
 

                                                                    
  

         

                  

لَّ شيٍء يدلُّ ألنّ كُ ،يعرف املؤمنون اَهللا تعاىل من أي منظارٍ ينظرون به إىل أي شيء.. 
ألنّ الظلمات ليسـت   ،وال يقف أصحاب النفوس املظلمة عند أي حقيقة... على اهللا تعاىل 

  .. أكثر من جمرد دليلٍ على عدم وجود النور 
 .. تتوارثه األجيال  –واملوروثُ الفكري تارخيي اِهللا    –كمخزون جـاه معرفـةبات يدفع

دون أن يكون عقبةً أمام رؤية احلق واالتجاه  ،ما يغذّي هذا اإلدراكعند ،تعاىل وإدراك احلقيقة
ومثَلُ ذلك كمثل التربة اخلصبة حينما تغذّي البذرة دون أن تكونَ حاجزاً صلباً أمام .. حنوه 

  .. أُفُقِ منوها 
تج يف فراغٍ تارخيي..  نـال ي أنّ اإلبداع ـ  ،صحيح ري تولَـد  إالّ أنّ حلظةَ اإلبداع الفك

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

 ..السليب لألفكار السابقة لتلك اللحظة اليت جيب اإلنسانُ من الضغط رأنْ  فحينما يتحر
متتد بصريته إىل آخرِ مدى ينتهي عنده فكـره  .. حني ذلك .. يدرك فيها ما مل يدركْه سابقاً 

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

وليسا مجرد والدة جسدية يف هذا الدين أو ذاك ويف هذا املذهب أو ذاك  ،األفراد عن بعضهم
قة اإلميان  وحقيقة احلق الذي أتـت  نكون قد اتجهنا حنو إدراك حقي.. حينما ندرك ذلك .. 

  ونكون قد وضعنا أنفسنا يف سبيلِ الفكر احلـي الـذي    ،من أجله مجيع الرساالت السماوية
 جنتة  –ال تبهمة من مادة التـاريخ واسـتثناءاته   –يف ساحته الفكريم دون  ،حدود وال رؤى

  .. هان والدليل وال عقيدةٌ تراثية دون عمقٍ متماسك من الرب ،نور
) عامل األمر ( انتماؤه إىل عامل الكليات ) القرآن الكرمي ( ومن عظمة كتابِ اِهللا تعاىل .. 

 ..            ] ة ..  ] 52: الشورىبينما املفاهيم اجلزئي
وبالتايل فإنَّ ) .. عامل اخللق ( نتمي إىل عامل اجلزئيات اليت يدركها البشر منه خالل التاريخ ت

 اعتبار إدراك األجيال السابقة لدالالت القرآن الكرمي معياراً وسقفاً ملا حيملُ من دالالت
و  ،ومعانمن أوجه الكفر ببيان اهللا تعاىل يف انتماء كتابه  –يف النهاية  –ه القرآن ( وجه
] عمق التأويل [ ويف كون اية دالالته  ،ويف كونه تبياناً لكلِّ شيٍء ،إىل عامل األمر) الكرمي 

  ..  كما يبين اهللا تعاىل يف كتابه الكرمي   –دون استثناء   –فوق إدراك املخلوقات 
 .. حسب التعريف القرآين للروح  ،مبعىن الصلة والقرىب واملدد من اهللا تعاىل(( والروح ((

ويصف الفطرةَ النقيةَ الطاهرةَ اليت فطـر اُهللا   ،)القرآن الكرمي ( تعاىل  الذي يصف كتاب اِهللا
حسب درجة امتالء  ،يتفاضلُ به البشر عن بعضهم ،واقتراب اإلنسان منها ،تعاىل الناس عليها

وينقص فيهـا مـع    ،الذي يزداد يف النفس مع اقتراا من احلق ،نفسِ كلٍّ منهم ذا الروح
  ..عن احلق  ابتعادها
إىل  ،إىل سبيلِ التقليـد  ،من دائرة التكرار –يف تفكريه  –وبالتايل فانطالق اإلنسان .. 

متجهاً  ،متجاوزاً العامل احليواين ،هو مسو إدراكه يف ساحة العامل الكوين ،حجة املنطق العقالين
  ..واالمتالء بالروح  ،وبالتايل حنو إدراك حقيقة الكمال النفسي ،حنو العامل الروحي
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 ..رٍ فكريالفارق بني اصطناع اإلنسان على أساس تطو فمن مل يدرك،  اإلدراك تهماهي

وصياغته مـن   ،وحامله التجديد املُبرهن من كتاب اهللا تعاىل ،احلق لدالالت كتاب اهللا تعاىل
اصطناع اإلنسـان يف قوالـب   وبني  ،أجبدية احلرية الفكرية والتجرد حلظة النظر إىل احلقيقة

من خالل غسل فكره وإفراغ دماغه من أي ومضة نور قد تدفعه حنـو   ،تارخيية مسبقة الصنع
الفارق بني اهللا تعاىل ومنهجه مـن   –أبداً  –ال يدرك  ،من مل يدرك هذا الفارق.. رؤية احلق 

  .. وبني البشر ومناهجهم من جهة أُخرى  ،جهة
 ..اِهللا تعاىل يف الكونوالعقلُ املُبد نواميس الذي يكتشف علـى    ،ع يف الربهنـة ساهمي

ألنّ آيات اآلفاق واألنفس حمتواةٌ يف كتابِ اِهللا  ،صدق نزول القرآن الكرمي من عند اهللا تعاىل
  ) ..القرآن الكرمي ( تعاىل 
                     

         ] 53: فصلت [.  
سواء يف مادة الكون أم يف نصـوص   –فإنّ حماربةَ العقل يف تعقّله للحقيقة .. من هنا .. 

أم يف كتابـه   ،)الكون ( به املنشور سواٌء يف كتا ،هو حماربةٌ لمنهجِ اِهللا تعاىل –القرآن الكرمي 
  ) ..القرآن الكرمي ( املقروء 
العقلُ املُكَونُ لفكرِ األمة ينتج بقفزات إبداعية من خالل فلسفة فردية تنبت يف مناخ .. 

ة  ،تفاعلٍ مجاعيئ الكليهدفها استنباط املباد ..نُ لفكر األماملُكَو وهذا العقلُ اإلبداعي  ة ميـد
يف  –خـالل التـاريخ    –ولذلك نراه  ،متجاوزاً السقف الفكري لألمة ،جسوره إىل األمام

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

ويصهر أبناءها يف إطار إنتاجه اإلبداعي الذي يصبح مسلّمات يؤمن ـا   ،ادهايسود بني أفر
ال تتجاوزه  ،وسقفاً فكرياً لألمة ،يصبح هذا العقلُ املكونُ عقالً مكوناً ،بعد ذلك ،أفراد األمة
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وهكـذا   .......إالّ بإبداعٍ فكري جديد من خاللِ عقلٍ مكون جديد يسحبها حنو األمـام  

  ..يتطور فكر األمة نتيجة هذه القفزات الفكرية اإلبداعية 
 ،ومبقدار ما ينعتق العقلُ املُكونُ لفكر األمة من مؤثّرات الضغط التراثي للعقل املُكَون.. 

 ويف نقده ملا أنتجه ،مبقدار ما يكون فاعالً يف نقده لذاته ،ومبقدار ما يتمسك مباهيته اإلبداعية
  ..حنو األمام  –حامالً فكر األمة معه  –و مبقدار ما يسمو ويقفز أكثر  ،من العقل املُكون

تصور لنا الثمار احلـق حلركـة العقـل    ) كما يصورها كتاب اهللا تعاىل ( واحلكمة .. 
عقل املُكـون نـدرك   فبال.. أم يف إنتاجه للعقل املُكَون  ،سواٌء يف تعقّله لذاته وتقوميها ،املُكون
  ..وباحلكمة نصون العقلَ ونصحح مست اتجاهه  ،احلكمة
                 

        ] 269: البقرة [.  
يحـاولون تقـدمي    –سبون أنفسهم أوصياء على دين اهللا تعاىل ممن حي –والكثريون .. 
حتت شعارات براقة ختطـف أبصـار    ،منهجاً مكمالً ملنهج اهللا تعاىل) بغثّه ومسينه ( التاريخ 
خريطةَ الفكرِ اإلسالمي دوائر متداخلـةً   –يف نفوس املسلمني وغريهم  –مما جيعل  ،الكثريين

ات املذهبيةمن العصبيوهم بذلك يدخلون سـراباً  .. يتماهى فيها الغثّ بالسمني  ،ة والطائفي
إالّ بعيـداً عـن     –هذا احلق  –حبيث ال يرى  ،يخفون به احلق الذي حيملُه كتاب اهللا تعاىل

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

إىل  –سواء علموا بـذلك أم مل يعلمـوا    –إنما يدفعونَ املنهج  ،جزءاً من املنهج –الروايات 
  .. لتدفن يف ظلمات مقابر التاريخ  ،تقتلُ فيه أحكام املنهج ودالالته ،مذبحٍ فكري

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

  ..تعاىل ويقرها العلم واملنطق 
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وملّا كان لكلٍّ خصوصيته يف فهم التاريخ وتأويله وتصديق ما حيلو له وتكـذيب مـا   .. 

يف  –فإنّ دفْع كُلٍّ لتأويله التارخيي إىل ساحة املنـهج هـو    ،وروثةيناقض توجهاته الفكرية امل
ويتهم أتبـاع   ،جتزئةُ منهجِ اهللا تعاىل إىل مناهج خيتلف أتباع كلٍّ منها مع اآلخرين  –النهاية 

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

                 

        ] 32 – 31: الروم [.  
وال بالتهريج واخلطابات الرنانة اليت تقـود النـاس مـن     ،فاُألمم ال تنهض بالتاريخ.. 

إنما تنهض بالعقل والفكر  ،عواطفهم كاملناديل احلمراء اليت تقود الثريان يف حلبات املصارعة
كحقيقـة   –وال يمكن الوصول إليهـا   ،قائق التارخيية تؤخذ باملقاربةواحل... والعمل البناء 

  ..إالّ بإعادة عجلة الزمن إىل الوراء  –علمية 
فإنَّ البشر يكتبون  ،وبينما يصور القرآنُ الكرمي أحداثَ التاريخ كما يعلمها اُهللا تعاىل.. 

 –من رجاالت التـاريخ   –ولو وجد ..  وأقالم عصبياتهم ،ومبداد أهوائهم ،تارخيهم بأيديهم
وملا كان  ،لكان من املالئكة ،من جسد مراد اهللا تعاىل وحقيقةَ أحكامِ منهجه دون أي خطيئة

  ..    منتمياً إىل التاريخ 
  :ينما يخاطبنا اُهللا تعاىل بقولهفح.. 
                   

                      
   .] 144: آل عمران [                                                                            

مبنهج الرسالة  –كفكرٍ وتدبرٍ واستنباط مستمر للحقيقة  –إنما يريد جلّ وعال ربطنا .. 
وال يريـد ربطنـا    ،والذي حيملُ لكلِّ جيلٍ ما يكفي حللِّ مشاكله احلضارية ،الذي ال ميوت
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 ،تـون ميو –بعيداً عن املنهج وتعلّقهـم بـه    –فاألشخاص مهما كانوا  ،بالتاريخ وأشخاصه

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

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

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

ومبحاولة خلقِ عورة  ،ليت ختدم عصبياموما زال الكثريون يقومون مبكيجة اخلطيئة ا ،موافقتها
وما زلنا نقدم .. وكأننا نقدس التاريخ على حساب املنهج  ،للحقيقة اليت دم تلك العصبيات

 ،على حساب إدراكنا وتدبرنا لكتاب اهللا تعـاىل  ،الشيخ واملذهب واإلمام وما ينسب إليهم
  ..يوم القيامة  الرسولُ  –ا  –متمثّلني اخلطيئة اليت سيشكونا 

             ] 30: الفرقان [.  
أن يكونَ أميناً علـى   –ويكتبه بيده  ،الذي يصنعه اإلنسان بيده –فال يمكن للتاريخ .. 

عاىل البشر يف حفظ منهجه من خالل إرسال رسـله  وقد اخترب اُهللا ت.. حفظ منهج اهللا تعاىل 
  .. )القرآن الكرمي ( ألجلِ ذلك تعهد اهللاُ تعاىل حبفظ منهجه اخلامت .. السابقني يف شيعِ األولني 

                      
   .] 10 – 9: احلجر [                                                                             

أن تكـونَ املعجـزةَ    ،)داخل إطار الزمان واملكان ( وال يمكن ملعجزات عامل اخللق .. 
ال بد له من معجزة صاحلة  ،مكانفمنهج صاحلٌ لكلِّ زمان و.. املُصدقةَ لمنهجِ الرسالة اخلامتة 

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

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

                      

                  

      ] 51 – 50: العنكبوت [.  
  ..شيء  ومن هنا كان القرآنُ الكرمي منهجاً كامالً، حيملُ يف ظاهر عباراته وباطنها  تبياناً لكلِّ

                 
   .] 89: النحل [                                                                                   

 ،بأدوات مستنبطة من كتـابِ اِهللا تعـاىل   ،ومن هنا بدأت حبثي يف كتابِ اِهللا تعاىل.. 
حلر والفكـر  يف مركب العقل ارد واملنطق ا –ا  –مبحراً  ،ومبقدمات من كتابِ اهللا تعاىل

تاركاً خلفي كُلَّ موروث فكري ال حيملُ دليالً  ،باتجاه نتائج حيملُها كتاب اهللا تعاىل ،املُربهن
  ..من كتاب اهللا تعاىل 

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

ة اليت حيملها القرآنُ الكرميبحرين يف اخلصائص اإلعجازير  ،مإحدى الكُب عجزةوصوالً إىل م  
  ) ..يف القرآن الكرمي  – 19 –معجزة العدد ( 

املعجـزة   مربهنني على عظمـة  ،ثُم بعد ذلك ننطلق حنو استثمار النظرية اإلعجازية.. 
مستنبطني  ،وعلى تكاملها مع حقيقة الدالالت احلق اليت حتملها صياغةُ النص القرآين ،القرآنية

 منذ نزول القرآن الكـرمي حـىت   –ولألسف  –بعض الدالالت واألحكام اليت بقيت جمهولةً 
  ..اآلن
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حنن  –غفلنا كيف  ،بعد االنتهاء من قراءة هذا البحث –إن شاء اُهللا تعاىل  –سنرى .. 

أربعةَ عشر قرناً عن كون املفردة القرآنية ذات املعىن واملاهية اليت يتصف ا مـا   –املسلمني 
وكيف غفلنا عن كون املفردات القرآنية اللغةَ الفطريةَ اليت علّمها  ،تصفه وتسميه هذه املفردة

 ويهبطَ  يف السماء، قبل أن حتلَّ) أيب البشر ( اُهللا تعاىل آلدم هيف جسد هذه املفردات –نفس – 
واألجبديـةَ األوىل   ،وكيف غفلنا عن كون احلرف القرآينِّ اللبنةَ األوىل للمعىن.. إىل األرض 
  ..للوجود ذاته 

 ،من خالل برهان رياضي ال يعرف الكذب واخلداع –إن شاَء اُهللا تعاىل  –وسنرى .. 
وأنَّ القـرآنَ الكـرمي    ،أن تقوم بصياغة نص كالنص القرآينكيف يستحيلُ على املخلوقات 

اكتماله يف محـلِ كُليـات    –وال حيتاج  ،منهج كاملٌ حيملُ تبياناً لكلِّ شيٍء يف هذا الكون
  ..كما يتوهم الذين يقدمونه نصاً ناقصاً تكمله السنةُ الشريفة  ،إىل أي نص آخر –األحكام 
  ..وال تكمله  ،وتبين كليات أحكامه وتفصلُها ،الشريفةُ تفسر القرآنَ الكرمي فالسنةُ.. 
             

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

يبحر خاللَها يف أعماق  ،سبعاً من املثاين من خاللِ إتيان اهللا تعاىل لرسوله  –هذا البحث 
من ال يدرك هذه احلقيقة اجلليـة يف كتـاب اهللا   و..  ةالقرآن الكرمي الستنباط دالالته الباطني

  ..شهادةُ زور –يف هذا األمر  –ه وبالتايل فقولُ ،غائب عن إدراك حقيقة القرآن الكرمي ،تعاىل
أنَّ العـدو األولَ لإلسـالم    ،بعد قراءة هذا البحـث  –إن شاء اُهللا تعاىل  –وسنرى .. 

وحماولةُ فرضِ هذا الفَهمِ اخلاطئ  على النـاس باسـم    ،هو الفهم اخلاطئُ لإلسالم ،وللحقيقة
وإيصالُ ذلك إىل  ،هو الفهم احلق لإلسالم ،وأنَّ أعظم عملٍ خيدم اإلسالم واحلقيقة ،اإلسالم
  ..الناس 

  



 

                                                                    
  

         

                  

  

 األرضِ، ومنهجه الـذي ال  أربعةَ عشر قرناً والقرآنُ الكرمي معجزةُ اِهللا تعاىل الكُربى يف.. 
بضنيف .. ي اتالكلي روصفَةً تفَلس ضنبالكرميِ ي القُرآن روفح نم فركُلُّ حقرناً و أربعةَ عشر

  ..ظاهرِ الصياغة القرآنية، من حيثُ هي كليات، ويف باطنِها من حيثُ هي جزئيات
واليت تثْبِت  ،رؤية األدلّة اليت حيملُها القرآنُ الكرميل الوحيد هو السبيلُ. .العقلُ.. 

 . .يقولُ تعاىل. .مصداقيةَ نزوله من عند اِهللا تعاىل            
                                          . . قُّنيفالت

ورؤيةُ آيات اآلفاقِ واألنفسِ هي  ،باحلق القرآينِّ هو نتيجةُ رؤية آيات اآلفاقِ واألنفس
  ..نتيجةٌ من نتاجِ التدبرِ العقلي السليم

عنها مسافةَ إعراضنا ولكننا نبتعد . .احلقيقةُ كُلُّ احلقيقة موجودةٌ يف القرآن الكرمي.. 
وبالتايل مسافةَ تقديِسنا للتاريخِ وتقدميه بديالً  ،عن التدبرِ العقلي املُجرد لكتابِ اهللا تعاىل

فَكُلُّ املناورات اليت يقُوم بِها عابدو أصنامِ التاريخِ البسني  ،عن منهجِ التدبرِ العقلي السليم
وليست أكثر من تمثُّلٍ  ،ال عالقةَ هلا بالفكْر ،تؤدي إىل اغتيالِ العقْلواليت  ،ثوب الفكْرِ
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 . .يوم القيامة للمعنيني بِشكوى الرسولِ                  

       ..  
 –هو  ،معيارٍ عقلي مجرد موضوعه القرآنُ الكرميإنّ تقدمي الفكرِ اإلسالمي دونَ .. 

 التنوميِ املغناطيسي –يف النهاية اتكرِ بآليهذا الف قدميها العقلُ ال . .ترصعفالدمعةُ اليت ي
س بينما الدمعةُ اليت تسيلُ من ظُلمات العواطف اهلوجاِء تتبخر حينما تبزغُ مش ،تنطفئُ أَبداً

  ..احلقيقة
التعرض إىل جانبٍ إعجازي هـام   –إنْ شاَء اُهللا تعاىل  –سيتم . .يف هذا احلوار.. 

فَمن املُقدمات إىل النتائجِ نبحر يف كتابِ  ،وإىل كَشف يعرض ألولِ مرة يف العالَم ،جداً
متناولني حقائق ومعجزات تضع احلُجةَ علـى   ،هاناهللا تعاىل بِمركَبِ العقْلِ والعلْمِ والبر

ندخلُ من خالله رياضياً مجرداً، ونملك مفتاحاً  ،كُلِّ إنسان يملك ذَرةً من عقْلٍ أو منطق
  ..إىل أعماقٍ جديدة يف حبرِ دالالت القرآن الكرمي

  :السؤالُ األولُ يف هذا اللقاِء هو .. 
  ..ما هي املُعجِزة ؟ :1س 

               

                ..  

فَكُلُّ ما يبدعـه  .. .ويف عالَمِ األمر. .يف عالَمِ اخلَلْقِ ،املُعجِزةُ آيةٌ يبدعها اُهللا تعاىل.. 
  ..معجِزةٌ ال تستطيع املخلوقات اإلتيانَ بِمثلها ،اُهللا تعاىل

ومجردة عن تصديقِ  ،وعلينا أنْ نميز بني معجِزة تتعلَّق بِقُدرة اخلالقِ سبحانه وتعاىل
ة مصدقَة لمنهجٍ من وبني معجِز. .من جِهة ،مناهجِ اِهللا تعاىل اليت يرسلُها للمكَلَّفني بعبادته

  . .من جِهة أُخرى ،مناهجِ  اِهللا تعاىل اليت يرسلُها من خاللِ رسله عليهم السالم
هي خـرق   :املعجزةُ املُصدقَةُ للْمنهجِ الذي يرسلُه اُهللا تعاىل للْمكَلَّفني بِعبادته..... 

  :بِحيثُ تتحقَّق يف الوقت ذاته مسألتان ،لئك املكلَّفونللناموسِ الذي اعتاد عليه أو
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 ،أنْ ينتمي ظَاهر هذه املُعجزة إىل عاملِ الشهادة الذي يدرِكُه املُكَلَّفـون   :)أوالً ( 

  . .يقرونَ بِعجزِهم عن اإلتيان بِمثلهايشاهدونها وفَ
فلو استطاع املُكَلَّفونَ اإلحاطةَ بِِسرها . .اُهللا تعاىل أنْ ال يحيطَ بِسرها إالّ :)ثانياً ( 

  . .وبالتايل لَما كانت املُعجزةُ معجزةً أصالً. .الستطاعوا اإلتيانَ بِمثلها
  ..فَفي املُعجِزة القرآنية يقولُ اُهللا تعاىل.. 
                                   

                 ]ويقولُ تعاىل. .] 23 :البقرة. .  
                              
                     ]88 :اإلسراء [.   

هو نتيجةُ كون الـنص   ،إنَّ عجز اإلنسِ واجلن عن اإلتيان بِنص كالنص القرآين.. 
يف الوقت و ...ني أيدي املُكَلَّفني يف عالَمِ الشهادة الذي هم فيهالقرآنِي معجِزةً موجودةً ب

 يستطيعونَ وال ..، وال الوقوف على اية إعجازِهال يستطيعونَ اإلحاطةَ بِسر صياغَته ذاته
  .  .على اية معاين كلماته حدود دالالته، وال حىت الوقوفاإلحاطةَ بِ
وبني املُعجزات يف الرسـاالت   ،هل هناك فارق بني معجزة القُرآن الكرميِ :2س 
  ..السابِقة ؟

هذا السؤالُ يقودنا إىل احلديث عن تدرجِ الرساالت السماوية منذُ آدم عليه . .
يف القُرآن الكرميِ يتبين معنا أنَّ هناك مرحلَتني يف تدرجِ .. .السالم إىل الرسالة اخلاتمة

ةماويالس صوالً إىل الر ،الرساالتو ةالبشري ذُ بِدايةنمةماخلات سالة. .  
وتنتهِي عند إبراهيم عليه السالم قَبلَ  ،فهناك مرحلَةٌ أوىل تبدأُ من آدم عليه السالم.. 

وهناك مرحلةٌ ثانيةٌ تبدأ بإبراهيم عليه السالم بعد أن .. .ومركزها نوح عليه السالم ،إجنابِه
إىل ما بعد الرتول ،أجنب عليه السالم الثاين لعيسى وتستمر. .  

   :تقْسم إىل حلْقَتني ،واملرحلةُ الثانيةُ هذه.. 
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- أنْ أجنب عليه السالم بعد بدأُ بإبراهيملْقَة أوىل توتنتهي بِعيسى عليه السالم يف  ،ح

  . .أمحد :قبلَ جميئه هو حيثُ اسم الرسولِ  ،وبِتبشريِه بالرسولِ أمحد  ،نزوله األول
الثاين  إىل قيام الساعة، وفيهاتنتهي ال و ،قَة ثانية تبدأُ بالرسولِ محمد وحلْ -

 ..لعيسى عليه السالم
 

 

  

       

 

  

                       
 ..اخلامتة اُهللا تع ،فمعجزةُ الرسالة داليت أَي عليهم أكملُ املعجزات لَهسا ر اىل

وكونها آخر  ،كونها مصدقةً لمنهجٍ أنزلَه اُهللا تعاىل للبشرية مجعاَء إىل قيامِ الساعة ،السالم
وكونها ملتحمةً باملنهجِ الذي  ،معجزات اِهللا تعاىل املُصدقة لمناهجِه اليت ينزِلُها للبشر

قُهصدت. .  
 .. جفتدرةالسماوي ةُ اِهللا تعاىل ،الرساالتكْمح به أحاطَت، هلْمعلَ  ،وصحىت و

 دمحلَها اُهللا تعاىل على الرسولِ ماليت نز اخلامتة يف الرسالة هذروت..  
  ..ما هو البرهانُ القُرآينُّ على هذا التقِسيم ملراحل تدرج الرساالت السماوية ؟: 3س 
ملِ املعىن والدالالت بني النصنيِ القُرآنينيِ التاليني برهانٌ على صحة هذا يف تكا.. 
   :يقولُ تعاىل. .التقسيم                           
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  :ويقولُ تعاىل. .] 13 :الشورى[                         

            ]26 :احلديد [.   
   :فقولُه تعاىل يف النص األولِ..                  ، 

  :وقولُه تعاىل. .يشري إىل املرحلَة اُألوىل                  
    ، الثانية لَةإىل املرح شريي..  

جعلَت يف ذُرية  ،قٍ بِذرية يف مرحلَيت الرساالت السماويةوالنبوةُ والكتاب كَتعلُّ.. 
  :حيثُ يقولُ اُهللا تعاىل يف النص الثاين كما نرى ،نوحٍ وإبراهيم عليهما السالم

                       ..  
 ،الثاين للبشرية بعد آدم عليه السالم وحنن نعلم أنَّ نوحاً عليه السالم هو األب.. 

  :يقولُ تعاىل ،فذريته فقط هم الباقون                 ]77 :الصافات[.. 
ه  –فإبراهيمنوح –هو ذات ةواهللا تعاىل يقول.. .من ذُري:                  

    ، ومل يقل:  )يي ذُرا فلْنعجويت ابتالْكةَ ووبا النهِم(. .وإبراهيم فنوح 
إطارِ عليهما السالم مها ضمن واحدة ةصلة ذريمت. .  

 ،بني إبراهيم قَبلَ إجنابِه –يف حياة إبراهيم عليه السالم  –أن نميز   علينا. .إذاً.. 
، فإبراهيم قبل إجنابِه هو ذاته تابع هايةُ املرحلة األوىل التابعة لنوحٍ عليه السالمتلك نِ حيثُ

للمرحلة األوىل من مرحليت تدرج الرساالت السماوية، كونه من ذرية نوحٍ عليه السالم 
، هبني إبراهيم عليه السالم بعد إجنابِعلينا أن نميز بني ذلك، و ..وكونه مل ينجب بعد

من مرحليت تدرج  لمرحلة الثانيةوذلك كبداية ل حيثُ حصرت النبوة والكتاب يف ذريته،
  ..الرساالت السماوية

ففي سورة .. .من خاللِ رسمِ كَلمة إبراهيم ،وقد أشار القرآنُ الكرمي إىل ذلك.. 
  :دونَ حرف ياء ترسم كَلمةُ إبراهيم ،يف بِداية القُرآن الكرمي ،البقرة    ألف، 

اُألوىل حيثُ نِهايةُ املرحلة  ،ويف هذا إشارةٌ إىل بِداية حياته قبلَ إجنابِه. .ميم ،هاء ،راء ،باء
  القرآن الكرمي ترسم بِحرف ياءوبعد سورة البقرة يف باقي .. كما قلنا      
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حيثُ بِدايةُ  ،ويف هذا إشارةٌ إىل املرحلة الثانية من حياته ،ميم ،ياء ،هاء ،راء ،باء ،ألف

الثانية من م لَةةاملرحي الرساالت السماويلَتحر..  
 ..ني األوىل والثانيةلْقَتلحل ا بالنسبةأم، إجنابِه بعد الثانية اليت تبدأُ بإبراهيم يف املرحلة ،

فَنستشف برهانهما من تقدميِ منهجِ الرسالة . .لعيسى الثاين وتستمر إىل ما بعد الرتول
اخلامتة،  وموسى وعيسى عليهم السالمما على منهجِ الرسالة ه  ،بني إبراهيميف قول وذلك
    :تعاىل                              
            . .الثانية لَةللمرح رةة املُصوالقرآني ففي الصورة،  

                              ،  بارةالع قدمينرى ت
 املُشرية إىل الرسالة اخلامتة         ،  اليت هي احلَلْقَةُ الثانيةُ من هذه

األوىل من هذه املرحلة  ،املرحلة للحلْقَة رةاملُصو ةالقرآني على العبارة         

       . .ففي الثانية احل ،إطارِ املرحلة تمقُد لْقةُ الثانيةُ على احللقة
  ..للبشرية مجعاء رِسالةًألمهيتها كونها  ،اُألوىل

للمرحلة األوىل هي.. إذاً..   : األمساُء املُميزةُ      ،   ،  
         ) نجِبيِزةُ ).. إبراهيم عليه السالم قبلَ أن يواألمساُء املُم

لثانية هيللحلقة األوىل  :من املرحلة ا        ) إبراهيم عليه السالم بعد
 ، )أن أجنب     ،      ،        .. ِالرسول حيثُ اسم

لثانية   : يقولُ تعاىل.. أمحد، مبشر به يف احلَلْقَة األوىل من املرحلة ا
                             

                                     
       ] 6 :الصف [.   

  ،   :هناك امسان هما ،احللْقَة الثانية من املرحلة الثانية ويف..   . .
   :يقولُ تعاىل. .عالمةً من عالمات الساعة ،فعيسى عليه السالم سينزِلُ يف آخر الزمان

            ]يقولُ تعاىل. .] 61 :الزخرفو. .            
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                                          ]159 :النساء [. .
 القرآنية  فالعبارة        الكرمية أنَّ الدالالت احملمولة يف هذه اآلية تؤكّد ،

   ..يسى عليه السالمستتحقَّق بعد الرتول الثاين لع
يف وصف اية نزوله األول يقولُ ن متوفَّى، وليس ميتاً، وعيسى عليه السالم اآل.. 

  . .تعاىل                  ]فالعبارةُ . .] 55 :آل  عمران
 القرآنية        نبيل  تايةَ نزوله األو أنَّ عيسى عليه السالم ما بني رفعه

 وموته سيكونُ ..متوفّى وليس ميتاً –يف هذه الفترة  –وبني بداية نزوله الثاين، تبين أنه 
  :، حيثُ تتحقَّق األحداثُ والدالالت احملمولةُ بقوله تعاىلبعد نزوله الثاين

                                  
     ]159 :النساء [..  

  
 

  
––  – 

 

 ––– 

  
  ..ابقةالس لنعد إىل تبيان الفارِقِ بني الرسالة اخلاتمة وبني الرساالت :4س 
 ..لَ إجنابِهقَب إىل إبراهيم ممن آد ةداألوىل املُمت يف املرحلة، ها نوحكان  ،واليت مركز

 الرسالة روحالرسولِ احلاملِ للرسالةـ يف تلك املرحلة ـ م صخش. . ولذلك ال نعرِف
ليه ورود الوصية يف هذه املرحلة وهذا مما يشري إ. .كتاباً مساوياً مرسوماً يف تلك املرحلة

   :بصيغة الغائب              . . واملشاكل اليت كان
كمسألة  ،يواجهها الرسل يف تلك املرحلة كانت تحلُّ من خاللِ الوحيِ املباشرِ من السماء
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نرى أنه ) القرآن الكرمي ( ويف كتاب اهللا تعاىل . ..مالسفينة اليت صنعها نوح عليه السال

  :متّت خماطبة نوح عليه السالم بأداة النداء  . .يقول تعاىل:  
                                    

                          ]46 :هود [.  
   ،  :أُنزِلَت الكتب السماويةُ ،ويف احللْقَة األوىل من املرحلة الثانية..     ،  
    ٌةها خاصدين،، ولكنحدها كما بأقوامٍ ماُهللا تعاىل بِحفظ دوملْ يتعه  دتعه

  :وهذا مما تشري إليه الصياغةُ القُرآنيةُ. .بِحفْظ كتابِ الرسالة اخلامتة         
        ..  

 ..املرحلة لكةُ يف تلٍ للمنهجِ ،فالبشريحام نص ستوى التفاعلِ معإىل م ارتقت. .
ألقوامٍ. .ولكن دين وبأزمنةحدم دةحدم وحيِ  ،وأمكنة مع لِ املُرسلنيفاعت علِ موبالتكام

نرى كيف أنَّ بعض املشاكلِ اليت كانت تواجِه الرسلَ عليهم . .ولذلك.... .السماء
الم مع كَتفاعلِ إبراهيم عليه الس ،متَّ حلُّها من خاللِ الوحيِ املباشرِ من السماء ،السالم

وطلَبِه من اِهللا تعاىل أن يريه كيف تتم عمليةُ إحياِء  ،بعضِ قَومه يف مسألة إحياِء املوتى
 ،وكتفاعلِ موسى عليه السالم مع قومه يف مسألة البقرة اليت أُمروا بِذحبها. .املوتى

سألةيف م نياحلواري علِ عيسى عليه السالم ماِهللا . .املائدة وكتفاع خاطبةوهذا يتجلّى يف م
  .. تعاىل ألولئك الرسلِ عليهم السالم بأمسائهم، وبأداة النداء        ،

      ،       ..  
  :يقُولُ تعاىل..                            

      ]105  – 104 :الصافات .[   
 . .ويقولُ تعاىل..                         

                  ]144 :األعراف .[   
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  . .ويقولُ تعاىل..                         

                                 

                    ] 55 :آل عمران .[   
 ..الثانية من املرحلة الثانية لُ  ،بينما يف احلَلْقَةفاعتت اريضستوٍ حةُ إىل مالبشري ارتقَت

 ،حبيثُ يكونُ هذا النص محور الرسالة ،فيه مع نص مكتوبٍ صالحٍ لكلِّ زمان ومكان
ي كُلَّ جيلٍ احلُلُولَ املُناسعطةوحبيثُ ياحلضاري هلشاكمل هب،  بارةمن الع فُّهوهذا ما نستش

ةالقرآني:              القرآين يف النص:              
                                              

     ..  
 صيغةَ الوحيِ  :فَعند احلديث عن منهجِ الرسالة اخلاتمة نرى..      َلدب

 ونرى كَلمةَ  ،صيغة الوصية يف الرساالت السابقة     ةملَ كَلدب     يف
يف الوقت الذي ذُكرت فيه أمساُء  ونرى غياب اسمِ الرسولِ  ،الرساالت السابقة
معجزةً ومنهجاً يف الوقت  الكرميِوكُلُُّ ذلك يتعلَق بكون القرآن . ....املرسلني السابقني

ومكان، ومجردتني عن  لكلِّ زمان كونِه رسالةً ومعجزةً للبشرية مجعاء صاحلتنيوب ،ذاته
  ..التاريخ وأحداثه

بامسه يف  ال بد أنْ نذكُر أنَّ اَهللا تعاىل لَم يخاطب الرسولَ  ويف هذا السياقِ... 
كما خاطب املرسلني  ،أو يا أمحد ،يا محمد :فلم يقُلْ اُهللا تعاىل ،وال مرة ،القرآن الكرمي

   :كانت من خاللِ قوله تعاىل ،فَمخاطبته جلّ وعال لرسوله . .السابقني
          ،        ،           ،          ،

  ..يقولُ تعاىل. .فعلى سبيلِ املثالِ.... .دونَ ذكرِ امسه ومن خاللِ اإلشارة إليه 
                       ]41 :املائدة .[   
                          ]1 :الطالق .[  
           ]1 :املزمل .[   
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           ]1 :املدثر .[   
                       ]23 :اإلنسان .[   

 رسوالً،وكونه  نبياً،كونه،  ويف هذا إطالق قُرآينٌّ يشملُ الرسولَ محمداً .. 
ومع حمله لرسالة  ،بدرجة تتناسب مع خلَاصه ِهللا تعاىل ،ويشملُ كُلَّ داعٍ إىل اِهللا تعاىل

مستمرةٌ وال تنتهي إىل  ،فَرِسالةُ اإلسالمِ اليت يحملُها القرآنُ الكرمي. .يناإلسالم إىل اآلخر
  ..قيامِ الساعة
وبني ماهية  ،ما هي حيثيات الفارِقِ بني ماهية املُعجزة القُرآنية. .لكن :5س 

  ..املُعجزات يف الرساالت اُألخرى ؟
أي . .بشرِ هي منهجه الذي يريد من هؤالِء البشرِ أنْ يتبعوهرِسالةُ اِهللا تعاىل إىل ال.. 

لِ ويقوم الرسلُ عليهم السالم بِحم.... .هي جمموعةُ أحكامِ التكليف اليت يريدها اُهللا تعاىل
وحىت يصدقَهم البشر ال بد من تأييد الرسلِ بِمعجِزات تكونُ .. ...هذه الرسالة إىل البشر

املنهج من  :مها ،من هنا علينا أن نميز بني مسألتني.. .دليالً على صدقِ هؤالِء الرسل
أُخرى ،جِهة قَةُ هلذا املنهجِ من جِهةواملعجزةُ املصد..  

وأنّ  ،ففي رسالة موسى عليه السالم نعلم أنّ املنهج الذي عملَ به هو التوراة.. 
 دةاملُعجزةَ اليت أُيالكوني ها من املعجزاتعيسى عليه . .ا هي العصا وغري ويف رسالة

وأنَّ املُعجزةَ اليت أُيد ا هي إحياُء  ،السالم نعلم أنَّ املنهج الذي أُنزِلَ عليه هو اإلجنيل
  ..وغري ذلك من املعجزات الكونية ،املوتى بإذن اِهللا تعاىل

فالتوراةُ . .املعجزةَ منفَصلةٌ عن املنهجِ انفصاالً تاماً ففي الرساالت السابقة نرى أنّ.. 
واإلجنيلُ غري تأييد عيسى عليه السالم بإحياِء املوتى بإذن  ،غري عصا موسى عليه السالم

فمنهج الرسالة اخلامتة  ،بينما يف الرسالة اخلامتة نرى أنّ املُعجزةَ ملتحمةٌ باملنهج. ..اِهللا تعاىل
احدونَ ولذلك حينما طلب اجل. .ومعجزتها هي القرآنُ الكرمي ذاته ،القرآنُ الكرمي هو

آيات اخلامتة ة (  بالرسالةكوني أي معجزات(،  ناً أنَّ القرآنَ الكرميبيم اإلهلي جاء الرد
   :يقولُ تعاىل. .زاتوبالتايل فالقرآنُ الكرمي حيتوي املُعج ،يكْفيهِم لطَلَبِهم الذي طَلَبوه
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              ]ويقولُ تعاىل. .] 51  – 50 :العنكبوت:    
                                     

             ]88 :اإلسراء .[   
 :فقولُه تعاىل. .دليلٌ على صحةَ هذا االستدالل ،هذان النصان القرآنيان وغريهما.. 
                          ،  طلبِهم معجزاتإجابةً ل

يؤكِّد أنَّ القرآنَ الكرمي هو  ،آن الكرميِوعجز اإلنسِ واجلن عن اإلتيان مبثلِ القر ،كونية
  ..املعجزةُ بِذاته

 ..ها عاملُ احلسةٌ ساحتالسابقةَ كوني ةً واحدةً ،ويف حني أنّ املعجزاتثُ مروحتد، 
وال يشاهدها إالّ من  ،وتنتمي إىل عاملِ اخللق ،على أيدي الرسلِ فقط ،أو مرات حمدودة

وجوداً حني وهاكان ماهللا تعاىل.... .قوع بِصفات علَّقتالكرميِ ت عجزةَ القرآنفإنَّ م، 
ويستنبِطُ جوانِبها كُلُّ متدبرٍ  ،وتنتمي إىل عالَمِ األمر ،ومستمرةٌ يف كُلِّ زمان ومكان

  ..باحث عن دالالته اإلعجازية ،للقرآن الكرمي
 ..ةماخلات سالةالر ندفَع، لَهساُهللا تعاىل بِها ر داليت يؤي املعجزات ةلٌ يف ماهيوحت مت، 

حيثُ كذَّب بِها  ،قبلَ الرسالة اخلاتمة ،وذلك باالنتقالِ من ساحة معجزات عاملِ اخللّقِ
لِّ تكفي عن كُ ،صاحلة لكلِّ زمان ومكان ،إىل معجزة تنتمي إىل عاملِ األمرِ ،األولون

ها البشراليت يطلب ة ،املُعجزاتماخلات سالةمنهجِ الر وهي ذات..  
  . .هذه احلقيقةُ نراها جليةً يف تكاملِ دالالت العبارتني القُرآنيتني التاليتني.. 
                             ]59 :اإلسراء .[   
                             ]51 :العنكبوت .[  

يقتضي ذلك عدم  ،فكونُ معجِزة الرسالة اخلامتة مستمرةً يف كُلِّ زمان ومكان.. 
ةالكوني املُعجزات ةها إىل ساحوبالتايل يق ،انتمائ التاريخِ واملكان ها فوقتضي كون
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يف إطارِ علمه  ،وبالتايل يستنبطُ كلُّ جيلٍ منها مبقدارِ تدبرِه للقرآن الكرميِ ،والزمان

هتوالزمان. .وحضار التاريخِ واملكان ِسم إطالقاً مبادةمل ترت اخلامتة سالةفمعجزةُ الر، 
  .  .بقةكارتسامِ معجزات الرساالت السا

ولذلك نرى أنّ ترتيلَ القرآن الكرميِ أحدثَ تغيرياً كونياً ملْ حيدثْ حني إنزالِ الكُتبِ 
  ..يقولُ تعاىل. .فاجلن علموا بإنزالِ الكُتبِ السماوية األخرى ،السماوية اُألخرى

                                 
                                      

                               
  ]. 30 – 29 :األحقاف [                                                                    

 ..نالكرمي. .هؤالء اجل زيلِ القُرآننلَ حني تصتساءلوا عن التغيريِ الكوينِّ الذي ح، 
  ..يقولُ تعاىل.. والذي لَم حيصلْ حني إنزالِ الكُتبِ السماوية السابقة

                                       
                                              

                                    

                             
                                   

                                      
                                      

           ] 10 – 1 :اجلـن .[   
يقتضي أنّ املعجزةَ القرآنيةَ تكمن يف  ،فَكَونُ املُعجزة ملتحمةً باملَنهجِ. .وهكذا.. 

  ..من قبلِ اِهللا تعاىل ،ألنّ املنهج نص مصوغٌ لُغوياً ،صياغة النص القرآينِّ
تركزا يف نص لُغوي حىت  ،املنهج واملعجزةُ تدرجا بشكلٍ تصاعدي :قُلْت :6س 

  ..ما هي حكمةُ هذا التدرج ؟ :السؤالُ اآلن. .مصوغٍ من قبلِ اِهللا تعاىل
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إدراك هذه احلكمة يتعلّق بإدراك مسو الفكرِ اإلنساينِّ حنو التجرد عـن التـاريخِ   .. 

وهـذا يشـبه   . .نهجِهوذلك يف نضجِ إدراك اإلنسان لعالقته مع اِهللا تعاىل وم ،واآلخرين
اإلنسان حياة جتدر، هتواستقاللي، هلوجود هإدراك ضجنو، الطفولة وانتهاًء  ،ابتداًء بِمرحلة

  ..بالنضجِ الكامل
 ..ةالبشري ة، يف طفولةج الرساالت السماوياألوىل من مرحليت تدر أي يف املرحلة ،

من جهـة،  متبعي رساالت تلك املرحلة بني تفاعلِ ال كانت صالحيةُ الرسلِ مهيمنةً على
الرسولُ يف تلك املرحلة يقوم مقام األبوين . ..وبني مناهج تلك الرساالت من جهة أخرى

يتعلّقان تعلُّقـاً كـامالً    ،أم املُعجزةُ املُصدقَةُ لذلك املنهج ،فسواٌء املنهج. .بالنسبة للطفل
  ..رحلةبشخصِ الرسولِ يف تلك امل

فاملرجعيةُ ال خترج عن شخصِ . .فكما قُلنا ملْ ترتلْ كتب مساويةٌ يف املرحلة األوىل.. 
 وهذا مما حتملُه كلمةُ  ،الرسول    تعاىل هيف قول:   
                                  

                  ]13 :الشورى .[   
 –يف تلك املرحلـة   -فما شرعه اُهللا تعاىل بالنسبة إلقامة الدين وعدمِ التفرقِ فيه .. 

  ..السالم كانَ من خاللِ ما وصى به اُهللا تعاىل شخص نوحٍ عليه
. .ملْ خترج عن شخصِ الرسولِ أيضاً –يف املرحلة األوىل  –واملعجزةُ أيضاً .. 

  :يقولُ تعاىل ،فَمعجِزةُ نوحٍ عليه السالم هي عمره                 
                        

أنَّ القرآنَ الكرمي يؤكِّد هذه احلقيقةَ  –إنْ شاَء اُهللا تعاىل  –وسنرى . .] 14 :العنكبوت[ 
كُلُّ حرف يقابلُ سنةً . .حرفاً مرسوماً)  950( من خاللِ كَون سورة نوحٍ مكَونةً من 

هيف قوم هلبث من سين..  
  ..التصق املنهج واملعجزةُ بشخصِ الرسولِ احلاملِ للرسالة ،رحلة األوىلإذاً يف امل.. 
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، أي إىل احللقة األوىل نضجاً وبانتقالِ البشرية من مرحلة الطفولة إىل مرحلة أكثر.. 

إىل منهجٍ ومعجزة أكثر استقاللية عـن   ،متَّ االنتقالُ باملنهجِ واملعجزة من املرحلة الثانية،
ألقوامٍ ولكنها  ،فقد أُنزِلَت كُتب مساويةٌ. .شخصِ الرسولِ احلاملِ للرسالة يف تلك املرحلة

فَدوره  ،وملْ تلْغِ صالحيةَ الرسولِ يف التشريع ،حددةصالحةٌ ألزمنة وأمكنة ممحددين، و
ماويوبني الكتابِ الس هبين عزويف تبليغِ املنهجِ ت. .  

بالنسبة  ،ولذلك نرى أنَّ ما شرعه اُهللا تعاىل يف احللقة األوىل من املرحلة الثانية.. 
ولكن ليس بصيغة  ،الوصية لرسلِ تلك املرحلة يأيت بصيغة ،إلقامة الدينِ وعدمِ التفرقِ فيه

  ..إنما بصيغة املتكلِّمِ واجلمع –كما هو احلالُ يف املرحلة األوىل  –الغائب واملُفرد 
                                     

                       ]13 :الشورى .[   
فمناهج رساالت احللقة األوىل من املرحلة الثانية، هلا متبعون اآلن، وبالتايل تناسـبها  .. 

ن متبعون، وبالتايل تناسبها صـيغةُ  بينما مناهج املرحلة األوىل ال يوجد هلا اآل.. صيغةُ املُتكلِّم
  ..  الغائب

. .املنهج يف احللقة األوىل من املرحلة الثانية استقلَّ جزئياً عن شخصِ الرسـولِ ... 
متعلِّقةً بشـخصِ  املعجزةُ ففي حني كانت . .واملعجزةُ أيضاً استقلّت جزئياً عن شخصه

فـال  . .ولكنها بقيـت بيـده   ،لّةً عن شخصهأصبحت مستق ،الرسولِ يف املرحلة األوىل
  . .وال تتجلّى إالّ بني يديه ،يستخدمها إالّ هو
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إالّ من  –كمعجزة  –ولكنها ال تستخدم  ،غري موسى ،موسى عليه السالم فعصا.. 

 ،وإحياُء املوتى بإذن اِهللا تعاىل على يد عيسى عليـه السـالم  . .قبلِ موسى عليه السالم
وهكذا . .ولكنها مل حتدثْ إالّ على يديه ،ةٌ ليست متعلّقةً بذات عيسى عليه السالممعجز

يف احللقة األوىل من املرحلة الثانية توزع املنهج بني شخصِ الرسـول وبـني الكتـاب    
ا ،السماوي دة اليت أُيوبني األداة اإلعجازي هعت املعجزةُ بني شخصوتوز..  

  
 

 

 

 

 

  
 ..  الثانيـة من املرحلـة الثانية النضجِ يف احللقة ةُ إىل مرحلةالبشري وحينما انتقلت، 

وتركّـزت املعجـزةُ    ،استقلّت املعجزةُ واملنهج استقالالً كامالً عن شخصِ الرسولِ 
  . .واملنهج يف نص لُغوي مصوغٍ من قبلِ اِهللا تعاىل

من  ،ولذلك نرى أنَّ ما شرعه اُهللا تعاىل للبشرية يف احللقة الثانية من املرحلة الثانية.. 
 يأيت موصوفاً بكلمة  ،فرقِ فيهإقامة الدينِ وعدمِ الت        دون كلمـة    ، 

 وبصيغة الوحيِ        الوصية كلِّمِ واجلمع ،دون صيغةاملُت وبصيغة. ..  
، وهو روح ينتمي لعالَم األمـر، وفـوق   فاملنهج بين وحمفوظٌ من قبلِ اِهللا تعاىل.. 

وله متبِعون إىل  ،ومتركِّز يف النص القرآينِّ املُوحى من اِهللا تعاىل التاريخ واملكان والزمان،
 هي من خاللِ كلمة  ولذلك نرى أنَّ اإلشارةَ إىل الرسولِ . .قيامِ الساعة    ، 

ويف احللقـة   ،يف حني ذُكرت أمساُء الرسلِ صراحةً يف املرحلة األوىل ،دون ذكرِ امسه 
  . .رحلة الثانيةاألوىل من امل
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                                   .  

وحـلُّ مشـاكلها    ،فاحلضارةُ تتطور. .ضي ذلكوجوهر حكمة هذا التدرجِ يقت.. 
.. .وبالتايل يتطلّب استقاللَ النص عن إطارِ التـاريخ  ،يتطلَّب استنباطاً مستمراً لألحكام

وتبيانُ جزئيات كليات الشعائرِ اليت  ،هو إيصالُ هذه الرسالة إىل البشرية ودور الرسولِ 
والبشريةُ مطالبـةٌ بتـدبرِه واسـتنباط     ،فاملنهج بني يدي البشرية ..حيملُها النص القرآينُّ

واكتماالً للمنهجِ يف  ،وكلُّ ذلك يقتضي استقالليةً عن شخصِ الرسولِ  ،الدالالت منه
  ..النص القرآينِّ

ه ويتطلَّب تصديقُ ،فكونُ املنهجِ للبشرية مجعاء. .وكذلك األمر بالنسبة للمعجزة.. 
كلُّ ذلك يتطلَّب استقاللَ املعجزة عن شخصِ الرسولِ . .معجزةً مستمرةً إىل قيامِ الساعة

،  ها بنيومكان أيديووجود البشر يف كلِّ زمان..  
 ،حيث نضجت فكراً وحضارةً ،البشريةُ يف احللقة الثانية من املرحلة الثانية. .إذاً.. 

وبالتايل داخلَ نص مجرد عـن   ،ج إطارِ التاريخ وأشخاصهحتتاج إىل منهجٍ ومعجزة خار
  ..وهذا ما حتقَّق بِتنزيلِ القرآن الكرمي. .مصوغٍ من قبلِ اِهللا تعاىل ،التاريخ

 

 

 

 

  
بر القرآنُ الكرمي عن كَون معجزته يف ماهية الصـياغَة اللُغويـة   كيف يع :7س 

  ..؟للنص القرآين 
  :يمن خاللِ ثَالث نِقاط هامة ه ،لقد بين اُهللا تعاىل هذه احلقيقةَ يف القرآن الكرميِ.. 
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بينما  ،من يف كَون القرآن الكرميِ قولَ اهللا تعاىل وكالمهتكْ النقطةُ األوىل –) أوالً ( 

إلدراك هذه .... .وليست قَولَه ،الكُتب السماويةُ اُألخرى هي كَالم اِهللا تعاىل فقطْ
ال حسب  ،حسب البيان القرآين ،احلقيقة علينا أنْ ندرِك الفارق بني الكَالمِ والقول

وقد بينت ذلك بِشكلٍ مفَصلٍ يف . .ت الوضعية اليت حِسبت على اإلسالماملُصطَلَحا
 .. )احلق املطلق (  النظرية الثالثة

والقَولُ هو صياغةُ هذا . .الكالم هو املعىن الكائن يف الذات. .بِاختصارٍ شديد.. 
وِيبٍ لُغداخلَ هذه الذات ،املعىن يف قال وغِ والل. .وذلكالكالمِ املَص فظُ هو إخراج

وِيبٍ لُغة ،بقالواملاد سإىل اخلارجِ يف عاملِ احل القَولِ من الذات إِخراج ويقولُ . .أي ه
  :تعاىل                    ]18 :ق [  

  . .قالبٍ لُغوِيفالكالم ذاته يمكن صياغته يف أكثَر من . .
 ،أي هي كالم اِهللا تعاىل ،هي معىن من اِهللا تعاىل –مجيعاً  –الكُتب السابِقَةُ .. 

واإلجنيلُ صاغَه عيسى عليه  ،فالتوراةُ صاغَتها املالئكةُ ،ولكنها من صياغة املخلوقات
ليبين كُليات النص  لُ شأنه بذلك شأنُ احلديث الصحيحِ الذي نطَق به الرسو ،السالم
وبالتايل فَصياغَتها اللُغويةُ . .وقولُ املخلوقات ،إذاً الكتب السابقةُ كَالم اِهللا تعاىل. .القرآين

هتمما عل ياغةها على صترقُد عملْمِ هذه املخلوقات وع عم باسنتاُهللا . .ت ولذلك ملْ يتحد
ومل يبين لنا اُهللا تعاىل . .ن يأتوا بنص مثلَ نصوصِ الكُتبِ السماوِية السابِقَةتعاىل البشر بِأ

  ..يف كتابِه الكرميِ أنّ الكُتب السماوِيةَ األخرى من قوله تعاىل
 شأنه بذلك شأنُ الكُتبِ السماوِية( بينما القرآنُ الكرمي هو كالم اهللا تعاىل .. 
ولذلك . .فاُهللا تعاىل هو من صاغَ القرآنَ الكرمي ،وهو أيضاً قَولُ اِهللا تعاىل ،)اُألخرى 

  . .يتحدى اُهللا تعاىل اإلنس واجلن على أن يأتوا بِنص كالنص القرآين
  :يقولُ تعاىل..                         
                         ]88 :اإلسراء .[   
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يف أكثر من موضعٍ يف القُرآن  ،وقد بين اُهللا تعاىل أنّ القرآنَ الكرمي قَولُه جلّ وعال.. 

     : يقولُ تعاىل.. الكرميِ ذاته         
  : ويقولُ تعاىل.. ] 68: املؤمنون[           ]5 :املزمل [. .

   :ويقولُ تعاىل                   ]14 – 13 :الطارق .[   
  
 

 

 

 

 

   
تكمن يف انفراد القرآن  ،اليت بينها القرآنُ الكرمي أيضاً النقطَةُ الثانيةُ –) ثانياً ( 

مع الكُتبِ السماوِية يف حني يشترِك  ،)من الفعل نزلَ ( الكرميِ بالترتيلِ من عند اِهللا تعاىل 
  ..)من الفعل أنزلَ ( اُألخرى كونه منزالً من عند اهللا تعاىل 

 .. السادسة ةيف النظري نتبني اإلنزالِ والترتيل ،)سلّمِ اخلالص ( وقد بي الفارق، 
))  أنزلَ: ن الفعلم(( إنَّ إنزالَ األمرِ أو الشيِء : وأقولُ اآلن باختصارٍ شديد.. بِشكلٍ مفَصل

لجعله مسخراً  ،يعين تحولَه مبا يوافق قوانني الساحة اليت أُنزلَ إليها ،من ساحة إىل ساحة
  ..داخلَ إطارِ هذه الساحة
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ال يعين  ،من ساحة إىل ساحة)) من الفعل نزلَ (( بينما ترتيلُ األمرِ أو الشيء .. 
فالتنزيلُ يعين ثبات ماهية . . حتولِ ماهية املُنزلكما هو احلالُ يف ،تحوالً يف ماهية املُنزل

  ..املُنزل ما بني ساحيت التنزيل
  
 
 

 

 

 

 

  
وهناك الكثري من اآليات الكرمية  ،فالقرآنُ الكرمي انفرد بالترتيلِ من عند اِهللا تعاىل.. 

  :منها على سبيلِ املثال ،اليت تبين ذلك                      
   ]. 23 :اإلنسان[                                                                         
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 .. ةبِ السماوِيالكُت من إىل ترتيلِ أي شريداً ياً واحاً قُرآنيصه ال نرى نذات ويف الوقت

 ، ولكن  بِصيغة املبينن ترتيلَ التوراةوهناك نص واحد يبي.... .اُألخرى من عند اِهللا تعاىل
    :وذلك يف قوله تعاىل ،للمجهول                   
                                        

     ]93 :آل عمران [. .  
وبني التنزيلِ الذي  ،فما بني القَولِ الذي حتدثنا عنه يف النقطة السابقَة. .وهكذا.. 

 ،رابِطٌ يتعلَّق بكون القرآن الكرميِ معجِزةً ملتحمةً باملنهج ،نتحدثُ عنه يف هذه النقطة
دون أي حتولٍ أو  ،كما هو متاماً يف اللوحِ احملفوظ ،د اِهللا تعاىلونصاً مصوغَاً من عن

فالقرآنُ الكرمي كما هو دون أي حتولٍ نزل من اللوح احملفوظ بصياغته اليت صاغه . .تغيري
  . .وانفراده عن باقي الكتبِ السماوية ،وهنا مكمن معجِزته. .اُهللا تعاىل ا

رابِطٌ يتعلّق بكون القرآن الكرميِ منهجاً يريد اهللا تعاىل  ،مِ واإلنزالِوما بني الكال.. 
فالكُتب . .ولذلك.... .من البشرِ أنْ يتبِعوا أحكامه اليت يبينها ويسخرها بني أيدي العباد

يف الوقت  ،هج عبادةالسماويةُ مجيعها دونَ استثناٍء أُنزِلت من عند اِهللا تعاىل كونها منا
ونه معجزةً ملتحمةً ك ،الذي ينفرِد فيه القرآنُ الكرمي بالترتيلِ من عند اِهللا تعاىل

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

  ..ويقولُ تعاىل. .] 3 :آل عمران[  
                                

              ]136 :النساء .[  
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تكمن يف انفراد القرآن  ،اليت بينها القرآنُ الكرمي أيضاً النقْطَةُ الثالثةُ –) ثالثاً ( 

  .. .لتأويلِ الذي ال يعلَمه إالّ اُهللا تعاىلالكرميِ بِعمقِ ا
 ..بِ اُألخرى من املخلوقاتياغةُ الكُتص ا كانتلَم،  ةُ املخلوقاترقُد وملّا كانت
فهذا يعين أنّ الدالالت اليت حيملُها النص يف الكتبِ السماوية اُألخرى . .محدودةً
حمدودةٌ وضمن  –كَفكْر  –ةُ األخرى دالالتها فالكُتب السماوِي.. .ولذلك ،محدودةٌ

  ..إطارِ أزمنة محددة
وملّا كانَ علم اِهللا تعاىل ال تحيطُ به  ،وملَّا كانت صياغةُ القرآن الكرميِ من اِهللا تعاىل.. 

لنص كانت الدالالت اليت حيملُها ا ،ونِهايةُ قُدرته فوق حدود إدراكهِم ،املخلوقات
وقد بين اُهللا تعاىل يف كتابه . .وال يمكن للمخلوقات أن تحيطَ ا.. .القرآينُّ ال متناهية

  ..يقولُ تعاىل. .الكرمي هذه احلقيقةَ
                                    
          ]ويقولُ تعاىل. .] 109 :الكهف. .  
                                    

                 ]27 :لقمان .[   
  :يقولُ تعاىل. .ايل فالقرآنُ الكرمي حيملُ تبياناً لكُلِّ شيٍء يف هذا الكونوبالت. .
                      ]وهكذا... ..] 89 :النحل. . فالنص

   :القرآينُّ ذاته حيملُ عمقَني
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  . .حيملُ عمقاً ظاهراً محكَماً  – 1
. .نِهايته عمق التأويلِ الذي ال يعلَمه إالّ اُهللا تعاىل ،حيملُ عمقاً باطناً متشابِهاً – 2

   :يقولُ تعاىل
                            

                                            
                                    
                  ] 7 :آل عمران .[   

ألنَّ  ،غري صحيح ،فالذهاب إىل تجزئة نصوصِ القرآن الكرمي إىل محكَمٍ ومتشابِه.. 
حكَمه متبِكُلي يقولُ تعاىل. .القُرآنَ الكرمي:   

                            ]1 :هود .[   
   :يقولُ تعاىل. .والقرآنُ الكرمي بكليته حيملُ عمقاً متشابِهاً. .
                       ]23 :الزمر .[   
وقد بين اُهللا . .ينفرِد القرآنُ الكرمي بِعمقِ التأويلِ الذي ال يعلمه إالّ اُهللا تعاىل. .إذاً.. 
  :يقولُ تعاىل. .اىل هذه احلقيقةَ يف مكان آخرتع
                              

                                       
                                     

                        ]53  – 52 :األعراف .[   
 –حيثُ ينفرد ذه الصفة عن باقي الكتبِ السماوية  –الكرميِ  تأويلُ القرآن. .إذاً.. 

  ..ال يأيت إالّ يف اآلخرة
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حباجة إىل املزيد من األدلّة  خمتصر جداً، وبالتايل هوتعريفُك للكالم والقول  :8س 

  ..اليت توضح ما ذهبت إليه يف ذلكوالرباهني 
هو التعريف  ،ن املسائلِ احملمولة بظاهر النص القرآينالتعريف السليم ألي مسألة م.. 

وتعريف مسأليت . .املُستنبطُ من النصوصِ القرآنية احلاملة للكلمات اليت تصف تلك املسألة
يكون من خاللِ استشفاف املعىن من النصوصِ القرآنية احلاملة للكلمات  ،الكالمِ والقول

  ..)ل  ،و ،ق(  ،)م  ،ل ،ك(  :املتفرعة عن اجلذرين
يشملُ املعىن الكائن يف الـذات   ،الكلمةُ تدور دالالتها يف إطارٍ واسعٍ من املعىن.. 
  :يقولُ تعاىل. .املتكلِّمة
                                    
          ]109 :الكهف .[   

  ..هو املعاين والدالالت الكائنةُ يف علْمِ اهللا تعاىل ،فأقرب ما تعنيه الكلمات هنا.. 
  :ويف قوله تعاىل.. 
                                  
                                     

  ]. 100 – 99 :املؤمنون[                                                                            
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 القرآنية  نرى أنَّ العبارةَ..                      ها داللـةٌ   :تعينكالّ إن

  ..هو صائغها وناطق ا ،ومعان يريدها القائلُ
أي . .والكلمةُ هي ماهيةُ الصورة وجوهر املسألة اليت تريد الذات املتكلّمةُ إجيادها.. 

  ..تتعلّق مبعىن تريده الذات املتكلّمة
                                      
                       ]39 :آل عمران .[   
                                   

                         ]45 :آل عمران .[  
 –عند البشـر   –فإنَّ التعبري بالرمزِ  ،وملّا كانت الكلمةُ متعلّقةً مبعىن تريده الذات.. 

  ..أي عن املعىن الكائن يف الذات املتكلِّمة ،للتعبري عن الكالمسبيلٌ 
                                       

  ]. 41 :آل عمران[                                                                                   
 ..بقالبٍ لغوي لُ فهو صياغةُ الكلمةا القودة، أمحمد لغة ربوهذا ما  داخلَ الذات ع

  :يتجلّى يف قوله تعاىل
                                    

          ]31 :األنفال .[  
 فالعبارةُ القرآنيةُ ..                    لو نشاُء لصغنا قوالً مثـل   :تعين

  ..هذا القول
 ..ةُ للمعىن الكائنِ يف الذات يف قالبٍ لغويبغض النظر  ،والقولُ هو الصياغةُ اللغوي

  . .فالقولُ قد يبقى داخلَ الذات. .ولِ خارج الذاتعن إخراج هذا الق
                                   

     ]ادلة8 :ا .[   
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   ]. 120 :طـه [
  ..وقد خيرج القولُ خارج الذات ليكون شاهداً على قائله.. 
                                          

      ]30 :حممد .[  
  ..القولُ مسألةٌ جمردةٌ عن خروجِه من النفس أو بقائه داخلَ النفس. .إذاً.. 

                                   
       ]10 :الرعد .[  
                          ]13 :امللك .[  

بغضِ النظرِ عن إميان  ،والقولُ هو مجرد الصياغة اللغوية للمعىن الكائنِ يف الذات.. 
يف  ،ويخرِجه من فمهفقد يصوغُ اإلنسانُ قوالً . .أم عن عدمِ إميانِه به ،اإلنسان ذا املعىن

  ..الوقت الذي يضمر يف قلبه نقيض ما صاغَه
                  ]78 :آل عمران .[   
                             

  ]. 167 :آل عمران[                                                                         
                                       

          ]1 :املنافقون .[  
هو صياغةُ  :والقَولُ. .هو الداللةُ واملعىن الكائن يف الذات املتكلّمة :الكالم. .إذاً. .

  ..هذا الكالمِ بقالبٍ لُغوي عرب لغة حمددة
 ..مقولة ت مبرحليت الكالم والقول ،فكلُّ كلمةفُها يف كتابِ اِهللا  ،تكون قد مرصوو

. .هو وصفها كصياغة بقالبٍ لغوي ،كقولووصفها  ،هو وصفها كمعىن ،تعاىل ككلمة
 البحث منهج بعختتلطُ فيها على من مل يت تداخالن فيما بينهما لدرجةوهذان املصطلحان م
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ذلك املنهج الذي يعتبِر القرآنَ الكرمي املعيار األولَ واألخـري   ،السليمِ يف كتابِ اِهللا تعاىل

 ..لفَهمِ دالالته
 ..وعلى الرلِ واحدللقو ده    ،غمِ من أنَّ املعىن املُجرذلك بـاِهللا سـبحان سواٌء تعلَّق

علينا أنْ ندرك الفارق بني قَولِ اهللا تعـاىل  . .على الرغمِ من ذلك. .وتعاىل أم باملخلوقات
ذلك الفارق الذي يعود إىل الفارق بني  ،وبني قَولِ املخلوقات من جهة أُخرى ،من جهة

فاهللا سبحانه وتعاىل يعلم . .وال يعود إىل القولِ كمعىن مجرد ، تعاىل وبني املخلوقاتاهللا
وعلْمه جلَّ وعال أكرب من علْـمِ   ،علماً مطلقاً حقيقةَ املعاين الكائنة يف ذوات املخلوقات

هذه املعاين  وقدرته سبحانه وتعاىل على صياغة ،تلك املخلوقات باملعاين الكائنة يف ذواتها
أكرب من قدرة املخلوقـات   ،هي قدرةٌ مطلقةٌ بقالبٍ لغوي، الكائنة يف ذوات املخلوقات

  . .على صياغة املعاين الكائنة يف ذواتها
فقولُ اهللا تعاىل قَولٌ مطلق يصور تصـويراً مطلقـاً حقيقـةَ املعـاين     . .من هنا.. 

سواٌء كانَ قَولُ اهللا تعاىل صياغةً ملعان يريد جـلّ   ،وعال والدالالت احملمولة يف قَوله جلَّ
أم كان قولُ اهللا تعاىل تصويراً ألحداث وقَصصٍ وقعت  ،وعال نقلَها مباشرةً إىل املخلوقات

  ..مع املخلوقات
هذه القصيدةُ . .لنتصور أنَّ شاعراً قال قصيدة. .ولتقريب هذه احلقيقة إىل أذهاننا.. 

ولو نطق إنسانٌ آخر ـذه  . .للمعاين الكائنة يف ذات الشاعر ،لُغويةٌ بلغة ما هي صياغةٌ
لكان قد نقلَ نقالً حرفياً الصياغةَ اللغويةَ الـيت   ،القصيدة حبرفيتها اللغوية اليت صيغت ا

بغض النظر  ،هأي لكان قد قالَ قَولَ الشاعر حبرفيت ،صاغَها الشاعر للمعاين الكائنة يف ذاته
  ..عن حدود إدراكه للمعاين الكائنة يف ذات الشاعر

 ..ها اليت نطقها الشاعرذات ةهذا اإلنسانُ هذه القصيدةَ باحلرفي مـا   ،ولو مل ينطقإن
لكان قد صاغ صياغةً لُغويةً ما أدركه هـو   ،نطقَها باملعىن الذي أدركَه من هذه القصيدة

يف  –وبالتايل فقولُه  ،فقولُه يف هذه احلالة ال يطابق قولَ الشاعر ،من معاين تلك القصيدة
إنما هو قَولُ املعاين اليت أدركَهـا مـن قَـولِ     ،ليس قولَ قَولِ الشاعر ذاته –هذه احلالة 
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ألنَّ  ،أدىن من قَولِ الشاعر ،كتعبريٍ عن تلك القصيدة –يف هذه احلالة  –وقولُه . .الشاعر
صاغَها بتلك القصيدة الشاعر من غريِه من املخلوقات مبا يف داخله من معان أعلم..  

حـني   ،ونريد نقلَها إىل لغتنا ،وربما تكونُ هذه القصيدةُ مصوغةً يف لُغة أُخرى.. 
وبالتـايل ال   ،ذلك نكون قد صغنا قوالً يف لغتنا للمعاين اليت أدركناها من تلك القصيدة

هنكونُ قد قلنا قَولَ   ،لَ الشاعر ذاتأنْ نقولَ القَـو ا بارعني يف القول ال نستطيعفمهما كن
  ..ذاته يف لغة أُخرى

 ،أنَّ اهللا تعاىل يريد صياغةَ املعاين الكائنة يف ذات الشاعر يف قالبٍ لُغوي. .لنتخيل.. 
 ،عاىل على الصياغةحني ذلك سيكونُ قولُ اهللا تعاىل صياغةً مطلقةً تتناسب مع قدرة اهللا ت

وذلك للمعاين الكائنة يف ذات الشاعر واليت يعلمها اهللا تعاىل علماً مطلقاً أعظم بكثريٍ من 
وبالتايل سيكونُ قولُ اهللا تعـاىل تصـويراً   . .علْمِ الشاعر ذاته لتلك املعاين الكائنة يف ذاته

فالصياغةُ اللغويـةُ  . .ات الشاعرمطلقاً ال يزيد وال ينقص عن حقيقة املعاين الكائنة يف ذ
 ،املفترضةُ من قبلِ اِهللا تعاىل لتلك القصيدة أعلى من صياغة الشاعرِ ذاته هلـذه القصـيدة  
 ،بنسبة هي ذاتها الفارق بني علْمِ اهللا تعاىل وعلمِ الشاعر للمعىن الكائن يف ذات الشـاعر 

  ..الصياغة وبني قدرة ذلك الشاعر وهي ذاتها النسبةُ بني قدرة اهللا تعاىل على
فالنصوص القرآنيةُ اليت تصور لنا قَولَ املخلوقات وتفاعلَها مع األحداث . .لذلك.. 

إنما تصـورها تصـويراً   . .تلك املخلوقات اليت هلا لغاتها املختلفة. .يف القَصصِ القرآنية
وبالتـايل   ،الكائنة يف ذوات تلك املخلوقات مصوغاً صياغةً لغويةً مطلقةً للمعاين ،مطلقاً

فما ينقلُه اهللا تعاىل لنا هو  ،ليس مهماً أن نعرف ماهيةَ اللغة اليت نطقت ا تلك املخلوقات
واليت يعلمها اهللا تعـاىل   ،الصياغةُ املطلقةُ حلقيقة املعاين الكائنة يف ذوات تلك املخلوقات

  ..ن علمِ تلك املخلوقات اعلماً مطلقاً أكرب بكثري م
خوة حيث يقولُ أخ من إ. .يف قصة يوسف عليه السالم. .فعلى سبيلِ املثال.. 

  :خوتهإل يوسف                               

                ]وذلك بأن ينقلوا ألبيهم قولَه. .] 81 :يوسف :
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                                   ...

 يكونون قد قالوه ،كما هو متاماً دون أي تغيريٍ أو تبديلهذا القول ألبيهم  حينما ينقلونَ
 . .أخيهمأي يكونون قد قالوا قَولَ  أخوهم،باحليثية اليت نطق ا          

                           ..  
 ،قولِ أخيهمإنْ صاغوا ألبيهم قَوالً من عندهم ينقلون به ما أدركوه من . .ولكن.. 

 أخـيهم،  املعاين اليت حيملها قولُ ما أدركوه من صاغوا يف قالب لغويحينئذ يكونون قد 
قالوا معاين نقلت إىل ذواتهم من قولِ  –يف هذه احلالة  –ألم  ،وال يكونون قد قالوا قَوله

  ..أخيهم
 ،العربية الفطريـة اللغةُ والصياغةُ اللغويةُ اليت نراها يف القرآن الكرمي باللغة . .إذاً.. 

ال يشترطُ أن تكونَ هي بِذاتها وحبرفيتها نطق ا  ،واليت تصور أحداثاً قصصيةً من التاريخ
فاُهللا تعاىل ينقلُ لنا عرب صياغة لُغوية مطلقة حقيقةَ املعاين الكائنة  ،أشخاص تلك القَصص

  ..اهللا تعاىل علماً مطلقاًتلك املعاين اليت يعلمها  ،يف ذوات القائلني
  :فصياغةُ اهللا تعاىل لآلية الكرمية..                            

                                    ]هــي  ،] 81 :يوســف
تلك  القائل،طلقةُ املتعلّقةُ بعلمه املُطلقِ وذلك للمعاين الكائنة يف ذات صياغةُ اهللا تعاىل املُ

ليس كَعلْمِ اهللا  ،باملعاين الكائنة يف ذاته القائلفعلم  ،ذاته القائلُالصياغة اليت ال يقدر عليها 
  . .على صياغة هذه املعاين ليست كقدرة اهللا تعاىل القائلوقدرةُ  ،تعاىل ذه املعاين

يف كلِّ القَصصِ القرآنية يصور اُهللا تعاىل لنا تصويراً مطلقاً باللغة الفطريـة  . .إذاً.. 
حقيقةَ  –ا  –يصور لنا  ،الكاملة التامة اخلالية من أي عيبٍ أو نقص واملوحاة من السماء

األحداث واملعاين الكائنة  تلك ،األحداث واملعاين الكائنة يف ذوات أشخاصِ تلك القَصصِ
ولذلك فالتصوير القرآينُّ تصوير . .يف الذوات املخلوقة واليت يعلمها جلَّ وعال علماً مطلقاً

  ..مطلق لتلك األحداث والقَصص
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   :لو أخذنا العبارةَ القرآنية..          ، الكرمية اآلية وذلك من:    
                                 
. .كوا جزءاً من آية كرمية يف كتابِ اِهللا تعاىل ،لرأيناها قَولَ اهللا تعاىل ،] 53 :يونس[ 

فعندما . .  نراها مسبوقةً بكلمة  ،ولكن هذه العبارة القرآنية كقولٍ هللا تعاىل
  :املشككني بصدقِ نزول القرآن الكرمي من عند اهللا تعاىل قائالً هلم يخاطب الرسولُ 

              ، ذا األمر لَ اهللا تعاىل اخلاصأي  ،يكون بذلك قد نقلَ هلم قو
أي يكونُ قد قالَ هلم . .يكونُ قد قال هلم هذا القول كما هو متاماً دون تغيريٍ أو تبديل

  ..قَولَ اِهللا تعاىل كما هو متاماً دون أي تبديلٍ أو تغيري
 ،وإنْ قال هلم قَوالً يصوغه هو للمعاين اليت يدركُها من هذه العبـارة القرآنيـة  .. 

قـد   –يف هذه احلالة املفترضة  –إنما يكون  ،فحينئذ ال يكون قد قالَ هلم قَولَ اهللا تعاىل
  ..هلم قَولَه الذي صاغه مما أدركه من املعاين الكائنة يف قَولِ اهللا تعاىل قالَ

   :يف رده على الكافرين وكذلك األمر بالنسبة لقولِ الرسول ..       
                  ]هذا ،] 35 :هود لِ هو نق ،فقولُهقولٌ حريفٌّ ل

ولذلك نرى هذه العبارة القرآنية مسبوقةً . .اهللا تعاىل الذي يأمر رسولَه بنقله إىل البشر
  :بكلمة  . .يقولُ تعاىل:                         

             ] 35 :هود .[   
  :على مسألة اخلمر وامليسر وكذلك األمر يف إجابة الرسول ..       

                ،  ُالرسول رؤمل الذي يفهذا القو
 ه للبشرتبديلٍ أو تغيريٍ ،بقول لِ اهللا تعاىل هو نقلٌ حريفٌّ دون أياُهللا  ،لقو حيث يأمر

 تعاىل رسولَه  كلمة بنقلِ هذا القولِ عرب  . .يقولُ تعاىل:  
                               

                                   

              ]219 :البقرة .[  
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هو  ،النطق بالقولِ كما هو متاماً دون أي تغيريٍ أو تبديلٍ يف صياغته اللغوية. .إذاً.. 

. .أي هو قَولُ هذا القول يف الساحة املنقولِ إليها ،ةنقْلُ هذا القَولِ من ساحة إىل ساح
والقرآنُ الكرمي الذي صاغَه اهللا تعاىل صياغةً مطلقةً حتدى ا اإلنس واجلن على أن 

  :يصوغوا نصاً من مثله
                                ]68 :املؤمنون .[   
                         ]29 :ق .[   
                  ]5 :املزمل .[   
                     ]14 – 13 :الطارق .[  

الذي متّت صياغته من قبلِ الذات اإلهلية يف ساحة أعلى من عاملي األمرِ  هذا القولُ.. 
الروح األمني الذي ينتمي إىل عـامل   ،قالَه كما هو متاماً دون أي تبديلٍ أو تغيري ،واخللق
 كبشـرٍ  إىل الرسولِ حممد  ،إىل عامله ،من الذات اإلهلية ،أي نقلَه كما هو متاماً ،األمر

  :يقولُ تعاىل. .ينتمي إىل ساحة أدىن هي عاملُ اخللق
                                  

  ]. 21 – 19 :التكوير[ 
 .. دلُ الذي تلقّاه حمموهذا القو أعلى ي إليها وهي الساحةُ اليت ينتم ،من ساحة

هي ساحةُ عاملِ اخللْقِ اليت ينتمي  ،للبشر يف ساحة أدىن قالَه  ،الروح األمني عليه السالم
. .كما هو متاماً دون زيادة أو نقصان أو تغيريٍ يف ماهية صـياغته  أي قالَه  ،إليها البشر

 لُهفقو للقولِ املرتّل إليه من  للقرآن الكرمي هو نقلٌ كاملٌ دون تغيريٍ أو تبديلٍ أو حتويل
  :يقولُ تعاىل. .رب العاملني

                                    
                         ]43 – 40 :احلاقة .[  

إنَّ القرآنَ الكرمي ميتاز عن الكتب السماوية األخرى بكونِه قَولَ  :فنحن عندما قُلنا.. 
إنما اعتمدنا بقولنا هذا علـى بـراهني    ،ويشترك معها بكونِه كالم اهللا تعاىل ،اهللا تعاىل
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 تعاىل الـذي صـاغَه   فلو مل يكن القرآنُ الكرمي قولَ اِهللا. .مستنبطة من كتابِ اِهللا تعاىل

صياغةً مطلقةً تتعلّق بقدرته املُطلقة على صياغة املعاين اليت يعلمها  ،سبحانه وتعاىل مباشرة
لَما حتدى اُهللا تعاىل اإلنس واجلن على أنْ يأتوا بنص مـن   ،لو مل يكن ذلك ،علماً مطلقاً

معجزةَ الرسالة اخلامتة للبشـرية إىل قيـامِ    ولَما كان القرآنُ الكرمي ،مثْلِ القرآن الكرمي
لو مل يكـن القـرآنُ   .... .يف ذات النص القرآين ،حيث تلتحم املعجزةُ باملنهجِ ،الساعة

لَما كُنا سنرى ما سنراه إن شاَء اهللا تعـاىل مـن    ،الكرمي قَولَ اهللا تعاىل وصياغته املُطلقة
  ..معجزة عددية يف هذا احلوار

فكيف تربهن لنا من . .تعريفك لإلنزال والترتيل خيالف املوروثَ التفسريي :9س 
  ..على صحة ما ذهبت إليه يف هذا األمر ؟ ،كتابِ اهللا تعاىل

فالنصـوص   ،من كتابِ اهللا تعـاىل  –أيضاً  –تعريفُنا لإلنزال والترتيل مستنبطٌ .. 
عاتةُ احلاملةُ للفعل أنزلَ وتفره ،هالقرآنيعاتل وتفرسواٌء ما يتعلّق بالقرآن الكرمي  ،وللفعل نز

  ..كُلُّها تؤكِّد صحةَ تعريفنا واستداللنا ،أم بأي مسألة أُخرى
هو جعلُه مسخراً يف إطارِ قوانني  ،إنَّ إنزالَ األمرِ أو الشيِء من ساحة إىل ساحة.. 

  :تعاىليقولُ . .الساحة اليت متَّ اإلنزالُ إليها
                             

                                   
                                   

                        
   ]. 144 – 142 :األنعام [                                                                   

                                  
       ]6 :الزمر .[  
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 ،هو تسخريها وتذليلُها بـني أيـدينا   ،إنَّ إنزالَ هذه األزواجِ الثمانية من األنعام.. 

أي هو إنزالُها من ساحة عدمِ التسخريِ والتـذليل إىل سـاحة   . .تناول الفائدةجلعلها يف م
  ..التسخري والتذليلِ

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

  . .ولذلك نرى صيغةَ اإلنزال وليس الترتيل. .مسخرٍ للفائدة بني أيدينا
                                

                                         
               ]57 :األعراف .[   
                                       

      ]22 :احلجر .[  
أي هو  ،هو استخراجه منها وتسخريه بني أيدينا ،إنزالُ املاِء من املُزن واملُعصراتو.. 

ولذلك نـرى صـيغةَ    ،حتويلُه من حالته يف املُزن واملُعصرات إىل حالته اليت نستخدمه ا
  ..اإلنزال وليس الترتيل

                      ]69 :الواقعة .[   
                    ]14 :النبأ .[  

 ،وإنزالُ احلديد هو تسخريه وتطويعه بني أيدينا ليكون يف ساحة االستفادة والعمل.. 
يف الصناعات السلمية كمنافع أم  ،سواٌء كان ذلك يف الصناعات احلربية كبأسٍ بني البشر

  ..للبشر
                   ]25 :احلديد .[  

ليكون يف متناولِ النفـعِ   ،وإنزالُ اللباسِ لبين آدم هو تسخريه وتذليلُه بني أيديهم.. 
  ..والفائدة
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                       ]26 :األعراف .[  
  ..هو حتولُها بصورة عالَمنا املادي ،وإنزالُ املالئكة باحليثية اليت يريدها الكافرون.. 
                              

                ]7 :الفرقان .[   
                                     

                   ]21 :الفرقان .[  
                                     

                                     
   ]. 24 :املؤمنون[                                                                          

                                   
                               ]14 :فصلت .[   

نستطيع إدراكَها  ،وكلُّ املسائل املتعلّقة بالفعل أنزلَ وتفرعاته يف كتابِ اِهللا تعاىل.. 
  ..من هذا املنظار

ال يعين حتوالً يف ماهية  –يف كتابِ اِهللا تعاىل  –نراه  ،الشيء بينما ترتيلُ األمرِ أو.. 
وهذا خيتلف عن اإلنزال الذي يعين حتوالً يف املاهية مبا يناسب السـاحةَ الـيت متّ    ،املُنزل

  ..ويف اآلية الكرمية التالية بيانٌ يؤكِّد هذه احلقيقة. .اإلنزالُ إليها
                                       

                                  
                   ] 43 :النور .[  

  :إننا ال نرى صيغةَ الترتيلِ يف خروجِ الودقِ من الركام..             
       . .درالب نرى صيغةَ الترتيل ،بينما يف مسألة:                  

       ، القر ففي هذه العبارةةد  ،آنيرالب من مراكزِ كثافة درنرى صورةً لترتيلِ الب
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 ..وليس كَونه مستخرجاً من حالة أُخـرى  ،كَونه برداً قَبلَ ترتيله وبعد ترتيله ،يف السماء

ناسبه وهذا ما ت. .ومنها يرتَّلُ البرد مباهيته كَبرد ،فمراكز كثافة البرد موجودةٌ يف السماء
  ..صيغةُ الترتيلِ وليس اإلنزال

  ..وهذه احلقيقةُ نراها جليةً يف اآلية الكرمية.. 
                                      

                                 
  ]. 11 :األنفال[                                                                             

يصوره اهللا تعاىل دون آليات حتويله واسـتخراجِه مـن    ،فاملاُء املُرتَّلُ هنا للتطهري.. 
  ..صوره كترتيلٍ وليس كإنزالأي ي ،ماهية أُخرى

والقرآنُ الكرمي حينما يصور لنا املالئكةَ من زاوية عدمِ تغير ماهيتها قبلَ الترتيـلِ  .. 
  ..نراه يصورها لنا بصيغة الترتيل ،وبعده
                                    

                   ]26 – 25 :الفرقان .[  
ال يعين تغيـر   ،وترتّلُ املالئكة بالروح من أمر اهللا تعاىل على قلوب بعض البشر.. 
  ..وال يعين متثّلَها لصورِ عاملنِا املادي ،ماهيتها
                                         

              ]2 :النحل .[   
                                       

                       ]30 :فصلت .[   
                                    

     ]4 – 3 :القدر .[  
ال يكون إالّ  ،إنّ ترتيلَ املالئكة مباهيتها املالئكية دون أي متثّلٍ بصور عاملنا املادي.. 

  ..إذا كان يف األرض مالئكةٌ ميشون
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            ]95 :اإلسراء .[  
 ..نا املاديلٍ إىل صورِ عالَمة دون حتوتهم املالئكيفترتّلُ املالئكة مباهي،   جيعلُهم غـري
  ..منظَرين
                                       

                                    
  ]. 8 – 6 :احلجر[                                                                           

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

ولذلك طلبوها بصيغة الترتيـل   ،أي طلبوا مائدةً من السماء دون تغيريٍ وحتولٍ يف ماهيتها
  ..وليس اإلنزال
                                
                          ]112 :املائدة .[  

وما يترتب عليه من عذاب يف حـال   ،وعيسى عليه السالم أدرك حقيقةَ طلبِهم.. 
يقتضـي   ،ألنَّ ترتيلَها بصيغة الترتيل يعين آيةً كاملةً بنواميسِ السماء ،ترتيلها كُفْرِهم بعد

 :  ولذلك قال هلم عليه السالم.. الكفر بعدها عذاباً كبرياً           .. 
 ،األرض وبناًء على ذلك طلب عيسى عليه السالم مائدةً من السماء بتحويلها إىل نواميسِ

  ..ولذلك طلبها بصيغة اإلنزالِ وليس الترتيل ،بتغيريٍ وحتولٍ يف ماهيتها
                                  
                             ]114 :املائدة .[  

ولكن الرد اإلهلي جاء بترتيلِ هذه املائدة كما طلب احلواريونَ دون أي تغيريٍ يف .. 
ولذلك يصور  ،ليترتب على الكفر بعد ترتيلها عذاب ال يذوقُه أحد من العاملني ،ماهيتها

  ..لترتيلالقرآنُ الكرمي ذلك بصيغة ا
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           ]115 :املائدة .[  

. .إسـرائيل وتتجلّى هذه احلقيقةُ أيضاً يف إنزال املن والسلوى وترتيله على بـين  .. 
منها مرتان تتعلّق بصـيغة   ،فمسألةُ املن والسلوى وردت يف كتابِ اهللا تعاىل ثالثَ مرات

  ..فما احلكمةُ يف ذلك. .ومرةٌ واحدةٌ تتعلّق بصيغة الترتيل ،اإلنزال
  :لقد وصف املن والسلوى يف كتاب اهللا تعاىل بصيغة الترتيل..         

     ، م العجلهخاذبين إسرائيل وات ل معصيةما قَب رصويف سياقٍ قُرآينٍّ ي، 
  ..لريى هذه احلقيقة) طـه ( وبإمكان أي إنسان أن يعود إىل سورة 

دونَ أي  ،وهذا الوصف هو وصف للمن والسلوى باملاهية اليت نزلت ا متامـاً .. 
          :ولذلك نرى أنَّ العبارات القرآنيةَ التاليةَ مباشـرةً للعبـارة القرآنيـة    ،أو تبديل حتويلٍ
                       إىل ظلمٍ قد وقع شريكما هو احلال يف  ،ال حتملُ ما ي

  . .العبارتني القرآنيتني املصورتني إلنزالِ املن والسلوى
والذي  ،فالطغيانُ والظلم الناتج عن معصية بين إسرائيل هللا تعاىل واتخاذهم العجل. .

مل يكن واقعاً حسب السياقِ القرآينِّ السابقِ لهذه العبـارات   ،يؤدي إىل غضبِ اهللا تعاىل
 وتصوير وقوعه نراه بعد العبارة القرآنية . .القرآنية                     . .

ما زالت كما هي دون أي حتويلٍ أو  ،ولذلك فمسألةُ املن والسلوى املُصورةُ ذا السياق
  ..ولذلك توصف بصيغة الترتيل وليس بصيغة اإلنزال ،تغيري
                             
                                   
                       ]81 – 80 :طـه .[   

 ،قرآينِّ الذي يصور مرحلةَ ما بعد معصيتهِم واتخاذهم العجـلِ أما يف السياقِ ال.. 
وبإمكان أي إنسان أن يعود إىل سـوريت   ،فإننا نرى مسألةَ املن والسلوى بصيغة اإلنزال

  ..البقرة واألعراف لريى هذه احلقيقة
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ماهية املن والسلوى إىل وهذا التصوير بصيغة اإلنزال يبين لنا التغيري والتحولَ يف .. 

هو سياق سابق  ،فالسياق القرآينُّ الذي يصف معصيتهم واتخاذَهم العجل. .ما هو أدىن
ولذلك فهاتان العبارتان القرآنيتان تصوران مسألةَ املن والسلوى  ،هلاتني العبارتني القرآنيتني

 لْف العبـارتني القـرآنيتني   ولذلك نرى خ. .يف سياقِ ما بعد اتخاذهم العجل      
                  ]57 :البقــرة [،                           

  :نرى العبـارةَ القرآنيـة  . .] 160 :األعراف[                       
     ..  
                                 

                        ]57 :البقرة .[   
                              

                  ]160 :األعراف .[  
يف السياقِ التايل مباشرةً  ،فالظلْم والطغيانُ الذي حذَّرهم اهللا تعاىل من الوقوعِ فيه.. 

 ل املن والسلوى للعبارة القرآنية املصورة لترتي                  
                                

      ]81 – 80 :طـه .[. .وات من معصية لِهذا الظلمللعج اُهللا  ،خاذ هرصوي
ويف هذا بيانٌ على أنَّ  ،تعاىل يف السياقِ السابقِ للعبارتني املصورتني إلنزال املن والسلوى

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

كترتيلٍ مـن   ، تقترن تفرعات الفعل نزلَ من بني الكتبِ السماويةمل. .وكما قلنا.. 
وذلك لكون القرآن الكرمي ينفرد بكونه معجزةً نازلةً  ،إالَّ بالقرآن الكرمي ،عند اهللا تعاىل

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

  ..التوراة كصياغة لُغوية من عند املالئكة
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  ] 93 :آل عمران[                                                                           

ويف الوقت ذاته نرى تفرعات الفعل أنزل تتعلّق بالكتب السماوية مبا فيها القرآن .. 
  ..ذلك لكونِها مناهج ميسرةً بني أيدي املُكلّفنيو ،الكرمي

أنزلت مناهج ميسـرةً للفهـم    ،إذاً الكتب السماويةُ مجيعاً مبا فيها القرآن الكرمي.. 
بينما ينفرد القرآنُ الكرمي بترتيله معجزةً من عند اِهللا تعاىل . .واإلدراك بني أيدي املُكلّفني

  ..نيتحدى ا اإلنس واجل
  :ولذلك يف كلِّ عبارة قرآنية، علينا أن نميز بني وجهني اثنني.. 
  ..وجه اإلنزال للمنهج، وهو وجه الدالالت الظاهرة للنص القرآين –)  1( 
 )2  (–   الباطنة للـنص الدالالت وجه الترتيل للمنهج امللتحم باملعجزة، وهو وجه

الالت، اليت ايتها عمق التأويلِ الذي ال يعلمه إالّ اُهللا القرآين، والذي حيمل ال اية من الد
  ..سبحانه وتعاىل

ملاذا تركِّزون جلَّ اهتمامكُم على املُعجزة العددية دونَ غَريِها من  :10س 
 لُها القرآنُ الكرمي ؟املُعجزاتاليت حيم..  

 .. لُ كُلَّ األوجهحمي أنّ القرآنَ الكرمي كرهاال شوصتنا أنْ ننكماليت ي ةاإلعجازي، 
وبالتايل كونه معجزةَ اِهللا تعاىل اليت  ،وكونه صياغةَ اِهللا تعاىل ،كونه تبياناً لكلِّ شيٍء

  . .يتحدى اإلنس واجلن على أن يأتوا بِمثلها
 ..ةُ ع. .ولكنا املُعجزةُ العددي زميتةٌ تيصوصهناك خ ن غريِها من املعجزات
  :ويمكننا أن نلخص ذلك يف النقاط التالية. .اُألخرى
ال نعلَمها إالّ من خاللِ  ،املُعجزات اُألخرى اليت يحملُها القرآنُ الكرمي –) أوالً ( 

م عمليةُ الربط ثُم تت ،يتم االكتشاف.. .ويف عالَمِ األنفُسِ ،االكتشافات يف عالَمِ اآلفاق
  : ويف قوله تعاىل. .بني احلقيقة املُكتشفة وبني حملِ القُرآن الكرميِ هلا      
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     ]دليلٍ على ذلك. .] 53 :فصلت يف هذا القولِ أكرب. . وبالتايل فاملُعجزات
لُها القرآنُ الكرمية ،اُألخرى اليت حيمالكوني لُّقاً باالكتشافاتعت مقارنةً مع  ،اكتشافُها أكثر

  ..املعجزة العددية اليت تكُونُ أقرب إىل التجريد
 –وهنا قد تدخلُ األهواُء  ،ات األخرى أكثر تعلُّقاً باللُغة وقواعدهااملُعجز –) ثانياً ( 
بينمـا  . .اآليات الكرمية لتوافق حقيقةً كَونيةً مكتشـفة دالالت فتلوى أعناق  –أحياناً 

  ..املعجزةُ العدديةُ نراها أكثر ابتعاداً عن هذه األهواء
وبالتايل مجردةٌ عن عـالَمِ   ،ةُ هي يف النهاية قَضيةٌ رِياضيةاملعجزةُ العددي –) ثالثاً ( 

يساحل رِ الذي  ،املُتناقضاتالَمِ األمنتمي إىل عوحاً يالكرميِ ر القُرآن نإىل كَو وهذا أقرب
  . .ال يحوي املُتناقضات

غـةٌ عامليـةٌ جمـردةٌ عـن     واألعداد لُ ،املُعجزةُ العدديةُ مادتها األعداد –) رابعاً ( 
. .ففي عالَمِ األعداد تذُوب تلك اخلُصوصيات ،اخلُصوصيات القومية واملذهبية والطائفية

ةالعددي املُعجزة وبالتايل فساحةُ تفاعلِ البشرِ مع،  عجزةم أي هِم معلتفاع من ساحة أوسع
  ..أُخرى

 معجِزةُ العدد  –) خامساً (         الكرمي ها اُهللا تعـاىل   ،يف القُرآنذَكَر
هالكرميِ ذات ريح يف القُرآنبِشكلٍ ص،  اً من هذه املُعجزةوسنرى إنّ شاَء اُهللا تعاىل جانِباً هام

  :يقولُ تعاىل.... .فيما بعد
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   ]. 37 – 30 :املدثر[ 
 ،وعن خزنة النـارِ  ،نِ الناراُهللا تعاىل يتحدثُ ع ،يف هذه اآليات الكَرمية :11س 

ةدديالع بِاملُعجزة القَةُ ذلكا ععظَم التفاسري. .؟. .فَمإىل ما  ،أو كلَّها ،مثّ إنَّ م ملْ تذهب
أمل تذكَر يف القرآنُ الكرمي  ،بالذات)  19( ومن جهة أُخرى ملاذا العدد . .!ذَهبتم إليه 

  ..!! أعداد أُخرى ؟
أال . .ولكن. .أعلَم متاماً أنَّ اَهللا تعاىل يتحدثُ يف سياقِ هذه اآليات عن النارِأنا .. 

  :ترى معي أنَّ اَهللا تعاىل يقول        . ......،  ْقُلي لَم هوأن  
 فَبِقوله تعاىل . .؟) وما جعلناهم إالّ (         . ......  على تأكيد

  :مثّ أال ترى معي أنَّ اَهللا تعاىل يقولُ.... .اجلانبِ العددي         

 .......:  
1 –               .   
2 –                .  

 3 –             .  
 4 –                      .  

5 –                               .   
 ..ةعددي عجزةأليس هذا دليالً على م،  احلق يف اختبارٍ بني رإدراكُها الكاف عضي

   :وإالّ كيف نفْهم قَولَه تعاىل ،الذي تبرهن عليه هذه املعجزةُ وبني الباطلِ املناقضِ له
          . .ةدديع ةجِزعليالً على مهذا د إدراكُها الذين أوتوا  ،أليس زيدي
وإالّ كيف يمكننا أنْ  ،ويمنع دخولَ الريبِ إىل نفوسهم ،والذين آمنوا إمياناً ،لكتاب يقيناًا

  :نفهم قَولَ اِهللا تعاىل                         
                    ..  
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  :ثُم أليس يف قوله تعاىل..              تعاىل هويف قول:    
                              ، يلٌ عللى د

  مثّ كيف يكونُ .... .أنها معجزةٌ لكلِّ البشرِ على مختلَف أديانِهم وقومياتهِم ؟
  :قولُه تعاىل             ِاً بالنارمن البشرِ  ،خاص أنّ الكثريين وحنن نعلم

  ..ال يعتقدونَ بالنارِ وال باآلخرة أصالً ؟
يف كتاب اهللا تعاىل رد ذكرِه كعدد )  19( ن معجزة العدد وحنن مل نبحث ع.. 

حنن بِبحثنا هذا إنما استجبنا للبيان اإلهلي . .املسألة ليست كذلك. .مثل باقي األعداد
كأي )  19( ويف سورة املدثِّر مل يذكَر العدد .. .يف سورة املدثِّر –كما رأينا  –الصريح 

  :فقولُه تعاىل ،زةعدد دون تعلّقٍ مبعج         . ......  يدلُّ على
ةخصوصي جة لِعإعجازي ه العبارات التالية هلذه العبارة ،هذا العدد يف بنيةنبيمن أجل ما ت، 
جانباً هاماً جداً من  –إن شاَء اُهللا تعاىل  –على كُلِّ حالٍ سنرى الحقاً .. .كما رأينا

  . .نبِ هذه املعجزةجوا
  ..ملاذا لَم يهتم السابقونَ بِهذه املُعجزة ؟. .لكن :12س 
وهذا ليس دليالً على عدمِ وجود هذه املعجزة العددية يف كتابِ اِهللا . .هذا شأنهم.. 

إلسالمي قد وإنَّ الفكر ا ،مثَّ من قالَ لك إنّ السابقني قد أحاطوا بِكتابِ اِهللا تعاىل. .تعاىل
بشكلٍ تام زتائهة.... .أُجن جاهاتةَ باتهذه احلقيقةَ القرآني هم دفعمن فما كان  ،بعض

  ..عن هذه احلقيقة كَردة فعل معظمِ السابقني إالّ اإلعراض
 ..عياراً واحداً هو القرآنُ الكرميم كرِ اإلسالميإنّ للف، ه بأدواتدالالت كدرالذي ت 

وتؤخذُ دالالت الكلمة فيه من  ،لُغوية معيارها األولُ واألخري هو القرآنُ الكرمي ذاته
هذات القرآنُ الكرمي وقاموسٍ ه. .... أفعالٍ على ما يقولُه ردود دنا جمركرا أن يكونَ فأم

  ..فهذا يعين أنهم يصوغون فكرنا بأيديهم ،اآلخرون
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 ..وجاهللا تعاىلاآلن ي عليه السالم ابن د الكثريونَ من الذين يذهبونَ إىل أنّ املَسيح، 

ومبا حيملُ القرآنُ الكرمي جتاهه من دالالت  ،فهل هذا يدفعنا إىل الكُفْرِ بعيسى عليه السالم
  ..هذا غري معقولٍ أبداً. .!!ومعان ؟
ودالالته بأنهـا ال تتجـاوز تفاعـلَ     إنّ الذين يتصورونَ معجزةَ القُرآن الكرميِ.. 

ال يدركونَ تميز القُرآن الكرميِ بكون معجزته فوق  ،السابقني وتدبرهم لكتابِ اِهللا تعاىل
 ،ويريدونَ جعلَها معجزةً كونيةً كمعجزات الرساالت السابقة ،التاريخِ واملكان والزمان

. .نهجِ القرآن الكرميِ لكلِّ جيلٍ احللولَ املناسبةَ ملشاكله احلضـارية وال يدركونَ حملَ م
منهجِه الكرميِ ودالالت القرآن معجزة ريدونَ حتجيموبالتايل ي،   ا التـاريخ ُحيطحبيثُ ي

الكرميِ فكيف تكونُ معجزةُ القرآن . ....جاعلني التاريخ مكانَ منهجِ اِهللا تعاىل ،ورجاالته
  ..!!مستمرةً إنْ ملْ تستنبطْ أبعاد جديدةٌ منها يف كلِّ زمان ومكان ؟ 

  :كيف يقفز هؤالِء فوق دالالت قولـه تعـاىل  . .وفوق كُلِّ ذلك..        
                                                        

                           . .  ـهقول دالالت وكيف يقفزون فوق
  :تعاىل              . . تعـاىل هقول دالالت وفوق. .        

                                       ..  
 ،كيف يقفزونَ فوق هذه احلقائقِ اليت تبين بشكلٍ جلي معجزةً عدديةً مجـردةً .. 

  . .!!!يدرِكُها كلُّ البشرِ على مختلَف أديانِهِم ولُغاتهِم ؟
وأكثر  ،فهم من هذا الكالم أنّ املعجزةَ العدديةَ أكثر جتريداً من غريِهاأ : 13س 

وأنها وغريها من املُعجزات اُألخـرى   ،قُوةً يف مخاطَبة الذات واآلخرِ على حد سواء
خاللها  ما هي املفاتيح اليت ندخلُ من. .السؤالُ اآلن. .تكمن يف صياغَة النص القُرآينِّ

  ..إىل املعجزة العددية يف القرآن الكرمي ؟
كذلك فإنَّ  ،كما أنّ املعجزةَ العدديةَ يف كتابِ اِهللا تعاىل ال يمكننا اإلحاطة بِها.. 

ال ميكن لُ إىل هذه املعجزةدخها ناللاليت من خ نا اإلحاطة بِها أيضاًاملفاتيح ..ولكن. .
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فإنَّ الدخولَ إىل هذه املعجزة يكونُ من خاللِ الكلمة  ،ا االحسب عملي يف هذ

ةها  ،القرآنيرودات ومر ددع الكرمي،عرب يف القرآن هاوجمموع ربالقُرآين ع صويف  ،يف الن
وعِ عرب مجم ،ويكونُ أيضاً من خاللِ احلرف القرآين. .وعبر رمسها ،اجلُملة القرآنية

قرآنية مستنبطَة من القرآن  أجبديات وعرب ،ويف النص القُرآين ،وروده يف اجلُملة القرآنية
لتمييزِه عن غريِه من احلروف  ،هدفُها إعطاُء هوِية خاصة لكلِّ حرف قرآينٍّ الكرميِ ذاته،

  ..كما سنرى إن شاَء اُهللا تعاىل ،األخرى
وسنرى ذلك . .وملْ أعتمد احلرف املقروء ،حبثي اعتمد احلرف املرسومأنا يف ..... 

  ..حني احلديث عن معجزة احلرف القرآين –إنْ شاَء اُهللا تعاىل  –
 ،وإن كانَ ذلك ،هلْ اعتمدت يف حبثك على قراءة محددة دونَ غريِها : 14س 

  ..خرى ؟ فَهلْ هذا يعين موقفاً من القراءات اُأل
وبالتحديد مصحف املدينة النبوية  ،نعم اعتمدت رِوايةَ حفْصٍ لقراءة عاصم.. 
 ،فأنا بحثْت يف هذه القراءة ،وهذا ال يعين أي موقف من القراءات األخرى. .املعروف

قةَ لبحثي بالقراءات وال عال ،كما سنرى إن شاَء اُهللا تعاىل ،ووصلْت إىل ما وصلْت إليه
املُهم هو ماذا . .فَحبذا لو خرجت أحباثٌ أُخرى تعتمد القراءات اُألخرى ،األخرى أبداً

  . .وماذا تثْبِت ،تقَدم هذه األحباث
 ..أن أقولَ لك. .ولكن القراءة :أريد هذهل فاملصاح بعض أعين رِوايةَ  ،هناك

ملْ  ،إالّ أنّ ناسخيها من أصحابِ دورِ الطباعة ،رسمِ العثماينوبال ،حفصٍ لقراءة عاصم
وهذا ال جيوز . .تزاد وتنقَص –يف الرسم  –فهناك بعض احلروف . .يتحروا الدقَّةَ تماماً

نّ كُلَّ وأعتقد أ. .وأنا أعترب ذلك حتريفاً للرسمِ القرآينِّ التوقيفي من عند اِهللا تعاىل. .أبداً
سيوافقُين على ذلك حني اطّالعه على معجزة إحدى  ،من يملك ذَرةً من عقْلٍ أو منطقٍ

  ..الكُبر
وليست . .املسألةُ يف حقيقتها ليست مسألةَ تعصبٍ أعمى هلذه القراءة أو تلك.. 

ة بعيدة عن احتماالت إنها مسألةُ تعلُّقٍ مبعجز. .مسألةَ تقدميِ قراءة على حسابِ أُخرى
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. .ومسألةُ امتالك مفتاحٍ إعجازي يقطع الشك باليقني يف برهان هذه املعجزة ،املصادفة

وبدقة رسمِ  ،وما سنراه إن شاَء اُهللا تعاىل من معجزة متعلِّقة بِرِواية حفْصٍ لقراءة عاصم
ةالنبوي املدينة فحصم،  نبييف كُلِّ أحباثيي اعتمادي على هذه القراءة سبب..  

فهذا يقتضي  ،ما دام حبثُك معتمداً على الكَلمة ورمسها يف القرآن الكرمي :15س 
وليس اصطالحياً من  ،أنْ تثبِت أوالً أنّ رسم القرآن الكرميِ توقيفي من عند اِهللا تعاىل

  ..عند كَتبة الوحي 
 ..تليلٌ على ذلكند البحث جوغريِه من األحباث. .ائ ونَ هذا البحثودونَ  ،وحىت د

الكرمي  ،نتائجِه القرآن لنا أنّ رسم نالكرميِ يتبي بالنظرِ إىل رسمِ القرآن همن عند فإن توقيفي
 ، بأشكالٍ مختلفةوإالّ كيف نفسر ورود الكلمة ذاتها يف كتابِ اِهللا تعاىل.. ...اهللا تعاىل

كما سنرى إنْ شاَء  –ومع البرهان  ،مع إدراك حكمة هذا االختالف يف بعضِ احلاالت
على حتمية هذا االختالف يف رسمِ الكلمة ذاتها لتوازن األعداد يف كتابِ اِهللا  –اُهللا تعاىل 

  ..كَنتيجة لتوازن املعىن والدالالت ،تعاىل
 ،لوجدنا أنها ترد أربع مرات ،لو نظرنا إىل كلمة ضعفاء يف كتابِ اِهللا تعاىل ..

 فَفي موضعني ترِد كما نكْتبها حنن يف إمالئنا  ..وبرمسني متمايزين    ..  ولو
   يف املَوضعِ اَألول يقولُ تعاىل ،دقَّقنا يف هذين املَوضعني لَعلمنا أنها تشري إىل ضعفاِء الدنيا

                              
                                     

                               
  ..ويقولُ تعاىل يف املَوضعِ الثاين. .] 266 :البقرة[  

                            
                                 

      ]91 :التوبة .[   
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 ..عرِفُهإمالئنا الذي ن بسعفاء حةُ ضمكَل مسرعني توهي كما . .ففي هذين املَوض

ترسم هذه الكلمةُ بشكلٍ يف املوضعني التاليني . .ولكن.. .نرى تصف ضعفاَء الدنيا
  :مختلف متاماً     .. ،ف ،واو مهموزة ،فاء ،عني ،ضاد ألف، المونرى . .أل

  :يقولُ تعاىل يف املَوضعِ األول. .ال ضعفاَء الدنيا ،أنها تصف ضعفاَء اآلخرة
                                     
                                

                   ]يقولُ تعاىل . .] 21 :إبراهيمعِ الثاينيف واملَوض:  
                                 
                     ]47 :غافر .[   

وليس مجرد  ،هو لحكمة إهلية ،بِ اِهللا تعاىلفالتمايز يف رسمِ كَلمة ضعفاء يف كتا.. 
وكلُّ رسمٍ من هذين الرمسني املتمايزين يضيُء دالالت هلا حدودها املميزةُ . .مصادفَة

  ..واملختلفةُ عن الدالالت اليت يضيئها الرسم اآلخر
 .. ةمكَل روداملسألةُ نراها أيضاً يف و هذه الكلمةُ يف فقد ورد ،)دعاء ( وهذه ت

 منها مرةٌ واحدةٌ تكتب فيها على الشكل  ،مرة)  14( كتابِ اِهللا تعاىل     ، 
  . .لتصف دعاَء اآلخرة ،ألف ،واو مهموزة ،عني ،دال
                                      

                                          
           ]50 – 49 :غافر .[   

 مالئنا بينما يف املواضعِ اُألخرى ترِد بالشكلِ الذي نكتبه يف إ..    ، دال، 
  . .لتصف دعاَء الدنيا ،مهزة ،ألف ،عني
                                     

            ]171 :البقرة .[    
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       ]38 :آل عمران .[   
                                 

                                        
   ]. 14 :الرعد[                                                                                

                               
                               

   ]. 40 – 39 :إبراهيم[                                                                       
                                
     ]48 :مرمي .[   
                                   

   ]. 45 :األنبياء[                                                                                      
                          ]63 :النور .[   
                                

   ]. 80 :النمل [                                                                                      
                             

    ]52 :الروم.[   
                                

   ]. 49 :فصلت[                                                                             
                                      

  ..] 51 :فصلت [
 .. الكرمي) بالء ( ولو نظرنا إىل كلمة تمايزين  ،يف القرآنبِشكلنيِ م مرسلرأيناها ت

  :مها   يف إمالئنا بم بالشكل  ،مهزة ،ألف ،الم ،باء ،كما نكترسوت    ، 
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حيط بِهذه الكلمة لرأينا أنَّ ولو عدنا إىل السياقِ القُرآينِّ املُ. .ألف ،واو مهموزة ،الم ،باء

الرسم املوافق لرمسنا اإلمالئي يصف هذه املسألةَ يف سياقٍ قُرآينٍّ متعلِّقٍ بِخطابٍ مباشرٍ 
  . .للمخاطَبِ وليس للغائب

                            
                         ]49 :البقرة .[   
                            

                       
   ]. 141 :األعراف[                                                                          

                               
                       ]17 :األنفال .[   
                           

                                 
               ]6 :إبراهيم .[  

 ولو نظرنا إىل ورود كلمة ..      واو مهموزة ،الم ،باء ،بالرسمِ اآلخر، 
  . .لرأيناها تصور هذه املسألةَ يف سياقٍ قُرآينٍّ متعلّقٍ بِخطابِ الغائب ،ألف
                                

                ]106  – 104 :الصافات .[   
                                  

     ]33  – 32 :الدخان .[   
 .. ةمتمايزين أيضاً مها) أنباء ( ولو نظرنا إىل كَلبشكلني م بكتلرأيناها ت:  

        و  ،مهزة ،ألف ،باء ،نون  ،ألف :كما يف رمسنا اإلمالئي    : ألف، 
 ونرى أيضاً أنّ كلمةَ . .ألف ،واو مهموزة ،باء ،نون       نا اإلمالئياملخالفةَ لرمس

  . .تصور املسألةَ اليت تصفُها يف سياقٍ قرآينٍّ متعلِّقٍ خبطابِ الغائب
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   ].5 : األنعام[                                                                                      
                              ]6 : الشعراء .[  

 نظرنا إىل هذه الكلمة يف رمسها املوافقِ لرمسنا اإلمالئي ولو ..    ،  لرأيناها
أو يف  ،إما يف سياقٍ قرآينٍّ متعلِّقٍ بِخطابٍ مباشرٍ للمخاطَب ،تصور املسألةَ اليت تصفُها

  سياقٍ قرآينٍّ متعلّقٍ بِخطابِ الغائب ولكنها معرفةٌ بأل التعريف    . .  
                 .....   ]44 :آل عمران .[   
                   .....   ]49 :هود .[   
                               ]100 :هود .[   
                                ] 120 :هود .[   
                  .....   ]102 :يوسف .[   
                   .....   ]99 :طـه .[   
                           ]66 :القصص .[   
                      ]4 :القمر .[  

 .. رسمِ الكلمة زمايت نبيالكرمي كثريةٌواألمثلةُ اليت ت ها يف القرآنذات. .... وحني
  أعين معجزةَ العدد ،احلديث عن معجزة احلرف القرآينِّ يف معيارِ معجزة إحدى الكُبر

وأنه  ،سنرى كيف أنَّ هذا الرسم توقيفي من عند اِهللا تعاىل ،يف القرآن الكرمي)  19(  
  ..ن املعىن والدالالت للكلمات القرآنيةيستحيلُ تغريه دونَ املساسِ بِتواز

إنَّ الرسم القُرآينَّ هو القاعدةُ واملعيار لما يجِب أن  :هلْ تريد القَولَ :16س 
  ..نتخذَه يف رمسنا اإلمالئي ؟

ولو  ،عصورلقد متَّ االكتفاُء بِتقعيد اللغة العربية رمساً وحنواً يف عصرٍ من ال. .نعم.. 
سواٌء  ،استمر البحثُ يف القرآن الكرميِ لُغوياً الكتشفنا الكثري من القواعد اليت جنهلُها اآلن

  ..أم يف جمالِ النحو ،كان ذلك يف جمالِ اإلمالء
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يقِ لواوِ يف قواعدنا اإلمالئية نضع أَلف التفر :على سبيلِ املثالِ ال احلصر... 

لو عدنا إىل القرآن الكرمي لوجدنا أنّ هذه القاعدةَ ال تشكِّلُ معياراً  .....ولكن.. اجلماعة
ولوجدنا أنّ هذه القاعدةَ اإلمالئيةَ ليست أكثر من جزئية يف  ،نعاير عليه الرسم القرآين

  :فاألفعال ...مبا يخص هذه املسألة كُلية النص القرآينِّ   ،    ،   
     ، رسالتفريقِ هذهيف القرآن الكرمي ت فدونَ أَل ها يف كتابِ اهللا  ..مإىل رمس لننظر

  . .تعاىل
                                      

  ]. 184 :آل عمران[ 
                                    
      ]116 :األعراف .[   
                 ]16 :يوسف .[   
              .....   ]18 :يوسف .[   
                .....   ]11 :النور .[   
                .......   ]13 :النور .[   
                                     

         ]4 :الفرقان .[   
                                  

     ] 84 :النمل .[   
                              
      .....   ]10 :احلشر .[   
                            ]61 :البقرة .[  
. ....                     ]90 :البقرة .[    
..... ..                        ] 112 :آل عمران .[  
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.......                ]226 :البقرة .[   

ترسم دونَ ألف  ،صيغة اجلمعِإننا نرى أنّ هذه األفعالَ يف مجيعِ مرات ورودها بِ.. 
ويف الوقت ذاته نرى أنّ بعض الكلمات اليت ال يوضع هلا أَلف تفريقٍ يف .... .تفريق

 مثْلَ كلمة  ،يوضع هلا يف القرآن الكرمي ألف يف ايتها ،قواعدنا اإلمالئية    . .  
  . .تعاىللننظر إىل رمسها يف كتابِ اِهللا .. 
                          ]129 :البقرة .[   
                          ]151 :البقرة .[   
                              
    ]164 :آل عمران .[   
                                      

   ]. 59 :القصص[                                                                                  
                             ]2 :اجلمعة .[   
                  ] 11 :الطالق .[   
                    ]2 :البينة .[  

وخصوصاً أنّ هذا  ،فلماذا ال تكونُ هذه احلاالت قواعد لَم يكتشفْها السابقون ؟.. 
رسم بشكلٍ مطلقٍ حبيثُ يؤدي تغيريه إىل اختاللِ توازن  ،الرسم القرآينَّ املُخالف لقواعدنا

ةمِ العددييتابِ اِهللا تعاىل القة ،يف كالنصوصِ القرآني م املتعلَّقة جبوهرِ دالالتيالق لكت، 
  . .كما سنرى إن شاَء اُهللا تعاىل

املشكلةُ أنّ الكثريين يتعاملونَ مع كتابِ اهللا تعاىل على أنَّ دالالته تابعةٌ لقواميسِ .. 
وأنَّ  ،تابعةٌ لقواعد النحوِ اليت وضعها البشروأنَّ قواعد صياغته  ،اللغة اليت وضعها البشر

إنَّ . .مع أنّ احلق هو نقيض ذلك. .رسم كلماته تابعةٌ لمصطَلَحِ الرسمِ الذي وضعه البشر
  . .القرآنَ الكرمي هو معيار لُغتنا رمساً وحنواً ومعىن
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وجه  ،يف كتابِ اِهللا تعاىل) أي كلمة ( إنّ جمموع الكلمة القرآنية  :قُلْت :17س 
فكيف يكونُ ذلك ؟ ،إعجازي..  
وليست وضعيةً من  ،الكلمةُ القرآنيةُ فطريةٌ موحاةٌ منِ اِهللا سبحانه وتعاىل.. 

أليست دالالت . .أليست الكلمةُ وعاَء املعىن ؟. .اصطالحِ البشرِ كما يتخيلُ الكثريون
نتهيةم الكرميِ غري لمِ اهللا تعاىل ؟ القرآنع ةً معببياناً لكلِّ . .ومتناست أليس القرآنُ الكرمي

  :كما يقولُ تعاىل ،شيٍء                    ]؟] 89 :النحل.. 
مبا  ،ةً مطلقةًوصفاً مطلقاً وتسمي ،إذاً الكلمةُ القرآنيةُ تصف حقائق األشياِء وتسميها

مبا يتناسب مع و ،يتناسب مع علمِ اهللا تعاىل باملسألة اليت تصفُها وتسميها هذه الكلمةُ
هما يعلم ياغةجلَّ وعال على ص هالحِ البشرِ ،قدرتةً من اصطيضعها ونفي كونوهذا ي.. 

البشر لُهفصي حدودوعاٍء مل فكيف، غري ومتعلِّقةً بعلمِ اِهللا تعاىل  أن حيوي دالالت منتهية
  .....هذا مستحيل. .!!!؟

يختزِلُ  ،ومن خالل البحث القرآينِّ تبين أنّ جمموع ورود الكلمة يف القرآن الكرميِ.. 
فالقرآنُ الكرمي يأيت باملسائلِ . .القانونَ املُحيطَ باملسألة اليت تصفُها وتسميها هذه الكلمة

  ..ويصور كُليات القوانني اليت حتكُم هذه املسائل ،بدايتها إىل ايتهامن 
وأنها تـدور   ،حنن نعلم أنّ األرض تدور حولَ نفِسها دورةً كاملةً كلَّ يوم :مثالً.. 

ويف كلِّ دورة لألرضِ حول .. .دورة)  365( حولَ الشمسِ كُلََّما دارت حولَ نفسها 
وذلك حسب ميـلِ محـورِ    ،وصيةٌ تميزها عن غريِها من الدورات األخرىنفِسها خص

  . .األرضِ نِسبةً إىل الشمس
)  365( فكُـلُّ  . .هيئةً لألرضِ يف دورانِها حولَ الشـمس )  365( إذاً هناك .. 

  ..وهكذا ،دورة أخرى)  365( تعود لتدور  ،دورةً متمايزةً حول نفِسها
 ..املسألة إذاً حنن يف هذه ةكَوني قيقةح أمام،  بالعدد قترنةولذلك نرى . .) 365( م

 كلمة اللِ جمموعِ ورودمن خ ةالكوني احلقيقة إىل هذه شريي يوم ( أنّ القرآنَ الكرمي (
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  [ :مفردة فيه بالصيغتني  ،      [. . ةدفراتني الص –فكلمةُ يومٍ م يغتني– 

  ..مرة)  365( ترد يف كتابِ اهللا تعاىل 
)  12( هي  ،إنّ القمر يدور حولَ األرضِ يف مسارات مختلفة :ولنأخذْ مثاالً آخر

)  12( إذاً هنـاك  . .شهراً مسارٍ من هذه املسارات نسميه والزمن املرافق لكُلِّ ،مساراً
  ..يقولُ تعاىل. .شهراً
                               

                ]36 :التوبة .[   
 ..  الل جممـوعِ ورودالكرمي من خ ها اُهللا تعاىل يف القرآننبيةُ يهذه احلقيقةُ الكوني

  ..مرة)  12( فكلمةُ شهر مفردة ترد يف القرآن الكرمي . .كلمة شهر مفردة
أفهم من هذا الكالمِ أنّ السنةَ يف أصلها مشسيةٌ . .هنا سؤالٌ يطْرح نفسه :18س 

  ..فكيف يكون هذا اخلَلْط ؟ ..وأنّ الشهر قمري وليس مشسياً ،وليست قمريةً
وينٌّ متعلِّق بالنظامِ الكوينِّ الـذي وضـعه اُهللا   إنما هو ناموس ك ،هذا ليس خلطاً.. 

إنما الـذي يهمنـا هـو     ،حنن ال يهمنا تقسيم البشرِ لأليام والشهور. .تعاىل يف الوجود
دورانُ القَمرِ حولَ  –يف النهاية  –أليس الشهر هو . .الناموس الكوين الذي يحكم املسائل

هذه احلقيقةُ .. .....عشر مساراً متمايزاًوله اثنا  ،قمريأليس ذلك هو الشهر ال. .األرض
  ..مطابقةٌ للحقيقة القرآنية املُتمثِّلة مبجموعِ ورود كلمة شهرٍ مفردة يف القرآن الكرمي

تكَونُ ما نعرِفُه بالسنة  ،دورةً متمايزةً لألرضِ حول نفسها)  365( أليس هناك .. 
ك مطابقاً للحقيقة القرآنية املتمثِّلة مبجموعِ ورود كلمة يوم يف القرآن أليس ذل ،الشمسية

وقد أكَّد اُهللا تعاىل  ،فال بد أنْ تكونَ السنةُ يف كتابِ اهللا تعاىل مشسيةً. .لذلك. .الكرمي
            :يقولُ تعاىل. .يف مدة لبث أهلِ الكهف يف كهفهم ،هذه احلقيقةَ يف موضعٍ آخر

                        ]فاألصلُ يف . .] 25 :الكهف
وهو جمموع السنني الشمسية اليت لَبِثَها أهلُ الكهف يف  ،سنة)  300( احلسابِ هو 
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  :وقولُه تعاىل ،كهفهم      ، لنا ف نبيي لتلك املوازية ةالقمري ننيالس ارِق

  ..السنني الشمسية
إنّ القـرآنَ   :كيف نستطيع من بِضعِ أمثلة أن نطْلق قانوناً نقول فيـه  :19س 

  ..الكرمي حيملُه يف كُلِّ كَلماته ؟
من القرآن  علينا أنْ جنعلَ. .ولكن. .األمثلةُ يف هذا اجلانبِ اإلعجازي كثريةٌ جداً.. 

 الرب ترد يف القرآن الكرمي كَلمةُ :لنأخذ املثالَ التايل. ..ال العكس ،الكرميِ معياراً لتصوراتنا
وترد كلمةُ البحرِ . .) 13( فيكونُ اموع  ،وكلمةُ يبساً ترد مرةً واحدة ،مرة)  12( 

ولو .... .45=  32+  13 :اموع وبالتايل يكونُ ،مرة)  32( املعرفة بأل التعريف 
  واملاِء على سطحِ الكـرة بِ اليابسةنِس لُ يف معادلةيدخ هذه الكلمات اعتربنا أنَّ جمموع

ةعلـى سـطحِ     ،األرضي ـةالكوني عن هذه احلقيقة هجداً ملا نعلم قارِبم لرأينا أنّ ذلك
  ..األرض

وهذا يقَارِب ما نعلمه  ،يف املائة 28.88=  45/  13 :فتكونُ نِسبةُ اليابسة هي.. 
=  45/  32 :وتكونُ نِسبة البحـرِ هـي  . .عن هذه احلقيقةَ الكونيةَ على سطحِ األرض

  ..على سطحِ األرض ارِب ما نعلمه عن هذه احلقيقة الكونيةوهذا يقَ ،باملائة 71.11
ملـاذا مل   ،واحدة دونَ أل التعريـف  هناك كَلمةُ بحر وردت مرةً :قد تقولُ يل.. 

وملاذا أُدخلـت   ،يف هذه املعادلة) يم ( وملاذا ملْ يتم حساب كَلمة . .تدخلْها يف املُعادلة ؟
يف  ،ملاذا ال يكونُ إدخالُ هذه الكلمـات وحـذفُها  .... .أقول لك. .؟) يبسا ( كَلمةُ 

معبراً عن نِسبِ املاِء واليابسة على ا ال يكونُ ذلك ملاذ ،معادالت غريِ تلك اليت وضعناها
ألنّ مئات اَألمثلة اليت تم استنباطُها . .أو يف املستقبل ،سطحِ األرض يف األحقابِ املاضية

اإلعجازي هذا البعد الكرميِ يف إثبات القُرآن نمصادفةً أبداً ،م ليست..  
 .. أن ترِد ةُ الدنيا يففهل من املصادفةة،)  115( كتاب اهللا تعاىل  كلممر   بـورود

  ..مرة)  115( حيث ترد كلمةُ اآلخرة أيضاً  ،مساوٍ متاماً لورود كلمة اآلخرة
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وأن ترِد  ،مرة)  68( وهل من املصادفة أن ترِد كلمةُ املالئكة يف كتابِ اهللا تعاىل .. 

 68( كلمةُ الشيطان  (ًة أيضاكلم. .مر وأن تردا ةُ املالئكة ومشتقّا )ة)  88وأن  ،مر
كلمةُ الشيطان ومشتقّا ة أيضاً)  88( ا تردمر..  

وأن ترد  ،مرة)  77( وهل من املصادفة أن ترد كلمةُ جهنم يف كتاب اهللا تعاىل .. 
  ..مرة أيضاً)  77( ا قَّاكلمة جنات ومشت

  ةُ الطيب املعرفة بأل التعريف يف كتاب اهللا تعـاىل وهل من املصادفة أن ترد كلم.. 
  . .مرات أيضاً)  7( وأن ترد كلمة اخلبيث املعرفة بأل التعريف  ،مرات)  7(  

  وهل من املصادفة أن ترد كلمة الرشد املعرفة بأل التعريف يف كتاب اهللا تعـاىل .. 
مرات )  3( يف كتاب اهللا تعاىل وأن ترد كلمة الغي املعرفة بأل التعريف  ،مرات)  3(  

  . .أيضاً
)  8( وهل من املصادفة أن ترد كلمة برهان ومشتقّاا يف كتـاب اهللا تعـاىل   .. 

  ..وهو ذاته جمموع ورود كلمة تان ومشتقاا يف كتاب اهللا تعاىل ،مرات
رةُ عـن قَـولِ   املُعب ،يف كتابِ اِهللا تعاىل) قالوا ( وهل من املصادفة أن ترِد كلمةُ .. 

مناظرٍ متاماً لورود كلمة  ،املخلوقات قُلْ ( بورود(،  منهما كلُّ كلمة حيثُ ترد )332  (
  . .مرة

حيثُ ) أقول ( بِورود مناظرٍ متاماً لكلمة ) قُلْتم ( وهل من املصادفة أن ترد كلمةُ .. 
  . .مرات)  9( ترد كلٌّ منهما 

حيثُ  ،)نقول ( بورود مناظرٍ لكلمة ) تقولون ( أن ترِد كَلمةُ وهل من املصادفة .. 
  . .مرة)  11( ترد كلٌّ منهما 

وهـو   ،مرة)  27( يف كتابِ اِهللا تعاىل ) قُلْنا ( وهل من املصادفة أن ترد كلمةُ .. 
  . .؟) تقولون (  و ) تقولوا(  :ذاته جمموع عدد مرات ورود كلميت
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يف ) م  ،ت ،ك( من املصادفة أن يكون جمموع مشتقّات اجلـذر اللغـوي   وهل .. 

  وهو ذاتـه جممـوع ورود مشـتقات اجلـذر اللغـوي       ،مرة)  21( كتاب اهللا تعاىل 
  ..يف كتاب اهللا تعاىل) ر  ،ش ،ن( 

يف ) ث  ،ب ،ل( وهل من املصادفة أن يكون جمموع مشتقّات اجلذر اللغـوي  .. 
  وهو ذاتـه جممـوع ورود مشـتقات اجلـذر اللغـوي       ،مرة ) 31( كتاب اهللا تعاىل 

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

  وهو ذاتـه جممـوع ورود مشـتقات اجلـذر اللغـوي      ،مرة)  13( كتاب اهللا تعاىل 
  ..يف كتاب اهللا تعاىل) ظ ،ل ،غ(  

يف ) ن  ،س ،ل( وهل من املصادفة أن يكون جمموع مشتقّات اجلـذر اللغـوي   .. 
  وهو ذاتـه جممـوع ورود مشـتقات اجلـذر اللغـوي       ،مرة)  25( كتاب اهللا تعاىل 

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

 ،هـ ،و( وهو ذاته جمموع ورود مشتقات اجلذر اللغوي  ،مرات)  9( كتاب اهللا تعاىل 
  ..يف كتاب اهللا تعاىل) ن 

يف ) س  ،د ،ق( وهل من املصادفة أن يكون جمموع مشتقّات اجلـذر اللغـوي   .. 
 ،ج ،ر( وهو ذاته جمموع ورود مشتقات اجلذر اللغوي  ،مرات)  10( كتاب اهللا تعاىل 

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

يف ) ح  ،ر ،س( وهل من املصادفة أن يكون جمموع مشتقّات اجلـذر اللغـوي   .. 
  وهو ذاتـه جممـوع ورود مشـتقات اجلـذر اللغـوي       ،مرات)  7( كتاب اهللا تعاىل 

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

  وهو ذاتـه جممـوع ورود مشـتقات اجلـذر اللغـوي       ،مرات)  7( كتاب اهللا تعاىل 
  ..يف كتاب اهللا تعاىل) ر  ،م ،خ( 

يف ) ت  ،ن ،ع( وهل من املصادفة أن يكون جمموع مشتقّات اجلذر اللغـوي  .. 
  وهو ذاتـه جممـوع ورود مشـتقات اجلـذر اللغـوي       ،مرات)  5( اىل كتاب اهللا تع

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

  وهو ذاتـه جممـوع ورود مشـتقات اجلـذر اللغـوي       ،مرات)  5( كتاب اهللا تعاىل 
  ..عاىليف كتاب اهللا ت) س  ،م ،ط( 

يف ) ر  ،و ،ع( وهل من املصادفة أن يكون جمموع مشتقّات اجلـذر اللغـوي   .. 
 ،ض ،غ( وهو ذاته جمموع ورود مشتقات اجلذر اللغوي  ،مرات)  4( كتاب اهللا تعاىل 

  . .وهل وهل وهل. .يف كتاب اهللا تعاىل) ض 
. .د هذا البعد اإلعجازيتؤكِّ ،هناك الكثري الكثري من األمثلة يف كتابِ اِهللا تعاىل ..
  ..فإنّ القولَ بأنَّ ذلك مصادفةٌ هو جحود حبقيقة قرآنية نراها بأم أعيننا. .ولذلك

املُشكلَةُ أنّ بعضهم يفْرِض على الكلمات القرآنية تصوراً محدداً يختلـف مـع   .. 
مثّ يريد من تصوراته اخلاطئة الـيت   ،نيةحقيقة الدالالت اليت تحملُها هذه الكلمات القرآ

  . .فرضها على دالالت الكلمات القرآنية أنْ تطابِق احلقائق الكونية
ال بد من الوقوف عنـد   ،ويف عرضِ هذا اجلانِبِ اإلعجازي من كتابِ اِهللا تعاىل.. 

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

 يف كتابِ اِهللا تعاىل ترد كلمةُ ..     اتمر اجلمعِ مخس بصيغة،  على عدد
  :وذلك بالصيغ ،الصلوات اليومية املفروضة   ،      ،   

     ،       . .  
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 ويرد فعلُ األمـرِ  ..     ب    و الصـيغ مشـتقّاته مقترنـاً بالصـالة، يـرد:  

          ،          ،            . . ــة ــارة القرآني   والعب
           ، ةً واحدةً يف كتابِ اهللا تعاىلمر بنسـاِء   يف سياقٍ ،ترد قُرآينٍّ خاص

 النيب، هاُهللا تعاىل يف هذا السياقِ بقول خاطبهنحيثُ ي:                   
          ]32 :األحزاب [..  

  :لو قُمنا جبمعِ العبارات القرآنيـة ..         ،            ،  يف
  ..على عدد الركعات املفروضة يف اليوم الواحد ،) 17( لوجدناها ترد  ،كتابِ اهللا تعاىل

ومشتقّاته اليت تعبر عن  ،للعاقلني) سجد ( ولو قمنا جبمعِ عدد مرات ورود الفعل .. 
  لما عدا الفع ،حيثُ جنمع مجيع الصيغِ الفعلية هلذا الفعل ،أزمنة هذا الفعل      

  :يف قوله تعاىل                ]6 :الرمحن [ ،  كما نرى  –والذي يتعلَّق
الذي يطابق عدد )  34( لو قمنا ذا اجلمعِ حلصلنا على العدد  ..بسجود غريِ العاقلني –

رةَ هذا البعد اإلعجـازي معلومـةٌ   وما يجِب قولُه أنَّ فكْ.. .السجدات اليومية املفروضة
أما بقيـةُ  . .ولكنين أضفت يف برهانِها أمثلةً جديدةً. .وأنا لست أول من قال بِها ،سابقاً

مما فتح اُهللا  –ودونَ استثناٍء  –فجميعها  احلوار،األبعاد اإلعجازية اليت نطرحها يف هذا 
هذ ،تعاىل علي سواٌء أفكارةاإلعجازي ها ،ه األبعادلَتأم أمث..  

ملاذا حسبت فقط  ،يف األمثلة اليت قدمتها يف تبيان هذا البعد اإلعجازي :20 :س
  [جمموع ورود كلميت   ،       [  يف مسألة دوران األرض حول نفسـها  

    :كلمـات جممـوع ورود ال  –يف هذه املسألة  –ومل حتسب  ،دورة متمايزة ) 365(  
 ]      ،       ،         [ويف مقابلة جمموع ورود كلمـة . !!!.؟:  
          مع جمموع ورود كلمة      اومشتقا، إىل مقابلة  ملاذا مل تذهب

  :كلمة        مع كلمة       ) ا ؟) بصيغة املفردوكيـف   .!!!.ومشتقا
وتكون أحياناً أُخرى  ،تكون املقارنة أحياناً بني كلمة وكلمة دون أخذ باقي املشتقات

  ..!!! ما هو املعيار يف ذلك ؟. !!!.مع الكلمة ومشتقاا ؟
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هو إدراك حقيقة الدالالت اليت حيملها اجلذر اللغوي يف القـرآن   ،املعيار يف ذلك.. 

الكلمة وخصوصية دالالتها داخل إطارِ دالالت هذا اجلذرِ وإدراك حقيقة صياغة  ،الكرمي
تعـاىل   اِهللا ندرك حقيقةَ تعلُّقِ جمموع الكلمة يف كتابِ ،حينما ندرك ذلك.... .اللغوي

  ..بالناموس الذي حيكم املسألة اليت تصفها هذه الكلمةُ ومشتقّاتها ،وجمموع مشتقّاا
 ..ةَ تتكونث )  365( ن من حنن نعلم أنّ السنا نتحديوماً وربعِ اليوم تقريباً، ولكن

عن ماهية كلّ يوم من أيام دوراا حول نفسها يف رحلتها حول الشمس، وال نتحـدث  
دورة متمـايزة  )  365( فكل ... عن الزمن املقابل لدوراا حول الشمس دورةً كاملة

دورة متمـايزة  )  365( ر لألرض حول نفسها، تعود لتبدأ الدورةَ من جديد، فتـدو 
وبالتـايل تـرد يف   .. وحدة متمايزة هلذه املسألة)  365( إذاً توجد ... وهكذا.. أُخرى

  :كتاب اهللا تعاىل الكلمتان    ،       ، )365  (  ُة منها تقابـلة، كلّ مرمر
  ..دورة متمايزة من دورات األرض املتمايزة حول نفسها

، داخل معىن )ي، و، م ( ِهللا تعاىل تكمن دالالت اجلذرِ اللغوي ويف كتابِ ا.. 
  دوران املسألة حول نفسها دورة كاملة، فلكلّ شيٍء يومه اخلاص به، فاليوم على األرض 

ساعة، واليوم على كوكب آخر يساوي املدة الزمنية املساوية لدورانِه حول نفسه )  24( 
خرة هو دورة حساب البشر من أول إنسان إىل آخر دورة كاملة، ويوم احلساب يف اآل

اليت خلقها  –إنسان، واأليام الستة اليت خلق اهللا تعاىل ا الكون، هي دوران املادة األوىل 
مباهية الناموس الذي خلق به الكون، ست دورات كاملة   –    :اهللا تعاىل بكلمة

×  6( ستةَ أيام كأيامنا  –األيام الستة هذه  –حىت أخذ الكون شكله احلايل، وال تعين 
  ..ساعة)  24

فهذا املعىن املُجرد لكلمة يوم، وخبصوصية الناموس الذي حيكـم دوران األرض  .. 
 : [ حول نفسها، يحمل بالكلمتني املُجردتني عن أي إضـافة     ،     [ ،

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

 وكلمةُ  ...اليوم األرضي غري اخلاص بذلك املضاف       أقرب ما تكون إىل كلمة
ال تدخل يف معادلة ساحتها اليوم ارد عن خصوصـية   –أيضاً  –وقتئذ أو حينئذ، وهي 

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

فدخول الكلمة يف معادلة ختتزل جوهر املسألة املوصوفة ا، ال يكـون  .. وهكذا.. 
حسب تصوراتنا املسبقة الصنع، وال حسب أهوائنا، إنما يكون حسب حـدود دالالت  

  ..الكلمة ومعانيها
 ،)ب  ،هـ ،ر( يف مقابلة بعضِ مشتقّات اجلذر اللغوي هذه احلقيقة نراها جليةً .. 

) ب  ،هـ ،ر( فمشتقّات اجلذر اللغوي . .)ب  ،غ ،ر( جلميع مشتقّات اجلذر اللغوي 
   :تنقسم إىل قسمني ،يف تفرعها عن دالالت هذا اجلذر

 ،قسم يتعلّق بتفاعل النفس وفق دالالت هذا اجلذر اللغوي مع خارج الذات -
  [ :لماتويتألف من الك    ،        )2 (،     ،  

        ،      ،    ،        [..  
 ،وقسم يتعلّق بتفاعل النفس وفق دالالت هذا اجلذر اللغوي مع داخل الذات -

  [ :ويتألّف من الكلمات   ،      ،     ،   
       [..  

 ،مرات)  8( الذي ترد كلماته يف كتاب اهللا تعاىل  ،لذلك نرى أنَّ القسم األول.. 
واليت تتعلّق مجيعها بتفاعل النفس ) ب  ،غ ،ر( يناظر متاماً مجيع مشتقّات اجلذر اللغوي 

وهذه . .مرات)  8( حيث ترد أيضاً  ،مع خارج الذات وفق دالالت هذا اجلذر اللغوي
  :املقابلة نراها جلية يف قوله تعاىل                   

                ]90 :األنبياء [..  
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تدخل مجيعها ) ب  ،هـ ،ر( لجذر اللغوي ل)  12( فال شك أنّ املشتقات ال .. 

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

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

  :تتفرع إىل فرعني) ر  ،و ،ن( مشتقّات اجلذر اللغوي . .ولنأخذ مثاالً آخر.. 
  [ :فرع يشمل كلميت -   ،     [..  
  [ :فرع يشمل كلمةَ النور وتفرعاا -   ،    ،    ،       
           ،    ،     ،      [..  
فما بني النور  ،)ل  ،ق ،ع( له تعلُّقُه الوثيق مبشتقّات اجلذر اللغوي  ،الفرع الثاين.. 

  ر اللغـوي ولذلك نرى أنّ مشتقّات الفرع الثـاين مـن اجلـذ    .....والتعقّل صلةٌ بينة
  تـرد ) ل  ،ق ،ع( وأنّ مجيع مشتقّات اجلذر اللغـوي   ،مرة)  49(  دتر) ن، و، ر (  
 ..مرة)  49(  –أيضاً  – 

وكلَّ مشـتق   ،وبعضها ،)ر  ،و ،ن( وال شك أنّ مجيع مشتقّات اجلذر اللغوي .. 
 ،يف خصوصية املقابلة اليت عرضـناها . .ولكن. .له مقابالته املتعلّقة جبوهرِ دالالته ،منها

كلمةَ النور وتفرعاتها من مشتقّات هذا اجلذر هي فقط ما يقابل مشتقّات اجلذر  نرى أنَّ
ونرى أنّ هذا التقابلَ ينعكس تقابالً يف عدد مـرات الـورود يف    ،)ل  ،ق ،ع( اللغوي 

  ..كتاب اهللا تعاىل
له مشتق وحيـد يف كتـاب اهللا   ) م  ،أ ،ش( اجلذر اللغوي . .ولنأخذ مثاالً آخر.. 

  :ىل هو كلمةتعا       ،   قابل كلمـةأنّ هذه الكلمة ت وال شك         
  ..فكلتا الكلمتني تردان يف ذات السياق القرآين. .)ن  ،م ،ي( املتفرعة عن اجلذر اللغوي 

                            

       ]9 – 8 :الواقعة .[   
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  ]. 19 – 18 :البلد [                                                                      
ولذلك نرى أنّ كلّ كلمة من هاتني الكلمتني ترد وروداً منـاظراً لألخـرى يف   .. 

  ..مرات)  3( فكلّ كلمة منهما ترد  ،كتاب اهللا تعاىل
 ولو أخذنا كلمة ..          كما قلنـا املشـتق الوحيـد للجـذر      –وهي  

لرأينـا أنّ   ،)ل  ،م ،ش( مع مشتقّات اجلذر اللغـوي   –يف القرآن الكرمي ) م  ،أ ،ش( 
مـن مشـتقّات    ،جمموع كلمات هذين اجلذرين اللغويني يقابلُ كلمة اليمني غري املُضافة

  . .)ن  ،م ،ي( اجلذر اللغوي 
 ،مـرة )  12( ترد يف القـرآن الكـرمي   ) ل  ،م ،ش( فمشتقّات اجلذر اللغوي .. 

)  15( يكون اموع  وبذلك ،مرات)  3( ترد ) م  ،أ ،ش( ومشتقات اجلذر اللغوي 
  ..وهو ذاته جمموع ورود كلمة اليمني غري املضافة يف كتاب اهللا تعاىل ،مرة

 ،ومشاركة هذه الكلمات يف هذه املقابالت ليست الوحيدة يف كتاب اهللا تعـاىل .. 
ال  –وفق هذا البعد اإلعجازي وغريه  –فالكلمات وجذورها اللغوية تدخل يف مقابالت 

ولكننا نأخذ أمثلةً كتبيان جزئـي للربهنـة علـى هـذا البعـد       ،ُهللا تعاىلحييط ا إال ا
  ..اإلعجازي

  :إىل فرعني) ر  ،ح ،س( تتفرع مشتقّات اجلذر اللغوي . .ولنأخذ مثاالً آخر.. 
  ..مرة)  60( وترد كلماته  ،فرع يتعلّق بالسحر -
  :وفيه فقط الكلمات ،فرع يتعلّق بالسحر -    ،      ،   
     ..  

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

   –أيضـاً   – تعـاىل  ترد يف كتـاب اهللا ) ن  ،ت ،ف( نرى أنَّ مشتقّات اجلذر اللغوي 
 ..مرة)  60( 
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  ما بني كلمة الزكاة كمشتق من مشتقّات اجلـذر اللغـوي   . .ولنأخذ مثاالً آخر.. 

فالزكاةُ ذه . ..مقابلة بينة) ك  ،ر ،ب( وبني مجيع مشتقّات اجلذر اللغوي ) و  ،ك ،ز( 
 ،ب( ما حيمل اجلذر اللغوي  دالالتها تقابلُ دالالت املباركة بكلِّ ،الصيغة االمسية بالذات

 ،مرة)  32( ولذلك نرى أنَّ كلمة الزكاة ترد يف كتاب اهللا تعاىل . .من تفرعات) ك  ،ر
  . .مرة)  32(  –أيضاً  –ترد ) ك  ،ر ،ب( وأنّ مجيع مشتقّات اجلذر اللغوي 

آن يبني لنا القـر ) ط  ،س ،ق( يف مشتقّات اجلذر اللغوي . .ولنأخذ مثاالً آخر.. 
 الكرمي أنّ كلمةَ          تصف الذين مييلون على ) أقسط ( من الفعل الرباعي

فتدفعهم خمافتهم من اِهللا تعاىل إلعطـاء   ،أنفسهم لصاحل غريِهم يف وزم لألمور واألشياء
 :بينما كلمةُ. .اآلخرين من حسام حني حيكمون ويقفون مع اآلخرين يف مسألة القسط

         الذين مييلون على غريهم لصاحل  ،)ط  ،س ،ق( من الفعل الثالثي تصف
فيدفعهم عدم خمافتهم من اهللا تعاىل لظلم اآلخرين حني  ،أنفسهم يف وزم لألمور واألشياء

  ..وهم بذلك يتصفون بصفة املطففني ،حيكمون ويقفون مع اآلخرين يف مسألة القسط
  ..قرآنية ترد مرتني يف كتاب اهللا تعاىل والقاسطون ككلمة.. 
                                       

                ]15 – 14 :اجلـن .[   
ترد مرة واحـدة   –) ف  ،ف ،ط( ق الوحيد للجذر وهي املشت –وكلمة املطففني 

  ..يف كتاب اهللا تعاىل
                               

          ]3 – 1 :املطففني .[   
  وهـو ذاتـه جممـوع ورود كلمـة     . .مـرات )  3( وبذلك يكون امـوع  .. 
         املُقابلة هلاتني الكلمتني ،يف كتاب اهللا تعاىل..  

                          
   ]. 42 :املائدة[                                                                             
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                 ] 9 :احلجرات .[   
                               
                        ] 8 :املمتحنة .[   
  وهي جزء من مشتقّات اجلـذر   –كلمة الرجال ومشتقّاا . .ولنأخذ مثاالً آخر.. 

وهـي   –وكلمة النساء ومشتقّاا . .مرة)  57( ترد يف القرآن الكرمي  –) ل  ،ج ،ر( 
. .مرة)  57( مي أيضاً ترد يف القرآن الكر –) و  ،س ،ن( أيضاً جزٌء من مشتقّات اجلذر 

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

]      ،     [،  ذهحيث ال توجد يف القرآن الكرمي إضافة الكلمة تتعلّق، 
  وهذا يناظر متاماً جمموع ورود كلمة ،مرة)  24( موع ورودمها هو لرأينا أنّ جم

      ا يف القرآن الكرميفالكلمات ،مفردة وإضافا: ]      ،       ، 
      ،       [،  ًة)  24( ترد يف كتاب اهللا تعاىل أيضالّق فاملسألة تتع. .مر
بدالالت اجلذر اللغوي وخصوصية الكلمات املتفرعة عنه داخل إطار  –كما نرى  –

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

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

وهذان اجلذران اللغويان لكلٍّ منهما . .وإصالح ما متّ إفساده ،خلقه اهللا تعاىل نافعاً للبشر
ولكن من هذا . .اوكلّ كلمة من مشتقاما هلا أيضاً تقابال ،تقابله مع اجلذور األخرى

 ،ف( نرى أنّ مشتقات اجلذر  ،املنظار الذي ننظر من خالله إىل دالالت هذين اجلذرين
 ،يف كتاب اهللا تعـاىل ) ع  ،ف ،ن( يف كتاب اهللا تعاىل تقابل مشتقات اجلذر ) د  ،س
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متتد لتشمل كاملَ مشـتقّات   –كما نرى  –فاملقابلة هنا . .مرة)  50( فكلٌّ منهما ترد 

يف حني رأينا يف أمثلة أُخرى أنها تشملُ كلمات حمددةً دون بـاقي مشـتقّات    ،ذريناجل
  ..اجلذر اللغوي الذي تفرعت عنه

 وحنن حينما اخترنا كلمة ..        ا يف مقابلة كلمـةومشتقّا      ، 
 دون كلمة      ) ا) بصيغة املفردما فعلنا ذلك ،ومشتقّاعن علمٍ حبقيقة دالالت  إن

 :ومل خنترها كانتقاٍء للوصول إىل عدد مرات ورود كلمة ،هذه املسألة يف كتاب اهللا تعاىل
      ، هميف حيات ل من مل ولن يقفوا على حقيقةكما يتخي..  

 فكلمةُ ..      ا فهي غائبة ع ،مل ترد يف كتاب اهللا تعاىل إالّ بصيغة النكرةن
ونظري جهنم هو أيضاً . .وهي ليست مسألةً حسيةً مشاهدةً أمامنا. .وحنن يف هذه الدنيا

 . .ولذلك يقول اهللا تعاىل يف وصف ذلك النظري ،مسألةٌ ليست حسية أمامنا     

                            ]ولو عدنا . .] 17 :السجدة
 إىل كتاب اهللا تعاىل لرأينا أنّ كلمة     اتيف كتاب اهللا تعاىل يف معظم مر ترد

يف القرآن الكرمي دائماً غري معرفة     بينما ترد كلمة . .ورودها بصيغة املعرفة
  ..شاء اُهللا تعاىلما عدا مرة واحدة هلا سببها الذي سنبينه إن  ،بأل التعريف

وهكذا نرى أنّ كلمة جنات ومشتقّاا هي اليت تقابل كلمـة جهـنم الـيت ال    .. 
 وإنّ القول بأنّ كلمة . .مشتقّات هلا يف كتاب اهللا تعاىل     )   بصـيغة املفـرد (

  :ومشتقاا تقابل كلمة     ، سليم عن عدم إدراك حقيقـة   ،هو قولٌ غري وناتج
  ..املسألة يف كتاب اهللا تعاىل هذه

 أما بالنسبة لكلمة ..       فةً بألالوحيدة اليت ترد يف كتاب اهللا تعاىل معر
 . .التعريف يف قوله تعاىل                      

                       ]فنراها مضافة  ،] 22 :الشورى
 لكلمة   ، وليست مستقلّة عن هذه الكلمة:           . .  
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 ومما يؤكّد صحةَ ما نذهب إليه يف إدراك دالالت هذه الكلمة ..    ، 

هو  ،   ب اهللا تعاىل اليت ترِد معرفةً بأل التعريف من بني كلمة الوحيدة يف كتا
        :فهذه الكلمة ،يف كتاب اهللا تعاىل    رمسها املختلف عن رسم بقية كلمة 

      بينما كلمةُ  ،ترد برسم حرف ألف بني حريف النون والتاء    
  ..هذا احلرف األخرى ترسم دون

 وحقيقةُ التقابل بني كلمة ..      ا وكلمةومشتقا      ،  الذي
وفق بعد توازن القيم العددية  –أيضاً  –هو تقابلٌ  ،نراه يف هذا البعد اإلعجازي

 ،حسب األجبدية القرآنية اليت هدانا اهللا تعاىل إليها كما سنرى إن شاء اهللا تعاىل ،للكلمات
والقيمة العددية  ،) 33( وفق تلك األجبدية تساوي    فالقيمة العددية لكلمة 

  لكلمة 
      ً33( تساوي أيضا (..  

فمشكلةُ بعضهم أم حيسبون عمق دالالت كتابِ اِهللا تعـاىل   ،وال أريد اإلطالة.. 
أوصياء على دين اهللا تعاىل  سهمومشكلةُ بعضهِم اآلخر ممن حيسبون أنف ،بطولِ أنوفهم

. .مقدمني التاريخ والقال والقيل معياراً حلدود دالالت كتاب اهللا تعاىل ،ه يف األرضوظلَّ
ومبساحة عبـاءات   ،أم حيسبون عمق دالالت كتاب اهللا تعاىل بطول حلاهم. .مشكلتهم
حلق يف كتاب اهللا تعاىل ألنة فسواٌء هؤالء أم هؤالء يحاربون اإلعجاز العددي ا. .مشاخيهم
جمر ةمعيارم الفكريهسقطُ أصنامي د..  
عندما يدرك هؤالء وهؤالء أنّ القرآن الكرمي هو معيار ما حتملُ كلماته ومجلُه من .. 

ة يف هـذا البعـد اإلعجـازي    ،معاندركون عمق تقابل الكلمات القرآنيحني ذلك ي، 
  .   .ازية األخرى اليت سنتحدث عنها إن شاَء اُهللا تعاىلويدركون عمق األبعاد اإلعج

ماذا عن جمموعِ الكلمات يف النص القرآين ؟ وما هو معيـار حسـابِ    :21س 
  ..الكَلمة يف القرآن الكرمي ؟
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وأنْ  ،أنْ تكونَ مكونةً من حرفني أو أكثر ،معيار حسابِ الكلمة يف القرآن الكرمي.. 
ة ،ستقلّةً يف الرسمِ القرآينتكونَ مالعطف ليس كلمةً قرآني ولذلك فواو..  
إذا علمنـا حقيقـةَ    ،وجمموع الكلمات يف النص القرآين سر قد نعلم جانباً منه.. 

  ..املسألة اليت يلقي النص القرآينُّ الضوَء عليها
سنة قبلَ أنْ يرفَعه اُهللا  ) 33( ه حنن نعلم أنّ عيسى عليه السالم لَبِثَ يف قوم :مثالً.. 

لذلك نرى الكثري من النصوصِ القرآنية املرتبطة بروحِ هذه املسـألة  . .تعاىل إىل السماء
فعلى سبيلِ املثال نرى أنَّ جمموع الكلمات اليت قالَها عليه .... .كلمة)  33( مكونةً من 

  ..كلمة ) 33(  السالم وهو يف املهد مربئاً والدته هو
                                   

                                         

                         ]33 – 30 :مرمي [  =
  . .كلمة 33

 فنحن مل نحسب يف اآلية األوىل من هذا النص كلمةَ ..   ،  ها مل خترجألن
  ..من فَمه عليه السالم

مبا يوافق املُدةَ  ،كلمة)  33( أيناها مكونةً من ولو نظرنا إىل اآلية الكرمية التالية لر.. 
  . .اليت لَبِثَها عيسى عليه السالم يف قومه قبلَ أن يرفَعه اُهللا تعاىل إىل السماء

                             
                                         

          ]كلمة 33=  ] 72 :املائدة..  
  . .كلمة أيضاً)  33( جدنامها ولو نظرنا يف اآليتني التاليتني هلذه اآلية الكرمية لو.. 
                     

             

          ]كلمة 33=  ] 74 – 73: املائدة..  
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والنص التايل يصف رد اهللا تعاىل على قولهم بأنهم قتلوا عيسى عليه السالم .. 
كلّ كلمة منها تقابل سنة من سين لبثه عليه السالم  ،كلمة)  33( وذلك يف  ،وصلبوه
  ..يرفَع إىل السماء قبل أن
                                          

                                           
    ]كلمة 33=  ] 158 – 157 :النساء. .  

  . .كلمة)  33( والنص التايل مكَونٌ أيضاً من .. 
                                 

                                      
       ]كلمة 33=  ] 59 – 57 :الزخرف..  

ةَ وهذا ما يساوي مد ،كلمة ) 53( والنص التايل من كتاب اهللا تعاىل مكونٌ من .. 
  . .لبث سليمان عليه السالم

                                       
                                  

                             
                                      

       ] كلمة 53=  ] 40 – 34 :ص..  
مبـا يوافـق    ،كلمة ) 71( ولو نظرنا إىل النص القرآينِّ التايل لرأيناه مكوناً من .. 

 ،هم سبعون وهـو واحـد  . .مجموع قَومِ موسى عليه السالم الذين اختارهم مع نفسه
 موع71( وبالتايل فا (. .  
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      ]كلمة 71=  ] 156 – 155 :األعراف. .  
  ..واألمثلةُ يف إثبات هذا اجلانبِ اإلعجازي كثرية.. 
  :النص القرآين: قُلت :22س                                
                                                    

                          . .كَ: قُلتم نٌ مـن  هذا النص33( و  (
أال ترى  ،لكن. .تقابل سين حياة عيس عليه السالم قبل أن يرفعه اهللا تعاىل إليه ،كلمة

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

يوازي الفارق بني اهللا تعاىل وبني  ،الفارق بني قولِ اهللا تعاىل وبني قولِ البشر.. 
ال  ،أو يسمعون قولَ غريِهم ،يف حلظة اإلدراك ذاا اليت يلفظون ا قولَهم فالبشر. .البشر

ك هذه تصور وال يمكنهم يف حلظة اإلدرا ،يمكنهم تصور أكثر من معىن للعبارة الواحدة
حتملُ كلٌّ منها معىن له استقالليته عن  ،تلك العبارة على أنها مكونة من عبارات داخلية

فهذه العبارة امللفوظة من زاوية تفاعلِ . .املعاين اليت حتملُها العبارات الداخلية اُألخرى
احداً من املعىن ال يجزأ من يدرك منها البشر حداً و ،ويف حلظة اإلدراك ذاتها ،البشرِ معها

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

شريطة اكتمال  – محيط ا بينما العبارةُ القرآنيةُ املُجتزأةُ من أي سياقٍ قُرآينٍّ.. 
وشريطة عدم اختالفها مع صورة قرآنية أُخرى  ،الصورة اليت تصفها وتصورها هذه العبارة

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

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

  ..عظمة النص القرآين كونه قولَ اهللا تعاىل
 ..قرآين ففي أي ة ،نصقرآني بل عند كلّ حرف كما  –عند كلّ كلمة  ،أو عبارة

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

  . .هذا الكون كليات كلِّ شيٍء يف
واحد عن معىن ها ال خترجالقرآين على أن ر دالالت النصهو  ،ولذلك فمن يتصو

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

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

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

فنحن لو مل نكن . .وبني حقيقة السر الذي حيمله –أو جمموع حروفه  –النص القرآين 
ما كُنا لنعرض ذلك املثال الذي  ،عاماً)  33( نعلم أنّ مدةَ لبث عيسى عليه السالم 

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

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

والنص الذي سألت عنه هو جزٌء من سياقٍ قرآينّ حميط يتحدث عن عيسى عليه .. 
وبعده  ،فقبل النص الذي نعرضه حد. .ولكن حبدود خمتلفة من الدالالت واملعاين ،السالم

  :يقولُ تعاىل. .حد آخر
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    = 33 كلمة.  

                                        
        ]159 – 155 :النساء .[  

 .. عن –فقبل النص نرى أنّ حدود املعاين تتعلّق بوصف كفرهم   –ه الذي سألت
وقتلهم األنبياء بغري حق وببهتام على مرمي عليها السالم وبقوهلم إنهم قتلوا املسيح عيسى 

ولذلك فعند كلّ  ،وهذه املسائل هلا أسرارها الباطنة اخلاصة ا. .ابن مرمي عليهما السالم
عاين والدالالت له سره الذي يتعلّق مبجموع كلمة وكلّ حرف يف هذا النص حد من امل

ومعرفة ذلك تقتضي . .وجمموع احلروف عند هذا احلرف ،الكلمات عند هذه الكلمة
  ..معرفة تلك األسرار

بينما يف النص الذي اجتزأناه نرى حداً جديداً من املعاين والدالالت يتعلّق فقط .. 
ويتعلّق بوصف حقيقة ما حصل مع  ،الم وصلبهبنفي اهللا تعاىل ملسألة قتل عيسى عليه الس

.. .وهذا النص يتعلّق جمموع كلماته مبدة لبث عيسى عليه السالم ،عيسى عليه السالم
حد من  –وعند كلّ حرف من حروفه  –وعند كلّ كلمة من كلمات هذا النص املُجتزأ 

مبجموع الكلمات  –ازي وفق هذا البعد اإلعج –املعاين والدالالت يتعلّق سره الباطن 
  . .وعند احلرف املعين ،عند الكلمة املعنية

نرى حداً جديداً من الدالالت  ،ويف النص التايل للنص اتزأ الذي سألت عنه.. 
  ..يتعلّق مبوقف أهل الكتاب من عيسى عليه السالم يف نزوله الثاين
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ن نتيجةَ إدراك حقيقة حد املعىن اجتزاُء هذا النص مل يكن اعتباطياً، إنما كا.. إذاً.. 

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

  ..السماء
ليت خرجت من فم عيسى عليه رأينا أنّ جمموع الكلمات ا.. ولنأخذ مثاالً آخر.. 

ومباشرة بعد النص القرآين املُصور ملا قاله عيسى ... كلمة)  33( السالم يف املهد تتكون من 
  ..كلمة أيضاً، وحبد جديد من املعاين والدالالت)  33( عليه السالم، نرى نصاً مكوناً من 

                                   
                                         

            =33 كلمة.   

                              
                                       
       =33 كلمة.   

                                    
  ..] 37 – 30 :مرمي[                                                                           

 ..أنّ النص املعىن والدالالت فيه عند تغيري التصوير القرآين من  واضح الثاين يبدأُ حد
إىل وصف اهللا تعاىل حلقيقة عيسى عليه  ،وصف قول عيسى عليه السالم وهو يف املهد

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

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

إىل وصف اهللا تعاىل حلقيقة األحزاب  ،التصوير القرآين من تصوير قول عيسى عليه السالم
  ..اليت اختلفت يف هذه املسألة
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ها هلا جوهر جديدة املعاين والدالالت هو بدايةُ مسألة حد وهكذا نرى أنّ بدايةَ.. 

اوسرهذا اجلوهر ندرك تعلّق . .ها املتعلّق مبجموع كلما درك حقيقة سروحينما ن
  ..جمموع كلمات النص القرآين به

  ..لننظر إىل اآليتني التاليتني. .ولنأخذ مثاالً آخر.. 
                             

                                
             =33  كلمة  

                          
  ].47  – 46 :املائدة[                                                                            

إننا نرى أنّ حد املعاين والدالالت يف هاتني اآليتني يبدأُ بإرسال عيسى عليه .. 
يف     ليستمر هذا املعىن من خصوصية املخاطبة ألهل اإلجنيل حىت كلمة  ،السالم

  . .كلمة)  33( من وبالتايل نرى أنّ هذا النص مكونٌ . .اآلية الثانية
 ..الذي يتعلّق جمموع بعد هذا النص ه مبدة لبث عيسى عليه السالمكلمات،  يبدأُ حد

 :ق بكلِّ من ال حيكم مبا أنزل اهللا تعاىلجديد من املعاين والدالالت يتعلَّ     

                      .. و اً بأهل هذا النصليس خاص
فالفاسقون الذين ال حيكمون مبا أنزل اهللا تعاىل . .اإلجنيل كما هو احلال يف النص األول

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

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

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

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

  . .يغرفُه رأس اإلبرةِ من البحر
كما يتخيلُ من ال  ،الصنعِ مسبقة نتيجة لةُ ليست مسألةَ اجتزاٍء ملوافقةاملسأ. .إذاً.. 

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

  .  .النص
منطلقني من مجموعِ كلمات النص  ،هل نستطيع القيام بِعملية عكسية :23س 
  ..إلثبات مسألة يختلَف يف تفسريِها ؟ ،القرآين

يف سورة مرمي اُختلف . .ولنأخذْ مثاالً على ذلك. .قد نستطيع القيام بذلك. .نعم.. 
رميالذي نادى م ها يف حتديدتحن تعيسى عليه السالم ،عليها السالم مها لتهل . .أثناء وِالد

  . .هو عيسى أم جربيلُ عليهما السالم
فإنّ بعضهم  ،ومع أنّ السياق القرآينَّ يرجح أنْ يكونَ املُتكلِّم عيسى عليه السالم.. 

  . .ذهب إىل أنه جربيلُ عليه السالم
  . .قِ القرآينِّ السابقِ لقولِ الذي ناداها من حتتهالننظر إىل السيا.. 
                                

                                
                                            

                                                        
                                    ]26 – 22 :مرمي .[  

إنَّ  :وبالتايل فاللغةُ تقولُ لنـا  ،واضح أنّ السياق كُلَّه متعلِّق بعيسى عليه السالم.. 
ولو قُمنـا اآلن بِعـد   . .الذي نادى مرمي عليها السالم من حتتها هو عيسى عليه السالم

واليت خرجت من فمِ عيسى عليه  ،الكلمات اليت قيلت لمرمي عليها السالم يف ذلك املوقف
مبا يوافق عدد السنني اليت لَبِثَها عيسى عليه السالم قبلَ . .كلمة)  33( السالم لوجدناها 
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وبالتايل نستطيع أنْ نؤكِّد أنَّ الذي نادى مرمي عليها السالم من حتتها . .رفعه إىل السماء

  ..اتههو عيسى ذ ،أثناِء والدتها لعيسى عليه السالم
                                              

                                                        
            =33 كلمة..  

وسنرى إن شاء اُهللا تعاىل كيف أنّ معجزةَ إحدى الكُبر تؤكِّد هذه احلقيقـةَ يف  .. 
  ..معيارٍ إعجازي آخر

  ..وماذا عن جمموعِ الكَلمة يف اجلُملَة القُرآنية ؟ :24س 
من زاوية وصف  ،يةُ اليت تصف املسائلَ املتناظرةَ يف املعىن والدالالتاجلُملُ القرآن.. 

يوازي تناظُر دالالت أركان هذه  ،تتكَونُ من جمموعِ كَلمات متناظرٍ ،ظاهرِ تلك اجلُمل
  . .تناظرفأركانُ اجلُملِ املتناظرة يف املعىن والدالالت توصف بعدد كلمات م.... .اجلُمل

ويف تعـداد   ،لننظر إىل ركين املسألة التالية كيف أنهما متنـاظران يف الوصـف  .. 
   :الكلمات
                                

       ]كلمة 14 = ]  44 :توبةال..  
                                   

      ]كلمة 14= ]  45 :التوبة..  
 ..التالية الكرمية وانعكاسِ  ،ولننظر إىل التناظرِ يف اآلية   يف جممـوعِ كلمـات ذلك
  كلمات            =7 :أركانِها

           =7 كلمات  

           =7 تكلمــا   
   ]. 21 :لقمان[                                                                             
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وكيف  ،كيف أنها ركنان متناظران يف الدالالت ،ولننظر إىل اآلية الكرمية التالية.. 

  :ينعكس هذا التناظر تناظراً يف جمموع كلمـات ركنيهـا             

        =10 كلمات  

              =10 
  ]. 91 :النحل[  كلمات
  ..يتكون من ركنني متناظرين ،وكلُّ ركنٍ من هذين الركنني.. 

         =5 كلمات..  
         =5 كلمات  
         =5 كلمات  
        =5 كلمات..  

  . .وانعكاسِ ذلك يف جمموعِ كلماتهِما ،سألة التاليةولننظر إىل التناظر بني ركين امل
                         

                               
                                 

                      
   . كلمة 37=  ] 40 – 27 :الواقعة[ 

                         
                              

                                 
   ] كلمة 37=  ] 48 – 41 :الواقعة.   

ولننظر إىل التناظر بني ركين املسألة التالية وانعكـاسِ هـذا التنـاظرِ يف جممـوعِ     .. 
  ..كلماتهما
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   .كلمة 24=  ] 7 – 2 :الغاشية[

                                  
                                

       ]كلمة 24=  ] 16 – 8 :الغاشية.   
  . .ولننظر أيضاً إىل املسألة التالية.. 
                               
                               

    ]كلمة 23=  ] 30 :التوبة.   
                              

                                        
   .كلمة 23=  ] 31 :التوبة[

  . .ولننظر أيضاً إىل املسألة التالية.. 
                                 

    ]كلمة 15=  ] 4 :يوسف. .  
                                

    ] كلمة 15=  ] 5 :يوسف.   
اليت يصور ركناها حواراً بني موسى عليه السالم  ،ولننظر أيضاً إىل املسألة التالية.. 
  . .وفرعون
                                   

      ]كلمة 17=  ] 19 – 18 :الشعراء.   
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      ]كلمة 17=  ] 21 – 20 :الشعراء.   

. .ولكن. .جداً تبين هذا البعد اإلعجازي يف كتاب اهللا تعاىل كثريةٌواألمثلةُ اليت .. 
لننظر إىل املسائل التالية  –وليس من باب احلصر  –من باب تبيان هذا البعد اإلعجازي 

كيف ينعكس تناظر املعىن والدالالت بني أركاا تناظراً يف جمموع كلمات كلّ ركـنني  
  ..متناظرين منها
                                     

   .كلمة 14=  ] 200 :البقرة[ 
                                 

    ]كلمة 14=  ] 201 :البقرة.  
........................  

                             
                                      

        ]كلمة 24=  ] 14 :آل عمران.   
                                  
                                     

  .كلمة 24=  ] 15 :آل عمران[ 
..........................  

                               
                                     
   .كلمة 26=  ] 19 :آل عمران[ 
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     ]كلمة 26=  ] 20 :آل عمران.  
........................  

                               
      =14 كلمة.  

                                                   
    ]كلمة 14=  ] 183 :آل عمران.  

.........................  

                                    

     =11 كلمة.  
                                 

  .كلمة 11=  ] 51 :املائدة[ 
.......................  

                                      
    ]كلمة 16=  ] 27 :األنعام.   

                                   
   ]كلمة 16=   ] 28 :األنعام.  

             =8 كلمات.  
           =8 كلمات.  

................................  

                                    

   ] كلمة 14=  ] 57 :األنعام.   
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   ]كلمة 14=  ] 58 :األنعام.  
............................  

                                 

                               ]األنعام: 
   .كلمة 27=  ] 64  – 63
                                              

                                ]األنعام: 
  .كلمة 27=  ] 65

.........................  

              =10 كلمات.  
                                          

  .كلمات 10=  ] 24 :األنفال[ 
.........................  

                                         
           ]كلمة 21=  ] 54 :يونس.   

                               
         ]كلمة 21=  ] 56 – 55 :يونس.  

............................  

                               
   .كلمة 12=  ] 72 :يوسف[ 

                            
  كلمة 12=  ] 73 :يوسف[ 
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...........................  

                  
  كلمة  12=  ] 84: يوسف[ 

                             
   ]كلمة 12=  ] 85 :يوسف  

................................  

                                
           ]كلمة 21=  ] 26: النحل.   

              
           ]كلمة 21=  ] 27: النحل.  

...........................  
              ]ـه   . كلمات 10=  ] 15: ط
             ]كلمات 10=  ] 16: طـه.  
         =5 كلمات.  
        =5 كلمات.  

..............................  

                              ]34 :األنبياء [  =
   .كلمات 10
                                       

  .كلمات 10=  ] 35 :األنبياء[ 
............................  

                             
  .كلمات  10=  ] 4 :النمل[  
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  .كلمات 10=  ] 5 :النمل[ 
        =5 كلمات.  
        =5 كلمات.  
        =5 كلمات.  
         =5 كلمات.  

.........................  

            =9 كلمات.  
                            

  .كلمات 9=  ] 12 :العنكبوت[ 
........................  

             =10 كلمات.  
              ]كلمات 10=  ] 24: العنكبوت.  

.........................  

             =9 كلمات.  
                             

  .كلمات 9=  ] 27 :الروم[ 
..........................  

            =9 كلمات.  
                                

  .كلمات 9=  ] 47 :الروم[ 
.........................  

                                   
   .كلمة 12=  ] 27 :سـبأ [ 
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   ]كلمة 12=  ] 28 :سـبأ.  
           =6 كلمات.  
          =6 كلمات.  

..........................  

                                     =
  كلمة 12
                                         

  كلمة 12=  ] 9 :الزمر[ 
.........................  

              =10 كلمات  
              ]10=  ] 22 :الزمر 
  كلمات
        = 5 كلمات  

        = 5 كلمات  
وكلُّ عبارة قرآنية تدخل مع  ،وال أريد اإلطالة فاألمثلة أكثر من أن يحيطَ ا خملوق

  ...يعلم حدودها إال اُهللا تعاىليف تقابالت متناظرة ال  ،غريها من عبارات القرآن الكرمي
بالنسبة للكَلمة القرآنية وجمموعِ )  19( وماذا عن معجزة العدد  :25س 

  ..ورودها يف القرآن الكرمي ؟
جانب مجمـوعِ ورود أمسـاِء األنبيـاِء     ،سأتناولُ يف إجابيت على هذا السؤال.. 

  .... .واملُرسلني يف القُرآن الكرمي
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  مجمـوع ورود مشـتقَّات اجلـذرِ    ) القـرآن الكـرمي   ( يف كتابِ اهللا تعاىل .. 

وهو ذاته جمموع ورود أمساِء األنبياِء واملرسـلني يف   ،) 513( هو العدد ) ل  ،س ،ر(  
  :ترد يف كتابِ اِهللا تعاىل كما يلي ،مساُء األنبياُء واملرسلنيفأ. .القرآن الكرمي
        )1  (ة واحدةمر، ،         )1  (ة واحدةمر، ،       

 ، ،مرتني)  2(           )2  (تنيمر، ،       )2  (تنيمر، ،         
 )2  (تنيمر، ،       )2  (تنيمر، ،      )4  (اتمر، ،      )4  (

 ، ،مرات      )4  (اتمر، ،       )5  (اتمر، ،     )7  (اتمر، ،
        )7  (مرات، ،      )9  (اتمر، ،      )11  ( ةمـر، ،  
        )12  (ةمر، ،      )16  (ةمر، ،      )16  ( ةمـر، ،  
       )17  (ةمر، ،         )17  (ةمر، ،      )20  ( ةمـر، ،  
     )25  ( ةــر  ، ،م     )25  (ةــر  ، ،م    )27  (ةــر   ،،م
        )27  ( ،،ةمر    )43  ( ،،ةمر ]     +      [  
  ،،مرة)  69(       )136  (ةمر. .  

  ..مرة ) 513( وهكذا يكون اموع .. 
  :) 19( هو من مضاعفات العدد  ،) 513( هذا العدد .. 

513  =19  ×27  
لو مجعنـا اآلن  .... .) 27(  ،) 19(  :دينهو جِداء العد ) 513( فالعدد ..... 

  :) 19( لوجدنا أنَّ الناتج هو العدد  ،األرقام اليت تكونُ هذين العددين
19  =====9  +1  =10  
27  =====7  +2  =9  

10  +9  =19  
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  :لرأينا أنه جِداُء أربعة أعداد هـي  ،إىل عوامله األولية ) 513( ولو حلَّلنا العدد .. 

   :) 19( حلصلنا على العـدد   ،ولو قمنا بِجمعِ هذه األعداد.... .19×  3×  3×  3 
 3  +3  +3  +9  +1   =19 ..  

ولـيس بِهـدف    ،ما الضمانُ أنّ اختيار األنبياِء واملرسلني كانَ موفَّقاً :26س 
 أرسلَ يف القرآن ا) 513( الوصولِ إىل العدد كلمة مشتقّات ؟ لكرمي، الذي هو تعداد..  

فجميـع  . .كيف متَّ اجلَزم بِأنَّ لُقمانَ عليه السالم من األنبياء :وكأنك تقولُ يل.. 
هـل   ،واسم لقمانَ هو من متَّ اخلالف فيه بني املُفَسرين ،األمساِء املذكورة ال خالف فيها

 ،ه السالم من عدة معـايري لقد متَّ اجلَزم بانتماِء اسمِ لقمانَ علي :أقول.... .هو نيب أم ال
هوليس فقط من هذا املعيارِ لوحد. .  معـايري وِفق هإىل اجلدولِ التايل الذي متَّ ترتيب ولننظر

  ..قُرآنية
 ،العمود األولُ يف هذا اجلدولِ رتبت فيه أمساُء األنبياِء واملُرسلني عليهم السـالم .. 

رودو بِداية ةأسبقي بسالكرميح الثاين من هذا اجلدولِ  ،هم يف القرآن لُ العمودحيثُ يشم
ويشملُ العمود الرابع اسم السورة ورقم اآلية اليت  ،ترتيبِ بِداية الورود يف القرآن الكرمي

ويشملُ العمود الثالثُ عدد مرات ورود االسـمِ يف القـرآن   . .حتتوي بِدايةَ ورود االسم
ويف  ..ويف العمود اخلامس جِداُء ترتيبِ بداية الورود يف عدد مـرات الـورود  . .الكرمي

  ..هذه املُقدمات كُلُّها قُرآنيةٌ. .العمود السادس اجلمع التراكمي لنتائجِ العمود اخلامس
  

 االسم

ترتيب 
بداية 

وروده يف 
القرآن 
 الكرمي

عدد مرات 
وروده يف 
القرآن 
 الكرمي

وده يف بداية ور
 القرآن الكرمي

جداء ترتيب بداية 
الورود بعدد مرات 

 الورود

اجلمع 
 التراكمي

 25 25=25×1 31 :البقرة 25 1 آدم
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 297 272=136×2 51 :البقرة 136 2 موسى

 372 75=25×3 87 :البقرة 25 3 عيسى

 440 68=17×4 102 :البقرة 17 4 سليمان

 785 345=69×5 124 :البقرة 69 5 إبراهيم

 857 72=12×6 125 :البقرة 12 6 إمساعيل

 969 112=16×7 132 :البقرة 16 7 يعقوب

 1105 136=17×8 133 :البقرة 17 8 إسحاق

 1285 180=20×9 248 :البقرة 20 9 هارون

 1445 160=16×10 251 :البقرة 16 10 داود

 1918 473=43×11 33 :آل عمران 43 11 نوح

 2002 84=7×12 37 :آل عمران 7 12 زكريا

 2067 65=5×13 39 :آل عمران 5 13 حيىي

 2123 56=4×14 144 :آل عمران 4 14 حممد

 2183 60=4×15 163 :النساء 4 15 أيوب

 2247 64=4×16 163 :النساء 4 16 يونس

 2706 459=27×17 84 :األنعام 27 17 يوسف

 2742 36=2×18 85 :األنعام 2 18 إلياس
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 2780 38=2×19 86 :األنعام 2 19 اليسع

 3320 540=27×20 86 :األنعام 27 20 لوط

 3467 147=7×21 65 :األعراف 7 21 هود

 3665 198=9×22 73 :األعراف 9 22 صاحل

 3918 253=11×23 85 :األعراف 11 23 شعيب

 3966 48=2×24 56 :مرمي 2 24 إدريس

 4016 50=2×25 85 :األنبياء 2 25 الكفل اذ

 4068 52=2×26 12 :قمانل 2 26 لقمان

 4095 27=1×27 130 :الصافات 1 27 إل ياسني

 4123 28=1×28 6 :الصف 1 28 أمحد
.. هو العدد التراكمي موعنا نرى أنّ اوهو من مضاعفات العدد         ،4123 :إن

 )19 (:    4123  =19  ×217  ..  
وبني عدد مرات  ،داية ورود هذه األمساءونرى أيضاً أنّ هناك توازناً بني ترتيبِ بِ.. 
هذا التوازنُ نراه بني جمموعِ عدد مرات ورود األمساِء ذات الترتيبِ الفـردي  ... .ورودها

  ..وبني جمموعِ عدد مرات ورود األمساِء ذات الترتيبِ الزوجي فيه ،يف هذا اجلدولِ
  :رتيبِ الفردي هوفمجموع ورود األمساِء ذات الت.. 

25 +25+69+16+20+43+5+4+27+2+7+11+2+1  =257  
  :وهو ،وجمموع ورود األمساِء ذات الترتيبِ الزوجي قريب جداً من هذا الرقم

136+17+12+17+16+7+4+4+2+27+9+2+2+1  =256  
 ،) 19( د وضربنا الناتج بالعد ،ولو قُمنا جبمعِ أرقامِ اموعني الفردي والزوجي... 

  ..حلصلنا على عدد مرات ورود هذه األمساِء يف القرآن الكرمي
257  =====7  +5  +2  =14  
256  =====6  +5  +2  =13  
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14  +13  =27  
27  ×19  =513  

الـذي   ،يف النص القرآينِّ التايل جمعِ أمساِء األنبياِء واملرسلني الواردينولو قُمنا بِ.. 
لرأينا اموع أيضـاً   ،والوصيةُُ بِعبادة اِهللا تعاىل ،هي اصطفاُء الدينِ ،كاملةًيصور مسألةً 
  . .دونَ زيادة أو نقصان ) 19( أي من املضاعفات التامة للعدد  ،مسألةً كاملةً
                                 
                                  

                                 
        ] 133  – 132 :البقرة .[   

 ) = 17( إسـحاق  ) + 12( إمساعيـل  ) +  16( يعقوب ) +  69( إبراهيم 
114  =19  ×6  

ولننظر إىل اكتمالِ جمموعِ  ،ولننظر إىل اآلية الكرمية التالية اليت تصور مسألةً كاملة.. 
دون زيادة  ) 19( مة للعدد أي إىل كونِه من املضاعفات التا ،ورود األمساِء الواردة فيها

  . .أو نقصان
                                       

                       
               ]163 :النساء .[   

  يعقوب) +  17( إسحاق ) +  12( إمساعيل ) +  69( إبراهيم ) +  43( نوح 
  هارون ) +  4( يونس ) +  4( أيوب ) +  25( عيسى ) +  4( األسباط ) +  16(  

   13×  19=  247=  ) 16( داود ) +  17( سليمان ) +  20( 
وما  ،ولننظر إىل اآليات الكرمية اليت تصور ما وهبه اُهللا تعاىل إلبراهيم عليه السالم.. 

  . .يتعلَّق بذلك
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                 ] 86  – 84 :األنعام .[   

) + 17(سليمان ) + 16(داود ) + 43(نوح ) + 16(يعقوب ) + 17(إسحاق 
حيىي ) + 7(زكريا ) + 20(هارون ) + 136(موسى ) + 27(يوسف ) + 4(أيوب 

) + 4(يـونس  ) + 2(اليسع  ) +12(إمساعيل ) + 2(إلياس ) + 25(عيسى ) + 5(
  20×  19=  380) = 27(لوط 

  :ة اُألوىل من هذا النص نرى ثالثةَ أمساَء تقترنُ بِمسألة اهلدايةويف اآلي..     
                         . . ولذلك نرى أنّ جمموع

  ..ورود هذه األمساِء يف القرآن الكرميِ يكونُ مسألةً كاملة
  4×  19=  76) = 43(نوح ) + 16(يعقوب ) + 17(إسحاق 

هل هذا البعد اإلعجازي ال يتعلَّق إالّ باألمساِء الواردة يف آيات متتالية  :27س 
وما جيمعها هو املوضوع  ،أم أنه مسألةٌ ممتدةٌ على كاملِ القرآن الكرمي ،كما رأينا

  ..املشترك بني هذه األمساء ؟
 ،هذا البعد اإلعجازي مسألةٌ ممتدةٌ أيضاً على كاملِ القرآن الكرمي ..بالتأكيد.. 

لنأخذ املثالَ .... .حبيثُ يكونُ اجلامع بني عناصرِ املسألة الكاملة هو املوضوع املُشترك
لوجدناها    لو نظرنا يف كتابِ اِهللا تعاىل إىل األمساِء القرآنية املُتعلِّقَة بكلمة . .التايل

  . .داود ،لوط ،يعقوب ،عمران ،إبراهيم ،هارون ،موسى ،فرعون :األمساَء التالية
                                   

   ]. 50 :البقرة[                                                                                     
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         ]248 :البقرة .[   
                          

   ]. 33 :آل عمران[                                                                         
                  ]6 :يوسف .[   
                                  

            ]56 :النمل .[   
                          ]13 :سـبأ .[  

 ،ولو قمنا جبمعِ عدد مرات ورود أمساِء هذه املسألة الكاملة يف القرآن الكرمي.. 
دونَ  ) 19( أي من املضاعفات التامة للعدد  ،حلصلنا على قيمة عددية هي مسألةٌ كاملة

  ..زيادة أو نقصان
) 3(عمران ) + 69(إبراهيم ) + 20(هارون ) + 136(وسى م) + 74(فرعون 

  19×  19=  361) = 16(داود ) + 27(لوط ) + 16(يعقوب + 
لرأينا أنّ اآليات الكرميةَ  ،ولو أخذنا مسألةَ اصطفاِء األشخاصِ يف القرآن الكرمي.. 

  . .التاليةَ هي اليت تحدد لنا األمساَء املُقترنةَ ذه املسألة
                                      

            ]130 :البقرة .[   
                               

                                  
                                      

       ] 247 :البقرة .[   
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   ]. 33 :آل عمران[                                                                        
                                

     ]42 :آل عمران .[   
                                 

      ] 144 :األعراف .[   
                            

                          
   ]. 47 – 45 :ص [                                                                                 

نرى انعكاس هذا التكاملِ يف  ،وجبمعِ عدد مرات ورود هذه األمساء يف القرآن الكرمي
  ..دون زيادة أو نقصان ) 19( كون هذا اموعِ من املضاعفات تامة للعدد 

موسى ) + 34(مرمي ) + 43( نوح ) + 25(آدم ) + 2(طالوت ) + 69(إبراهيم 
  18×  19=  342) = 16(يعقوب ) + 17(إسحاق ) + 136(

  :لوجدناها األمساَء التالية ،ولو أخذنا األمساَء القرآنيةَ اليت وهب هلا أشخاص.. 
  ..حيث وهب له إمساعيلُ وإسحاق ويعقوب ،عليه السالم  إبراهيم.. 
                                   

   ]. 39 :إبراهيم[ 
                            ]72 :األنبياء .[   

  . .ووهب له هارونُ عليه السالم نبياً ،عليه السالم موسى.. 
                    ]53 :مرمي .[    

  . .ووهب له سليمانُ عليه السالم ،عليه السالم داود.. 
                          ]30 :ص .[   

  . .ووهب له أهلُه ،عليه السالم أيوب.. 
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                               ]43 :ص .[   

  . .ووهب له حيىي عليه السالم ،عليه السالم زكريا.. 
                                   ]90 :األنبياء .[   

  . .ووهب هلا عيسى عليه السالم ،السالم عليها مرمي.. 
                        ]19 :مرمي .[  

 ،وجبمعِ عدد مرات ورود هذه األمساِء اليت تكونُ مسألةً كاملةً يف القرآن الكرمي.. 
  ..دونَ زيادة أو نقصان ) 19( لعدد نرى اموع عدداً من املضاعفات التامة ل

مرمي ) + 7(زكريا ) + 4(أيوب ) + 16(داود ) + 136(موسى ) + 69(إبراهيم 
)34 = (266  =19  ×14  

 ..ةبووالن الرسالة ةَ املُرتبطةَ بِمسألةولو أخذنا األمساَء القرآني،  واليت ألصحابِها تعلُّق
لوجدناه  ،ا بِجمعِ عدد مرات ورودها يف القرآن الكرميوقُمن ،بنسائهم يف القرآن الكرمي

  . .دونَ زيادة أو نقصان ) 19( من املضاعفات التامة للعدد 
 . .عليه السالم آدم – 1                 

   ]. 35 :البقرة[                                                                              
 . .عليه السالم إبراهيم – 2                   

           ]71 :هود .[   
 . .عليه السالم زكريا – 3                       

             ] 8 :مرمي .[   
 . .عليهما السالم لوطو  نوح – 5 – 4          

                                     
  ]. 10 :التحرمي[                                                                            

 171) = 27(لوط ) + 43(نوح ) + 7(زكريا ) + 69(إبراهيم ) + 25(آدم 
 =19  ×9  
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 ..الكاملة م ،ولو أخذنا من هذه املسألةلوجدنا  ،األمساَء اليت أزلّ الشيطانُ نساَءه

  ..يصدق تكاملها جمموع ورودها يف القرآن الكرمي ،مسألةً كاملةً
  5×  19=  95) = 27(لوط ) + 43(نوح ) + 25(آدم 
  ..واألمثلةُ كثريةٌ يف تبيان هذا اجلانبِ اإلعجازي.. 
 تنعكس تماثُالً بني مجموعِ ،هل هناك عالقةُ تماثُلٍ بني األنبياِء واملرسلني :28س 

  ..ورود أمسائهم يف القرآن الكرمي ؟
   :ويف قولِ اِهللا تعاىل. .نعم..                    

             ]امسيهِما يف  ،] 59 :آل عمران جموعِ ورودمتاثُلِ م عم
  . .دليلٍ على ذلكألكرب  ،القرآن الكرمي

واسم عيسى يرد يف القرآن الكرمي  ،مرة)  25( فاسم آدم يرد يف القرآن الكرمي .. 
  ..وهناك تشابه يف جوانب كثرية من حياتهما عليهما السالم. .مرة)  25( أيضاً 

اُهللا تعاىل  وكالهما نفخ ،فكالهما أتى إىل الدنيا بِطريقة مختلفَة عن باقي البشر.. 
هالكرمي ،فيه من روح ذلك يف القرآن رفْعِ ،حيثُ ذُكاهلُبوط والر وبينهما تقابلٌ يف مسألة، 

  ..رفع اُهللا تعاىل عيسى إليه جنة االختبار،فَفي حني هبطَ آدم عليه السالم من 
وبالتايل  ،موحياة يوسف عليه السال ،ونرى تماثالً بني حياة لوط عليه السالم.. 

  ..تماثُالً يف جمموعِ ورود امسيهما يف القرآن الكرمي
 ..هلَ لوطٌ عليه السالم إىل قومفَّة ،ففي حني أُرسوالع بالطهارة تتعلّق عالجِ مسألةل، 

  ..وجه الطهارة والعفّة بابتعاده عن الفاحشة اليت عرِضت عليه ممثَّلَ يوسف عليه السال
نرى أنّ لوطاً  ،ويف حني أنّ امرأةَ العزيزِ تعرِض نفسها على يوسف عليه السالم.. 

  ..يعرِض بناته لتفادي اخلزيِ يف ضيفه
فإنّ لُوطاً عليه  ،ويف حني أن يوسف عليه السالم عاش غريباً يف أرضٍ غريبة.. 

هسوى أهلِ ب ،السالم كان غريباً يف قوم له أحد منه عدا امرأتهفلم يؤيت..  
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نرى أنّ يوسف  ،ويف حني أنّ لوطاً عليه السالم متّت جناته إىل األرضِ املباركة.. 

  ..عليه السالم متَّ بيعه وريبه من األرضِ املباركة
 ..لْموالع احلُكْم يعليه السالم  ،ويف حني أنَّ لوطاً عليه السالم أُوت نرى أنّ يوسف

  ..م والعلْمأُوتي احلُكْ
ما أُريد التأكيد عليه هو أنّ هذا التماثلَ . .ولكن. .والتناظر بينهما ساحته واسعة.. 

 فَكُلُّ اسمٍ منهما يرِد ،ينعكس تماثُالً يف جمموعِ ورود امسيهما يف كتابِ اِهللا تعاىل ،بينهما
  . .مرة ) 27( 

والكلمةُ القرآنيةُ واحدةُ . .القُرآنية حديثُنا حىت اآلن كلُّه عن الكلمة :29س 
 –كما رأينا  –لذلك يمكننا . .وهلا استقالليتها من املعىن والدالالت ،وصف وتسمية

ربطُ املوضوعِ العددي بِها يف تبيان دالالت تخص املسائلَ اليت تكُونُ هذه الكلمةُ لبِنةً 
وكيف ميكننا ربطُ املوضوعِ العددي به  ،ذا عن احلرف القُرآينِّفما. .من لبنات بنائها

  ..يف تبيان دالالت اجلُملِ القرآنية ؟
 ..ةصوصِ القُرآنيلِ والنةً يف بِناِء اجلُمةُ لَبِنمالكَل ا كانتكما رأينا ،لَم،  فإنّ احلرف

  .... .نيةالقُرآينَّ لَبِنةٌ يف بناِء الكَلمة القُرآ
 ،فإنّ الربوتونات والنيوترونات واإللكترونـات  ،فكما أنّ الذَّرةَ لَبِنةٌ يف بناِء املادة.. 

ويف تمايزِ رسمِ الكلمة ذاتهـا يف القـرآن   .. .وبالتايل يف بناِء املادة ،لَبِنات يف بناِء الذرة
  . .برهانٌ على ذلك ،الكرميِ كما رأينا

ري احلروف املرسومة يف الكلمة ذاتها إىل تغيريٍ يف الدالالت اليت حتملُها أملْ يؤد تغي.. 
وبالتايل يعد اللبنةَ  ،احلرف القُرآينُّ املرسوم لَبِنةٌ يف بناِء الكلمة القرآنية. .إذاً.. .هذه الكلمة

هـي   ،ا ظاهر النص القُرآينِّفالصورةُ األعمق اليت يتعلَّق . .األوىل يف بناِء النص القرآين
 املرسومة لِّقَةُ باحلروفعاملُت لكيف هذات صالن..  

  ..وليس املقروء ؟ ،ملاذا احلرف املرسوم حصراً :30س 
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ولكنين يف أحبـاثي  . .أنا ال أحصر معجِزةَ القُرآن الكرميِ يف احلرف املرسومِ فقط.. 

 احلرف عم لْتترتبطُ به كما سنرى إن شـاَء اُهللا   ،املرسومتعام عجزاتم ين وجدتألن
  ..تعاىل

 .. احلرف يف اختيارِ معيارِ اعتماد مرسوماً كان أو مقروءاً ( فَاملُهِم(،  ةآلي ويف حتديد
القـرآنُ  حنو نتائج يقرها  ،هو االنطالق من مقدمات يقرها القرآنُ الكرمي ،اعتباره حرفاً
كرمي، والمتالك وذلك إلظهارِ جانبٍ من الدالالت اإلعجازية يف القرآن ال ،الكرمي أيضاً

. .وحني ذلـك . .نستطيع من خاللها الدخولَ إىل أعماقِ النص القرآين مفاتيح جديدة،
  ..ا عليهاوعلى أمهية املفاتيحِ اليت حصلْن ،تتفاضلُ املعايري بناًء على هذه النتائجِ

 ..إىل اهلدف لَةالطريقِ املُوص سالوصولِ إىل هـذا   ،إنَّ تلم يف رحلة لٌ أساسيمع
هي ما يحدد حقيقةَ سـيرِنا باالتجـاه    ،ونتيجةُ سريِنا يف الطريقِ اليت اخترناها. .اهلدف
وسنرى إن شاَء اُهللا . . ابتعاداً عنِ اهلدففالسري باالتجاه غَيرِ السليمِ ال يزيدنا إالّ. .السليم

يعطـي   ،وبآلية اعتبارِ احلرف حرفاً اليت سلَكْناها ،تعاىل أنَّ طريق اختيارِ احلرف املرسومِ
  نتائج توصلُنا إىل أهداف سامية يف تبيـان احلـق الـذي يحملُـه كتـاب اِهللا تعـاىل       

  . .)القرآنُ الكرمي ( 
أو زيادةُ  ،نرى إن شاَء اُهللا تعاىل أنه يستحيلُ حذف حرف من كتابِ اهللا تعاىلوس.. 

وهـذا هـو   . .وكلّ ذلك من خالل عدة معايري خمتلفة ،أو تبديلُ حرف فيه ،حرف إليه
صـياغة نـص كـالنص     –على املخلوقات  –حيثُ يستحيلُ  ،مكمن املعجزة القرآنية

  ..القرآين
فما  ،مه أنَّ املصاحف العثمانيةَ ليست متطابقةً متاماً يف الرسملكن ما نعل :31س 

صحيح أنَّ حاالت . .وأحياناً يف بعض الكلمات ،بينها زيادةٌ ونقصانٌ يف بعض احلروف
حبيثُ  ،وإثبات املعجزة يف رسمٍ محدد. .ولكنها موجودة ،الرسم املُختلفة قليلةٌ نسبياً

ي  ،ما تقولك ،يستحيلُ تبديلُها إىل التشـكيك يف الرسـوم    –يف النهاية  –سيؤدإم
وإمـا إىل   ،وإما إىل التشكيك بكون الرسم القرآين توقيفياً من عند اهللا تعاىل ،اُألخرى
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التشكيك باإلعجاز القرآين املبين على عدد حروف اجلمل القرآنية وكلماـا مـن   

السؤال . .وكونَ املُطلَق ال يتعدد وال يتجزأ ،اًوذلك كونَ النص القرآينِّ مطلق ،أساسه
  ..! من هذه االحتماالت ؟ –يف حبثك  –أين تقف .. اآلن

ويف . .وهذا جوهر ماهية إطالقه ،أنا أُوافقُك القول أنَّ املُطلّق ال يتعدد وال يتجزأ.. 
كُلَّ هذه االحتمـاالت   ألنَّ ،الوقت ذاته ال أَقف عند أي احتمالٍ من هذه االحتماالت

فهذه الفرضيات . .مبنيةٌ على فرضيات ال تقارب حقيقةَ القرآن الكرميِ ومنهج البحث فيه
مبنيةٌ على معايرة النص القُرآينِّ املُطلق الذي تعهد اُهللا تعاىل بِحفظـه علـى الروايـات    

عايرةُ الروايات التارخيية على القـرآن  وهو م ،مع أنَّ احلق هو عكس ذلك متاماً ،التارخيية
  ..الكرمي

وأنا مل أحبث يف رسمِ . .ال يوجد موقف مسبق من القراءات اُألخرى ،قُلت سابقاً.. 
تاركاً ذلك للذين يتصورون أنَّ اكتشاف أي معجزة يف رسمِ مصـحف   ،هذه القراءات
ةالنبوي رسـمِ بـاقي القـراءات    ،رواية حفص لقراءة عاصم ،املدينة ةهو إلغاٌء ملرجعي. .

  ..ونتيجةُ عدمِ تدبرِهم السليمِ لكتابِ اِهللا تعاىل ،فتصورهم هذا هو مشكلتهم هم
 ..جاه  ،نتيجةُ سرينا يف الطريق اليت اخترناها :وقلتحقيقةَ سرينا باالت ددحهي ما ي
يف رسم الكلمة القرآنية هو نتيجةُ متايزٍ يف املعىن  وكنا قد رأينا كيف أنَّ التغيري. .السليم

كيف  ،ورأينا يف األبعاد اإلعجازية املتعلّقة بالكلمات. .والدالالت بني رمسي الكلمة ذاتها
 ،أو حذف كلمة من كتابِ اِهللا تعاىل ،أنه يستحيلُ تبديلُ كلمة بكلمة يف كتابِ اِهللا تعاىل

وسنرى إنْ شاَء اُهللا تعاىل يف األبعـاد اإلعجازيـة   . .اهللا تعاىلأو إضافةُ كلمة إىل كتاب 
أو  ،كيف أنه يستحيلُ حذف حرف من كتـاب اهللا تعـاىل   ،املتعلّقة باحلروف املرسومة

وسنرى إنْ شاَء اُهللا تعاىل يف عرضنا ملعجزة إحـدى  . .إضافةُ حرف إىل كتاب اهللا تعاىل
فضالً عن إضـافته أو   ،حرف حبرف يف كتاب اهللا تعاىلكيف أنه يستحيلُ تبديلُ  ،الكُبر
  ..حذفه
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ال  ،واليت يستطيع أي إنسان إدراكَها ،هذه احلقائق املستنبطةُ من كتابِ اِهللا تعاىل.. 

  :جيحدها إالّ صنفان
هو أُولئك الذين ال يريدون معرفةَ صدقِ نزول القرآن الكرمي من  :الصنف األول.. 

واضعني أهواَءهم معياراً لكلِّ الرباهني الرياضية املُجردة اليت رأيناها وسنراها  ،ىلعند اهللا تعا
  ..إن شاء اُهللا تعاىل

مثل وصول  ،هو أولئك الذين حيسبون وصولَ القرآن الكرمي إلينا :الصنف الثاين.. 
. .)وقراءة  رمساً( أي حيسبون التاريخ معياراً حلقيقة وصول القرآن الكرمي إلينا . .الروايات

فبدالً من البحث يف رسم القراءات األخرى . .ويف هذه النقطة بالذات مكمن مشكلتهِم
بدالً . .روايةَ حفص لقراءة عاصم –يف بعض كلماا وحروفها  –اليت يطرحوا مخالفةً 

ضـاربني بعـرضِ    ،يذهبون إىل إنكار اإلعجاز العددي يف كتاب اهللا تعاىل.  .من ذلك
  ..وسنراها إن شاَء اُهللا تعاىل ،كُلَّ احلقائق اليت رأيناهااحلائط 

يتوقّف  ،إنين أُؤكِّد أنَّ حقيقةَ الكشف الذي هداين اُهللا تعاىل إليه وأعرضه للناس.. 
همه تعاىل ،على  الربهان الذي أُقدعمالً بقول:             

    ]أنَّ هذا الكشف هو جزٌء بسيطٌ جداً جداً من . .] 111 :البقرة وأُؤكّد
وأُؤكّد أنَّ القرآنَ . .جانبٍ من جوانب اإلعجاز القرآين اليت ال يعلم ايتها إالّ اُهللا تعاىل

هو رسم كلماته  ،ومن أهم حيثيات هذا احلفظ ،الكرمي هو الذي تعهد اُهللا تعاىل حبفظة
يقتضي عدم ترك ماهية رسمِ الكلمة فيه حتت رمحة الروايات ورجاالت  وهذا ،وقراءتها
فكيف إذاً . .تلك الروايات اليت تأخذُ مصداقيتها من موافقتها لكتاب اهللا تعاىل. .التاريخ

  ..!!تكون الروايات حجةً على حيثيات رسمِ الكلمة القرآنية ؟
وال إضـافةُ   ، يمكن تبديلُ رسم الكلمـة صحيح أنه لذات املعيار اإلعجازي ال.. 

حنن مل . .ولكن. .فذلك خرق هلذا البعد اإلعجازي ،وال حذف حرف منها ،حرف إليها
  ..وأنه ال توجد إالّ هذه املعايري ،ندعِ أننا أحطنا باملعايريِ اإلعجازية يف كتابِ اِهللا تعاىل



111                  
الكرمي من أفراد اجليل األول، أنهم أرادوا من مشكلةُ بعضِ اجلاحدين حبقيقة القرآن .. 

وبدالً من تعقّل آيات كتابِ اِهللا تعـاىل  .. كتابِ اِهللا تعاىل موافقةَ بعضِ ما ورثوه عن آبائهم
اختاروا اجلحود مبعجزة القرآن الكرمي وعدم تـرك  .. بدالً من ذلك.. وحتري احلق من الباطل

  ..علني من تلك املوروثات معياراً حىت لكتابِ اِهللا تعاىلبعضِ ما ورثوه عن آبائهم، جا
ال ختتلف كثرياً عن  ،ومشكلةُ الذين جيحدون املعجزةَ العدديةَ يف كتابِ اِهللا تعاىل.. 

راحـوا   ،فبدالً من أن يتعقّلوا حقيقةَ هذه املعجـزة العدديـة  . .مشكلة بعضِ السابقني
لَّ الرباهني واألدلّة اليت تثبت وجودها يف كتـابِ اِهللا  ضاربني بعرضِ احلائط كُ ،يحاربوا

متكئني على بعض  ،وجندوا أنفسهم حملاربتها. .كما رأينا وسنرى إن شاَء اُهللا تعاىل ،تعاىل
  . .أوهامهم التارخيية مبا فيها من قال وقيل

 ..م للدفاع عن بعض الروايات التارخييهدوا أنفسويف الوقت ذاته جن ة  اليت تذهب
مفسرين متنهـا   ،صياغتها اللغوية إىل حذف الكلمات من كتابِ اهللا تعاىل وإىل إضافتها

مع أنّ صياغةَ هذه الروايات واضحةٌ وضوح  ،على أنها روايات تفسريية لكتاب اهللا تعاىل
لقِ صـياغة  وال حتملُ لكتاب اهللا تعاىل إالّ اإلساءةَ والتشكيك مبط ،الشمس وسط النهار

 ،ويف هذا السياق ال يتسع الوقت للوقوف عند هذه الروايات بالتفصـيل . .النص القرآين
فما أُريد قولَه هو أنـه ال جيـوز أن   . .ويستطيع أي إنسان االطالع عليها ،فهي موجودة

  ..معياراً لكتابِ اِهللا تعاىل ،جنعلَ ما هو خارج كتابِ اِهللا تعاىل
 –عنـدي   –وال يوجد  ،لقد حبثت يف رواية حفص لقراءة عاصم :فأقولأعود .. 

وأقولُ ألولئك الذين خيشون من وجود معجزة يف . .موقف مسبق من القراءات األخرى
 !..؟يف رسوم القراءات اُألخرى  وملاذا مل تبحثوا ،!؟ختشون احلق  ملاذا :رسم هذه القراءة

واعلمـوا أنّ  . .وأنّ الباطلَ ال يمكنه أبداً أن يزهق احلق ،طلَواعلموا أنَّ احلق يزهق البا
د وال حيمل أيأ وال يتعدال يتجز استثناء املُطلق..  

 ..لـه اهللا تعـاىل    ،واعلموا أنَّ ما نبحثُ عنه هو احلقاهللا تعاىل الذي نز وأنّ كتاب
واعلمـوا  . .يف هذه املسألة وغريِهاهو بالتأكيد تبيانٌ للحق الذي حيملُه  ،تبياناً لكلِّ شيء
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وال  ،أنه ال يمكن التشكيك باملعجزة العددية املبنية على رسم كلمات كتابِ اِهللا تعـاىل 

إن شاء اُهللا تعاىل  –فما سنراه . .يمكن التشكيك بكون الرسم القرآينّ من عند اهللا تعاىل
– ببكثري من أن يتسر ر أكربعجزة إحدى الكُبؤمنون . .إليه شك يف مفحىت الذين ال ي

سريون أنّ النص القرآينَّ معجزةٌ يستحيلُ  ،بِصدقِ نزولِ القرآن الكرمي من عند اِهللا تعاىل
  . .أو تبديلُه ،أو إضافَته ،فيها حذف حرف من كتابِ اِهللا تعاىل

وإنْ  ،ارِه حرفـاً هلْ من طَريقة محددة يف حسابِ احلرف املرسومِ واعتب :32س 
البحثي جِكهندةٌ يف مهناك طريقةٌ حمد فما هي ؟ ،كانت..  

. .بالتأكيد هناك منهج محدد يف اعتبارِ احلرف املرسومِ حرفاً يف كتابِ اهللا تعاىل.. 
ـ  ،وهو أنْ يكونَ مرسوماً يف القرآن الكرمي . .روءبِغضِ النظر عن كَونِه مقروءاً أو غَير مق

لننظر إىل الفارِقِ بني رسـمِ كلمـة   . .مثالً. .والقرآنُ الكرمي يثبِت صحةَ هذا االستدالل
  . .يستأخرون ما بني اآليتني الكرميتني التاليتني

                                     
   ]. 34 :األعراف[                                                                                 
                           ]61 :النحل .[  

ع فوق التاِء ونرى أنّ اهلمزةَ توض ،فَفي سورة النحل نرى غياب حرف األلف.. 
  . .وبالتايل فهي لَيست حرفاً ،دونَ أنْ يوضع هلا كرسي خاص بِها

 فكلمةُ ..         قُصنالنحل ت من سورة كما نرى  –يف هذه اآلية– 
 حرفاً عنها يف اآلية اليت من سورة األعراف         ..  

وال  ،ويف هذا املنهجِ ال تعتبر الشدةُ حرفاً ...رسمِ القُرآين ؟أليس هذا فارِقاً يف ال.. 
  ..مل يرتال رمساً من السماء –كحروف مرسومة  –ألنهما  ،تعترب األلف اخلنجريةُ حرفاً

  . .لننظُر إىل النص القُرآينِّ التايل.. 
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       ]39 – 38 :الرعد [..  
  إننا نرى أنّ كلمةَ..     اُألوىل من هذا النص نا  ،يف اآليةمسثلَ رم بكتت
وبالتايل فحـرف   ،أي بوجود حرف ألف بني حريف التاء والباء يف هذه الكلمة ،اإلمالئي

مرسوم هنا حرف فاألل. .  
 بينما نرى أنَّ كلمةَ ..         َدون ـمرست من هذا النص الثانية يف اآلية

وبالتايل ففي هذه الكلمة ال يدخلُ حرف األلف . .حرف ألف بني حريفِّ التاِء والباِء فيها
هذه الكلمة ِروفح ِعداداً ،امللفوظُ هذا يف تومسرم ليس هألن..  

 ويف هذا النص نرى أيضاً أنّ كَلمةَ ..      ِرغَي فأَل فرح بِزِيادة تمسر 
  ..وهذا احلرف هو حرف مرسوم كما نرى ،ملْفُوظ يف نِهايتها

  . .ولننظر إىل هذه الصورة القرآنية.. 
                    ]66 :األنفال .[   

 إننا نرى أنّ كلمة ..       روفم ثالثةَ حرسـف  :هيفقط توالـالم  ،األل، 
 ،وبالتايل ليست حرفاً مرسوماً ،فاهلمزةُ توضع فوق الالم دون كُرسي خاص بِها. .والنون

 إذاً كلمةُ . .وكذلك األلف اخلنجرية     روفالم ،ألـف  :هـي  ،هي ثالثةُ ح، 
  ..نون

 ولننظر إىل كلمة      ه تعاىليف قول. .  
                                       
   ]31 :اإلسراء .[   

 إننا نرى أنّ كلمةَ ..      فقط ثالثةَ حروف مرسوالطـاءِ  ،اخلاء :هي ،ت، 
ولذلك فهـي   ،وضع هلا كُرسي خاص اومل ي ،مجرد حركة –هنا  –فاهلمزةُ . .واأللف

  ..ليست حرفاً
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 .. ولننظر إىل كلمة        ه تعاىليف قول. .  
                             

                   ]7 :اإلسراء .[   
  :إننا نرى أنَّ كلمة..       ، فقط واليـاء  ،الـالم  :هـي  ،مخسةَ حروف، 
  ..واأللف ،والواو ،والسني

 ولننظر إىل كلمة ..          فيهمـا يف كتـاب اهللا يف املوضعني اللذين ترد
  . .تعاىل
                        ]66 :الصافات .[   
               ]53 :الواقعة .[  

إذاً شأنها كشـأن  . .مل يوضع هلا كُرسي خاص ا  –هنا  –إننا نرى أنَّ اهلمزةَ .. 
 لذلك تعد كلمةُ . .احلركات      واأللـف  ،وامليم ،ءالفا :ستةَ حروف هي، 

  . .والنون ،والواو ،والالم
 .. ولننظر إىل كلمة         م يف كتابِ اهللا تعاىلرسكيف ت. .  
                 ]9 :الواقعة .[   
                    ]19 :البلد .[  

 ..حركة دجرنا نرى أنَّ اهلمزةَ فيها ما ،إن خاص هلا كُرسي عوضولذلك . .فلم ي
 فكلمةُ         حروف نةٌ من ستةكوتـاء   ،مـيم  ،شني ،ميم ،الم ،ألف :هي ،م
  ..مربوطة
  :ولننظر إىل اهلمزة يف الكلمات..     ،     ،      ،  مرسكيف ت

  . .وبالتايل ليست حرفاً مرسوماً. .كحركة دون أن يوضع له كُرسي خاص ا
                      ]34 :الزخرف .[   
                     ]56 :يـس .[   
                              ]31 :الكهف .[   
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                    ]51 :ص .[   
                       ]20 :الطور .[   
                                

   ]. 54 :الرمحن[                                                                           
                   ]76 :الرمحن .[   
            ]16 :الواقعة .[   
                            ]13 :اإلنسان .[  

  :ولننظر إىل اهلمزة يف كلميت..     ،         حركة دجرها مأن كيف،  فلم
  ..ولذلك مل تحسب حرفاً. .يوضع هلا كرسي خاص ا

                                  

      ]110 :األنعام .[   
                                      

      ]113 :األنعام .[   
                  

   ]. 37 :إبراهيم[                                                                                    
                                

   ]. 43 :إبراهيم[                                                                                    
                       ]78 :النحل .[   
                              

   ]. 78 :املؤمنون[                                                                            
                           

   ]. 9 :السجدة[                                                                             



116                  
                                 

         ]26 :األحقاف .[   
                   

   ]. 23 :امللك[                                                                                     
              ]7 :اهلمزة .[  

  :ولننظر إىل اهلمزة يف الكلمات..     ،     ،      ،   هـاكيف أن
حركة دجروليست حرفاً مرسوماً ،م. .  
                             

   ]. 53 :النحل[                                                                             
                                     

        ]65  – 64 :املؤمنون .[   
 .. يف كلمـة للهمزة بالنسبة وكذلك األمر:          وكلمـة      ،  يف

فلننظر إىل رسمِ .. .وبالتايل ال تعد حرفاً ،فلم يوضع هلا كُرسي خاص ا ،ىلكتابِ اِهللا تعا
  . .هاتني الكلمتني يف اآلية الكرمية التالية

                                      
    ]4 :النساء .[   

 ولننظر إىل اهلمزة يف كلمة ..   ، ًحرفا بحسهلا  ،كيف ت عوضي هألن
 ، فكلمةُ كُرسي خاص ا يف كتاب اهللا تعاىل    هي حروف نة من أربعةمكو :

 إىل اهلمزة يف كلمة لننظر و. ....سني، ياء، مهزة على نربة، تاء مربوطة  ، 
، ألنه مل يوضع هلا كُرسي خاص ا يف كتاب اهللا تعاىل ،كيف أنها ال تحسب حرفاً

 فكلمة     نة من ستة حروف هيألف، الم، سني، ياء، ألف، تاء : مكو
  . .مبسوطة
                                ]27 :يونس .[   
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              ]84 :القصص .[   
، بغض النظر عن ه يف كتابِ اِهللا تعاىل هو رمس ،فمعيار حسابِ احلرف حرفاً.. 

  ..كونه مقروءاً أم ال
    :ولننظر إىل كلمة هداهم يف قوله تعاىل.. 
                           ]272 :البقرة .[   

 ،هلاء رسم نربةإننا نرى أنّ حرف األلف يف هذه الكلمة بني حريف الدال وا.. 
 فكلمةُ . .وبالتايل فهو والنربةُ حرف واحد   مسةنةً من خكونراها م روفح 

وكذلك فإنّ كلمةَ املالئكة يف القرآن الكرمي ترسم .... .ميم ،هاء ،نربة ،دال ،هاء :هي
 على الشكل        .. فتاء مربوطة ،كاف ،نربة ،الم ،ميم ،الم ،أل..  

 .. إىل كلمة ولننظر       تعاىل هيف قول. .  
                     ]47 :الذريات .[   

باء، ألف، ياء، ياء، : هيوبالتايل فهي مخسةُ حروف  ،إننا نراها ترسم حبرفَي ياء.. 
  ..دال

 ..ه (  ولننظر إىل كلمةتعاىل) ألذحبن هيف قول. .  
                                    

  ]. 21 :النمل[                                                                                      
  إننا نرى أنَّ كلمةَ..             ناقواعـد حسـب زائـد ألف حبرف مرست

ةالوضعي ةهذه . .اإلمالئي يف حسابِ حروف هجتاوز ال ميكن مرسوم حرف وهذا احلرف
  ..الكلمة

ترسـم   ،ذاتها) سعوا ( كيف أنّ كلمةَ  ،ولننظر إىل العبارتني القرآنيتني التاليتني.. 
ةً بِحيف نِهايتهامر فأَل فهذا  ،ر األلف ةً دون حرفومر. .  
                         ]51 :احلج .[   
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  ]. 5 :سـبأ[                                                                               
 ..  كلمة حروف فعدد     هو أربعة حروف احلج يف سورة،   بينما عـدد

 حروف كلمة    فقط سبأ هو ثالثةُ حروف يف سورة..  
 ..الفال خ حثي هي اهلمـزةُ  . .فيه هذا كُلُّهب لَةَ اليت واجهتين يف بِدايةاملُشك ولكن

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

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

  ..وبالتايل ليست حرفاً
  :اهلمزةُ اليت يف بِداية الكلمات مثلَ..   ،      ،ًحرفا ليست،  هألن

واحلرف األولُ يف . .تذهب اهلمزةُ من مكانِها ،ضافة حرف إىل بداية هذه الكلماتعند إ
فاألل هذه الكلمات هو حرف فكلمةُ .. .بداية   ،  الياِء حرف ضافحيثُ ي

 كلمة إىل بداية  ،  ُوكلمة  ،  ِالالم حرف ضافحيثُ يكلمة إىل بداية 
  ، اهلمزة اعتبارٍ هلذه الكرمي دونَ أي ا يف القرآنمرسيقولُ تعاىل. .ت:  

                                          
                                 

                         
  . .] 34 – 33 :رةالبق[                                                                      

  :فهاتان الكلمتان..   ،   ، روفنهما أربعةُ حهي ،كلٌّ م: 
املضاف احلرف،  كلمة حروف عم   الثالثة. .  

 .. ثلَ كلمةم املُشابِهة على احلاالت بحسوهذا ي    ،  ٌنةكوفهذه الكلمة م
  ..أي من أربعة حروف ،ونون ،وألف ،وراء ،قاف :من
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وذلك حني التصاقه  ،عن باقي احلروف   وهنا علينا أنْ منيز حرف العطف .. 

. .مثالً.. .ال يغير من رسمِ الكلمة حني التصاقه ا ،فحرف العطف هذا. .ببداية الكلمة
واهلمزة .. .نوالنو ،وامليم ،األلف :مكونة من ثالثة حروف هي   كلمة 

شأا بذلك  ،املرسومة يف بدايتها ليست حرفاً مرسوماً يف معيار حساب احلروف املرسومة
عند التصاق حرف العطف ذه الكلمة ال .. ...   شأن اهلمزة يف بداية كلمة 

  :فكلمة. .يتغير رمسها  ، نة من حرفكوكلمة م     الثالثة، حرف  مع
وكذلك األمر يف .. .والنون ،وامليم ،واأللف ،الواو :وبالتايل حروفها هي ،العطف هذا

  :كلمة   ، نة من ثالثة حروف هيوعند . .والراء ،واخلاء ،األلف :فهي مكو
 التصاق حرف العطف يف بدايتها       ضاف إليها كحرف دون تغيري يف تعدادي

 كلمة ف. .هذه احلروف    نة من احلروفكووالراء ،واخلاء ،واأللف ،الواو :م..  
  :واهلمزةُ يف اية الكلمات مثلَ..   ،      ،       ،  

     .  .ًحرفا هذه الكلمات ،ليست اية إىل رفح إضافة ظُ هذه  ،فعندحافال ت
 كلمة  :مثالً.. .هااهلمزةُ على مكانِ    فقط روفالكرميِ ثالثةَ ح يف القرآن مرست، 

هكذا ترسم . .وهو حرف األلف ،واحلرف املضاف ،والياء ،الشني :مها حرفا كلمة شيء
كما هو احلال يف  ،فلو كانت حرفاً لَوضع هلا كُرسي خاص بِها ،يف كتابِ اِهللا تعاىل

  . .ا اإلمالئيةكتابتن
                                     
               ]48 :البقرة .[   

 وكذلك كلمةُ ..        أربعةَ حروف مرسهي حروف كلمة  ،ت       
  ..مع حرف األلف املُضاف ،ياء ،راء ،باء :ثالثةَال

                                     
   ]. 112 :اءالنس[                                                                                    

 .. ويف رسمِ كلمة       التالية دليلٌ آخر على ذلك ،يف اآلية:   



120                  
                                  
        ]41 :يونس .[   

 فاهلمزة يف كلمة ..      ،ا خاص م هلا كُرسيرسه مل يحرفاً، ألن دعال ت
 وحروف كلمة    باء، راء، ياء، واو، نون: هي..  

  :بينما اهلمزةُ يف نِهاية الكلمات مثلَ..     ،       ،      . ....
أو  ،فتبقى على حالها ،ها حني إضافة حرف بعدهاألنها تحافظُ على مكانِ ،تعد حرفاً

 فكلمةُ . .تحافظُ على مكانِها بانقالبِها حرفاً آخر    تعاىل هيف قول. .     
              ]على مكانِها  ،] 31 :النازعـات حافظةَ هذه اهلمزةنرى فيها م

 وكلمةُ . .اية الكلمة إىل اهلاِء واأللف بعد إضافة حريف      تعاىل هيف قول   
                          ]حافظةَ  ،] 30 :امللكنرى فيها م

اية  إىل الكاف وامليمِ اهلمزة على مكانِها بانقالبِها واواً مهموزةً بعد إضافة حريف
  .... .الكلمة

 وكلمةُ ..     تعاىل هيف قول. .             
                         ]نرى فيها حمافظةَ  ،] 4 :مرمي

   وكلمةُ.. اف إىل نِهاية الكلمةانقالبِها نبِرةً بعد إضافة حرف الكاهلمزة على مكانِها ب
      تعاىل هيف قول                ]نرى فيها  ،] 6 :نوح

  . .اية الكلمة إىلمحافظةَ اهلمزة على مكانِها بعد إضافة حرف الياِء 
 وكلمةُ ..      تعاىل هيف قول. .               

بانقالبِها واواً مهموزةً بعد إضافة  ،نرى فيها حمافظةَ اهلمزة على مكانِها ] 223 :البقرة[  
 وكلمةُ .. .اية الكلمة إىلحريف الكاف وامليمِ         ه تعاىليف قول   

                                   
                     ]على  ،] 49 :البقرة نرى  فيها حمافظةَ اهلمزة
  ..اية الكلمة إىل يمبعد إضافة حريف الكاف وامل ،مكانِها
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وهكذا نرى أنَّ معيار اعتبارِ احلرف املرسومِ حرفاً هو معيار قُرآينٌّ مجرد عن .. 

  .  .األهواء وعن القواعد الوضعية اليت وضعها البشر
  ..هل من معيارٍ إضايفٍّ، يؤكِّد صحةَ هذا االستدالل، ويقْطَع الشك باليقني؟: 33س 
تؤكِّد صحةَ هذا املنهجِ املتبـعِ يف   ،إنّ نتائج األحباث اليت سنراها فيما بعد. .عمن.. 

  . .حسابِ احلرف املرسومِ يف القرآن الكرمي
 ..ثالٌ. .ولكنهناك م، هتالذي طَلَب لربهانلَكانَ كافياً ل هدحول مهذا املثالُ . .لو قُد

  ..هو سورةُ نوحٍ عليه السالم
بأنها تتحدثُ من  ،تتميز سورةُ نوحٍ عن غريِها من السورِ املسماة بأمساِء مرسلني.. 

إنّ . .ثانيـاً . .هذا أوالً. .أولِ حرف فيها إىل آخرِ حرف عن الرسولِ الذي سميت بامسه
هي مدةُ لَبث نـوحٍ   ،مدةَ اللبث الوحيدة اليت ذُكرت يف كتابِ اهللا تعاىل لرسولٍ يف قومه

  ..يقولُ تعاىل. .عليه السالم
                                

             ]ةَ . .] 14 :العنكبوتهذه املُد نبيالذي ي فالعدد
950(  هو العدد (..  
وكنا قد بينا كيف أنَّ  ،إنّ معجزةَ نوحٍ عليه السالم تكْمن يف مدة لبثه هذه :ثالثاً.. 
كانت ملتصقةً بِشـخصِ   –يف املرحلة األوىل اليت مركزها نوح عليه السالم  –املعجزةَ 
  ..) 950( يتعلَّق بالعدد  ،إذاً أكبر سر ختتزِلُه سورةُ نوحٍ عليه السالم.... .الرسول
تتجلَّى املعجزةُ اإلهليةُ بأنْ يكونَ جمموع حروف سورة نوحٍ عليه السالم وِفق هذا .. 

  . .دون زيادة أو نقصان ،حرفاً مرسوماً ) 950(  ،املنهجِ
  . .ولنبين جمموع احلروف املرسومة يف كُلِّ آية ،ولنقرأ سورةَ نوحٍ آيةً آية.. 
                         =

  .حرفاً  51

          =21  ًحرفا.  
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       = 25  ًحرفا.  
                                     

     =65  ًحرفا.  
           =26  ًحرفا.  
        =21  ًحرفا.  
                                   

     =78  ًحرفا.  
        =16  ًحرفا.  
          =28  ًحرفا.  
          =27  ًحرفا.  

       =21  ًحرفا.  
            =41  ًحرفا.  
          =20  ًحرفا.  
       =14  ًحرفا.  

            =29  ًحرفا.  
           =31  ًحرفا.  
         =23  ًحرفا.  
         =25  ًحرفا.  
        =21  ًحرفا.  
        =20  ًحرفا.  
                =49 ًحرفا.  
       =15  ًحرفا.  

               =53  ًحرفا  
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             =33  ًحرفا  
               =52 ًحرفا  

               =36  ًحرفا  
             =41  ًحرفا 

                                 
      =68   ًحرفا    

كلُّ حرف يقابلُ وِحدةً زمنيةً من مدة  ،حرفاً مرسوماً)  950( فاموع إذاً هو .. 
  . .لَبثه عليه السالم

آين وبـني  هل هذا املذهب من الربط بني مجموعِ حروف النص القُـر  :34س 
الزمن املُقابلة ؟ ،وِحدات هصوصيف كُلِّ ن القرآنُ الكرمي لُهحمقانونٌ ي..  

إنمـا بـني    ،الربطُ ليس بني جمموعِ حروف النص القرآينِّ وبني وِحدات زمنية.. 
ر متعلِّقاً فإنْ كانَ الس. .وبني السر الذي حيملُه هذا النص ،جمموعِ حروف النص القرآينِّ

فنحن . .املُهم أنْ نعلم السر الذي حيملُه النص القرآين.. .وإالّ فال ،بفترة زمنية كان ذلك
ولو مل نعلم التصاق املُعجزة  ،) 950( لو مل نعلم عالقةَ رسالة نوحٍ عليه السالم بالعدد 

      ورود سورة نوحٍ عليه السالم مبجموعِ ورود هـو   لَما علمنا سر ،بِشخصه ،اليت أُيد ا
  ..حرفاً مرسوماً)  950( 

ومسألةُ ارتباط جمموعِ حروف النص القرآينِّ بفترة زمنية متعلِّقَة باملسـألة الـيت   .. 
ها النصرتابِ اِهللا تعاىل ،يصويف ك تدرمسألةٌ و. .  

ولذلك نرى أنّ صورةَ  ،سنة ) 40( يه بين إسرائيلَ استمر حنن نعلم أنّ ت :..مثالً.. 
  . .مكونةٌ من أربعني حرفاً مرسوماً ،القرارِ اإلهلي املُتعلِّقِ بذلك

               ]حرفاً 40=  ] 26: املائدة..  
 ،ظر إىل النص القرآينِّ التايل الذي يصور نِهايةَ حياة سليمانَ عليـه السـالم  ولنن.. 

  . .سنة ) 53(  :وكيف أنَّ جمموع احلروف املرسومة فيه توافق متاماً مدةَ لبثه وهي
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  ..حرفاً 53=  ] 14 :سـبأ[ 

معلوم أنّ زكريا عليه السالم طلب مـن اِهللا تعـاىل أن يهِبـه    . .وهذا مثالٌ آخر.. 
ولـذلك  . .وما هي صفاته ،ويف النص القرآينِّ التايل نرى ملاذا طَلب هذا الغالم. .غُالماً

  . .سنة ) 30( وهي  ،بطاً حبياة حيىي عليه السالمنرى جمموع حروفه مرت
            ]حرفاً  30=  ] 6 :مرمي  

فجاَء  ،طلب من اِهللا تعاىل أن جيعلَ له آية ،وعندما بشر زكريا عليه السالم بيحىي.. 
املُبي اإلهلي الردهلذه اآلية ا حيىي عليه السالم ،ناليت لَبِثَه ةالزمني ةرتبطاً أيضاً باملُدم. .  
           ]حرفاً  30=  ] 10 :مرمي  

نـد  تتبدلُ وتتسامى ع –يف هذا البعد اإلعجازي  –وملا كانت الدالالت واملعاين .. 
فإنّ سـر   ،كونَ هذه احلروف اللبنةَ األوىل للمعىن ،كلِّ حرف من حروف القرآن الكرمي
ولذلك  ..أعمق من السر املتعلّقِ بِمجموع كلماته ،النص القرآينِّ املتعلّقِ بِمجموعِ حروفه

  ..الالتهوإدراك أكرب لد ،فإنّ قراءةَ سر جمموع حروف النص حيتاج إىل جترد أكثر
 ،نرى أنّ ايتها تصف الذين يتبعون الرسولَ النيب األمي ،ففي اآلية الكرمية التالية.. 

الـذي   ،يتعلَّق حبياة الرسولِ  ،ونرى أنَّ سر جمموعِ كلمات النص املُصور هلذه املسألة
 ) 63( أي يتعلّق بالرقم  ،يأمر اُهللا تعاىل باتباعه ويصف الذين يتبعونه وينصرونه باملفلحني

  . .عاماً ) 63(  –كما هو معروف  – حيث عاش 
                               

                                   
                            

                                  
    =63 ًحرفا. .  ]157 :األعراف [  
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وأي آية يف كتـابِ   –ال شك أنه عند كلِّ حرف من حروف هذه اآلية الكرمية .. 

وبالتايل سر باطن يتعلّق مبجموع احلـروف   ،حد جديد من املعىن والدالالت –اِهللا تعاىل 
ويف  ،لوحيد يف حياتـه ليس السر ا وال شك أنّ عمر الرسول حممد  ،حىت هذا احلرف

ولكننا نعرض أمثلةً عن مسائلَ نعرف مسـبقاً وحـداتها   . .بل ليس السر األهم ،رسالته
  ..وحقيقةَ السر املتعلّق مبجموع حروف النصوصِ املصورة هلا

فلننظر  ،وما دمنا يف عرضِ مسائلَ يتعلّق جمموع حروفها بعمر الرسول حممد .. 
  ..الكرمية التاليةإىل اآلية 
                                 

                   ]151 :البقرة [  
 ،الرسول  حياة على جوهرِ كرمية تلقي الضوَءإنّ دالالت عبارات هذه اآلية ال.. 

الـذي   تبيني مهام الرسول من زاوية و ،من زاوية خماطبة اهللا تعاىل للناس دون استثناء
وبالنظر إىل دالالت . .البشر تعاليم السماء والفترة اليت علّم ا الرسولُ  ،أرسله فيهم

  :ى أنها تنقسم إىل قسمنينر ،من هذا املنظار ،عبارات هذه اآلية الكرمية
  :هو العبارات القرآنيـة  القسم األول -                  

                                     ،  ر املهامصوواليت ت
إليصال رسـالته   ،هللا تعاىل الناس بأنه أرسلَه فيهماليت كُلّف ا الشخص الذي خياطب ا

وتعلـيمهم الكتـاب    ،وتزكيةُ متبعيه ،وتالوتها ،فتلقّي اآليات من السماء. .إليهم مجيعاً
. .كلّ هذه املهام ال يستطيع القيام ا كرسولٍ يف الناس إالّ شخص حممد . .واحلكمة

حروف هذا القسم بعمر الرسول  ولذلك نرى أنّ جمموع يتعلّق..  
                                  
     =63 ًتقابل السنني اليت عاشها  ،حرفا.. 

  األخرية هو العبارة القرآنية القسم الثاين -                  . .
 ونرى أنّ دالالت هذه العبارة القرآنية تلقي الضوء على الفترة الزمنية اليت علّم الرسولُ 
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أي تلقي الضوء على فترة الرسالة السماوية اليت استمرت  ،فيها البشر ما مل يكونوا يعلمون

ك نرى أنّ جمموع حروف هذا القسمِ يتعلّق بفتـرة  ولذل. .عاماً ) 23(  –كما نعلم  –
 ..تقابل سين الرسالة ،حرفاً         =23 :الرسالة

وهذا ما تلقي  ،فترةُ نزول القرآن الكرمي –كما نعلم  –هي  ،وفترة الرسالة هذه.. 
  :الضوَء عليه اآليةُ الكرمية                      ]لذلك و. .] 2 :طـه

   :نرى أنّ سر جمموعِ حروف هذه اآلية الكرمية يتعلّق مبجموع سين فترة الرسالة
        =23 ًتقابل سين الرسالة ،حرفا..  

  :اليةولننظر إىل اآلية الكرمية الت.. 
                                   

                   ]2 :اجلمعة [  
ففـي  . .خيتلف عنه يف اآلية الكرمية السابقة مست اخلطابِ يف هذه اآلية الكرمية.. 

 حني كان مست اخلطاب يف اآلية السابقة من زاوية خماطبة الناسِ ببعث الرسول حممد 
نرى يف هذه اآلية الكرمية أنّ مست اخلطاب هو من زاوية خماطبة أهل الكتاب ببعث  ،فيهم

لسياقِ القرآينِّ التايل هلذه اآلية الكرمية يف سورة ولو نظرنا إىل ا ،الرسولِ األمي يف األميني
  ..اجلمعة لرأينا هذه احلقيقة

 .. ها عن مستدجرنا أن نمكنةَ اليت يالقرآني نرى أنّ العبارات الكرمية ويف هذه اآلية
ـ  ،وعن مسألة األمية ،كونهم مقابلَ األميني ،اخلطاب اخلاص بأهلِ الكتاب ا واليت يمكنن

نرى أنها العبارات القرآنيةُ املتعلّقةُ مبهام  ،النظر إليها على أنها تلقي الضوء على حياته 
   :ونرى أنَّ جمموع حروفها يتعلَّق بعمرِ الرسول . .الرسولِ 
                                                     
    =63 ًتقابل السنني اليت عاشها  ،حرفا. .  

نرى أنَّ العبارةَ  ،ويف هذه العبارات القرآنية اليت تلقي الضوَء على حياته .. 
  :األخريةَ فيها             ، لقي الضوَء على الفة تترة الزمني
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. .أي تصور فترةَ الرسالة ،حالة كون األميني يف ضاللٍ مبني اليت أا خالهلا الرسولُ 

  :ولذلك نرى أنّ جمموع حروفها يتعلَّق بفترة الرسالة
          =23 ًتقابل سين الرسالة ،حرفا..  

القرآنية األوىل تلقي الضوء على الفترة الزمنية اليت انتهت عند ونرى أنّ العبارات .. 
 ، أي تلقي الضوء على األربعني سنة األوىل من عمره  ،رسالةَ السماء تلقي الرسول 

ولذلك نرى أنَّ جمموع حروفها يساوي متاماً عمر الرسول . .واليت سبقت نزول الرسالة
 عاىلحينما أتته الرسالةُ من اِهللا ت. .  
          =40 ًحرفا..  

   :ولننظر إىل اآلية الكرمية التالية.. 
                              

                                  
  ] 164 :آل عمران[ 

إننا نرى أنّ مست اخلطاب يف هذه اآلية الكرمية هو من زاوية من اهللا تعاىل علـى   ..
ليعلِّمهم ما مل يسـتطيعوا تعلُّمـه    ،فيهم ومن أنفسهم  املؤمنني خاصة ببعث الرسول

الذي ال نقول إنه الوحيد الذي ينظَر منه إىل دالالت هذه اآلية  –ومن هذا املنظار . .دونه
  :املسائلَ التالية –يف هذه اآلية الكرمية  –من هذا املنظار اخلاص نرى  –الكرمية 
- اِهللا تعاىل ببعث حمم ةمن د جوهر   يف املـؤمنني امللتـزمني    ،برسـالة اإلسـالم

  :نراه يف العبارات القرآنية ،بأحكامه                          
                          السـماء فتالوةُ آيـات ، :           

    ةوالتزكي:        ، ما املؤمنون القيام ومهـا   ،مسألتان ال يستطيع
  . .مسألتان حمصورتان بشخصِ الرسول 

  :بينما دالالت العبارة القرآنية..                  ،  واليت دخلت
حيث اخلطاب يف اآليتني السابقتني  ،عادلة تتعلّق بعمرِ حممد يف اآليتني السابقتني يف م
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ومن  ،إليهم مجيعاً من زاوية خماطبة اهللا تعاىل للناس بإرسال رسوله  –كما رأينا  –هو 

يف هذه اآلية الكرمية  –نراها . .زاوية خماطبة أهل الكتاب ببعث الرسول األمي يف األميني
فمهمةُ تعليم  ،ال تدخلُ يف هذه املعادلة – ني برسالة حممد ومن منظار املنة على املؤمن

مسـألةٌ   –الذين مين اهللا تعاىل عليهم يف هذه اآلية  –الكتاب واحلكمة بالنسبة للمؤمنني 
فهم يبذلون جهداً يف . .موها من الرسولتعلّ –كمؤمنني  –ألنهم  ،يستطيعون القيام ا

مسـألةٌ   –عند املؤمنني برسـالة حممـد    –القرآن الكرمي حيث تدبر  ،حتقيق هذه املهمة
 –من هذا املنظار  –وهذا هو  ،كما يتخيل التائهون مستمرة مل تنته عند موت حممد 

  ..سر خروج هذه العبارة القرآنية من معادلة التعلّق بعمر حممد 
مـن   ياة الرسول ولذلك نرى أنّ جمموع حروف العبارات القرآنية املتعلّقة حب.. 

   :يساوي جمموع السنني اليت عاشها ،منظار هذه اآلية الكرمية وخصوصية املنة على املؤمنني
                              

    =63 ًحرفا..  
  :والعبارة القرآنية ..                 ،   ها ليست خـارجدالالت

هي فقط خارج ساحة منة اهللا تعاىل على املـؤمنني   ،من الزوايا األخرى عمر الرسول 
 ببعث حممد هلـا   . .فيهم ومن أنفسهم السـابقة ها تدخلُ مع العبارةولذلك نرى أن

قبلَ اللحظة اليت تلقى ا الرسالة  يف نص يتعلّق بعمر الرسول  ،ة عن مسألة املنةوارد
  ..أي يتعلّق باألربعني سنة من حياته اليت يف ايتها نزلت الرسالة عليه  ،من السماء
          =40   ًحرفا  

تدخلُ مع تلك العبارة السابقة هلا واردة عن مسألة املنة على  –أيضاً  –ونراها .. 
ولذلك نرى أنَّ جمموع،  يف معادلة تتعلّق بعمر الرسول  ،ومع العبارة التالية هلا ،املؤمنني

  :حروفها يساوي سين حياة الرسول 
                                                  

     =63 ًحرفا..  
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نراها تتعلّق بفترة الرسالة اليت أت حـال كـون    ،بينما العبارة القرآنية األخرية.. 

فترة نزول  –كما رأينا  –واليت هي  ،وتعلّموا فيها ما مل يكونوا يعلمون ،املؤمنني ضالني
   :القرآن الكرمي
          =23 ًحرفا..  

بسمت  سبقٍجزمٍ مليست مسألةَ و ،إذاً املسألةُ ليست مسألةَ وضعِ تصورٍ مسبق.. 
اِهللا تعـاىل أن توافـق   مثّ بعد ذلك يطلب من عبارات كتابِ  ،دالالت كتابِ اِهللا تعاىل
املسألة تتعلّق حبقيقة ما حتملُ العبارات القرآنيـةُ مـن   . .أبداً. .تصوراتنا املسبقةَ الصنع

ومعان دالالت،  حبقيقة مست اخلطاب القرآين وتعلّقه بالسياق املُحيط –أيضاً  –وتتعلّق. .
جمموع ة السابقة اليت يتعلّقها بعمر الرسول  ففي كلِّ العبارات القرآنيحروف،   وبفتـرة

يف كـلِّ هـذه   . .الوحي من السماء يف ايتـها  وباألربعني سنة اليت تلقّى  ،الرسالة
 ،رأينا تصويراً إهلياً مطلقاً يلقي الضوء على جوهر تلك الفترات الزمنية ،العبارات القرآنية

  ..من زاوية علم اهللا تعاىل املُطلق ذه الفترات
 ..قـولِ  أماِهللا تعاىل ل تعلِّقاً بإلقاِء الضوء من زاوية وصفم اإلهلي ا إنْ كان التصوير

 ،فإنّ السر املتعلّق مبجموعِ حروف النص القرآينِّ املُصور لذلك القول ،البشر يف مسألة ما
البشـر  مبقدار ابتعاد علم  ،يبتعد ويقترب من حقيقة جوهر املسألة املوصوفة ومن وحداته

  . .تلك احلقيقة لتصويرِومبقدار مست الزاوية اليت يلقى منها الضوء  ،واقترابه من احلقيقة
  . .لنرى هذه احلقيقة ،ولننظر إىل اآلية الكرمية التالية.. 
                                  

                ]129 :البقرة [  
أي  ،هذه اآليةُ الكرميةُ تصور دعاَء إبراهيم عليه السالم لبعث الرسول حممـد  .. 

  . .من الزاوية اليت ينظُر من خالهلا إبراهيم عليه السالم تصور حياةَ الرسولِ 
  :بني مرحلتني نميز يف حياة الرسول  ،من هذا املنظار وعرب هذا السمتو.. 
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وإبراهيم عليه . .سنة كما نعلم)  40( وهي  ،هناك مرحلةُ ما قبل نزول الرسالة.. 

جبانبـها البشـري    إىل حياة الرسول  –من هذه الزاوية  –وينظر  ،السالم كونه بشراً
فإنَّ نظرته إىل هذه املرحلة من حياة الرسـول   ،جوهر دعوته اليت هي ،املُجرد عن الرسالة

 جوهرِهال راملُصو رةَ للفترة اليت . .موازيةٌ للسمتةَ املصوالقرآني لذلك نرى أنَّ العبارات
حرفاً مبا يطابق متاماً األربعني سنة  ) 40( نراها  ،يف ايتها نزلت الرسالة على الرسول 

  . .الرسالةَ من السماء ها أويت حممد اليت يف ايت
           =40  ًحرفا  

وإبراهيم عليه السالم ينظر إىل هـذه  . .وهناك مرحلةُ ما بعد ابتداِء نزول الرسالة.. 
وبالتايل فنظرته ليست موازية متاماً  ،من زاوية كونه بشراً ،لسماءاملرحلة املتعلّقة بتعاليم ا

ولذلك نرى أنَّ جمموع حروف العبارة القرآنية املتعلّقة بفترة . .للسمت املُصورِ جلوهرها
. .تتفاضل درجة واحدة عن جمموع سين هذه الفتـرة   –يف هذه اآلية الكرمية  –الرسالة 

حرفاً كما هو احلال حني تصوير تلك الفترة )  23( يس ول ،حرفاً ) 22(  فاموع هو
  . .كما رأينا يف املسائل السابقة ،من منظار علم اهللا تعاىل املُطلق

        =22 ًحرفا.. 
 ،بفترتيه من املنظار الذي ينظر منه إبراهيم عليـه السـالم   إذاً عمر الرسول .. 

وجمموع احلروف القرآنيـة   ،من منظار علم اهللا تعاىل املُطلق فاضل درجه عن عمره يت
ففـي  . .يطابق مطابقةً مطلقةَ مست الزاوية اليت يلقى منها الضوء لتصوير املسائل القرآنية

  من منظار علم اهللا تعـاىل املُطلـق    حني كانت الصور القرآنية املصورة حلياة الرسول 
مـن   نرى أنّ الصورةَ املُصورةَ لعمـره   ،كما رأينا يف املسائل السابقة ،فاًحر)  63( 

 ،حرفاً ) 62(  :فهي ،منظار إبراهيم عليه السالم تتفاضلُ درجةً عنها يف الصور السابقة
  ..حرفاً)  63( وليس 

                             

    =62  ًحرفا  
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حيتاج إدراكُه  ،فإنَّ السر الذي يتعلّق به جمموع حروف النص القرآينِّ. .وكما قُلنا.. 

وإىل معرفـة   ،وإىل إدراك حدود املعاين والدالالت للعبارات القرآنية ،إىل معرفة وحداته
  ..وية اخلطاب القرآين اليت يلقى منها الضوء لتصوير احلقائقمست زا
ويف معرفة الوحـدات   ،فكلّما أحبرنا أكثر يف كتاب اهللا تعاىل. .وال أريد اإلطالة.. 

كلّما أدركنا أكثر حقيقةَ هـذا   ،األوىل اليت تلقي العبارات القرآنيةُ الضوَء على جوهرها
  . .تعاىل البعد اإلعجازي يف كتابِ اِهللا

 ،هل التناظر الذي رأيناه ما بني جمموعِ كلمات أركان املسائلِ املتناظرة :35س 
  ..نراه يف اجلانبِ اإلعجازي العددي للحروف القرآنية ؟هل 

. .هنا يف مسألة احلروف ندخلُ معايري أعمق من معايريِ مسائلِ الكلمـات . .نعم.. 
كلّما أحبرنـا   ،وكُلَّما اتجهنا حنو اللبنة األوىل يف أي بناٍء ،بناِء الكلمةألنّ احلرف لَبِنةٌ يف 

يقتضي أنَّ حـدود   ،فكونُ احلرف لبنةً يف بناء الكلمة. .أكثر يف عمقِ حقيقة هذا البِناء
أكثر منـها وأعمـق بالنسـبة     –للنص ذاته  –املعاين والدالالت املتعلّقة بعدد احلروف 

  ..واملعاين املتعلّقة بعدد الكلماتللحدود 
. .نرى أنَّ احلرف واحدةُ تصـوير  ،ففي حني أنّ الكلمةَ واحدةُ وصف وتسمية.. 

ينعكس تناظراً يف جمموعِ  ،وبالتايل فالتناظر يف تصويرِ الدالالت اليت حيملُها النص القرآينُّ
  . .احلروف املرسومة ما بني ركنيه املتناظرين

 . .لننظر إىل قوله تعاىل يف سورة البقرة ..               
     ]تناظرين متاماً... ] 2 :البقرةكنني مر ننةٌ مكَوهذه اآليةُ الكرميةُ م،  الركن
  :األولُ هو          ، أنَّ ال نويبياإلهلي هو الكتاب ال  ،قرآنَ الكرمي

  :والركن الثاين هو ،ريب يف ذلك       ،  ه حيتوى هدىأن نويبي
 ،فالكتاب اإلهلي الذي ال يأتيه الريب هو هدى للمتقني ،وما بينهما تناظر تام.... .املتقّني

يبحث عنه املتقون حمتوى يف هذا الكتابِ ألنه ال يأتيه  ومن جهة أُخرى فإنّ اهلدى الذي
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ينعكس تناظراً يف جمموع احلروف املرسومة ما  ،هذا التناظر يف املعىن والدالالت. .الريب

  . .بني ركين هذه املسألة
        =13 ًحرفا  
       =13 ًحرفا  

 ..النص ولو اجتزأنا من هذه اآلية. .                 ،   لرأينـاه
  .  .مكَوناً من ركنني متناظرين أيضاً

     =8  حروف.  .        =8 حروف..  
 ..ال يأتيه الريب أُخرى ،فالقرآنُ الكرمي ومن جهة   ال يأتيه الريـب كتاب دوجال ي

  ..سوى القرآن الكرمي
  :وهكذا نرى كيف أنَّ كلمة..       جـاء ت يف املسـألة األوىل:     

      =13 ًحرفا..        =13 ًجاءت ..حرفا 
 للمتقني  لتؤكّد أنّ القرآنَ الكرمي حيوي هدى            .....  وجاء ت يف

 ..حروف         =8. .حروف      =8 :املسألة الثانية
  لتنفي عنه الريب  جاءت       . ....   ًعطـي حـدافدخوهلا يف كلّ مسألة ي

كونه قـولَ اهللا   ،وهنا جانب من جوانب اإلعجاز القرآين. .جديداً من املعاين والدالالت
بأنَّ هناك حداً جديداً من املعاين والدالالت عند  ،وهذا يؤكّد صحةَ ما نذهب إليه. .تعاىل

  ..كلِّ حرف من حروف كتابِ اِهللا تعاىل
 . .ويف النص القرآينِّ التايل..                          

فَكَشف الغطاِء يف اآلخرة جيعلُ بصر اإلنسان  ،نرى ركنني متناظرين متاماً. .] 22 :ق[ 
ومن جِهة أخرى ما كان بصر  ،وهو ايةُ الغفلة اليت كانت يف احلياة الدنيا ،حديداً

اهللا تعاىل عنه ذلك الغ فليكون حديداً لوال كَش طاءاإلنسان. .  
نراه تناظراً يف مجمـوعِ احلـروف املرسـومة     ،هذا التناظر يف املعىن والدالالت.. 

  ..املصورة لكلِّ ركنٍ من ركين هذه املسألة
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      =14  ًحرفا  
      =14  ًحرفا  

وإىل انعكاسِ هذا  ،تالية املُكونة من ركنني متناظرين متاماًولننظر إىل اآلية الكرمية ال.. 
  . .التناظُرِ يف جمموعِ حروف ركين هذه املسألة

             =38 ًحرفا..  
             ]38=  ] 159 :األنعـــام 

  ..وداخلَ هذه املسألة نرى مسألةً مكونةً من ركنني متناظرين أيضاً..... .حرفاً
          =27 ًحرفا. .  
            =27 ًحرفا..  

 . .ولننظر إىل اآلية الكرمية..                           

     ]تعاىل. .] 14 :طـه فقولُه:        جلّ وعال ال إله يقتض هي أن
  ره العبارةُ القرآنيةُ وهذا ما تصو إالّ هو،         . .  

   :ومن جهة أُخرى فإنّ قولَه تعاىل..          ، ه هو اُهللا تعاىليقتضي أن، 
  :وهذا ما تصوره العبارةُ القرآنيةُ         . .نراه  ،هذا التناظر يف املعىن والدالالت

  ..تناظراً ما بني جمموعِ حروف ركين هذه املسألة
      =11 ًحرفا. ....        =11 ًحرفا..  

لرأيناها الركن األولَ يف مسألة جديدة ركنها  ،ولو نظرنا إىل هذه املسألة بركنيها.. 
  ..الثاين هو بقيةُ اآلية الكرمية
          =22 ًحرفا  
       =22 ًحرفا  

يقتضي أنْ تكونَ العبادةُ وإقامةُ الصالة  ،فَكَونُ اِهللا تعاىل ال إله إالّ هو جلّ وعال.. 
ألنه  ،لصالة ال تكونُ إالّ ِهللا جلّ وعالفإنّ العبادةَ وإقامةَ ا ،ومن جهة أخرى.. .خالصةً له

  ..هو اُهللا الذي ال إله إالّ هو
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 . .ولننظر إىل قولِ اِهللا تعاىل..                         

                          ]إنَّ . .] 195 :األعراف
لذلك نرى يف هذا النص مسألةً . .واملشي ال يكون إالّ باألرجل ،األرجلَ خلقَت للمشي

  .  .مكونةً من ركنني متناظرين متاماً
     =8 حروف.  .      =8 حروف..  

 ..خ للبصروكذلك فإنّ األعني قَتال يكون إالّ باألعني ،ل والبصر،  وبالتايل فنحن
  .  .أمام مسألة مكونة من ركنني متناظرين متاماً

      =9 حروف. .      =9 حروف..  
والسمع ال  ،فاآلذانُ خلقَت للسمع. .وكذلك األمر يف مسألة اآلذان والسمعِ.. 

  . .يكون إالّ عن طريق اآلذان
      =9 حروف. .      =9 حروف..  

  ولننظر إىل العبارة القرآنية ..           . . قَتلفهل األيدي خ
وهل البطش ال يكون إالّ باأليدي . ..بالتأكيد مل تخلَق األيدي من أجل البطش ،للبطش ؟

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

      =8 حروف. .      =9 حروف..  
تناظرِ التام بني أركان املسائلِ التالية يف آية واحدة من كتابِ اهللا ولننظر إىل ال.. 

  ..من سورة التوبة)  94( هي اآلية  ،تعاىل
                                  

       = 65  ًحرفا  
                                 

      =65 ًحرفا. .  
      =11  ًحرفا..  .      =11 ًحرفا..  
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         =20  ًحرفا  
          =20 ًحرفا..  
       =20  ًحرفا  
        =20 ًحرفا..  
                                 =

   ..حرفاً 45
             =45 

  ..حرفاً
عكس هذا التناظر كيف ين ،املتناظرة يف املعىن والدالالت ،ولننظر إىل املسائل التالية.. 

  ..تناظراً يف جمموع احلروف املصورة ألركانِها
            ]حرفاً 37=  ] 178: البقرة..   
                          ]179 :البقرة [  =

  ..حرفاً 37
.................................  

                             
    =53 ًحرفا..  

                                 
    ]حرفاً 53=  ] 185 :البقرة..  

................................  

                               
           =85 ًحرفا  
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                           ]264 :بقرةال [ 
  حرفاً 85= 
        =22 ًحرفا  
        =22 ًحرفا  
          =23 ًحرفا  
       = 23 ًحرفا..  

................................  

                              
                             

     ]حرفاً 116=  ] 78 :آل عمران  
                                  
                             
    ]حرفاً 116=  ] 79 :آل عمران..  

.............................  

                                   
                                    

  ..حروف 105=  ] 144 :آل عمران[ 
                              
                                  

  ..حروف 105=  ] 164 :آل عمران[ 
...............................  
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          =20  ًحرفا  

          ]حرفاً 20=  ] 48 :النساء..  
................................  

                        ]51 :النساء [ 
   ..حرفاً 43= 
                                ]52 :النساء [  =

  ..حرفاً 43
.................................  

                                          
  حرفاً 44=  
                                           

  ..حرفاً 44=  ] 31 :املائدة[ 
...............................  

          =25 ًحرفا  
         ]حرفاً 25=  ] 32 :األنعام..  

.....................................  

                               
                                         

  حروف  108=  ] 32 :األعراف[ 
                                        

                                    
  ..حروف 108=  ] 33 :األعراف[ 

........................................  
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             =38 ًحرفا  
                                        

  .                    .حرفاً 38=  ] 127 :األعراف[  
.....................................  

                                            
  حرفاً  42=  ] 413 :األعراف[ 

                                              
  ..حرفاً 42=  ] 135 :األعراف[ 

........................................  

                      
    ]حرفاً  43=  ] 56 :األنفال  

                                         
  ..حرفاً 43=  ] 57 :األنفال[ 

...................................  

       =14  ًحرفا  
        ]حرفاً 14=  ] 66 :األنفال..  

...................................  

                                  
    =60  ًحرفا  

                                                   
   ]حرفاً 60=  ] 38 :التوبة..  

.................................  

                                       
      ]حرفاً  63=  ] 63 :التوبة  
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     ]حرفاً 63=  ] 65 :ةالتوب..  
        =20 ًحرفا  
          =20 ًحرفا..  
      =16 ًحرفا  
        =16 ًحرفا..  

.................................  

                              
     =52 ًحرفا  

                                      =
  حرفاً 52
                                               

  ..حرفاً 52=  ] 9 :إبراهيم[ 
................................  

           =30 ًحرفا  
          ]حرفاً  30=  ] 65 :احلجر  
        =15 ًحرفا  
       =15 ًحرفا..  

...................................  

         =19 ًحرفا  
        ]حرفاً 19=  ] 44 :اإلسراء..  

...................................  

           ]حرفاً  33=  ] 81 :مرمي  
          ]حرفاً 33=  ] 82 :مرمي  
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     =15 ًحرفا  
      =15 ًحرفا..  

.....................................  

                                     
  حرفاً   43=  ] 66 :النمل[  
                               ]67 :النمل [  =

  ..حرفاً 43
         =12 ًحرفا  
       =12 ًحرفا..  

..................................  

             =35 ًحرفا  
                                    ]88 :النمل [  =

  ..حرفاً 35
....................................  

                             
  اً حرف 42=  ] 6 :الروم[                                                                 

                          ]7 :الروم [  =
  ..حرفاً 42
          =21 ًحرفا  
        =21 ًحرفا..  

...........................................  

         ]حرفاً  36=  ] 10: األحزاب  
         ]36=  ] 11: األحزاب 

  ..حرفاً
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      =18 ًحرفا  
      =18 ًحرفا  
      =18 ًحرفا  
      =18 ًحرفا..  

...........................................  

                                        
  حرفاً  52=  ] 51 :غافر[ 

                           
   ]حرفاً 52=  ] 55 :غافر..  

.................................  

                                   

    =64  ًحرفا  
                                                     

   ]حرفاً 64=  ] 20 :األحقاف..  
......................................  

       ]حرفاً  15=  ] 10 :الفتح  
       =15 ًحرفا  
        =15 ًحرفا..  
               =37 ًحرفا  
            =37 ًحرفا..  
        =16 فاًحر  
      =16 ًحرفا..  

.....................................  
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       =16  ًحرفا  
         ]حرفاً 16=  ] 10 :احلجرات..  

....................................  

        =23 ًحرفا  
           =23 ًحرفا..  
        =16 ًحرفا  
      ]ادلةحرفاً 16=  ] 5 :ا..  

...................................  

            =39 ًحرفا  
                                     ]13 :املمتحنة [  =

  ..حرفاً 39
.................................  

              =46 ًحرفا  
                                         

  ..حرفاً 64=  ] 12 :الطالق[ 
ومعادالت التناظر اليت  ،فاألمثلةُ أكثر من أن يحيطَ ا خملوق. .وال أُريد اإلطالة.. 

ال يعلم ايةَ حـدودها إالّ   ،يدخلُ ا احلرف القرآين وفق معادالت هذا البعد اإلعجازي
  . .اُهللا سبحانه وتعاىل

الق من مجموعِ احلروف هل يمكننا االنط ،وفق هذا البعد اإلعجازي. :.36س 
  ..باتجاه البحث عن دالالت نجهلُها يف هذا النص ؟ ،املرسومة يف النص القرآين

هذا يتوقَّف على إدراكنا لحقيقة تعلُّقِ جمموعِ حروف النص القرآينِّ بالسر . .نعم.. 
هذا النص لُهالذي حيم. ....ةالعددي نُ املعجزةكَوةً وتعلِّقةٌ  ،حقيقةً قرآنيها مفهذا يقتضي أن

من وأنها لَيست مجرد مصادفات كما يتوهم  ،بالدالالت اليت حيملُها النص القرآينُّ بباطنِه
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يف سورة اإلسراِء خمس آيات . :.لنأخذ مثاالً. .ال توجد عندهم أيةُ إرادة ملعرفة احلقيقة

  ..يقولُ تعاىل. .ا إفسادي بين إسرائيلَ يف كُلَّ األرضتصور لن
                                   
                             

                                 
                             
                                     
                                          
               ]8 – 4 :اإلسراء [..  
ال شك أنّ هـذا العـدد   . .كلمة ) 75(  :عدد كلمات هذا النص القرآينّ هو.. 

أنّ داخلَ هذا  ،ومما يؤكِّد ما نذهب إليه.... .يرتبِطُ بِِسر احلقيقة اليت حيملُها النص بداخله
كوسألةً مم كنني متناظرينالنصر ني بـين    ،نةً مإفساداً من إفسـاد روصكُلٌّ منهما ي

الذي هو جمموع  ،) 75( أنَّ مجموع حروف كُلِّ ركنٍ منهما هو العدد نرى و ،إسرائيل
  . .كلمات هذا النص كما رأينا

  :الركن األولُ هو قولُ اِهللا تعاىل.. 
                                                
        =75 ًحرفا. .  

  :والركن الثاين هو قولُ اِهللا تعاىل.. 
                                           

        =75 ًحرفا..  
 ....العدد لـيس   ) 75(  إنّ تكرار يف هذا النص اتوسـاحةُ  .. عبثـاً ثالثَ مر

ها هـذا الـنص   محاولَة ربط هذا العدد بِسر جوهرِ احلقيقة اليت حيملُ اجتهادنا تكمن يف
وإنّ كان األمـر  . .إىل املُدة الزمنية إلفسادهم ؟ ،) 75( هل يشري العدد ف.... .القرآينُّ
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تتعلّـق بسـر    أم أنه يشري إىل قضية أُخـرى  .......فمىت هي بدايةُ هذه املُدة ؟، كذلك

  ..اهللا تعاىل أعلم :قولُنا هو ،إنّ الشيَء الوحيد الذي نستطيع اجلزم به. .إفسادهم ؟
   :ويف داخلِ هذا النص نرى مسألةً مكونةً من ركننيِ متناظرين.. 
     =14 ًــا         =14. .حرف

مة ذاتها اليت دخلَت هل يشري إىل تشابه يف دخولِ األ. .فإىل ماذا يشري هذا التناظر. .حرفاً
  . .اُهللا تعاىل أعلم. .عليهم يف املرة األوىل ؟

يف القُرآن الكرميِ نصان يتوهم غَير املُدرِك لعمقهِما أنهما .... .ولنأخذْ مثاالً آخر.. 
  :النص األولُ هو قولُه تعاىل. .متعارضان
                                        

    ]تعاىل. .] 12 :األعراف الثاين هو قولُه والنص:   
                                 
      ]75 :ص [. .  

   :بني هذينِ النصني، هي بني العبارة القُرآنيـة املقارنةُ اليت نريد إلقاَء الضوِء عليها .. 
        ِلاألو صالن نم،  ةالقُرآني بارةالع وبني        الثاين صالن نم..  

  :يف العبارة )ال (  أنَّ كلمةَ إىل ،لَقَد ذهب الكثريون..          زائـدةٌ ال
اليت يقتضي مطلقُها أال تزيد احلروف  ،وهذا يتناىف مع عظَمة الصياغة القُرآنية. .عملَ لَها

  ..عن املعىن املُراد وال تنقص
 رآنيـةُ  فالعبـارةُ القُ . .املُعجزةُ العدديةُ تعطي حالً هلذه املسألة...        

  . .تكَونَ الركن األولَ يف مسألة متناظرة
     =7 حروف. .      =7 حروف..  

وبالتايل تكُونُ العبـارةُ القرآنيـةُ          . .وأنا آمرك بالسجود ،كيف ال تسجد :مبعىن.. 
         ستقلّةً عهلا م السابقة بارةنِ الع         . .  
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 . .وهذه املسألةُ الكاملةُ بِركنيها..            . . سألةيف م هي ركن

  ..ركنها األولُ نِهايةُ اآلية السابقة لهذه اآلية مباشرة ،أُخرى
      ] حرفاً 14=  ] 11 :األعراف  
        =14 ًحرفا..  

 والعبارةُ القرآنيةُ         ستقلّةأُخرى م سألةيف م هي األخرى ركن:   
      =9 حروف. .       =9 حروف..  

 يةَ دالالت العبارة القرآنية  وهذا يؤكِّد استقالل..             ،  عن
 دالالت العبارة القرآنية        . .  

 وهكذا نرى أنَّ معىن العبارة القرآنية ..               ، وكيف ال  :ه
  ..ات اِهللا تعاىل ما هو زائد ال عملَ لهفليس يف كَلم. .وأنا آمرك بالسجود ،تسجد

  ..يف النص القرآين التايل ،وهناك مسألةٌ مشاةٌ هلذه املسألة.. 
                                 

  ..] 93 – 92 :طـه[                                                                     
  :فالعبارةُ القرآنيةُ..         ،  ةشابه العبارة القرآنيت         يف

 ،ونراها جزءاً من ركنٍ يف مسألة متناظرة ،كيف ال تتبعين :وهي بِمعىن. .املسألة السابقة
  . .تؤكِّد صحةَ ما نذهب إليه
        =18 ًحرفا  
        =18 ًحرفا   

 فالعبارة القرآنية ..              جزٌء من الركن الثـاين يف هـذه املسـألة
 ..عينكيف ال تتب: ، مبعىنوتدور دالالتها يف إطار االستفهام على سبيل اإلنكار ،املتناظرة

 عن دالالت العبارة القرآنية متاماً ودالالتها مستقلَّةٌ      ..  
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 يف العبارة القرآنية ) ال ( والتوهم بأنَّ كلمةَ . .         زائدة، بناًء على

تج عن عدمِ اتباعِ منهجيـة  هذا التوهم نا ..ما منعك أن تتبعين: أنَّ معىن هذه العبارة هو
  ..سليمة يف تدبرِ آيات كتابِ اِهللا تعاىل

   ..حروف       =9 :بناًء على املسألة املتناظرة :73س  
     =9 املعـىن   ،من سورة األعراف)  12( يف اآلية  ،حروف يف حد وقفت

  :والدالالت عند قوله تعاىل        ،  ةهذه العبارة القرآني وفصلت دالالت
  :عن دالالت قوله تعاىل              ،  ـةمعترباً العبارة القرآني:    

          من املعاين والدالالت جديد نة من  ،ابتداًء حلدومسألةً كاملةً مكو
  ..حروف       =7. .حروف       =7 :تناظرينركنني م
وهـل  !!!.. ما هو املعيار يف إدراك انتهاء حد املعىن وابتدائه ؟: السؤال اآلن.. 

حدود تناظر حروف العبارة القرآنية، ميتد ليجعل منها ركناً متناظراً مـع عبـارات   
  !!!..الكرمي ؟ أُخرى، متتد على كامل القرآن

هو قراءةُ الـنص   ،ويف انتهائه ،املعيار األول يف إدراك ابتداِء حد املعىن والدالالت.. 
ووفق مبدأ  ،ووفق مبدأ عدمِ اختالفه مع نصوصٍ قُرآنية أُخرى ،القرآينِّ وفق ثوابت اللغة

فالنص القرآينُّ مطلق ال توجد . ..عدمِ وجود حروف زائدة عن املعىن املُراد أو ناقصة عنه
وليس حباجة إىل نصوصٍ أُخرى تضيف إليه  ،فيه حروف زائدة عن الدالالت اليت حيملُها

وتأيت املعجزةُ العدديةُ كمؤشرٍ يمكننا اسـتثماره يف  . .دالالت ال حيملُها بصياغته اللغوية
  ..دم خمالفة املبادئ اليت حتدثنا عنهاشريطةَ ع ،معرفة ابتداِء حد املعىن وانتهائه

ليس حمصوراً بساحة محددة يف كتـابِ   ،وامتداد تناظر العبارة القرآنية مع غريها.. 
وما يحدد ذلك هو توافق . .بل يمتد على كاملِ مساحة نصوصِ القرآن الكرمي ،اِهللا تعاىل

ة للنصة العددياإلعجازي اللغة مع ظاهرِ ،األبعاد ثوابت ه اليت نقرؤها وفقدالالت..  
  ..ولنأخذ مثاالً على ذلك اآليةَ الكرميةَ اليت ذكرتها يف سؤالك.. 
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    ]12 :األعراف [  
  ..داخل هذه اآلية الكرمية ،لننظر إىل األركان املتناظرة يف املسائل التالية ..

      =7 حروف..       =7 حروف..  
       =9 حروف.  .      =9 حروف..  
      =11 ًحرفا.  .      =11 ًحرفا..  

           =23  ًحرفا  
          =23 ًحرفا..  

واضح بني كلِّ ركنني من أركان هذه  –يف املعىن والدالالت  –إنّ التناظر .. 
   :تتكونُ من أمرين ،ية اليت يعتقد ا إبليس لعنه اهللا تعاىلواخلري. .املسائل
  ..األمر األول هو اعتقاده أنَّ خلْقَه من النار شرف يتميز به عن آدم عليه السالم -
- هقابلُ ذلك  األمر الثاين هو اعتقادعليه السالم من طني نقيصةٌ ت آدم أنَّ خلق
نة للركنني وكَيف ينعكس هذا تناظراً يف جمموع احلروف املُولذلك رأينا ك. .الشرف

   :املتناظرين التاليني
      =11 ًحرفا.  .      =11 ًحرفا..  

  :اليت يعتقد ا تتفاضلُ عن أي أمرٍ من هذين األمرين لوحده وبالتايل فاخلرييةُ.. 
       =12 ًحرفا. .      =11 ًحرفا  
       =12 ًحرفا. .      =11 ًحرفا  

من منظارِ هذا البعد  –هو  القرآنية العبارات بني احلروف يف جمموعِ التناظر.. إذاً.. 
 لتناظرٍ يف املعىن والدالالتا –اإلعجازي والتفاضلُ بني جمموعِ ..نعكاس حروف عبارة 

ةتفاضلٌ عن جوهر التناظر يف  –من منظار هذا البعد اإلعجازي  –وأُخرى هو  قرآني
  . .املعىن والدالالت
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وتدخلُ العبارة القرآنية يف معادالت التناظر مع العبارات األخـرى يف القـرآن   .. 

لنقف عند العبـارة  . .وعلى سبيل املثال. .حدود ال يحيطُ ا إال اُهللا تعاىلوفق  ،الكرمي
رأيناهـا تنـاظر   واليت  ،حرفاً            =23 القرآنية

اخل هذه اآليـة  د ،حرفاً           =23 العبارة القرآنية
  ..لنرى جزءاً من تناظرها مع عبارات قرآنية أُخرى  ،الكرمية

  :تناظر عبارةً أخرى من السياق القرآين الالحق هلا ،هذه العبارة القرآنية.. 
           =23  ًحرفا  
         ]حرفاً 23=  ] 18 :األعراف..  

 هي سبب خروج إبليس  ،فاملعصية اليت يصورها الركن األول..      
      . .ه الركن الثاينرصووهذا ما ي..  
تلقي الضوَء على  ،تناظر عبارةً أخرى يف سورة أُخرى ،وهذه العبارة القرآنية.. 
ذات هااملسألة:  
           =23  ًحرفا  
           ]حرفاً 23=  ] 75 :ص..  

تلقي الضوَء على  ،تناظر عبارةً أخرى يف سورة أُخرى ،وهذه العبارة القرآنية.. 
  :مرِ اإلهلينتيجة عدم االستجابة لأل

           =23  ًحرفا  
         ]حرفاً 23=  ] 36 :البقرة..  

تلقي الضوَء  ،يناظر عبارةً قرآنية يف سورة أُخرى ،وجزٌء من هذه العبارة القرآنية.. 
  :سألة ذاتهاعلى امل
           =20 ًحرفا  
         ]حرفاً 20=  ] 32 :احلجر..  
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مع  –وأي عبارة قرآنية يف كتابِ اِهللا تعاىل  –وايةُ تناظر هذه العبارة القرآنية .. 

. .ولكننا نضرب بعض األمثلة لتبيان هذا البعد اإلعجازي ،هللا تعاىلتتعلّق بعلم ا ،غريِها
  رة القرآنيةفمثالً العبا                         يف اآلية

آين السابق تناظر عبارةً قرآنيةً أُخرى يف السياق القر ،الكرمية اليت حنن بصدد احلديث عنها
  :هلا

              =34 ًحرفا  
          ]34=  ] 9 :األعراف 

  ..حرفاً
يؤدي  ،وهذا ما يصوره الركن األول ،فرد األمر اإلهلي على اهللا سبحانه وتعاىل.. 

  ..وهذا ما يصوره الركن الثاين ،إىل خفة املوازين وخسران النفس
 وكنا قد رأينا كيف أنَّ العبارة القرآنية ..             يف هذه اآلية

ة األخرية من اآليةالعبارة القرآني ناظرالس الكرمية تمباشرةهلا  ابقة:  
       =14 ًحرفا  
        =14 ًحرفا  

 .. عبارةً أُخرى من اآلية السابقة هلا مباشرة –أيضاً  –ونراها تناظر..  
       ]حرفاً 14=  ] 11 :األعراف. .  
        =14 ًحرفا  

هي األخرى تدخلُ يف معادالت تناظرٍ ال يعلم حدودها  –كاملةً  –واآليةُ الكرميةُ .. 
فعلى سبيل املثال تدخلُ يف معادلة تناظرٍ مع آية كرمية يف السياق القرآين . .إالّ اُهللا تعاىل

  :السابق هلا
                    

  حرفاً  57=  ] 3 :األعراف[  
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    ]حرفاً 57=  ] 12 :األعراف..  
فاتباع األمر اإلهلي املُنزل من عند اهللا تعاىل، وعدم اتباع أولياء من دون اهللا تعاىل، .. 

هذا االتباع .. وتذكّر اإلنسان هلذه احلقيقة، وهذا ما يصوره الركن األولُ يف هذه املعادلة
ر، وليس كما حصل مـع إبلـيس   يكون من خاللِ عدم رد األمر اإلهلي وعدم االستكبا

  ..حينما أمره اُهللا تعاىل بالسجود ورد األمر اإلهلي، وهذا ما نراه يف الركن الثاين
تناظر آيةً كرميةً  –اليت حنن بصدد دراسة معادالت تناظرها  –وهذه اآليةُ الكرميةُ .. 

  :تلقي الضوَء على املسألة ذاا، يف سورة أُخرى
                                        

    ]حرفاً  57=  ] 12 :األعراف  
                             
    ]حرفاً 57=  ] 61 :اإلسراء..  

وال أُريد اإلطالة يف عرض تناظر هذه اآلية الكرمية وعباراا مع غريِها من عبارات .. 
نُ من ووكلُّ ما نعرضه ال يكَ ،فنحن نأخذ أمثلةً لتبيان هذا البعد اإلعجازي ،القرآن الكرمي

حدود ر هذا البعد اإلعجازي أكثر ا يغرفُهمماإلبرة من البحر أس..  
  :من سورة األنعام)  93( هو اآلية  ،ولنأخذ مثاالً آخر.. 
                                     

                                     
                                 

                       ]93 :األنعام [  
 ،التالية داخل هذه اآلية الكرمية فقط املتناظرةلننظر إىل املعادالت . .ومنعاً لإلطالة.. 

  :لنرى بأم أعيننا عظمةَ هذا البعد اإلعجازي يف كتابِ اِهللا تعاىل ،دون أن نشرح ذلك
          =26 ًحرفا  
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          =26 ًحرفا..  
       =12 ًحرفا.. .        =12 ًحرفا..  
           =24 ًحرفا  
           =24 ًحرفا..  
        =20  ًحرفا  
      =20 ًحرفا..  
     =12 ًحرفا. .      =12 ًحرفا..  
    =6 حروف.. .    =6 حروف  
    =6 حروف.. .     =6 حروف..  
             =46 

  حرفاً
              =46 ًحرفا..  

فهذا يقتضي أنه يتعلَّق  ،ما دام احلرف القُرآينُّ اللبنةَ األوىل للمعىن :38س 
 العدد عجزةبِهذه املعجزة )  19( بِم ةالقرآني من تعلُّقِ الكلمة تعلُّقاً أعمق..  

حينما . .هو إحبار نحو السر األعمقِ للبناء ،جاه اللبنة األوىلفاإلحبار بات. .نعم.. 
حينما اُكتشفت . .ولكن. .اُكتشفت مكونات الذرة نهضت املعرِفَةُ العلميةُ إىل سوية عالية
  ..مكونات مكونات الذرة نهضت املعرفةُ العلميةُ إىل سويةٍ أعلى 

يف القـرآن   19معجزة العـدد  ( تعلُّق الكَلمة القُرآنية بِمعجزة إحدى الكُبر  إنَّ.. 
بينما . .تعلُّق بسر الوصف والتسمية الذي حتمله هذه الكلمة –كما رأينا  –هو  ،)الكرمي 

أي . .قُها بِِسر هذا السرهو تعلُّ ،تعلُّق احلُروف املُكَونة لهذه الكلمة بِمعجزة إحدى الكُبر
  .  .وهي احلروف ،بالسر األعمقِ املتعلّقِ باللبنات األوىل للنص القُرآينِّ

ما هو املفتاح الذي تستعملُه للدخولِ إىل تعلُّق احلرف القرآينِّ مبعجـزة   :39س 
  ..؟ )  19( العدد 
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يف )  19( دخولِ إىل معجزة العـدد  لقد بحثْت عن مفتاحٍ جديد ليس فقط لل.. 

بحثْت عن أجبدية تكُـونُ  . .وإنما للدخولِ أيضاً إىل غَيرِها من املُعجزات ،القرآن الكرمي
فعلى .... .فيها القيمةُ العدديةُ للْحرف متعلِّقةً مبجموعِ ورود هذا احلرف يف القُرآن الكرمي

 ثتاملَنهجِ الذي حتد املرسومذات سابِ احلرفعنه يف ح،  ورود اتمر سابِ عددح وبعد
وبعد األخذ باالعتبارِ ترتيب هذه احلروف ترتيباً تنازلياً . .كلِّ حرف يف كتاب اهللا تعاىل

متّ الوصـولُ إىل  . .كمؤشرِ هداية  لقيمة احلرف العدديـة  ،من األكثرِ وروداً إىل األقل
  :ليةاألجبدية التا

  قيمته العددية  احلرف  قيمته العددية  احلرف
  15  س  1  ) إ  ،أُ ،أ(  ،ء ،ى ،ا

  16  د  2  ل
  17  ذ  3  ن
  18  ح  4  م
  19  ج  5  ؤ ،و
  20  خ  ،         6     ،ئ  ،ي

  21  ش  7  ـة  ،ـه 
  22  ص  8  ر

  23  ض  9  ب
  24  ز  10  ك
  25  ث  11  ت
  26  ط  12  ع
  27  غ  13  ف
  28  ظ  14  ق
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مثّ  ،اب القيمة العددية للكلمة بأنْ يستبدلَ كُلُّ حرف مرسومٍ بقيمتهويكونُ حس.. 

  :مثالً كلمةُ. .بعد ذلك تجمع هذه القيم العددية   نةٌ منوحاء ،ميم  :مكو، 
والعبارة . .42=  16+  4+  18+  4 :وبالتايل قيمتها العددية هي ،ودال ،وميم

  :القرآنية     ، نة منكووالم ،والم ،وألف ،والم ،وواو ،وسني ،راء :م، 
=  7+  2+  2+  1+  2+  5+  15+  8 :وبالتايل قيمتها العددية هي ،وهاء
42. ....للنص ةمِ العددييجمموعِ الق نالدخولُ  ،فَم حبثي يف مسألة  –يتم حسب

  ..وبغريِها من املعجزات ،) 19( مبعجزة العدد  إىل تعلُّقِ هذا النص  –احلروف هذه 
 ..أنْ ن دةَوهنا ال بالعددي ميإىل أنَّ الق لِ واآليات شريواجلُم ـب   ،للكلماتحست

هل  ،خصوصاً يف رسمِ اهلمزة ،وجيب االنتباه إىل ذلك جيداً. .حسب احلروف املرسومة
األلـف بقيمـة    حرف يف صف هل تحسب ..بتوإنْ حِس. .ال تحسب حرفاً كما بينا

 ة1( تساوي عددي (، بحسحرف الياء،  نربةً أم ت يف صفبقيمة ةتسـاوي   عددي )6 
  ..فالرسم القرآينُّ هو املعيار األولُ واألخري يف ذلك. ).

  . .يف اآليتني الكرميتني التاليتني) أإذا ( لننظر إىل كلمة .. 
                             ]49 :اإلسراء [   
                               

  .] 47 :الواقعة[                                                                             
 يف اآلية األوىل نرى أنَّ كلمةَ ..      نةٌ منكَوهـا    :ممهزة فوق ألـف وقيمت
 ألنها يف صف حرف، أيضاً ) 1( تساوي ومن مهزة على السطر وقيمتها  ،) 1( تساوي 
  تسـاوي  ومن حرف األلف وقيمته  ،) 17(  تساويومن حرف الذال وقيمته  األلف،

 )1 .( .ةُ هلذه الكلمةوهكذا فالقيمةُ العددي    = 1  +1  +17  +1  =20..  
 بينما نرى أنَّ كلمةَ ..      نةٌ منكَوالثانية م ها  فوقمهزة  :يف اآليةألف وقيمت
ـ  ألنها يف صف حرف ،) 6( تساوي ومن مهزة على نربة وقيمتها  ،) 1( تساوي  اء، الي



154                  
. ). 1( تسـاوي  ومن حرف األلف وقيمته  ،) 17(  تساوي ومن حرف الذال وقيمته

 ةُ هلذه الكلمةوهكذا فالقيمةُ العددي   = 1  +6  +17  +1  =25..  
 .. ولننظر إىل كلمة      ، الكرمية التالية يف اآلية. .  
                     ]91 :يونس [   

 هذه الكلمةُ ..        ها تساويقيمت نةٌ من مهزةكوحـرف  ومـن   ،) 1( م
 حرف ومن ،) 2( الالم وقيمته تساوي  حرف ومن ،أيضاً ) 1( تساوي قيمته ولف األ

       =1  +1  +2  +3  =7 .). 3( النون وقيمته تساوي 
مثل اهلمزة االستفهامية مزة يف هذه الكلمة، ويف غريِها من احلاالت املشاة، فاهل.. .

  :يف قوله تعاىل   يف كلمة                    
 :زها عن اهلمزة يف كلمةنمي علينا أنْ ..هذه اهلمزة. .واليت تحسب حرفاً ،] 62 :األنبياء[  
     ها على اهلمزة يف بدية الكلمات مثلاواليت متَّ قياس:      ،    ، 
   ،     ، ًنا سابقاحرفاً كما بي بحسواليت ال ت،  فهي واأللف حرف

   .). 1( العدديةُ تساوي قيمته  ،واحد
: قد بينا أنَّ اهلمزةَ اليت ال تعد حرفاً يف بداية الكلمة، مثل اهلمزة يف الكلمات وكنا.. 
    ،  ،      .. نا أنَّ بقاء هذه اهلمزة يف الكلمة حني إضافةبي

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

 : بداية الكلمات    ،  ،      ًحرفا ال جيعلُ من هذه اهلمزة ،
  ..مرسوماً، ألنَّ هذه اهلمزةَ ليست حرفاً مرسوماً يف أصلِ الكلمة ذاتها

  :اهلمزةَ يف كلمـة  وواضح أنَّ..        ،  ويف كلمـة:         ويف ،
 : كلمة       ةحرفاً ،ويف غريِها من احلاالت املُشا عدـة    مرسوماً تالعددي ـهقيمت

  . ). 1( تساوي 
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    ]40 :األنعام [   
                                  
                      ]46 :األنعام [   
                       ]105 :الصافات [   

 ،ومعيار حتديد هويته ،معيار اعتبارِ احلرف حرفاً يف كتابِ اِهللا تعاىل. .لنافكما قُ.. 
  ..هو القرآنُ الكرمي ذاته

هلا تعلُّقُها بترتيبِ جممـوعِ وروده يف   ،العدديةَ للحرفقُلْت إنَّ القيمةَ  :40س 
فهل هناك توازنٌ نِسيب معين بني جماميع ورود احلروف يف القرآن .... .القرآن الكرمي

  ..وبني القيمِ العددية هلا ؟ ،الكرمي
وبني  ،بعضها من جهة ال يوجد توازنٌ نِسيب بني القيمِ العددية للحروف إىل. .ال.. 

فَحرف األلف مثالً يبتعد . .جماميعِ ورود هذه احلروف يف كتابِ اِهللا تعاىل من جهة أُخرى
التايل له عن احلرف هورود جموعالالم ،م وهو حرف،   عـدد ورود جمموع تفوق بِقيمة

كَمؤشرٍ . .ولكن. .رود متقاربةوهناك مجاميع و ...من احلروف جمتمعةً يف القرآن الكرمي
  . .احلرف األكثر وروداً يسبق بقيمته العددية احلرف األقلَّ وروداً :عام

فهذان احلرفـان  . .هي بني حرفَي الكاف والتاِء املبسوطة ،وهناك حالةٌ واحدةٌ .. 
حبيثُ تكونُ نسبةُ الفارِق بني  ،متقاربان جِداً جداً يف مجموعي ورودهما يف القرآن الكرمي

ويسبق حرف التـاِء املبسـوطة حـرف    .. .وميكن إمهالُها ،جمموعي ورودمها ال قيمةَ هلا
فقد متَّ تـرجيح حـرف    ،وعلى الرغمِ من ذلك ،الكاف بِهذه النسبة الضئيلة جِداً جداً

ية ورود حرف التاِء املبسوطة يف العتبارات تتعلّق مباه ،الكاف على حرف التاِء املبسوطة
أحياناً  –يف الرسمِ القرآينِّ ورود التاِء املبسوطة  ..من هذه االعتبارات.. .كتابِ اهللا تعاىل

وذلك بعدد مرات ورود يفوق هذه النسبةَ الضئيلةَ جِداً جداً  ،كبديلٍ عن التاِء املربوطة –
  ..بينهما
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هو النتائج اليت وصـلنا   ،ويف األجبدية بِكاملها ،نِ احلرفنياملعيار األخري بني هذي... 

وذلك من خاللِ آالف األمثلـة الـيت    ،فهذه النتائج تؤكِّد حقيقةَ هذه األجبدية. .إليها
وفوق ذلك من خاللِ مفتاحِ معجزة إحدى الكُبر كما سنرى إنْ شاَء . .عرضتها يف كُتيب

  ..اُهللا تعاىل
وملْ أزعم أنَّ الكشف . .ا ملْ أزعم أنَّ القرآنَ الكرمي ال حيملُ إالّ هذه األجبديةفأن.. 

. .متوقّف على اختيارِ هذه األجبدية ذا الترتيـب  ،اإلعجازي الذي هداين اُهللا تعاىل إليه
  ..وفق ترتيبٍ ما ،فأي إنسان يستطيع اإلتيانَ بأجبدية ما

وحقيقةَ املعجزة القرآنية اليت تـبىن   ،لقرآن الكرميِ لهذه األجبديةإنَّ حقيقةَ حملِ ا.. 
على هذه األجبدية، يف احلقائقِ اإلعجازية ـة   ،اليت سنراها إن شاَء اُهللا تعاىل ،تكمنواملبني
  ..على هذه األجبدية

  العـدد  ماذا وجدت يف القيمِ العددية للنص القرآينِّ من تعلّقٍ بِمعجزة :41س 
  ..؟)  19(  

 ،هو اآليةُ األوىل يف كتابِ اِهللا تعاىل ،) 19( معلوم أنّ مفتاح معجزة العدد .. 
  :وهي            ]نةٌ من .. .] 1 :الفاحتةكواآليةُ م 19( فهذه  (
  . .) 19( قها بالعدد كلُّ كلمة منها هلا تعلُّ ،ومكونةٌ من أربعِ كلمات ،حرفاً

  من املرورِ من اآليـة  ،) 19( ومن جهة أُخرى ال بد للدخولِ إىل معجزة العدد .. 
  )30  ( إىل اآلية )املدثر)  37 الـذي   ..يف سورة هو الباب الكرمية هذه اآليات فنص

هو اآليـةُ   –كما قلنا  –ومفتاح بابِ هذه املعجزة  ،ترى منه هذه املعجزةُ واهلدف منها
  :الكرمية               . .  

 ..هذا النصل نةاملُكو لحروفل ةمِ العددييسابِ القبِح تولذلك قُم:   
       =114  
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      =1526   
     =47   
       =68   
      =113   
      =80   
     =77   
          =160   

  :وهكذا فالقيمةُ العدديةُ للنص كامالً هي.. 
114+1526+47+68+113+80+77+160  =2185  

  :دونَ زيادة أو نقصان)  19( هذه القيمةُ من املضاعفات التامة للعدد .. 
  . .؟  115، ،19 :فما مها العددان....  .   115×  19=  2185 

وهو جمموع حروف اآلية الكرميـة   ،ومفتاحها ،هو أساس املعجزة)  19( العدد .. 
فتاح املعجزةم:       . ....  هـو القيمـةُ   )  115( والعـدد

  ..        =115 :العدديةُ لحروف هذه اآلية الكرمية
يتعلّقان تعلّقاً كامالً مبفتاحِ هذه املعجزة، وهو اآليةُ )  115( ، ) 19( فالعددان .. 

 األوىل يف كتابِ اِهللا تعاىل                 .. هـو  )  19( حيث العدد
وجـداؤمها  ... هو جمموع القيمِ العددية هلذه احلروف)  115( جمموع حروفها، والعدد 

يتعلّق بالنص املُصور للباب الذي ترى منه هذه املُعجزة، وهو اآليات اليت رأيناها يف سورة 
 –، حيثُ القيمةُ العدديةُ حلروف هذا الـنص  ) 37( إىل اآلية )  30( ية املدثِّر، من اآل

     ..2185=  115×  19:  هي –كما رأينا 
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الذي هو الباب الذي ترى منه هـذه املعجـزةُ   ( القيمةُ العدديةُ هلذا النص .. إذاً.. 

  :اآليـة  تساوي جِداَء جمموعِ حروف ،العددية هذه القيمةُ. .)واهلدف منها      

          –  هذه الباب فتاحهلا –اليت هي م ةالعددي يف القيمة. .  
 ..من جهة ةً بني بابِ هذه املُعجزةالعالقةُ جلي وهنا تظهر،  ها من جهةفتاحوبني م

يف كتابِ اِهللا  ) 19( د العد ومن هذا الباب مبا حيملُ من دالالت تؤكِّد معجزةَ. .أُخرى
  ..نستطيع الدخولَ إىل معجزة إحدى الكُبر ،وذا املفتاح تعاىل،

وهي اآلية  ،ولو عدنا إىل اآلية الكرمية يف بداية النص املُصور لبابِ هذه املعجزة.. 
ومطابقةً  ،) 19( لرأينا قيمتها العدديةَ من مضاعفات العدد  ،اليت تصور أساس املعجزة

  ..متاماً لعدد سورِ القرآن الكرمي
       =114 =19  ×6  

: ولو أخذنا العبارة القرآنية..                      ]2 :البقرة [ ،
فيه، لرأينا أنَّ قيمتهـا  واملصورة جلوهر متيز كتاب اهللا تعاىل القرآن الكرمي، كونه ال ريب 

  ..العددية مساويةٌ متاماً لعدد سور القرآن الكرمي
             ]6×  19=  114=  ] 2 :البقرة  

 : ولو أخذنا العبارة القرآنية..                ]رة ] 41 :فصلتواملصو ،
 : ، وكذلك العبارة القرآنيـة )القرآن الكرمي ( اىل لكتابِ اِهللا تع             

         ]سـور  ] 5 :الطالق ةَ لكلٍّ منهما مساويةٌ متاماً لعددلرأينا أنَّ القيمةَ العددي ،
  ..القرآن الكرمي
       ]6×  19=  114=  ] 41 :فصلت  
          ]6×  19=  114=  ] 5 :الطالق  

 ،وحسبنا قيمتها العدديةَ ،مع حذف املُكرر ،لو أخذنا الفواتح النورانيةَ.... .اآلن.. 
  :) 19×  19(  :أي. .جِداَء أساسِ هذه املُعجزة يف نفِْسه :لوجدناها
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     =7، ،     =29، ،      =11، ،      =15، ،  
     =57  =19  ×3، ،    =33، ،     =45،  ،  
     =41، ،    =21، ،     =22، ،    =22،،  
      =41، ،     =14، ،     =3..  

7+29+11+15+57+33+45+41+21+22+22+41+14+3  =361  
361  =19  ×19  

توصلت إىل قانون  ،) 19( ومبفتاحها الذي سره العدد  ،من باب هذه املُعجزة..... 
أنَّ النصوص القرآنيةَ املتكاملةَ يف  :مفاده يف كُلِّ حرف من حروفه،حيملُه القرآنُ الكرمي 

يكُونُ مجموع القيمِ العددية حلروفها من  ،متباعدةً وإن كانت ،املعىن والدالالت
  ..دونَ زيادة أو نقصان)  19( املُضاعفات التامة للعدد 

يف  ،اكتشفنا قانوناً يف كتابِ اِهللا تعاىل :كيف نقولُ. .!!!!!!قُلْت قانون  :42س 
  ..ىل ؟الوقت الذي ال ميكننا فيه اإلحاطَةُ بِكتابِ اِهللا تعا

أو حىت  ،ال يعين اإلحاطَةَ بِكتابِ اِهللا تعاىل ،اكتشاف القانون يف القرآن الكرمي.. 
يشهدها اإلنسانُ ويعلَم  ،فاملعجزةُ كما ذَكَرنا.. .بتعينات هذا القانون يف كتابِ اِهللا تعاىل

ولكنه يف الوقت ذاته ال  ،لبشروأنها ناموس خارِق للناموسِ الذي اعتاد عليه ا ،أنها معجزةٌ
  ..فبني يدي آالف األمثلة من كتابِ اِهللا تعاىل تؤكِّد صحةَ ما أذهب إليه. .يحيطُ بِها
 ،لنحسبِ القيم العدديةَ لثالث آيات متتالية يف سورة البقرة ...انظر إىل هذا املثال.. 

  . .إحياِء املوتى تصور مسألةً كاملةً هي مسألةُ
                               

                         
                                      

   ]1007=  ] 258 :البقرة   
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   1769=  ] 259 :البقرة [

                                 
                                         

                            ]260 :البقرة [  =
1062    
 ..ةها اللغويرِ صياغَتلةُ يف ظاهبإحياِء  ،هذه املسألةُ الكام لنا مسألةً تتعلّق رصوواليت ت

أي من املضاعفات  ،ة لحروفها يؤكِّد أنها مسألةٌ كاملةمجموع القيمِ العددي... املوتى
  :دون زيادة أو نقصان)  19( التامة للعدد 

1007  +1769  +1062   =3838  
3838  =19  ×202  

لو نظرنا إىل هذه املسألة . .ولكن. .قد يتبادر إىل الذِّهنِ أنها مجرد مصادفة.. 
  . .ةً من مسألتني كاملتنيالكاملة لرأيناها مكون

وهدفُه ليس البحثَ  ،فاملُحاجِج فيها كافر ،هي اآليةُ األوىل لوحدها املسألة األوىل.. 
   :ولذلك فهي لوحدها مسألةٌ كاملة ،إنما هو كافر بإحياِء اهللا تعاىل للموتى ،عن حقيقة
                               

                         
                                      

   ]53×  19=   1007=   ]  258 :البقرة   
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فاالستفسار عن  ،هي جمموع اآليتني الثانية والثالثة يف هذا النص الثانية واملسألة.. 

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

  ..لذلك نرى أنّ جمموع القيمِ العددية هلما مسألةٌ كاملة
                                    
                                          

                                       
                                  

                        
   1769=  ] 259 :البقرة [                                                              

                                 
                                         

                            ]260: البقرة [  =
1062    

1769  +1062  =2831  =19  ×149   
لرأيناها مكَونةً  ،اليت هي لوحدها مسألة كاملة ،ولو نظرنا يف اآلية األوىل لوحدها.. 

  ..تصدق تكاملَ كلٍّ منهما معجزةُ إحدى الكُبر ،لتنيمن مسألتني كام
                               

            =475  =19  ×25    
                             

          =532  =19  ×28    
 ..الثانية ي املسألةعليه السالم من أسل ،فَف إبراهيم رهغيوذلك  ،وبِ حماججت

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

يدةً يف معيارِ معجزة إحدى نرى مسألةً جد.. عند هذا احلد اجلديد.. يف املعىن والداللة
  ..الكُبر

   :يف اآلية الثالثة من هذا النص ،ولو نظرنا إىل قَولِ إبراهيم عليه السالم..   
                 ،  ِعن قول تجتن لرأيناه استفساراً عن مسألة

   :األوىل من هذا النص يف اآلية ،الذي حاجه        . . ولذلك نرى
كوما ضمن إطار  ،أنّ معجزةَ إحدى الكُبر تصدق تكاملَ هاتني العبارتني القرآنيتني

   ..مسألة كاملة
        =74    

            =192    
74  +192  =266  =19  ×14      

وما يمعن يف اإلعجازِ ويثبت أنّ . .أعتقد أنّ احتمالَ املصادفة بات بعيداً جِداً جداً.. 
 هو ورود كلمة  ،رسم القرآن الكرميِ توقيفي بأمرٍ من اِهللا تعاىل    يف هذا

وأنّ كلمةَ العظامِ يف . .كونَ النص من سورة البقرة ،دونَ حرف ياء ،لنص أربع مراتا
   رف ألف بني حريف الظاء وامليمأي بوجود ح ،اآلية الثانية من النص أتت على غريِ العادة

     . .ة حمسوبةٌ بناًء على هذا الرسمالعددي ميأنّ الق ل من املمكن فه. .وطبيعي
 أن نتصور إضافةَ حرف ياٍء إىل كلمة     يف هذه املواضع،  حرف أو حذف

 األلف من كلمة     من .... .؟ القرآينَّ توقيفي وهكذا نرى كيف أنَّ الرسم
  ..وأنَّ احلقائق العدديةَ اليت نراها ليست مصادفةً أبداً ،عند اهللا تعاىل

يف سورة املائدة مخس آيات متتاليات تصور مسألةً كاملَةً يف . .ولنأخذْ مثاالً آخر. .
الثالث السماوية منهجِ اِهللا تعاىل بينها ،موضوعِ الرساالت ورحلة. .  
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   1516=  ] 12 :املائدة [
                                 

                                           
          ]1011=  ] 13 :املائدة   

                          
                                           
   ] 779=  ] 14 :املائدة   
                          

                        
  ] 630=  ] 15 :املائدة   

                               
        ]548=  ] 16 :ئدةاملا    

 ..الكاملة هذه املسألة نص حروفةُ لالعددي القيم،  جموعاً متعلّقاً مبعجزةنُ مكَوي
  . .دون زيادة أو نقصان ،) 19( أي من املضاعفات التامة للعدد . .إحدى الكُبر

1516  +1011  +779  +630  +548  =4484  =19  ×236  
 .. يف هذه املسألةفيها ،الكاملة األوىل والثانية لرأينامها مسألةً  ،لو نظرنا إىل اآلية

هذا  ،ترتبطُ برحلة بين إسرائيلَ مع الرسالة السماوية األوىل من الرساالت الثالث ،كاملةً
  ..التكاملُ تصدقُه معجزةُ إحدى الكُبر
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   1516=  ] 12 :املائدة [
                                 

                                           
          ]1011=  ] 13 :املائدة   

1516  +1011  =2527  =19  ×19  ×7  
تتعلّق برحلة الذين  ،ولو نظرنا إىل اآلية الثالثة يف هذا النص لرأينا مسألةً كاملةً.. 

وتصدق هذا  ،من بني الرساالت الثالث ،اوية الثانيةقالوا إنا نصارى مع الرسالة السم
  ..التكاملَ أيضاً معجزةُ إحدى الكُبر

                          

                                           
   ] 779=  ] 14 :املائدة   

779  =19  ×41   
 ..يف هذا النص واخلامسة ران حقيقةَ  ،ولو نظرنا إىل اآليتني الرابعةصولرأينامها ت

ةماخلات نهجِ الرسالةمن ال ،م طلَبه يإىل وأن للخروجِ من الظلمات نورِه باعمجعاء ات ةبشري
  . .ومعجزةُ إحدى الكُبر تصدق هذا التكامل. .النور
                          

                        
  ] 630=  ] 15 :املائدة   

                               
        ]548 = ] 16 :املائدة    

630  +548  =1178  =19  ×62  
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 وعلى سبيلِ املثالِ يف اآلية الرابعة من هذا النص نرى كلمة ..     مرست 

فهلْ من املمكن أن نتصور . .مبا خيالف القواعد اليت اعتدنا عليها ،بزيادة ألف يف نِهايتها
لك يؤدي إىل اختاللِ امليزان املطلقِ يف ألنّ ذ ،طبعاً من املستحيل. .حذف هذا احلرف ؟

  ..والذي نرى جانباً منه ،القرآن الكرمي
هلْ هناك من مؤشرات يف ظاهرِ الصياغة اللغوية للنص القرآينِّ على  :43س 

  .. بِداية املسائلِ الكاملة وايتها، قبلَ تأكيد هذا التكاملِ يف معيارِ معجزة إحدى الكُبر ؟
 ..نِهباط مع ضأن يتعار نمكالقرآينِّ ال ي النص دالالت ريف . .ظاه ناملشكلةُ تكم

هذا النص نا حولَ دالالتراتئةً. .تصونا خاطراتفحينما تكونُ تصو،    حبقيقـة منصـطَد
إليها املعجزةُ العددي شرياليت ت اتالكلي الكرميدالالت ة ..ةُ يف القرآنإنَّ الدالالت العددي 

. .وهذا مكْمن أمهيتها وابتعادها عن األهواِء املُسبقة الصنع ،مجردةٌ عن التصورات املسبقة
لنسمو يف  ،فنحن من خاللِ هذه األحباث نبحثُ عن معايري مجردة قَدر اإلمكان. .لذلك

  ..من السوية اليت حنن فيها إىل أكثر ،تصوراتنا ألدلة القرآن الكرمي
بالتأكيد هناك مؤشرات ظاهرةٌ يف ظاهرِ صياغة النص القرآين تساعدنا على تصورِ .. 

الذي يصور مسألةً كاملةً  ،لننظر إىل قولِ اِهللا تعاىل التايل. .ابتداِء املسائلِ الكاملة وانتهائها
يف ظاهرِ ص ةكما هو ظاهراللغوي هياغت،   عجـزةيف م اإلعجازي ذلك البعد وكما يؤكِّد

  . .إحدى الكُبر
      ]7×  19=  133=   ] 101 :الصافات  
                                           

                               
  645=   ] 102 :الصافات[ 

       ]109=  ] 103 :الصافات  
      ]85=  ] 410 :الصافات  
            ]260 =  ] 105: الصافات  



166                  
        ]88=   ] 106 :الصافات  
        ]153=   ] 107 :الصافات  
       ]125=   ] 108 :الصافات  
      ]71=   ] 109 :الصافات  
      ]143=   ] 110 :الصافات  
       ]88=  ] 111 :الصافات  

133+645+109+85+260+88+153+125+71+143+88  =
1900  =19  ×100 ..  
        ]10×  19=  190=  ] 112: الصافات ..  

نرى ظاهر الصياغة القرآنية متعلِّقاً  ،منذُ بداية هذا النص حىت ما قَبلَ اآلية األخرية.. 
وهذا النص مسألةٌ كاملةٌ من  ،يسمه القرآنُ الكرمي بشكلٍ صريح بالغالمِ احلليمِ الذي مل

  .. .ألنّ اآليةَ األخريةَ ابتداٌء للحديث عن إسحاق عليه السالم ،ظاهرِ صياغته اللغوية
 ،يتكلّم عن االبنِ اآلخرِ إلبراهيم عليـه السـالم  ،إذاً النص ما عدا اآلية األخرية.. 

.     .لذلك نرى القيمة العدديةَ هلذا النص مسألةً كاملـة  ،يلَ عليه السالموبالتايل عن إمساع
1900  =19  ×100 . .  
لذلك نرى . .متعلّقةٌ بإسحاق عليه السالم ،واآليةُ األخريةُ كما نرى مسألةٌ كاملةٌ.. 

ة وهكذا فما بني ظاهرِ الصياغ. . 10×  19=  190  :القيمة العدديةَ هلا مسألةً كاملة
القرآينِّ وباطنِها تكاملٌ تام للنص ةاللغوي..  

إىل الذين يزعمون بأنَّ رسم النص القرآينِّ ليس توقيفياً من  –أيضاً  –وهنا نتوجه .. 
 هل كان من املمكن أن تكتب كلمةُ  :فنقولُ هلم ،عند اهللا تعاىل         يف هـذا

 ل يف سورة البقرة النص دون حرف ياء كما هو احلا     . .   وهل كـان مـن
 املمكن أن تكتب كلمةُ          بالشكل اآلخر هلا    ،  أي بألف ومهزة بدل

هل كان من املمكن أن يكونَ ذلك دون أن ختتلَ هـذه املعـايري   . .واو مهموزة ومهزة
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لمن كَانَ لَه قَلْب أَو أَلْقَى نترك اإلجابةَ . .!!!اإلعجازيةُ املُستنبطةُ من كتابِ اهللا تعاىل ؟

هِيدش وهو عمالس..  
فعلـى سـبيلِ املثـالِ ال    . .وأحياناً يكونُ مؤشر التكاملِ واضحاً وضوحاً جلياً.. 

 يف سورة سبأ مخس آيات متتالية تبدأُ كلٌّ منها بكلمـة  . .احلصرِ  ،   وتكاملُهـا
 رالواضحإحدى الكُب عجزةعيارِ مهذا نراه تكامالً أيضاً يف م. .  
                                    

               ]46: بأسـ [ = 
682  
                                               
   ]330=  ] 47 :سـبأ  

          ]205=   ] 48 :سـبأ  
           ]11×  19=  209=   ] 49: سـبأ  
                                                   
    ]398=  ] 50 :سـبأ  

682+330+205+209+398 =1824  =19  ×96   
  ويف سورة الرومِ ست آيات متتالية تبدأُ كُلٌّ منها بالعبارة القرآنية ..     

هذا التكاملُ الواضح يف ظاهرِ الصياغة . .تصور مسألةً كاملةً حولَ تبيان آيات اِهللا تعاىل
ةإحدى  ،اللغوي عجزةعيارِ مرنراه تكامالً يف مالكُب..  
                          

   294=  ] 20 :الروم[ 
                                               

           ]557=  ] 21 :الروم  
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     ]382=  ] 22 :الروم  
                                               

     ]377=   ] 23 :الروم  
                                               

            ]567 = ] 24: الروم  
                                                 

      ]445=  ] 25 :الروم   
294+557+382+377+567+445  =2622  =19  ×138  

  . .ولننظر إىل املسألة الكاملة التالية.. 
                                          

       ]562=  ] 30 :فيوس   
                                   
                                     

         ]904=  ] 31 :يوسف   
                                   

         ]605=  ] 32 :يوسف   
                                       

      ]430=  ] 33 :يوسف   
                                 

   312=  ] 34 :يوسف[  
                 ]35: يوسف [ = 
265  
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562+904+605+430+312+265  =3078  =19  ×162  

 ،ت الثالثَ األوىل مسألةٌ كاملةٌ مستقلِّةٌأنّ اآليا ،واضح من ظاهرِ الصياغة القرآنية.. 
ولذلك نراها مسألةً . .تبين تفاعلَ مراودة امرأة العزيزِ ليوسف عليه السالم بني نساِء املدينة

  . .كاملةً يف معيارِ معجزة إحدى الكُبر
                                          

       ]562=  ] 30 :يوسف   
                                   
                                     

         ]904=  ] 31 :يوسف   
                                   

         ]605=  ] 32 :يوسف   
562  +904  +605 = 2071  =19  ×109  

تبين تفاعلَ يوسف عليه السالم  ،وواضح أنّ اآليات الثالثَ األخريةَ مسألةٌ كاملةٌ.. 
ولـذلك  . .واتخاذَ القرارِ بدخوله السجن ،وتفضيلَه السجن ،املسألة السابقة مع موضوعِ

   ..نراها مسألةً كاملةً يف معيارِ معجزة إحدى الكُبر
                                       

      ]430=  ] 33 :يوسف   
                                  

   312=  ] 34 :يوسف[ 
                              

  265=  ] 35 :يوسف[ 
430  +312  +265  =1007  =19  ×53  

  . .ولننظر إىل املسألة الكاملة التالية.. 
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   648=  ] 5 :الصف[ 

                             
                                     

       ]829=  ] 6 :الصف   
                               

    ]366 = ] 7 :الصف   
                                      

   309=  ] 8 :الصف[ 
                                    

   ]413=  ] 9 :الصف   
648+829+366+309+413  =2565  =19  ×135  

 ..هلذا النص ةاللغوي رِ الصياغةالثالثَ األوىل مسألةٌ كاملةٌ  ،ومن ظاه نرى أنّ اآليات
  . .وبالتايل فهي كاملةٌ يف معيارِ معجزة إحدى الكُبر ،مستقلّةٌ
                                 

                                
   648=  ] 5 :الصف[ 

                             
                                     

       ]829=  ] 6 :الصف   
                               

    ]366=  ] 7 :الصف   
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648  +829  +366  =1843  =19  ×97  

 ..ةاللغوي رِ الصياغةمستقلّةٌ أنَّ اآليتني األخريتني مسألةٌ كاملةٌ ،ونرى أيضاً من ظاه، 
  . .وبالتايل فهي كاملةٌ يف معيارِ معجزة إحدى الكُبر

                                      
   309=  ] 8 :الصف[ 

                                    
   ]413=  ] 9 :الصف   

309  +413  =722  =19  ×19  ×2  
إذاً نستطيع توظيف هذه النظرية يف البرهنة على أدلِّة مستنبطة من كتابِ  :44س 
  ..وعلى خطَأ بعضِ التفاسري ،اهللا تعاىل
وما  ،وحسابنا دقيقاً ،فما دام دخولُنا من ظاهرِ الصياغة اللغوية سليماً. .بالتأكيد.. 

فلماذا ال نستطيع االستفادةَ من هذه  ،دمنا مبتعدين عن تأويالت العصبيات املُسبقة الصنع
  . .لنأخذ املثالَ التايل. .النظرية وتوظيفَها ؟

  :يف قَوله تعاىل..                           

                                 
        ]صراً ذهب الكثريون إىل أ. .] 15 :النساءةَ هنا هي حنَّ الفاحشةَ املعني
 . .وقالوا نِسخ هذا احلكم باآلية التالية هلا مباشرةً ،الزنا        

                                    
  ..مثّ نِسخ هذا احلكم باجلَلد لغريِ املُحصنِ وبالرجمِ للمحصن. .] 16 :النساء[  

 .. نيالاليت يأت كةرمن ح بيان احلَدلةً يف تسألةً كاماألوىل لرأيناها م لو نظرنا يف اآلية
ة حكْماً يف عقوب –هذه اآلية  –وال تحملُ  ،حىت ال تشيع الفاحشة ،الفاحشةَ يف اتمع

 ،ولَرأينا أنَّ الفاحشةَ املعنيةَ هنا يف هذه املسألة هي ما دون الزنـا . .الاليت يأتني الفاحشة
ولو أراد اُهللا تعاىل الزىن حصراً ألتت العبارةُ  ،وليست كلُّ فاحشة زىن ،فكلُّ زىنً فاحشة
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  :بدلَ قولـه تعـاىل  )  واللَّاتي يأْتني الزىن من نِسائكُم(  :القرآنيةُ على الشكل     

                  . .  
 .. النساُء فقط بدليلِ كلمة هن الكرمية يف هذه اآلية اتواملعني        يف بداية
حبيثُ  ،بِشكلٍ مستمر ،وتلك النساُء يأتني الفاحشةَ هذه اليت هي ما دون الزنا. .هذه اآلية

 . .وحنن نعلَم سلفاً إتيانهن هلذه الفاحشة ،نهيئُ أربعةَ شهود على ذلك         
                                   . . ٍذلك بشكل نتوقد بي

  . .)ق املطلق احل( مفصلٍ يف النظرية الثالثة 
  . .هذه املسألةُ الكاملةُ تصدق تكاملَها معجزةُ إحدى الكُبر.. 
                                                 
                                                   

     2×  19×  19=  722=  ] 15 :النساء[ 
ولو نظرنا يف اآلية الثانية لرأيناها تصور عقوبةَ من يأيت هذه الفاحشةَ اليت هـي  .. 

 بِدليلِ كلمة  ،وذلك من اجلنسني ،دونَ الزىن      لَ.. .يف بِدايتهاو   ـا كانـتم
وهذا العدد  405 :قيمتها(  ،قيمتها العدديةُ ليست متكاملةً يف معيارِ معجزة إحدى الكُبر

فهذا يعين أنَّ يف كتابِ اِهللا تعاىل حكْماً آخر أو أكثـر   ،) 19ليس من مضاعفات العدد 
هذا احلُكْم هعلُ ميتكام. .  

 .. هذه من )  25( ولو نظرنا يف اآلية عاملتكاملَ م ها لوجدنا النصالنساِء ذات سورة
  . .حيثُ يقولُ اُهللا تعاىل ،اآلية                 

            ]25 :النساء [ . .  
ة الكاملة نحصلُ على عدد هـو  وبِجمعِ القيمِ العددية لحروف طَرفَي هذه املسأل.. 

  . .ذاته القيمةُ العدديةُ للمسألة السابقة
                                                 

      ]405] =  16 :النساء   
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   317=  ] 25 :النساء[ 
405  +317  =722  =19  ×19  ×2   

دفَعنا لكي نبحثَ عنِ الـنص   ،وهكذا فَعدم اكتمالِ القيمة العددية لآلية الثانية.. 
ومبعيارِ معجزة إحدى الكُبر تأكّدنا من صـحة  . .يف املسألة ذاتها القرآينِّ املُتكاملِ معها

  ..استداللنا
 ،اآليتان التاليتان تكونان مسألةً كاملةً يف اإلطار العام للصيام. .ولنأخذْ مثاالً آخر.. 

  . .ولذلك نرامها متكاملتني يف معيارِ معجِزة إحدى الكُبر. .بِكُلِّ أنواعه
                                            
                                             

                                                     
         ]  1292=  ] 184 – 183 :البقرة  =

19  ×68   
مثّ الزعم بنسـخِ   ،لذلك فإنّ حصر دالالت هذا النص القرآينِّ يف صيامِ رمضانَ.. 
أي ذُكـر  . .ألنّ شهر رمضانَ ذُكرِ يف اآلية التالية لهذه املسألة ،هو خطَأٌ كَبري ،دالالته

أنّ صيام رمضـانَ   ،ومما يؤكِّد صحةَ ما نذهب إليه.. ...خارج إطارِ هذه املسألة الكاملة
  .   .ومن خاللِ مسألة كاملة يف معيارِ معجزة إحدى الكُبر ،يأيت بِشكلٍ مستقلٍّ

                                 
     ]21×  19=  399=  ] 185 :البقرة   

وكنا قد رأينا أنَّ هذه املسألةَ الكاملةَ، هي أحد ركين مسألة خاصة بشهرِ رمضان .. 
  .. وصيامه
                             

    ]حرفاً  53=  ] 185 :البقرة  
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     ]حرفاً  53=  ] 185 :البقرة..  
ولذلك فَهِـي   ،كاملَةسورةُ الكَوثرِ تلقي الضوَء على مسألة . .ولنأخذْ مثاالً آخر.. 

  . .متكاملَةٌ يف معيارِ معجزة إحدى الكُبر
                                             =
304  =19  ×16   

الضـوَء علـى صـفَة    ولو نظرنا إىل اآلية األوىل فيها لوجدناها مسألةً كاملَةً تلقي 
  ..ولوجدنا أنّ جمموع القيمِ العددية لحروفها يطابِق مجموع سورِ القرآن الكرمي ،الكوثر

       =114  =19  ×6  
 وهذا يشري إىل أنَّ كلمةَ ..        ٌفَةالكرمي ؟ ص القرآن من صفات. ....  
لو عدنا إىل القرآن الكرميِ وحبثنا عن الصفات اخلاصة بالقرآن الكرميِ دونَ الكُتبِ  ..

حيثُ ينفَرِد القرآنُ الكرمي عن  ،وبالتايل عن الصفات املُتعلِّقَة بالترتيلِ ،السماوية اُألخرى
وجدنا يف كتابِ اِهللا تعاىل ثَالثَ ل ،غريِه من الكُتبِ السماوية بالترتيل من عند اِهللا تعاىل

  :كَلمات تعبر عن ذلك هي     ،     ،      . .  
بل وتساوي قيمتها العدديةُ عدد  ،وهذه الكلمات الثالثُ تكَونُ مسألةً كاملة.. 

  . .سورِ القرآن الكرمي
    =29، ،    =34، ،    =51   

29  +34  +51  =114  =19  ×6   
أنَّ النص القرآينَّ املُصور لقَولِ اجلن يف مشـاهدتهِم   ،ومما يتعلَّق بِما نذهب إليه.. 

لقرآن الكرميِ من حني تنزيلِ ا ،واستفسارِهم واستغرابِهِم لما حدثَ من تغيريٍ كَوينٍّ مرافق
أنَّ هذا النص قيمته العدديةُ تساوي جِـداَء أسـاسِ   . .اللوحِ املَحفوظ إىل السماِء الدنيا

 ةمكَلل ةالعددي ر يف القيمةإحدى الكُب عجزةم       . .  



175                  
                  

                      

         ]51×  19=  969=  ] 10 – 8: اجلـن  
    =51   

هو تكاملِ النصنيِ القرآنِيني التاليني يف مسـألة   ،ومما يتعلَّق بِما نذهب إليه أيضاً.. 
لَةكام،  لكلمة ةالعددي ةر يف القيمإحدى الكُب ةعجِزساوي جِداَء أساسِ مةُ تها العدديتيمق
       . .  

                  
              ]617=  ] 101: املائدة   
                                        

   352=  ] 82 :اإلسراء[ 
617  +352  =969  =19  ×51  

    =51   
روحاً تحتاج إىل تنزلِ القرآن الكرميِ  ،فاألجوبةُ عن األسئلة اليت إنْ تبد لنا تسؤنا.. 
 ،حني ذلك تبد لنا أجوِبةُ هـذه األسـئلة  . .وإدراكاً لبيان األجوبة يف عقولنا ،يف قلوبنا

والشفاُء والرمحةُ اليت يستفيد . .وندرِكُها إدراكاً ال يكونُ إالّ ذا الترتُّلِ يف قلوبنا وعقولنا
وكـلُّ  . .لِ الروحِ القرآينِّ يف قُلوبِهِممها يف النهاية نتيجةُ تفاعلهِم مع تنز ،منها املؤمنون

  والذي تصفُه كلمةُ  ،ذلك من العطاِء القرآينِّ املستمر الكثريِ املُتكاثر يف كلِّ زمان ومكان
       ..  

  ..ويف اآلية األوىل نرى مسألتني كاملتني.. 
              =247  =

19  ×13   
           =209  =19  ×11  
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 بألْ التعريف ) القرآن الكرمي ( وصفَةُ النورِ ملْ ترِد يف كتابِ اِهللا تعاىل ..     
كفةً لاِهللا تعاىلص ندلٍ من عزنابٍ مالكرميِ ،ت إالّ للقرآن. .  

 .. بِكلمة صفو فالقرآنُ الكرمي    .. يقولُ تعاىل. .      
                       ]فَةُ الن. .] 8 :التغابنورِ فَص

وهذه الصفةُ نرى قيمتها العدديةَ مسألةً . .اكتملَت يف كتابِ اِهللا تعاىل القرآن الكرمي
  . .كاملةً يف معيارِ معجزة إحدى الكُبر
      =19  

 ..  فاً للقـرآنصقترِنةً بالترتيلِ واإلنزالِ إالّ والكرميِ م يف القرآن رِدفَةُ الذِّكْرِ ملْ توص
 . .يقولُ تعاىل. .الكرمي                            ]ويقولُ . .] 9 :احلجر
 تعاىل                                                   

  :يقـولُ تعـاىل  .. ، مقترنـةً بـاإلنزال  صفاً للسـنة الشـريفة  ووردت و. .] 8 :ص[ 
                                               

 واكتملـت يف  ،فَصفَةُ الذكرِ اكتملت يف القرآن الكرميِ ترتيالً وإنزاالً.... .] 44 :النحل[ 
  . .هذه الصفةُ نراها مسألةً كاملةً يف معيارِ معجزة إحدى الكُبر. .السنة الشريفة إنزاالً

    =38  =19  ×2   
  . .اآليتان التاليتان متكاملتان يف مسألة واحدة. .ولنأخذْ مثاالً آخر.. 
                         ]3 :اإلسراء [   
                 ]77 :الصافات [  

اآليةُ األوىل تبين أنّ موسى عليه السالم من ذُرية الذين حملُوا مع نـوحٍ عليـه   .. 
ةَ نوحٍ فقط هي اليت. .السالم يف السفينةأنّ ذُري نبيواآليةُ الثانيةُ ت  ـتيقوبتقـاطُعِ  . .ب

نرى أنّ موسى عليه السالم من ذُرية أبناٍء نوحٍ عليه السالم الذين  ،دالالت هاتني اآليتني
هذا التكاملُ يف املعىن والـدالالت  . .والذين حملُوا معه يف السفينة ،أنجبهم قبل الطُّوفان

  . .معجزة إحدى الكُبر نراه تكامالً يف معيارِ ،بني هاتني اآليتني الكرميتني
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             ]223=  ] 3 :اإلسراء  
       ]138=  ] 77 :الصافات  

223  +138  =361  =19  ×19  
سابقاً أنّ النصني القرآنيني التاليني يؤكِّدان انفراد  كُنا قَد رأينا. .ولنأخذْ مثاالً آخر.. 

وهامها يف معيارِ معجـزة إحـدى الكُبـر    .. .القرآن الكرمي بالترتيلِ من عند اِهللا تعاىل
  . .متكامالن
                                    

   367=  ] 3 :آل عمران[ 
                                

        ]412=  ] 136 :النساء  
367  +412  =779  =19  ×41  

رأينا سابقاً أنه عند الرسالة اخلاتمـة متَّ حتـولٌ يف ماهيـة    . .مثاالً آخر ولنأخذْ.. 
فتم التحولُ من معجزات كونيـة  . .املعجزات اليت يؤيد اُهللا تعاىل بِها رسلَه عليهم السالم

تكفـي   ،عاملِ األمرِ إىل معجزة تنتمي إىل ،حيثُ كذَّب ا األولون ،ساحتها عاملُ اخللْقِ
ورأينا أنَّ ذلك يبينه . .وصاحلة لكلِّ زمان ومكان ،البشر عن كلِّ املعجزات اليت يطلبونها

نراه تكامالً يف معيارِ . .هذا التكاملُ. .تكاملُ املعىن والدالالت للعبارتني القرآنيتني التاليتني
  ..معجزة إحدى الكُبر

              ]175 = ] 59: اإلسراء   
            ]205=  ] 51: العنكبوت  

175  +205  =380  =19  ×20  
احلِ الرساالت السماوية اعتمدنا على تكاملِ دالالت يف حتديد مر.. ولنأخذ مثاالً آخر.. 

               : النص القرآينِّ
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         : مع النص القرآينِّ.. ] 13: الشورى[ 

    ]لُ.. ] 26: احلديدر.. هذا التكامإحدى الكُب تكامالً يف معيارِ معجزة نراه ..  
                                               

             ]579=  ] 13 :الشورى   
                                    

                      314=  ] 26 :احلديد[   
579  +314  =893  =19  ×47  

فهلْ نستطيع التمييـز بـني    ،ما دامت القيمةُ العدديةُ ضابِطَاً لتصوراتنا :45س 
املسائلِ املُختلفة دودكُونُ ،حتشابِهاً ؟ اليت يم ةها اللغويصياغت رظاه..  

وعلى . .هذا يتوقّف على إدراكنا لحقيقة دالالت الكلمة القرآنية واجلُملة القُرآنية.. 
يف . .لنقف عند هذا املثـال . ..قُدرتنا يف جمعِ عناصرِ املسألة الكاملة من القرآن الكرمي

   :وهذه النصوص هي. .نصوصٍ يتعلّق ظاهرها بقضية واحدة القرآن الكرميِ أربعةُ
                                  

       ]129 :البقرة [   
                                 

       ]151 :البقرة [   
                              
                 ]164 :آل عمران [   
                                   

       ]2 :اجلمعة [..  
هذه املسألةَ من زاوية مخاطبة أهلِ الكتابِ ببعث الرسـولِ   النص الرابع يتناولُ.. 

والسياق القُرآينُّ التايل هلذا النص يف سورة اجلُمعة يؤكِّـد  . .األمي الذي يأمرهم باتباعه
 –بِدعوة الناسِ  نرى أنّ هذا النص يتكاملُ مع أمرِ اِهللا تعاىل لرسوله . .ولذلك. .ذلك
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الرسالة  ومع أمرِه جلَّ وعال بِدعوة هؤالِء الناسِ إىل منهجِ ،–هم أهلُ الكتابِ واألميون و

فكلمةُ..... اخلامتة       يف هذا النص،     ـلِ مـععـن التكام خروجِه رهي س
  . .مبسألة األمية سر دخوله يف مسألة كاملة تتعلَّق وصِ الثالثة اليت رأيناها، وهيالنص

  . .وتأيت معجزةُ إحدى الكُبرِ لتؤكِّد حقيقةَ ما نذهب إليه.. 
                                   

       ]422=  ] 20 :مرانآل ع   
                                 

    ]362=  ] 158 :األعراف   
                                                 

    ]432=  ] 2 :اجلمعة   
422  +362  +432  =1216  =19  ×64   

نرى أنّ كُلَّ نص لوحده يكونُ .... .لنعد اآلن إىل النصوصِ الثالث األوىل....... 
  ..الكُبرمسألةً كاملةً يف معيارِ معجزة إحدى 

                                                   

     ]22×  19=  418=  ] 129 :البقرة  
                                 

     ]21×  19=  399=  ] 151 :البقرة  
                                           

       ]19=  532=  ] 164 :آل عمران 
 ×28    

 :ولو نظرنا يف النص األول لرأيناه دعاَء إبراهيم عليه السالم املُكون من قسـمني .. 
وكلُّ قسمٍ من . .وقسم يتعلّق بصفات الرسولِ احلاملِ هلذه الرسالة ،قسم يتعلّق بالرسالة

  ..راه مسألةً كاملةً يف معيار معجزة إحدى الكُبرن ،هذين القسمني
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        =152  =19  ×8   
             =266  =19  ×14  

لرأينا كُالً منهما مكَوناً من إجابتني علـى   ،ين والثالثولو نظرنا يف النصني الثا.. 
وجبمع القسمِ املُتعلِّقِ بالرسالة من هاتني اإلجابتني نرى مسألةً كاملةً يف . .هذين القسمني

  . .معيارِ معجزة إحدى الكُبر
         =130   
              =269  

130  +269  =399  =19  ×21  
 ..الرسالة لِ هلذهالرسولِ احلام سمِ املتعلِّقِ بصفاتبِجمعِ القنرى . .من اإلجابتني ،و

  ..أننا أمام مسألة كاملة يف معيارِ معجزة إحدى الكُبر
          =269  
          =263  

269  +263  =532  =19  ×28  
حلصلنا علـى   ة املعنية يف النصوصِ الثالث،علّقِ بالرسالولو قُمنا بِجمعِ القسمِ املت.. 

لةكام ر ،مسألةإحدى الكُب عجزةةُ تساوي جِداَء أساسِ مها العدديقيمت،  ةالعددي بالقيمة
  ..كونَ القرآن الكرميِ جوهر الرسالة املعنية. .لكلمة القرآن
        =152   
        =130   
              =269  

152  +130  +269  =551  =19  ×29  
    =29   
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ذه الرسالة يف النصوصِ بشخصِ الرسولِ احلاملِ هل ولو قُمنا جبمعِ القسمِ املتعلّقِ.. 
قيمتها العدديةُ تساوي جِداَء أساسِ معجزة إحدى  ،حلصلنا على مسألة كاملَة الثالث،

  ..حامالً للرسالة املعنية كونَ الرسولِ محمد  ،الكُبر بالقيمة العددية لكلمة حممد
           =266      
          =269  
          =263  

266  +269  +263  =798  =19  ×42  
        =42  

  إنّ كَلمةَ :قُلْت :46س    تعاىل هيف قول:           
                               ..  كانت

 ةالقرآني إخراجِ هذه الصورة رالثالثَ س روالص مضت واحدة لِ يف مسألةمن التكام
ياغةلَة ،األخرى املشابِهةَ هلا يف الصسألةً كامواليت رأيناها م. .  

 فما هي حدود الدالالت اليت حتملُها مسألةُ ..     تابِِ اِهللا تعاىليف ك. .
وكيف نوفِّق بني تعريف . .د هذه الدالالتوهل تصدق معجزةُ إحدى الكُبر حدو

ةاِهللا تعاىل ،األمي ندع ناً مالكرميِ توقيفي مِ القرآنسر ِنن كَووبالتايل. .وبي. . كيف
  ..برسمِ حروف القُرآن الكرمي ؟ حصلَ  علْم الرسولِ 

 ..ةَ : قُلْتإنّ الصورةَ القرآني                        
                 ، ِتاببأهلِ الك تعلَّققُرآينٌّ ي ياقا ستلوهي، 
 ،بة أهلِ الكتابِفدالالتها دخلَت كما رأينا يف مسألة كاملَة تتعلَّق بِمخاطَ. .ولذلك

  . .كونهم الطَّرف اآلخر يف مسألة اُألمية هذه
تلقي الضوَء على كَون اُألمية يف كتابِ اِهللا تعاىل تعين غَري  ،واملسألةُ الكاملةُ التاليةُ.. 
تايبأهلِ الكتابِ ،الك مبخاطبة ياقٍ قرآينٍّ يتعلَّقيف س رِدهم  ،حينما تاآلخر يف كون الطرف

  . .مسألة األمية هذه
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تدور حولَ  ،فدالالت مسألة اُألمية يف النصني املُكونني هلذه املسألة الكاملة.. 

ثُ عنهاجلانبِ الذي نتحد. ...الكاملة ويف هذه املسألة،  رهوضيُء جلةٌ تسألةٌ كامم
اليت حنن بصدد دراسة هذا  ،ع الطرف اآلخرِ يف مسألة اُألميةاإلجابة على املُحاججة م

  . .اجلانبِ منها
            =228  =19  ×12  
   :وهذه مسألةٌ كاملةٌ أُخرى يف هذا اجلانبِ من دالالت األمية يف كتابِ اِهللا تعاىل.. 
                              

                                        
    ]762=  ] 20 :آل عمران   

                                 
                                        

          ]803 = ] 75: آل عمران   
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تتمحور حولَ  ،إننا نرى أيضاً أنّ دالالت األمية يف هذه النصوصِ القرآنية الكرمية.. 
  . .كونِها الطرف اآلخر املُقابِلَ ألهلِ الكتاب

: تعاىل حني تجريد املعىن عن السياقِ القرآينِّ املُحيط، يعرف األمي بأنه ويف كتابِ اهللا.. 
الذي مل يقتبس من اتمعِ املُحيط أي علمٍ أو ثقافة يف املسألة اليت تتعلَّق بِها اُألميةُ، ويبقى 

  .. املتعلِّقةَ بكونِه أُمياً بالنسبة هلا بِفطرته بعيداً عن تأثريِ املُجتمعِ املُحيط فيما يخص املسألةَ
 ،ولذلك رأينا يف املسألتني الكاملتني السابقتني أنّ األميةَ أتت لتصف غري الكتابيني.. 

وهذا اجلانب من املعىن يف  ،أي الذين مل يقتبسوا من اتمعِ احمليط علْم الكتاب السماوي
يف مقابِلِ  –كما رأينا  –جةَ تعلُّقه بِسياقٍ قُرآينٍّ يضع األميةَ كان نتي ،املسألتني السابقتني

  . .أهلِ الكتاب
فأهلُ . .ولكن هذا ال يعين أنّ األميةَ يف كتابِ اِهللا تعاىل هي حصراً غري الكتابيني.. 

ةنهم باُألميسماً ماُهللا تعاىل ق فصهم يذلك أ. .الكتابِ ذات ببسوتابهم ال يعلمونَ الكن، 
باألماينِّ والظَّن هعاملسألة. .ويتفاعلونَ م هلذه بالنسبة نيم أميلَهعتابِ جهِم بالكلْمع مَدفَع. .  

 ..ةاُألمي وانبِ دالالتلِ جداخوَء على تلقي الضةُ التاليةُ تالقرآني صوصيف  ،والن
كاملة سألةم، صدرتعجزةُ إحدى الكُبتكاملَها م يقولُ تعاىل. .ق. .  
                               

                                     
           ]864 = ] 79 – 78: البقرة   
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ليست محصورةً بوصف الطَّرف اآلخرِ املُقابِلِ ألهلِ  –كما نرى  –فاُألميةُ .. 
الذي مل يتعلَّم القراءةَ .... .وليست محصورةً بِعدمِ تعلُّمِ القراءة والكتابة. .الكتاب

. .أمي بالنسبة هلذه املسألة ،شرِومل يقتبس هذا العلم من الب ،والكتابةَ من اتمع احمليط
  . .ولكن هذا ال يعين أنه أُمي بالتعريف العام لُألمية

 . .فأولئك الذين يصفُهم اُهللا تعاىل باألميني من أهلِ الكتاب..       
                  ..  فَةالص م اُهللا تعاىل بِهذهفْهملْ يص

إنما يصفُهم اُهللا تعاىل بذلك ألنهم ال يعلمونَ . .بِسببِ عدمِ تعلُّمهِم القراءةَ والكتابة
إالّ أماينَّ وال يتفاعلونَ معه إالّ بالظَّن السماوي تابالك. . ندهمن ع بم من يكتنهما مورب

  . .وهوى ويدعي أنه من عند اِهللا تعاىل ظناً
  :يقولُ تعاىل                       

                                   

                          ..   
فال يمكن لعاقلٍ أنْ يجزِم بأنّ الذين يكتبونَ الكتاب بأيديهم مثّ يقولون هذا من .. 

 . . تعاىلال يوجد بينهم من يعنيه قولُ اهللا ،عند اهللا تعاىل          
             ..  دحصورةً بِمجرم فاملسألةُ كما نرى ليست

  ..عدمِ تعلّمِ القراءة والكتابة
ه الطاهرة كان بِفطرت. .كان أُمياً بِكُلِّ ما حتملُ الكلمةُ من معىن والرسولُ .. 

أُمياً أيضاً بالنسبة  وكانَ . .وملْ يتأثَّر بثقافة اتمعِ احمليط املتعلِّقة بالعقيدة الوثنية ،نقياً
هو  وما تعلَّمه . .فلم يقتبس من اتمعِ احمليط علْم هذه املسألة. .ملسألة القراءة والكتابة
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من  فهذا العلم مل يقتبِسه  ،وبالتايل مل تتأثَّر أُميته أبداً. .ماءبِوحيٍ من الس ،إمالُء السماء
  ..اتمعِ احمليط

ولذلك نرى أنّ رسم القُرآن الكرميِ أكرب من كُلِّ قواعد اإلمالِء والنحوِ اليت عرفَها .. 
علْم الكتابة من املُجتمعِ  ولو أخذَ الرسولُ ... البشر قبلَ تقعيد اللغة العربية، وبعد ذلك

 لَفَقَدها، وذات مِ الكلمةسيف ر ملا رأينا هذا الفارِق ،املُحيط هتكتبةَ ... أُمي ن الذي أمرفَم
ومن الذي أمر كتبةَ الوحيِ .. الوحيِ بِحذف حرف الياِء من كلمة إبراهيم يف سورة البقرة

  .. ؟ أليس الرسولُ ... ومن ومن.. مايزتني، كما رأينابرسمِ كلمة ضعفاء يف صورتني مت
 .. عليها البشر اإلمالِء اليت تعارف دبِ قواعسالقرآنُ الكرميِ ح كلمات مستفلو ر

  ..آنذاك، هل كان من املُمكن أنْ نرى ما نراه من أوجه إعجازية يف حروف القرآن الكرمي ؟
 . .الكرمية األوىل اليت نزلَت عليه لآليات  فبتلقّيه ..           

                                  
          ]لُغةَ ال. .] 5 – 1 :العلق يٍ  ،سماِء بإهلامٍ من اهللا تعاىلتعلّمحوو

ونقلَ لكتبة  ،أُمياً وبالتايل بقي . .بعيد عن قواعد لغة البشر وآليات تعلُّمهِم ،مباشرٍ
  ..الوحيِ رسم القرآن الكرميِ كما هو متاماً يف اللوحِ احملفوظ

 ..بات ةاألمي سألةم فْعِ دالالتعلى د ا اإلصرارمِ تعلُّمِ أمدرِها يف إطارِ عصجاه ح
والكتابة هامِ الرسول  ،القراءةرٍ لآلخرين على اتربعدمِ إعطاِء م ةجبِح  أتى بالقرآن هبأن

هذا اإلصرار هو اتهام مبطَّن للقرآن الكرمي بأنه ال حيملُ من السوية . .الكرميِ من عنده
اليت ت ةاِهللا تعاىلاإلعجازي ندع نم ترتيلَه لٍ ال  ،ثْبِتجلَ على رزن كونِه مع بإالّ ما يتناس
عجزةً أمام الذين يقرؤون ويكتبون. .يقرأُ وال يكتبليس م هوكأنّ الذين يقرؤون . .وكأن

  ..ويكتبون يستطيعون اإلتيان مبثله
لكرمي كونه معجزةً تعجز املخلوقات أصحاب هذا اإلصرارِ جيهلونَ حقيقةَ القرآن ا.. 

ها من جِهةمبثل اِهللا تعاىل . .بأسرِها عن اإلتيان لُها كتابوجيهلون حقيقةَ الدالالت اليت حيم
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واملعيار هو . .فاحلق هو ما يستنبطُ من كتابِ اِهللا تعاىل. .ملسألة األمية من جهة أُخرى

  ..كتاب اِهللا تعاىل
يرى صورةَ الكلمة القرآنية كما هي  كان الرسولُ . .على ذلك بناًء :47س 

ماماً  يف اللوحِ احملفوظها كما رآها ،تكتبةَ الوحيِ برمس ويأمر. . من إشارة فهل هناك
 هقراءت ها عن مسألةتالكرميِ مسألةٌ هلا خصوصي القرآن أنَّ رسم نبيت ةقرآني  وحتريك

به ؟  اللسان..  
  ..يقولُ تعاىل. .ويف املسألة الكاملة التالية دليلٌ على ذلك. .نعم.. 
                                       

         ]26×  19=  494=   ] 19 – 16: القيامة  
 فقولُه تعاىل ..               به اللسان حتريك لنا جانِب نبيأي  ،ي

 وقولُه تعاىل .. .جانِب قراءته كونه نصاً مكتوباً                بيلنا ي ن
هوقراءت هرمس يجانِب. .  

 .. الكاملة واآليةُ األوىل يف هذا املسألة                     نبيت
 هاِهللا تعاىل لرسول لنا أمر  لسانِه بِعدمِ حتريك ِالكرمي من  ،بالقرآن هقبلَ مساعِ قراءت

بعدمِ استعجالِ قراءة القرآن الكرميِ  أي يأمر اُهللا تعاىل رسولَه  ..جربيل عليه السالم
هرسمِ كلمات رؤية جربيل  ،حني قراءةةً لالكرميِ تابِع للقرآن هأنْ تكونَ قراَءت هوبالتايل يأمر

 وهذا ما نراه جلياً يف دالالت قوله تعاىل . .عليه السالم              ..  
للقرآن الكرميِ قبلَ مساعِ هذه القراءة من  هذا االستعجالُ يف قراءة الرسولِ .. 

نراه أيضاً  ،وبعد رؤية رسمِ كلماته كما هي متاماً يف اللوحِ احملفوظ ،جربيل عليه السالم
مع اآلية األوىل  ،معجزة إحدى الكُبر تكَونُ مسألةً كاملةً يف معيارِ ،يف عبارة قرآنية أُخرى

السابقة للرسولِ  ،من املسألة اإلهلي ران األمرصواآليتني الكرميتني اللتني ت ومع  بقراءة
بعيداً عن قواعد  ،بإهلامٍ من اِهللا تعاىل قراءةَ لُغة السماء حيثُ تعلَّم  ،القرآن الكرميِ

اإلمالِء البشري. .  
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ففي خصوصية رسمِ القرآن . .واألدلّةُ على صحة ما نذهب إليه كثريةٌ جداً.. 

ألكرب دليلٍ على أنَّ  ،وتعلُّقِ هذه اخلصوصية مبعجزة يستحيلُ فيها تغري هذا الرسم ،الكرمي
  ..أمر كتبةَ الوحيِ برسمِ القرآن الكرميِ على صورته اليت رآهاكانَ ي الرسولَ 
  :كيف نفهم قولَ اِهللا تعاىل. .بناًء على ذلك :48س            

                        ]لقد . .؟ ] 48 :العنكبوت
. .مل يكن يعلم القراءةَ والكتابة هد بعضهم ذه اآلية الكرمية على أنَّ الرسولَ استش

كان يعلم حروف القرآن  وبني ما تذهب إليه من أنّ الرسولَ  ،كيف نوفّق بني ذلك
  ..ويأمر كتبةَ الوحي بكتابته كما هو متاماً يف اللوح احملفوظ ،الكرمي

بالقراءة والكتابة  يت يستشهدون ا على عدمِ علْمِ الرسولِ هذه اآليةُ الكرميةُ ال.. 
لقد قرؤوا هذه اآلية الكرمية دون أي . .تدلُّ على نقيضِ ما يذهبون إليه ،طيلةَ فترة الرسالة

 اعتبارٍ للعبارة القرآنية        ، لُو (  :وكأنَّ اآليةَ الكرميةَ على الشكلتت تا كُنمو
لُونَ مطبالْم ابتإِذاً الر ينِكمبِي طُّهخال تابٍ وتك ن(..  

 إنَّ العبارة القرآنية ..          النيب لْمتنفي ع  كتاب قبل نزول أي بتالوة
ولو كـان  . .قد خطَّ أي كتاب بيمينه قبلَ ذلك وتنفي أن يكونَ النيب  ،النص القرآين

لَما وردت  ،لو كان ذلك ،بالتالوة بعد نزول النص القرآين كعلمه قبل نزوله لنيب علم ا
وما كُنت تتلُو مـن كتـابٍ وال   ( أي لكانت على الشكل . .هذه العبارةُ القرآنيةُ أصالً

  : القرآنيـة  وبالتايل فورود هذه العبـارة . .)تخطُّه بِيمينِك إِذاً الرتاب الْمبطلُونَ   
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       هيدلّ على أن  ـ نص القـرآينَّ ويعلـم   أصبح بعد نزول النص القرآين يتلوا ال
  :ولذلك يف املسألة الكاملة اليت رأيناها .....حروفَه
                                                

         ]26×  19=  494 =  ] 19 – 16 :القيامة  
 يف هذه املسألة رأينا أنَّ قولَه تعاىل ..                   لنا جانِب نبيي

هي اتباع  ،فالقراءةُ املعنيةُ هنا ،نِب قراءته كونه نصاً مكتوباًأي جا ،حتريك اللسان به
فقبل نزول النص القرآين مل يتلُ  ،قراءة جربيل عليه السالم للنص القرآين ككتابٍ مسطور

 كتاب ومل خيطْه بيمينه القرآين ،أي ا بعد نزول النصأم،  فقد أصبح  يتلوا كتاب
تلك احلالة اليت كانت قبل نزول  ،بذلك انتهت حالةُ عدمِ علْمه بالتالوةو. .اهللا تعاىل

  وهذا ما تبينه العبارة القرآنية  ،النص القرآين     الكرمية يف اآلية:     

                                
  . .] 48 :العنكبوت[                                                                      

للنص القرآينِّ كانت بعد أن تعلَّم قراءته من جربيل عليه  تالوةُ الرسولِ . .إذاً.. 
وهذا ما . .نصعمراً قبل نزول النص القرآين مل يتل خاللَه أي  فقد لبث  ،السالم

  :تصوره اآلية الكرمية                                
               ]16 :يونس [..  
  ..ولذلك نرى أنّ هذه اآليات جمتمعةً مسألةٌ كاملة.. 
       ]144=  ] 18 :القيامة   
                                    

       ]453=  ] 16 :يونس  
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  :وهكذا نرى أنَّ العبارةَ القرآنية..                

         تنفي تالوةَ النيب كتابٍ وتنفي خطَّه بيمينه وذلك قبل نزول  ،ألي
   :أي خاللَ الفترة اليت تصورها العبارةُ القرآنية ،النص القرآين      

    ..   
  ..ى الكُبرولذلك تتكامل هاتان العبارتان القرآنيتان يف معيارِ معجزة إحد.. 
               =250  
          =187  

250  +187  =437  =19  ×23  
 استشهادهم باآلية الكرمية . .إذاً..                    

               ]على عدم تعلّمه  ،] 48 :العنكبوت  للتالوة
 فهذه اآليةُ الكرميةُ دليلٌ على أنه  ،ليس سليماً وال بأي وجه من األوجه ،طيلةَ حياته

عليه قبلَ نزولِ القرآن الكرمي بالنسبة ملسألة  بعد نزول النص القرآينِّ أصبح نقيض ما كان
  . .التالوة

كان يقرأ القرآنَ  نرى يف كتابِ اِهللا تعاىل نصوصاً تؤكّد أنه . .وفوق ذلك.. 
ولو نظرنا إىل العبارات القرآنية املصورة لأمرِ اِهللا تعاىل لرسوله بتالوة . .الكرمي ويتلوه

  ..لرأيناها مسألةً كاملةً يف معيارِ معجزة إحدى الكُبر ،) القرآن الكرمي( كتابه 
            ]138=  ] 27 :الكهف  
          ]108=  ] 45 :العنكبوت  
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 ويف هذه املسألة الكاملة نرى وجود حرف األلف يف رسمِ كلمة ..   ، 

 وال نرى هذه األلف يف رسمِ كلمة  ،وذلك بني حريف التاء والباء   ..  وهنا
يعون النظر إىل كتابِ اهللا تعاىل الذين ال يستط ،أتوجه إىل أصحابِ املنهجِ التراثي اجلمعي
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سكبت خاللَ التاريخ بعيداً عن حقيقة دالالت  ،إالّ من خاللِ تصورات مسبقة الصنع

هل ميكننا أنْ نبدلَ هذا  :فأقولُ هلم ،ومن مادة أهواِء بعضِ رجاالته ،كتابِ اِهللا تعاىل
هذه املعادلةُ وغريها الكثري من املعادالت  دون أن ختتلَ ،الرسم التوقيفي من عند اهللا تعاىل
ومن الذي . .واليت ال يحيطُ ا إالّ اُهللا سبحانه وتعاىل ؟ ،املبنية على هذه العبارات القرآنية

  . .أمر كتبةَ الوحي ذه اخلصوصية من الرسم ؟
ن يعرِض عن فم ،إجابة منطقية ةَوال ننتظر منهم أي ،نتوجه إليهم ذا السؤال.. 

  دالالت العبارة القرآنية     الكرمية يف اآلية:               
                       ]48 :العنكبوت [،  ن حياربوم

ال ميكنه الوقوف عند هذه احلقيقة  ،ألدلّة والرباهنيكلَّ جديد مهما محل هذا اجلديد من ا
تلك اخلصوصية اليت تعد برهاناً من جمموعة براهني  ،من خصوصية لرسمِ كتابِ اهللا تعاىل

نقَلَه جربيلُ عليه السالم من اللوحِ  ،تثبت أنَّ رسم القرآن الكرمي توقيفي من عند اهللا تعاىل
  . . ولِ احملفوظ إىل الرس

هلْ يمكن استخدام هذه األجبدية القرآنية كمفتاحٍ للدخولِ إىل جوانب  :49س 
  ..إعجازية أُخرى يف القرآن الكرمي ؟

إنّ جماميع القيمِ العددية للنصوص القرآنية تتقارب وتتباعد وِفق معايري تتعلّق . .نعم.. 
األدلّة صوص بتقاربِ وتباعدلُها هذه النمِ  . .اليت حتمـيالق نتواز دنع قَفْتوأنا يف حبثي و

مبيناً كيف أنَّ هذا التوازنَ هو انعكاس لتوازن األدلة واملعاين  ،العددية للنصوص القرآنية
  . .بني هذه النصوص

 ..من هذا التوازن ليمةالس ولَنا إىل الداللةصإنّ و، تي   حقيقـةنـا لعلى إدراك قَّفو
  ..الدالالت اليت حتملُها الكَلمةُ القُرآنيةُ واجلُملةُ القُرآنية

يف موروثاتنا الفكرية ملْ تعرف كلمةُ الروحِ تعريفاً سـليماً  . .كيف يكونُ ذلك...
 ،ومرةً باحليـاة  ،رةً باجلسدوم ،فَمرةً تخلَطُ الروح بالنفس ،مستنبطاً من كتابِ اِهللا تعاىل

إنّ كلمةَ الـروحِ  .... .وكلُّ ذلك ال عالقةَ له بالدالالت احلق اليت حيملُها القرآنُ الكرمي
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.. .والقُرىب منه جلَّ وعال ،واملدد ،الصلةَ مع اِهللا تعاىل :ومشتقّاتها يف كتابِ اِهللا تعاىل تعين

ألنه الصـلةُ   ،وجربيلُ عليه السالم وصف بالروحِ األمني ،فالقرآنُ الكرمي وصف بالروح
  . .األمينةُ بني اِهللا تعاىل وبني البشر

  . .وقَولُه تعاىل..                         
                                           
                  ]ادلةنا ،] 22 :اةَ استداللحص ؤكِّدي. ..

أُيدوا بِمدد وصلة وقُرىب من أي  ،فهؤالء املؤمنون أُيدوا بروحٍ  من اِهللا تعاىل نتيجةَ إميانِهم
  . .اهللا تعاىل
 ..   ة التاليـة املتعلّقـةالنصوصِ القرآني بني ةمِ العددييالق هذه احلقيقةُ نراها يف توازن

  . .بالروحِ القرآين
          ]188=  ] 9 :احلجر   
            ]188=  ] 85 :اإلسراء  
          ]188=  ] 3 :الزخرف   

 : فالروح املعين يف قوله تعـاىل ..                     ،
 تتوازنُ دالالته مع دالالت نصوصٍ قرآنية تتعلّق بالقرآن الكرمي املُنـزل            

           اِهللا تعاىل مع لةوالص ل، أي تتعلّق جبانبِ املعجزةزوليس املُن ،..  
 ..ص ا يؤكِّدةَ هذا االستداللِوممة  ،حأنّ العبارةَ القرآني              

              ه حولَ القرآنجمليف م ياقٍ قرآينٍّ تالٍ هلا يتمحورتتكاملُ مع س
  . .الكرمي
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      ] 9×  19×  19=  3249=   ] 93  – 85: اإلسراء  
  .... .ولنأخذْ مثاالً آخر.. 
  . .يف سورة احلجر آيةٌ تصور قولَ الكافرين للرسول .. 
           ]219=  ] 6 :احلجر    

يشملُ الرد على قولِ هـؤالِء   جواب من اِهللا تعاىل لرسوله ويف سورة الطُّورِ .. 
لذلك نرى أنّ القيمةَ العدديةَ هلذا الرد متوازنةٌ متاماً مع القيمة العددية لآليـة   ،الكافرين

  . .املُصورة لقولِ الكافرين
           ]219=  ] 29 :الطور    

 ..هعلَمأنْ ن وما جيب:  ـةالقرآني باراتا من العبغريِه ةالقرآني العبارة أنَّ ارتباطات، 
الذي نراه عيارِ التوازنر ومإحدى الكُب عجزةعيارِ مم نمةً ،ضياهنتم ليست. .. بارةكُُلِّ عفَل

وعلى سبيلِ املثالِ لننظُـر إىل  . .ما ال يعلَم حدودها إالّ اُهللا تعاىل ،اطاتقُرآنية من االرتب
 الكرميـة ولِ اآليةخد. .                          ،   ـعم

إحدى الكُب عجزةوِفق معيارِ م كاملة ا يف مسألةلَه التالية راآليات. .  
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     ] 192×  19=  3648=  ] 46 – 29 :الطور  

 ..الكاملة كُلٍّ من اآليتني  ،ولو نظرنا إىل هذه املسألة عنُ موازتلرأينا فيها آيةً ت
  . .املُتوازِنتني اللتني عرضنامها

           ]219=  ] 6 :احلجر    
           ]219=  ] 29 :الطور    
            ]219=  ] 42 :الطور   

 .. ولو نظرنا إىل كلمة       الكرمية يف اآلية              
             ،  ُةها العددياليت قيمت 11( لرأيناها بالتاِء املبسوطة (،  وليست

  . .) 7( العددية بالتاِء املربوطة اليت قيمتها 
 ،اهللا تعاىل وهنا أسألُ الذين يزعمونَ أنّ رسم القرآن الكرمي ليس توقيفياً بأمرٍ من.. 

لمن كَانَ لَـه  نترك اإلجابةَ . .هل من املُمكنِ استبدالُ هذه التاِء املبسوطة بتاٍء مربوطة ؟
هِيدش وهو عمأَلْقَى الس أَو قَلْب..  

كيـف أنّ دالالتهمـا    ،ولننظر إىل اآليتني التاليتني املُتتاليتني يف كتابِ اهللا تعاىل.. 
  . .ينعكس ذلك توازناً يف القيمِ العددية هلما وكيف ،متوازنةٌ
                                 

           ]519=  ] 113 :التوبة   
                                

            ]519=  ] 114 :التوبة   
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  . .مباشرةً يف مسألة كاملةوهاتان اآليتان تدخالن مع اآلية التالية هلما .. 
                                 

           ]519=  ] 113 :التوبة   
                                

            ]519=  ] 114 :التوبة   
                            

       ]387=  ] 115 :التوبة   
519  +519  +387   =1425  =19  ×75   

قسـمها األولُ   ،واآليةُ الوسطى من هذه اآليات الثالث نراها مكونةً من قسمني.. 
ها الثاين يدخلُ مع اآلية الثالثة يف مسـألة  وقسم ،يدخلُ مع اآلية اُألوىل يف مسألة كاملة

نراه واضحاً جلياً  ،وبالتايل بني هاتني املسألتني ،واحلد الفاصلُ بني هذين القسمني. .كاملة
  . .يف ظاهرِ الصياغة اللغوية هلذا النص القرآين

                               
                             

        =798  =19  ×42    
                                        

                                   
 =627  =19  ×33    

وبني إجابـة   ،ولننظر إىل التوازن الكاملِ بني قولِ فرعونَ يف النص القرآينِّ التايل.. 
وكيف ينعكس هذا التوازنُ توازناً بني مجمـوعي   ،موسى عليه السالم على هذا القول

  . .القيمِ العددية لهذين القولني
                                   

      ]469=  ] 19 – 18 :الشعراء  
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       ]469=  ] 21 – 20 :الشعراء  

من أجلِ  ،يف سورة النملِ قُدم لسليمانَ عليه السالم عرضان. .ولنأخذْ مثاالً آخر.. 
هذان العرضان نراهما متوازِنني يف مجموعِ القيمِ العددية لكُلٍّ . .اإلتيان بعرشِ ملكَة سبأ

نهمام. .هاتأقصى إمكاني مني قدفكلٌّ من العارِض. .  
                              

    ]334=  ] 39 :النمل    
                                            
    ]334=  ] 40 :النمل    

 ..ةاملُناقَص ذه رضِ الثاين الذي فازلَةُ للعلَةً يف  ،واآليةُ الكرميةُ احلامسألةً كامنراها م
  . .معيارِ معجزة إحدى الكُبر

                                   
                                        
            ] 52 × 19=  988=  ] 40: النمل    

كيف ينعكس توازنـاً يف   ،ولننظر إىل توازن املعىن والدالالت بني اآليتني التاليتني.. 
  . .القيمِ العددية بينهما

                                          
     ]370=  ] 106 :البقرة   

                                       
      ]370=  ] 101 :النحل  

 .. بعضِ أحكامِ القرآن خسوإنساُء  ،الكرميِ لبعضِ أحكامِ أهل الكتاب واملشركنيفَن
هو  ،حيثُ حتلُّ أحكام القرآن الكرمي مكانها ،اِهللا تعاىل لبعضِ أحكام الرساالت السابقة

  . .مكان حكمٍ آخر غريِ قُرآينٍّ ،تبديلُ حكْمٍ قُرآينٍّ 
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 ،والـدالالت بينـهما  ولننظر إىل ما حتملُه اآليتان التاليتان من توازن يف املعـىن  .. 

  . .وانعكاسِ ذلك يف جمموع القيم العددية حلروفهما
                              

    ]393=  ] 61 :النساء   
                                  

     ]393=  ] 15 :احلديد  
وغـرم   ،وفتنوا أنفسهم ،فاملنافقون الذين يزعمون أنهم آمنوا مبا أنزلَ اُهللا تعاىل. .
  . .الذين كفروا يف نار جهنمشأنهم كشأن  ،وغرهم باهللا الغرور ،األماين

كونـه ال   ،وكُلٌّ من هاتني اآليتني تتوازنُ مع آية تدعو إىل تدبرِ القرآن الكـرمي .. 
جعلَهم يتصفون بصـفات   ،فعدم تدبرِ هؤالء املنافقني للقرآن الكرمي. .يوجد فيه اختالف

  . .وبالتايل يستحقّون مصريهم يف اآلخرة ،النفاق
                                 

    ]393=  ] 82 :النساء    
وكيف  ،لننظر إىل اآلية الكرمية التالية كيف أنها مسألةٌ كاملةٌ. .ولنأخذْ مثاالً آخر.. 

  . .متوازِنتني يف معيارِ معجزة إحدى الكُبر ، كاملَتنيأنها مكونةٌ من مسألتنيِ
                                     

   16×  19=  304=  ] 23 :األنفال[ 
           =152  =19  ×8    
         =152  =19  ×8  

كيف أنها متوازنةٌ يف املعىن  ،ولننظر إىل النصوصِ القُرآنية التالية من سورة يوسف.. 
  . .وكيف ينعكس هذا التوازنُ توازناً بينها يف القيمِ العددية ،والدالالت
                                    

     360=  ] 4 :يوسف[ 
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   ]360=  ] 13 :يوسف    
                                 

   ]360=  ] 18 :يوسف    
وكاملتان يف معيارِ معجـزة   ،كيف أنهما متوازنتان ،ولننظر إىل اآليتني التاليتني.. 

  . .إحدى الكُبر
                                      

     ]20×  19=  380=  ] 31 :العنكبوت    
                                 

     ]20×  19=  380=  ] 32 :العنكبوت    
كيف ينعكس توازناً يف  ،ولننظر إىل توازن املعىن والدالالت بني اآليتني التاليتني.. 

  . .القيمِ العددية بينهما
                               

         ]572=  ] 15 :سـبأ  
                                    

        ]572= ]  16 :سـبأ  
  . .وكذلك األمر بني العبارتني القرآنيتني التاليتني.. 
                                 

    ]368] =  88 :يونس   
                  

  368=  ] 89 :يونس[ 
  ..وكذلك األمر بني العبارتني القرآنيتني التاليتني.. 
          ]217=  ] 131 :األعراف  
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                        ]131 :األعراف [  =
217  

  ..وكذلك األمر بني اآليتني التاليتني.. 
          ]264=  ] 25 :الفرقان   
                               

   264=  ] 26 :الفرقان[  
ولننظر إىل توازن املعىن والدالالت يف املسائلِ التالية، كيف ينعكس توازناً يف القـيمِ  .. 
  .. العددية
                                  

   324=  ] 121 :آل عمران[ 
                                     

  324=  ] 122 :آل عمران[ 
............................  

           ]258 = ] 58: األنبياء   
                            

   258=  ] 63 :األنبياء [
         ]177=  ] 62 :األنبياء   
         ]177= ]  63 :األنبياء   

...............................  

          ]202=  ] 60 :األنبياء   
        ]202=  ] 70 :األنبياء  

..............................  

        ]116=  ] 11 :احلج  
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       ]116=  ] 11 :احلج  

..............................  

                                           
   344=  ] 27 :النور[ 

                                
  344=  ] 29 :النور[ 

..............................  

                       ]17 :العنكبوت [  =
228  =19  ×12   
                   ]17 :العنكبوت [ 

 =228  =19  ×12   
  ..وال يستطيع خملوق اإلحاطةَ ا ،فاألمثلةُ كثريةٌ جداً ،وال أُريد اإلطالةَ.. 
 ،قُلْت إنها اسم صفَة للقُرآن الكَرمي ،حينما تحدثت عن كَلمة الكَوثَرِ :50س 

 عةَ مها العدديتيمق تعمجكلميت الروحِ والقرآنول ةالعددي يمةمسألةٌ  ،الق تمفَت
اكتملَتا يف  ،)الذكر  –النور (  :إنَّ صفَتي :وقُلْت. .كاملةٌ مكَونةٌ من هذه الكلمات

وأكدت ذلك من خاللِ كَون القيمة العددية لكلِّ منهما مسألةً  ،القرآن الكرمي
هجِ هذه النظرية هلْ من املُمكنِ االنطالق من جمموعِ القيمِ العددية وِفق من.... .كاملة

لة ؟ ،للكلماتاملسائلِ الكام دودح حديدت حون..  
أي من الكَلمات الـواردة يف   ،ولكن شريطةَ أن تكونَ الكَلمةُ قُرآنيةً. .بالتأكيد.. 

:  ات للرسول لو أخذنا امسي الذ. ....القرآن الكرمي    ،        ،   مـع
  :األمساء اليت خاطبه اهللا تعاىل بقولـه       ، هـي و:       ،      ،   

        ،         ، رلرأيناها مسألةً كاملةً يف معيار معجزة إحدى الكُب..  
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    =42، ،      =39، ،    =33، ،    =

21، ،     =37، ،     =56    
42  +39  +33  +21  +37  +56  =228  =19  ×12  

 ،ولو أخذنا من كتابِ اِهللا تعاىل األمساَء اليت وصف ا عيسـى عليـه السـالم   .. 
  ..ةً يف معيارِ معجزة إحدى الكُبرلوجدناها مسألةً كامل

    =34،  ،      =69، ،     =46،     ،
      =81 ،،      =35 ،،      = 

115   
34  +69  +46  +81  +35  +151  =380  =19  ×20  

 ،ولو أخذنا االمسني اللذين يصفان مرمي عليهـا السـالم يف كتـابِ اِهللا تعـاىل    .. 
  ..لوجدنامها مسألةً كاملةً يف معيار معجزة إحدى الكُبر

    =22، ،       =73  
22  +73  =95  =19  ×5  

معرف  ،اسم صفة خاص به –يف القرآن الكرمي  –رد له ي ،وجربيلُ عليه السالم.. 
  :هو ،بأل التعريف   ..  ِلذلك نرى هذين االمسني مسألةً كاملةً يف معيار

  ..معجزة إحدى الكُبر
    =44 ،  ،     =51  

44  +51  =95  =19  ×5  
أنها مسألةٌ كاملةٌ يف معيارِ معجزة  للكُتبِ السماوية، لرأينا أمساَء الذاتولو أخذنا .. 

  :إحدى الكُبر
    =40، ،    =49، ،    =34، ،  
    =29   

40  +49  +34  +29  =152  =19  ×8   
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   :ولنأخذْ مثاالً آخر.. 
 ..الكرمي املسجد ةُ أمساٍء يف القرآنعد له األمساُء  ،احلرام ما عدا اسم            –وهذه
           – اهوبعد اخلامتة زولِ الرسالةاِهللا احلرام قبلَ ن بيت فبينما . .تص

 اسم          اِهللا تعاىل احلرام بيت فال يص  زولِ الرسالةن إالّ بعد
 بعبارة املُحيط وسياق احلديث . .اخلاتمة            الكرميِ يؤكِّد يف القرآن

 لو أخذنا القيمةَ العدديةَ لعبارة .. ...ذلك          ،  ةالعددي القيمة مع
  لكلمة     رأينا مسألةً كاملةل:   

       =91، ،    =42   
91  +42   =133  =19  ×7  

وحنن نعلم مدى .... .سبعةُ أضعاف أساسِ معجزة إحدى الكُبر :إذاً النتيجة هي.. 
 العدد يمةاحلرام ) 7( ق املسجد عند يف شعائرِ املسلمني. .وجدةُ إشارة يف القرآن  فال تأي

  ..اهللا سبحانه وتعاىل حكمةُالكرمي إالّ وهلا معىن وحكمة حتيطُ ا 
مع أمساِء املُرسلني الذين  ،)قبلَ الرسالة اخلاتمة ( ولو أخذنا أمساَء البيت اُألخرى .. 

 . .حيثُ يقولُ اُهللا تعاىل :    :وهم ،لَهم عالقةٌ ذا البيت         

                 ]96 :آل عمران [،     ،  
      ،     ،     ،  يف معيارِ معجزة كاملة سألةم نا أماملرأينا أن

  ..إحدى الكُبر
    =29، ،     =63، ،    =41،           ،
      =75، ،         =65، ،     =21،،  
     =29 ،،    =35 ،،     =40 ،،     = 

39   
  23×  19=  437= اموع 
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معلوم أنّ نفس عيسى عليه السالم امتألت روحاً منذُ .... .ولنأخذْ مثاالً آخر.. 

هتيقولُ تعاىل. .والد. .                          

             ]اهللا تعاىل. .وكما قُلنا. .] 171 :النساء فإنَّ اإلجنيلَ كالم، 
. .أي أنَّ الذي صاغَه يف قالبٍ لُغوي هو عيسى عليه السالم ،وقولُ عيسى عليه السالم

   ،،   :هي ،فنحن إذاً أمام ثالث كلمات بينها توازنٌ  ،،   
  . .تساويةلذلم ةَ هلذه الكلماتةُ . .ك نرى أنّ القيمةَ العدديفالقيمةُ العددي

  . .) 34( لكلٍّ منها هي 
    =    =     =34   

 القيمةَ العدديةَ للعبارة القرآنية  فإنَّ ،وملّا كان القرآنُ الكرمي قولَ اهللا تعاىل..   
  ، ساوم لكلمة ةالعددي ةٌ متاماً للقيمةي       . .  

      =29،      =29   
 ..ةَ لكلمةونرى أنّ القيمةَ العددي:      ، ةَ لكلمةساوي متاماً القيمةَ العدديت:  
   ..   

    =40، ،    =40  
  . .دليلٌ على هذا التوازن بني التوراة والتابوت ،ويف التكاملِ بني النصني التاليني.. 
       ]80=  ] 93 :آل عمران   
                            

     ]357=  ] 248 :البقرة   
80  +357  =437  =19  ×23   

وقد . .بعد أن ضيعت ،فهذا التابوت فيه التوراةُ يف ترتُّلها الثاين من عند املالئكة.. 
 ،تها لَهاوصياغَ ،فمسألةُ حملِ املالئكة للتوراة. .إنّ التوراةَ صاغتها املالئكة :سبق أنْ قُلنا

  . .نراها يف التكاملِ بني العبارتني القرآنيتني التاليتني
    =40  
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      =74  
40  +74  =114  =19  ×6    

         :ومن خاللِ عرضِ التوازن بني كلميت ،ويف سياقِ اإلجابة على هذا السؤال.. 
    ، و      ، تابِ اِهللا تعاىلبني  ،يف ك العالقة عند الوقوف لسنا بصدد

أي لسنا بصدد تبيان العالقة بني التابوت الذي نزلَت فيه التوراة من عند . .هاتني الكلمتني
لننظر إىل تكامل . .ولكن. .وبني التابوت الذي حملَ موسى عليه السالم يف اليم ،املالئكة

فكلمةُ التابوت ملْ ترد يف كتابِ اِهللا تعاىل إالّ يف . .آليتني اللتني ترد فيهما كلمةُ التابوتا
  ..هاتني اآليتني
                                 

                                  

      ]645=  ] 248 :البقرة   
                                     

            ]685=  ] 39 :طـه  
645  +685  =1330  =19  ×70  

هناك خصوصيةٌ واستقالليةٌ لكُلِّ بعد من األبعاد . .حسب ما أرى :51س 
 بعد إعجازي يتعلَّق بِمجموعِ فدخولُ الكلمة القرآنية يف. .اإلعجازية اليت رأيناها

مستقلٌّ عن دخولها يف بعد إعجازي يتعلّق مبجموعِ كلمات  ،ورودها يف القرآن الكرمي
وهذان البعدان مستقالن عن دخولِ جمموعِ حروفها . .النص القرآينِّ الذي تنتمي إليه

وهذه األبعاد . .نتمي إليهيف بعد إعجازي يتعلّق مبجموعِ حروف النص الذي ت
 املتعلّقة ةاإلعجازي ها يف األبعادحلروف ةمِ العددييستقلَّةٌ عن دخولِ القةُ ماإلعجازي

.... .مبجموعِ القيمِ العددية حلروف النص القرآينِّ الذي تنتمي إليه هذه الكلمة
  ..؟ كيف تفَسر هذه االستقالليةَ :السؤالُ اآلن
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لَه ساحته  ،كُلُّ بعد إعجازي من األبعاد اإلعجازية اليت حيملُها القرآنُ الكرمي.. 
فهو اجلانب اإلعجازي الذي نراه . .ولَه معياره اخلاص به ،ولَه عمقُه اخلاص به ،اخلاصةُ به

  ..معيارِهوبِ ،من منظارِ هذا البعد اإلعجازي ،يف كتابِ اِهللا تعاىل
ومن جمموعها يف  ،وكُلَّما انتقلنا من الكلمة وجمموعها يف القرآن الكرميِ كَكُلٍّ.. 

ةالقرآني القرآينِّ ،اجلملة يف النص هوجمموعِ ورود ة ،إىل احلرفالقرآني إىل  ،ويف اجلملة
كُلَّما انتقلنا . .ص القرآينِّخصوصية احلرف من خاللِ قيمته العددية كلبنة يف بناِء الن

  . .يف حبر دالالت القرآن الكرمي ،باالتجاه األعمق
 ،أي من منظارِ بعد إعجازي ما ،فإذا نظرنا إىل كتابِ اِهللا تعاىل من زاوية ما.. 

 تعاىل فسنرى جانباً إعجازياً خيتلف عن اجلوانبِ اإلعجازية اليت نراها بالنظرِ إىل كتابِ اِهللا
كونَ القرآن  ،وهذا أمر طبيعي. .أي من مناظريِ جوانب إعجازية أُخرى ،من زوايا أخرى

  . .الكرميِ معجزةً مستمرةً ترى جوانِبها من أي زاوية ننظر من خاللها إىل كتابِ اِهللا تعاىل
 ،يحيطُ ا معيار واحد ،اىلومن يتصور أنَّ األوجه اإلعجازيةَ يف كتابِ اِهللا تع.. 

إنما يقوده تصوره هذا إىل التعامي عن األوجه اإلعجازية يف  ،وترى من جانبٍ واحد
وبالتايل  ،فال يرى إالّ اجلانب اإلعجازي الذي يرى من منظارِ معيارِه ،كتابِ اِهللا تعاىل

وكأنه حييط  ،نب املعيارِ الذي تصورههو جا ،حيصر اجلوانب اإلعجازيةَ يف جانبٍ واحد
  ..وبأبعاده اإلعجازية ،بِكتابِ اِهللا تعاىل

رأينا أنَّ جمموع ورود كلمة عيسى .... .لو أخذنا على سبيلِ املثال كلمةَ عيسى.. 
  ....   .يماثلُ جمموع ورود كلمة آدم عليه السالم ،عليه السالم يف القرآن الكرميِ

  ..مرة ) 25( ترد     و كلمة . .مرة ) 25( ترد    مةُ كل
ساحته اختالف كُلٍّ منهما عن باقي البشر يف  ،فمن هذا املنظار نرى متاثالً بينهما.. 

وغري ذلك  ،بنفخِ الروح فيه –يف القرآن الكرمي  –وختصيص كلٍّ منهما  ،ايِء إىل الدنيا
 ،يكَونُ جمموع ورود الكلمة يف القرآن الكرمي ،فمن زاوية هذا املنظار. .بينهمامن التماثلِ 

  ..بعداً إعجازياً يف إطارِ هذه الساحة
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 ،ورأينا كيف أنَّ جمموع ورود كُلٍّ من كلميت عيسى وآدم يف القرآن الكرمي.. 

فهذا اموع يدخلُ يف . .ملنظاريدخلُ يف معادالت تتعلّق بأبعاد إعجازية ترى من هذا ا
بني جمموعِ تكرارِ أمساِء األنبياِء واملرسلني من جهة توازن وبني جمموعِ ورود  ،معادلة

حيثُ كلُّ  ،يف القرآن الكرمي من جهة أخرى) ل  ،س ،ر( مشتقّات اجلذر اللغوي 
  ..كما رأينا ) 513( جمموعٍ منهما هو العدد 

ننظر إىل  ،ذي تكونُ فيه الكلمةُ واحدةَ الوصف والتسميةوفق هذا املعيارِ ال.. 
ةالقرآني تابِ اِهللا تعاىل ،الكلمةها يف كها ورمسمن  –ولذلك . .بغضِ النظر عن حروف

  : كلمة إبراهيم يف سورة البقرة دون حرف ياء رسمِ لَم نفرق بني –منظارِ هذا املعيار 
     ،  وبنيسهاريف باقي القرآن الكرمي حبرف ياء م:      ...  ووفق

وذلك يف معادلة التوازن  ،هذا املعيارِ لَم نأخذْ من أمساِء األنبياِء واملُرسلني إالَّ أمساَء الذات
  وبني جمموعِ مشتقّات اجلذر اللغوي  ،بني جمموعِ أمساِء األنبياِء واملرسلني من جهة

  ..يف كتابِ اِهللا تعاىل من جهة أُخرى) ل  ،س ،ر( 
يدخلُ كلٌّ منها يف معادالت  ،وأمساُء األنبياِء واملرسلني ،كلمةُ عيسى عليه السالم.. 

ةالقرآني بالكلمة املتعلِّقة ةاإلعجازي فعلى سبيلِ املثال نرى أنَّ كلمةَ عيسى . .معايريِ األبعاد
تعلِّقة مبجموعِ سين لبث عيسى عليه السالم يف قومه قبل رفْعه تدخلُ يف املسألة التالية امل

  . .إىل السماء
                                  

                                       
                   ]كلمة)  33( =  ] 36 – 34 :مرمي..  
 ،ويف هذا النص القرآينِّ الذي يتعلَّق جمموع كلماته مبدة لبث عيسى عليه السالم.. 

. .ق بكلِّ بعد من األبعاد اإلعجازية اليت حيملُها القرآنُ الكرميكلُّ عبارة قُرآنية فيه تتعلَّ
بكلِّ معيارٍ على حده ،من منظارِ كلِّ معيارٍ على حده. .ولكن ةخاص وحبدود. .  
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 .. اآليةَ الكرمية –على سبيلِ املثال  –ولنأخذْ من هذا النص. .       

                    ]36 :مرمي [.  .  
 . . طَقالكرمي ( عيسى عليه السالم ن قَليالً) يف القرآن ختلفةغٍ ميهذه العبارةَ بِص، 

  . .ثالثَ مرات
                         ]51 :آل عمران [   
                          ]36 :مرمي [  
                             ]64 :الزخرف [   

 –لنا الذي اخترناه يف مثا –والنص الثاين  ،النص األولُ قاله عليه السالم وهو كبري
قبلَ أن يرفَعه اُهللا  ،أي قال هذين النصني يف نزوله األول. .قاله عليه السالم وهو يف املَهد

  . .ولذلك فهذان النصان يكونان مسألةً كاملةً يف معيارِ معجزة إحدى الكُبر ..تعاىل إليه
              ]51: آل عمران [ = 
273  
            ]278=  ] 36 :مرمي  

 273  +278  =551  =19  ×29  
  ..ولو نظرنا إىل النص الثالث لرأيناه لوحده مسألةً كاملة.. 
                            ]64 :الزخرف [   =
285  =19  ×15   

وخصوصاً . .فهل هذا النص الثالثُ سيقولُه عيسى عليه السالم يف نزوله الثاين ؟.. 
  :أنه يأيت بعد قوله تعاىل           ]هايف ال ] 61 :الزخرفذات وقبلَ  ،سورة

 قوله تعاىل                             
  ..؟. .] 66 :الزخرف[ 

 . .وهذه اآليةُ الكرميةُ اليت اخترناها..                          

      ] لبـث   . .] 36 :مرمي ةـدمبجموعِ م ها يف معيارٍ يتعلَّقواليت دخلت كلمات
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ودخلت جماميع القيمِ العددية حلروفها يف مسألة  ،عيسى عليه السالم قبلَ رفعه إىل السماء

ديـة  نرى أنّ جماميع القيمِ العد. .تتعلَّق خبطابِ عيسى عليه السالم لقومه يف نزوله األول
كاملة حلروفها تدخلُ يف مسألة، تزأةا ةبالعبارات القرآني تتعلَّق داملَه مبسألة ومبا  ،واملتعلّقة

  . .تكَلَّمه عيسى عليه السالم يف املهد
       ]98=  ] 46 :آل عمران   
           ]248=  ] 110 :املائدة   
                                              
                                                        

         ]1062=  ] 26 – 24 :مرمي  
          ]156=  ] 29 :مرمي  
                                             

                                                      
            ]951 = ] 33 – 30: مرمي  

            ]278=  ] 36 :مرمي   
98+248+1062+156+951+278 =2793  =19  ×147  

كنا قد رأينا سابقاً أنَّ الذي نادى مرمي عليها السالم من حتتها هو عيسى عليه ..... 
 ،هو جمموع الكلمات اليت قيلت هلا يف ذلك املوقف ،دليلُنا يف ذلك املعيارِ وكانَ ،السالم
  . .كلمة ) 33( وهي 
                                              
                                                        

                              ]كلمة  ) 33( =  ] 26 – 24 :مرمي  
ليها يؤكِّد أنَّ الذي نادى مرمي ع ،وهاحنن نرى دخولَ العبارة ذاتها يف معيارٍ آخر.. 

ولكن حدود النص الذي تنتمي إليه الكلمات . .السالم من حتتها هو عيسى عليه السالم
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عن حدود  –كما نرى  –ختتلف  ،اليت قيلت ملرمي من حتتها يف معيارِ معجزة إحدى الكُبر

  ..النص يف املعيار السابق
نطق به عيسى عليه السـالم   وكنا قد رأينا سابقاً أنَّ جمموع كلمات النص الذي.. 

تساوي عدد السنني اليت لبثها قبلَ  ،كلمة)  33( مكونٌ من  ،وهو يف املهد تربئةً لوالدته
  ..رفعه إىل السماء
                                             

                                                      
                                ]33 – 30 :مـــرمي       [ 
  . .كلمة ) 33( = 

وهكذا نرى . .دخلُ يف معادلة أُخرى من منظارٍ آخروها حنن نرى ذات النص ي.. 
ال يقتضي تكرار كلمـات ذات   ،أنَّ دخولَ العبارة القرآنية ضمن نص قرآينٍّ يف معيارٍ ما

النص وحروفه حني دخولِ ذات العبارة القرآنية يف األبعاد اإلعجازية اُألخرى اليت تـرى  
  ..من معايري أُخرى

أي بعدد تكرار أمساِء  ،الذي يتعلَّق مبسألة الرساالت السماوية ) 513( العدد و.. 
 هللرسلِ واألنبياِء عليهم السالم والذي هو ذات كما رأينا  –الذات–   شتقاتم جمموع

 نراه يتجلّى يف جمموعِ القيمِ ،هذا العدد.. .يف القرآن الكرمي) ل   ،س ،ر( اجلذرِ اللغوي 
 ،اليت تصور دورةَ نزولِ الرسلِ من آدم عليه السالم ،العددية لحروف املسألة الكاملة التالية

  . .إىل الرتولِ الثاين لعيسى عليه السالم
وهذا ما  ،فالتماثلُ بني عيسى وآدم عليهما السالم حيوي بني طرفيه مجيع املرسلني.. 

وهو ذاته جمموع القيم العددية حلروف هذه املسألة  ،به ) 513( رأينا تعلُّق العدد 
  ..الكاملة
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           ]513=  ] 60  – 59 :آل عمران 
= 19  ×27  

واليت يتعلَّق جمموع القيم  ،يف هذه املسألة الكاملة يف معيارِ معجزة إحدى الكُبر.. 
نرى فيها . .مبجموعِ تكرارِ أمساِء الذات لألنبياء واملرسلني عليهم السالم ،العددية لحروفها

الم يف قومه قبلَ أن يرفَع إىل عبارةً قُرآنيةً يتعلَّق جمموع حروفها مبدة لبث عيسى عليه الس
ووفق هذا املعيارِ نرى أنَّ هذه العبارةَ القرآنيةَ ال تشملُ إالّ احلروف القرآنيةَ . .السماء

  . .املُصورةَ جلوهرِ التماثلِ بني آدم وعيسى عليهما السالم
                     = )33 ( ًحرفا  
 ..إعجازي عدالقرآينِّ من منظارِ ب إىل النص وهكذا فالنظر،  وعمقُه هحدود لُه
والذي يميزه عن احلدود األخرى واألعماقِ األخرى اليت ترى من مناظري  ،اخلاص به

  ..األبعاد اإلعجازية اُألخرى
ومتاثلَهما من منظارِ  ، آدم وعيسى عليهما السالمإنَّ تساوي جمموع ورود كلميت.. 

ال يقتضي أبداً  ،البعد اإلعجازي املتعلِّقِ بعدد تكرارِ الكلمة القرآنية يف القرآن الكرمي
  ..متاثُلَهما يف معايريِ األبعاد اإلعجازية األخرى

. .عن القيمة العددية لكلمة آدمختتلف  ،فالقيمةُ العدديةُ لكلمة عيسى عليه السالم.. 
 ،وبالتايل فالتماثلُ الذي رأيناه يف معيارِ جمموعِ ورود كلِّ كلمة منهما يف القرآن الكـرمي 

   ..ختتلف حدوده كثرياً عن املعايري املتعلِّقة بالقيم العددية حلروف كُلِّ كلمة منهما
مرحلَة أوىل تبدأُ بآدم . .الرساالت السماوية لقد رأينا أنَّ هناك مرحلَتني يف تدرجِ.. 

 عليه السالم قبلَ إجنابِـه ـ   ،عليه السالم وتنهي بإبراهيم   :أي تنـهي بـ     ، 
  ..ومركزها هو نوح عليه السالم
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–– – 

 

  ––– 

  

ا مسألةً كاملـةً يف معيـارِ   نراه ،هذه األمساُء املُكَونةُ ألبرزِ سمات تلك املرحلة.. 
  .    .معجزة إحدى الكُبر
       =21، ،    =26، ،     =29  

21  +26  +29  =76  =19  ×4  
     :تبدأُ بإبراهيم عليه السالم بعد إجنابِه  ،ورأينا أنّ احلَلْقةَ األوىل من املرحلة الثانية.. 
       ،وتنت هي عند     عليه السالم. . امسان  –أيضاً  –ويف هذه املرحلة

 بارزان مها      عليه السالم،  ةالسماوي لَ الرسالةَ األوىل من الرساالتمالذي ح
 و  ،الثالث      ر به عيسى عليه السالم يف تلك املرحلةالذي بش والـذي   ،االسم

   ....        .اخلاتمةَ يف احللْقة األخرية سيحملُ الرسالةَ
  ..هذه األمساُء نراها تكونُ مسألةً كاملةً يف معيار معجزة إحدى الكُبر

       =35 ،،       =25 ،،       =39 ،،    = 
34   

35  +25  +39  +34  =133  =19  ×7   
وتنهي عند قيامِ الساعة بعد،  من املرحلة الثانية بدأت بِمحمد  واحللْقةُ الثانيةُ.. 

  :ولذلك نرى أنّ جمموع القيمِ العددية لكلميت. .نزول عيسى عليه السالم    ، ،  
    ،  رإحدى الكُب عجزةعيارِ مسألةٌ كاملةٌ يف مم.....:   
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    =42، ،     =34..  

42  +34  =76  =19  ×4   
وضعت كلمـةَ   ،إننا نرى كيف أنَّ القيمةَ العدديةَ لكلمة عيسى يف هذه املعايري.. 

وضـعتها   ،عيسى املتماثلةَ مع كلمة آدم يف معيارِ جمموعِ ورود الكلمة يف القرآن الكرمي
ليت هي يف معيـار جممـوعِ   ونرى أنَّ كلمةَ إبراهيم ا. .ضمن حدود وأعماقٍ خمتلفة متاماً

 ال خالف بني رمسها دون حرف ياء  ،ورود الكلمة يف القرآن الكرمي       وبني
:رمسها حبرف ياء        ، بالقيمِ العددية ه يف املعايريِ املتعلّقةمـن   ،نرى أن دال ب

  ..ق خمتلفةٌ من معيارٍ آلخروبالتايل فاحلدود واألعما ،التمييزِ بني هذين الرمسني
إذا نظر  ،تدخلُ يف حدود جديدة   وكنا قد رأينا أيضاً كيف أنَّ كلمةَ .. 

فقد رأينا كيف أنَّ قيمتها العددية مساويةٌ متاماً  ،إليها من مناظريِ األبعاد اإلعجازية املختلفة
  :للقيمة العددية لكُلٍّ من كلميت   ،     ..   
    =    =     =34   

  ..وذلك يتعلّق حبدود الدالالت وأعماقها من منظار هذا العمق.. 
ومعادلة التوازن بني جمموعِ  ،ويف معيار جمموعِ ورود الكلمة يف القرآن الكرمي.. 

كرارِ أمساِء األنبياِء واملرسلني من جهةورود مشتقّات اجلذر اللغوي  وجمموعِ ،ت  
رأينا كيف أنَّ حدود هذا املعيار ال  ،يف القرآن الكرمي من جهة أُخرى) ل  ،س ،ر( 

  ..وال يهم يف ذلك خصوصية الرسم القرآين للكلمة ،تتجاوز أمساَء الذات
إحدى  لو أردنا النظر إىل أمساِء األنبياِء واملُرسلني هذه من منظارِ معجزة. .اآلن.. 

لرأينا أنَّ األمساَء املُشارِكَةَ يف  ،ومشاركتها يف رسمِ مراحلِ الرساالت السماوية ،الكُبر
  :باإلضافة إىل التايل ،رسمِ هذه املراحلِ هي أمساُء الذات السابقة

 ال بد من إدخال االسم   –)  1(   ،  يدخلُ يف هأن فقد رأينا كيف
فإبراهيم عليه السالم حياته تنقسم بني . .مساء اليت تمثّلُ جوهر املرحلة األوىلمعادلة األ

االسم املبشر  ،أمحد :شارك بامسني مها فكما أنَّ الرسولَ . .مرحليت الرساالت السماوية
وحممد االسم املعروف يف احللقة الثانية من املرحلة  ،به يف احللقة األوىل من املرحلة الثانية
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  :مها ،كذلك فإنّ إبراهيم عليه السالم يشارك بامسني. .الثانية        

و    ..  
عيسى عليه السالم الذي كان اخلطَّ الفاصلَ بني احللْقتني األوىل والثانية   –)  2( 

الذي تبينه واالسم الثاين . .مها عيسى كما نعلم. .يشارك بامسني أيضاً ،من املرحلة الثانية
  ..اآليةُ الكرميةُ التالية

                                   
                       ]45 :آل عمران [. .هو  فاالسم اآلخر
            ، كما نرى..  

 ومما يؤكِّد مشاركةَ االسم ..           ،  ِيف رسمِ مراحل
  : الرساالت السماوية هو اشتراكُه مع االمسني  ،      ،  كاملة يف مسألة

  :ن هذه األمساِء وهي مسبوقة بكلمةمكونة م   ،  هااُهللا تعاىل يف سياق اليت يصف
  ..كلَّ اسمٍ من هذه األمساء

        ]142=  ] 45 :آل عمران   
     ]58=  ] 7 :مرمي   
        ]66=  ] 6 :الصف  

142  +58  +66  =266  =19  ×14  
لو قمنا جبمعِ القيمِ العددية لألمساء املشاركة يف رسم صورة مراحلِ . .اآلن.. 

تصدق  ،أمام مسألة كاملة –من منظارِ هذا املعيارِ  –لرأينا أننا  ،الرساالت السماوية
  ..تكاملَها معجزةُ إحدى الكُبر

      =21،،       =25، ،     =34، ،       
       =115، ،       =30، ،      =29، ،      
 =35، ،      =40، ،     =46، ،      =48،،         
      =23، ،     =38، ،    =26،،       =49، ،     
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      =31، ،     =42، ،     =21، ،     =29،،      
       =39، ،       =25، ،         =36، ،     =33، ،
     =28، ،     =42، ،     =48، ،      =46،،  
        =46 ،،    =23 ،،    =34 ،،    = 

39..  
  59×  19=  1121 :اموع هو

 . .كنا قد رأينا كيف أنَّ اآليةَ الكرميةَ.... .ولنأخذ مثاالً آخر..        
               ]يف معيارِ  ،حتملُ مسألتني متناظرتني. .] 2 :البقرة

  .  .جمموعِ حروف اجلملة القرآنية
     = )8 ( حروف. .         = )8 (  حروف  
         = )13 ( ًحرفا.  .      =  

  ..حرفاً ) 13(  
. .فكلٌّ منهما تحقِّق هذا املعيار ،ال فارق بني املسألتني املتناظرتني ،ففي هذا املعيار.. 
  وكلمةُ    كما نرى تدخلُ يف كلٍّ من هاتني املسألتني املتناظرتني..  

لرأينا  ،ية الكرمية من منظارِ معيارِ معجزة إحدى الكُبراآلن لو نظرنا إىل هذه اآل.. 
ختتلف عن حدود املعايريِ  ،أنَّ حدود دخولِ كلمات هذه اآلية الكرمية يف هذا املعيار

  . .اُألخرى
 .. ةالقرآني اجلملة فاملسألةُ األوىل املتناظرةُ يف معيارِ جمموعِ حروف    

           ، الكرمية هذه اآلية حروف ةدون بقي كاملة مبسألة تنفرد. .
الذي ال يأتيه الريب واحملفوظُ من اهللا تعاىل ،فالكتاب، حتريفَه البشر والذي ال يستطيع، 

بينما هدى املتقّني من املمكنِ وجوده يف الكتب األخرى بنسبٍ . .هو القرآنُ الكرمي فقط
 ،مسألةٌ كاملةٌ ،لذلك نرى أنَّ هذه العبارةَ القرآنيةَ اتزأةَ من هذه اآلية الكرمية. .تلفةخم

  .  .قيمتها العدديةُ تساوي متاماً عدد سورِ كتابِ اهللا تعاىل
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          =114  =19  ×6  

ية الكرمية ال حتملُ معيار معجزة إحدى وهذا ال يعين أنَّ بقيةَ حروف هذه اآل.. 
إنها تدخلُ من منظارِ أي معيارٍ يف . .أبداً. .أو أي معيارٍ من املعايريِ اليت رأيناها ،الكُبر

  ..ولكننا نأخذُ أمثلةً لإلجابة على السؤالِ املطروح. .معادالت ال حييطُ ا إالّ اُهللا تعاىل
وعن كون  ،تقالليةَ املعايريِ ناجتةٌ عن اختالف هذه املعايريِوهكذا نرى كيف أنّ اس.. 

فعندما ننظر إىل كتابِ . .القرآن الكرميِ معجزةً ترى من منظارِ أي معيارٍ من هذه املعايري
علينا أنْ نبحثَ عن حدود النص اليت  ،اِهللا تعاىل من منظارِ معيارٍ محدد من هذه املعايري

حتت منه تقع نا من منظارِ املعيارِ الذي ننظررؤيت. .  
معلوم أنَّ مسألةَ اإلسراِء واملعراجِ تصور يف القرآن الكـرميِ  . .ولنأخذ املثالَ التايل.. 

يف بِدايـة سـورة    ،ومن خاللِ مثانِيةَ عشر آية ،من خاللِ اآلية األوىل من سورة اإلسراِء
أي  ،جند أنَّ الناتج ليس مسألةً كاملةً ،القيمِ العددية هلذه اآليات الكرميةوجبمعِ . ....النجمِ

وهذا يدفَعنا إىل البحث عـن العبـارات   .... .) 19( ليس من املضاعفات التامة للعدد 
صـوصِ  فحـدود الن . .القرآنية اُألخرى املُكَملَة لتصويرِ هذه املسألة يف كتابِ اِهللا تعاىل

بالنسبة هلذه املسألة  –القرآنية املتعلِّقة باجلانب اإلعجازي الذي يرى من منظارِ هذا املعيارِ 
– أُخرى ،ملْ تنته ةقرآني عبارات من وجود دوال ب..  

 ،نرى أنَّ العبارةَ القرآنيةَ املُكَملةَ لهذه املسألة ،حينما نبحثُ عن ذلك ،وبالفعل.. 
  وهي قولُه تعاىل  ،يف سورة اإلسراء)  60( جزٌء من اآلية  هي          

           ]60 :اإلسراء [. .  
                              
                                       

   615=  ] 1 :اإلسراء[ 
           ]175=  ] 60 :اإلسراء   
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   1927=  ] 18 – 1 :النجم[  
615  +175  +1927  =2717  =19  ×143  

ر أعمق من استشف من الرباهني اليت تقدمها أنَّ معجزةَ إحدى الكُب :52س 
يتعلَّق األمر  ،ففي بعد معجزة إحدى الكُبر الذي عرضته. .األبعاد اإلعجازية اُألخرى

. .حيثُ متَّ إعطاُء كلِّ حرف قيمةً عدديةً تميزه عن غريِه من احلروف ،بِهوية احلروف
 األمر أيضاً  –ويتعلَّق– القرآنُ الكرمي هنبيي بقانون، الكرمية يف اآلية. .         

   .. ؤال اآلنها :السمع بعض ةاإلعجازي تداخلِ األبعادنا لإدراك ما هي حدود، 
  ..ولتداخلِ حدود املسائلِ داخلَ كُلِّ بعد

لسـر األعمـقِ   هو إحبار حنو ا ،قُلنا إنَّ اإلحبار باتجاه علْمِ حقيقة اللبنات اُألوىل.. 
ومن الطبيعي أنَّ وصف ظاهرِ البناِء أسهلُ من وصف حقيقة مكونات اللبنـات  . .للبناء

  . .وأنَّ املعرفةَ األعمق لحقيقته حتتوي ضمناً معرفةَ ظاهرِه ،األوىل فيه
 ..ةاإلعجازي من األبعاد عدكُلِّ ب حدود إنَّ إدراك، مع األبعاد هاألخـرى  وتداخل، 

ومن زاوية البعد اإلعجازي اليت ننظـر مـن    ،يتعلَّق بإدراكنا لدالالت كتابِ اِهللا تعاىل
  .... .وسأعرض املثالَِ التايل لنرى هذه احلقيقةَ بأم أعيننا.. ...خاللها إىل هذه الدالالت

من ركنني متناظرين متامـاً   كلٌّ منهما مكَونٌ ،كُنا قد رأينا سابقاً نصني قُرآنيني.. 
فقد رأينا توازناً كامالً بني جمموعي كلمات ركين كُلٍّ من .... .بالنسبة موعِ الكلمات

  ..هاتني املسألتني
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    :هي املسألةُ األوىل.. 
                            

                                            
  . .كلمة 24=  ] 7 – 2 :الغاشية[ 

                                  
                                

       ]كلمة 24=  ] 16 – 8 :الغاشية..  
  :هي واملسألةُ الثانيةُ.. 
                          

                               

                                 
                      

   كلمة 37=  ] 40 – 27 :الواقعة [
                         

                              
                                 

    ]كلمة 37=  ] 48 – 41 :الواقعة   
 نراها مع اآلية اُألوىل من سورة الغاشية  املسألةُ األوىل..        
       ]ر ،] 1 :الغاشيةإحدى الكُب فهذه اآليةُ يف . .مسألةً كاملةً يف معيارِ معجزة

. .وال بالركنِ الثاين ،ليست خاصةً بالركن األولِ ،معيارِ جمموعِ كلمات النص القرآينِّ
 ،تعلّق بكلٍّ منهمانرى أنَّ هذه اآليةَ ت ،بينما إذا نظرنا إىل هذين الركنني كمسألة كاملة

  .  .ولذلك فهي تدخلُ معهما يف مسألة كاملة. .وتتكاملُ معهما
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         ]1691=  ] 16 – 1 :الغاشية  =

19  ×89  
جزءاً من مسألة كاملة تشملُ السابقني إضـافةً   –أيضاً  –نراها  واملسألةُ الثانيةُ.. 

ففي معيارِ معجزة إحدى الكُبر نرى حدوداً أُخرى . .ألصحابِ اليمني وأصحابِ الشمال
  ..دود أوسع وأمشلحب ،دالالتها متكاملةٌ ،يشملُ مسألةً كاملةً ،وعمقاً آخر
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 5540=  ] 56 – 7 :الواقعة[ 

                                              
                                                

                                             
      ]1050=  ] 96 – 88 :الواقعة   

                                
                            

                              
       ]1010=   ] 47 – 38 :املدثر  

5540  +1050  +1010  =7600  =19  ×400  
الكُبر ارتباطات مع مسـائلَ  ولحروف أي مسألة كاملة يف معيارِ معجزة إحدى .. 

ففي املسألة الكاملة اليت بني . .ال يحيطُ ا إالّ اُهللا تعاىل ،داخلَ املسألة وخارجها ،أُخرى
  . .نرى مسألةً كاملةً تصور موضوعاً كامالً ،أيدينا
                                              

                                               
            ]779=   ] 94 – 88 :الواقعة = 

19  ×41  
حدودها خارج حدود املسألة اليت  ،وهذه املسألةُ الكاملةُ جزٌء من مسألة كاملة.. 
  . .بني أيدينا
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          ]1520=  ] 94 – 83 :الواقعة  =
19  ×80  

 ..هنفس الواقعة مع . .وهنا سؤالٌ يطرح ةُ األوىل من سورةالست ملاذا مل تدخلْ اآليات
كما دخلت اآليةُ األوىل من سورة الغاشـية يف املسـألة    ،املسألة الكاملة اليت بني أيدينا

  ..الكاملة الثانية اليت رأيناها
لـيس تابعـاً لتصـوراتنا     ،دخولَ اآليات الكرمية يف املسائلِ الكاملة إنَّ :أقول.. 
 ،وتكاملُ احلروف القرآنية املُصورة لهذه الـدالالت  ،فاكتمالُ دالالت املسألة. .وأهوائنا

ة يف املسائلِ الكاملةدخولَ العبارات القرآني دحدها ،هو ما يدخول وعدم..  
هلا حدودها من التكاملِ مع غريِها مـن   ،لستةُ األوىل من سورة الواقعةاآليات ا.. 

تدخلُ هذه اآليات يف مسألة كاملـة تتعلّـق    ،فعلى سبيل املثال.... .العبارات القرآنية
  . .كمسألة كونية من زاوية ما حيدثُ لألرضِ واجلبالِ والسماء ،مبوضوع وقوعِ الواقعة

                                           
              ]644 = ] 6 - 1: الواقعة  
                 

               
  762] =  16 – 13: احلاقة[ 

644  +762  =1406  =19  ×74  
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 ،كلّما أحبرنـا أكثـر يف إدراك دالالتـه    ،إذاً كلّما تدبرنا كتاب اِهللا تعاىل أكثر.. 

ال ميكننا أبداً أنْ حنيطَ جبميعِ ارتباطات العبارة القرآنية مـع  . .ولكن. .وحدود إعجازه
معيارٍ إعجازي األخرى يف أي ا من العباراتغريِه. .  

يعلمـه إالّ اُهللا   فمن جهة ال يمكننا أنْ نصلَ إىل عمقِ تأويلِ القرآن الكرميِ الـذي ال .. 
ومن جهة أخرى لو استطعنا اإلحاطةَ بأبعاد معجزة ما، لَما كانت هـذه املعجـزةُ   .. تعاىل

  ..معجزةً
يتعلَّـق   ،وألعماقِ كُلِّ بعد ،فدرجةُ إدراكنا لتداخلِ األبعاد اإلعجازية. .وهكذا.. 

وبسمت زاوية البعد اإلعجازي الـيت   ،بِدرجة إدراكنا لحقيقة دالالت كتابِ اِهللا تعاىل
  ..ننظر من خاللها إىل هذه الدالالت

ويف ساحة توظيف هذه النظرية الرقميـة السـتنباط    ،يف هذا السياق :53س  
على مسـت   –يف توظيفنا هذا  –ما الذي جيعلنا نطمئن ..... .دالالت النص القرآين

وبأننـا ال   ،وبأننا نسري باالتجاه الصحيح ،لتوظيفحركة توجهِنا حنو مصداقية هذا ا
ما هو اخلطّ الفاصل بـني  . .مبعىن آخر. .نسري باتجاه تصورات سابقة هلذا التوظيف ؟

وبـني مـا    ،والذي نستنبطُه باستخدام هذه النظرية ،احلق الغائب عن ظاهر إدراكنا
  ..معه ويصادف قيماً عدديةً تتوافق ،نتوهمه حقّاً

كيف نوازنُ بني تصوراتنا البديهية جلزئيات .. .لو أخذنا القصة القرآنية منوذجاً.. 
. .مبعىن آخر. .مع  القيم العددية للعبارات القرآنية احلاملة هلذه اجلزئيات ؟ ،أحداثها

ا عالقـات  تقابلُه هل.. هل البديهيات اليت حتملُها تصوراتنا جلزئيات القصة القرآنية
  ..بديهيةٌ بني القيم العددية اليت حتملُها النصوص القرآنية احلاملة لتلك اجلزئيات ؟

وبالتايل ال  ،ألننا لسنا حنن الذين أوجدنا هذه احلقيقة ،احلقيقةُ ليست كُلَّ ما نرى.. 
هو من  ،قلي مجردكُلُّ ما نربهن عليه مبعيارٍ ع. .ويف الوقت ذاته. .يمكننا أن نحيطَ ا

  ..هذه احلقيقة
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 ،يعد املاُء من أهم مقومات حياة اإلنسان فوق هذه األرض. .على سبيل املثال.. 

هذه حقيقة ال .. .استخدم هذا املاء يف خمتلف جماالت احلياة –منذ وجوده  –واإلنسانُ 
مل يكن إالّ منذ  ،ية للمياهولكن اكتشاف اإلنسان للمكونات الكيميائ. .خيتلف عليها اثنان

فهل عدم اكتشاف اإلنسان هلذا التركيب الكيميائي له تأثريه . .فترة ليست كبريةً نسبياً
وأنه قبل هذا االكتشاف كانت للماء ماهيةٌ  ،وعلى صالحية االنتفاع به ،على حقيقة املاء

  . .أبداً . .أُخرى
الصحيح هو فقط ما حيملُه . .املاء صحيحاًويف الوقت ذاته ليس كلُّ ما قيل عن .. 
 ،كونَ املاِء ليس من صناعة اإلنسان ،وكلُّ ذلك أمر طبيعي. .وتثبته التجربة ،الربهان

  ..وبالتايل كونَ حقيقته أكرب بكثري من علم اإلنسان عنها 
ذي ينتمي إليه الذي هو أمسى من عامل اخللق ال ،النص القرآينُّ ينتمي إىل عاملٍ األمر.. 

بطريقة  ،وبالتايل ال بد من التفاعل مع الرباهني واألدلّة اليت تقَدم حولَ النص القرآينِّ. .املاء
ليس فقط ألنّ القرآنَ الكرمي ينتمي إىل عامل . .أمسى وأعمق من تفاعلنا مع مواد عامل اخللق

وبالتايل ألنه حيملُ من األدلّة  ،شيء وإنما أيضاً ألنّ القرآنَ الكرمي تبيانٌ لكلِّ ،األمر
  ..والرباهني ما ال يستطيع خملوق اإلحاطةَ به

ويف القصة القرآنية تفصيلٌ وتبيانٌ ودالالت ومعان تفوق بكثريٍ تصوراتنا ألحداثها .. 
  ..ويف املسألة الكاملة التالية بيانٌ يؤكِّد ذلك. .التارخيية
                                

                                
   2×  19×  19=  722=  ] 111 :يوسف[  

تابع  ،بني القيم العددية لعبارات القصة القرآنية وبالتايل فتشعب العالقات الرياضية.. 
 ،ولتبيان جانب من هذه احلقيقة.. ...لتشعب عالقات الدالالت اليت حتملُها هذه العبارات

كاملة القرآينّ التايل كمسألة لقي الضوء من خالهلا ،لننطلق من النصومن خالل بعض  ،ن
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كنتيجة بديهية  ،على بعض االرتباطات الرياضية ،االعبارات القرآنية يف السياق التايل هل

  . .الرتباطات املعىن والدالالت
                               

                                      
                              

                            
                            

  84×  19=  1596=  ] 6 – 3 :القصص [
  :يف اآلية الثانية من هذا النص. .على سبيل املثال..            

                                         

          ، نرى املعادالت التالية..  
        =114  =19  ×6  
         =247  =19  ×13  
     =76  =19  ×4  

أم يف املعيار  ،ا الفطري للمعىن والدالالتسواٌء يف إدراكن ،هذه مسائلُ كاملة.. 
. .وهي كما رأينا تتكامل مع دالالت النص ككل ،وكلُّها فساد يف األرض. .الرقمي
رة الستحياء النساء. .ولكنة املُصوكمسألة تتعلّق بالشرف ،نرى أنّ العبارة القرآني، 

  ..نة فرعون الفاسدةتتوازنُ مع العبارة القرآنية اليت تلقي الضوء على كينو
      =92  
        =92  

وبني كينونة  ،يف التوازن بني النيل من أعراض اآلخرين وشرفهم ،هذه البديهية.. 
لعبارتني نراها بديهية يف العالقة الرياضية بني القيمتني العدديتني هلاتني ا ،الفساد

 ،وتشمل استضعاف الناس ،طبعاً كينونة الفساد تشمل العلو يف األرض.... .القرآنيتني
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ورأينا  ،ولذلك رأينا مسائلَ كاملةً يف كلٍّ من هذه اجلزئيات لوحدها ،وتشملُ ذبح أبنائهم

يف . .ولكن. .أيضاً مسألةً كاملةً للنص ككل حيث هذه األعمال تتعلّق بكينونة الفساد
والعبارة القرآنية املصورة لكينونة  ،توازن القيم العددية بني العبارة املصورة الستحياء النساء

يف هذا التوازن داللةٌ كبرية تتوافق مع البديهية اليت حنملُها بفطرتنا جتاه هذه . .الفساد
  ..املسألة

 ..ات إدراكنا لدالالت العبارتني القرآنيتني التاليتني من هذا وأين التعارض بني بديهي
ة بينهما ،النصوبني تكامل القيم العددي. .  
           =231  
       =92  

231  +92  =323  =19  ×17  
  ..هو متكني هلم يف هذه األرض ،ضفمن اهللا تعاىل على الذين اُستضعفُوا يف األر.. 
  :وال شك أنّ العبارة القرآنية..                 

    ، ببالنا ،على سبيل املثال ا خيطرمم حتملُ من املعاين الكامنة أكثر. .
من خالل  ،دمها سيواجهون ما كانوا حيذرونمن هذه املعاين أنّ فرعونَ وهامانَ وجنو

وحتى يتم هذا األمر ال بد أن ينجو موسى عليه السالم  ،نصر اهللا تعاىل ملوسى عليه السالم
. .وبالتايل ال بد أن يوضع يف التابوت وأن يلتقطَه آلُ فرعونَ ليربى عندهم ،من فرعون

مقدمةٌ ال بد منها لريى  ،م بعد وضعه يف التابوتفالتقاطُ آلِ فرعونَ ملوسى عليه السال
  . .فرعونُ وهامان وجنودمها ما كانوا حيذرون

 .. ما ال ترداألوىل  –هذه احلقيقة رب ر بعضنا –للوهلةعلى خاط. .حينما . .ولكن
ندرك أنّ  ،ليةنرى التوازن بني القيمة العددية هلذه العبارة القرآنية مع العبارة القرآنية التا

  ..هذه الدالالت بديهية ال تتعارض مع مست إدراكنا للغوص يف أعماق النص القرآينّ
           = 242  
           ]242 = ] 8: القصص  
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  ،وندرك أيضاً أنّ العبارةَ الثانيةَ مع عبارة تالية هلا..           

                 
ا إالّ بإرضاع موسى عليه السالم وإلقائه يف اليم دون ال تتحقّق أحداثُه ،] 8 :القصص[ 

ولذلك حينما نرى توازن القيم العددية بني هذه العبارة القرآنية والعبارة . .خوف وحزن
  . .ندرك ببديهتنا تعلّق ذلك بتوازن املعىن والدالالت بينهما ،القرآنية التالية
                                     

      ]441=  ] 7 :القصص  
                                   

     ]441=  ] 8 :القصص  
وبديهي أن نرى تقابل تكامل املعىن والدالالت بني العبارتني القرآنيتني التاليتني .. 

  ..مع تكامل القيم العددية هلما ،يف ذات السياق القرآين
         ]160=  ] 7 :القصص  
                                 

      ] 448=  ] 13 :القصص  
160  +448  =608  =19  ×32  

عرب ونتأكّد منها  ،ندركُها بفطرتنا ،فما بني الوعد اإلهلي وتنفيذه مسألةٌ كاملة.. 
وبديهي أيضاً أن نرى هذه .... .تكامل القيم العددية يف معيار معجزة إحدى الكُبر

  ..احلقيقة يف مسألة كاملة داخل هذه املسألة
      ]61=  ] 7 :القصص  
                                  

  338=  ] 13 :القصص [
61  +338  =399  =19  ×21  
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 والعبارة القرآنية ..          ، الكاملة مات حتقّقِ  ،يف هذه املسألةمن مقد

ولذلك حينما نرى توازن القيم هلذه العبارة القرآنية . .أحداثها أن ترضعه أمه عليه السالم
 مع العبارة القرآنية         ،  ةدرك بفطرتنا حقيقة تعلّق تساوي القيم العددين

  . .بتوازن املعىن والدالالت بينهما
      ]61=  ] 7 :القصص  
      ]61=  ] 7 :القصص  

ولذلك  ،مه يذهب عنها اخلوف واحلزنومن الطبيعي أنّ رده عليه السالم إىل أ.. 
  ..يتوافق ذلك مع بديهيتنا حول دالالا ،حينما نرى العبارة القرآنية التالية مسألةً كاملةً

           ]10×  19=  190=  ] 7 :القصص   
  ..كاملة التاليةوالقضيةُ ذاا نراها يف املسألة ال.. 
       ] 117=  ] 13 :القصص  
        ] 149=  ] 12 :القصص  

117  +149  =266  =19  ×14  
حيث  ،هو نتيجةُ الوعد احلق هللا تعاىل ،فتحرمي املراضعِ على موسى عليه السالم.. 

ذلكي موسى أن تعلم اُهللا تعاىل من أم ريد. .  
  ..والقضيةُ ذاتها نراها أيضاً يف التوازن بني العبارتني القرآنيتني التاليتني.. 

       =117  
         =117  

  ..لتاليةونراها أيضاً يف املسألة الكاملة ا.. 
        ]149=  ] 12 :القصص  
        ]79=  ] 13 :القصص  

149  +79  =228  =19  ×12  
  ..مقدمةٌ ال بد منها لرده إىل أُمه ،فتحرمي املراضع على موسى عليه السالم.. 



226                  
 : رمية التالية من ذات السياق القرآينّويف اآلية الك..           

                                       
   :كاملة التالية من هذه اآلية مسألةٌ القرآنيةَ نرى أنّ العبارةَ.. ] 9 :القصص[ 

              =285  =
19  ×15   

يعطينا إشارةً بأنّ  ،سواٌء يف املعىن والدالالت أم يف القيم العددية ،هذا التكامل.. 
  :قول امرأت فرعون                        ّهو من أجلِ أال

ويتأكّد ذلك لدينا حينما نرى توازن هذه العبارة القرآنية مع . .يقتلَ موسى عليه السالم
  . .العبارة القرآنية التالية

           =178  
         ]178=  ] 7 :القصص  

 ..موسى بإلقائه يف اليم ألم اإلهلي ما هو لعلم اهللا تعاىل الكاشف مبا  ،فاألمرإن
  ..سيحدث من احتضان امرأت فرعون له

  ..ويف التوازن بني العبارتني القرآنيتني التاليتني دليلٌ آخر على صحة ما نذهب إليه
        =79  
       ]79=  ] 13 :القصص  

 وأيضاً يف التكامل بني العبارتني القرآنيتني التاليتني دليلٌ آخر على صحة ما نذهب.. 
  ..إليه
           =178  
            ]221=  ] 13 :القصص  

178  +221  =399  =19  ×21  
 –وبالتايل  ،كان من أجل أالّ يقتلَ ،فاحتضانُ امرأت فرعون ملوسى عليه السالم.. 

  ..يكونُ رده إىل أمه –يف النهاية 
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  ..القرآنيتني التاليتني دليلٌ آخر على صحة ما نذهب إليهوأيضاً يف التكامل بني العبارتني .. 
            ]239=  ] 7 :القصص  
         ]160=  ] 7 :القصص  

239  +160  =399  =19  ×21  
كان ضرورياً لرده إىل أُمه وجعله من  ،وإلقاؤه يف اليم ،فإرضاعه عليه السالم.. 
  ..املرسلني
نرى أنّ فطرتنا تقابلُ بني هذه العالقات  ،يف كُلِّ ما رأيناه من معادالت رياضية.. 
ومنطق ال وذلك ببديهية  ،وبني املعاين والدالالت اليت حتملها النصوص القرآنية ،الرياضية

  ..يتعارض مع العقل الذي منيز به احلق من الباطل
لنجتزئ اآليتني القرآنيتني التاليتني من سياقهما . .وملزيد من تبيان هذه احلقيقة.. 

قيمتها العددية تساوي تسعةَ عشر ضعفاً القيمة  ،ولننظر كيف أنهما مسألةٌ كاملةٌ ،القرآينّ
 العددية لكلمة     ،  ة يف ذلك السياقرة املصوحيثُ فرعون هو حمور القص

  ..القرآين
                                      

                                
  41×  19=  779=  ] 40 – 39 :القصص[ 

    =41  
أنهم ظنوا عدم رجوعهم إىل اهللا سبحانه  ،وجوهر استكبار فرعون وجنوده.. 

ولذلك ففطرتنا تقابلُ توازنَ املعىن والدالالت بني . .هذا ما نقرأه من هذا النص. .وتعاىل
  . .مع توازن قيمهما العددية ،القرآنيتني التاليتني العبارتني

      =126  
        =126  
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يرى يف كون القيمة العددية للمسألة الكاملة التالية  ،والفطرة النقيةُ والعقلُ ارد.. 

يرى برهاناً يؤكّد صحة مست  ،فاً القيمة العددية لكلمة فرعونتساوي تسعةَ عشر ضع
  ..توجه إدراكنا حنو حقيقة دالالت النص القرآينّ

                                
   250=  ] 29 :غافر[  

                            
           ]529=  ] 39  – 38 :غافر  

250  +529  =779  =19  ×41  
    =41  

بيانٌ على صحة توجهنا  ،بني املسألتني الكاملتني التاليتني ويف توازن القيم العددية.. 
  ..حنو إدراك حقيقة دالالت النص القرآينّ من خالل هذه النظرية الرقمية

                        ]29 :الشعراء [  =
260  
                             ]38 :القصص [ 

 =208  
                                 

   250=  ] 29 :غافر[ 
                               

   ]365=  ] 24 – 21 :النازعـات  
260  +208  +250  +365  =1083  =19  ×19  ×3  

                              
      ]422=  ] 110 – 109 :األعراف  
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  661=  ] 127 :األعراف[ 

422  +661  =1083  =19  ×19  ×3  
وهذا  ،ففي املسألة األوىل نرى جتلّي املعصية واالستكبار والكفر عند فرعون.. 

ولذلك . .حيث تصور ذلك املسألةُ الثانية ،يوازي جتلّي هذه األمور عند مِأل فرعون
وبني تساوي القيم العددية فيما  ،يف املسألتني من جهةفبديهتنا تقابلُ بني هذه الدالالت 

  ..بينهما من جهة أُخرى
  ..نرى مسألتني كاملتني ،ويف املسألة الكاملة الثانية.. 
           =228  =19  ×12  
         =209  =19  ×11  

  ..والقضيةُ ذاتها نراها أيضاً يف توازن القيم العددية بني املسألتني التاليتني.. 
                               

         ]482=  ] 122 -  119 :األعراف  
                                     

       ]482=  ] 128  :األعراف  
 ،يوازي طلبه من قومه بأن يصربوا ،ى عليه السالم باحلجة والربهانفانتصار موس.. 

  ..وإبالغَهم أنّ األرض يورِثُها اُهللا تعاىل من يشاُء من عباده
قبل  ،ندرك حقيقةَ اكتماهلا بفطرتنا النقية ،كاملةً مسألةً الركنِ الثاينونرى يف .. 

  ..برالنظر إىل تكاملها يف معيار معجزة إحدى الكُ
             =190  =19  ×10  

وعدم تلوث النفس برجس  ،والعقلَ ارد ،نرى أنّ الفطرةَ النقية ،من كلِّ ما سبق. .
نرى أنّ كلَّ ذلك . .والصدق يف البحث عن احلقيقة ،وامتالك الدليل ،األصنام الفكرية
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وحنو امتالك البديهة يف مقابلة العالقات الرياضية  ،ار يحدد صدق توجهنا حنو احلقمعي

أما من ال يملك اإلرادةَ ملعرفة احلقيقة . .مع دالالت النصوص القرآنية ،للقيم العددية
ةً من يكفي من ميلك ذر ،فما قدمنا من أمثلة حىت اآلن. .فلن يعرفَها أبداً ،والبحث عنها
  ..عقلٍ أو منطق

يف إجابتك على سؤالٍ سابقٍ بينت إنفراد القرآن الكرميِ بكونِه قَولَ اهللا  :54س 
ومن مثَّ قالَه ناطقاً به كما هو  ،الذي قالَه كما هو متاماً الروح األمني عليه السالم ،تعاىل

 دمتاماً الرسولُ حمم. .ال القرآن أيضاً إنفراد نتنه مرتَّالً من عنـد اهللا  وبيكرمي بكو
.. منزالً من عند اهللا تعـاىل  يف حني يشترك مع الكتبِ السماوية األخرى بكونه ،تعاىل

من منظارِ معجزة إحدى  ،كيف تقرأ وترى هذه احلقائق املربهنةَ لغوياً. .السؤال اآلن
  ..الكُبر ؟
نستطيع قراءته من معيارِ معجـزة   ،لغوية ه من صياغة النص القرآينِّ قراءةًما نقرؤ.. 

فتعلّق القيمِ العددية للكلمات والعبارات القرآنية حبيثيات املعىن والدالالت . .إحدى الكُبر
  ..هلذه الكلمات والعبارات هو تعلّق مطلق

أنّ القرآنَ لو أخذنا الصور القرآنيةَ اليت تبين . .ويف إطار اإلجابة على سؤالك ..
 مع لفظ اجلاللة  ،وأنَّ قولَ اهللا تعاىل ال يتبدلُ وال يتغير ،الكرمي قولُ اهللا تعاىل  ، 

لوجدناها مسألةً كاملةً يف معيارِ  ،كونَ القرآن الكرميِ قَولَ اهللا تعاىل وصياغته املُطلقة
  ..معجزة إحدى الكُبر

                               ]68: املؤمنون [  =
198   
           ]191=  ] 29: ق  
        ]145=  ] 5: املزمل   
          ]138=  ] 14 -13: الطارق   
    =12  
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فالقَولُ املعين يف هذه العبارات القرآنية يتعلّق باِهللا سبحانه وتعاىل، ولذلك رأينـا  .. 
  ..  تكاملَ هذه العبارات القرآنية مع كلمة 

إىل عاملِ األمرِ وساحة الروحِ اليت ينتمي  –هو ذاته  –وهذا القَولُ نزل وأُنزل .. 
فقد قالَه الروح األمني يف ساحته هذه بعد أنْ نزلَ القرآنُ .. إليها الروح األمني عليه السالم

 ولذلك نرى تكاملَ العبارة القرآنية .. وأُنزل إىل هذه الساحة      مع النص
  :التايل
                                

  348 = ] 21 – 19: التكوير[ 
     =51  

348  +51  =399  =19  ×21  
 فاآلية الكرمية ..                 َصاغَ القرآن األمني ال تعين أنّ الروح

الكرمي، إنما تعين أنه نقلَ القرآنَ الكرمي قوالً مرتَّالً إىل الساحة اليت ينتمي إليها، لنقْله إىل 
 دالرسول حمم..  

رسولُ إىل عامل اخللق الذي ينتمي إليه ال –هو ذاته  –وهذا القول نزل وأُنزل .. 
 حممد ُفالرسول ،  الكرمي، قوالً مرتَّالً إىل الساحة اليت ينتمي إليها بالقرآن نطق ..

 ولذلك نرى تكاملَ كلمة    القرآينِّ التايل مع النص:  
                                      

            ]490 = ] 43 – 40: احلاقة  
    =42  

490  +42  =532  =19  ×28  
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 واآلية الكرمية ..                 ًال تعين أنّ حممدا   َصاغَ القـرآن

، إنما تعين أنه نقلَ القرآنَ الكرمي قوالً مرتَّالً إىل الساحة اليت ينتمي إليها، لنقْله إىل الكرمي
  ..البشر

وهكذا نرى أن ترتيلَ قَولِ اهللا تعاىل، من ذات اِهللا تعاىل، إىل الروحِ األمني عليـه  .. 
 دالسالم، إىل الرسولِ حممَلِ اِهللا تعـاىل إىل  ، كلُّ ذلك كان بتمام الكمال إليصال قو

فالقرآن املوجود بني أيدينا هو ذاته قَولُ اهللا تعاىل، الذي صاغَه جلّ وعال .. البشرية مجعاء
  ..وحتدى اإلنس واجلن على أن يأتوا مبثله

وهذه القراءةُ العدديةُ هي قراءةٌ جمتزأةٌ من جمموعة قراءات نصلُ من خاللهِـا إىل  .. 
فكلُّ العبارات القرآنيـة  . .يف إطارٍ محدد ،ولكننا نجيب على أسئلة حمددة ،ذات النتيجة

  ..ما يؤكِّد هذه احلقيقة ،وبالتايل من املعادالت ،املصورة هلذه املسألة حتملُ من املعاين
 أُنزلت منـاهج  ،وكنا قد رأينا أنَّ الكتب السماويةَ مجيعاً مبا فيها القرآن الكرمي.. 

بينما ينفرد القرآنُ الكرمي بترتيله معجزةً من . .ميسرةً للفهم واإلدراك بني أيدي املُكلّفني
  ..يتحدى ا اإلنس واجلن ،عند اِهللا تعاىل

كيف أنَّ النصني القرآنيني اللذين يؤكّدان جوهر انفراد القـرآن  .. ورأينا سابقاً.. 
تعاىل، مقارنةً مع الكتب السماوية األخرى، رأينـا أنهمـا    الكرمي بالترتيل من عند اهللا

  ..متكامالن يف معيارِ معجزة إحدى الكُبر
                                  

   367=  ] 3: آل عمران[ 
                                

        ]412=  ] 136: النساء  
367  +412  =779  =19  ×41  

  :وحتى لو اجتزأنا من هذه املسألة الكاملة العبارتني..           

            ،                      
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   ، الكرمي ترتيلِ القرآن ران جوهرلرأينامها مسألةً  ،تلك العبارتني اللتني تصو

  . .كاملة
           =253  
           =222  

253  +222  =475  =19  ×25  
 العبارةَ القرآنية  –أيضاً  –ولو اجتزأنا ..                 رصوواليت ت

  ..لرأينا أيضاً مسألةً كاملة ،إنزالَ التوراة واإلجنيل من عند اِهللا تعاىل
      =114  =19  ×6  

 .. جربيلُ عليه السالم ونزلَ به كما هو متاماً على قلب  –إذاً  –فالقرآنُ الكرمي لَهنز
ه ؤوهذا ما نقر. .أي نزلَه كترتيل ،لكرمي ترتيالً من رب العاملنيكونَ القرآن ا ،الرسولِ 

  ..اليت هي قراءةٌ جمتزأةٌ من جمموعة قراءات تبين لنا هذه احلقيقة ،يف اآليات الكرمية التالية
                              

       ]488] =  97: البقرة  
                         

    ]416=  ] 102: النحل  
                                           

       ]426=  ] 195 – 192: الشعراء     
488  +416  +426  =1330  =19  ×70  

كمعجزة  آن الكرميِ على قلبِ الرسولِ فهذه املسألةُ تبين جانباً من ترتيلِ القر.. 
، ملتحمة باملنهج، فترتيلُ جربيل عليه السالم للقرآن الكرمي علـى قلـب الرسـول    

كمعجزة ملتحمة باملنهج، هو ترتيلٌ للقرآن املُنزل أصالً من عند اهللا تعاىل، أي هو ترتيلُ 
  ..الترتيل
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، فهو للقرآن املنهجِ على قلبِ الرسول  أما بالنسبة لترتيلِ جربيل عليه السالم.. 

.. ترتيلُ ما أنزلَه اهللا تعاىل من اللوحِ احملفوظ إىل السماِء الدنيا، أي هو ترتيـلُ اإلنـزال  
فالقرآنُ املنهج الذي أنزلَه اهللا تعاىل من اللوح احملفوظ، يف ليلة القدر، نزلَ به جربيلُ عليه 

.. عن طريق جربيل ايل أنزلَه اهللا تعاىل على الرسول ، وبالتالسالم على قلبِ الرسول 
  ..فجربيلُ عليه السالم نزلَه ككتابٍ منزل، أي نزلَه كإنزالٍ من عند اهللا تعاىل

يف هذه املسألة الكاملة اليت بني أيدينا، واليت تضيُء جانب اكتمالِ ترتيل .. ولذلك.. 
 : استبدلنا اآليةَ الكرميـة لو .. القرآن الكرمي من رب العاملني               

فيها، باآليتني اللتني تصوران إنزالَ اِهللا تعاىل للقرآن املنـهجِ يف الليلـة    ] 192: الشعراء[ 
لبِ ، لوجدنا مسألةً كاملةً تبين اكتمال إنزالِ القرآن املنهجِ على ق)ليلة القدر ( املباركة  
  .. الرسولِ 
                                 

       ]488=  ] 97: البقرة  
                           

    ]416=  ] 102: النحل  
            ]179=  ] 3: الدخان   
        ]122=  ] 1: القدر  
                                          

   ]315=  ] 195 – 193: الشعراء     
488  +416  +179  +122  +315   =1520  

1520  =19  ×80  
 ..ةإىل الصورِ القرآني ترتيلِ جربيل      وحىت لو نظرنا داخل هذه املسألة رن جوهاليت تبي

]            ،،           [   للقرآن الكرمي على قلب الرسـول ،
  ..لرأيناها ثالثَ مسائلَ كاملة
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         =152  =19  ×8   
          =209  =19  ×11    
             =228  =19  ×12  

 .. من سورة يف هذه املسألة الواردة الكرمية وحىت لو أخذنا اآليتني التاليتني لآليات
  .. كاملةً، تصدق تكاملَها معجزةُ إحدى الكُبرالشعراء، لرأينا مسألةً 

                      
  14×  19=  266=  ] 197 – 196: الشعراء[ 

يف القراءة اللغوية، أم يف القراءة العدديـة،  إذاً تداخلُ إنزالِ القرآن وترتيله، سواٌء .. 
   نكـو ـنه، ومالكرميِ معجزةً ومنهجاً يف الوقت ذات القرآن نكو نم هذا التداخلُ نابع

  .. جربيلَ عليه السالم نزلَ به منهجاً ومعجزةً يف الوقت ذاته
 ..ة، علينا أن نه يف كلِّ عبارة قرآنينا أنا قد بياإلنزال للمنـهج،  وكن ز بني وجهمي

وهو وجه الدالالت الظاهرة للنص القرآين، وبني وجه الترتيلِ للمنهجِ امللتحمِ بـاملعجزة،  
وهو وجه الدالالت الباطنة للنص القرآين، والذي حيمل ال اية من الدالالت اليت ايتها 

   ..نه وتعاىلعمق التأويلِ الذي ال يعلمه إالّ اُهللا سبحا
 ،بإجابات حمددة ،وحنن يف عرضنا هلذه القراءات العددية جنيب على أسئلة حمددة.. 

. .فهذه القراءات العددية هي قراءات جمتزأةٌ من جمموعة قراءات عددية تؤكّد احلقيقةَ ذاتها
وكلُّهـا   ،قراءتنا اللغوية هذه فكلُّ عبارات القرآن الكرمي اخلاصة ذه املسألة تؤكّد صحةَ

لإلجابة علـى أسـئلة    ،ولكننا نعرض قراءات مجتزأةً. .حتملُ املنهج العددي الذي نبينه
  . .دف تبيان حقائق محددة ،مطروحة
يف مسـائلَ   –ووضعها  ،اجتزاؤك لبعضِ العبارات القرآنية من سياقها :55س 

وذلـك يف   ،أو حىت مع كلمات قرآنية جمـردة  ،ات مجتزأة أُخرىمع عبار –كاملة 
هذا االجتزاُء واجلمع بـني تلـك العبـارات    . .برهانِك على اكتمالِ بعضِ املسائل

م من برهان إىل ما تقد االستغرابللنظر بعنيِ  –عند بعضهم  –يكونُ سبباً  ،والكلمات
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أُ. .هذا من جهة. .عددي يف هذا احلوارقٌ. .خرىومن جهة لْت : ـدوجال ي   عنـدك

هـذه  . .لكـن . .تاركاً البحثَ فيها لآلخـرين  ،موقف مسبق من القراءات اُألخرى
 ؤكّداملعادالت اليت نراها ت–  مبا ال يقبلُ الشك–  هأو زيادت حرف يستحيلُ حذْف هأن

وبالتـايل   ،لِ املعادالت اليت تعرضـها فذلك يؤدي إىل اختال ،أو استبدالُه حبرف آخر
كَونَ الرابط وثيقاً بني القيمة العدديـة للـنص    ،يؤدي إىل تغيريٍ يف املعىن والدالالت

  ..القرآينِّ والدالالت اليت حيملُها هذا النص
  :لو أخذنا النص التايل منوذجاً.. 
                               

                         
                                      

                                      
                                             

                                     
                                 

                                  
                                      

                                     
          ]19=  3838=  ] 260 – 258 :البقرة 

 ×202  
وأنَّ اآليتني  ،ةُ إحياِء املوتىبرهنت أنَّ هذا النص يكونُ مسألةً كاملةً هي مسأل.. 

كَونَ االستفسار فيهما يهدف إىل كيفيـة   ،الثانية والثالثة يف هذا النص مسألةٌ كاملة
وأنَّ اآليةَ األوىل لوحدها مسألةٌ كاملةٌ كَونَ  ،وليس ناجتاً عن كفرٍ بذلك ،إحياِء املوتى

  :مكونةٌ من مسألتني كاملتني –يف الوقت ذاته  –وأنها  ،احملاجِجِ فيها كافراً
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            =475  =19  ×25    

                                                
          =532  =19  ×28    

  :وبينت أنَّ العبارتني القرآنيتني التاليتني مسألةٌ كاملة.. 
                =74    
                               =192    

74  +192 = 266  =19  ×14  
يف . .ولكن. .مصحف املدينة النبوية ،كُلُّ ذلك يف رِواية حفْصٍ لقراءة عاصم.. 

اليت تـرد   –نرى كلمةَ إبراهيم  ،املدين مصحف املدينة النبوية برواية ورش عن نافع
 يف هذا النص اتمر ياء –أربع م حبرفرسفْـصٍ    ،تح رِوايـة مع وذلك على خالف

ترسم دونَ حرف ألف  ،ونرى أنَّ كلمةَ العظام يف رواية ورش عن نافع ،لقراءة عاصم
 وأنَّ كلمة  ،بني حريف الظاء وامليم      ت ما ننشره( رس(..  

. .كيف ترى هذا الرسم املخالف من منظارِ املعجزة العددية اليت تعرضـها ؟ .. 
. .وهل من املمكنِ استيعاب هذا الرسمِ املخالف يف بنية هذه املنظومة اإلعجازيـة ؟ 

أم  ،؟هل هذا االختالف يف الرسم يعد وجهاً إعجازياً آخر حبدود أُخرى . .مبعىن آخر
  . .أنه خارج هذه املنظومة اإلعجازية ؟

 ..دال يتعد أُ ،املُطْلَقحاطُ به ،وال يتجزطْلَق. .وال ياِهللا تعاىل م وبالتـايل ال   ،وكالم
حيطُ به املعايريإطالقَه ،ت ثبتحيطَ به ،فهو الذي حيملُ املعايري اليت تفلو  ،ولكن دونَ أن ت

  ..وبالتايل ملا كان مطلَقاً ،من املُمكنِ أنْ تصوغَ املخلوقات نصاً من مثْلهأحاطت به لكان 
ويف عرضنا  ...حتملُها رِوايةُ حفْصٍ لقراءة عاصم ،واملعايري اإلعجازيةُ اليت رأيناها.. 

ـ  ،مل نعرض اجتزاًء ألي نص أو آية ،ألي بعد إعجازي  ذا دون اكتمال املعىن احملمول
 –بل عند كلِّ حرف  –وعند كُلِّ كلمة  ،فالنص القرآينُّ حيملُ الكثري من املعاين ،االجتزاء
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والذين ينتقدون هذا االجتزاَء السليم اهلادف إىل إظهارِ . .حد جديد من املعىن والدالالت

ص القـرآينِّ  إنما حيسبونَ دالالت الـن  ،حدود املعىن والدالالت يف أعماق النص القرآين
هم املوروثةراتتصو حدود عـن   ،حمصورةً ضمن وال تنقص هذه الدالالت حبيثُ ال تزيد

  ..وكأنَّ النص لبنةٌ أوىل ملعىن موروث ال يزيد على ذلك وال ينقص ،تصوراتهم
 .. هلؤالء  –ومن الطبيعي ب –عندهم  –أالّ خيتلَّ املعىن  –بالنسبة بإبدالِ كلمة  كلمـة

عندهم  –أُخرى، أو بزيادة كلمة أو بنقصانِها، أو بزيادة حرف أو بنقصانه، فحقيقةُ املُقدسِ 
  ..ومعياره هو ما ورثوه من التفاسريِ التارخيية، وليس النص القرآينَّ وإعمالَ العقلِ به –

لكلِّ عاقلٍ أنـه  رأينا فيه من املعادالت ما يثبت  ،فالنص الذي ذكرته يف سؤالك.. 
طلَقم أو تبديل ،نص نقصٍ أو زيادة ـه . .يستحيلُ فيه أيإطالق ةماهي نومـن   ،وهذا م

تكِْسر إطالق  ،والكلمات املختلفةُ اليت عرضتها من رواية ورش عن نافع. .ماهية إعجازِه
واليت حيملُها النص القرآينُّ رِوايةُ  ،وارهذا النص القرآينِّ وفق املعايري اليت بيناها يف هذا احل

  ..حفْصٍ لقراءة عاصم
ويف الوقت ذاتـه أُؤكِّـد أنَّ    ،وأنا ال أزعم أنَّ هذه املعايري تحيطُ بالنص القرآينّ.. 

أمـا إنْ  . .حيملُها بكلِّ حرف من حروفـه ) رِوايةَ حفْصٍ لقراءة عاصم ( النص القرآينَّ 
أُخرى غري تلك اليت رأيناهـا  كانت ةإعجازي أُخرى يف منظومات حتملُهـا   ،هناك معايري

أمـا  . .ال يكون صحيحاً إالّ بعد تقدميِ برهان على صحته ،فهذا أمر آخر ،قراءات أُخرى
ف فهذا ال خيتل ،خوفاً من سقوط بعضِ الروايات التارخيية ،أنْ يتم إنكار ما ال ينكره عاقل

  ..عن زعمِ الكفرة بأنّ الكونَ ولد باملصادفة –أبداً  –
وبالنسبة للكلمات املختلفة يف الرسم يف رواية ورش عن نافع بالنسبة للنص الذي .. 

اليت ترسم دون حرف وكلمة العظام  ،وهي كلمة إبراهيم اليت ترسم حبرف ياء ،بني أيدينا
 سم بدل كلمة ا اليت ترننشره ألف، وكلمة     . . هذا يستحيلُ استيعاب هنرى أن

سواٌء كان ذلك ضمن إطار النص الذي  ،يف بنية املنظومة اإلعجازية اليت نراها ،االختالف
هالقرآن الكرمي ،ندرس أم على كامل مساحة..  
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هـو   ،سورة البقرة لقد رأينا كيف أنَّ رسم كلمة إبراهيم دونَ حرف ياء يف كلِّ.. 

وهو االسم التابع للمرحلة األوىل يف تـدرجِ   ،إشارةٌ إىل امسه عليه السالم قبلَ أنْ ينجِب
رأينا  ،أي دون حرف ياء ،ورأينا أيضاً أنَّ هذا الرسم لكلمة إبراهيم. .الرساالت السماوية

كاملة تشـملُ األمسـاَء   إلكمال مسألة  –يف معيار معجزة إحدى الكُبر  –أنه ضروري 
هـذا إضـافة   . .املشاركةَ للرسل واألنبياء يف رسم صورة مراحلِ الرساالت السـماوية 

واليت تثبت أنه  ،يف إجابتنا على سؤالٍ سابق –داخلَ هذا النص  –للمعادالت اليت رأيناها 
  ..يستحيلُ تبديلُ حرف يف كتابِ اهللا تعاىل أو حذفُه أو زيادته

 ..كُلِّ ذلك وفوق.. مقٍ أكربإىل ع يف هذا النص ولنرى  ،لنرى هذه احلقيقةَ ،سنبحر
وأنَّ االجتزاَء السـليم   ،أنه عند كُلِّ كلمة هناك حد جديد للمعىن والدالالت –أيضاً  –

 وكلُّ ذلك يعود إىل ماهية النص القـرآينّ  ،لعبارات النص القرآين يعطي دالالت جديدةً
  ..يستحيلُ على املخلوقات أن تأيت مبثله ،كَونه نصاً مطلقاً

 فالعبارةُ القرآنية ..                                 ، 
 مها كلمة  ،واليت حتملُ كلمتني خمتلفتني يف الرسم       يف روايـة حيث تنقص

 وكلمة  ،حرف األلفورش عن نافع        عند ورش مرسا ننشره( حيثُ ت(. .
حتملُ خصوصيةً تتعلّـق جبمـعِ    ،هذه العبارةُ القرآنيةُ داخلَ املسألة الكاملة اليت ندرسها

اليت قيمتها العددية  ،ولذلك فهي جزٌء من املسألة الكاملة التالية. .العظام املبعثرة وإحيائها
 ي تسعةَ عشر ضعفاً القيمة العددية لكلمة تساو     ..  
                             ]ــرة  = ] 259: البق
280  
                                 

           ]541=  ] 79 – 78 :يـس  
                                

  300=  ] 4 – 3 :القيامة[  
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    =59  
 وداخل هذه املسألة الكاملة نرى أنَّ العبارةَ القرآنيـةَ  ..              

فعلى الرغم من أنها جزٌء  ..وهي اإلكساُء باللحم ،حتملُ خصوصيةً داخلَ تلك اخلصوصية
على الـرغم  . .ذي هو مسألةٌ كاملةومن النص الذي ندرسه وال ،من هذه املسألة الكاملة

  ..مسألةً كاملة –لوحدها  –نراها  ..من ذلك
       =95  =19  ×5  

مسألةً كاملةً حتملُ خصوصيةً يف مجعِ  –أيضاً  –وداخل هذه املسألة الكاملة نرى .. 
داخل هذه  –ارات القرآنية وذلك باجتزاِء ومجعِ العب ،العظام وإحيائها وإكسائها باللحم

دون التعلّـق   ،واخلاصة بتصوير القدرة اإلهلية يف مجع العظام وإحيائها –املسألة الكاملة 
  . .ذلككيفية بتصورات اإلنسان ورؤيته ل

        ]154=  ] 259 :البقرة  
       =117  
     =90  

154  +117  +90  =361  =19  ×19  
. .أبـداً . .وحنن ال نزعم أنه ال توجد إالّ هذه االرتباطات بني عبارات هذا النص.. 

 ،حد جديـد مـن املعـىن والـدالالت     ،بل عند كلّ حرف ،حنن نقولُ عند كلّ كلمة
شريطةَ اكتمال حدود املعاين وإعطاِء  ،اُهللا سبحانه وتعاىل وارتباطات ال يعلم حدودها إالّ

وهنا مكمن معجزة . .ال ختتلف مع جممل دالالت النص القرآين ككل ،صورٍ واضحة بينة
  ..القرآن الكرميِ واختالفه عن كالم املخلوقات وقولهم

نا العبارةَ القرآنيـة        فلو أخذ. .إىل كلمة أو كلمتني –أحياناً  –قد يصلُ االجتزاُء .. 
                  ، ًالعظامِ املبعثرة وإكساَءها حلما عمج رها تصولرأينا أن، 
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 وهو ما تصوره العبارةُ القرآنيةُ          ،    هرصـووهذا يدخلُ يف إطار مـا ت

 العبارةُ القرآنية          ..  
 ،لرأيناها يف الكفّة األوىل يف ميزان ،اآلن لو أخذنا هذه العبارات القرآنيةَ جمتمعةً.. 

وهذا االستفسار هـو   ،كبيان وتوضيحٍ الستفسارٍ نراه يف الكفّة اُألخرى من هذا امليزان
  :قولُه تعاىل                                     . .  
        =154  
     =90  
     =52  

154  +90  +52  =296  
                =296  

لرأيناهـا   ،ولو أخذنا العبارات القرآنيةَ الثالثة يف الكفّة األوىل من هذا امليـزان .. 
تصور لنا مجرد االستفسارِ عن  ،تتكاملُ مع عبارة قرآنية يف الكفّة األخرى من هذا امليزان

  . .املسألة احملمولة ذه العبارات القرآنية
        =154  
     =90  
     =52  

154  +90  +52  =296  
           =141  

296  +141  =437  =19  ×23  
 ولو نظرنا إىل اآليتني ..                       

                              ،  ومها اآليتان
لرأينا هاتني اآليتني جمتزأتني من  ،الداخلتان يف املسألة اليت بدأنا منها هذه االجتزاءات

  ..سألةٌ كاملةسياقٍ قُرآينٍّ هو يف األصلِ م
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         ]43×  19=  817=  ] 79 – 77 :يـس  
. .!!!فهل اجتزاء هاتني اآليتني ووضعهما يف مسألة إحياء العظام ليس سـليماً ؟ .. 

 اآليةُ الكرميةُ . .أبداً                                  ، 
يُء جانباً يتكاملُ مع هاتني اآليتني يف مسألة أُخرى غري مسألة مجع العظام وإحيائهـا  تض

وهذا ال مينع من دخول هاتني اآليـتني يف مسـألة مجـع العظـام      ،وتسويتها كما نرى
  . .وإحيائها
ولو أخذنا من هاتني اآليتني جوهر القولِ الكافرِ يف هذه املسألة وإجابةَ اهللا تعاىل .. 

تبـين   –داخل النص الذي ندرسه  –لرأينا ذلك يتكاملُ مع عبارات قرآنية  ،ذلكعلى 
  ..والتيقّن من قدرة اِهللا تعاىل يف ذلك ،رؤيةَ كيفية مجع العظام وإكسائها حلماً

                                              
     ]386=  ] 79 – 78 :يـس  

                                              

         ]488=  ] 259 :البقرة  
386  +488  =874  =91  ×46  

 ولو أخذنا من هذه املسألة العبـارةَ القرآنيـة   . .              
                  لرأينـا   ،مع عبارتني سابقتني هلا يف ذات السياق القرآين

وإجابةُ اهللا  ،لعظاممسألةً كاملةً طرفُها اآلخر شك اإلنسان يف قدرة اهللا تعاىل على جمعِ ا
  . .تعاىل على ذلك
                                        

      ]460=  ] 259 :البقرة  
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  300=  ] 4 – 3 :القيامة[ 
460  +300  =760  =19  ×40  

ولو أخذنا من هذه املسألة الكاملة جوهر إجابة اِهللا تعاىل على شك اإلنسـان يف  .. 
 قدرة اهللا تعاىل على مجع العظام                      ،  لرأيناها جزءاً من

مسألة كاملة طرفُها اآلخر جوهرُ قولِ اإلنسان واستفسارِه عن قدرة اِهللا تعاىل يف مجـع  
  ..العظام وإحيائها وجوهر الرد اإلهلي اخلاص على هذا السؤال

                                                 
  288=  ] 79 – 78 :يـس [

         ]130=  ] 4 :القيامة  
288  +130  +418  =19  ×22  

  :ولو اجتزأنا جوهر كُفْرِ قولِ الكافرِ يف اآلية األوىل من النص الذي ندرسه..    
        ،    نـت لـهالثانية بعد أن تبي على القرية يف اآلية قولِ الذي مر وجوهر

 احلقيقة                     ،  ًلرأينا كالً من هاتني العبارتني مسألة
  ..كاملة

        =57  =19  ×3  
           =133  =19  ×7  

    =19  
 .. خملوق ه ال يستطيعنا نرى أنه  –إنـةً   –مهما عظمت قدرتأن يصوغَ مجلةً قرآني
أو نزيده يف كتـابِ   ،أو حنذف حرفاً ،فكيف إذاً ميكننا أن نستبدلَ حرفاً حبرف. .واحدة

 ،ينكر اجلاحدون هذه االجتزاءات اليت تبين عظمةَ الـنص القـرآينّ   وكيف. .اِهللا تعاىل
  . .!!!ومكمن اختالفه عن كالم املخلوقات وقولهِم ؟
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داخلَ عبارات النص القرآينِّ الـذي حنـن    –مرةً أُخرى  –لنبحر . .وفوق ذلك.. 

عبارات النص الذي بني  فلو نظرنا إىل. .إلظهار هذه احلقيقة بشكلٍ أكرب ،بصدد دراسته
أيدينا من زاوية التصويرِ اإلهلي املنقولِ لنا دون الدخول يف جزئيات األحداث الواردة يف 

ة ،هذا النصتني حتمالن هذه اخلصوصيوبالتايل لرأينامهـا مسـألةً    ،لرأينا عبارتني قرآني
  . .كاملة
               =226  
            =230  

226  +230  =456  =19  ×24  
كونَ الـنص جبملتـه    ،ومن الطبيعي أن تكون باقي عبارات النص مسألةً كاملة.. 

كن املعجزةَ تتجلّى يف كَون العبارات القرآنية اخلاصة بتصوير جزئيات ول. .مسألةً كاملة
  ..األحداث اليت حصلت مع الذي مر على القرية لوحدها مسألةً كاملة

                                    
                                    

                                  

                                      
    ] 81×  19=  1539=  ] 259 :البقرة  

يف كَون العبارات القرآنية اخلاصة بتصوير جزئيـات   –أيضاً  –وتتجلّى املعجزةُ .. 
  ..األحداث اليت حصلت مع إبراهيم عليه السالم يف اآليتني األوىل والثالثة مسألةً كاملة

                           
                                   

      ]781=  ] 258 :البقرة  
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ولو نظرنا إىل عبارات النص املدروس من زاوية ماهية االستفسار عن كيفية إحياء .. 
  :لرأينا أنَّ العبارةَ اخلاصةَ بالذي مر على القرية هي ،املوتى               
      ، ةَ بإبراهيم عليه السالم هـي وأنّ العبارةَ اخلاص:              

       .. رولذلك تتكامل هاتان العبارتان يف معيار معجزة إحدى الكُب..  
          ]143= ]  259 :البقرة  
         ]123=  ] 260 :البقرة  

143  +123  =266  =19  ×14  
 ..  لِ اهللا تعاىل يف الربهنـةعف الذي بني أيدينا من زاوية النص ولو نظرنا إىل عبارات

  ..لرأيناها مسالةً كاملة ،على كيفية إحياء املوتى
                                       

                                       

                                      
  1171=  ] 259 :البقرة [

                                               
             ]691=  ] 260 :البقرة  

1171  +691  =1862  =19  ×98  
 ولو نظرنا إىل قولِ إبراهيم عليه السالم                 ،  الثالثة يف اآلية

 لرأيناه متعلّقاً بقوله  ،من النص الذي بني أيدينا                  يف اآلية
  . .ان يف معيار معجزة إحدى الكُبرولذلك تتكاملُ هاتان العبارتان القرآنيت. .األوىل
        =111  
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 والعبارةُ القرآنيةُ ..                  أوسع هي جزٌء من عبارة، 

  ة اليت حصلت يف اآلية األوىل سياقِ احملاججتصور هذا القولَ يف            
           ..  رصوت ةقرآني ولذلك نرى أنَّ هذه العبارةَ تتكاملُ مع عبارة

  ..اء املوتىجوهر الفعلِ الذي متَّ يف اآلية الثالثة لريى إبراهيم عليه السالم كيفيةَ إحي
           ]175=  ] 258 :البقرة  
                                               

      ]547=  ] 260 :ةالبقر  
175  +547  =722  =19  ×19  ×2  

 وحىت لو اجتزأنا الكلمتني ..           الكاملة لرأينـا   ،من هذه املسألة
حىت ال يبقـى جمـالٌ    ،أنهما تصوران خصوصيةً يف التأكّد من أنَّ األربعة من الطري حيةٌ

ومن مثّ تـتم رؤيـةُ كيفيـة     ،جبلٍ منها جزءللشك أو النسيان بعد أنْ يوضع على كلِّ 
  . .أي ليتم التأكُّد أنها هي اليت سيعاد إحياؤها من جديد بعد موا ،إحيائها

حتملُهما أيضـاً   ،وجوهر هذه اخلصوصية واليت حتملها هاتان الكلمتان القرآنيتان.. 
 الكلمتان           ة يف اآلية الكرمي                         

              .....   اهللا بقـدرة ه ملا شكخلْق فلو نظر اإلنسانُ إىل حقيقة
 ،فألنه نسي حقيقةَ خلقْه. .تعاىل على إعادة إحياِء هذه العظامِ ذاتها بعد أنْ تصبح رميماً

هذا التقابلُ بـني هـاتني العبـارتني    . .إعادة إحياِء عظامه بعد أنْ تصبح رميماً شك يف
  ..نراه توازناً بينهما ،القرآنيتني يف تصويرِ هذه اجلزئية من الدالالت

     =72  
      =72  
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ال حيملُ أكثر مما  ،نص الذي بني أيديناوهذا البيانُ اإلعجازي الذي رأيناه داخلَ ال.. 

ونسـتطيع أنْ  . .مقارنةً مع ما حيملُ من دالالت إعجازية ،يغرف رأس اإلبرة من البحر
  . .ولكننا منتنع عن ذلك خوفاً من اإلطالة ،نقدم أضعاف ما قدمناه من املعادالت فيه

هل كان من املمكـن أن   :ة فأقول لهوهنا أتوجه إىل كلِّ عاقلٍ باحث عن احلقيق.. 
) باحليثية اليت رأيناها( نرى معجزةَ هذا النص القرآينِّ واستحالةَ صياغته من قبلِ املخلوقات 

وهل هناك اجتزاٌء واحد دون معـىن  . .دون رؤية اإلعجازِ الكامنِ يف هذه االجتزاءات ؟
  ..عىن والدالالت ؟كاملٍ ودون اكتمالِ صورة تعطي قيمةً من امل

أو  ،الذين ال فارق عندهم يف إضافة حرف أو حىت كلمة إىل كتـاب اهللا تعـاىل  .. 
 ،هم ذاتهم الذين ال يرون حقيقةَ املعىن الكامن يف هذه االجتـزاءات  ،أو تبديلها ،حذفها

كرميةَ لبنةً فهم حيسبونَ اآليةَ ال ،وهم ذاتهم الذين ينظرون بعنيِ الريبة إىل هذه االجتزاءات
وحيسـبون التـاريخ    ،ال تتجزأُ من املعىن حبيث ال تزيد وال تنقص عما ورثوه تارخييـاً 

وبالتايل ال يعنيهم تبديلُ حرف أو حذفُـه أو   ،برجاالته ورواياته معياراً لكتابِ اِهللا تعاىل
ولـذلك فهـم   .  .الذي يعنيهم هو عدم خمالفة املـوروث . .أُضافَتةُ إىل كتاب اهللا تعاىل

مهما قدم هذا  ،يلبسون على احلقائق وحياربون كُلَّ تدبرٍ لكتابِ اِهللا تعاىل يأيت بأي جديد
ويسعون جاهدين لفرضِ جهلهم هذا على الناس معتقـدين   ،اجلديد من احلجج والرباهني

  ..أنهم بذلك خيدمونَ كتاب اهللا تعاىل
ال تكون حقيقيةً إالّ إذا اُستثمرت يف تفسـريِ دالالت   النظريةُ العدديةُ اإلعجازيةُ.. 

ويف تصحيحِ املفـاهيمِ املوروثـة    ،ويف استنباط املزيد من هذه الدالالت ،النص القرآين
ة. .اخلاطئةحاربونَ هذه املعجـزةَ  . .وإالَّ ال تكون معجزةً حقيقيوعابدو أصنامِ التاريخ ي

ها ألنةَ اليت نعرضةالعدديها حقيقي،   هِم من رجـاالتأصنام بعضِ تفسريات فساد وتظهر
  . .التاريخِ ورواياته

يمكن توظيفُه حىت جلزئيـات   ،هذه النظريةُ معيار رياضي مجرد. .إذاً :56س 
  ..وللتأكّد من صحة تفسريِنا لبعضِ آيات كتابِ اِهللا تعاىل ؟ ،األحكام الفقهية
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 .. ةاألحكامقُرآني أحكام هايةةُ هي يف النقهيلِّقـةً  . .الفعتةُ مالنظري هذه وما دامت

شريطةَ عـدمِ   ،فَمن املؤكَّد أنّ استثمارها ممكن ،بالدالالت اليت يحملُها النص القرآينُّ
  . .نعوعدمِ دفعها باتجاهات مسبقة الص ،تأويلِ النتائجِ تأويالً تائهاً

هو ظاهر الصـياغة   –كما رأينا  –إنّ املدخلَ األولَ إىل دالالت النص القرآينِّ .. 
حبيثُ يؤخذُ احلُكْم من تكاملِ املعىن والدالالت للنصوصِ القرآنيـة املُصـورة    ،اللغوية له

  . .لنأخذْ مثاالً على ذلك.. ...جلوانِبِ احلُكْم
ذهب معظمهم إىل إسقاط رِواية تارخيية  ،رى ويف التعاملِ معهميف مسألة األس.. 

 . .على دالالت قوله تعاىل                     
                 ]67: األنفال [. .

 إنَّ كلمةَ  :فقيل بناًء على هذه الرواية   هي النتهاِء الغاية الكرمية يف هذه اآلية، 
  : ففسروا العبارةَ القرآنيةَ                     

    ،  أنَّ النيب قحم  ،له أخذُ األسرى ال يوقهرِه هِغَ يف قتلِ أعدائبالأنْ ي إالّ بعد
  ..واإلغالظ عليهِم

 إننا نرى أنَّ اَهللا تعاىل يقول .....             ،    ْقُـلملْ ي ـهوأن  
  . .)حىت يثخن يف الكافرين ( أو  ،)حىت يثخن يف القتل ( 

 .. هيف قول تعـاىل ثُم. .                             
   ، األسرى يف أخذ هِم ،بيانٌ أنَّ املُشكلةَ ليستيف عدمِ قتل ما املشكلةُ  ،وليستإن

يف  فهل إرادةُ اِهللا تعـاىل .... .تكمن يف أخذ هؤالء األسرى من أجلِ اإلثخان يف األرض
 قوله يف هذه اآلية              بقتلِ هؤالِء األسرى وخروجِهِم مـن تتحقَّق

  ..!الدنيا كافرين ؟
 ..آخر،.. كُلِّ ذلك ومع ين بني أيدينا نصيارلَ معِ األسريِ يف خالتعام دحدالقتلُ . .ي

الكُبر لنرى ماذا تبين لنـا يف هـذه   سنلجأُ إىل معجزة إحدى . .لذلك. .ليس إحداهما
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وهي مسألةٌ كاملةٌ يف معيارِ . .اآليةُ الكرميةُ التاليةُ حتملُ تبياناً لهذه املسألة...... .املسألة

  . .معجزة إحدى الكُبر
                                
                                        

                                     
   65×  19=  1235=  ] 4 :حممد [

  :مها. .يف هذه املسألة الكاملة نرى طريقني ال ثالثَ لَهما يف التعاملِ مع األسري.. 
1 –              ..  2 –            ..  

 ..الكرمية لنا يف هذه اآلية ظهِرت ةالقرآني ياغةس ،وعظمةُ الصكلُّ ..ائلَ كاملةثالثَ م
  :مسألة منها تضيُء جانباً من جوانبِ مسألة التعاملِ مع األسري

   :هي املسألةُ األوىل.. 
                                                =
456  =19  ×24     

  . . تبيان املعركة حىت مرحلَة مسك األسريوهي كما نرى يف.. 
   :هي املسألةُ الثانية.. 
                                       

         =570  =19  ×30     
وهي ذاتها املرحلةُ اليت حتملُها اآليةُ الكرميـةُ   ،وهي يف مرحلة التعاملِ مع األسري.. 

  ..اليت زعم أنها تأمر بقتلِ األسري
   :هي املسألةُ الثالثةُ.. 
           =209  =19  ×11    
  ..وهي كما نرى يف تبيان حقيقة الذين قُتلوا يف سبيلِ اِهللا تعاىل ..
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 ..الثانية الكاملة ـة   . .ومن املسألةبـارةَ القرآنيلو أخذنا الع             
                            ، لرأيناها تتكاملُ مع اآليات   الكرميـة

لو شاء اُهللا تعاىل ألهلك  :فاُهللا تعاىل يقولُ فيها.. .املُحيطة باملسألة اليت حنن بِصدد دراستها
 ،لكنها مسألةُ ابتالٍء من خاللِ تطبيقِ منهجِ اِهللا تعـاىل  –أسرى وغري أسرى  –الكافرين 

املسألة الذي هو يف هذه:                 ..   
                           

                                  
                                 

     ] 1179=  ] 69  – 67 :األنفال   
               =303  

1179  +303  =1482  =19  ×78  
نراها مسألةً كاملة تبين  ،واآليتان التاليتان مباشرةً هلذه اآليات من سورة األنفالِ.. 

ه  توجيهاِهللا تعاىل لنبي األسرى عم هليف تفاع..   
                                 

                                
                       

    51×  19=  969=  ] 71 – 70 :األنفال[ 
فما الفائدةُ من  ،بقتلِ األسري ويؤمر الرسولُ  ،فلو كان ما ذهبوا إليه صحيحاً.. 

  :قوله تعاىل                                           
                                       ؟!!..  

ن حدود القصاصِ من تتكاملُ مع نص قُرآينٍّ يبي ،واآليةُ اليت حنن بِصدد دراستها.. 
  ..املُعتدي
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       ]453=  ] 194 :البقرة   
                                       

           ]573=  ] 67 :األنفال    
453  +573  =1026  =19  ×54   

 إننا نرى يف قوله تعاىل ..                                   
      ، نا من املُعتدياصصيف ق ٍنا كجماعةباطخاملعتـدي    ،أنَّ اهللا تعاىل ي ـفصوي

فليس من املعقولِ أنـه إذا  . .فالقصاص باملثلِ مسألةٌ فَرديةٌ وليست مجاعية. .بِصيغة املُفرد
أن يقوم املُعتـدى عليـه    ،أحد من الناسِ أحد على عرضِ –على سبيل املثالِ  –اعتدى 

  ..باالعتداِء عرضِ املُعتدي
ال حيملُه كتاب اهللا تعاىل،  –يف هذه املسألة  –وهكذا نرى أنَّ التفسري املوروثَ .. 

ونرى أنَّ معجزةَ إحدى الكُبر تتطابق متاماً مع الدالالت احلق .. ال من قريبٍ وال من بعيد
  ..لُها كتاب اهللا تعاىلاليت حيم

  . .ولنقف عند دالالت اآلية الكرمية..... 
                                

                 ]223 :البقرة [   
تدور داخلَ إطارِ اللقاِء  ،إىل أنَّ دالالت هذه اآلية الكرمية ،ذهب معظَم املُفَسرين.. 

تحملُ عبارةً كاملةً تبني أمـر   ،مع العلمِ أنَّ اآليةَ السابقةَ هلا.. .اجلنسي بني الرجلِ واملرأة
اِهللا تعاىل يف هذه املسألة،  ساحة حديدخاللِ ت نفيهمـا  م عرشاللَذَين ي واملكان الزمان

  . .يقولُ تعاىل. .إتيانُ النساء
                                    

        ]28×  19=  532=  ] 222 :البقرة  
   :تتكونُ من مسألتني ،فهذه املسألةُ الكاملةُ. .
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فهي تبني أمر اِهللا  ،منهما تتعلّق بالزمان الذي يشرع فيه إتيانُ النساء املسألةُ األوىل.. 

  . .وإتيانهن بعد أنْ يتطهرن ،تعاىل باالبتعاد عنِ النساِء يف احمليض
                                    

   =437  =19  ×23    
  ..منهما تتعلّق باملكان الذي يشرع فيه إتيانُ النساء واملسألةُ الثانيةُ.. 
        =95  =19  ×5  
  ،رميةأما بالنسبة لآلية الك..                         

                                
  . .والدونباته األ ،فهي تتعلَّق باحلرث الذي أرضه النساء ،] 223 :البقرة[ 

 إنَّ العبارةَ القرآنيةَ ..          ،  ذات لنا أنَّ ساحةَ هذا احلرث بنيت
 ،هو احلرثُ ونباته الذي هو األوالد ،فاملقصود إذاً. .وليس موضعاً محدداً فيهن ،النساِء

فليس كُلُّ لقاٍء جِنِسي بني . .ي بني الرجلِ واملرأةوليس النساَء وإتيانهن كَمجرد لقَاٍء جِنِس
  . .واآليةُ الكرميةُ كما نرى موضوعها مسألةُ احلرث. .رجلٍ وامرأة حرثاً حتملُ فيه املرأة

 ..      : ولذلك نرى أنَّ العبارةَ القُرآنيةَ التاليةَ مباشرةً هي.. 
لكان من األوىل أن تكونَ  ،لو كان املوضوع متعلّقاً بالنساِء وإتيانِهِن كمجرد لقاٍء جِنِسيف

  :ولكننا نرى أنَّ اَهللا تعاىل يقول. .)فَأْتوا نساَءكُم أَنى شئْتم ( هذه العبارةُ القرآنيةُ 
              ..  

 القرآنية ويف العبارة ..      ، احلرث إلتيان دةتعدم داللةٌ إىل خيارات. .
وليس   ،حيثُ اخليارات متعددة ،وهذا يؤكّد أنَّ املسألةَ مسألةُ إجنابٍ وتنظيمٍ للنسل

ن لنساِء ولقاٍءل في. .مسألةَ إتيان هافمسألةُ إتيان النساِء من حيث حتديد املكان  ال خيار، 
  . .يف املسألة الكاملة –كما رأينا  –وقد بينها اُهللا تعاىل 

        =95  =19  ×5  
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 ويف ورود كلمة شئتم يف العبارة القرآنية ..       ، أردمت دليلٌ  ،دونَ كلمة

. .تعلّق بالقصد والغاية دون األخذ باألسبابفاإلرادةُ ت. .إضايفٌّ يؤكِّد صحةَ ما نذهب إليه
أي  ،باستخدامِ األسباب ،بينما املشيئةُ تتعلّق بتنفيذ اإلرادة يف عاملِ املكان والزمان

وهذا لَه تعلُّقُه بإجنابِ األوالد وتربيتهم واإلنفاقِ . .بالظروف املادية واحلضارية احمليطة
  ..عليهم

 نيةُ والعبارةُ القرآ..                           
   ، هادالالت دراسة بصدد اليت حنن الكرمية يف اآلية،  أنّ املسألةَ أكرب ؤكِّدت

 ،املسألةُ مسألةُ إجنابِ األوالدف.... .من كونِها مجرد لقاٍء جنسي بني الرجلِ واملرأة
وتقوى اهللا  ،وتقدميِ ما حيتاجونه ليكونوا فاعلني يف اتمع ،واإلنفاقِ عليهم ،وتربيتهم

  ..تعاىل يف ذلك
  :إذاً معىن قوله تعاىل..                           

                             ]223 :البقرة [ 
فألقوا فيهن  ،مبعىن تلقون نطَفَكُم فيهن إلجنابِ الولد ،نساؤكم فيهن حترثونَ للولد :هو

نظِّموا النسلَ  :عىنمب. .النطف دف إجنابِ الولد حسب كيفية األسبابِ املُحيطة بِكُم
وقَدموا اخلري . .وحسب ظروفكُم اليت تعيشونها ،حسب املعايريِ احلضارية احمليطة بِكُم

ويفوز املؤمنونَ  ،فسوف تالقوه وحياسبكم على ذلك ،واتقوا اَهللا تعاىل يف ذلك ،ألنفِسكم
حبيث تقع  ،بطُ قرآنيةٌ لتنظيمِ النسلولكن هناك ضوا.... .الذين اتقوا اَهللا تعاىل ،املتقون

  :وحد أعلى ،بني حد أدىن
فاُهللا تعاىل هو الرزاق  ،وخشيةَ إمالق ،هو أالّ نقْتلََ أوالدنا من إمالقٍ احلد األدىن.. 
تشملُ اجلنني من لَحظَة  –يف كتابِ اِهللا تعاىل  –مع العلم أنَّ كلمةَ الولد  ،لنا وهلم

  . .وهذا احلد تصوره العبارتان القرآنيتان... ..احلَمل
                            ]151 :األنعام [  
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   ]31 :اإلسراء [   

 ،) فيما يشمل تكاثر األوالد –الذي يشملُ ( هو أالّ يصرفَنا التكاثر  واحلد األعلى.. 
أالّ  :مبعىن. .وأالّ مييلَ بِنا عن إدراك ذلك ،الذي هو عبادةُ اِهللا تعاىل ،عن حقيقة امتحانِنا

وهذا ما تصوره . .فيأتينا املوت وحنن على ذلك ،عمرنا نتكلَّف كثرةَ العيالِ طوالَ
 . .اآليتان                    ]2  – 1 :التكاثر [   

 ..  ةاحلضـاري باحلالة املُتعلّقة ةالكيفي حسب األوالد جِبنرنا اُهللا تعاىل أنْ نإذاً يأم
ولكن . .ونقَدم ألنفِسنا اخلري ،وأن نتقيه يف ذلك ،وحسب الظروف املُحيطَة بنا ،نالعصرِ

وخشـيةَ   ،قتلُ أوالدنا وإجهاض نسائنا من إمـالق  :شريطةَ أالّ نصلَ إىل حد أدىن هو
ملـوت  تكَلُّف كثرة العيالِ إىل أنْ يأتينا ا :وشريطةَ أالّ نصلَ إىل حد أعلى هو. .اإلمالق

  . .وحنن على ذلك
هذه احلقيقةُ القرآنيةُ اليت نستنبطُها من تكاملِ دالالت العبارات القرآنيـة الـيت   .. 
من خاللِ تكاملِ هذه العبارات القرآنية يف معيارِ معجـزة   ،نراها مربهنةً رياضياً ،رأيناها

  . .إحدى الكُبر
                                

         ]541=  ] 223 :البقرة  
                          ]151 :األنعام [ 

 =229  
                                       

   ]413=  ] 31 :اإلسراء  
          ]204=  ] 2  – 1 :التكاثر  

415  +229  +413  +204  =1387  =19  ×73  
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فيؤمنونَ بِبعضِ الكتابِ  ،مشكلةُ الكثريين أنهم يجعلونَ القُرآنَ عضني..... 

  . .وقد بين اُهللا تعاىل هذه احلقيقةَ يف املسألة الكاملة التالية ،ويكفرونَ بِبعض
         ]239=  ] 85 :البقرة  
       ]141=  ] 91 :احلجر  

239  +141  =380  =19  ×20  
فيؤمنونَ بـبعض   ،وبين جلَّ وعال أيضاً جزاَء هؤالِء الذين يجعلونَ القرآنَ عضني.. 

  . .وعدمِ األخذ بكلية النص القرآينِّ ،دالالته من خاللِ جتزئة ،الكتابِ ويكفرونَ ببعض
                                  

                                           
   709=  ] 85 :البقرة[ 

                                            
   ]336=  ] 93 – 91 :احلجر  

709  +336  =1045  =19  ×55  
تتوازنُ مع  ،املُعرِضني عن بعضِ أحكامِ الكتاب وهذه املسألةُ اليت تبين حقيقةَ.. 

  . .وتحذِّر من اتباعِ منهجِهِم ،تبين حقيقةَ هؤالء ،مسألة كاملة أُخرى
                                 
                                   

                                           
      ] 55×  19=  1045=  ] 37  – 36 :الرعد   

فرييد من كُلِّ جيلٍ أن يتدبر القُرآنَ الكـرمي يف  . .اُهللا تعاىل يريد منا نقيض ذلك.. 
  .... .إطارِ السوِية احلضارية اليت يعيشها ذلك اجليل

جيلٍ بشكلٍ تصاعدي مع  إنَّ رؤيةَ آيات اآلفاقِ واألنفسِ اليت يريها اُهللا تعاىل لكُلِّ.. 
فما بني رؤيـة آيـات األفـاقِ    .... .تكُونُ من خاللِ تدبرِ آيات القرآن الكرمي ،الزمن
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كلِّ عصرٍ بشكلٍ تصاعديل لُها القرآنُ الكرميتـابِ اهللا   ،واألنفسِ اليت حيمرِ كتدب وبني

  . .رِ معجزة إحدى الكُبرنرى مسألةً كاملةً يف معيا ،تعاىل تدبراً حقيقياً
                                

        ]499=  ] 53 :فصلت  
      ] 104=  ] 82 :نساءال   
      ]89=  ] 68 :املؤمنون  
         ]192=  ] 29 :ص  
             ]104=  ] 24 :حممد  

499  +104  +89  +192  +104  =988 = 19  ×52  
هذه املسألةُ الكاملةُ املصورةُ لرؤية آيات اآلفاقِ واألنفسِ نتيجةَ تدبرِ كتابِ اِهللا .. 

والصراطَ الذي حيملُه الروح  ،تتوازنُ مع مسألة كاملَة تصور الروح القرآينَّ ،تعاىل
 ،وبني التفاعلِ مع الروحِ القرآينِّ ،فما بني التدبرِ ورؤية آيات اآلفاقِ واألنفس.... .القرآينّ

فالتدبر هو يف النهاية تفاعلٌ مع .... .توازنٌ تصدقُه املعجزةُ العدديةُ يف القرآن الكرمي
  . .الروحِ القرآين
                                  
                                 

                                     
   52×  19=  988=  ] 53  – 52 :الشورى[ 

ال يعرِض عنه إالّ  ،وهذا الروح القرآينُّ الذي ضرب اُهللا تعاىل فيه من كُلِّ مثل.. 
 ،لذلك فإنَّ إعراض هؤالء عن الروحِ القرآينِّ. .وال يوقنون ،فهم ال يعلمون ،الذين كفروا

 ،من خاللِ مسألة كاملةهذه احلقيقةُ نراها .... .ال يغير من يقني الصابرين املؤمنني به
  ..موازية متاماً للمسألتني الكاملتني السابقتني
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  52×  19=  988=  ] 60 – 58 :الروم[ 
 :قُلت ،وملسألة إتيان الفاحشة ،حينما تعرضت لمسألة أحكامِ الصيامِ :57س 

   : أمل يقلْ اُهللا تعاىل.... .منكراً عليهم ذلك ،زعموا نسخ تلك النصوص القرآنيةلقد 
                                           

   أمل يقلْ اهللا تعاىل. .؟:                         
                      ؟. .. أال تدلُّ هاتان اآليتان على مسألة

  ..النسخِ يف القرآن الكرمي ؟ 
فَكَونُ القرآن الكرميِ منتمياً إىل عاملِ . .آينمن املُستحيلِ أنْ ينسخ أي حكمٍ قُر.. 

 يقول تعاىل . .يقتضي أنَّ أحكامه ال يوجد بينها اختالف ،األمرِ الذي ال حيوي املتناقضات
                                         
وقمةُ التناقض، هو قمةُ االختالف  –كما يعرضونه  –املزعوم والنسخ  ...] 82 :النساء[ 

  .. لدرجة يستحيلُ ا اجلمع بني الناسخ واملنسوخ
 ..استثناٍء إنَّ مجيع الكرميِ دونَ أي رٍ إىل قيامِ  ،أحكامِ القرآنباعٍ وتدبهلا ساحةُ ات

  :يقولُ تعاىل. .الساعة                             
           ]أُنزِلَت .. .] 3 :األعراف ا هي أحكامهخسفاألحكام اليت زعموا ن

وفوق كلِّ .... .املستحيلِ نسخهاوبالتايل من . .ويأمرنا اهللا تعاىل باتباعها ،إلينا من ربنا
 ،ناسخةٌ عند اآلخر ،فاآليةُ املنسوخةُ عند أحدهم ،مل يجمعوا على جزئيات النسخ ،ذلك

  . .وليست ناسخةً وال منسوخةً عند الثالث
يصور لنا  ،هي جزٌء من سياقٍ قُرآينٍّ محيط بِها ،اآليةُ األوىل اليت يستشهدون ا.. 

وأالّ جنعلَ من أهوائنا  ،أمر اهللا تعاىل لنا باالنصياعِ ألحكامه ،مسألة كاملة من خاللِ
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ويبين اُهللا تعاىل فيها كيف أنَّ الذين كفروا من أهلِ الكتابِ . .معياراً ألحكامِ منهجِه

كما  ،ليس ألنّ أحكامه ينسخ بعضها بعضاً ،واملشركني يكرهون نزولَ القرآن الكرمي
ميناسخةٌ لبعضِ أحكامِ أهل الكتاب ،زع هما ألنَّ أحكاموأحكامِ اجلاهلية ،وإن..  

                                 
                               

                                
                                         

                                
                               

                         
  113×  19=  2147=  ] 108  – 104 :البقرة[  

هي اُألخرى جزٌء من مسألة كاملة تؤكِّد  ،واآليةُ اُألخرى اليت استشهدوا ا.. 
  . .احلقيقةَ اليت تؤكِّدها املسألةُ الكاملةُ السابقة

                                       

                                 
                                

                           
              65×  19=  1235=   ] 103  – 101 :النحل[ 

 . .إنَّ اآليةَ األوىل من املسألة الكاملة األوىل..           
                      ]104 :البقرة [. .نا يأمر

وأالّ جنعلَ من أنفُِسنا وأهوائنا معياراً لدالالت كتابِه  ،اُهللا تعاىل فيها أنْ ننصاع ألحكامه
  ..الكرمي
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وبالتايل التزم . .رعى الشيء مبعىن سار فيه باحثاً عنِ احلاجة. .يف كتابِ اِهللا تعاىل.. 

 . .يقولُ تعاىل. .بِه أثناء سريِه راعياً                       

    ]كم من املراعي. .] 54 :طـهأنعام طَلَّباتتمبعىن كُلُوا واحبثوا عن م. ....
  ..يقولُ تعاىل. .فاملرعى مادةُ الرعي اليت يبحثُ عنها الرعاء

                 ] 31 :النازعـات [   
                         ]5 – 4 :األعلى [  

يقولُ . .هي االلتزام بِحيثيات هذا الشيء أثناَء تلك الرعاية ،من هنا فَرِعايةُ الشيِء.. 
 : تعاىل             ]مبعىن والذين هم . .] 8 :املؤمنون

 وكلمة .. ...ألمانام وعهدهم ملتزمون   ، رِعايتك اتهي مبعىن اجعلنا حيثي. .
  ..يقولُ تعاىل
                                 

                                       
                                      

   ] 46 :النساء [                                                                             
 فقولُهم ..     ، هو مبعىن: ةَ منهجِكا مادنك ،واجعلْ ماهتمام اتوحيثي. .

ليجعلوا أهواَءهم  ،ولذلك كانوا يحرفونَ الكَلم عن مواضعه. .فمنهجك مسعناه وعصيناه
  ..ونَ من الرسلِ رعايتهاأي يطلب ،مادةً يطلبون من الرسلِ عليهم السالم االلتزام ا

 وكلمة ..     قابلُ كلمة  ،يف هذا السياقت       ، مبعىن:  نور هجو
  ..اجعلْ منهجك معياراً لنا :أي مبعىن ،منهجِك إلينا

 ..يف هذا اإلطارِ من املعىن ندرك دالالت اآلية األوىل من املسألة الكاملة األوىل.. 
تتكاملُ يف مسألة واحدة مع اآلية الثالثة من املسألة  ،ولذلك نرى أنَّ هذه اآليةَ الكرميةَ

 فقولُهم . .الكاملة الثانية    بهمةم ةم إىل منهجٍ وآليهوليس  ،هو نتيجةُ إحلاد
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تامة اخلالية من كُلِّ عيبٍ نتيجةَ انصياعهِم لمنهجِ القرآن الكرميِ وآلية تبيانِه الكاملة ال

  .  .ونقص
                                 

    ]349=  ] 104 :البقرة   
                                    

       ]449=  ] 103 :النحل  
349  +449  =798  =19  ×42  

   وداخلِ هذه املسألة الكاملة، مسألةٌ كاملةٌ تلقي الضوَء على كون قولهم .. 
  . .منهجٍ وآلية تبيان مبهمةنتيجةَ أنهم يلحدون إىل 

                              
   248=  ] 104 :البقرة[  

                                    
   ]341=  ] 103 :النحل  

248  +341  =589  =19  ×31  
 والعبارة القرآنية ..                        

    ، ناباعِ كُلِّ ما أُنزِلَ إلينا من ربعن ات لنا اإلعراض بنيت، باعِ ما هو دون مع ات
سواٌء كان ذلك حتت  ،أي تبني لنا عدم اتباعِ بعض أحكامِ كتابِ اِهللا تعاىل. .اِهللا تعاىل

ولذلك نراها تتكاملُ مع . .أم حتت أي ستارٍ آخر ،ستارِ مسألة الناسخِ واملنسوخِ املزعومة
  . .العبارة القرآنية التالية يف مسألة واحدة

                               
   248=  ] 104 :البقرة[ 

                                 ]3 :األعراف [ 
 =246  
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248  +246  =494  =19  ×26  

 والعبارة القرآنية ..               الكاملة يف هذه املسألة، 
أي دونَ  ،واليت تبني لنا أمراً إهلياً باتباعِ أحكامِ ودالالت كُلِّ عبارة قرآنية دونَ أي استثناء

يف مسألة كاملة خاصة  ،ة الكاملة الثانيةنراها تتكاملُ مع اآلية الثانية من املسأل ،أي نسخ
  قيمتها العدديةُ تساوي تسعةَ عشر ضعفاً القيمةَ العدديةَ لكلمة  ،مباهية القرآن الكرمي

     . .  
         ]135=  ] 3 :األعراف  
                           

    ]416=  ] 102 :النحل   
135  +416  =551  =19  ×29  

    =29  
 .. رِ اإلهلياألم وجوهر               ،  بكون يتعلَّق

وبالتايل استحالة حدوث  ،القرآن الكرميِ متكامالً ال يوجد بني أحكامه أي اختالف
ولذلك نرى هذا .... .ألنَّ النسخ اختالف بني األحكام ،مسألة النسخِ يف أحكامه

  . .األمر جزءاً من املسألة الكاملة التالية
          ]129=  ] 104 :البقرة  
             ]289 = ] 82: النساء  

129  +289  =418  =19  ×22  
ى ناسخٍ أي عل ،وكَونُ القرآن الكرميِ غري حاوٍ على اختالف بني أحكامه.. 

.... .وليس من عند البشر ،يتعلَّق بكونِه من عند اِهللا تعاىل ،ومنسوخٍ بني دالالت آياته
رد على اتهامِ الكافرين بأنه من عند هو  ،وبالتايل فَكَونُ أحكامه ال اختالف بينها

  ..هذا ما نراه يف املسألة الكاملَة التالية.... .البشر
             ]289 = ] 82: النساء  



262                  
           ]186=  ] 103 :النحل  

289  +186  =475  =19  ×25  
كُره  ،تصور لنا من خاللِ مسألة كاملة ،واآليةُ الثانيةُ يف املسألة الكاملة األوىل.. 

 ،ألنه ينسخ أحكامهم ،الذين كفروا من أهلِ الكتابِ ومن املشركني لنزولِ القرآن الكرمي
  .  .كما تبني اآليةُ التاليةُ هلا

                                   
                                              
  35×  19=  665=  ] 105 :البقرة[ 

  . .وحسدهم تصوره يف هذه اآلية الكرمية مسألةٌ كاملة.. 
           =152  =19  ×8  

سواٌء كان من عند  ،أنهم ال يريدون لغريِهم اخلري بشكلٍ عام ،وجوهر هذا احلسد
  . .أم من عند غريِه ،ربهم جلّ وعال
        =114  =19  ×6  

  . .فضلٌ عظيم من ربنا فترتيلُ القرآن الكرميِ علينا هو.. 
       =133  =19  ×7  

 ،حيثُ ينسخ بعض أحكامهِم ،وعلى الرغمِ من كُره هؤالء لتنزيلِ القرآن الكرمي.. 
  . .خصنا اُهللا تعاىل بِها ،هو رمحةٌ من اِهللا تعاىل ،فإنَّ تنزيلَ القرآن الكرميِ علينا

                                   
           ]19=  532=  ] 105 :البقرة  ×

28  
  . .وبالتايل فقولُه تعاىل..                          

                  .. اُهللا تعاىل فيه بنيي بيانٌ إهلي،  للقرآن هبإنزال هأن
حيثُ تبني  ،لسابقةولبعضِ أحكامِ األعرافِ ا ،الكرميِ ناسخاً لبعضِ أحكامِ أهلِ الكتاب
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 ذلك كلمةُ      ) الكرمية) مبعىن حكم جلّ . .يف هذه اآلية هما فعلَ اُهللا ذلك ألنإن

.... .أو خرياً منها ،إما مثلَ األحكامِ السابقة ،رسالته اخلامتةيف وعال أتى باألحكامِ 
الكرمية هذه اآلية ودالالت،  تتوازنُ متاماً مع دالالت الكاملة األوىل يف املسألة اآلية

  . .الثانية
                                          
     ]370=  ] 106 :البقرة  

                                       
     ]370=  ] 101 :النحل   

أن تكونَ املعجزةُ الالحقةُ أكرب من املعجزة  ،فسنةُ اهللا تعاىل اليت ال تتبدلُ وال تتغري.. 
  . .وبِملْكه جلّ وعال للسماوات واألرض ،اِهللا تعاىلوكلُّ ذلك يتعلّق بِقدرة . .السابقة
           ]150=  ] 106 :البقرة  
            ]155=  ] 107 :البقرة  
             ]151=  ] 48 :الزخرف  

150  +155  +151  =456  =19  ×24  
ال  ،واستبدالِ اِهللا تعاىل لحكمٍ مكانَ آخر ،فجوهر نسخِ بعضِ األحكامِ السابقة.. 

  . .ةيف كون املعجزة الالحقَة أكرب من املعجزة السابق ،خيرج عن سنة اهللا تعاىل
                ]220 = ] 106: البقرة  
                                       

     ]370=  ] 101 :النحل   
               ]151=  ] 48 :الزخرف  

220  +370  +151  =741  =19  ×39  
أي بابتداعِ أحكامٍ ملْ  ،ألحكامِ كتابِ اِهللا تعاىل وزعمهم بافتراِء الرسولِ .. 

يف الوقت  ،هو نتيجةُ كونِهِم يلحدونَ إىل آلية تبيان مبهمة ،آباؤهميتعودوا عليها هم و
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الذي أنزلَ اُهللا تعاىل فيه القرآنَ الكرمي بآلية تبيان كاملة تامة خالية من أي عيبٍ أو 

  . .هذا ما نراه يف املسألة الكاملة التالية.... .نقص
                                      

   269=  ] 101 :النحل[ 
                               

  263=  ] 103 :النحل[ 
269  +263  =532  =19  ×28  

يؤكِّد أنَّ املسألةَ مسألةُ نسخِ أحكامِ القرآن الكرمي لبعضِ أحكامِ أهلِ ومما .. 
وأنها ليست مسألةَ نسخِ بعضِ أحكامِ  ،ولبعضِ األعراف اليت اعتاد عليها البشر ،الكتاب

يتعلّق بكونِهِم ال  ،نتيجةَ هذا النسخِ أنَّ اتهامهم للرسولِ  ،القرآن الكرمي لبعضها
فلو كانت املسألةُ . .بأنه يعلِّمه بشر ويتهمونَ الرسولَ  ،لمونَ حقيقةَ كتابِ اِهللا تعاىليع

ملا كانت هلم مصلحةٌ يف هذا  ،مسألةَ نسخِ بعضِ أحكامِ القرآن الكرمي لبعضها
  . .االحتجاج
مع كُلٍّ من اآليتني  اليت قيمتها العدديةُ متوازنةٌ متاماً ،هذا ما نراه يف املسألة التالية.. 

  . .اللتني احتجوا بِهِما على مسألة الناسخ واملنسوخ
            ]184=  ] 101 :النحل  
           ]186=  ] 103 :النحل  

184  +186  =370  
                                          
     ]370=  ] 106 :البقرة  

                                       
     ]370=  ] 101 :النحل   
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 فالعبارة القرآنيةُ ..                     من املسألة

اً مع دالالت عبارة قرآنية من املسألة الكاملة حتملُ دالالت تتوازنُ متام ،الكاملة الثانية
لِ أهواِء البشر معياراً لدالالت كتابِ اِهللا عتصور لنا جوهر األمرِ اإلهلي يف عدمِ ج ،األوىل
  . .لِ نورِه معياراً لفكرِ املؤمنني بِهعجيف و ،ويف مساعِ هذا املنهج ،تعاىل

            ]184=  ] 101 :النحل  
          ]184=  ] 104 :البقرة  

 عن هذه املسألة بتمثُّلِ ما تعنيه كلمةُ  وهكذا فسؤالُ الرسولِ ..    أي ،
، هو عني ما سئل عنه موسى عليه السالم من معياراً ملا أتى به الرسولُ جبعلِ أهواِء البشرِ 

قبل، وهو نتيجةُ إحلاد إىل إامٍ، مع أنَّ القرآنَ الكرمي كاملٌ تام خالٍ من أي عيبٍ أو 
  ..نقص
               ]231=  ] 108: بقرةال  

                                 
  263=  ] 103 :النحل[ 

231  +263  =494  =19  ×26  
حتت شعارِ  ،فيؤمن ببعضه ويكفر ببعضه ،فمن يعرِض عن حقيقة كتابِ اهللا تعاىل.. 

سـواٌء علـم    –ويماثلُ  ،إنما جيعلُ القرآنَ عضني ،أو أي شعارٍ آخر ،وخِالناسخِ واملنس
 ،فاحلكم الذي يزعم نسخه. .ما فَعلَه بعض أهلِ الكتابِ يف كتابِهِم  –بذلك أم مل يعلم 

هباعات من البشرِ عدم طْلَبي به ،هو حكم ا قد رأينا هذه احلقيقـةَ . .وبالتايل الكفروكن 
  . .سابقاً يف املسألة الكاملة التالية

         ]239=  ] 85 :البقرة  
       ]141=  ] 91 :احلجر  
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239  +141  =380  =19  ×20  

                                  

                                    
   709=  ] 85 :البقرة[ 

                                             
   ]336] =  93 – 91 :احلجر  

709  +336  =1045  =19  ×55  
كَحكْـمِ العـدة    ،أملْ تتغير بعض األحكامِ يف كتابِ اهللا تعاىل.... .لكن :58س 

كَحكْمِ تحرميِ شربِ  ، تعاىل بتدرجٍأملْ تنزِلْ أحكام بعضِ املسائلِ يف كتابِ اِهللا. .مثالً
بعيداً عـن   ،كيف بنا أنْ ندرِك دالالت اآليات الكرمية احلاملة لهذه األحكام. .اخلمر

  ..إطارِ مسألة الناسخِ واملنسوخ ؟
فالتبـديلُ والتغـيري   . .وليست مرحليةً أبداً. .أحكام القرآن الكرميِ ال تتبدلُ أبداً.. 

وليست من صفات عاملِ األمرِ الذي ينتمي إليه القرآنُ  ،واملرحليةُ من صفات عاملِ اخللقِ
وليسـت يف   ،إنَّ املرحليةَ تكمن يف استقبالِ اجليلِ األولِ ألحكامِ القرآن الكرمي. .الكرمي

  ..ماهية هذه األحكام
.... .عاماً)  23( آن الكرمي على مدارِ فَقَدر اجليلِ األولِ أنْ يستقبلَ أحكام القر.. 

ةإىل زمنٍ ،وبالتايل فاالنتقالُ من األحكامِ اجلاهلي هو  ،إىل أحكامِ كتابِ اِهللا تعاىل احتاج
  ..ذاته فترةُ نزولِ الوحيِ على الرسولِ 

 ،مٍٍ قُـرآينٍّ وهكذا فتفاعلُ اجليلِ األولِ مع أحكامِ نص قُرآينٍّ يصور جانباً من حكْ.. 
.. .ال يعين أبداً أنَّ هناك مرحليةً بني جوانبِ هذا احلكـم  ،ستنزِلُ جوانبه األخرى الحقاً

بل ومع مجيعِ أحكامِ كتابِ  ،فجميع جوانبِ أي حكمٍ قُرآينٍّ متكاملةٌ مع جوانِبِه األخرى
هم بوجود اختالف بـني جوانـبِ   وتصور مسألة الناسخِ واملنسوخِ هو و.... .اِهللا تعاىل
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 ،وهو إصرار على تقدميِ هذا الفهـمِ اخلـاطئ   ،أو بني األحكامِ املُختلفة ،احلكمِ الواحد

  . .حبيثُ ال يحملُ غريها ،كدالالت وحيدة للنص القرآينِّ
راك حيثما يوجد خطـأٌ يف إد  ،فحيثما يوجد حكْم قُرآينٌّ يزعم نسخه. .وهكذا.. 

وحيثما يوجد جزم بفرضِ ذلك الفهمِ اخلاطئ  ،دالالت النص القرآينِّ احلاملِ هلذا احلكم
  ..على دالالت النص القرآينِّ

 . .ففي مسألة العدة زعموا أنَّ أحكام اآلية الكرمية..          
                                    

                                ]234 :البقرة [. .
 . .زعموا أنها  تنسخ أحكام اآلية الكرمية                 

                                       

                   ]240 :البقرة [..  
فهي حتملُ حكْماً . .ليست آيةَ عدة أصالً ،ةُ الكرميةُ الثانيةُ اليت زعموا نسخهااآلي.. 

وهذا . .، وذلك لمدة حولٍ كاملٍقُرآنياً بِحق السكن والنفقة للزوجة املتوفّى عنها زوجها
إن خرجـت   أو أنْ ال تأخذَ به ،احلكم هلا اخليار يف أن تأخذَ به إنْ بقيت يف بيت زوجِها

  فهذا احلكم هو عطاٌء هلا، وهـذا مـا تبينـه الـالم يف كلمـة      .....من بيت زوجِها
       ... وورود كلمة :     يف هذه اآلية الكرمية ) فَإذَا : ( دون كلمة
                                       .. 

 ورود هذه الكلمة      اً على املرأةلنا أنَّ هذا العطاء ليس حكماً إجباري نبياملتوفّى ي
   ..، فبإمكاا أن خترج وال تأخذ حبقّها من هذا العطاءعنها زوجها

بـأن تتـربص    ،بينما اآليةُ األوىل حتملُ حكماً إجبارياً هلذه املتوفّى عنها زوجها.. 
  نفِسهاب               زوجِها كلمة  ..بعد وفاة وورود       دون كلمة  

ــإنْ (  ــارة ) ف  يف العب                                   



268                  
       دليلٌ على أنَّ مجيع النساء املعن ،  أجلـهن وأن يبلغن ذا احلكم ال بد اتي

  ..هذا
متكامالن يف تصويرِ أحكـامِ   ،الْحكْمان احملموالن بِهاتني اآليتني الكرميتني.. إذاً.. 

 ويف تطابق العبارة القرآنية ذاتها . .املرأة املتوفّى عنها زوجها              
          ما بني بداييت هاتني اآليتني،   هما متكاملتان يف مسـألةعلى أن رؤشم

ولذلك نرى أنَّ هاتني اآليتني متكاملتان يف .. ...وليستا متعارضتني كما توهموا ،واحدة
  . .معيارِ معجزة إحدى الكُبر

                                    
                                      
    ]899=  ] 234 :البقرة  

                                 
                                   

     ]887=  ] 240 :البقرة  
899  +887  =1786  =19  ×94  

  . .زعموا نسخ قوله تعاىل. .مرِويف مسألة اخل..           

                               
  . .نسخ قوله تعاىل –أيضاً  –وزعموا .... .] 219 :البقرة[             

              ]43 :النساء [..  
. .ال حتملُ حكْماً بِشربِ اخلمر ،إنَّ العبارةَ القرآنيةَ األوىل اليت زعموا نسخها.. 

فاخلمر .... .لوإجابةً عامةً على هذا السؤا ،فهي تصور لنا سؤاالً عاماً عن اخلمرِ وامليسر
 ،ومن زاوية اإلمثِ واحلرامِ ،فيهما بعض املنافعِ الدنيوية ،وامليسر من زاوية منافعِ الدنيا الزائلة

فيهما إمثٌ كبري. .. ةمن تلك املنافعِ الدنيوي على شربِ اخلمرِ أكرب بالذي يترت واحلرام
  .. .الزائلة
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 ..تةُ تاإلمثولذلك فهذه العبارةُ القرآني لنا حترمي رصوت ةقرآني لُ مع عبارةومع  ،كام

نِهظاهرِ اإلمثِ وباط نا اُهللا تعاىل فيها بتركيأمر ةقُرآني واحدة .. .عبارة وكلُّ ذلك يف مسألة
  . .تبني لنا حرمةَ اخلمرِ بصيغة التحرمي

                               

       ]424=  ] 219 :البقرة  
        ]163=  ] 120 :األنعام   
                                ]33 :األعراف [ 

 =287  
424  +163  +287  =874  =19  ×46  

ويف  ،اخلمر فيه إمثٌ كبري :يف العبارة القرآنية اليت زعموا نسخها يقولُ تعاىل.. 
. .وا ظاهر اإلمثِ وباطنهرذَو ،اإلمثُ حرام :العبارتني القرآنيتني املتكاملتني معها يقولُ تعاىل

يريد أنْ جيعلَ هكذا يدرك كلُّ من ال  ...اخلمر حرام بأمرٍ من اهللا سبحانه وتعاىلإذاً 
فكيف إذاً تنسخ العبارةُ القرآنيةُ اليت حتملُ حكْماً بتحرميِ شربِ اخلمر  ..القرآنَ عضني

   ..هِيدكَانَ لَه قَلْب أَو أَلْقَى السمع وهو ش نترك اإلجابة لكلِّ من .!!!.؟
  . .أما بالنسبة لقوله تعاىل..                   

      ]اخلمر ،] 43 :النساء ها يف مسألةبالسكرِ  :فقالوا ،فقد حصروا دالالت املعين
  اىل لرأينا أنَّ مشتقّات اجلذرِ اللغويولو عدنا إىل كتابِ اِهللا تع.... .هنا هو شرب اخلمر

حبيث ال يعلم اإلنسانُ ما  ،تعين سد منافذ اإلدراك ،يف كتابِ اِهللا تعاىل) ر  ،ك ،س(  
  . .يقول
                                     

                ]15 – 14 :احلجر [   
                 ]72 :احلجر [   
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                    ]2 – 1 :احلج [   
                          ]19 :ق [  

ويكونُ  ،لدرجة ال يعلم اإلنسانُ فيها ما يقول ،فالسكْر هو سد منافذ اإلدراك.. 
ومن تلك  ،ذلك من خاللِ تفاعلِ نفِسه مع كلِّ القضايا اليت تؤدي به إىل تلك احلالة

والفزع ى . .وهكذا.. .القضايا اخلوفالذي أد الشديد واخلوف الفزع أن يذهب بعد
بعد ذلك . .حيث سدت منافذُ إدراكه ،ال يعلم فيها ما يقول ،نسان إىل حالة سكارىباإل

  . .يكون قادراً على إقامة الصالة
تصدقُه معجزةُ إحدى  ،هذا املعىن الذي حتملُه العبارةُ القرآنيةُ اليت زعموا نسخها.. 

مع عبارةٍ أُخرى تبني لنا أنَّ الصالةَ اليت هي  ،ةمن خاللِ تكاملِ هذه العبارة القرآني ،الكُبر
كي  ،جيب أن تقام بعد دخولِ الطمأنينة إىل نفسِ اإلنسان ،كتاب موقوت على املؤمنني

  . .يعلم ما يقول
                ]43: النساء [ = 
258  
                                

   ]350=  ] 103 :النساء  
258  +350  =608  =19  ×32  

 .. ها تتكاملُ مع غريِها من آياتوهكذا نرى أنَّ اآليةَ الكرميةَ اليت زعموا نسخ
ه ،تابِ اِهللا تعاىلكه ،يف تصويرِ أحكامدالالت ها ،وبيانبنسخ عدمِ  ،وأنَّ الزعمنتيجةٌ ل

  ..الوقوف على حقيقة دالالتها
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 . .وزعموا أيضاً نسخ العبارة القرآنية..               

                                  ]178 :البقرة [. .
  . .وقالوا نسختها اآليةُ الكرمية

                                   

                               

                        ]45 :املائدة [   
 :مفاده ،ناتج عن فهمٍ خاطئ لدالالتها ،إنَّ ذهابهم إىل نسخِ هذه العبارة القرآنية.. 

 ،يقتلُ بدالً منه حر من الطرف الثاين ،فإنَّ احلُر املقتولَ من أي طرف ،أنه إذا اقتتلَ طرفان
  ..وكذلك األنثى ،وأنَّ العبد املقتولَ من أي طرف يقتلُ بدالً منه عبد من الطرف الثاين

فلربما . .ألنه ظُلم كبري ،أنْ حيملَه ال يمكن لنص قُرآينٍّ ،إنَّ هذا الفهم اخلاطئَ.. 
وحني ذلك بناًء على فهمهِم اخلاطئ لدالالت هذه  ،يكونُ القاتلُ من غريِ جنسِ املقتول

  ..وهذا ظلمٌ  ال يرضاه اُهللا تعاىل ،سيقتل إنسانٌ آخر بدلَ القاتلِ ،اآلية الكرمية
  :لعبارة القرآنية على الشكللكانت هذه ا ،ولو كان ما ذهبوا إليه صحيحاً.. 

هذا إنْ كانت كلمةُ  ،]]كُتب عليكم يف القتلى حر باحلر وعبد بالعبد وأُنثى باألنثى [[  
أي حر ما . .وكذلك العبد واألنثى ،احلر األوىل تعين اإلنسانَ الذي نريد القصاص منه

وأنثى ما بدالً من األنثى  ،قتولوعبد ما بدالً من العبد امل ،بدالً من احلر املقتول
  .... .املقتولة

تعين املقتول لكانت العبارة  ،وكذلك العبد واألنثى ،ولو كانت كلمةُ احلر األوىل.. 
.... .]] كُتب عليكم يف القتلى احلر حبر والعبد بعبد واألنثى بأنثى.. [[ القرآنية على الشكل

أي جمرد حر من الطرف األول  ،بغضِ النظرِ عن األفرادولو كانت املسألةُ مسألةَ قصاصٍ 
. .لكانت العبارة القرآنية على الشكل ،مقابل حر من الطرف الثاين وكذلك العبد واألنثى

  ..]]كُتب عليكم يف القتلى حر حبر وعبد بعبد وأنثى بأنثى [[ 



272                  
وإدراكُهم . .داً جتاوز الفاعل ذاتهال تعين أب ،صيغةُ القصاصِ ،يف كتابِ اهللا تعاىل.. 

بِهذه احليثية ةالقرآني العبارة هذه دالالتصاصِ  ،اخلاطئُ لصيغة الق ورود يقتضي عدم
  ..أصالً

 إنَّ العبارةَ القرآنيةَ ..                          
 والعبارة القرآنية  . .تامةٌ مستقلّةجملةٌ                      

 هأثرِ الفاعلِ ذات عبتصاصِ اليت تعين تلُ حقيقةَ القفَصمنه هو ،ت اصصالق ليتم. .  
دليلٌ على أنَّ  ،ة التعريف دائماًبصيغ ،احلر والعبد واألنثى :ويف ورود كلمات.. 

كُتب عليكم تتبع اَألثَرِ يف  :وبالتايل يكونُ تقدير املعىن على الشكل. .املَعنِي هو ذاته
فإن كان القاتلُ . .وأن يكونَ أخذُ اجلزاِء منه ذاته ،وأن يفعلَ يف القاتلِ ذاته ما فَعل ،القتلى

يكون من ،هو احلر اصصه فالقذات هذا احلر، يكونُ  ،وإن كان القاتلُ هو العبد اصصفالق
  ..وكذلك األمر يف األنثى ،من هذا العبد ذاته

متكاملةٌ مع اآلية الكرمية اليت زعموا أنها  ،إذاً العبارةُ القرآنيةُ اليت زعموا نسخها.. 
  . .الكُبر ولذلك فهما متكاملتان يف معيارِ معجزة إحدى ،ناسخةٌ هلا
                                     

     ]481=  ] 178 :البقرة  
                                   

                               

             ]906=  ] 45 :املائدة  
148  +906  =1387  =19  ×73  

فقد شرحت هذه املسألةَ بشكلٍ مفصل يف النظرية  ،وال أريد اإلطالةَ يف الشرح.. 
  ..)احلق املطلق ( الثالثة 

  . .ولننظر إىل النص القرآينِّ التايل.. 
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  82×  19=  1558=  ] 66 – 64 :األنفال [

ولو نظرنا يف .. .زعموا أنَّ اآليةَ الثالثةَ يف هذا النص القرآينِّ ناسخةٌ لآلية الثانية.. 
لرأينا أنَّ اآليةَ الثانيةَ تبين لنا النسبةَ املطلوبةَ من املؤمنِِ املؤيدِ  ،صياغة هذا النص الكرمي

واملؤيد مبددِ  ،مبعىن أنَّ املؤمن غري الضعيف ،وذلك يف مواجهته للكفّار  ،مبددِ اِهللا تعاىل
ونرى أنَّ اآليةَ الثالثةَ تبين لنا احلد األدىن لهذه . .تعاىل يغلب عشراً من الكافرين ،اِهللا

 ،ن الكافرينمبعىن أنَّ املؤمن الضعيف يغلب اثنني م ،النسبة حينما يكونُ املؤمنونَ ضعافاً 
يف النسبة املطلوبة حني املواجهة بني  ،فهاتان اآليتان تصوران احلدين األعلى واألدىن

  . .املؤمنني والكافرين
ولذلك نرى . .وهكذا فهاتان اآليتان متكاملتان مع اآلية األوىل يف مسألة واحدة.. 

  ..هذه اآليات الكرمية متكاملةً يف معيارِ معجزة إحدى الكُبر
حيثما هناك فهم  ،فحيثما زعم ناسخ ومنسوخ. .وال أُريد اإلطالةَ يف اإلجابة.. 

وآيات كتابِ اِهللا تعاىل متكاملةٌ متعاضدةٌ يف تصويرِ . .خاطئٌ لدالالت كتابِ اِهللا تعاىل
   ..أو أن ينسخ بعضها بعضاً ،وال ميكن أن تتعارض ،األحكامِ اليت يريدها اُهللا تعاىل

إذاً من املمكنِ استثمار هذه النظرية يف الربهنة على صدقِ استنباطنا  :59س 
باآلخرة تابِ اِهللا تعاىل املتعلّقةك دالالتوحىت بِمسائلِ العقيدة  ،ل!..  

 ،القضيةُ تتمحور يف صدقِ إرادتنا حني البحث عنِ احلقيقة داخلَ كتابِ اِهللا تعاىل.. 
دويف التجر ةعصبي الصنعِ عن أي سبقةنا .... .مراتتصو عايرةمون لستعدم فهل حنن

أم أننا نعاير كتاب  ،وثقافَتنا وموروثنا الفكري على الرباهني املُستنبطة من كتابِ اِهللا تعاىل
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إىل  –ظُلماً  –ا نِسب اِهللا تعاىل ودالالته على موروثاتنا الفكرية ورواياتنا التارخيية وم

  ..حىت وإن عارض صريح القرآن الكرمي ؟ ،الرسولِ 
لألسف مازالت األمةُ  ،هناك مصطلحات قُرآنيةٌ كثرية.. .لنقف عند هذا املثال.. 

   :هو مصطلح ،ويف هذا السياقِ ال أُريد إالّ التعرض لمصطَلَحٍ واحد. .تخلطُ يف دالالتها
              . . نبيلةً تمسألةً كام فيص فهذا املصطلح

ويعرِضونَ  ،مع أنهم يؤمنون باجلبت والطاغوت ،الذين يحسبون على الذين أوتوا الكتاب
 تكاملها مبعيارِ ويف.. .ويف اآليات الكرمية التالية دليلٌ على ذلك.. .عن منهجِ اِهللا تعاىل

  ..معجزة إحدى الكُبر دليلٌ أكرب
                                
                                      

                          
  892=  ] 24 – 23 :آل عمران[  

                                
   ]384=  ] 44 :النساء   

                             
           ]548=  ] 51 :النساء   

892  +384  +548  =1824  =19  ×96  
  . .وحىت هذا املصطلح القرآينُّ نراه مسألةً كاملةً يف معيارِ معجزة إحدى الكُبر.. 

        =133  =19  ×7  
 ..م هذا املُصطَلَحفُهافتروا على اِهللا تعاىل فقالوا. .وهؤالء الذين يص:        

              ، هِم على اِهللا  ،وكان ذلك غُروراً يف دينِهِمنتيجةَ افترائ
  :ولذلك يصفهم اهللا تعاىل بأنهم. .تعاىل               ..   
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وهو افتراٌء  ،له مبنهجِ اهللا تعاىل هو غرور ال عالقةَ ،إذاً القولُ باخلروجِ من النارِ..... 

  . .على اِهللا سبحانه وتعاىل
تتكاملُ دالالته مع العبارات  ،وقد أكَّد اُهللا تعاىل هذه احلقيقةَ يف موضعٍ آخر.. 

هذا ما .... .اخلاصة من املسألة السابقة املتعلّقة بعدمِ اخلروجِ من النار وما يتعلُّق بِها
وتأيت معجزةُ إحدى الكُبر .... .عاقلٍ يريد فهم دالالت كتابِ اِهللا تعاىل يدركُه كلُّ

  . .ومصداقيةَ استداللنا ،لتؤكِّد حقيقةَ هذا التكاملِ
                                     

                                        
                             

                    
  1291=  ] 82 – 80 :البقرة [ 

                                  
                              
                            

  951=  ] 25 – 23 :آل عمران[ 
1291+951  =2242  =19  ×118  

                          
   =323  =19  ×17  

 ،وجوهر هذا االفتراِء على اِهللا تعاىل نراه مصوراً يف العبارتني القرآنيتني التاليتني.. 
  . .مسألةً كاملةً تصدق تكاملَها معجزةُ إحدى الكُبر

          =131  
          =135  

131  +135  =266  =19  ×14  
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أننا نرى يف املسألة الكاملة املُصورة لحقيقة  ،ومما يؤكِّد صحةَ ما نذهب إليه.. 

آيةً كرميةً تتوازنُ مع آية يف املسألة املصورة لحقيقة االفتراِء  ،الذين أوتوا نصيباً من الكتابِ
  . . تعاىل بزعمِ اخلروجِ من النارعلى اِهللا
                                     

            ]548=  ] 80 :البقرة   
                             

           ]548=  ] 51 :النساء   
هو إميانٌ  ،نارِ بعد الدخولِ إليهامن ال وجواخلر ،فالزعم بدخولِ النارِ أياماً معدودة.. 

، وافتراٌء وابتعاد عن منهجِ احلق الذي يبينه اُهللا تعاىل يف كتابِه الكرمي ،باجلبت والطاغوت
على منهجِ اِهللا تعاىل، افتراه الذين يكتبونَ الكتاب بأيديهم مثَّ يقولونَ هذا من عند اهللا 

همليشتروا به مثناً قليالً، وذلك بقول :                 ..  فكيف
إذاً يتحولُ هذا االفتراُء إىل جزٍء من عقيدتنا، يف الوقت الذي يبين لنا اُهللا تعاىل فيه أنّ 

كيف يكونُ افتراُء اآلخرين باخلروجِ !!!.. اخلروج من النار افتراٌء على منهجِ اهللا تعاىل ؟
  !!!!!!!... ار حقّاً عندنا وجزءاً من عقيدتنا ؟من الن

آيات كتابِ اِهللا تعاىل املتعلِّقة ذه املسألة تؤكِّد أنه  يف القرآن الكرمي نرى أنَّ كلَّ.. 
وأنّ أهلَ النارِ مهما حاولوا اخلروج من النارِ فلن  ،بِمجرد دخولِ جهنم يتم اخللود فيها

  ..فهذه اآليات واضحةٌ بينةٌ متكاملةٌ يف تبيان هذه احلقيقة. .نهايخرجوا م
 والعبارةُ القرآنيةُ ..           تعاىل هيف قول. .         

                        ]ة . .] 128 :األنعامبارةُ القرآنيوالع
             ه تعاىليف قول،                   

            ]هود ] 107 :هود سورة نيف . .م نِ اخللودمز نال تعنيان استثناًء م
إنما تعنيان خلوداً ال يكونُ إالّ مبشيئة اِهللا  ،خلني إىل الناروال استثناًء لبعضِ الدا ،النار
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استنباطاً من كُلية  ،)قصة الوجود ( وقد بينت ذلك بشكلٍ مفَصلٍ يف كتاب . .تعاىل

  . .ويف املسألة الكاملة التالية دليلٌ على ذلك. .املعاين اليت حيملُها القرآنُ الكرمي هلذه املسألة
                                

   297=  ] 128 :األنعام[  
                                
                                 

                            
                                 

                                     
                                       

       ]2306=  ] 109 – 103 :هود  
297+2306  =2603  =19  ×137  

         =190  =19  ×10  
  فلو كانت العبارةُ القرآنيةُ ..          يف لنيإىل بعضِ الداخ بالنسبة

القتضى ذلك أن تحملَ هذه العبارةُ ذاتها استثناًء  ،تعين استثناًء من زمنِ اخللود فيها ،النارِ
 حيثُ ترِد العبارةُ القرآنيةُ  ،من زمنِ اخللود يف اجلنة بالنسبة لبعضِ الداخلين فيها    

      متاماً كما نرى لَةتماثم ياغةيف ص. .               
                                  ..  وهذا
  . .مستحيل
 ..خولَ يف اجلنلوداً فيها ال استثناَء منهفكما أنَّ الديعين خ خولَ يف  ،ةكذلك فإنّ الد

  . .النارِ يعين خلوداً فيها ال استثناَء منه
يتكاملُ مع ما تعنيه بالنسبة  ،فما تعنيه هذه العبارةُ القرآنية بالنسبة ألهلِ النار.. 

ةر ،ألهلِ اجلنمعجزةُ إحدى الكُب قُهتكامالً تصد. .  
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    ]350=  ] 107 :هود   
                   

  391=  ] 108 :هود[  
350  +391  =741  =19  ×39  

  والعبارةُ القرآنيةُ ..         ِاألنعام تتكاملُ أيضاً مع العبارتني   ،يف سورة
           ،           ، هود أنّ  ،يف سورة نتبي كاملة يف مسألة

  . .ال على منهجِ اِهللا تعاىل ،آبائهِم هؤالء يسريونَ على منهجِ
             ]204=  ] 128 :األنعام   
                            

   248=  ] 107 :هود[ 
              ]248 = ] 108: هود  
                                   

    ]326=  ] 109 :هود  
204  +248  +248  +326  =1026 = 19  ×54  

 ،وهكذا نرى كيف تظهر واضحةً جليةً حقيقةٌ قُرآنيةٌ يف ظاهرِ الصياغة القرآنية.. 
 ،وما يترتب عليه من عقيدة تؤثِّر على سلوك املُسلم ،وذلك يف مسألة تتعلّق مبفهومِ اآلخرة

 . .يقولُ تعاىل. .وعلى درجة انصياعه ألحكامِ اِهللا تعاىل         
                                    

                             
فالزعم باخلروجِ من النارِ افتراٌء على اِهللا تعاىل  يؤدي إىل . .] 24  – 23 :آل عمران[ 

هذا ما يراه كلُّ . .وإىل تواكُلٍ وكَسلٍ واستسهالٍ للمعصية ،اإلعراضِ عن كتابِ اِهللا تعاىل
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وهذا ما تؤكِّده معجزةُ إحدى الكُبر كما  ،عاقلٍ باحث عن احلقيقة يف كتابِ اِهللا تعاىل

  ..رأينا
 . .يف قوله تعاىل :60س                      

               ،  إىل مجيعِ الداخلني لودحيملُ تبياناً بِخ هأن تمزج
  ..فيها دونَ استثناءوأنه ال خروج من النارِ لجميعِ الداخلني  ،النارِ

وأنت بذلك تخالف إمجاعاً يذهب إليه معظم أبناِء  ،هذه املسألةُ خطريةٌ جداً.. 
تؤيد ا الرباهني اليت قدمتها يف  –من كتابِ اِهللا تعاىل  –فهل لديك أدلَّةٌ إضافيةٌ  ،اُألمة

  . .ذلك ؟
  . .مثَّ كيف تفَسر قولَ اِهللا تعاىل..         ]الذي  ،] 23 :النبأ

أليس يف هذه اآلية الكرمية دليلٌ على أنَّ مدةَ . .يصف حالَ أهلِ جهنم من الطاغني ؟
  ..فكلمةُ أحقاباً تعين مدةً هلا نِهايةٌ محدودةٌ  مهما طالت ؟ . .اللبث يف جهنم حمدودةٌ

كأي  ،وهذه املسألةُ. .تام نزلَه اُهللا تعاىل تبياناً لكلِّ شيء كتاب اِهللا تعاىل كاملٌ.. 
وحينما نبرهن من كتابِ اهللا تعاىل حقيقةً . .يحملُ القرآنُ الكرمي هلا تبياناًً ،مسألة أُخرى

 ،ِهللا تعاىلفهذا يعين أنَّ مجيع العبارات القرآنية اُألخرى املُصورة لجوانِبِها يف كتابِ ا ،ما
ألنَّ كتاب اِهللا تعاىل ال يوجد فيه أبداً أي اختالف بني  ،وال تناقضها أبداً ،تتكاملُ معها

 . .يقولُ تعاىل ،أحكامه                         
         ]82 :اءالنس [..  
 . .إنَّ اآليةَ الكرميةَ. .                       

            . . اِهللا تعاىل وصف رصواليت ت الكرمية تتكاملُ مع اآليات
مللداخلني إىل جهن، هم ودونَ أيخالدين فيها ،استثناٍء بأن مهذا . .سيدخلونَ جهن

كما هو بين من ظاهرِ الصياغة اللغوية هلذه اآليات  ،التكاملُ هو يف املعىن والدالالت أوالً
  . .وهو يف معيارِ معجزة إحدى الكُبر ثانياً ..الكرمية
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     ]350=  ] 107 :هود   
                             

   17×  19=  323=  ] 29 :النحل[  
                             

   330=  ] 72 :الزمر[  
                              ]76 :غافر [ 

 =308  
350  +323  +330  +308  =1311  =19  ×69  

عبارةٌ قُرآنيةٌ تلقي الضوَء على جوهرِ ما  ،ليت وردت يف سؤالكويف اآلية الكرمية ا.. 
 . .نذهب إليه                         .. 

إرادة أهلِ النارِ  هذه العبارةُ القرآنيةُ نراها تتكاملُ مع العبارات القرآنية املُصورة لعدمِ حتقُّقِ
  .  .يف اخلروجِ من النار

                            
   248=  ] 107 :هود[  

                                
   315=  ] 37 :ملائدةا[ 

                                     
   368=  ] 22 :احلج[ 

                                
     ]24×  19=  456=  ] 20 :السجدة  

248  +315  +368  +456  =1387  =19  ×73  
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 .. ةفَاعالنارِ عن سبيلِ ش رِ اخلروجِ منتصو نا جتاهاتأهواؤنا وعصبي وحىت ال تذهب

خلوقٍ من املخلوقاتم حقِّ ،أيمن أهلِ النارِ باخلروجِ وأنَّ هذه الشفاعةَ قد ت أي رادم ق
تتكاملُ  ،نرى أنَّ العبارات القرآنيةَ املُصورةَ إلرادة أهلِ النارِ باخلروجِ من النار. .من النار

 همع قولِ اِهللا تعاىل لرسول. .            ..  
        ]115=  ] 19 :لزمرا  
                                

   315=  ] 37 :املائدة[ 
                                      

   368=  ] 22 :احلج[ 
                                

     ]456=  ] 20 :السجدة   
115  +315  +368  +456  =1254 =19  ×66   

يوازي متاماً عدم خروجِ أهلِ اجلنة من  ،ارِ من النار فعدم خروجِ أهلِ الن. .وهكذا.. 
كذلك فإنَّ أهلَ النارِ ال خيرجونَ من  ،فكما أنَّ أهلَ اجلنة ال خيرجونَ من اجلنة أبداً. .اجلنة

نراه توازناً يف القيم العددية بني عبارة  ،هذا التوازن ما بني هذين املفهومني.... .النار أبداً
من اجلنةقُرآني خروجِ أهل اجلنة لنا عدم بنيت ة. .                

 . .وبني عبارة قرآنية تبني لنا عدم غيابِ أهل النار عنها ،] 48 :احلجر[       
     ]16 :االنفطار [..  

       ] 105=  ] 48 :احلجر  
       ]105=  ] 16 :االنفطار  

   ،واآليةُ الكرميةُ..          ]اُهللا تعاىل فيها  ،] 23 :النبأ اليت يصف
  . .دودةٌث هؤالِء يف جهنم حمال تعين أبداً أنَّ مدةَ لب ،حالَ أهلِ جهنم من الطاغني
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هو أنَّ أهلَ جهنم تتابع عليهم ألوانُ العذابِ أحقاباً  ،إنَّ ما تعنيه هذه اآليةُ الكرميةُ.. 
يتجه قصدهم  ،فكلّما اقترب لونٌ من ألوان العذاب من االنتهاء.. .بدإىل األ ،مختلفةً

ولكنهم . .اللون من العذابوغايتهم باجتاه اخلروجِ من عذابِ النارِ مع انتهاِء حقبة هذا 
له لونه اخلاص  ،يعودونَ يف عذابِ النارِ من خاللِ دخولِ حقبٍ جديد من العذاب

تتجه إرادتهم حنو  ،وحينما يقترب هذا احلقب اجلديد من العذاب من االنتهاء.... .به
ولكنهم يعودونَ يف  ،اخلروجِ من عذابِ النارِ مع انتهاِء هذا احلقبِ اجلديد من العذاب

وهكذا . .له لونه اخلاص به ،عذابِ النارِ من خاللِ دخولِ حقبٍ جديد آخر من العذاب
   ..إىل األبد
مبعىن أنَّ لبثهم فيها ال يتجاوز جمموعةَ  ،) فيها البِثني أَحقَاباً: ( واهللا تعاىل مل يقل.. 

  يقولُ تعاىل إنما ... أحقاب ينتهي بانتهاء هذه األحقاب      ناً لنامبي ،
 فيها لألبد بألوان خمتلفةٌ من العذاب، تستمر م هو أحقابأنَّ لبثَ أهل جهنم يف جهن
خمتلفة من العذاب، كلما خرجوا من حقبٍ من العذاب دخلوا يف حقبٍ آخر، وهكذا إىل 

   ..  األبد
  ه من دالالت قوله تعاىل هذا املفهوم الذي ندرِكُ..       ،  دركُهن

  . .أيضاً من الصورتني القرآنيتني التاليتني
                                      

   ] 22 :احلج[ 
                                

        ]20 :السجدة [   
 ..الكرمية ،وهذا املفهوم اآلية أيضاً من دالالت دركُهن،              

كما أنه ال خروج ألهلِ اجلنة  ،حيثُ ال غياب ألهلِ جهنم عن عذابِها ،] 16 :االنفطار[ 
  ..من اجلنة

       =105  
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       =105   

ألةً نراها من خاللِ كون هذه النصوصِ القرآنية مس. .هذه احلقيقةُ القرآنيةُ..... 
  . .كاملةً تصدق تكاملَها معجزةُ إحدى الكُبر

                                      
   368=  ] 22 :احلج[ 

                                
     ]456=  ] 20 :السجدة   

      ]116=  ] 23 :النبأ  
       ]105=  ] 16 :االنفطار    

368  +456  +116  +105  =1045  =19  ×55  
  . .كيف تفَسر قولَ اِهللا تعاىل :61س               
                            ..  أليس من

 فقولُه تعاىل  ..ها ؟من املمكنِ أن حيملَ هذا القولُ دخولَ النارِ مثَّ النجاةَ     
             ،  اليت احلالة قَوا من ذاتيعين جناةَ الذين ات

  ..يترك فيها الظاملونَ جِثياً ؟
حملُ  ،لمن العبث ومن اجله :أقولُ ،قبلَ البدِء يف تفسريِ هاتني اآليتني الكرميتني.. 

 الورود يف قَوله تعاىل             يعين دخولَ النار هعلى أن. ... هذه
وهذا يكفي . .وبالتايل ال تستثين الرسول  ،العبارةُ القرآنيةُ كما نرى ال تستثين أحداً

 تعاىل  خاطبني بقولهمن امل أليس الرسولُ .. .للقولِ بأنَّ الورود ال يعين الدخول  
  ةيف العبارة القرآني :          أمل يقل تعاىل.. .؟:    
                                    

                   ة ..؟م أنَّ العبارة القرآنيعزإذاً كيف ي : 
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             أال يقتضي ذلك الزعم دخولَ  !!!..؟تعين دخول النار

  . .!!!إىل النار ؟ الرسول 
 ،ِهللا تعاىل أنَّ ورود الشيِء ال يعين الدخولَ فيهنرى يف كتابِ ا ،ومن جهة أُخرى.. 

  :ففي قوله تعاىل.. ...ضور إليه دونَ الدخولِ فيهإنما يعين احل          
                ]ال يعين . .] 23 :القصص نرى أنَّ الورود

 . .وكذلك األمر يف قوله تعاىل. .إنما يعين احلضور إليه ،ءالدخولَ يف املا       
                                        

     ]هنا مل . .] 19 :يوسف فالواردإليه ،يدخلْ ماَء اجلُب ما حضرومسألةُ . .إن
  ..تدرك دالالتها يف هذا اإلطارِ من املعىن ،الورود يف مجيعِ النصوصِ القرآنية اُألخرى

  . .وقولُه تعاىل. .                 ،  ال يعين
فأخرجهم من  ،مثَّ نجى اُهللا تعاىل املؤمنني من هذه احلالة ،نوا جِثياً يف النارأنَّ الظاملني كا

 فهذه الكلمةُ .... .النار     ةً ثانيةً فقطتابِ اِهللا تعاىل مريف ك ترد،  ويف السورة
 لآلية الكرمية اليت حتوي كلمة  ،ويف السياقِ السابقِ مباشرةً ،نفِسها     اليت حنن

حقيقةَ املوقف ذاته الذي تصوره  –من خاللِ مسألة كاملة  –لتصور لنا  ،بصدد دراستها
 لنا كلمةَ      الورود يف مسألة. .  
                                              

           ]665=  ] 69 – 68 :مرمي  =
19  ×35  

  بدليلِ كلمة. .وليس يف داخلِ جهنم ،هو حولَ جهنم ،إذاً حضور الظاملني جِثياً.. 
        ه تعاىليف قول             .....  َلذلك نرى أنَّ اآلية

الكاملة الكرميةَ األوىل يف هذه املسألة،  لكلمة واحلاملة     ،  تتكاملُ مع اآلية
 كلمةل احلاملة       تابِ اِهللا تعاىلاألخرى يف ك،  متاماً مع املسألة متوازنة يف مسألة

  .  .السابقة
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    387=  ] 68 :مرمي[ 
           ]278=  ] 72 :مرمي   

387  +278  =665  =19  ×35  
  :العبارة القرآنية. .إذاً..               ،  مع العبارة
  :القرآنية          ، اآليةُ الكرمية ها ما حتملُهران حالةً نتيجتصوت:   
                      ]نَّ ولذلك نرى أ. .] 72 :مرمي

  ..عظمةَ التصوير القرآين تتجلّى بتساوي القيم العددية ما بني ركين هذه املسألة
          =206  
        =72  

206  +72  =278  
           =278   

  :فاحلالةُ اليت تصورها العبارةُ القرآنية..         ،  عن احلالة ال ختتلف
 اليت تصورها العبارة القرآنية           ..  ولذلك تتكاملُ هاتان

رالعبارتان يف معيار معجزة إحدى الكُب..  
      =109  
       =157  

109  +157  =266  =19  ×14  
توازي نزع اِهللا تعاىل من كلِّ شيعة  ،عمليةُ احلشر واإلحضار مع الشياطني. .إذاً.. 

من هاتني احلالتني تقابلُ جناةَ  وكلٌّ. .قَبلَ دخولِ النار ،من هم أشد عتياً على اهللا تعاىل
  ..الذين اتقوا وترك الظاملني جِثياً حولَ جهنم دون الدخولِ فيها كما رأينا

         ]278=  ] 68 :مرمي    
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                            ]69 :مرمي [  =
278  
           ]278=  ] 72 :مرمي  

قبل الدخولِ إىل النارِ  ،وهذه احلالةُ اليت تشملُ املؤمنني والكافرين على حد سواء.. 
ةهي حالةُ ا ،وإىل اجلنالبشرِ دون استثناٍء ،ملرورِ على الصراط عليه مجيع رِدفينجو  ،حيثُ ي

. .فيبقون جِثياً كما أُحضروا ،وال يستطيع الظاملون جتاوزه ،املؤمنون باملرورِ عليه بسالم
  .  .هذه احلقيقةُ نراها جليةً يف املسألة الكاملة التالية

                             
      ]488=  ] 72  – 71 :مرمي  

                      ]74 :املؤمنون [ 
 =221   
                                    

  336=  ] 66 :يـس [ 
488  +221  +336  =1045  =19  ×55  

جزٌء من مسألة كاملة  ،فالوصف القرآينُّ لحقيقة عدمِ جتاوزِ أهلِ النارِ للصراط.. 
وأنَّ أهلَ اجلنة ينجيهم اُهللا تعاىل  ،مسودةٌ –يف ذلك املوقف  –ار تبني لنا أنَّ وجوه أهلِ الن

  . .وال يعرفونَ احلُزن ،فال يمسهم السوُء
                        ]74 :املؤمنون [  =
221   
      ] 199=   ] 66 :يـس  
                               
                                   

   ]758=  ] 61 – 60 :الزمر  
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             =266  =
19  ×14  

 ،مس السوِء هلم وعدم ،والفوز ،واليت تعين عدم دخولِ النار ،وجناةُ الذين اتقَوا.. 
  ..حقيقةٌ متكاملةٌ مع كونِهم مبعدين عن النار

       ]121=  ] 72 :مرمي   
           ]248=  ] 61 :الزمر  
                            ]101 :األنبياء [ 

 =239  
121  +248  +239  =608  =19  ×32  

 ..مجيعِ البشرِ إىل ذلك املوقف فورود، م للمرورِ على الصراطهوجناةُ  ،ودفع
  ..دون عن النارفهم مبع ،ال يعين أنَّ املؤمنني دخلوا النار وأُخرجوا منها ،املؤمنني
                    

  331=  ] 72  – 71 :مرمي[  
                               
  239=  ] 101 :األنبياء[ 

331  +239  =570  =19  ×30  
 ..مجيعِ البشرِ دون استثناٍء إىل ذلك املوقف وحضور،  ةأهلِ اجلن يتكاملُ مع كون

  ..املتوازنة مع املسألة السابقة ،هذا ما نراه يف املسألة الكاملة التالية. .مبعدين عن النار
         ]158=  ] 32 :يـس   
        ]173=  ] 53 :يـس  
                              

  239=  ] 101 :األنبياء[ 
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  ..تعين أنهم من فزعِ ذلك املوقف آمنون ،اتقَوا يف ذلك املوقففنجاةُ الذين .. 
       ]121=  ] 72 :مرمي   
        ]126=  ] 89 :النمل  

121  +126  =247  =19  ×13  
 ..حولَ جهن الظاملني اًوهكذا نرى أنَّ إحضارجثي م،  مهِم إىل جهنسوقةٌ لمقَدم

حيثُ يترافق سوقهم إىل جهنم ورداً مع حشرِ املتقني إىل الرمحنِ  ،قبلَ الدخولِ إليها ،وِرداً
  . .وقبلَ دخولِ اجلنة ،وكُلُّ ذلك قبل دخولِ النار. .وفداً
         ]206= ]  68 :مرمي  
         ]158=  ] 32 :يـس   
        ]173=  ] 53 :يـس  
                                   

  337=  ] 86 – 85 :مرمي[ 
206  +158  +173  +337  =874  =19  ×46  

وسوق  ،هو حشر املتقني إىل اِهللا تعاىل ،فورود مجيعِ البشرِ إىل ذلك املوقف.. 
وكلُّ ذلك يعين أنَّ أهلَ اجلنة مبعدون عن  ،كتهيئة لدخولها ،ارمني وروداً إىل جهنم

  ..فيها وعن الدخولِ ،النار
                             

      ]488=  ] 72  – 71 :مرمي  
                                   

  337=  ] 86 – 85 :مرمي[ 
                            ]101 :األنبياء [ 

 =239  
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 اهللا تعاىل  نرى أنَّ قولَ ،بعد كُلِّ هذا البيان..          ،  يعين
فقولُ اِهللا تعاىل ال يتبدلُ . .وال يعين أبداً الدخولَ يف النار ،حضور مجيعِ البشرِ إىل الصراط

  ..وقد رأينا سابقاً كيف أنَّ مجيع الداخلني إىل النار ال خيرجونَ منها أبداً ،أبداً
 ،ذهب إىل أنّ دليلَ عدمِ خلود بعضِ أهلِ النارِ يف النارلكن هناك من ي :62س 

   :حبالتني –يف القرآن الكرمي  –هو أنّ اخللود يف النار يأيت 
 أي دون االقتران بكلمة  ،إما جمرداً عن األبدية -     ،  حسـب   –وهنا
يف النـار مـن    وبالتايل فالـداخلون . .ال يستمر هذا اخللود إىل ما ال اية  –قولهم 

  ..ال خيلدون فيها –حسب هذا القول  –املسلمني 
 أي مقترناً بكلمة  ،أو متعلّقاً باألبدية -     ،  هم  –وهنا فقطحسب قول– 

  ..ماذا ترد على ذلك ؟... .وهذا لغري املسلمني ولغري املوحدين. .يكون اخللود األبدي
 املنطق والعدل اإلهلـي أن خيلـد   هل من. .ومن جهة أُخرى. .هذا من جهة.. 
ـه   املخلوقحمدودة هي حيات ةزمني أعمالٍ يف فترة لةاية نتيجةَ حمص م إىل ما اليف جهن
تبقى حمدودة جـداً   ،فمهما طالت حياةُ املُكلَّف من اإلنس واجلن يف الدنيا.. .الدنيا ؟

  ..!!!جداً وشبه معدومة مقارنةً مع اخللود األبدي 
 لمةُ ك..       مبسألة ،يف القرآن الكرمي ات  ،عندما تتعلّقفهي تعين تأكيداً حليثي

وال تعـين   ،وذلك يف سياق تفصيل هذه املسألة وتبيانِها ،هذه املسألة وتفصيالً وتبياناً هلا
لُ فقد تعلّقت هذه الكلمة يف القرآن الكرمي مبسائلَ تستحي. .سرمدية الزمان إىل ما ال اية

  :مثالً يف قوله تعاىل. .عليها سرمدية الزمان إىل ما ال اية
                           
                                        

                 ]108 – 107 :التوبة[  
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 .. فالنيب رار هذا ،يف حياته الدنياالض ايةٌ من الزمان ،واملسجد وال حيمالن  ،هلما

 وبالتايل فكلمـة  . .وال بأي شكلٍ من األشكال سرمديةً ال اية هلا         يف هـذا
  النص القرآينّ            اية ة الزمان إىل ما الما تعين  ،ال تعين أبداً سرمديإن

  ..وتفصيالً وتبياناً يف ذلك ،تأكيداً على األمر اإلهلي بعدم اإلقامة يف هذا املسجد الضرار
 وكذلك األمر نراه يف دالالت كلمة ..       ة التاليةيفالصورة القرآني :  
                                  
               ]53 :األحزاب [.  

. .ايته يف عـامل الـدنيا  كالمها له  ،أم املؤمنون املعنيون ،فسواٌء أزواج النيب .. 
 ةُ نكحِ أزواجِ النيبوإمكاني ةن ،من بعده ليست سرمديوبالتايل  ،فهي تنتهي عند مو

إنها تعين تأكيداً وتفصيالً وتبياناً لألمر . .ال ميكن لكلمة أبداً أن تعين سرمديةً ال اية هلا
 بعدم نكح أزواج النيب اإلهلي من بعده..  

 د كلمة ويف ورو..       ة ماة التالية ألكرب دليلٍ على صحيف الصور ة القرآني
  ..نذهب إليه
                               

                              
     َ  ]95 – 94 :البقرة [.  
سيتمنى املوت واخلالص مـن العـذاب يف    ،فالظامل الذي يدخل النار من هؤالء.. 
  :يقول تعاىل ،اآلخرة
                           ]77 :خرفالز [  

 وهذا ينفي متاماً تعلّق كلمة ..      اية هلا ال فهي حتملُ دالالت . .بسرمدية
 ،التأكيد والتفصيل والتبيان بأنّ هؤالء وبشكلٍ مطلق ال يتمنون املوت يف حياتهم الـدنيا 

  ..بسبب ظلمهم وما قدمت أيديهم
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. .املاهية وبالتايل سرمديةً ال اية هلا ومن جهة أُخرى فإنّ اخللود يعين الثبات على.. 

إنما كان ذلك من خالل وسوسـته آلدم بـأنّ    ،فحينما أغوى إبليس آدم عليه السالم
  ..هي شجرة اخللد ، بأنهاالشجرة اليت أُمر آدم عليه السالم بعدم االقتراب منها

                                       
  :ويف قوله تعاىل.... .] 120 :طـه[ 

                            
فالنار كجزاٍء .. ...ايةعلى أنّ اخللد يعين الاليف هذا القول أكرب دليلٍ . .] 34 :األنبياء[  

  ..ولذلك يصفها اهللا تعاىل بدار اخللد ،ال اية هلا ،ألعداء اهللا تعاىل
                                    

     ]28 :فصلت [.  
 سواٌء اقترن بكلمـة   ،يعين سرمديةً ال اية هلا – إذاً –فاخللود ..        أم مل
  ..يقترن ا
وهـو أنّ عـدم    ،لو كان كالمهم صـحيحاً .. .وحىت لو أعرضنا عن كلِّ ذلك.. 

 االقتران بكلمة      القتضى ذلك عـدم خلـود    ،دليلٌ على عدم اخللود السرمدي
ة يف اجلنة دون  ،ةالكثريين من أهل اجلنة يف اجلنة تصف خلود أهل اجلنقرآني فهناك آيات

 االقتران بكلمة     . .نذكر منها:  
                         

     ]82 :البقرة [.  
                            

  .] 107 :آل عمران [                                                                              
                           
               ]42 :األعراف [  
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      ]23 :هود [  
                                    

    ] 89 :التوبة[ 
                  ] 11 :املؤمنون [  

 إننا ال نرى يف هذه اآليات الكرمية كلمة ..     . .هم بـأنّ  وبالتايل فاحتجاج
 عدم االقتران بكلمة      اية له سليم ،ال يعين خلوداً ال غري هو احتجاج..  

 ،تصف خلود الكافرين واملنافقني واملشركني يف النار ،وهناك آيات قرآنية صرحية.. 
 دون االقتران بكلمة     ، نذكر منها:  

                                

                                   
                  ]217 :البقرة [   
                               

                                 

      ]257 :البقرة [  
                                       

             ] 116 :آل عمران [  
                               

                     ]17 :التوبة [  
                         

                   ]68 :التوبة [  
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     ]5 :الرعد [  
                                 

     ]10 :التغابن [  
                              

             ]6 :البينة [  
حبجة عدم ورود  ،فهل هؤالء الكفّار واملشركون واملنافقون ال خيلدون يف النار.. 

 كلمة    يف هذه اآليات الكرمية ؟!!!..  
 أهل النار يف النار مقترنةً بكلمة  واآليات الكرميةُ اليت تصف خلود..     ،  هي

  :حسب معيار معجزة إحدى الكُبر ،مسألة كاملة
                     
            ]635=  ] 169 – 168: النساء  

                              

     ]20×  19=  380=  ] 65 – 64 :األحزاب  
                                   

                                    
  657=  ] 23 – 22 :اجلـن[  

635  +380  +657  =1672  =19  ×88  
       =76  =19  ×4  
        =114  =19  ×6  
               =266  =

19  ×14  



294                  
          =190  =19  ×10  
          =133  =19  ×7  

  :ويف هذه املسألة الكاملة نرى أنّ اهللا تعاىل يقول..                 
         واصفاً من يعصي اهللا تعاىل ورسوله                    

                 ، اخل لود األبدي يف نار جهنم ال ميكن وهذا الذي يستحق
بل إنّ املسلمني العاملني بأحكام الرسالة اخلامتة . .أو ليس موحداً ،اجلزم بأنه ليس مسلماً

 ،هم أقرب من غريهم إىل معصية اهللا تعاىل ورسـوله   ،والعاملني بنقيض هذه األحكام
كوم يعلمون  ،الكرمي وذلك يف معيار التعريف السليم ملفهوم املعصية كما يصفه القرآنُ

  . .وكوم مطالبني باتباعها ،حقيقةَ أحكام الرسالة اخلامتة
 ،فقـط ) غري املسلمني ( وهكذا فالزعم بأنّ اخللود األبدي يف النار هو للكافرين .. 

 ،هو زعم يرده القرآن الكرمي مجلـةً وتفصـيالً   ،وال خيص الداخلني يف النار من املسلمني
  ..مبنياً على جهلٍ حبقيقة الكفر الذي يعين اجلحود باألحكام بعد علمها فضالً عن كونه

  [بالصيغة الفردية  ،ونرى أيضاً أنّ اخللود يف النار..    ،       [،  مل
 يف النار –يف القرآن الكرمي  –يأت ـبني   ،إالّ واصفاً اخلالدوهاهي اآليات الكرمية اليت ت
  :ها مسألةً كاملةً  يف معيار معجزة إحدى الكُبرواليت نرا ،ذلك
                             

   ] 421=  ] 14 :النساء  
                                   

      ]544=  ] 93 :النساء  
                                    

       ]438 = ] 63 :التوبة  
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  1162=  ] 15 :حممد [
421  +544  +438  +1162  =2565  =19  ×135  

                                                     
                                                     
            =988  =19  ×52  

 ،ال يأيت إالّ متعلّقاً باخللود يف النار) ذه الصيغة الفردية ( إننا نرى أنّ اخللود .. 
فعلى الرغم من وصف اهللا تعاىل  ،من سورة حممد)  15( قيقة يف اآلية وتتجلّى هذه احل

نرى أنه فور االنتقال إىل وصف اخللود يف النار  ،للخالدين يف اجلنة ونعيمها بصيغة اجلمع
ليعود الوصف إىل صيغة اجلمع يف تبيان بعض جزئيات  ،يتحول الوصف إىل صيغة املفرد

  ..ارما يتلقاه أهل النار يف الن
. ......                            

               ..  
يأت متعلّقاً مبعصية  ،)بصيغة املفرد هذه ( ونرى أيضاً أنّ وصف اخللود يف النار .. 

ومبقارنة هذا  ،ومبحاددة اهللا تعاىل ورسوله  ،وبقتل املؤمن عمداً ،تعاىل ورسوله  اهللا
  اخللود مع نعيم اجلنة واخللود فيها والذي يناله املتقون الذين يتجنبون املعاصي والذنوب

                 . .  
بل . .وليس خاصاً برسالة حمددة دون غريها ،أو غريهوكلُّ ذلك ال يستثىن فيه املسلم 

 إنّ يف تعلّقِ هذه النصوص القرآنية مجيعها اليت حتوي الكلمتني   ،      
بياناً قرآنياً يسقط مزاعم من  ،باخللود يف النار من خالل املعاصي والذنوب وعدم التقوى

وبياناً مفاده أنه حىت  ،خلون النار سيخرجون منهايذهب إىل أنّ عصاة املسلمني الذين يد
  ..كون الكفر يقتضي املعصية وينتج عنها ،الكافر خيلد يف النار لكونه عاصياً



296                  
وبالتايل . .حينما يستحق اخللود بعمله هذا ،إذاً العاصي واملذنب خيلد يف النار.. 

هو زعم باطلٌ يرده القرآن الكرمي  ،فالزعم باستثناء املسلم الداخل يف النار من اخللود فيها
 ،وهو حماولة يائسة إلثبات صحة بعض الروايات املناقضة لكتاب اهللا تعاىل ،من أساسه

   :وهذا يشابه ما افتراه أهلُ الكتاب على اهللا تعاىل حينما قالوا          
       ]80 :البقرة [..  
 ،النار ودخول اجلنة هو نتيجةُ حمصلة أعمال اإلنسان يف حياته الدنيا ودخول.. 

فحينما ختف موازين اإلنسان يف اآلخرة يدخلُ النار خالداً . .وليس نتيجةَ عملٍ دون غريِه
  ..وال خيرج منها أبداً ،فيها
                                

  19×  19=  361=  ] 103 :املؤمنون[ 
كمحصلة ألعمالٍ  ،أما بالنسبة حلقيقة العدل اإلهلي يف خلود أهل جهنم يف جهنم.. 

فإنّ ذلك يتعلّق بالعلم  ،قاموا ا يف حيام الدنيا احملدودة جداً مقارنةً مع اخللود يف اآلخرة
وبأنه لو عاش حياةً دنيا تستمر إىل  ،لَق حول حقيقة من استحق اخللود يف جهنماإلهلي املُط
لن تكونَ أفضلَ من النتيجة اليت وصلَ  –املفترضة  –فإنّ نتيجةَ حمصلة أعماله  ،ما ال اية

  ..إليها يف حياته احملدودة اليت اُمتحن ا
يف حياته الدنيا إنما يكون ذلك عن علمٍ مطلَق  اُهللا تعاىل حينما يقدر عمر اإلنسان.. 

  ..غريِ حمكوم بقيود الزمان واملكان اليت حتكمنا حنن املخلوقات
وقمنا  ،لو أخذنا كأساً من ماِء البحر. .ولتقريب الصورة الذهنية يف هذه املسألة.. 

وبعد  ،)  H2O ( :بتحليل مكونات ماِء الكأسِ ووصلنا إىل أنّ هذا املاء يتكون من
. .هل إطالقُنا هلذه النتيجة سليم أم ال ؟. .ذلك أطلقنا هذه النتيجةَ على كُلّ مياه البحر

فكيف إذاً بعلم اهللا تعاىل املُطلَق حولَ حقيقة املخلوقات  ،هذا على مستوى علمنا احملدود
  .. ما ال ايةوبإمكانية ما ستفعلُه فيما لو اُمتحنت امتحاناً يستمر إىل ،املُكَلَّفة
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حبيث تكون حمصـلةُ   ،قُدر عمر اإلنسان تقديراً يحيطُ به علم اهللا تعاىل وحكمته. .إذاً.. 

وعن حمصلة عمله فيمـا لـو    ،أعماله اليت خيرج ا من حياته الدنيا معربةً عن حقيقة ذاته
  .. .استمرت حياته إىل ما ال اية

وعاش من  ،اإلنسانَ عاد بعد موته إىل احلياة الدنيا أنَّ –جدالً  –ولو فرضنا .. 
فلن تكونُ نتيجةُ امتحانِه يف عودته املفترضة أفضلَ من النتيجة اليت  ،جديد ممتحناً فيها

. .وكلُّ ذلك حييطُ به علم اهللا تعاىل الكاشف وحكمته املُطلقة ،خرج ا يف امتحانِه األول
   ..الية بيانٌ يف ذلكويف املسألة الكاملة الت

            ]عام =  190=  ] 28 :األن
19  ×10  

وحىت أولئك . .فإنّ اهللا تعاىل يبلغه منهجه ،وإلقامة احلجة البالغة على اإلنسان.. 
. .حتى أولئك. .مسرفون ولن يتبعوا منهجهالذين يعلم اُهللا تعاىل بعلمه الكاشف أنهم 

فعدم اتباع هؤالء املُسرفني للمنهج ال مينع من تبليغهم هذا . .تعاىل منهجه يبلغهم اُهللا
اليت  ،هذا ما نراه يف املسألة الكاملة التالية. .وذلك إلقامة احلجة البالغة عليهم ،املنهج

 اً القيمة العددية لكلمة قيمتها العددية تساوي تسعةَ عشر ضعف      الذي هو
  ..جوهر منهج الرسالة اخلامتة

                      ]5 :الزخرف  [ =
283 

            ]268= ]  149 :األنعام  
283  +268  =551  =19  ×29  

   = 29  
        =133  =19  ×7  

سواٌء من اليهود أم من بعض  –ومشكلةُ الذين زعموا عدم خلودهم يف جهنم .. 
اهللا تعاىل الذين أُنزل  أنهم زعموا ذلك ليس من باب إدراك دالالت منهج –املسلمني 
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إنما من باب  ،وليس من باب تصورهم للعدل اإلهلي الذي انطَلَقْت منه يف سؤالك ،عليهم

 –مهما عمل  –فهم يف الوقت ذاته يزعمون أنّ اآلخر . .احتكارِ اخلالص وإنكارِ اآلخر
كلُّ .. .النار وأنهم مهما عملوا لن خيلدوا يف ،هو من سيخلد يف النار ولن يدخلَ اجلنة

  ..تلك األوهام واألمثال يدحضها احلق الذي جاء من عند اهللا تعاىل
                          ]33 :الفرقان [  =
266  =19  ×14   

أمل ترِد يف . .تقُلْت ال خروج من النارِ وال حتى بشفاعة أي من املخلوقا :63س 
 ،فكيف توفِّق بني ما تذهب إليه. .كتابِ اهللا تعاىل نصوص قُرآنيةٌ تشري إىل الشفاعة

  ..؟. .وبني دالالت هذه النصوص القرآنية
تدلُّ يف ظاهرِ صياغتها اللغوية على  ،يف كتابِ اِهللا تعاىل نصوص قُرآنيةٌ. .نعم.. 

أنه ال  ،يف كتابِ اِهللا تعاىل نصوص قُرآنيةٌ تبين بِشكلٍ جلي. .وباملقابِل. .وجود شفاعة
وهذا ما يدفعنا لتدبرِ هذه النصوصِ حبيثُ خنرج . .شفاعةَ أبداً تبدأُ مقدماتها يف اآلخرة

  .... .بنتيجة حتملُها هذه النصوص كلُّها
صوصِ من مناظريِ دالالت آيات كتابِ وقبل كلِّ ذلك ال بد من النظرِ إىل هذه الن.. 
  ..وبعنيِ فلسفة الثوابِ والعقابِ اليت حيملُها كتاب اِهللا تعاىل ،اِهللا تعاىل
تؤكِّد يف مجملها فرديةَ  ،ومعايري واضحةٌ جليةٌ ،يف كتابِ اهللا تعاىل نواميس ثابتةٌ.. 

سعيِه يف نتيجة هتواستقاللي اإلنسان، على هذا السعيوجزائ ه. . التالية الكاملة ويف املسألة
  . .دليلٌ على ذلك
                                   
         ]27 × 19=  135=  ] 41 – 38: النجم  

نراها مسألةً كاملةً داخـلَ   ،وجوهر هذه احلقيقة اليت تضيئُها هذه املسألةُ الكاملةُ.. 
           =95  =19  ×5 ..هذه املسألة
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 .. ةالقرآني الكرميةَ احلاملةَ للعبارة ولذلك نرى يف كتابِ اِهللا تعاىل أنَّ اآليات  
               ، رإحدى الكُب مسألةٌ كاملةٌ يف معيارِ معجزة.  .  

                                   
                                   

   800=  ] 164 :األنعام [
                                    

           ]617=  ] 15 :اإلسراء   
                                      

                                          
         ]51×  19=  969=  ] 18 :فاطر   

                                     
                                    
       ]939=  ] 7 :الزمر  

800  +617  +969  +939  =3325  =19  ×175  
ال بد أنْ يكونَ له  ،نسانُفإنَّ أي شفاعة من املمكن أنْ ينتفع بِها اإل. .من هنا.. 

 . .فاملسألةُ الكاملةُ. .وجه من املسامهة يف سبيلها              
فال بد من سعيٍ يقوم بِه اإلنسانُ . .تقتضي ذلك. .5×  19=  95=  ] 39 :النجم[  

  ..املنتفع بِهذه الشفاعة
 .. اللغوي منه الشفاعةُ ،)ع  ،ف ،ش( إنَّ اجلَذر قَّتيف  ،الذي اُشت هدالالت تدور

ويف كتابِ .... .وبالتايل فالشفاعةُ مزاوجةٌ بني أمرين. .مبعىن خالف الوتر ،إطارِ الزوج
حيث  ،بأنها مزاوجةٌ بني إرادة طاهرة للمشفوعِ له ،اِهللا تعاىل تدرك دالالت الشفاعة

ولكنه لَم يستطع إجناز هذا العملِ يف  ،نيا من خاللها إىل عملٍ خيرٍسعى يف حياته الد
وبني دعاِء الشافعِ بِرفعِ مراد املشفوعِ له إىل مستوى العملِ املأجورِ يف ميزان  ،حياته الدنيا
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هي وجه  ،دنيافهذه اإلرادةُ الطاهرةُ اليت سعى بِها اإلنسانُ يف حياته ال. .حسابِه يف اآلخرة

اليت زوجها  ،وهي الزوج األولُ من زوجي الشفاعة ،مسامهته يف االنتفاعِ من الشفاعة
  ..اآلخر دعاُء الشافع

ويف اآلخرة يتم قَبولُ . .وليس يف اآلخرة ،فالشفاعةُ مقدماتها يف الدنيا. .وهكذا.. 
أو يتم  ،مع دعاِء الشافع ،صاحبها يف حياته الدنيا مزاوجة هذه اإلرادة الطاهرة اليت أرادها

  ..حيثُ يعلم اُهللا تعاىل ذلك ،وفق معايري تتعلّق بِصدقِ إرادة املشفوعِ له ،عدم قَبولها
ال يوجد له  ،من هنا نرى أنَّ الظاملَ الذي لَم تتجه إرادته يف حياته الدنيا حنو اخلري.. 

ليس ) اإلرادةَ الطاهرةَ يف احلياة الدنيا ( ألنَّ زوج الشفاعة األولَ . .شفيع يطاع
الشفاعةُ ال يقبلُها .... .ناقصة –بالنسبة للظاملني  –وبالتايل فمعادلةُ الشفاعة  ،موجوداً

ويرضى عنها على أنها أهلٌ لتكونَ زوجاً من  ،اُهللا تعاىل إالَّ لمن يعلم صدق إرادته
 ،حيث كانَ أصحابها مشفقونَ من خشية اِهللا تعاىل يف حياتهِم الدنيا ،وجي الشفاعةز

هذه احلقيقةُ نراها .... .ويشهدونَ باحلق وهم يعلمون ،ومتخذونَ عند اِهللا تعاىل عهداً
  ..واضحةً جليةً يف املسألة الكاملة التالية

          ]196=  ] 18 :غافر   
           ]140=  ] 3 :يونس   
                              ]28 :األنبياء [ 

 =273   
            ]252=  ] 87 :مرمي   
                                

   286=  ] 109 :طـه[  
            ]184=  ] 23 :سـبأ   
                           

   ]18×  19=  342=  ] 86 :الزخرف   
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     ]417= ]  26 :النجم  
196  +140  +273  +252  +286  +184  +342  +417  =2090 

 =19  ×110  
 ولو أخذنا من هذه املسألة الكاملة النصوص اليت حتملُ كلمةَ ..        بأل
نا أمام مسألة لرأينا أن ،حيثُ تصور هذه النصوص امتالك الشفاعة ونفعها ،التعريف

ةُ تسعةَ عشر ضعفاً القيمة العددية لكلمة  ،كاملةها العدديقيمت     . .  
            ]252=  ] 87 :مرمي   
                                

   286=  ] 109 :طـه[  
            ]184=  ] 23 :سـبأ   
                           

  ] 18×  19=  342=  ] 86 :الزخرف   
252  +286  +184  +342  =1064  =19  ×56  

    =56  
 ..هوغايت اإلنسان داإلرادةُ قَص لُ إىل  ،دونَ العملِ باألسباب ،وملا كانتحيث تتحو

وبالتايل فما . .اإلنسانية ها النفسفإنَّ ساحت ،مشيئة من خاللِ تفاعلها مع أسبابِ حتقيقها
  .. .أم مل يبده ،سواٌء أبداه ،يريده اإلنسانُ يف نفِسه سيحاسب عليه

والذي سيحاسب  ،من هنا فالظاملُ الذي ملْ تتجه إرادته يف حياته الدنيا حنو اخلري.. 
 – ألولَألنَّ زوج الشفاعة ا ،ال تنفعه شفاعةُ أحد ،على ما دار يف نفِسه ،يف اآلخرة
  . .ليس موجوداً –بالنسبة له 
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املُكونةُ من آية كرمية تؤكِّد احلساب يف  ،هذا ما توكِّده لنا املسألةُ الكاملةُ التالية.. 

الذي  ،ومن النص األولِ من املسألة الكاملة قبل السابقة ،اآلخرة على ما يدور يف النفس
  .. من الشفاعةيؤكِّد عدم انتفاعِ الظاملني

                                
                                          

   716=  ] 284 :البقرة[ 
          ]196=  ] 18 :غافر   

716  +196  =912  =19  ×48  
مع العبارات  ،ولو أخذنا اآليةَ الكرميةَ املُصورةَ للحسابِ على ما يدور يف النفس.. 

أصحابِ اإلرادة الطاهرة يف  القرآنية اتزأة اليت تصور االستثناءات اليت تبني استفادةَ
تؤكِّد صحةَ ما  ،لوجدنا أنفسنا أمام مسالة كاملة ،من الشفاعة يف اآلخرة ،حياتهم الدنيا

  ..نذهب إليه
                                

                                         
   716=  ] 284 :البقرة[ 

        ]76=  ] 3 :يونس   
          ]205=  ] 28 :األنبياء   
         ]163=  ] 87 :مرمي   
           ]150=  ] 109 :طـه   
        ]43=  ] 23 :سـبأ   
         ]147=  ] 86 :الزخرف  
            ]172= ]  26 :النجم  
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716  +76  +205  +163  +150  +43  +147  +172  =1672  =19  ×

88  
مسألةً كاملةً  ،ولذلك نرى يف اآلية الكرمية املُصورة لمحاسبة ما يدور يف النفسِ.. 

املُحاسبةت وَء على جانيبأم العذاب ،سواٌء الغفران. .لقي الض..  
          =190  =19  ×10  

بأن ينذر ويبين حقيقةَ عودة الشفاعة إىل اهللا  يأمر اُهللا تعاىل رسولَه . .ولذلك.. 
هذا . .تنفعهم الشفاعةُ ألنهم ملْ ميلكوا إرادةً طاهرةً يف حياتهم الدنياوأنَّ الظاملني ال  ،تعاىل

  ..ما تبينه لنا املسألةُ الكاملةُ التالية
                                   
     ]435=  ] 51 :األنعام   

                             
     ]477=  ] 18 :غافر  

435  +477  =912  =19  ×48  
 ..الكاملة ة بارةَأنَّ العنرى ، ويف هذه املسألةالقرآني:           

      قرآينٍّ آخر أنَّ الظاملني الذين مل ميتلكوا  ،تتكاملُ مع نص ؤكِّدت يف مسألة
ولذلك فهم  ،ال يوجد هلم يف اآلخرة محيم وال شفيع يطاع ،إرادةً خيرةً يف حياتهم الدنيا

  ..ذه احلقيقة يف اآلخرةيعترفون بِه
          ]196=  ] 18 :غافر   
            ]184=  ] 101  – 100 :الشعراء  

196  +184  =380  =19  ×20  
 ،يف اآلخرة بأنهم ال ينفعهم شفيع وال محيم والنص القرآينُّ احلاملُ العترافهِم.. 

. .ال تنفع إالّ ملن أذنَ اُهللا تعاىل له ،يتوازنُ مع نص قُرآينٍّ يبين لنا أنَّ الشفاعةَ عند اهللا تعاىل
  . .أي لمن علم اُهللا تعاىل صدق إرادته
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            ]184=  ] 101  – 100 :الشعراء  
            ]184=  ] 23 :سـبأ   

إنْ مل تكن لهذه الشفاعة مقدمات  ،فالنفس يف اآلخرة ال تقبلُ منها شفاعةٌ أبداً.. 
  ..وأذنَ بِها ،ورضي اُهللا تعاىل عنها ،اته الدنيامن إرادة طاهرة أرادها املشفوع له يف حي

                                     
       ]495=  ] 48 :البقرة   

                                   
     ]417=  ] 26 :النجم  

495  +417  =912  =19  ×48  
لعلْمه جلَّ وعال  ،إالَّ ملن أذنَ اُهللا تعاىل بِها ،والنفس يف اآلخرةُ ال تنفَعها شفاعةٌ.. 

  ..طاهرة اليت أرادها املشفوع له يف حياته الدنيابِحقيقة اإلرادة ال
                                   
      ]479=  ] 123 :البقرة   

                                   

             ]566=  ] 23 :سـبأ  
479  +566  =1045  =19  ×55  

ال  ،دماتها يف اآلخرةوكلُّ شفاعة تبدأُ مق ،وهكذا فالشفاعةُ مقدماتها يف الدنيا.. 
  . .تنفع املشفوع له أبداً

                                  
         ]505=  ] 254 :البقرة   

       ]179=  ] 48 :املدثر  
505  +179  =684  =19  ×36  
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  فقولُه تعاىل ..               ، دأُ فيهبي بيع وجديعين ال ي، 

نتيجة بيعهِم يف حياتهِم  وسيحاسبون يف اآلخرة على ،فالناس يف حياتهِم الدنيا يبيعون
 وقوله تعاىل . .الدنيا    ، لّة تبدأُ فيهخ وجدفاخللّةُ كانت بني  ،يعين وال ت

  . .خرياً كان ذلك أم شراً ،وسيقطف الناس مثارها يف اآلخرة ،الكثريين يف احلياة الدنيا
  وكذلك فإنَّ قولَه تعاىل ..      شفاعةٌ تبدأُ فيه وجديعين وال ت. .

إنْ  ،يقطف اإلنسانُ مثارها يف اآلخرة ،من إرادة طاهرة ،فالشفاعةُ مقدماتها يف احلياة الدنيا
  . .لترتفع إىل مستوى العملِ املأجور ،أذنَ اُهللا تعاىل أن تزاوج مع دعاِء الشافعِ

.     .ةً بسعي اإلنسان يف حياته الدنيا فقولُه تعاىلوبذلك تكونُ نتيجةُ الشفاعة متعلّق.. 
         ]ال . .5×  19=  95=  ] 39 :النجم ناموس

ال  ،لذلك فالذين ال ميتلكونَ إرادةً طاهرةً لعملِ اخلريِ يف حياتهم الدنيا. .وال يتغير ،يتبدلُ
  ..وهذا ما تبينه هذه املسألةُ الكاملةُ بشكلٍ واضح. .عنيتنفعهم شفاعةُ الشاف

فساحتها . .هذه هي حدود الشفاعة كما ندرِكُها من دالالت كتابِ اِهللا تعاىل ..
ونرى من خاللِ هذه الدالالت أنَّ الشفاعةَ ال تعين . .أو إىل اجلنة ،قبلَ الدخولِ إىل النارِ
آيات كتابِ اِهللا تعاىل متكاملةٌ متعاضدةٌ يف تصويرِ أحكَامِ اِهللا ف. .أبداً اخلروج من النار

  ..تعاىل
هل ترى من صلَة بني عاملِ الدنيا وعاملِ . .وفق منهجِك البحثي هذا :64س 

أو  ،هل نستطيع حسم األمرِ يف مسألة مساعِ أصحابِ القبورِ لنا. .مبعىن آخر. .الربزخ
  .. عدمِ مساعهِم ؟

يتوقَّف أوالً على إدراكنا للفارقِ بني دالالت  ،إدراك اإلجابة على هذا السؤال.. 
   كلمة       تابِ اِهللا تعاىليف ك،  كلمة وبني دالالت       ..  

 كلمةُ ..       تابِ اِهللا تعاىلها واسعة ،يف كتشملُ ا ،دالالت ملوت
وذلك ال  ،مبعىن فقدان الصلة مع اِهللا تعاىل والقُرىب منه جلَّ وعال ،وفقدانَ الروح ،اإلمياينَّ

موت احلياة  –فيما تصوره  –أي تصور . .يشترطُ فقدانَ اإلنسان لعنصرِ احلياة يف جسده
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ةة ،اإلميانياجلسدي اإلنسان عن حياة دجرالدنياوعن كَ ،بشكلٍ م غادر نِهأم مل  ،و
  . .يغادرها

ففي كتابِ اِهللا تعاىل يوصف باألموات بعض البشرِ الذين يدعونَ من دون اِهللا .. 
وبالتايل فال . .ألم فاقدونَ للروحِ كقيمة إميانية ،والذين ملْ  يغادروا الدنيا بعد ،تعاىل

  . .يقولُ تعاىل. .نِهم للحس الروحينتيجةَ فقدا ،يشعرونَ أيان يبعثون
                             
                 ]21 – 20 :النحل [   

بعض الذين يغادرونَ الدنيا  ،ه الكرميِ باألحياِءويف الوقت ذاته يصف اُهللا تعاىل يف كتابِ
  :يقولُ تعاىل ،وينهانا اُهللا تعاىل عن وصفهِم باألموات ،فَيقْتلونَ يف سبيلِ اِهللا تعاىل

                              ]154 :البقرة [   
                          ]169 :آل عمران [   

  ..اليت جتمع العبارات القرآنيةَ السابقة ،هذه احلقيقةُ نراها يف املسألة الكاملة التالية
              ]210 = ] 154: البقرة   
              ]249 = ] 169: آل عمران   
                             

        ]491=  ] 21 – 20 :النحل  
210  +249  +491  =950  =19  ×50  

 .. وَء على حقيقةلقي الضةَ اليت تنرى أنَّ العبارةَ القرآني الكاملة يف هذه املسألة
  . .حقيقةَ هذه احلياة مسألةٌ كاملةٌ تؤكِّد ،وصف الذين قُتلوا يف سبيلِ اِهللا تعاىل باألحياِء

     ]2×  19=  38=  ] 154 :البقرة  
     ]2×  19=  38=  ] 169 :آل عمران  
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 ،ويف هذه املسألة الكاملة نرى أنَّ اَهللا تعاىل يصف الذين يدعونَ من دون اِهللا تعاىل.. 

ئاً ويلُقُونَ شخم ال يهم هلَقُونَبأنخي ملألصنام  ،ه الكرمية أبداً يف هذه اآلية وال وصف
  . .)ككائنات جامدة ( اليت يدعيها البشر 

 ،فهذه اآليةُ الكرميةُ مسألةٌ كاملةٌ يف تبيان حقيقة الذين يدعونَ من دون اِهللا تعاىل.. 
  . .ىلأي يف حقيقة البشرِ الذين يدعونَ ما هو دونَ اهللا تعا

                          
  14×  19=  266=  ] 20 :النحل[  

 ..الكرمية ولذلك نرى أنَّ اهللا تعاىل يقولُ يف هذه اآلية،          
   . . ْوملْ يقل )د نونَ معدا يمو اللَّه ( أو . .)ون اللَّه وند نم مهوندعا يمو(. .

 فإضافةً إىل ورود كلمة      ونَ ( دون كلمةعدم ( أو ) يهوندعنرى أنَّ . .)ي
 كلمة ورود     ا ( دون كلمةمإليه ،)و ةَ ما نذهبصح يؤكّد. .  

واليت ستكونُ مع عابديها  ،ألصنام اليت يعبدها البشرفحينما يصف اُهللا تعاىل ا.. 
  . .نرى ورود كلمة ما دون كلمة الذين ،حصب جهنم
                             

من دون اللَّه حصب جهنم  إِنكُم والذين تعبدونَ( فلو قال اهللا تعاىل .... .] 98 :األنبياء[
ولذلك حينما . .لدخلَ النار بعض األنبياء الذين عبدتهم بعض أقوامهم ،)أَنتم لَها وارِدونَ 

  دون كلمة) ما ( نرى ورود كلمة  ،يريد اهللا تعاىل وصف األصنامِ ككائنات جامدة
  ..)الذين (  

 فكلمةُ ..     . .تعلّقةً باإلنسانها تعين  ،مل ترد يف كتابِ اهللا تعاىل إالّ مألن
  ..أي للصلَة والقرىب من اِهللا تعاىل ،وفقدانَ اإلنسان للروح ،فقدانَ القيمِ اإلميانيةَ

 بينما تصف كلمةُ ..     تابِ اِهللا تعاىلم الدنيا  ،يف كهحيات الذين انتهت
وتصف أيضاً احليوانات حني تفقد أجسادها  ،وخرجوا من الدنيا إىل عالَمِ الربزخ ،حصراً

حينما قالَ له الذي حاجه يف  ،ولذلك رأينا كيف أنَّ إبراهيم عليه السالم.... .صفةَ احلياة
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يي وحني طلب إبراهيم عليه السالم من اِهللا تعاىل أن يريه كيف حي ،أنا أحيي وأميت ،ربه

  . .كمسألة كاملة ،املوتى
         ]74=  ] 258 :البقرة  
            ]192=  ] 260 :البقرة  

74  +192  =266  =19  ×14  
 . .تعاىل أجاب طلبه بأن قالَ لهأنَّ اهللا  ،رأينا يف مسألة إحياِء املوتى هذه..   

                                     
                ]260 :البقرة [. .أيضاً على فصفةُ املوتى إذاً ت طْلَق

  ..احليوانات اليت يفقد جسدها عنصر احلياة
 كلمةُ . .إذاً ..        وَء على انقطاعِ الصلةلقي الضيف كتابِ اِهللا تعاىل ت

بغضِ النظر عن خروجِ احلياة من جسد  ،وعلى فقدان القيمة اإلميانية ،مع اهللا تعاىل
  . .عن عدمِ خروجِها وبقائه حياً أو ،اإلنسان باملوت

 وكلمةُ ..       اإلنسان يف إطاللة ةاجلسدي وَء على انتهاء احلياةلقي الضت
  ..أم كان من الكافرين ،سواٌء كان من املؤمنني ،على عالَمِ الدنيا

وهناك . .ىلكالذين قُتلوا يف سبيلِ اهللا تعا ،فهناك موتى ولكنهم ليسوا أمواتاً.. 
فلكلِّ كلمة من هاتني . .كالذين يدعونَ من دون اِهللا تعاىل ،أموات ولكنهم ليسوا موتى

  . .الكلمتني خصوصيتها وساحةُ دالالتها
  :ويف كتابِ اهللا تعاىل نرى فارقاً يف الدالالت بني كلميت..        

و      . . ُفكلمة       ةَ لدفنِ املوتىيةَ احلساملكاني أي  ،تعين املواضع
 . .يقولُ تعاىل. .مواضع القبور                   

 وكلمةُ . .] 2 – 1 :التكاثر[      يف  ،تشملُ كلَّ من دخلَ عاملَ الربزخ نفسواٌء د
 أي تشملُ كلمةُ . .م مل يدفَنأ ،املقابِر      من عاملِ الدنيا إىل عامل كُلَّ من خرج
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حىت وإن طار جسده ذرات يف  ،فكلُّ إنسان سيقبر بعد خروجه من الدنيا. .الربزخ
  . .يقولُ تعاىل. .الفضاء
                                        

                       ]21 – 17 :عبس [   
 كلمةُ . .إذاً..     ،  ةاجلسدي ةسيالنفسِ احل كُلَّ إدراكات رزخاً حيجزتعين ب

وتعين أيضاً حجب إدراكات النفسِ عن عاملِ  ،موتىوذلك بالنسبة لل ،عن عاملِ الدنيا
بينما . .سواٌء كانوا من املوتى أم كانوا من أهلِ الدنيا ،احلقيقة ونورِ احلق بالنسبة لألموات

  ..تعين كلمةُ املقابر املواضع املكانيةَ لدفن جثَث املوتى
وهناك أحياٌء ليسوا  ،سوا أحياًءهناك أموات لي ،)عاملِ الربزخ ( ففي عاملِ القبورِ .. 

وبالتايل فالذين يوصفون باألموات قبل أن . .كما رأينا يف مسأليت األموات واملوتى ،أمواتاً
ميكننا أن نصفَهم بأنهم يضعونَ أنفسهم يف  ،أي قبل أن خيرجوا من الدنيا ،يصبحوا موتى

  ..يعطي النفس احلياةَ اإلميانية فيحجزونها عن كُلِّ نورٍ ،وليس يف املقابر ،القبور
اليت تلقي الضوَء على عدمِ  ،لننظر إىل املسألة الكاملة التالية. .بعد هذا التمهيد.. 

  ..إمساعِ أهل الدنيا للموتى واألموات على حد سواء
                                   
                                            

   588=  ] 81 – 80 :النمل[ 
                                

                                            
   595=  ] 53 – 52 :الروم[ 

               ]223 = ] 22: فاطر  
588  +595  +223  =1406  =19  ×74  
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فبعد  ،يجمع عدم إمساعِ املوتى مع عدمِ إمساع األموات ،يف هذه املسألة الكاملة.. 

 قوله تعاىل           ،  ه تعاىلقول وبعد          ، 
يف احلالتني نرى . .ت تتعلّق حصراً باخلارجني من الدنيا بعد موتهم كما رأيناحيث الدالال

  :تكرار العبارة القرآنية ذاتها                     . .  
يد ويف هذه العبارة القرآنية يعطَف عدم مساعِ األموات الذين ما زالوا على ق.. 

  . .فهي تصور لنا مسألةً كاملةً مستقلّة. .على عدمِ مساع املوتى ،احلياة
           =190  =19  ×10  

من تفاعلٍ  ،وعدم مساعِ املوتى ناتج عن انقطاعِ مجيعِ سبلِ اإلدراك احلسي عنهم.. 
فهم يف عاملِ . .حيثُ كان جسدهم يف حياتهِم الدنيا آليةَ تلك السبلِ ،كانمع الزمان وامل

  ..الربزخِ ال حيسون ال بالزمان وال باملكان
 . .ولذلك حينما يسأَلُ البشر يوم القيامة عن مدة لَبثهِم..         
         ]هم. .] 112 :املؤمنونيكونُ رد. .               

    ]هِم اليت كانوا . .] 113 :املؤمنوننوم ةهِم هذه على مدثفهم بذلك يقيسون فترةَ لَب
  . .ينامونَ بِها يف حياتهِم الدنيا

مساعهِم للبشرِ الذين  وهكذا فعدم تفاعلهِم مع الزمان واملكان سر من أسرارِ عدمِ.. 
ولذلك نرى أنَّ ردهم هذا يتكاملُ مع العبارتني . .ما زالوا يف عاملِ املادة واملكان والزمان

  . .القرآنيتني املُصورتني لعدمِ مساعِ هؤالِء املوتى يف املسألة السابقة
         ]144=  ] 113 :املؤمنون  
       =83   
       =96  

144  +83  +96  =323  =19  ×17  
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 ..السابقة وهاتان العبارتان املتعلّقتان بعدمِ إمساعِ املوتى يف املسألة،  تتكامالن مع آية

وهم يف عامل  –نتيجةَ خروجِهم  ،ظنون لبثَهم قليالًكرمية تؤكِّد أنَّ البشر يوم القيامة ي
  . .من قواننيِ عاملِ املادة واملكان والزمان اليت حتكُمنا وحنن يف حياتنا الدنيا –الربزخ 
                                 

  353=  ] 52 :اإلسراء[ 
       =83   
       =96  

353  +83  +96  =532  =19  ×28  
فاُهللا تعاىل يؤكِّد لنا أنَّ البشر حينما تقوم الساعةُ حيسبونَ أنفسهم لَم يلبثوا إالّ .. 

  ..أو عشيةً أو ضحاها ،ساعة
            ]220=  ] 45 :يونس  
             ]300 = ] 55: الروم  
                                ]35 :األحقاف [ 

 =233  
            ]235=  ] 46 :النازعـات  

220  +300  +233  +235  =988  =19  ×52  
  :إننا نرى أنَّ قولَه تعاىل..            ، وقولَه تعاىل:      

        ، الكاملة األوىل اليت عرضناها باملوتى ،يف املسألة أي حصراً  ،يتعلّق
وهؤالء ال يسمعون ألنهم مبوتهم يكونون قد خرجوا من . .بالذين خرجوا من عامل الدنيا

  ..ساحة عاملِ املادة واملكان والزمان
  . .أما قولُه تعاىل                          

وليس  ،فنرى فيه كلمةَ القبور ،يف املسألة الكاملة األوىل اليت عرضناها ،] 22 :فاطر[  
تها ليست ودالال ،وهذا يعين أنَّ هذه العبارةَ القرآنيةَ تتعلّق باألموات واملوتى ،كلمةَ املقابر



312                  
 . .كما هو احلال يف العبارتني القرآنيتني ،مقتصرةً على املوتى          ، 

 و             . .  
 أنَّ العبارةَ القرآنيةَ السابقةَ مباشرةً لهذه العبارة ترد ،ومما يؤكِّد صحةَ استداللنا.. 

  . .وليس كلمةُ املوتى ،فيها كلمةُ األموات
                                      

         ]22 :فاطر [   
   هذه العبارة القرآنية ..               

تتكاملُ مع عبارة قرآنية ترد مرتني . .اليت هي جزٌء من املسألة الكاملة األوىل اليت عرضناها
  . .ومع عبارة قرآنية  تؤكّد عدم مساعِ هؤالِء إلنذارِ احلق ،يف املسألة الكاملة األوىل ذاتها

           ]163=  ] 81 :النمل   
           ]163=  ] 53 :الروم   
          ]173=  ] 45 :األنبياء   
               ]223 = ] 22: فاطر  

163  +163  +173  +223  =722  =19  ×19  ×2  
وهذه العبارة القرآنيةُ ذاتها نراها تتكاملُ مع عبارتني قرآنيتني تؤكّدان عدم مساعِ .. 

  . .هؤالء للدعاء
          ]141=  ] 198 :األعراف   
         ]149=  ] 14 :فاطر   
               ]223 = ] 22: فاطر  

141  +149  +223  =513  =19  ×27  
هذه العبارةُ ذاتها نراها تتكاملُ مع عبارتني قرآنيتني تؤكّدان عدم إمساعِ الصم و.. 

  . .يعقلونَ احلقيقة والالذين هم يف ضاللٍ مبني 
          ]177=  ] 42 :يونس   
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  265=  ] 40 :الزخرف[  
               ]223 = ] 22: فاطر  

177  +265  +223  =665  =19  ×35  
مية تصور اعتراف هؤالء تتكاملُ أيضاً مع آية كر ،وهذه العبارةُ القرآنيةُ ذاتها.. 

  . .الذين ملْ يسمعوا وملْ يعقلوا نداَء احلقيقة
               ]223 = ] 22: فاطر  
               ]252 = ] 10: امللك  

223  +252  =475  =19  ×25  
تتكاملُ مع العبارتني القرآنيتني املتعلّقتني بعدمِ إمساعِ  ،وهذه العبارةُ القرآنيةُ ذاتها.. 

بعدمِ الصالة  وذلك يف مسألة كاملة يبني اهللا تعاىل فيها أمره لرسوله  ،كما رأينا ،املوتى
  . .وبعدمِ اإلقامة على قربه ،الذين مل يسمعوا نداَء احلق على أي من هؤالء

               ]244 = ] 84: التوبة   
       =83   
       =96  
               ]223 = ] 22: فاطر  

244  +83  +96  +223  =646  =19  ×34  
 ،وعدمِ اإلقامة على قبورِهم ،بعدم الصالة على هؤالء فأمره جلَّ وعال لرسوله .. 

كما يستفيد  ،عليهم يستفيدونَ من صالة الرسولِ وبالتايل فال  ،هو نتيجةُ كونِهم أمواتاً
فال  موتى، شأم شأنُ مجيعِ املوتى، نتيجةُ كونِهم –أيضاً  –هو و. .منها املؤمنون غريهم

  ..يسمعونَ أبداً
 والعبارةُ القرآنيةُ ..                ]ها . .] 22 :فاطركون
ال يعين أبداً أنها تعين  ،هلؤالء نداَء احلق يف حياتهم الدنيا م إمساعِ الرسول تبين عد
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فهذه العبارةُ القرآنيةُ . .للموتى الذين انتقلوا من الدنيا إىل عامل الربزخ إمساع الرسولِ 

هم  يف ألن ،ال يسمعون ،نراها تتكاملُ مع عبارات قرآنية تؤكّد أنّ املوتى يف عامل الربزخ
  . .حجرٍ إىل أنْ يبعثَهم اُهللا تعاىل يوم القيامة

      ]141=  ] 22 :الفرقان   
         ]183=  ] 100 :املؤمنون   
      ]041=  ] 36 :األنعام   
       =83   
       =96  
         ]134=  ] 22 :فاطر  

141  +183  +104  +83  +96  +134  =741  =19  ×39  
ةٌ متاماً يف ظاهرِ الصياغة اللغوية وهكذا نرى أنَّ مسألةَ عدمِ إمساعِ املوتى محسوم.. 

لتزيدنا يقيناً  ،وتأيت معجزةُ إحدى الكُبر. .للعبارات القرآنية املُصورة لدالالت هذه املسالة
  . .وبعظمة املعجزة اليت حيملُها كتاب اِهللا تعاىل ،مبا ندرِكُه من ظاهرِ الصياغة اللغوية

   دالالت كلمة لقد ميزت بني :65س      تابِ اِهللا تعاىلوبني  ،يف ك
 كلمة دالالت     . .ليسوا أمواتاً مع  ،فاملؤمنون من الذين دخلوا عاملَ الربزخ

هذه احلقيقةُ .... .يف حني أنَّ الكافرين يف عاملِ الربزخِ أموات وموتى ،أنهم موتى
وبني ماهية  ،ن لنا اختالفاً بني ماهية األنفسِ املؤمنة يف عاملِ الربزخِاليت تبي ،القرآنيةُ

هل هلا من تأثريٍ على ما جيري لتلك النفوسِ يف عاملِ .... .األنفسِ الكافرة يف ذلك العامل
  ..؟. .الربزخ

 ..لمبِح داليت تعه لِ األمانةميف ح لإلنسان امتحان ا  ،هااحلياةُ الدنيا دارهضرحني ع
 اُهللا تعاىل على املخلوقات                         

                                       
خيرج ا اإلنسانُ  ،تحان نتيجةٌ تترتب على هذا االمتحانوهدف االم. .] 72 :األحزاب[  
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ومستحقّات هذه النتيجة يبدأُ تأثريها على اإلنسان منذُ دخوله .. .بعد انتهاِء حياته الدنيا

  . .عالَم الربزخ
ه العبارةُ فهناك فَزع تبين.. .وقد بين اُهللا تعاىل لنا أنَّ هناك نوعني من الفَزع.. 
 القرآنيةُ               ]العبارةُ وهناك  ،] 89 :النمل هتبين فزع
   القرآنية            ]ن كُلٍّ .... .] 103 :األنبياءبي فما هو الفارق

  . .ما ؟ومىت يكُونُ كُلٌّ منه. .من هذين الفَزعني ؟
 ،أنَّ النجاةَ من موقف يوم القيامة –من خاللِ مسألة كاملة  –كُناَّ قد رأينا سابقاً .. 

الثانية النفخة بعد، عِ ذلك املوقفللمؤمنني من فز يف  ،هو أمن هم قد جاءوا باحلسناتألن
. .الذي يبينه قولُ اِهللا تعاىل هو الفزع ،ورأينا أنَّ الفزع املعين بذلك املوقف ،حياتهِم الدنيا

           ..  
       ]121=  ] 72 :مرمي  
        ]126=  ] 89 :النمل  

121  +126  =247  =19  ×13  
جيعلُهم ال  ،ه املؤمنون يف اآلخرة بعد النفخة الثانيةوهذا الفزع الذي ينجو من.. 
 ولذلك فالعبارةُ القرآنية . .ألنهم آمنونَ ومطمئنونَ بأنهم لن يدخلوا النار ،حيزنون  

         . . ةالعبارة القرآني نراها تتكاملُ مع        ،  اليت
  . .مرةً يف كتابِ اِهللا تعاىل)  13(  ترد

ألنَّ  ،ال يفزعه مستحقُّو دخولِ اجلنة ،فالفزع الذي يفْزعه مستحقُّو دخولِ النارِ.. 
  ..ولذلك فال يأتيهم احلزنُ بسببِ ذلك أبداً ،اَهللا تعاىل ينجيهم من ذلك

      ]78=  ] 38 :البقرة   
      ]78=  ] 62 :البقرة   
       ]78=  ] 112 :البقرة   
      ]78=  ] 262 :البقرة   
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      ]78=  ] 274 :البقرة   
      ]78=  ] 277 :البقرة   
      ]78=  ] 170 :آل عمران   
      ]78=  ] 69 :املائدة   
      ]78=  ] 48 :األنعام   
      ]78=  ] 35 :األعراف   
      ]78=  ] 62 :يونس   
      ]87=  ] 61 :الزمر   
      ]78=  ] 13 :األحقاف  

78  ×13  =1014  
         ]126=  ] 89 :النمل  

1014  +126  =1140  =19  ×60  
بأنهم لن  ،وحىت لو أخذنا العبارات القرآنيةَ املُصورةَ للخطابِ املُباشرِ للمؤمنني.. 

مع قولِ املؤمنني ومحدهم ِهللا تعاىل الذي أذهب عنهم هذا  ،ألنهم لن يدخلوا النار ،حيزنوا
  . .لرأينا أننا أمام مسألة كاملة. .احلَزن
      ]91=  ] 49 :األعراف   
     ]70=  ] 30 :فصلت   
      ]91=  ] 68 :الزخرف   
           ]204=  ] 34 :فاطر   

91  +70  +91  +204  =456  =19  ×24  
   . .والعبارات القرآنية..     ،           ،  نراها

مسبوقةً بعبارات قُرآنية تنفي اخلوف عن أولئك  ،لكرمييف معظمِ مرات ورودها يف القرآن ا
  ..فمىت حيدثُ اخلوف الذي ال خيافُه املؤمنون ؟.... .املؤمنني
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سابقةً للعبارات  ،إنَّ كونَ العبارات القرآنية املُبينة لنفي اخلوف عن املؤمنني.. 

  . .يسبق موقف احلُزن ،اخلوف هذا دليلٌ على أنَّ موقف ،القرآنية اليت تنفي عنهم احلزن
ولو عدنا إىل كتابِ اِهللا تعاىل لرأينا أنَّ هناك عبارةً قرآنيةً واحدةً من عبارات نفي .. 

وبالطمأنينة  ،تتعلَّق بدخولِ اجلنة ،تصف حالَ أصحابِ األعراف ،اخلوف يف تلك احلالة
ةً تصف عدم اخلوف كحالٍ لدخولِ ولذلك نراها مسألةً كامل.. .من عدمِ دخولِ النار
وهي من العبارات القرآنية اليت تصف املسألةَ املتعلّقةَ بالفزعِ الذي . .رجالِ األعراف اجلنة

  تصوره العبارة القرآنية          ..  هذه ها إىل عباراتفإضافت
  ..ألنها بذاتها مسألةٌ كاملة ،املسألة ال يلغي تكاملَها

         ]8×  19=  152=  ] 49 :األعراف  
 ..ةالقرآني ةُ العباراتاملؤمنني ،بينما بقي اليت تنفي خوف،  العبارة علُ مكَامتنراها ت

  . .ربالقرآنية اليت تنفي حزنهم يف موقف الفزعِ األك
       ]85=  ] 38 :البقرة  
      ]77=  ] 62 :البقرة  
      ]77=  ] 112 :البقرة   
      ]77=  ] 262 :البقرة   
       ]77=  ] 274 :البقرة   
      ]77=  ] 277 :البقرة   
      ]73=  ] 170 :آل عمران   
      ]85=  ] 69 :املائدة   
      ]85=  ] 48 :األنعام   
       ]85=  ] 35 :األعراف    
      ]72=  ] 62 :يونس   
       ]75=  ] 68 :الزخرف   
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       ]85=  ] 13 :األحقاف  

85  ×5  +77  ×5  +73  +72  +75  =1030  
        ]148=  ] 103 :األنبياء  

1030  +148  =1178  =19  ×62  
وهناك . .ألنه ال يحزنهم ،إذاً هناك الفزع األكرب الذي ال خوف على املؤمنني منه

  . .ال حيزنُ منه املؤمنون ألنهم يطمئنون على جناتهم من مصريِ جهنم ،فَزع آخر بعده
 والفزع األكرب هذا مرافق للصعقة اليت تنالُ كُلَّ من يف السماوات ومن يف.. 

  .  .إالّ من يشاُء اُهللا تعاىل ،األرض
               ]238 = ] 87: النمل   
               ]237 = ] 68: الزمر  

238  +237  =475  =19 × 25  
 ،ويف هذا املوقف الذي يفزع فيه كلُّ من يف السماوات ومن يف األرض ويصعقون.. 

منذ بداية البشرية إىل  ،تصعق أنفس الكافرين ،حيثُ ينفَخ يف الصور ،إالّ من شاَء اُهللا تعاىل
ذه  واُهللا تعاىل يتوعد الكافرين.. .حيثُ تلك األنفسِ يف عامل الربزخ ،يومِ القيامة

فال  ،وينجو املؤمنون من هذه املوتة ،وبالتايل ميوت الكافرون موتتهم الثانية. .الصعقة
بأنه أتى يومهم الذي كانوا  ،فتتلقاهم املالئكة وتبشرهم ،حيزنهم ذلك الفزع األكرب

  .... .يوعدون
نراها  ،وىل يف الصورهذه األحداثُ املترافقةُ يف ذلك املوقف املُرافقِ للنفخة األ.. 

  . .مسألةً كاملةً يف معيارِ معجزة إحدى الكُبر
                                  
      ]470=  ] 46  – 45 :الطور  

                        
  357=  ] 87 :النمل[ 
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  335=  ] 68 :الزمر[ 
                              

   ]400=  ] 103 :األنبياء  
           ]149=  ] 56 :الدخان  
       ]113=  ] 11 :رغاف  

470  +357  +335  +400  +149  +113  =1824  =19  ×96  
نرى أنَّ توعد اِهللا تعاىل للكافرين بِهذه الصعقة مسألةٌ  ،ويف هذه املسألة الكاملة.. 

إىل قيامِ الساعة سيصعقون يف ذلك  ،فكلُّ الكافرين منذ عصر آدم عليه السالم ،كاملة
بكينونتها  ،دليلٌ على أنَّ الصعقةَ هذه تنالُ جوهر األنفسِ الكافرةويف هذا . .املوقف

  ..املُجردة عن عاملِ املادة الذي ينتمي إليه اجلسد
           ]247=  ] 45 :الطور  =

19  ×13  
ضاً أنَّ االستثناَء من الصعقة تبينه لنا العبارتان ويف هذه املسألة الكاملة نرى أي.. 
 . .القرآنيتان          ]87 :النمل [. .            ]68 :الزمر [. .

تتوازن متاماً مع القيمة العددية  ،ولذلك نرى أنَّ القيمةَ العدديةَ هلاتني العبارتني القرآنيتني
 لقرآنية للعبارة ا            ]103 :األنبياء [. .م من الصعقةفاستثناؤه، 

  . .يكون من خاللِ تلقي املالئكة هلم
        ]46=  ] 87 :النمل  
         ]46=  ] 68 :الزمر  

46  +46  =92  
     ]92=  ] 103 :األنبياء  



320                  
 ويف هذه املسألة الكاملة نرى أنَّ دالالت العبارة القرآنية  ..          ، 

 مع  دالالت العبارة القرآنية          ،  اآلية وازي دالالتت
 الكرمية                    ،  م يفهلنا حقيقت نبياليت ت

  . .وهو يومهم الذي فيه يصعقون ،موقف الفزعِ األكرب
     ]83=  ] 103 :األنبياء  
       ]140=  ] 45 :الطور  

83  +140  =223  
             ]223=  ] 46 :الطور  

 ،يف موقف الفزعِ األكرب ،وهكذا نرى أنَّ صعق األنفسِ الكافرة يف عاملِ الربزخ.. 
فاملؤمنون ال . .نوال ميوتها املؤمنو اليت ميوتها الكفّاراملوتةُ الثانية  هو ،حني ينفَخ يف الصورِ

  . .اليت ماتوا ا يف خروجِهم من الدنيا إىل عالَمِ الربزخ ،ميوتون إالّ املوتةَ األوىل
اليت وعد اُهللا تعاىل بِها يف  ،لذلك فهؤالء الكافرون الذين أنكروا املوتةَ الثانيةَ.. 

 ...ج مما هم فيهطالبني اخلرو ،يعترفون بذنوبِهم يوم القيامةَ ،يومهم الذي فيه يصعقون
مع تهكُّمِ أحد أفراد أهلِ  ،ولو أخذنا العبارات القرآنيةَ املُصورةَ إلنكارِهم املوتة الثانية

ذلك القولُ الذي أنكر فيه  ،والذي أصبح من أهلِ اجلحيم ،اجلنة على قولِ قرينِه يف الدنيا
 تعاىل لَهم بِهذه املوتة ووصف حالهِم يف ذلك مع توعد اهللا. .ذلك القرين املوتةَ الثانية

مع اعتراف الكفَّارِ بعد دخولهِم النار بأنهم ماتوا موتتني اثنتني وطلبِهِم من اِهللا . .املوقف
  ..لرأينا أننا أمام مسألة كاملة يف معيارِ معجزة إحدى الكُبر.. .تعاىل اخلروج من النار

                                         
  213=  ] 35 – 34 :الدخان[ 
                          ]58 :الصافات – 

59  [ =227   
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      ]470=  ] 46  – 45 :الطور  

                                         
  ] 439=  ] 11 :غافر  

213  +227 +470  +439  =1349  =19  ×71  
وبني جناة املؤمنني من  ،ولذلك فما بني قولهِم بأنهم ال ميوتون إالّ موتتهم األوىل.. 

ملَها معجزةُ مسألةٌ كاملةٌ تصدق تكا ،بفضلِ اِهللا تعاىل ،ومن عذاب اجلحيم ،املوتة الثانية
  .  .إحدى الكُبر
                                         

  213=  ] 35 – 34 :الدخان[ 
                           
   227= ]  59 – 58 :الصافات[  
                              

          ]491=  ] 57  – 56 :الدخان  
213  +227  +491  =931  =19  ×49  

 ،حيثُ تتالقهم املالئكة كما رأينا ،نَّ السر الذي حيمي املؤمنني من الفزعِ األكربِإ.. 
فَفي حني يئس ... .مبعىن الصلة مع اِهللا تعاىل والقرىب منه جلَّ وعال ،هو امتالكُهم للروح

هذه ... ..فنجوا من املوتة الثانية ،أُيد ا املؤمنون ،الكافرونَ من هذه الصلة والقرىب
اليت قيمتها العدديةُ تساوي تسعةَ عشر  ،نراها جليةً يف املسألة الكاملة التالية ،احلقيقة

 ضعفاً القيمة العددية لكلمة     ..   
            ]164=  ] 87 :يوسف   
       ]ادلة93=  ] 22 :ا  
           ]149=  ] 56 :الدخان  
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         ]240=  ] 103 :األنبياء  

164  +93  +149  +240  =646  =19 × 34  
     =34  

هم أموات يف  ،الذين يفتقدون الروح ،وهكذا نرى أنَّ األموات يف حياتهِم الدنيا.. 
وبالتايل ميوتون موتتهم الثانية يف موقف . .لعدمِ امتالكهِم لهذا الروح ،عاملِ الربزخِ أيضاً

المتالكهم  ،ن املستحقّون لدخولِ اجلنةتلك املوتةُ اليت ال ميوتها املؤمنو.. .الفزعِ األكرب
  ..حيثُ تتالقهم املالئكة يف ذلك املوقف كما رأينا ،هذا الروح
ولمسألة  ،ولمسألة عدمِ اخلُروجِ من النار ،يف شرحك لمسألة األسرى :66س 

فأنكرت حكْم  ،اعتمدت فقطْ على القُرآن الكرمي ،وملسألة الشفاعة ،عدمِ إمساعِ املوتى
وجتاوزت الكثري من الروايات اليت تبين خروج  ،قَتلِ األسري والروايات اخلاصة بذلك
واليت تبين دخولَهم اجلنةَ بعد  ،بعد عذابِهم فيها ،املسلمني الذين يدخلونَ النار من النارِ

أليست كلُّ .... .وتى ألهلِ الدنياوجتاوزت بعض الروايات اليت تؤكّد مساع امل ،ذلك
  . .؟ هذه الروايات منسوبةً إىل الرسولِ 

واليت  ،ثُم أليست هذه الروايات من السنة الشريفة املُكملة للقرآن الكرمي.. 
  ..تشرع ما مل يشرعه القرآنُ الكرمي ؟

 ..لةً للقرآنكَمم ريفةُ ليستةُ الشنصاً ،الكرمي أبداً السناق ليس ألنَّ القُرآنَ الكرمي. .
 . .فحينما يقُولُ اُهللا تعاىل                     ]89 :النحل [. .

لِّ شيٍء يف بلْ ولكُليات كُ. .وبالتايل تبيانٌ للسنة الشريفة ،فهذا يعين أنه تبيانٌ لكُلِّ شيٍء
  . .هذا الكون
وقد أكّد اُهللا تعاىل هذه . .السنةُ الشريفةُ مفَصلةٌ ومبينةٌ لكليات النص القرآينِّ.. 

 . .احلقيقةَ يف قوله                                
      ]ةَ الشريفة.. .] 44 :لنحلانهنا يعين الس ها كما نرى . .فالذِّكْرووظيفَت
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  :هي               ، ل إليهمزلَ للناسِ ما نكَمتاُهللا  ،وليس ل لَهفما نز

  ..تعاىل إىل الناس ليس ناقصاً
 ..الس ه بإمكانالً أندلَ القرآنَ الكرميوحىت لو فرضنا جكْمأن ت الشريفة ةن،  كْمفَح

ورِوايات اخلُروجِ من النار تناقض . .قتلِ األسري يناقض اآليةَ اليت رأيناها يف سورة محمد
. .كما رأينا ،وتماثلُ قولَ الذين أُوتوا نصيباً من الكتابِ ،الكثري من آيات كتابِ اهللا تعاىل

 . .واُهللا تعاىل يقولُ عن كتابِه الكرمي ،ضيةُ تعدت اإلكْمالَ إىل النقْضِفالقَ       
                               ]82 :النساء [..  
هو موافَقَتها  ،الروايات إىل السنة الشريفة املعيار احلقيقي للجزمِ بانتماِء هذه.. 

أما أنْ نطَلِّق .. .أو على األقلّ عدم معارضتها لهذه الدالالت ،لدالالت كتابِ اِهللا تعاىل
ة ال بأدوات تارخيي لنوافق رِوايةً منسوبةً إىل الرسولِ  ،عقُولَنا حني تدبرِ كتابِ اِهللا تعاىل

فهذا يعين أننا قَررنا عدم تدبرِ آيات  ،ثُم بعد ذلك نجزِم بِصحتها ،ختلو من األخطاء
ونكونُ قد قررنا . .وبالتايل نكُونُ قد قررنا وضع التاريخِ بديالً عنه. .كتابِ اِهللا تعاىل

ملْ يكُن  فإنْ.... .ت ستارِ السنة الشريفةحتويلَ التاريخِ وأهواِء الكثريين إىل صنمٍ نعبده حت
هو  ،من بنيِ تاللِ الروايات اليت بني أيدينا املعيار احلق لمعرِفَة السنة احلق للرسولِ 

  . .فأي معيارٍ يمكننا األخذُ به ؟ ،موافقتها لكتابِ اهللا تعاىل
 ..إدراك بِدرجة لُها القرآنُ الكرمياملسألةُ تتعلَّقاليت حيم الدالالت حقيقةنا ل. . وكنت

والذي نِهايته عمق التأويل  ،قد بينت أنَّ النص القرآينَّ له عمق باطن هو العمق املُتشابه
  :ولذلك يف قوله تعاىل. .الذي ال يعلمه إالّ اُهللا تعاىل               

                        
 عند كلمة . .] 7 :آل عمران[     جديدة ملةجأنَّ الراسخني .. .ابتداٌء ل أي

ومعجزةُ إحدى الكُبر تؤكِّد صحةَ ما نذهب .. ...القُرآن الكرمي مونَ تأويلَيف العلْمِ ال يعل
  . .فابتداًء من هذه الكلمة نرى مسألةً كاملة. .إليه
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   ]17×  19=  323=  ] 7 :ل عمرانآ     
تكْمن جزئيات الكُليات اليت يحملُها  ،إذاً يف العمقِ املُتشابِه الباطنِ للقرآن الكرمي.. 

وتكْمن جزئيات شعائرِ العبادات اليت أتت السنةُ الشريفةُ . .القُرآنُ الكرمي يف عمقه الظاهر
 ،وإالّ كيف يكونُ القرآنُ الكرمي تبياناً لكُلِّ شيٍء.. ...أعماقِ هذا العمق اجِها منالستخر

  . .!!إنْ اقتصرت دالالته على ما ندرِكُه من عمقه الظاهر ؟ 
      وقَولُه تعاىل ..       ]87: احلجر [ 

  وقولُه تعاىل.. لقرآن الكرميفاملثاين تتعلَّق بالعمقِ املُتشابِه ل. .يؤكِّد صحةَ ما نذهب إليه
                      ]دليلٍ على  ،] 23 :الزمر أكرب

  . .ذلك
  :يقولُ تعاىل ..واملثاين بِمعىن الباطنِ املَخفي..           

                                        
      ]5 :هود [... ..لقرآنل الباطن ابِهشاملُت الكرمي وبالتايل فالعمق،  وه
ثَانم، والكر :أي ه ةٌ يف باطنِ القرآنخفيم هادالالتتا ورؤيفُهكَش فْعِ  مي، حيتاجإىل ر

حتته عمق من هذه  ،فَكُلُّ غطاٍء هو مثىن. .األغطية اليت تكمن تحتها هذه الدالالت
  ..الدالالت
نتصور أنَّ أمامنا حبراً نريد الغوص يف أعماقه ل. .وكي نقَرب املسألةَ إىل أذهانِنا.. 

ةنه ،الباطجاه قاعبات همن سطح جِهجٍ يتراللِ دجاه . .من خاألوىل منه بات الدرجة فتجاوز
أي جتاوز املثىن  ،يقابِلُ رفع الغطاِء األولِ من أغطية األعماقِ الباطنة للقرآن الكرمي ،قاعه
واإلحبار  ،وبعد ذلك فإنَّ جتاوز الدرجة الثانية من الدرجِ املُتجِه حنو قاعِ البحر. .ولاأل

يقابِلُ رفع الغطاِء الثاين من أغطية  ،باتجاه قاعِ البحرِ إىل درجة أعمق من الدرجة األوىل
و أعمق من املثىن األول يف الذي ه ،أي جتاوز املثىن الثاين ،األعماقِ الباطنة للقرآن الكرمي

  ..وصوالً إىل املثىن السابِع. .وهكذا.. .حمله للدالالت الباطنة يف كتابِ اِهللا تعاىل
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 . .سبعاً من هذه املثاين مع القرآن العظيم واُهللا تعاىل أعطى رسولَه ..     

                .....   القدرةَ على الغوصِ يف أي أعطاه
من أغطية األعماقِ  رجات، مبعىن رفعِ سبعة أغطيةسبع دماقِ الباطنة للقرآن العظيم األع

من كتابِ اِهللا  وكُلُّ ذلك كي يستنبطَ .... .ورؤية ما تحتها من دالالت ،الباطنة فيه
  . .اليت هي محور السنة الشريفة ،شعائرتعاىل جزئيات ال

ولقد ( أو  ،)ولقد آتيناك السبع املثاين يف القرآن العظيم ( واُهللا تعاىل ملْ يقُلْ .. 
  :كي يتم اجلزم بِأنَ قولَه تعاىل ،)آتيناك املثاين السبع يف القرآن العظيم      

               ، حةَ الكتابرِه ،يعين فاتوةُ . .أو بعضاً من سحففات
  ..وكذلك األمر لكُلِّ سورِه. .وهي جزٌء من القرآن العظيم ،ليست نكرةً ،الكتاب

  . .يقولُ تعاىل. .والقرآنُ الكرمي كُلُّه مثاين ،واملثاين كثرية..        

              ]23 :الزمر [. .... هرسولاُهللا تعاىل ل فما أعطاه  هو
حيثُ السنةُ الشريفةُ  ،ليستنبِطَ السنةَ الشريفةَ من كتابِ اهللا تعاىل ،سبع من هذه املثاين

  ..اهللا تعاىل تبيانٌ لكلِّ شيء ألنّ كتاب ،محتواةٌ أصالً يف كتابِ اِهللا تعاىل
من خالل تكاملِ النصوصِ القرآنية  ،هذه احلقيقةُ تصدقُها معجزةُ إحدى الكُبر.. 

  . .التالية
        ]154=  ] 87 :احلجر  
           ]204=  ] 44 :النحل  
          ]269=  ] 23 :الزمر   

154  +204  +269  =627  =19  ×33  
 فالعبارةُ القرآنيةُ ..              ، نبيطاَء اهللا تعاىل  تع
 هرسولل اُهللا تعاىل الناسِ بِما أراه بني كُمحه ياللالذي من خ،  هذه األعماق إتيانِه عرب

  . .السنةَ الشريفة حيث يستنبِطُ  ،السبعةَ اليت يبحر ا يف باطنِ القرآن الكرمي
  ..وقولُه تعاىل يف املسألة الكاملة التالية.. 
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    ]21×  19=  399=  ] 105 :النساء     
.         .نيةُفالعبارةُ القرآ. .هذا القولُ يحملُ بداخله تبياناً لجانِبٍ من هذه احلقيقة.. 
                 ، الكرمية اآلية من هذه،  لةكام سألةم نزٌء مهي ج

  ..تؤكِّد صحةَ ما نذهب إليه
          ]136=  ] 105 :النساء  
        ]154=  ] 87 :احلجر  
           ]204=  ] 44 :النحل  

136  +154  +204  =494  =19  ×26  
  ..ويف املسألة الكاملة التالية دليلٌ آخر على صحة ما نذهب إليه.. 
                                    

  271=   ] 105 :النساء[ 
           ]204=  ] 44 :النحل  

271  +204  =475  =19  ×25  
يتكاملُ مع إتيان  ،معرِفَةَ هذه األعماقِ السبعة من املثاين وإتيانُ اِهللا تعاىل لرسوله .. 

السنةَ الشريفةَ من  وكُلُّ ذلك حىت يستنبِطَ . .اِهللا تعاىل له من لَدنه جلّ وعال ذكراً
اليني يف معيارِ معجزة هذه احلقيقةُ نراها يف تكاملِ النصني الت.... .أعماقِ النص القرآين

  . .إحدى الكُبر
        ]154=  ] 87 :احلجر  
               ]131=  ] 99 :طـه  

154  +131  =285  =19  ×15  
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ليست نصاً إضافياً يكْملُ النص و ،فالسنةُ الشريفةُ محتواةٌ يف كتابِ اِهللا تعاىل.. 

وال يمكن أن يتعارض  ،وال يمكُن للْسنة الشريفة أنْ تناقض كتاب اِهللا تعاىل ،القرآينَّ
  . .ظاهر القرآن الكرمي مع باطنِه

 أي ملاذا . .ملاذا الرقم سبعة بالذات :67س         ، من ال أكث ر
  ..وهل هلذا من عالقة مع كَون السماوات سبع مساوات أيضاً ؟ . .ذلك وال أقل ؟

وبني كتابِه ) القرآن الكرمي ( ال شك أنّ هناك عالقةً بني كتابِ اهللا تعاىل املقروء .. 
ما يف الكتابِ  ألنّ الكتاب املقروَء حيملُ بباطنِه دالالت الكليات لكلِّ. .)الكون ( املنشور 
  .... .املنشور

جتمع ما  ،أعتقد أنّ العالقةَ بني الكتابني من منظارِ السبعِ املثاين والسماوات السبع.. 
وهي كما رأينا سبعاً من  ،بني إتيان اِهللا تعاىل لرسوله احلد األعلى من معرِفَة العمقِ املتشابه

. .يف كتابِ اِهللا تعاىل املنشور ،ائق فوقَنا وبناِء سبعٍ شدادوما بني خلْقِ سبعِ طر ،املثاين
هرأنْ تتصو للمخلوقات نكماألعلى ملا ي ثِّلُ احلَدماليت ت دادالش الطرائق تلك..  

واحلد األعلى  ،فاحلَد األعلى لإلحبارِ يف العمقِ املتشابِه الباطنِ للكتابِ املقروء.. 
تصودادلش اخلَلقِ من طرائق تابني.... .رِ ما فوقمسألةٌ كاملةٌ ،كُلُّ ذلك ما بني الك، 

يف ثابت معجزة   –الذي سألت عنه  – ) 7( قيمتها العدديةُ تساوي جداَء مربعِ العدد 
  . .  19×  7×  7 :أي. .) 19( إحدى الكُبر وهو العدد 

        ]154=  ] 87 :احلجر  
                              ]17 :املؤمنون [  =
343   
          ]269=  ] 23 :الزمر   
       ]165=  ] 12 :النبأ  

154  +343  +269  +165  =931  =19  ×7  ×7  
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وأنَّ صالحيةَ  ،هل القولُ بأنّ السنةَ الشريفةَ محتواةٌ يف القرآن الكرمي :68س 
رواية تعارض ظاهر  يؤدي إىل القفزِ فوق كُلِّ ،تكْمن يف تبيان كُلياته فقط الرسولِ 

وإىل التخلّي عن كثريٍ من موروثنا الفكري والفقهي  ،الصياغة اللغوية للقرآن الكرمي
  ..الذي ال كُليةَ له يف كتابِ اِهللا تعاىل ؟

أنَّ معظمهم ال يتفاعلُ مع القرآن  ،مشكلتنا يف الفكرِ املَحسوبِ على اإلسالم.. 
وبالتايل . .يف كُلِّ زمان ومكان ،نه نص معيار لكليات فكرِنا وعقيدتنا وفقْهِناالكرمي على أ

 ةاحلضاري هشكالتلَّ مح بناسكُلِّ جيلٍ ما يلُ لمحت هعلى أنّ دالالت هعال يتفاعلونَ م
ةد. .واألخالقي ال تتجاوز ه نصعلى أن وبالتايل يتفاعلونَ معه التفسريي اإلطار هالالت

  ..لألجيالِ السابقة
هي ذاتها  ،إنّ محاولَةَ إلغاِء العقلِ املُجرد يف التفاعلِ مع دالالت النص القرآينِّ.. 

فالعقلُُ الذي يسمو عند . .حماولَةُ إلغاِء املنهجِ احلق الذي حيملُه القرآنُ الكرمي لكلِّ جيلٍ
هو النور الذي يرى به اإلنسانُ حقيقةَ القرآن  ،فيدرِكونَ من خالله احلق بعضِ الناسِ

فالقرآنُ ذاته يؤمن بِه . .وهو اهلُويةُ اليت يتميز بِها اإلنسانُ عن غريِه من املخلوقات ،الكرمي
وإىل التجرد عن منهجِ  ،دةوهذا كُلُّه يعود إىل العقلِ واإلرا ،بعض الناسِ ويكفُر بِه بعضهم
  .  .التقليد األعمى لموروث اآلباء

ويف املسألة الكاملة .... .وقد حذّر اُهللا تعاىل من منهجِ االتباعِ األعمى لآلباء.. 
  . .التالية تبيانٌ لذلك

                                       
         ]471=  ] 170 :البقرة   

                                  
            ]518=  ] 104 :املائدة   

                                             

         ]529=  ] 21 :لقمان   
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    ]743=  ] 23  – 22 :الزخرف  
471  +518  +529  +743  =2261  =19  ×119  

 ..مةاخلات هاُهللا تعاىل يف رسالت هريدالذي ي احلق مبا أنزلَ اُهللا  ،إنَّ جوهر هو احلُكْم
.... .وبالتايل االبتعاد عن أحكامِ اجلاهلية ،واالبتعاد عن األهواِء والعصبيات ،تعاىل

والسنةُ . .)القرآن الكرمي ( حاملٌ لرسالة اِهللا تعاىل املُتمثِّلَة بِكتابِ اِهللا تعاىل  والرسولُ 
ما يخالف ظاهر دالالت كلُّ . .وبالتايل.. .الشريفةُ مفَصلَةٌ لكليات كتابِ اِهللا تعاىل

 ،وهو أحكام جاهليةٌ مادتها األهواُء والعصبيات الساقطة ،كتابِ اِهللا تعاىل ليس سنةً أبداً
مل يسمع  ورسولُ اِهللا  ،حيثُ لُبست على السنة الشريفة ،ومنبعها فسق الناسِ وضاللُهم

كونَ السنة الشريفَة حكْم اِهللا  ،م تناقض حقيقةَ السنة الشريفةوبالتايل هي أحكا ،ا أبداً
  ..ويف املسألة الكاملة التالية دليلٌ على ذلك.... .تعاىل املُفَصلِ لكُليات كتابِ اِهللا تعاىل

                                  
                                      

                                           
                                   

                                      
                                          
                             

     ]140×  19=  2660] =  50 – 48: املائدة  
 ..الكاملة ني ،يف داخلِ هذه املسألةتازِنوتتني مني قُرآنيتباروَء على  ،نرى عالض لقيانت

الكاملة املسألة رِ هذههوج..  املَضروب ماماً العددساوي تكُلٍّ منهما تةُ لوالقيمةُ العددي
للحصولِ على القيمة العددية للنص )  19أعين العدد ( ى الكُبر بأساسِ معجزة إحد
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حيثُ . . 140 :أي أنّ القيمةَ العدديةَ لكلٍّ منهما هي. .املُصورِ هلذه املسألة الكاملة

  .. 140×  19 :القيمةُ العدديةُ هلذه املسألة الكاملة هي
        =140  
       =140  

 ..الكاملة ةَ ،ويف هذه املسألةنرى أنَّ العبارةَ القرآني. .           
                                        

مقارنةً مع بيان  ،تبين خصوصيات البيان الضيقةَ لكُلِّ مذهبٍ فكري ،] 48 :املائدة[  
  ..الشريعة الواسع

  :فاُهللا تعاىل يقول..                ]وملْ  ،] 48 :املائدة
  –كما نرى  –إنَّ مسألةَ اجلعلِ هنا تتعلَّق . .)لْنا شريعةً ومنهاجاً لكُلٍّ منكُم جع(  :يقُلْ

  مبتبعي الشرعة واملنهاج، وليس بالشرعة واملنهاج، يقولُ تعاىل    ..... 
ومبناظريِهم الضيقة وبالتايل خبصوصياتهِم  ،تعلُّقُهما بالبشرِ –هنا  –الشرعةُ واملنهاج .. إذاً

 ولذلك نرى ورود كلمة . .اليت ينظرون من خاللها إىل الشريعة الواسعة      َبدل
  ..إضافةً إىل ربط موضوعِ اجلعلِ بالبشرِ وليس بالشرعة واملنهاج كما رأينا. .كلمة شريعة

 .. بينما الشريعةُ اليت جعلَ اُهللا تعاىل رسولَه ن ،عليهاوهي  ،ةٌ واضحةٌ واسعةٌبي
رعةصدقِ كُلِّ ش قة ،معيارالضي ةكريكُلٍّ من أصحابِ املذاهبِ الف يقولُ . .وحتيطُ بِشرعة
  . .اُهللا تعاىل يف بيان ذلك                       

         ]18 :اجلاثـية [..  
فما بني البيان اإلهلي يف تصويرِ ضيقِ اخلصوصيات املذهبية اليت جعلَ اُهللا . .وهكذا.. 

وبني بيانِه جلّ وعال لألمرِ اإلهلي باتباعِ  ،ليبلوهم فيما آتاهم ،تعاىل انتماَء البشرِ إليها
تصدق تكاملَها معجزةُ  ،مسألةٌ كاملةٌ ،شرعة ضيقةالشريعة البينة الواسعة املُحيطة بكلِّ 

  . .إحدى الكُبر
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        ]428=  ] 48 :املائدة  
                                       

  351=  ] 18 :اجلاثـية[ 
428  +351  =779  =19  ×41  

 ،كم حنن بعيدون عن منهجِ االتباعِ األعمى ملوروث اآلباء :ما جيب أنْ نعلمه هو.. 
. .دونَ عن فَرضِ أهوائنا وعصبِياتنا على ظاهرِ دالالت كتابِ اِهللا تعاىلوكَم حنن بعي

  . .وبالتايل كم حنن ملتزمونَ بِمنهجِ التدبرِ احلق لكتابِ اِهللا تعاىل
وهل حنن حينما نخـالف  . .هل كُلُّ ما يف املوروث حق :القضيةُ األساسيةُ هي.. 

. .ألنها تناقض صريح القرآن الكـرمي  ،وبعض الروايات التارخيية ،ةبعض التفاسريِ املوروث
احلق قفزنا فوق كونُ قَدبذلك ن باطلٍ من أجلِ الوصولِ إىل . .هل حنن نا قفزنا فوقأم أن

 احلق!!..  
 .. مثّ من قالَ إنّ النيب تابِ اِهللا تعاىلبديلِ أحكامِ كةَ تالحيص كلمأ. .يمن . .ي

 قالَ إنَّ النيب لَ على اِهللا تعاىلقَوتنِ أنْ يكمن املُم،    خـالفوذلك بإطالقِ أحكـامٍ ت
  . .أحكام كتابِ اِهللا تعاىل ؟

 .. إذا كانَ النيب اُهللا تعاىل لَه همرحليلِ ما حةَ تيالحص فِْسهنل كلموال  ،ال ي
 . .يقولُ تعاىل. .حلَّلَه اُهللا تعاىل لَهصالحيةَ تحرميِ ما                  

                          ]1 :التحرمي [. . كملإذاً ي فَكيف
 النيب القُرآ صريحِ البيان خالَفَةةَ ميالتائهونينِّصالح مكما يتوه ،... .. كيف أي

واليت تخالف ظاهر النص  يمكننا أنْ نتصور بعض األحكامِ املنسوبة إىل الرسولِ 
اليت هي مجرد  ،وبالتايل على أنها من السنة الشريفة. .؟ على أنها من الرسولِ  ،القرآينِّ

النص اتكليل بيانالقرآينِّ ت.  .  
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 ،إنَّ تقدمي كُلِّ حكْمٍ مخالف ألحكامِ كتابِ اِهللا تعاىل على أنه من منهجِ اِهللا تعاىل.. 

  ..هذه احلقيقةُ نراها يف املسألة الكاملة التالية. .وعلى رسوله  ،هو تقَولٌ على اِهللا تعاىل
                                  

                                     
                                   

                   
  1338=  ] 16  – 15 :يونس [

                                      
                               
                                    

   961=  ] 51 – 44 :احلاقة[  
1338  +961  =2299  =19  ×121  

 ..املسألة املوضوع ،ويف داخلِ هذه مسألةٌ كاملةٌ ختتزلُ جوهر.  .  
              ]170=  ] 15 :يونس  
                                      

   ]362=  ] 46 – 44 :احلاقة  
170  +362  =532  =19  ×28  

هو اتباع لسنة  ،فالتخلّي عن كُلِّ ما خالَف دالالت كتابِ اهللا تعاىل. .وهكذا. .
وألنَّ  ،ال يخالف الرسالةَ اليت حيملُها من اِهللا تعاىل إىل البشر ألنّ الرسولَ  ،الرسولِ 

الظاهرة اليت هو موافَقَته للدالالت،  معيار صدقِ ما ينسب يف الروايات إىل الرسولِ 
  ..حيملُها النص القرآينُّ
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دونَ أي معايرة حقيقية على  ،واالتباع األعمى ملا هو خارج كتابِ اِهللا تعاىل.. 

فهو عملٌ  ،وإنْ كانَ ملَبساً بدعوى اتباعِ السنة الشريفة ،هو ضاللٌ مبني ،كتابِ اِهللا تعاىل
  . .يه إىل صنمٍ يعبد حتت شعارِ اتباعِ تلك السنةيحولُ التاريخ وأهواَء كاتب

وكلُّ ما هو خارج . .ال تتجاوز تفصيلَ كليات القرآن الكرمي إنّ سنةَ الرسولِ .. 
وبالتايل . .كتابِ اِهللا تعاىل ظين ال يرقى إىل مستوى اليقني الذي يرقى إليه كتاب اِهللا تعاىل

ال يؤدي إالّ  ،لظن دون الرجوعِ إىل كتابِ اِهللا تعاىل كونه معيار احلقفاالتباع األعمى ل
  . .هذا ما نراه يف املسألة الكاملة التالية. .إىل الضالل
                               

                              
                             

                                 
   ] 4×  19×  19=  1444= ]  116 – 114 :األنعام  

 ..الكاملة ة ،وداخلَ هذه املسألةنرى العبارة القرآني:           
          ، ةاألكثري ليس لنا أنَّ دليلَ احلق نبيواليت ت،  ما دليلُهإن

. .والسنةُ الشريفةُ نعرِفُها من خاللِ موافقتها لدالالت كتابِ اِهللا تعاىل. .ناحلجةُ والربها
. .حتت ستارِ اتباعِ السنة الشريفة ،وسنقَدم التاريخ ديناً مكانَ دينِ اِهللا تعاىل ،وإالّ فَسنضلُّ

ع عبارتني قُرآنيتني تصوران م ،لذلك نرى أنَّ هذه العبارةَ القرآنيةَ تتكاملُ يف مسألة واحدة
  .  .حدود السنة الشريفة

          ]136=  ] 105 :النساء  
              ]268 = ] 116: األنعام  
           ]204=  ] 44 :النحل  

136  +268  +204  =608  =19  ×32  



334                  
ملاذا يتم اجتزاُء العبارات القرآنية من اآليات الكرمية يف  تكوين  ،ربما تقولُ يل.. 

الالت اليت حتملُها هذه العبارات إنَّ املسألةَ متعلِّقةٌ باكتمالِ الد.... .املسائلِ الكاملة ؟
وتدخلُ يف  ،وهذه العبارات القرآنيةُ حتملُ من الدالالت ما ال حييطُ به خملوق ،القرآنيةُ

  . .مسائلَ كاملة ال يحيطُ ا خملوق
 فعلى سبيلِ املثال رأينا أنَّ العبارةَ القرآنيةَ ..             

          ، حيثُ  ،كانت جزءاً من تكوينِ املسألتنيِ الكاملتنيِ السابقتني
اً من الدالالتإطاراً خاص يف كُلِّ مسألة حيطَ بارتباطات هذه . .أعطتمكننا أنْ نوال ي

 ةالقرآني ة  –العبارةعبارة قرآني يف  –أو أي كتابِ اِهللا تعاىليف تكوين املسائلِ الكاملة. .
واليت . .اليت تكُونُ هذه العبارةُ القرآنيةُ جزءاً منها ،لننظر إىل املسألة الكاملة التالية. .ولكن

  ..تضيُء جانباً هاماً من اجلوابِ على سؤالك
                                  

                               
                                    
                                  

   ] 72×  19=  1368=  ] 117 – 114 :األنعام  
يضيق بقولِ  ،وحبملِ رسالة اِهللا تعاىل ،وهكذا فالصدر املليُء باخلالصِ ِهللا تعاىل.. 

هذه احلقيقةُ نراها .. .متبعي الظن والقال والقيل كبديلٍ عن منهجِ اهللا تعاىل ،املستهزئني
قيمتها العدديةُ تسعةَ عشر ضعفاً القيمة العددية  ،اًمن خاللِ مسألة كاملة تصور اليقني هدف

 لكلمة      ..  
                                           

         ] 608=   ] 99 – 97 :احلجر 
 =19  ×32  

    =32  
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أليست هناك . .واليت قدمتها حىت اآلن مع كُلِّ الرباهني الواضحة: 69س 

  ..حيثُ يشري إىل ذلك قولُ اِهللا تعاىل ،خصوصيةٌ من التشريعِ خاصةٌ بالرسولِ 
                                      

   . . ِالرسول طاعة إىل ذلك أيضاً عطف ويشري أي  ،على طاعة اهللا تعاىل
 . .حيثُ يقولُ اهللا تعاىل ،بوضعِ طاعة خاصة بالرسول        

     . . ؟..  
مستقلٍّ عن تبيان كليات كتابِ اِهللا  ،مشكلةُ تصورِ تشريعٍ خاص بالرسولِ .. 

من خاللِ  –يف القرآن الكرمي  – تكْمن يف عدمِ التمييزِ بني وصف الرسولِ  ،تعاىل
  ..وبني وصفه من خاللِ الصيغِ اُألخرى ،صيغة الرسالة

بينما صفة النبوة . .ق بِحملِ منهجٍ من مرسلٍ إىل مرسلٍ إليهمإنَّ صفةَ الرسالة تتعلَّ.. 
ولذلك نرى .... .تتعلَّق جبانِبِ اخلالصِ ِهللا تعاىل يف شخصِ النيب –على سبيلِ املثال  –

 دحمم شخص بخاطأنَّ اَهللا تعاىل حينما ي،  بالصيغة        ، بخاطما يإن ه
ولذلك يخاطبه كفرد مكَلَّف بتطبيقِ منهجِ  ،من زاوية كونِه خالصاً ِهللا تعاىل بِشخصه

وبعدمِ تحرميِ ما حلَّلَه اُهللا تعاىل له يف منهجِ  ،فيأمره اُهللا تعاىل بتقوى اِهللا تعاىل ،الرسالة
  . .كونه زوجاً هلن ،ومبخاطبة أزواجِه ،الرسالة
                            
     ]1 :األحزاب [.   
                                    

           ]28 :األحزاب [.   
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         ] 50: األحزاب [ .  
                                     

  .] 1 :التحرمي[ 
 .. دمحاهللا تعاىل نساَء م خاطبوحينما ي،  نساَء نكو هلن يكون اخلطاب

النيب. .       . . دمحصِ مخشنساٌء ل نفََه،  ِبأحكام االلتزام منهن طْلَبي
ؤمنٍ آخر ،منهجِ الرسالةم مبا يف ذلك شخص النيب  ،كأي. .  
                                

            ]30 :األحزاب [.   
                                    

                    ]32 :األحزاب [.   
 .. دمحولذلك فَم صاً ِهللا تعاىلفرداً خال هرسوالً ،كون ههو أوىل  ،وليس كون

الذين ا، الناسِ بإبراهيم عليه السالمبعد بعوا إبراهيميقولُ تعاىل ..ت:        
                             

بصيغة  يصف شخص حممد   –كما نرى  –النص القرآينُّ .. إذاً... ] 68 :آل عمران[ 
 النبوة       ِهللا تعاىل، و وليست مسألةَ رسالة ،املسألةُ مسألةُ خالصٍ فردي. .

من الرسالة عليه السالم فالرسالةُ اخلامتةُ أعظم اليت أُنزِلت على إبراهيم..  
وإىل امتداد صفة النبوة  ،عاماً)  63( اليت امتدت  ،ولو نظرنا إىل حياة حممد .. 

لكلٍّ منها  ،ثالثَ صفات  –على هذا احملور  –لرأينا  ،والرسالة على حمور حياته 
  ..خصوصيتها اليت تميزها

فهي متتد على كامل حمور  ،من ميالده إىل موته تصف حياته  حممدفكلمةُ .. 
  ..عاماً)  63( أي متتد  ،حياته
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منذ بعثه  ،عاماً)  23( كفرد خالصٍ هللا تعاىل على مدار  تصفه  النيبوكلمةُ .. 
  ..إىل موته ،عاماً)  40( أي منذ أصبح عمره  ،إىل موته
كتبيني وتفصيل  أعماله اليت قام ا تصف اجلانب املتعلّق بِ الرسولوكلمة .. 

أي تصف جزءاً من  ،بعد نزول النص القرآين اخلاص ذه األعمال ،لكليات النص القرآين
يف هذه  –لتكون األعمال األخرى  ،عاماً إىل موته)  40( منذ أصبح عمره  ،أعماله
وليس بكونه  ،قةً بكونه نبياًمتعلّ ،اليت عملها قبل نزول النص القرآين اخلاص ا –الفترة 
  ..رسوالً

  

 

 

 

 

 

 

 

6340 

 .. دمحصِ مخشاهللا تعاىل ل طابإذاً خ بالصيغة:        ،  يتعلَّق
 دبشخصِ حمم،  أي باالسم  . . ةَ للعبارةولذلك نرى أنَّ القيمةَ العددي

 القرآنية      ،  كلمةةَ لساوي القيمةَ العدديت   . .  
     =42     ،،     =42    

 فقولُه تعاىل ..        ،  دلخالصِ إىل اِهللا تعاىل يف شخصِ حممل هو خطاب
. . ًداحمم بخاطأنّ اَهللا تعاىل مل ي ا قد رأينا سابقاً كيفوكن  بأداة النداء يف كتابِه

  ..)يا أمحد ( أو  ،)يا حممد (  :فلم يقلْ ،الكرمي
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 ..بينما و دمحماهللا تعاىل ل فص الرسالة ه   ،بصيغةجلَّ وعال لرسـول ونداؤه 
  . .بالصيغة          ،  هلمح ونداٌء من زاوية فصهو و   منهجِ الرسـالةل

 إىل ،مـن اهللا تعـاىل   فهذه الرسالةُ حيملُها حممـد  . .إىل املُرسلِ إليهم ،من اِهللا تعاىل
  . .املُكلَّفني
  فالعبارة القرآنية ..        دمحمهي نداٌء ل  الذي حيملُ منهج

. .دون رسالة اِهللا تعاىل وليست نداًء خاصاً لشخصِ محمد . .اِهللا تعاىل إىل املُكلّفني
تساوي جمموع القيمة العددية للفظ  ،ولذلك نرى أنّ القيمةَ العدديةَ هلذه العبارة القرآنية

 اجلاللة   تعاىل،  لكلمة مع القيمة العددية   . . ةفالعبارة القرآني  
         نهجِ اِهللا تعاىلمداً احلاملَ لتعين حمم.  .  

      =54   
    =12، ،    =42      

   12  +42  =54  
 .. دمحفَم لِ إليهماِهللا تعاىل إىل املُرس ولذلك فهو رسولُ اِهللا . .حيملُ منهج

تساوي القيمةَ العدديةَ    وكنا قد رأينا كيف أنَّ القيمة العددية لكلمة . .تعاىل
 للعبارة القرآنية     ..  

    =42      ،،      =42  
   :ففي املعادلة..           =    +   . . اليت تعين

 نرى أنَّ كلمةَ  ،محمداً احلاملَ لمنهجِ اِهللا تعاىل    السماوي فيها الكتاب يتعلُّق
لذلك . .بصفة النيب –كما رأينا  –فيها تتعلَّق    وأنَّ كلمةَ  ،موضوع الرسالة

  ..ويمكننا صياغَتها  على الشكل ،فهي تعين النيب احلامل لكتابِ اِهللا تعاىل
      =    +    =12  +42  =54  
      =    +     =33  +21  =54  
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أي بصفة،  يتعلَّق بكتابِ اِهللا تعاىل الذي حيملُه النيب  ،فاتباع منهجِ اِهللا تعاىل.. 
  :فالرسولُ هو النيب املُكَلَّف بتبليغِ منهجِ اهللا تعاىل ،الرسالة

      =       +     
33  =21  +12  

يتعلّق بصفة الرسالة  –يف كتابِ اهللا تعاىل  –ي بالطاعة نراه ولذلك فاألمر اإلهل.. 
 أي بكلمة  ،حصراً  ، ولذلك نرى أنَّ .... .حيث هذه الصفةُ تشملُ املنهج

 ةَ لكلمةالقيمةَ العددي     ،  كلمةةَ لتساوي القيمةَ العددي    . .
ومجيع أحكامِ منهجِ رسالة اِهللا تعاىل . .الكتاب الذي نزلَه اُهللا تعاىل هو ،فمنهج الرسالة

  ..محتواةٌ داخلَ الكتابِ الذي نزلَه اُهللا تعاىل تبياناً لكلِّ شيء
    =33  =     

 ،   اِهللا تعاىل وكالمنا هذا ال يعين أنَّ العبارات القرآنيةَ املُتعلِّقَةَ بِخطابِ .. 
فهذه  العبارات نصوص... .. حتملُ أحكاماً خارج إطارِ األمرِ اإلهلي بطاعة الرسول 

 اليت حيملُها النيب الرسالة ةٌ تنتمي إىل ذاتقُرآني، وهي جزٌء من منهجِ الرسالة،  باعوات
 ،أحكام تنتمي للرسالة كلُّ ما بني دفيت القرآن الكرميف. .أحكامها هو اتباع لمنهجِ الرسالة

 دمحا م وبالتايل يتعلّق الرسالة ة ،من خاللِ صفةالنبو وليس من خاللِ صفة..  
هو  ،دونَ غريِها ،إنَّ ما نعنيه باقتصارِ األمرِ اإلهلي يف الطاعة على صفة الرسالة.. 

على كُلِّ األحكامِ اليت يأمر اُهللا تعاىل ) الذي هو موضوع الرسالة  (احتواُء النص القرآينِّ 
بأي   –أ ي ال صالحيةَ لصفة النبوة   – وأنه ال صالحيةَ لشخصِ محمد  ،باتباعها

نِهالقرآين وباط ظاهرِ النص الرسولُ .... .تشريعٍ خارج ثَ بِهعمبعىن أطيعوا ما ب  من
  ..وما يفصلُه من كليات أحكامِ الكتاب ،ودة يف الكتابأحكامٍ موج

  . .يف املسألة الكاملة التالية. .فعلى سبيلِ املثال.. 
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  32×  19=  608=  ] 59 :األحزاب[ 

 يف هذه املسألة نرى أحكاماً تتعلَّق بِخطَابِ اِهللا تعاىل ..     ..... .. .
 هذه األحكامِ بالعبارة لُّقعتو      ، منهجِ الرسالة ال ها ضمنفهي  ،ينفي كون

فحينما يقولُ . .وبالتايل فهي مشمولةٌ بأمرِ الطاعة املُتعلّقِ بالرسالة ،ضمن كتابِ اِهللا تعاىل
 اُهللا تعاىل             ،  أمرِ الطاعة تدخلُ هذه اآليةُ الكرميةُ ضمن

  ..وبتفسيِر كُلياته ،بإيصاله إىل الناس ويطَالَب الرسولُ  ،لَه اُهللا تعاىلألنها نص نز ،هذا
 ويف كتابِ اِهللا تعاىل نرى أنَّ فعلَ األمرِ ..    ،  ِالرسول حينما يقترنُ بطاعة
، اهللا تعاىل ةً واحدة ،يكونُ متعلّقاً بطاعةة ،ما عدا مريف العبارة القرآني. .    

      ]ها. .] 56 :النورإىل دراست إنْ شاَء اُهللا تعاىل ،اليت سنعود. .  
 .. اإلهلي لنا األمر رصوةُ اليت تالقرآني وهذه العبارات      ُحينما تقترنُ طاعة

 هرسول اِهللا تعاىل بطاعة، إ عجزةرنراها مسألةً كاملةً يف معيارِ مفطاعةُ .... .حدى الكُب
  ..متكاملةٌ مع طاعة اِهللا تعاىل الرسولِ 
         ]117= ]  32 :آل عمران  
        ]106 ] = 132 :آل عمران  
       ]215] =  59 :النساء   
       ]157=  ] 92 :املائدة  
       ]110=  ] 1 :األنفال  
      ]105 ] = 20 :األنفال  
      ]110=  ] 46 :األنفال  
         ]168=  ] 54 :النور  
       ]152] =  33 :حممد   
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       ]ادلة110= ]  13 :ا  
        ]157=  ] 12 :التغابن  

117  +106  +152  +157  +110  +105  +110  +168  +152 
 +110  +157  =1444  =19  ×19  ×4  

يأمر  ،مكونةً من عبارتني قُرآنيتني ،نرى مسألةً كاملةً ،وداخلَ هذه املسألة الكاملة.. 
ينقلَ لنا بأن   لنبيهمن خاللِ األمرِ اإلهلي،  اُهللا تعاىل بِهما بطاعة اهللا تعاىل ورسوله 

لكليات   هي طاعةُ تبيانِه  ،ويف هذا دليلٌ على أنَّ طاعةَ الرسولِ . .أمر هذه الطاعة
  . .الرسالةَ اليت حيملُها من اهللا تعاىل إىل املُكَلَّفني

         ]117= ]  32 :آل عمران  
         ]168=  ] 54 :النور  

117  +168  =285  =19  ×15  
 .. فحينما يقولُ لنا النيب. .        ،  التزاماً باألمرِ اإلهلي   :  

           . .اليت حيملُها م ل فهذا يعين تعلّقاً كامالً بالرسالةن املُرس
ولذلك نرى يف العبارة القرآنية .. ...الكرمي، إىل املُرسلِ إليهموهي القرآنُ  ،جلَّ وعال

مسألةً كاملةً قيمتها العدديةُ تساوي تسعةَ عشر ضعفاً القيمة العددية للفظ اجلاللة   ،التالية
   . . هرسول طاعةُ اِهللا تعاىل مع طاعة حيثُ جتتمع..  

                           ]14 :احلجرات [  =
228  =19  ×12                               

    =12  
اليت تبني األمر اإلهلي يف طاعة  ،أما العبارةُ القرآنيةُ الوحيدةُ يف كتابِ اِهللا تعاىل.. 

 من خاللِ فعلِ األمر  ،دون اقتران بطاعة اهللا تعاىل ل الرسو   ،  فهي جزٌء من
 مسألة،موع كلميت كاملة ةُ تساوي تسعة عشر ضعفاً القيمة العدديةها العدديقيمت:   
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  ،   ، ةأي تسعةَ عشر ضعفاً القيمة العددية للعبارة القرآني:     

    ..     
     ]89=  ] 56 :النور  
            ]170=  ] 64 :النساء  
                                      

  364=  ] 80 :النساء[ 
                                     

   ]403=  ] 7 :احلشر  
89  +170  +364  +403  =1026  =19  ×54  

      =54  
    +    =54  
    +     =54  

 . .فقولُه تعاىل..         ةباعِ  ،يف هذه العبارة القرآنيبات إهلي هو أمر
من جزئيات للكليات اليت حيملُها  وباتباعِ ما يبينه  ،املنهجِ الذي حيملُه الرسولُ 

من اهللا تعاىل إىل املُكلَّفني  الذي هو جوهر منهجِ الرسالة اليت حيملُها  ،لكرميالقرآنُ ا
 فطاعةُ الرسولِ .... .وإيتاء الزكاة ،فهي جزٌء من آية كرمية تأمر بإقامة الصالة.... .ا

  .... .وجلزئيات فريضة الزكاة ،وهيآتها ،هي يف تبيانِه  لشعائر الصالة
تجمع فيها  ،ترِد مرتني يف كتابِ اِهللا تعاىل ،ها تتوازنُ مع عبارة قُرآنيةولذلك نرا.. 

هيع اَهللا تعاىل ورسولَه ،طاعةُ اهللا تعاىل ورسولطي نلنا جزاَء م روصتو..  
                              

  315= ]  56 :النور[ 
                             

  315=  ] 13 :النساء[  
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                          ]17 :الفتح  [

 =315  
هي يف النهايةُ  ،راها تتكاملُ أيضاً مع عبارة قُرآنية تبني لنا أنَّ طاعةَ الرسولِ ون.. 

  . .فالرسولُ حاملٌ لرسالة اهللا تعاىل إىل املُرسلِ إليهم. .طاعةُ اهللا تعاىل
                             

  315= ]  56 :النور[  
          ]179=  ] 80 :النساء  

315  +179  =494  =19  ×26  
 ولو أخذنا العبارات القرآنيةَ اليت حتوي كلمةَ ..      اهللا تعاىل لنا رصوحيثُ ي

  . .لرأيناها تتكاملُ مع العبارة القرآنية ،من خاللها حقيقةَ طاعة اِهللا تعاىل ورسوله 
                                       

      ]7 :احلشر [..  
                              

        ]521=  ] 13 :النساء  
                                

         ]577=  ] 69 :النساء  
                                      

   364=  ] 80 :النساء[ 
                                 ]52 :النور  [

 =320  
           ]285=  ] 71 :األحزاب  =

19  ×15  



344                  
                                  

    ]24×  19=  456=  ] 17 :الفتح  
                                     

   ]403=  ] 7 :احلشر  
521  +577  +364  +320  +285  +456  +403  =2926  =19 × 

154  
بالبالغِ   ولذلك نرى أنَّ العبارات القرآنيةَ اليت تصور لنا حصر مهمة الرسولِ .. 

أنْ يبلِّغَ ما أُنزِل إليه من  ة اليت يأمره اُهللا تعاىل اتتكاملُ مع العبارة القُرآني ،عنِ اِهللا تعاىل
 البالغُ الذي تحصر مهمةُ الرسولِ ف. .وأنَّ اهللا تعاىل يعصمه يف ذلك من الناس ،ربه
حمصورةٌ يف إيصالِ القرآن  فمهمةُ حممد،  هو فيما أنزلَه اُهللا تعاىل على رسوله  ،فيه

  . .من كليات شعائره وإيصالِ ما يبينه  ،من اهللا تعاىل إىل املُرسلِ إليهم ،الكرمي
 ..هذهةَ لولذلك نرى أنَّ القيمةَ العددي الكاملة تساوي تسعةَ عشر ضعفاً  ،املسألة

  ،   :القيمة العددية لمجموعِ الكلمات     ،     ..  
       ]93=  ] 20 :آل عمران  
        ]412=  ] 92 :املائدة  
         ]98=  ] 99 :املائدة  
      ]93=  ] 40 :الرعد  
         ]135=  ] 35 :النحل  
       ]118=  ] 82 :النحل  
         ]128=  ] 54 :النور  
         ]128=  ] 18 :العنكبوت  
        ]79=  ] 48 :الشورى  
        ]137=  ] 12 :التغابن  
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        ]444=  ] 67 :املائدة  
93  +124  +98  +93  +135  +118  +128  +128  +79  +137 

 +444  =1577  =19  ×83  
    +     +     =83  

وما يتعلّق به من تبيان  ،هي إيصالُ القرآن الكرمي الرسولِ محمد  إنَّ مهمةَ.. 
أن نأخذَ ما آتانا به فاألمر اإلهلي ب. .من اِهللا تعاىل إىل املُرسلِ إليهم ،وتفصيلٍ لكلياته

هو أمر باتباعِ أحكامٍ ال خترج يف النهاية عن كُليات القرآن الكرمي اليت بينها  ،الرسولُ 
  ..وعن اتباعِ جزئياته اليت ندرِكُها بتدبرنا ألحكامه ،لنا الرسولُ 

حيثُ  ،ث مسائل كاملةاملُكَونة من ثال ،وكُنا قد رأينا يف املسألة الكاملة التالية.. 
وشق يتعلّق بالشخص احلامل هلذه  ،شق يتعلَّق بالرسالة ،كُلُّ مسألة مكَونة من شقني

  ..الرسالة
                                  

    ]22×  19=  418=  ] 129 :البقرة  
                                 

    ]21×  19=  399=  ] 151 :البقرة  
                              

       ]19=  532=  ] 164 :آل عمران 
 ×28    

 .....بالرسالة املتعلَّق ةُ تساوي تسعةَ عشر ضعفاً القيمة ،رأينا أنَّ الشقالعددي هقيمت 
 العددية لكلمة       ..   
        =152   
        =130   
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              =269  

152  +130  +269  =551  =19  ×29  
    =29   

وبأخذ ما  ،ويف هذا دليلٌ على أنَّ كُلَّ العبارات القرآنية اليت تأمر باتباعِ الرسول.. 
 ،كُلُّها تعين ما يتعلَّق بالقرآن الكرميِ من تفصيلٍ لكُلياته. .وباالنتهاء عما انا عنه ،آتانا به

والرسالةُ هي  حاملٌ للرسالة،فالرسولُ .. ...ستقالً عنِ القرآن الكرمينهجاً موال تعين أبداً م
أي اتباع القـرآن   ،هو اتباع الرسالة وأخذُها ،وأخذُ ما أتى به ،واتباعه. .القرآنُ الكرمي
الكرمي وأخذُه،  لُهفصما ي باعوات اتهمن كلي..  

قيمتـه   ،ق مبهمة حاملِ الرسالة اليت هي القرآنُ الكرميورأينا أيضاً أنَّ الشق املُتعلّ.. 
 كلمةة لةُ تساوي تسعةَ عشر ضعفاً القيمة العدديالعددي       ..   

           =266      
          =269  
          =263  

266  +269  +263  =798  =19  ×42  
       =42  

مـن أعمـاقِ القـرآن     شعائر العبادات استنبطها الرسولُ  قُلْت إنَّ :70س 
وذلـك مـن    ،حيثُ حيملُ القرآنُ الكرمي هلا كليات يف ظاهرِ صياغته اللُغوية ،الكرمي

علـى   –وعدد الركعات  ،فهيآت الصالة ...خاللِ إتيان اِهللا تعاىل له سبعاً من املثاين
أال .. .لكن.... .كونه تبياناً لكلِّ شيء  ،النص القرآينِّ محتواةٌ يف باطنِ –سبيلِ املثال 

ال يوجد هلا كليات يف كتابِ اِهللا  ،ترى معي أنَّ هناك أحكاماً وصلتنا عن الرسولِ 
ومثلَ . .ومثلَ حتليلِ ميتة البحر. .مثلَ حترميِ اجلمعِ بني املرأة وخالتها أو عمتها. .تعاىل

ومثل حترمي شـحم  . .ومثلَ حترميِ أكلِ احليوانات الالمحة. .بد والطحالحتليلِ أكلِ الك
  .... .اخلرتير
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بني هذه األحكامِ من جهة وفِّقكيف ت، حيمـلُ    :وبني قولك إنَّ القرآنَ الكـرمي

  ..؟. .وإنَّ السنةَ الشريفةَ ال تتجاوز تبيانَ هذه الكليات ،كليات لكُلِّ شيٍء
يقولُ . .هو اُهللا تعاىل ،إنَّ القرآنَ الكرمي حيملُ تبياناً لكلِّ شيٍء :الذي يقولُ.. 

 . .تعاىل                      ]وحينما يقولُ .... .] 89 :النحل
  ..له تبياناً فمن املؤكَّد أنه ال يوجد حكم إالّ وحيملُ القرآنُ الكرمي ،اُهللا تعاىل ذلك

تدبراً بالقدرِ الذي  ،إنَّ جوهر املُشكلة يكمن يف عدمِ تدبرِ آيات كتابِ اِهللا تعاىل.. 
فالذي حصلَ وحيصلُ أنَّ معظم العاملني . .تتطلبه السويةُ احلضاريةُ لكُلِّ جيلٍ من األجيال

إالّ من  دالالت كتابِ اِهللا تعاىلإىل  ال ينظرون احملسوب على اإلسالم،يف جمالِ الفكرِ 
ةتارخيي من صنعِ األجيالِ السابقة ،مناظري ةتارخيي ها يف قوالبمتَّ سكب..  

النكاح مسألةٌ متبادلةٌ بني ، يتبين معنا أنَّ )القرآن الكرمي ( يف كتاب اهللا تعاىل .. 
 ،نكح الزوجة لزوجِها  أيضاًويعين ،فعقد النكاحِ يعين نكح الزوجِ لزوجته ..الزوجني
  :يقولُ تعاىل.  .، ومبعاشرة زوجية واحدةهما يف عقد نكاحٍ واحدفهو اجتماعوبالتايل 

                             ]230 :البقرة [..  
ومع  ،حترمي مجعِ املرأة مع عمتهانرى أنَّ ) رمي القرآن الك( ويف كتابِ اهللا تعاىل .. 

ويمكننا استنباطُه من  ،كُليته موجودةٌ يف كتابِ اِهللا تعاىلقُرآينٌّ، حكم هو  ،خالتها
 . .فاملُحرمات املُتعلّقةُ بالعبارة. .دالالت كتابِ اِهللا تعاىل       .. اليت

و )  23( تصورها عبارات قُرآنيةٌ ما بني اآليتني  ،من سورة النساء)  23( تبدأُ ا اآليةُ 
تشملُ فيما تشملُ حترمي  ،وذلك من خاللِ مسألة كاملة.... .يف هذه السورة)  24( 

  . .ومع خالتها ،مجعِ املرأة مع عمتها
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         ] 1588=  ] 23 :النساء   
            ]160=  ] 24 :النساء  

1588  +160  =1748  =19  ×92  
 .. رتدب ريددركُها من يي دالالت هخيتزلُ يف أعماق اِهللا تعاىل كاملٌ تام إنَّ كالم

  :فحينما يقولُ اُهللا تعاىل. ..كتابِ اِهللا تعاىل       . . نا الفإن
أنه  ،إنما ندرك أيضاً. .أنَّ الرجلَ حيرم عليه أنْ ينكح أُمه فحسب :ندرك من هذا القولِ

ولذلك ال . .حأي حيرم اجتماع الرجلِ وأمه يف عقد نكا ،حيرم على األم أن تنكح ابنها
ألنَّ ) حرم على املرأة أن تنكح ابنها : ( عبارةً تقول –يف هذه اآلية الكرمية  –نرى 

 العبارة            تشملُ ضمناً هذا احلكم..   
  :كما ندرك من حترميِ نكحِ البنت..     ، للرجلِ أنْ ينك ال جيوز هأن ح

فاملُحرم هو اجتماع األبِ وابنته يف  ،وهذا يعين أنه ال جيوز للبنت أن تنكح أباها ،ابنته
حرم على املرأة أن : ( عبارةً تقول –يف هذه اآلية الكرمية  –ولذلك ال نرى . .عقد نكاح
 ألنَّ العبارة ) تنكح أباها      تشملُ ضمناً هذا احلكم..  

  :وقولُه تعاىل..      هأخت على الرجل أنْ ينكح ه حيرمويعين  ،يعين أن
فاملُحرم هو اجتماع األخ وأخته يف عقد  ،أيضاً أنه حيرم على األخت أن تنكح أخاها

يف  –ولذلك ال نرى . .فاالجتماع يف عقد نكاحٍ واحد حيرم على األخ وأخته ،نكاح
  ألنَّ العبارة ) حرم على املرأة أن تنكح أخاها : ( عبارةً تقول –ة الكرمية هذه اآلي
      تشملُ ضمناً هذا احلكم..  

  :وقولُه تعاىل..   ، هعمت على الرجل أنْ ينكح ه حيرمويعين  ،يعين أن
ملُحرم هو اجتماع الرجل وعمته يف عقد فا ،أيضاً أنه حيرم على املرأة أن تنكح ابن أخيها

يف  –ولذلك ال نرى . .فاالجتماع يف عقد نكاحٍ واحد حيرم على الرجل وعمته ،نكاح
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  ألنَّ العبارة ) حرم على املرأة أن تنكح ابن أخيها : ( عبارةً تقول –هذه اآلية الكرمية 

    تشملُ ضمناً هذا احلكم..  
  :قولُه تعاىلو..   ،  على الرجل أنْ ينكح ه حيرمويعين  خالته،يعين أن

 ابن ه حيرم على املرأة أن تنكحها،أيضاً أنالرجل  أُخت هو اجتماع موخالتهفاملُحر  يف عقد
يف  –ولذلك ال نرى . .وخالتهفاالجتماع يف عقد نكاحٍ واحد حيرم على الرجل  ،نكاح
  ألنَّ العبارة) حرم على املرأة أن تنكح ابن أُختها : ( عبارةً تقول –اآلية الكرمية  هذه

      تشملُ ضمناً هذا احلكم..  
  :وقولُه تعاىل..      ، على الرجل أنْ ينكح ه حيرمابنة أخيه،يعين أن 

ه حيرم على املرأة أن تنكحها، ويعين أيضاً أنمالرجل  ع هو اجتماع ميف  وابنة أخيهفاملُحر
ولذلك ال نرى . .وابنة أخيه فاالجتماع يف عقد نكاحٍ واحد حيرم على الرجل ،عقد نكاح

  ألنَّ العبارة) حرم على املرأة أن تنكح عمها : ( عبارةً تقول –يف هذه اآلية الكرمية  –
        ُضمناً هذا احلكمتشمل..  

  :وقولُه تعاىل..       ، على الرجل أنْ ينكح ه حيرمابنة أُخته،يعين أن 
 ه حيرم على املرأة أن تنكحالرجل  خالَها،ويعين أيضاً أن هو اجتماع ميف  وابنة أختهفاملُحر

ولذلك ال نرى . .وابنة أخته فاالجتماع يف عقد نكاحٍ واحد حيرم على الرجل ،عقد نكاح
  ألنَّ العبارة) حرم على املرأة أن تنكح خاهلا : ( عبارةً تقول –يف هذه اآلية الكرمية  –
        تشملُ ضمناً هذا احلكم..  

 العبارةَ القرآنية ففي كتابِ اهللا تعاىل نرى أنَّ ..          خاطبت
 اجتماع.. إذاً..... الَ والنساَء بآن واحد، وليست مقتصرةً على الرجال دون النساءالرج

 هااملرأةتموع رجلٍ واحد نكاحٍ واحد ،حتت ا يف عقدموكذلك فإنَّ  ..هو اشتراكُه
 املرأة هااجتماعوخالت نكاحٍ واحد ،حتت رجلٍ واحد ا يف عقدمهو اشتراكُه. .
مع نكاحٍ فاالجتماع يف عقد واخلالة ةاُهللا تعاىل ،العم همحر. . العبارات وكلُّ ذلك حتملُه

  ..القرآنية
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      ..  
 ،الرجلِ مع عمته يف عقد نكاحٍ واحد اِهللا تعاىل أنَّ اجتماع وهكذا نرى يف كتابِ.. 

أي حتت رجلٍ  ،ال خيتلف من حيث احلرمة عن اجتماعِ املرأة وعمتها يف عقد نكاحٍ واحد
 وكلُّ ذلك متضمن بقوله تعاىل  ،واحد    .. للمرأة بالنسبة وكذلك األمر

 وخالتها   ،  أخيها وابنة واملرأة      ، هاأُخت وابنة واملرأة  
         ..الكاملة ةُ اليت رأيناها يف هذه املسألةالقرآني كاملةٌ يف  ،فالعبارات

فمن  ،كلِّ شيٍءواُهللا تعاىل حينما يصف كتابه الكرمي بأنه تبيانٌ ل. .تبيان هذه احلقائق
  ..املؤكّد أنه تبيانٌ لكلِّ شيٍء

فتحرمي الدمِ يف  ،فهما ليسا حتت ساحة حترميِ الدم ،وبالنسبة للكبد والطحال.. 
 . .يقولُ تعاىل. .يتعلَّق بالدمِ املسفوحِ ،كتابِ اهللا تعاىل             

                                    
                                   

     ]والطحالُ ليسا دماً. .] 145 :األنعام مني. .مسفوحاً والكبدإذاً مها ليسا حمر. .  
وذلك شريطةَ أنْ يكونَ  ،فنستنبطُ حتليلَها من كتابِ اِهللا تعاىل ،وبالنسبة مليتة البحرِ.. 

  .  .ويف املسألة الكاملة التالية دليلٌ على ذلك.. .حلمها طرياً ليس متفسخاً
        ]174=  ] 96 :املائدة  
          ] 236=  ] 14 :النحل  
                                

      ]502=  ] 12 :فاطر  
174  +236  +502  =912  =19  ×48  

 ..الكاملة فيها حيملُ مسألةً كاملةً ،ويف هذه املسألة األخري يف تصويرِ  ،نرى أنَّ النص
  ..ال يؤثِّر على تكاملها ،لذلك فإنَّ إخراجها من هذه املسألة الكاملة ،عدمِ استواِء البحرين
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 فالعبارةُ القرآنيةُ ..                ، ط لنا أنَّ هناك بنيعاماً ت
 ، بدليل عطف كلمة ما نصطاده من البحر حلَّ لنا، غريأُ      على العبارة  
         .. البحرِ ،يشملُ فيما يشملُ ،وهذا الطعام شريطةَ أنْ  ،امليتةَ من مسك

ه املسألة كما تبني العبارتان الثانية والثالثة يف هذ ،أي غري متفسخٍ ،يكونَ اللحم طرياً
  ..الكاملة

ومما يؤكِّد هذا االستنباط أنَّ ما نصطاده من البحر ميوت فور خروجه من املاء، .. 
هذا .. وال نأكله ذحباً كما هو حال األنعام اليت حلَّلها اُهللا تعاىل لنا بعد ذحبها الشرعي

.. ونُ بعدها محلّالًباإلضافة إىل أنَّ ما نصطاده من البحر يفسد بعد فترة من الزمن ال يك
  ..كُلُّ ذلك يؤكِّد صحةَ استنباطنا

فقد بين لنا اُهللا . .ولكُلِّ ذي خملبٍ ونابٍ وظفر ،أما بالنسبة للحيوانات الالمحة.. 
  . .يقولُ تعاىل. .أنَّ األنعام هي احليوانات اليت ترعى نبات األرض ،تعاىل يف كتابِه الكرمي

                                       
               ]الالمحةُ . .] 54 – 53 :طـه وبالتايل فاحليوانات

 اُهللا تعاىل لنا من معنيةً مبا حلّلَه األنعامليست يمة. .  
من   –أنَّ اخليلَ والبغالَ واحلمري  ،ويف املسألة الكاملة التالية يبين اُهللا تعاىل لنا.. 

  . .هي للركوب وللزينة  –جملة األنعامِ اليت ترعى نبات األرض 
                                 

                                
                                

       ] 63×  19=  1197=  ] 8  – 5 :النحل  
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 ففي العبارة القرآنية ..                    ،  يف هذه

  ..بيانٌ ملن ميلك ذرةً من إرادة صادقة لتدبرِ كتابِ اِهللا تعاىل ،املسألة الكاملة
لعبارات القرآنية املُصورة إلنزالِ اِهللا تعاىل لنا مثانية أزواجٍ ولذلك نرى تكامالً بني ا.. 

وبني العبارتني القُرآنيتني اللتني يصور اُهللا تعاىل لنا فيهما حكم حتليلِ يمة  ،من األنعام
وذلك يف مسألة كاملة قيمتها العدديةُ تساوي تسعةَ عشر ضعفاً القيمة العددية .. .األنعام

  :للعبارة القرآنية       ..   
          ]175=  ] 6 :الزمر  
                ]143: األنعام [ = 
262  
         ]149=  ] 144 :األنعام  
                                   

   339=  ] 1 :املائدة[ 
           ]139=  ] 30 :احلج  

175  +262  +149  +339  +139  =1064  =19  ×56  
     =56  

تتوازنان مع آية كرمية تبني  ،والعبارتان القرآنيتان األخريتان يف هذه املسألة الكاملة.. 
وأالَّ نتبِع  ،وذلك مما حلَّلَه اُهللا تعاىل لنا ،لنا أمر اهللا تعاىل بأنْ نأكُلَ مما رزقنا اُهللا تعاىل

  . .خطوات الشيطان
                                        

   339=  ] 1 :املائدة[ 
            ]139=  ] 30 :احلج  

339  +139  =478  
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         ]478=  ] 142 :األنعام  
  :مي حلمِ احليوانات الالمحة من حترمي اهللا تعاىل للميتةوبإمكاننا أن نستنبطَ حتر.. 

                                    
                        .. علينا ماهللا تعاىل حير  

         ، م  ،واحليوانات الالمحة تتغذّى على امليتة والدموبالتايل حلمها حمر
  ..كونه نبت مما هو حمرم

 والعبارة القرآنية ..        يف قوله تعاىل             
         ..  هذه العبارة        اخلرتير وكلَّ ما تشمل شحم

  :يقولُ تعاىل. .فكلمة حلم يف كتاب اهللا تعاىل تشمل ما عال العظم.... .عال عظمه
                                

                       ]فهل كلمة. .] 37 :احلج:   
     ه ؟بالتأكيد تشملُ كُلَّ ما .. .!!!يف هذه اآلية الكرمية ال تشمل الدهن وغري

   :قوله تعاىلولننظر إىل .. .يؤكلُ وينتفع به
                                    
                                          

                                       
                                  

                             
  .] 259 :البقرة[                                                                                    

  :إنَّ العبارةَ القرآنية                       ، 
وهذا  ،تبين لنا أنَّ ما عال العظام يسمى حلماً ،واليت تصور لنا إكساَء عظامِ احلمارِ حلماً

  ..يشملُ الشحم
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اهللا تعاىل فوق عظام اجلنني ال يوجد فيه شحم أو جلد وهل اللحم الذي يكسوه .. 

  ..أو غري ذلك
                                    
                                     

  .] 14 :املؤمنون[                                                                            
وكلمة حلم يف كتابِ اهللا تعاىل  ،ملّا كان حلم اخلرتير محرماً بنص قرآين.... .إذاً.. 

  ..رتيرإذاً كتاب اهللا تعاىل يحرم شحم اخل ،تشملُ الشحم
وأنها ليست مستقلّةً  ،وهكذا نرى أنَّ السنةَ الشريفةَ محتواةٌ يف كتابِ اِهللا تعاىل.. 

وصالحيةُ السنة الشريفة ال  ،فكتاب اهللا تعاىل ليس ناقصاً من جهة. .عن كتابِ اِهللا تعاىل
  ..تتجاوز تبيني جزئياته من جهة أُخرى

محلِ القرآن الكرميِ لعدد الصلوات اليومية من خاللِ حتدثت سابقاً عن  :71س 
 كلمة جمموع ورود    تابِ اِهللا تعاىليف ك،  على عدد اتمر مخس حيثُ ترد

ثت عن محلِ القرآن الكرمي لعدد الركعات املفروضة وحتد. .الصلوات اليومية املفروضة
  :جمموعِ ورود العبارتني القرآنيتني وذلك من خاللِ ،يف اليومِ الواحد         

و:         ،  17( حيث تردان يف كتابِ اِهللا تعاىل  ( ة على عددمر
وحتدثت عن محلِ القرآن الكرميِ لعدد السجدات اليومية . .الركعات املفروضة

اليت تعبر عن أزمنة هذا الفعل  ،ومشتقّاته )سجد ( وذلك من خالل الفعل  ،املفروضة
مرة على عدد السجدات اليومية )  34( حيثُ ترد هذه األفعال  ،للعاقلني

هل توصلت إىل حتديد عدد ركعات كلِّ فرضٍ من .. .السؤالُ اآلن.... .املفروضة
  ..؟ . .من كتابِ اِهللا تعاىل ،الفرائض لوحده

عمقاً إعجازياً  –ألولِ مرة يف هذا اللقاء  –سندخلُ  ،ذا السؤاللإلجابة على ه.. 
يف جزئيات املسألة الكاملة الواحدة  –فسنتجاوز  ،) 19( يتعلَّق بباقي القسمة على العدد 

– املسائلِ الكاملة لعدد  ،حدود ةالتام عن املضاعفات 19( إىل الفائضِ من األعداد (..  
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  .. د رأينا أنَّ جمموع ورود العبارتنيكنا ق..     و     

وما خلف هاتني العبارتني . .يساوي عدد الركعات اليومية املفروضة ،يف كتابِ اهللا تعاىل
ن بأوقات هذه تتعلّقا ،منها عبارتان فقط ،عبارات قُرآنية تتعلّق بإقامة الصالة ،القرآنيتني

قيمتها العدديةُ تساوي جداَء أساسِ  ،مسألةٌ كاملةٌ بارتان القرآنيتانوهاتان الع. .الصالة
  ..معجزة إحدى الكُبر يف نفِسه

         ]138=  ] 114 :هود  
          ]223=  ] 78 :اإلسراء  

138  +223  =361  =19  ×19  
. .فال شك أنَّ هذه املسألةَ الكاملةَ تحملُ كليات أوقات فرائضِ الصالة اخلمسة.. 

كُلِّ فريضة ركعات نا لعددويف استنباط،  من عبارات أو أكثر من عبارة من أنْ منر ال بد
اليت تبين مع  ،وال بد لنا من إدخالِ الكلمات والعبارات التالية.. .لة الكاملةهذه املسأ

  . .عدد ركعات كُلِّ فريضة ،عبارات هذه املسألة الكاملة
  :ال بد من العبارة القرآنية. .يف فريضة الفجر..          كوننا نبحث ، 

  . .عن عدد ركعاتها
  :ال بد من الكلمتني ،فريضة الظهر ويف..    ،      ،  ومها

يف كتابِ اِهللا تعاىل ) ر  ،هـ ،ظ( الكلمتان الوحيدتان من مشتقّات اجلذر اللغوي 
صراحةً يف كتابِ اِهللا  ،ملْ ترد)صالة الظهر (  العبارةوذلك كونَ . .املتعلِّقتان بوقت الظهر

  :وردت عبارتاكما  ،تعاىل           و            . . وكون فترة
 : الظهرية حينما يظهِر الناس هي بداية الفترة احملمولة بالعبارة           

    حيث بداية أداء فريضة الظهر ،..  
   [: ارتنيالعبويف فريضة العصرِ ال بد من         ،         [:  

                        ]130: طه [    

                       ]39: ق [   
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كما وردت  ،ملْ ترد صراحةً يف كتابِ اِهللا تعاىل) صالة العصرِ (  عبارةوذلك كون 

  :عبارتا           و            ..  وكون فترة ما قبل الغروب تصف
 : لنا اية الفترة احملمولة بالعبارة            ول ، حيث بداية دخ

الذي هو اية فترة أداء ) كاختالط ما بني خيوط الظالم وخيوط الضياء ( غسق الليل 
  ..فريضة العصر

  ويف فريضة املغرب ال بد من كلمة..       كون الشفق ينتهي يف الطرف
ى فيه صالة املغرب املعلومة،ؤالثاين من النهار، الذي تأيضاً من عبارة  د وال بد    

     ى فيها صالةؤدكون تداخل خيوط الظالم خبيوط الضياء، يكون يف الفترة اليت ت ،
وقد أخذنا ذلك، .. املغرب، وينتهي فيها غسق الليل كتداخل خليوط الظالم خبيوط الضياء

       :كما وردت عبارتا ،صراحةً يف كتابِ اِهللا تعاىل، مل ترد )صالة املغرب ( ألنَّ عبارة 
             و            ..  

 . .ال بد من العبارة القرآنية ،ويف فريضة صالة العشاء..             ..  
  ..يف املسألة الكاملة اليت حتوي مجيع أوقات الصالة ..اآلن ..
         ]138=  ] 114 :هود  
           ]223=  ] 78 :اإلسراء  

138  +223  =361  =19  ×19  
  يف هذه املسألة الكاملة، نرى أنَّ العبارة القرآنية..         تشملُ طرف

 وبالتايل تدخلُ مع العبارة القرآنية  ،تعلِّقِ بصالة الفجرالنهارِ األولِ املُ          
عدد إذا قُسم  ،ولذلك فمجموع القيمِ العددية هلما.. .يف معادلة تتعلّق بعنيِ فريضة الفجرِ

  . .كان الباقي مساوياً لعدد ركعات فريضة الفجر ،) 19( على العدد 
     =75  .  .      ]79=  ] 58 :النور  

75  +79  =154  ) =19  ×8  + (2  
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  والعبارة القرآنية..                الكاملة من املسألة

بداية دخول إىل  ،السماِء تحدد ساحةً زمنيةً تبدأُ ببداية زوالِ الشمسِ عن كبد ،السابقة
فهي تشملُ فتريت .... .أي من بداية فريضة الظهرِ إىل اية فريضة العصر ،غسقِ الليل

  ..فريضيت الظهرِ والعصر
  [: مع كلميت لذلك فهي تدخل..     ،        [، يف معادلة، 

كان الباقي مساوياً لعدد ركعات فريضة  ،) 19( قيمتها العدديةُ عدد إذا قُسم على العدد 
  ..الظهر

        =149  
    ]59=  ] 58 :النور     
    ]62=  ] 18 :الروم   

149  +59  +62  =270  ) =19  ×14  + (4  
 وهذه العبارة القرآنية ..               العبارتني تدخل مع :

]          ،         [ ،على  ،يف معادلة مإذا قُس ةُ عددها العدديقيمت
  ..كان الباقي مساوياً لعدد ركعات فريضة العصر ،) 19( العدد 
   

         =149  ..  
      =82  ،،      =77  

149  +82  +77  =308  ) =19  ×16   + (4  
  [: ويف فريضة املغرب، حنن أمام معادلة مكونة من العناصر..        ،، 
          ،،      [ولو ،  ةمِ العددييألطراف هذه املعادلة،مجعنا الق 

كان الباقي مساوياً لعدد ركعات فريضة  ،) 19( حلصلنا على عدد إذا قُسم على العدد 
  ..املغرب
         =75   ،،        =67  ،،       =51  
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75  +67  +51  =193  ) =19  ×10  ( +3  

فنستنتجه من باقي قسمة القيمِ العددية  ،أما بالنسبة لعدد ركعات فريضة العشاء.. 
  [: للعبارتني القرآنيتني         ،             [..  فصالةُ العشاِء

 تؤدى يف الوقت الذي تبينه العبارةُ القرآنيةُ           ،  الكاملة اليت يف املسألة
فمجموع القيمِ العددية هلاتني العبارتني . .انطلقنا منها يف حتديد ركعات كلِّ فريضة

  ..يساوي عدد ركعات فريضة العشاء ،) 19( عدد باقي قسمته على العدد  ،القرآنيتني
       =63 ..         ]74=  ] 58 :النور  

63  +74  =137  ) =19  ×7   + (4  
فهي تدخلُ يف مجلة ما  ،وهكذا نرى أنَّ السنةَ الشريفةَ محتواةٌ يف كتابِ اِهللا تعاىل.. 

القرآنُ الكرمي هه تعاىل ،حيملُ تبيانقولحتقيقاً ل. .                   

    ]تابِ اِهللا تعاىل.. .] 89 :النحلنا كلّما أحبرنا يف كونرى أن،  هكلّما رأينا ما ملْ نر
  ..من قَبل

معلّقاً  ،ميزت بني جانبِ الرسالة وبني جانبِ النبوة ،يف شخصِ حممد  :72س 
مربهناً احتواء النص القرآينِّ بباطنـه   ،ياتهجانب الرسالة بالقرآن الكرمي وبتفصيلِ كل

وأنت بذلك تكون قد حصرت التشريع بالقرآن الكرمي . .على كلِّ جزئيات التشريع 
  ..وما يتعلّق به من هذا اجلانب

ذه   –يف القرآن الكرمي   –ال بد أنْ يكونَ وصف الكافرين  ،بناًء على ذلك.. 
وأنْ يكونَ جوهر صدامهم مع محمد الرسول  ،هم مبنهجِ الرسالةالصفة ناجتاً عن تكذيبِ
  .  .!وليس مع حممد النيب 

وليس  ،بدأَ بعد أن نزل عليه القرآنُ الكرمي فصدامهم مع الرسول . .بالتأكيد.. 
وبالتايل فجوهر هذا الصدام يتعلّق جبانب الرسالة وليس جبانب النبوة كنقـاٍء   ،قبل ذلك

  .   .وخالصٍ مجرد عن املنهج
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يتجلّى التفريق بـني   ،وعندما ننظر إىل مسألة اجلاحدين بآيات اِهللا تعاىل ومنهجِه.. 

إنما كذّبوه لكونـه رسـوالً    ،فالذين كذّبوا الرسولَ . .هذين اجلانبني يف شخصه 
منهج الرسالة الذي محله فلو كان األمر جمرداً عن . .وليس لشخصه ،حيملُ منهج اِهللا تعاىل

 ل الكافرينبتفاعله  ،ملا كُذِّب من ق فجوهر  مـا كـان    ،مع أولئك اجلاحـدينإن
وهذا ما نقرأُه . .شأنه يف ذلك شأنُ مجيع املُرسلني عليهم السالم ،حمصوراً جبانب الرسالة

  .  .بشكلٍ جلي يف املسألة الكاملة التالية
                               

                              
                                    
                                        

                                       
                                        

                                     
  ] 135×  19=  2565=  ] 37 – 33 :األنعام  

 .. أن يكونَ العدد الذي هو حاصل قسـمة القيمـة    ) 135( وليس من املصادفة
القيمةَ العدديةَ لعبارتني  –هذا العدد  –أن يكونَ  ،) 19( العددية هلذا النص على العدد 

تني داخل هذا النصه  ،قرآنيزنإحدامها ح رصوت  َتفاعل أولئك اجلاحدين مـع  نتيجة
  :منهج الرسالة                  ،   اِهللا تعـاىل اُألخرى تذكري روتصو

  :بِِسيرِ الرسلِ السابقني يف تفاعلهم مع أولئك اجلاحدين لرسوله           
           ..  

          =135  
        =135  
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  :ويف هذا النص نرى أنّ العبارةَ القرآنية..             ،   خاطـبت
  :آنيـة والعبـارةُ القر . .وال تخاطبه كرسولٍ حاملٍ ملنهجِ اهللا تعاىل ،كشخص حممداً 

                                      ّها القرآينيف سياق، 
فمهما كانت اآليات الدالّةُ على  ،تبين أنَّ مشيئةَ اهللا تعاىل هي اليت جتمع هؤالء على اهلدى

فهؤالء الظاملون يكذّبون املنهج الذي حيملُه  ،ال جيتمع هؤالء ا على اهلدى ،صدقِ املنهج
ألنهم ال يريدونَ اهلُدى  ،لشخصه ارد عن هذا املنهج وال يكذّبون النيب،  الرسول 

  ..الذي حيملُه منهج اهللا تعاىل
هذا التكاملُ يف املعىن والدالالت بني هاتني العبارتني القرآنيتني لتصـوير هـذه   .. 
  . .لّى تكامالً يف معيارِ معجزة إحدى الكُبريتج ،احلقيقة
      =91  
              =232  

91  +232  =323  =19  ×17  
 ..نرى أنّ العبارة القرآني الكاملة ةويف هذه املسألة:                

ولذلك فخروجها من هذه  ،تتعلّق مبخاطبة اهللا تعاىل لنبيه  ،هلا خصوصيةٌ من الدالالت
  ..فهي لوحدها مسألةٌ كاملة ،املسألة الكاملة ال خيلُّ ذا التكامل

       =95  =19  ×5  
 : أنّ العبارةَ القرآنية –أيضاً  –ى ونر..                    ، 

  :شأا بذلك شأنُ العبارة القرآنية ،كشخصٍ خالصٍ نقي هي اُألخرى تخاطب حممداً 
             .. مكا السابقة يف املسألة تعضةولذلك لو والقرآني نَ العبارة:  
             ،  كاملة –أيضاً  –حلصلنا على مسألة..  

           =186  
               =223  

186  +232  =418  =19  ×22  
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 : ولذلك فالعبارتان القرآنيتان املتتاليتان..                    ، 
             ،   نـانكوالكاملة اليت بني أيدينا ت مع اآلية األخرية من املسألة

إنمـا يتعلّـق،    أولئك اجلاحدين ال يتعلّق بشخص النيب فتكذيب .... .مسألةً كاملة
كذريعة لتربيرِ  ،ولذلك فهم يطلبونَ ترتيلَ آية كونية ،باملنهج واآليات املتعلّقة ذا املنهج

  ..جحودهم الذي ال يتخلّون عنه مهما نزلَ من آيات
             =277  
                                              

      =388  
277  +388  =665  =19  ×35  

  ..نرى عبارتني متوازنتني ،اليت بني أيدينا ويف اآلية األخرية من املسألة.. 
            =139  
           =139  

. .كما حصلَ يف الرساالت السابقة ،فاُهللا تعاىل قادر على ترتيل اآليات الكونية.. 
هو حلكمة إهلية تتعلّق حبكمة  ،كن عدم ترتيل آية كونية مصدقة ملنهجِ الرسالة اخلامتةول

كما رأينا  –حيثُ تركَّزت املعجزةُ  ،تدرج الرساالت السماوية وصوالً إىل الرسالة اخلامتة
  . .وكذلك املنهج ،بالنص القرآين –سابقاً 

تتكامالن مع آية كرمية تبين جانباً  ،تاليتان املتوازنتانوهاتان العبارتان القرآنيتان املت.. 
وال  ،وأنهم كذّابون ال يهمهم املنهج ،هاماً من جحود أولئك اجلاحدين بكتابِ اِهللا تعاىل

وتكذيبِهم جلانب الرسالة  ،فعلى الرغم من جحودهم مبنهجِ اهللا تعاىل. .يبحثون عن حقيقة
  ..إنهم يستكربون ترتيلَ القرآن الكرمي على رجلٍ من قومهِمف ،وطلبِهِم اآليات الكونية

                                                =
278  
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  273=  ] 31 :الزخرف[  
278  +273  =551  =19  ×29  

    =29  
 فاآليةُ الكرميةُ . .ولذلك..                       
          ُالذي بني أيدينامع اآلية األوىل من الن –أيضاً  –تتكامل ص. .

 م لترتيل القرآن الكرمي على النيبفاستغرا،  هممن أوجه تكذيبِهم وجحود هو وجه
  ..بآيات اِهللا تعاىل
                                             

     ]449=  ] 33 :األنعام  
                               

  273=  ] 31 :الزخرف[ 
449  +273  =722  =19  ×19  ×2  

لئك فإنَّ اَهللا تعاىل ليس عاجزاً أن يرتِّلَ آيةً كونيةً كما طلب أو ،وكما رأينا.. 
  اجلاحدون               ،  همحقيقت فهو جلّ وعال يعلم

مبيناً له عدم جدوى  ولذلك يخاطب رسولَه . .وبأنهم لن يؤمنوا مهما نزل من آيات
 اآليات مع هؤالء اجلاحدين                          

             ..  مع هؤالء اجلاحدين  –فلو كانت هناك جدوى لتلك اآليات
من أجلِ أولئك  – وبالتايل فال داعي ألنْ يبحثَ الرسول  ،لرتّهلا اُهللا سبحانه وتعاىل –

  . .عن آيات كونية يف األرض أو يف السماء –اجلاحدين 
نراه تكامالً  ،بني هاتني العبارتني القرآنيتني –يف املعىن والدالالت  –هذا التكاملُ .. 

  ..بينهما يف معيار معجزة إحدى الكُبر
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 =393  
           =139  

393  +139  =532  =19  ×28  
      =76  =19  ×4  

  :العبارةُ القرآنية. .إذاً..                      –   يف الـنص
أي تصور تكـذيبهم   ،ئك الظاملني بآيات اهللا تعاىلتصور جحود أول  –الذي بني أيدينا 

  :ولذلك نراها مع العبارة التالية هلـا  ،مبنهج الرسالة                   
فجحود الظاملني وتكذيبهم هو آليـات اِهللا  . .مسألةً كاملةً يف معيار معجزة إحدى الكُبر

  ..ة الذي حيملُه الرسل عليهم السالمأي ملنهج الرسال ،تعاىل
                           =
323  =19  ×17  

  :ولذلك نرى أنّ اآليةَ الكرمية..                   
  :تتكاملُ مع العبارة القرآنية ،] 97 :احلجر[                 

                 الذي بني أيدينا الرسول  ،من النص فتذكري 
  ..ضيقِ صدره يخفِّف من ،بِصبرِ من قَبله من الرسل عليهم السالم

          ]226=  ] 97 :احلجر  
                  =401  

226  +401  =627  =19  ×33  
  :مع العبارة القرآنيـة  –أيضاً  –لُ هذه اآليةُ الكرميةُ وتتكام..           

            الذي بني أيدينا من النص..  
          ]226=  ] 97 :احلجر  
        =135  
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يخفِّف  ،وكيف كُذِّبوا وصربوا على ذلك ،على نبأ املُرسلني فاطّالع الرسول .. 
  ..من ضيقِ صدره

  :ولذلك نرى أنّ العبارةَ القرآنية..            كأمرٍ من اهللا تعاىل للرسول
، ِات يف كتابر ،اِهللا تعاىل ترد ثالث مركاملة يف معيار معجزة إحدى الكُب كمسألة..  

      ]5×  19=  95=  ] 88 :احلجر  
       ]5×  19=  95=   ] 127 :النحل  
      ]5×  19=  95=   ] 70 :النمل  

 من اهللا تعاىل، استمد الرسـولُ   اموس اإلهلي الذي تلقّاه ومن حيثيات هذا الن.. 
  : قَولَه لصاحبه رضي اهللا تعاىل عنه         ..  َولذلك نرى أنّ القيمـة

 العدديةَ هلذه العبارة القرآنية مسألةٌ كاملةٌ ومتوازنةٌ مع العبارة القرآنية          ..  
         ]5×  19=  95=  ] 40 :التوبة  

وهذا  ،إنما كان نتيجةَ تكذيبِ الكافرين مبنهجِ اهللا تعاىل ،حزنُ الرسول . .إذاً.. 
   القرآنية ولذلك نرى أنّ العبارة. .يتعلّق جبانبِ الرسالة      ا املختلفةبإضافا

ترد ضمن سياقات قرآنية تكَون  ،كأمرٍ إهلي من اهللا تعاىل لرسوله  ،تابِ اِهللا تعاىليف ك
  . .مسألةً كاملة
           ]200=  ] 176 :آل عمران   
             ]249 = ] 41: املائدة   
        ]101=  ] 65 :يونس   
         ]158=  ] 23 :لقمان   
        ]109=  ] 76 :يـس  

200  +249  +101  +158  +109  =817  =19  ×43  
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نرامها حتمالن أمـراً   ،العبارتان القرآنيتان األوىل والثانية من هذه املسألة الكاملةو.. 

ولذلك فهما يتوازنان  ،بعدمِ احلزن على الذين يسارعون يف الكفر من اهللا تعاىل لرسوله 
تصور علْم اهللا تعاىل باحلزن الذي يصـيب   –من النص الذي بني أيدينا  –مع آية كرمية 

  :وما ينتج عنها من جحود بآيات اِهللا تعاىل ،نتيجةَ هذه املسارعة يف الكفر رسولَ ال
          ]200=  ] 176 :آل عمران   
             ]249 = ] 41: املائدة   

200  +249  =449  
                                             

     ]449=  ] 33 :األنعام  
   :ولو أخذنا العبارةَ القرآنية..                           

     ، اليت تبدأ بقوله تعاىلو ،لوحدها:             ،  أمراً من رصولرأيناها ت
وذلك من زاوية كونِه  ،بعدمِ احلزن نتيجة مسارعة اجلاحدين بالكفر اِهللا تعاىل لرسوله 

مؤيـداً بقـدرة اهللا تعـاىل     أي من زاوية كَونه  ،ِهللا تعاىلرسوالً مؤيداً مبعجزة من ا
  :وهذا ما نقرأُه يف العبارة القرآنية ،وبإمكانية ترتيلِ آية من عنده جلّ وعال    

                                 الذي بني أيدينا من النص. .
ولذلك تتجلّى عظمةُ اإلعجازِ القرآينِّ يف تساوي القيم العددية بـني هـاتني العبـارتني    

  ..القرآنيتني
             ]249 = ] 41: املائدة   
                =249  

وبالتايل ال يمكن  ،هو حمور التشريع ،جانب الرسالة املتعلّق بالنص القرآينّ. .إذاً.. 
وهذا هو جوهر اخلالف مع الكافرين اجلاحدين حبقيقة هذا  ،فصلُه عن القرآن الكرمي

كرسولٍ حاملٍ هلذا  ولذلك كذّبوا الرسول  ،اهللا تعاىلهم ال يريدون منهج . .املنهج
  ..كما رأينا من خالل اإلجابة على هذا السؤال ،املنهج
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 ،من هنا نرى أنّ القرآن الكرمي جوهر املنهج الذي أُنزلَ على الرسول حممد .. 

ولذلك  ،لكلِّ شي كونه تبياناً ،وأنّ معيار فَهمِ القرآن الكرمي هو القرآنُ الكرمي ذاته
. .ال يريدونه معياراً ملعرفة احلق –يف كُلّ زمان ومكان  –فاجلاحدون حبقيقة هذا املنهج 

سواٌء  ،وهذا هو اخلطُّ الفاصلُ بني اإلميان الصادقِ جبانبِ الرسالة وبني اجلحود ذا اجلانب
حوداً جزئياً من خالل عدمِ أم ج ،كان ذلك جحوداً كلياً من خالل الكفر الكامل باملنهج

احلق القرآينّ معياراً ملعرفة اعتبارِ النص..  
سبب محاربة عابدي أصنامِ املوروث التارخيي لكُلِّ  –أيضاً  –ومن هنا نرى .. 

فأصحاب . .مهما قدم من براهني وأدلّة على صحة استدالله ،متدبرٍ لكتابِ اهللا تعاىل
تشمئز قلوبهم من كُلِّ حقيقة جديدة مستنبطة من كتابِ  ،مة اليت ختشى النورالنفوسِ املُظل

حقيقةُ الرباهني اليت ترتكز  –ال من قريب وال من بعيد  –ولذلك ال تعنيهم  ،اِهللا تعاىل
  ..عليها هذه احلقيقة

يتعلّق  –يف القرآن الكرمي  –ملّا كان أمر الطاعة الذي يأمر اهللا تعاىل به  :73س 
أي يتعلّق جبانبِ الرسالة  ،)حممد ( ومل يأت متعلّقاً بالنيب أو باالسم  ،بالرسول حصراً

ال ميلك صالحيةَ خمالفة  حتى النيب حممد  ،من تفسريٍ وتفصيلٍ لكليات النص القرآين
ومل يكذّبوا وكنا قد رأينا كيف أنَّ الكافرين كذّبوا حممداً الرسول  ..الرسول حممد

  ..بينما محمد النيب ليس مشرعاً ،ألنَّ محمداً الرسولَ مشرع ،حممداً النيب
. .ملّا كانَ أمر التشريع حمصوراً جبانب الرسالة اليت حيملُها الرسولُ لكلِّ البشر.. 
 تقع إذاً  –أين–  ةُ النيبخصوصي ةُ أزواجه ،مع أزواجهيت ما بني صف ،وخصوصي

من هذا  –وكيف بنا أن ندرك . .!!وملاذا هذه اخلصوصية ؟. .!الرسالة والنبوة ؟
  ..!!!مع زوجة زيد ؟ قصةَ النيب  –املنظار 
  :عندما نقرأُ يف كتاب اهللا تعاىل العبارةَ. .          ، نهانا ندرك مفإن

فهذه . .أو بقرابة ،اء بعقد نكاحٍ مع النيب دالالت أبعد من حدود ارتباط تلك النس
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نةمعي نساًء ينتمني لساحة خاطبةُ تالعبارةُ القرآني،  ة من طهارةهلا تعلُّقُها بصفات النبو

  ..وإالّ لَما حملن صفةَ نِساِء النبِي ،وخالصٍ هللا تعاىل
 :  تعاىل بالصيغةوهذه العبارة القرآنية اليت ترد مرتني يف كتاب اهللا..     ،

 ،واحدةنراها ضمن سياقات قرآنية تتكامل يف مسألة  ،كخطابٍ من اهللا تعاىل لتلك النساء
 ألزواجِ النيب عنها بالنسبة ةَ اليت سألتة حتملُ اخلصوصيمع نصوصٍ قرآني،  واليت

 ،مع زوجة زيد ينّ احلامل لقصة النيب ومع النص القرآ ،متيزهن عن غريهن من النساء
حيثُ ال حيلُّ  ،ومع النص القرآينّ املصور لساحة ما حلّله اُهللا تعاىل من النساء ملقام النبوة

فمن هذه املسألة الكاملة نأخذُ كلَّ األحكام القرآنية . .للنيب الزواج خارج هذه الساحة
  ..ا يف دراستناواليت سننطلق منه ،املتعلّقة بذلك
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يف هذه املسألة الكاملة نرى أحكاماً خاصةً بنساء النيب تميزهن عن غريِهن من .. 

واليت تفرض عليهن دون  ،وال أريد الوقوف عند األحكامِ اخلاصة بنساء النيب. .النساء
يدركُها كُلُّ من  ،ام اخلاصةُ واضحةٌ جليةٌ يف كتابِ اهللا تعاىلفهذه األحك ،باقي النساء

  . .يريد فهمها بشكلٍ مجرد عن دسائسِ التاريخ وأهواِء اجلاحدين
  :ويف قوله تعاىل..                     

        بورود كلمة     ثبصيغة املذكّر دون صيغة املؤن ) أْتت(، 
   :وكذلك يف قوله تعاىل                       

                      بورود كلمة    ملذكّر دون بصيغة ا
  :وكذلك يف قوله تعاىل ،)تقْنت ( صيغة املؤنث              

        بورود كلمة      يف كلِّ ذلك إشارةٌ إىل . .)كإحدى ( دون كلمة
  ..بعقد نكاحٍ أو قرابة أنَّ املسألةَ ليست جمرد مسألة إناث يرتبطن مع شخصِ حممد 
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 ..ةمبقامِ النبو إناثاً ،املسألةُ مسألةُ نساٍء تعلّقن نكو دوذلك من  ،تعلّقاً أمسى من جمر

وبالتايل يتم مسوهن  ،خاللِ االلتزام باألحكام اخلاصة اليت تفرض عليهن دون باقي النساء
ذلك يتجاوز مجرد العالقة الزوجية  وكلُّ ،درجات على سلّم اخلالص والنقاء والطهارة

  ..ويتجاوز حدود القرابة الدموية ،بني املؤمنني واملؤمنات
نتيجةَ دخولهن ساحةَ  ،حيصلن على شرف هذه التسمية أزواج النيب . .إذاً.. 

ء فالدخولُ يف ساحة االنتما. .العمل مبجموعة شروط خاصة ن يحددها القرآنُ الكرمي
 ة مع النيبلشرف الزوجي دخوهلا هذه الساحة ه مثنأن تدفع للمرأة ده الذي ال بله مثن، 

متجهةً بقصدها حنو اهللا  ،وهذا الثمن هو التزامها باألحكام اخلاصة لدخول هذه الساحة
  ..تعاىل ورسوله والدارِ اآلخرة

 ،   مسبوقاً بالعبارة القرآنية  وكُنا قد بينا أنّ كُلَّ نص قرآينٍّ وإن كانَ.. 
كَونَ القرآن الكرميِ  ،فإنه حيملُ أحكاماً ال خترج عن منهج الرسالة ،أو أي عبارة أُخرى

فكلُّ ما حيملُه القرآنُ الكرمي هو من . .جوهر الرسالة اليت أنزهلا اُهللا تعاىل على رسوله 
  ..الرسالة

  :عبارة القرآنيةوال..               ،  هكخطابٍ من اهللا تعاىل لنبي 
ويف كُلّ مرة من هاتني املرتني  ،ترد يف كتاب اهللا تعاىل مرتني ،يأمره به مبخاطبة أزواجِه

  :نراها ضمن مسألة كاملة يف معيارِ معجزة إحدى الكُبر
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 .. النيب فاُهللا تعاىل يأمر ه بني خيارين اثننيأزواج رخيبأن ي:   
  ،إما أنْ ختتار إحداهن اَهللا تعاىل ومنهج الرسالة والدار اآلخرة..     

            ، الة حيث نرى صيغة الرس     ،  دون
وليست جمرد  ،وهذا يدلُّ على أنّ املسألةَ مسألةُ انتماٍء ملنهجِ اهللا تعاىل ،أي صياغة أُخرى

ما دامت  ،طالقُها وحني ذلك حيرم على النيب  ،مسألة عقد نكاح كباقي األزواج
انتماء جلانبٍ من منهج  كونَ املسألة مسألةَ ،ملتزمةً بالشروط اخلاصة لدخولِ هذه الساحة

  ..وليست مسألةً شخصيةً كباقي العالقات الزوجية ،اهللا تعاىل
أي أن ختتار الفراق والتسريح  ،وإما أنْ ختتار إحداهن اخلروج من هذه الساحة.. 

 –على سبيل املثال  –كأن ختتار  ،وعدم االنصياعِ ألحكام االنتماء لشرف هذه الساحة
أن يسرحها سراحاً  وحني ذلك وجب على النيب . .من بعده غري النيب  أالّ حترم على

وهذا ما حتملُه لنا املسألةُ الكاملةُ التاليةُ . .فهذا االختيار هو اختيار للدنيا وزينتها ،مجيالً
  :بشكلٍ جلي
                                

    =418  =19  ×22  
وتركهم خيتارون للزواج ما  ،ويف حني أنّ اهللا تعاىل بين للبشر احملرمات وحددها.. 

 نرى أنه جلّ وعال بين لنبيه  ،موسعاً هلم ساحةَ االختيار ،يشاؤون دون تلك احملرمات
ويف هذا دليلٌ على أنَّ  ،االختيار من خارجِ ساحة تلك احمللّالت حمرماً عليه ،احمللّالت

. .زواج النيب من أي امرأة ال يكونُ إالَّ بشروط خاصة ال بد أنْ تتحقّق يف تلك املرأة
 االختيار هذه ال حيلُّ للنيب ساحة فخارج من النساء أي. .  

أنّ النص  –اليت انطلقنا منها يف دراستنا  – ولذلك نرى داخل املسألة الكاملة.. 
  ..جزٌء من مسألة كاملة تبين هذه احلقيقة ،القرآينَّ املصور جلوهرِ األحكام املتعلّقة بذلك
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              =530  
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 ،مع زوجة زيد نفهم بشكلٍ سليمٍ قصةَ النيب  ،هذا اإلطار من اإلدراك يف.. 
من خالل إرادتها يف دخول ساحة االنتماء  ،وبأنها مسألةُ عبادة هللا تعاىل تتعلّق بزوجة زيد

 ة مع النيبلشرف الزوجي. . اليت انطلقنا منها  –ولذلك نرى الكاملة داخل املسألة– 
مع اآلية الكرمية املصورة للساحة  ،جتمع النص الذي يصور قصةَ زيد وزوجِه ،لةًمسألةً كام

  ..اليت تبين ما أحلّه اهللا تعاىل لنبيه 
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  :ففي العبارة القرآنية..                            

                ، نرى جانبني متمايزين من اخلطاب.. 
   :قام النبوةفهناك جانب يتعلّق مب            ،  ونراه بصيغة الغائب

كرجل سريتبط بعقد نكاحٍ  وهناك جانب يتعلّق بشخصِ حممد . .ومتعلّقاً بصفة النبوة
  :مع املرأة اليت ب نفسها ملقام النبوة              ،  بصيغة ونراه

:  املخاطَب ومتعلّقاً بشخص حممد       ..  
إِنْ (  :فلو كان اخلطاب موجهاً جلانب النبوة ومقامها فقط لكان على الشكل.. 

 نِنيمؤالْم وند نةً لَه مصالا خهحكنتسأَنْ ي بِيالن ادهاً . .)أَرموج ولو كان اخلطاب
إِنْ أَردت أَنْ (  :فقط دون مقام النبوة لكان على الشكل صي حملمد للجانب الشخ

 نِنيمؤالْم وند نم ةً لَكصالا خهحكنتست(..  
حيث  ،من هنا ندرك أنَّ جذر املسألة يتعلّق باملرأة اليت ب نفسها ملقام النبوة.. 

عرب  ،إىل شرف الدخولِ يف ساحة أزواجِ النيب –ضمن ساحة الرسالة  –تريد االرتقاَء 
بدخولِ هذه الساحة ةها بتطبيقِ األحكامِ اخلاصالدنيا  ،التزام احلياة ها عن زينةبابتعاد

كرجلٍ يرتبط مع تلك املرأة بعقد نكاحٍ  وال يتعلّق األمر بشخصِ النيب . .وشهواتها
  :يف الصياغة القرآنية هذا ما نقرؤه. .رد أنها أُنثى             

            ..  
  :يف هذه الصياغة اللغوية. .إذاً..                      

                     ،  ال يكون املعين نرى أنَّ الزواج
 ب ْة –هذه املرأةُ  –قبل أنذا  ،نفسها ملقامِ النبو ةلألحكامِ اخلاص مبعىن أنْ تنصاع

ة مبتعدةً عن زينة احلياة الدنيا من شهو ،خمتارةً اَهللا تعاىل ورسولَه والدار اآلخرة ،املقام
وندرك أنَّ هذه  ،من هنا ندرك حكمةَ اخلصوصية اليت سألت عنها. .للرجال وغريِ ذلك

 مفتوح ةَ أُفُقضمن إطارِ منهجِ الرسالة  –اخلصوصي–  ريد السمومن أجلِ ارتقاء من ت
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 ،خمتارةً اهللا تعاىل ومنهجه والدار اآلخرة ،درجات على سلّمِ اخلالصِ والنقاِء والطهارة

  ..مبتعدةً عن الدنيا وزينتها وشهواا
  :والنص القرآينُّ..                            

        ، الكاملة داخلَ هذه املسألة،  لَ النيبتدخ رصوي  ِّحلل يف حماولة
ح شكلةوزوجِهم بني زيد لَتزوجِه ،ص إمساك ريدال ي ها  ،فزيدكأنثى  –ألن–  مل تعد

كونها اتجهت إرادتها حنو االرتقاء إىل شرف الدخول يف ساحة  ،تدفع حاجته كرجل
ها من النقاء والطهارة ،أزواج النيبتهلا شروطُها وخصوصي متطلّعةً إىل اهللا تعاىل  ،كمرتبة
هلذا السبب مل يعد زيد . .فلم تعد تريد الدنيا وشهواتها وزينتها ،لدارِ اآلخرةومنهجِه وا

  ولذلك يقولُ له النيب . .يريد إمساكَها كزوجة تدفع حاجته كرجل      

        ..  
 فهي بذلك تكونُ قد دخلت ساحةَ املعنيات بالعبارة القرآنية ..         

                                 ، 
ولذلك تتكاملُ هاتان العبارتان القرآنيتان يف معيار معجزة . .داخلَ هذه املسألة الكاملة

  ..إحدى الكُبر
                = 365  
                                    

       =395  
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  :ولذلك نرى أنَّ النص القرآين..                 

                                       

                           ،  ُنيتكو نرى أنّ  هذا النص
  ..بينهما مسألةٌ كاملة ،من مسألتني متوازنتني متاماً

                = 733  
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 .. النيب فزواج زيد أنْ قضى منها زي ،من زوجة وطراًكان بعد د،  زيد رِدومل ي

 –فزوجةُ زيد تمثّلت . .وبعد أن طلّقها وانتهت عالقتها به ،استمرار حياة الزوجية معها
  :قولَ اهللا تعاىل –بذلك         ، اُهللا تعاىل وهذا ما  ،وهذا هو ما أبداه

  :تصوره العبارة القرآنية     ..   
فالذي أبداه اُهللا تعاىل هو أنها وهبت نفسها ملقامِ النبوة خمتارةً اَهللا تعاىل ومنهجه .. 

. .مبتعدةً عن زينة احلياة الدنيا من شهوة للرجال وغري ذلك من الشهوات ،والدار اآلخرة
  . .حدى الكُبروهذا ما نقرؤه يف تكامل هاتني العبارتني القرآنيتني يف معيار معجزة إ

       =59  
       =93  

59  +93  =152  =19  ×8  
واختيارِها لشرف الدخول يف ساحة الزوجية  هي مسألةُ زوجة زيد –إذاً  –ةُ فاملسأل

 مع النيب. . أراده النيب وليست مسألةَ زواجٍ دنيوي  اجلاهلونكما يفتري. . فالنيب
 قضاه اهللا تعاىل ه أمره ،يتفاعلُ مع هذا األمر على أنرد ولذلك ال ميلك حق..  

هذه احلقيقةُ نراها جليةً يف توازن القيمِ العددية بني النصني التاليني املتتاليني يف .. 
  ..كتاب اهللا تعاىل

                                      

            ]539 = ] 36: األحزاب  
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 .. غمِ من أنَّ النيبوعلى الر َهذه احلقيقة أدرك،  حق دركه يأن غمِ منوعلى الر

من خالل  كمرتبة إميانية ،زوجة زيد يف اختيارِها لشرف الدخول يف ساحة الزوجية معه
ةها يف ذلك ،االلتزام بأحكامٍ خاصرد حق ه ال ميلكوا  ،وأنمن الناس أنْ يظن ه خشيإالّ أن

–  السوء –بذلك شهوة وغري ذلك ،ظن ة منبسبب . .وأنْ يذهبوا بذلك مذاهب دنيوي
  :وقال لزيد ،حق زوجة زيد يف اختيارها هذا كلِّ ذلك أخفى يف نفِسه    

           ،  همع زوجت ةالزوجي احلياة رد استمرارأنَّ زيداً مل ي ه يعلممع أن
  ..هذه

 ،هذه اخلشيةُ من ظن الناس ظن السوء وما تعلّق ا من إخفاٍء للنيب ملا يف نفِسه.. 
 اُهللا تعاىل النيب جبأنْ زو انتهت هذه املرأة:  

         =228  =19  ×12  
 .. ايةً للحرج الذي أملَّ بالنيب كان وكما أنّ هذا الزواج،  كمٍ إهليحثَلٌ لم هفإن

ولذلك نرى أنَّ . .يبيح زواج أي من البشر من أزواجِ أدعيائهم إذا قَضوا منهن وطراً
يانَ اإلهلي املُعجز يتجلّى يف توازن القيمِ العددية بني العبارتني القرآنيتني املصورتني هلذين الب

  ..احلكمني
               = 373  
                                  

 =373  
 .. النيب وهكذا نرى أنَّ زواج نفسها ملقام  ،من امرأة زيد ب امرأة ومن أي

م وأنه مسألةٌ تتعلّق حبق املرأة اليت ب نفسها ملقا ،له خصوصيته اليت متيزه كما رأينا ،النبوة
إالّ يف جانب االلتزام بأحكامِ اهللا تعاىل  ،وال يمكن مقارنته بزواجنا من النساء ،النبوة

  ..العامة اليت يوجهها اهللا تعاىل جلميع املؤمنني دون استثناء
ال خترج عن منهجِ  ،ا أنَّ تلك اخلصوصيةَ وعملَ النيب  –أيضاً  –ونرى .. 

النيب طالَبالرسالة اليت ي  ا القرآينِّ هو القرآنُ . .بالعمل فهم دالالت النص فمعيار
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 ،وكلُّ االفتراءات اليت يثريها أصحاب الشبهات حول هذه املسألة وغريِها ،الكرمي ذاته

أم من الذين طلّقوا عقولَهم وقدسوا روايات هدفُها اإلساءةُ لشخص  ،سواٌء من املُشكّكني
 النيب الكرمي . .وغريِها يف هذه املسألة لِ القرآنعكُلُّ هذه االفتراءات ناجتةٌ عن عدم ج

  ..املعيار األول واألهم لفهم دالالته
كونه تبياناً  ،لَما كانَ معيار فهمِ القرآن الكرمي هو القرآنُ الكرمي ذاته :74س 

كيف بنا أنْ نعلم . .عاينوملا كانَ القرآنُ الكرمي حيملُ أوجه كثريةً من امل. .لكلِّ شيء
من غريِه احلق من . .أو على األقل. .الوجه تفاضلَ هذه األوجه لَمعكيف بنا أنْ ن

  ..وقربها من احلق ؟ ،املعاين
ما ال حييطُ به إالّ اُهللا  ،ال شك أنَّ القرآنَ الكرمي حيملُ من املعاين والدالالت.. 

. .حتملُ الكثري من املعاين –حىت يف ساحة تصوراتنا  –نيةُ وبالتايل فالعبارةُ القرآ. .تعاىل
  . .ولكن هذا ال يعين أنه حيملُ املعاين اليت نريدها وتوافق أهواَءنا

 ..لُها القرآنُ الكرميحماليت ي ها ،إنَّ املعاين احلقرؤيت ونستطيع،  هي تلك اليت منلك
وفق معيارٍ ال يتعدى كتاب اِهللا  ،ت كتابِ اِهللا تعاىلالربهانَ على استنباطها من دالال

  ..تعاىل
وأوجهاً ال تتعارض مع  ،يعين أوجهاً من احلق. .فَكَونُ القرآن الكرمي حمالَ أوجه.. 

وال يعين أبداً أوجهاً من الباطل الذي تفرضه أهواؤنا وعصبياتنا . .ظاهرِ صياغته اللغوية
  ..املسبقةُ الصنع

. .مرجِعه تلك العصبيات واألهواء ،وأي اختالف بيننا يف تفسريِ القرآن الكرمي.. 
حيثُ يريد كلٌّ من أصحابِ تلك العصبيات واألهواِء  ،وبالتايل مرجعه الشقاق البعيد بيننا

ي دالالت النص من خاللِ لَ ،أنْ يستخدم النص أداةً لتعميقِ الشقاقِ بينه وبني اآلخرين
  ..لتوافق أهواَءه

 ..نيب القرآينَّ واضح لذكر ،إنَّ النصاُهللا تعاىل ل هرسولِ  ،يسالر سانوعلى ل، 
وبالتايل . .وليس نصاً يؤدي تدبره إىل التيه ،ولنتوحد عند دالالته ،لنستطيع تدبره
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نا يف إدراكبين الكرميِ فاالختالف القرآن القرآينِّ حيملُ  ،دالالت النص نليس ناجتاً عن كََو

فاختالفُنا يف إدراك . .إنما ناتج عن الشقاقِ البعيد بيننا. .أوجه كثريةً من املعاين والدالالت
 ،ره اهللا تعاىلناتج عن عدمِ األخذ باملنهجِ القرآينِّ الذي يس ،الدالالت احلق للقرآن الكرميِ

هذه احلقيقةُ نراها جليةً يف .. .وعن تقدميِ منهجِ الشقاقِ بيننا على املنهجِ القرآين املُيسر
  . .املسألة الكاملة التالية

           ]257=  ] 176 :البقرة  
                                            

   312=  ] 97 :مرمي[ 
        ]188=  ] 58 :الدخان  
           ]205=  ] 17 :القمر   
           ]205=  ] 22 :القمر   
           ]205=  ] 32 :القمر   
           ]205=  ]40 :القمر   
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1577  =19  ×83  

 ،ويف تطابقِ املعاين والدالالت الواضحة واملُستنبطة من ظاهرِ صياغة النص القرآينِّ.. 
وعلى  ،نهجِ القرآينِّدليلٌ على توحد امل –كما نرى  –مع معيارِ معجزة إحدى الكُبر 

.... .تطابقِ الصورِ القرآنية اليت نراها من كلِّ املناظريِ اليت ننظر منها إىل هذا النص القرآين
وال يمكن لألدلّة . .فال شك أنَّ النص القرآينَّ معيار كُلِّ املعايري اليت نعايِر عليها تصوراتنا

وبالتايل . .ال خالف بينها ،إالّ أنْ تكونَ متكاملةً ،ص القرآينُّ ذاتهالكثرية اليت يحملُها الن
  ..ال بد أنْ تتوحد تصوراتنا عندها

أدلَّةٌ على  ،يف هذا اللقاء –إنْ شاَء اهللا تعاىل  –وسنراها  ،كلُّ األمثلة اليت رأيناها.. 
ال بأس من . .ولكن. .مناظريِ مجيعِ املعايري تكاملِ الدالالت اليت حيملُها النص القرآينُّ من
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ناتج عن فرضِ ما هو خارج كتابِ اِهللا  ،عرضِ مثالٍ يبين لنا أنَّ التيه يف بعضِ املسائل

  ..على الدالالت الواضحة وضوح الشمسِ يف كتابِ اِهللا تعاىل ،تعاىل
  :العبارة القرآنية..                               

              ]ا . .] 4 :األحزابمم أكثر حتملُ من الدالالت
ولكنها يف الوقت ذاته . .صحيح أنها حتمل دالالت لمسألة التبني. .حملَت خاللَ التاريخ

أو . .حينما ال يعرف أبوه نتيجةَ حمله بالسفاح ،الالت يف مسألة نسبِ الطفلِحتملُ د
. .كَحالِ وجود طفلٍ حملَت به أمه املتزوجةُ سفاحاً من رجلٍ آخر معروف غريِ زوجِها

اخلالف ه ،وحني ذلك قد يتمتحإىل زوجِها الذي هي ت الرجل الذي أم إىل ،هل يعود 
ما هو حكم القرآن الكرميِ الذي . .يف كلِّ هذه احلاالت وغريِها... ..محلت منه سفاحاً

  ..نزلَه اُهللا تعاىل تبياناً لكلِّ شيٍء ؟
 . .العبارةُ القرآنيةُ التاليةُ لهذه العبارة مباشرةً..              

                          ]حتملُ . .] 5 :األحزاب
وإن ملْ نعلم أباه فال  ،فالطفلُ يدعى ألبيه.. ...لدالالت العبارة السابقة رداً موازياً متاماً

نراه توازناً يف القيمِ  ،قرآنيتنيهذا التوازنُ بني دالالت هاتني العبارتني ال.... .يدعى ألحد
  . .العددية بينهما
                                        

    ]406=  ] 4 :األحزاب  
                                

     ]406=  ] 5 :األحزاب  
ولو نظرنا إىل هذه املسألة من منظارِ البت يف نسبِ الطفلِ بني عودته إىل الرجلِ .. 

أو حني  ،لت هذا الطفلَ سفاحاً منهوبني الرجل الذي مح ،الذي كانت أم الطفلِ زوجةً له
لرأينا أنَّ العبارةَ الثانيةَ مع عبارة . .الشك يف حقيقة أبيه وعدمِ الوقوف على حقيقة األمرِ

 . .تكونان عبارةً قرآنيةً تصور جانباً من حكْمِ هذه املسألة ،تالية هلا        
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                            ]5 :األحزاب [..  
 ،الولد للفراش ،فلربما يقولُ قائلٌ ،ال حتسم األمر ،هذه العبارةُ القرآنيةُ لوحدها.. 

  . .هو أب الطفل ،وبالتايل فزوج املرأة اليت حملَت سفاحاً
تبين أنَّ ذريةَ بين  ،لذلك فهذه العبارةُ القرآنيةُ نراها تتكاملُ مع عبارة قرآنية أُخرى.. 

  . .وليس من فُرشهِم ،آدم أَخذَها اُهللا تعاىل من ظُهورِهم
            ]253=  ] 172 :األعراف   
                                

                    
  735=  ] 5: األحزاب[ 
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 ..اليت حيملُها القرآنُ الكرمي احلق وهكذا نرى أنَّ الدالالت،  ةٌ يف صياغةواضحةٌ جلي

كاملِ النص املدروسِ مع العبارات القرآنية اُألخرى وأننا ندرِكُها من ت ،النص القرآينِّ
اليت ال حيملُها القرآنُ  ،بعيداً عن فرضِ األفكارِ املسبقة الصنع ،املُصورة جلوانبِ املسألة

  ..الكرمي ال من قريبٍ وال من بعيد
لقـيمِ  أي إذا انطلقنا من جمـاميعِ ا  ..هذه املسألة بطريقة عكسية وإذا نظرنا إىل.. 

ةللنصوصِ القرآني ةهذه النصوص ،العددي دالالت إدراك جاهبات،  نستفيد رؤشم ميفهذه الق
فبمقـدارِ مسـو إدراكنـا    . .باتجاه حتديد دالالت تلك النصوص ،منه يف توجيه إدراكنا

حبقيقـة املعـىن    مبقدارِ ما نسمو يف ربط هذه القـيمِ العدديـة   ،لدالالت النص القرآينِّ
هذا النصل والدالالت..  

حماولني ربطَ هذا التـوازن   ،لننظر إىل توازن القيمِ العددية بني املسألتني التاليتني.. 
  . .بتوازن املعىن والدالالت

        ] 177=  ] 63 :األحزاب   
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       ] 147=  ] 17 :الشورى  

177  +147  =324  
                                     

  324=  ] 4 :املعارج [
اكنا لـدالالت العبـارات   يتعلّق حبقيقة إدر ،إنَّ ربطَ التوازن بني هاتني املسألتني.. 

فهل معراج املالئكة والروحِ إىل اِهللا تعـاىل يف يـومٍ مقـداره    .... .القرآنية احلاملَة لَهما
أم أنَّ هـذا  . .وبالتايل مبسألة نِهاية الدنيا ؟ ،له عالقته مبسألة الساعة ،مخسونَ ألف سنة

حتديد ذلـك  .... .وبني مسألة الساعة ؟ ،املعراجِالتوازنَ يشري إىل عالقة أُخرى بني هذا 
 ة –كما قلنا  –يتوقّفهذه النصوصِ القرآني نا لدالالتإدراك على حقيقة..  
كيف أنها مسألةٌ كاملةٌ يف موضوع  ،من سورة البقرة ) 102( ولننظر إىل اآلية .. 
  يف رقمها الذي هـو  وكيف أنَّ قيمتها العددية تساوي جداء العدد تسعة عشر ،السحر

 )102 (..  
                                

                                 

                                  
                                      

                                    
                            ]102 :البقرة [  =

1938  =19  ×102  
إدراكَه يتعلّـق بإدراكنـا لحقيقـة     ولكن. .ال شك أنّ هناك سراً يتعلّق بذلك.. 

  .    .املواضيع اليت تكمن يف باطنِ هذه اآلية الكرمية



381                  
 ،يتركَّز يف دالالت النص القـرآينِّ  ،كما أرى ،محور منهجِك البحثي :75س 

اةٌ فحتى السنةُ الشريفةُ محتو. .وعلى كون هذا النص معجزةً ومنهجاً يف الوقت ذاته
  . .ضمناً داخلَ دالالت النص القرآين

 .. دمحسولُ مبِها الر دفهل هذا يقتضي أنَّ املُعجزةَ اليت أُي،  َعجزةم ال تتجاوز
  ..إىل أي معجزة كَونية أُخرى ؟ ،النص القُرآينِّ

رِ يف كتابِ اِهللا ال حنتاج إىل كثريٍ من اجلهد والتدب ،لإلجابة على هذا السؤالِ.. 
اليت حيملُها القرآنُ  ،وما حنتاجه هو التقيد بالدالالت الواضحة وضوح الشمسِ. .تعاىل

  ..وعدم فرضِ الروايات التارخيية على دالالت كتابِ اِهللا تعاىل ،الكرمي لهذه املسألة
 .. ةالسماوي الرساالت جكما رأينا  –فتدر– وصلَ قمةماخلات يف الرسالة هت،  صبِنو

وبِمنهجٍ يحملُ لكلِّ جيلٍ من  ،وبِمعجِزة مستمرة إىل قيامِ الساعة ،حيفَظُه اُهللا تعاىل
وهذا يقتضي أن تكونَ معجزةُ . .الدالالت ما يناسب املتطلبات احلضاريةَ لهذا اجليل

بأنها  :فتعريف املعجزة. .وعنِ التاريخ ،ن ساحة املعجزات الكونيةالرسالة اخلامتة مجردةً ع
ويعجزوا عن  ،حبيث يشهدوا ذلك بأم أعينهم ،خرق للناموسِ الذي اعتاد عليه البشر

بأي معجزة  ينفي تأييد اِهللا تعاىل لرسوله  ،هذا التعريف ،اإلتيان بِمثلِ هذه املعجزة
 ةتارخيي ةاخلامتةكوني صديقِ منهجِ الرسالةبِت األجيالُ الالحقةُ ... .تتعلَّق ستشهد فكيف

  ..!!؟  حصلَت يف عصرِ الرسولِ  ،معجِزةً كونيةً تارخييةً
تبين عدم إرسـالِ اِهللا   ،وكنا قد رأينا مسألةً كاملةً يف معيارِ معجزة إحدى الكُبر.. 

الكوني تعاىل باآليات هلرسول يف تأييده ة، اخلامتة كفايةَ  ،يف تصديقِ منهجِ الرسالة نيبتو
   ..القرآن الكرميِ عن أي معجزة تطْلَب من أجلِ ذلك

              ]175 = ] 59: اإلسراء   
            ] 205 = ] 51: العنكبوت  

175  +205  =380  =19  ×20  
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 والعبارة القرآنية ..                              

بقة هلا مباشرةً يف مسألة كاملة تلقي الضوَء على جوهرِ ما تدخلُ مع اآلية الكرمية السا
  . .نذهب إليه
                                

                                 
  27×  19=  513=  ] 51  – 50 :العنكبوت[ 

 ،واملتعلِّقة بِهذا املوضوع ،وهذه املسألةُ الكاملةُ مع بقية العبارات القُرآنية التالية لَها.. 
كاملة زٌء من مسألةاألنبياء ،هي ج آيتان من سورة ها اآلخرزؤج. .  

                                     

                            ]6 – 5 :األنبياء [ 
 =561   
                                

                                 

                                 
                           

     ]1244=  ] 52 – 50 :العنكبوت  
561  +1244 = 1805  =19  ×19  ×5  

تصور جانباً  مسألةٌ كاملةٌ آييت سورة األنبياء الداخلتني يف هذه املسألة الكاملة ويف.. 
  . .من حقيقة ما نذهب إليه

                                  
    ]16×  19=  304=  ] 6 – 5 :نبياءاأل  

  . .ويف هذه املسألة الكاملة نرى مسألةً كاملة.. 
          =133  =19  ×7  
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وأنَّ من جملة  ،اسم الروح ،وكنا قد رأينا أنَّ من أمساِء الصفات لكتابِ اِهللا تعاىل.. 
  . .التوازنَ بني العبارات القرآنية التالية ، اليت رأيناهاالرباهني
          ]188=  ] 9 :احلجر   
            ]188=  ] 85 :اإلسراء   
         ]188=  ] 3 :الزخرف   

اليت تدور دالالتها حولَ القرآن الكرميِ  ومعجزتـه   ،ورأينا املسألةَ الكاملةَ التالية.. 
وطلبِ الكافرينِ بكتابِ اِهللا تعاىل معجـزات   ،اليت يعجز اإلنس واجلن عن اإلتيان مبثلها

ةاِهللا تعاىل على ذلك ،كوني ورد..  
                                   

                                   

                           

                                   

                                     

                                  

                                  

                                    

                                         

      ]9×  19×  19=  3249=  ] 93  – 85 :اإلسراء  
  . .يف هذه املسألة الكاملة طلب الكافرونَ معجزةً كونيةً.. 
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                               ..   
 ودليلُ ذلك كلمةُ  ،هم طلبوا معجزةً كونيةً واحدةً فقط..      لُ بـنياليت تفص

   :اإلجابـةُ هـي  . .ولَه باإلجابة علـيهم ؟ فماذا أمر اُهللا تعاىل رس. .أي طلبني مما طلبوا
                      ..  

. .ومستمرةً حىت قيامِ الساعة ،إنَّ كونَ الرسالة اخلاتمة صالحةً لكلِّ زمان ومكان.. 
وال بد أنْ يشهدها البشر يف كلِّ  ،وكونَ معجِزتها منتميةً إىل عالَمِ األمرِ دونَ عاملِ اخلَلْقِ

. .لتكونَ دليالً على صدقِ منهجِ الرسالة اخلاتمة يف كلِّ زمان ومكان ،زمان ومكان
وبكونِها قولَ اِهللا  ،ومنفردةً بالترتيلِ من عند اِهللا تعاىل ،وكونَ هذه املعجزة ملتحمةً باملنهجِ

  ..لُّق معجزة الرسالة اخلامتة بأي معجزة كونية تارخييةكلُّ ذلك ينفي تع. .كما رأينا ،تعاىل
  

 

 

 

  

    ––                                                    –   

  
                                    –   أمحد –عيسى  –موسى  

        
  

معجزةً كونيةً أُيد ا   –على سبيلِ املثال  –أليس شق القمرِ . .لكن :76س 
  ..والقرآنُ الكرمي يشري إىل ذلك ؟ ،لرسولُ ا
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 . .يقولُ تعاىل. .القرآنُ الكرمي ال حيوي املتناقضات أبداً            

                       ]82 :النساء [. . فحينما يؤكِّد
وأنه  ، تعاىل يف كتابِه الكرميِ أنه لن ينزِلَ معجزات كونيةً لتأييد منهجِ رسالته اخلاتمةاُهللا

فهذا يعين أنه  ،يضع معجزته املُصدقَةَ ملنهجِ رسالته اخلاتمة يف ذات النص احلاملِ هلذا املنهج
  ..منهجِ الرسالة اخلامتة أبداًلن تكونَ هناك معجزات كونيةٌ يف 

. .وعدمِ انتمائه إىل عاملِ اخلَلْق ،منهج الرسالة اخلامتة يتميز بانتمائه إىل عاملِ األمر.. 
وبالتايل فاملعجزةُ املُصدقةُ لَه ال بد . .ألنه فوق الزمان واملكان اللذين حيكمان عالَم اخلَلْق

  . .ت عالَمِ اخلَلْقأن تكونَ أعلى من معجزا
وحكمةُ اِهللا تعاىل اقتضت عدم تأييد منهجِ رسالته اخلامتة مبعجزات كونية من عاملِ .. 

ومشاهدةً يف كـلِّ   ،حىت تبقى صاحلةً لكلِّ زمان ومكان ،من جهة ،لهذا السبب ،اخللقِ
  . .ن جهة أُخرىم ،وألنَّ األولني كذّبوا مبعجزات عاملِ اخللْق ،زمان ومكان

وال  ،يتعلَّق بِحكْمة اِهللا تعاىل ،فَعدم ترتيلِ آية كونية لتصديقِ منهجِ الرسالة اخلامتة.. 
ويف التوازن . .فاُهللا تعاىل قادر على أنْ ينزلَ آيةً كونيةً مىت شاء. .يقدح بقدرته جلَّ وعال

  . .بيانٌ يف ذلك ،بني العبارتني القرآنيتني التاليتني
            ]139=   ] 37 :األنعام  
           ]139=   ] 37 :األنعام  

 ..نا التارخييروايات عايرةمِ مدنتيجةَ ع لَقخكتابِ اِهللا املشكلةُ دائماً ت على دالالت ة
وبالتايل نتيجةَ تلبيسِ عبارات كتابِ اِهللا تعاىل دالالت ال حيملُها ال من قريبٍ وال  ،تعاىل

  ..فقط ملوافقة هذه الرواية أو تلك ،من بعيد
لى يف اإلجابة ع –فما يهمنا  ،أنا ال أقف عند الرواية التارخيية اخلاصة بِهذه املسألة.. 
  :هو دالالت قوله تعاىل –سؤالك               ]هل . .] 1 :القمر

كما يروى يف  ،تدور هذه الدالالت عند حدث وقَع يف املاضي أثناَء وجود الرسولِ 
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يف ظاهرِ صياغتها اعة كما هو أم عند حدث سيقَع عند اقترابِ الس ،رواياتنا التارخيية

ةسولِ  ..اللغويالر بدأ منذُ بعث اعةالس وهل اقتراب، عد ؟ب ملْ يأت هأم أن..  
 ،يف كتابِ اِهللا تعاىل.... .ال بد من العودة إىل كتابِ اِهللا تعاىل ،لإلجابة على ذلك.. 

احلق الوعد ا ،اقترابالس الذي هو اقترابيأجوج ومأجوج ،عة وليس قبلَ  ،يكونُ بعد
 . .يقولُ تعاىل. .ذلك                          

                              
                                 

   ]97 – 95 :األنبياء [. .  
 ويف قوله تعاىل ..                      ]1 :القمر [،  نرى أنَّ انشقاق
من هنا نرى أنَّ انشـقاق  . .الذي هو اقتراب الوعد احلق ،س قبلَ اقترابِ الساعةالقمرِ لي

وبالتايل ليس حدثَاً مـن  . .القمرِ املعين يف هذه اآلية الكرمية يكون بعد يأجوجِ ومأجوجِ
منـهجِ   وليس لتصديقِ ،وإشارةٌ كونيةٌ القترابِ الساعة ،بل هو حدثٌ مستقبلي ،املاضي

  ..الرسالة اخلامتة
 .. الكاملة يف املسألة بشكلٍ جلي ها القرآنُ الكرمينبيةٌ يإشارةٌ كوني اعةقيامِ الس وعند

  . .التالية
                                          

  16×  19=  430=  ] 9 – 7 :القيامة  [ 
 فقولُه تعاىل ..         الكاملة يف هذه املسألة،  هدالالت ال تتحقَّق

  . .كإشارة كونية لذلك ،أي عند اقترابِ الساعة ،الكونيةُ إالَّ عند القيامة
 ولذلك نرى أنَّ هذه اآليةَ الكرميةَ تتكاملُ مع قوله تعاىل ..         

      كاملة ر ،يف مسألةعجزةُ إحدى الكُبلَها متكام قصدت. .  
       ]165=  ] 1 :القمر   
     ]82=  ] 8 :القيامة   
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165  +82  =247  =19  ×13  

 ..ؤكِّدا يممه تعاىل  وبقول املعين اعةالس أنَّ اقتراب        ،  وانشقاق
 واملعين بقوله تعاىل  ،القمرِ املرافق لذلك االقترابِ       ،  ثاندمها ح

، مع تنيهو تكاملُ كُلِّ عبارة من هاتني العبارتني القرآني ..ما يؤكّد ذلك. .مستقبليان
 ،والذي يراه البشر بعيداً ،)املستقبلي بالنسبة لنا ( أنَّ يوم القيامة  آيتني كرميتني تبينان لنا

  . .يراه اهللا تعاىل قريباً
     ]92=  ] 1 :القمر  
         ]155=  ] 7 – 6 :املعارج  

92  +155  =247  =19  ×13  
     ]73=  ] 1 :القمر  
         ]155=  ] 7 – 6 :املعارج  

73  +155  =228  =19  ×12  
من  ،هأنَّ انشقاق القمرِ وخسفَ –من خاللِ مسألة كاملة  –وكنا قد رأينا .. 

  . .أحداث يومِ القيامة املرافقة القتراب الساعة
       ]165=  ] 1 :القمر   
     ]82=  ] 8 :القيامة   

165  +82  =247  =19  ×13  
 ..بأن تكونَ العبارتان القرآني رتان النشقاقِ وتتجلّى عظمةُ البيان اإلهليتان املُصو

متوازنتني مع اآليتني الكرميتني املصورتني لرؤية يومِ القيامة بعيداً  ،القمرِ وخسفه يوم القيامة
اهللا تعاىل ،من املنظار البشري وقريباً كما يراه. .  

     ]73=  ] 1 :القمر  
     ]82=  ] 8 :مةالقيا   

73  +82  =155  
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         ]155=  ] 7 – 6 :املعارج  

هو ما ندرِكُه من ظاهرِ الصياغة اللُغوية   ،إنَّ ما تشري إليه دالالت كتابِ اِهللا تعاىل.. 
يأخذُ بعنيِ االعتبارِ كُلَّ العبارات القرآنية املتعلِّقَة  من خاللِ منهجٍ كُلِّي ،لكتابِ اِهللا تعاىل

  . .باملسألة موضوعِ البحث
أما أنْ جنعلَ التاريخ ورواياته وقولَ فالن أو فالن حجةً على دالالت كتابِ اِهللا .. 

فهذا يعين أننا  ،كرمييف الوقت اليت تناقض به هذه األقوالُ كُليةَ ما حيملُه القرآنُ ال ،تعاىل
  ..سواٌء علمنا ذلك أم ملْ نعلم ،نعبد التاريخ دونَ اِهللا تعاىل

 ،ذَهبت إىل عدمِ تجاوزِ معجزة الرسالة اخلاتمة لصياغَة النص القـرآينِّ  :77س 
مشاهدةً يف كـلِّ  وال بد أنْ تكونَ  ،كَونها ملتحمةً باملنهجِ وصالحةً لكلِّ زمان ومكان

وبالتايل ذهبت إىل عدمِ تأييد اِهللا تعاىل لمنهجِ الرسالة اخلامتـة بـأي   . .زمان ومكان
 دعلى ي ةتارخيي ةكوني عجزةمالنيب  غريِه أو يد. .. ةماخلات سالةجتاوزِ منهجِ الر مدفَع
عدم جتاوزِ معجزة اإلسالمِ لصـياغة القـرآن    يوازي ،لكليات أحكامِ القرآن الكرمي

والغوص يف أعماقِ القـرآن   ،هي إيصالُ هذه الرسالة ومهمةُ الرسولِ .. .الكرمي
  ..لتفصيلِ كُليات بعضِ الشعائر ،الكرميِ عبر السبعِ املثاين اليت آتاه اُهللا تعاىل إياها

وبني أمرِ اِهللا تعاىل  ،كيف نوفِّق بني هذا القَولِ من جِهة :ن هوالسؤالُ املُلح اآل.. 
 على النيب بالصالة للمؤمنني  أُخرى ؟ رِ بيـانٌ إىل  . .!!من جهةيف هذا األم أليس

وبالتايل أليس يف ذلك إشارةٌ إىل انتماِء . .كون هذه الصالة على النيب عبادةً ِهللا تعاىل ؟
  ..إىل جزٍء من هذا املنهجِ ؟  نيب ال

 ..النيب بكلمة مبا نعنيه سولِ ،املسألةُ تتركَّزالر ا نعـين بِهِمـا   .... .وبكلمةإنْ كُن
وجانِب التاريخِ غريِ املُتعلِّقِ بتفصـيلِ كُليـات،    اجلانب البشري من شخصِ الرسولِ 

تصور تـاريخ تفاعـلِ    ،نعين سريةً تارخييةً –حني ذلك  –أننا فبالتأكيد  ،النص القرآينِّ
  ..زعيماً لذلك اجليل كونه  ،مع اجليلِ األولِ الرسولِ 
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 .. هشخص نم وهذا اجلانب،   اليت حتكُـم ةكُلِّ القوانني الكونيل عخضي رِيشب

َهللا تعاىل يأمره باإلجابة على طلبِ الكافرين معجزات ولذلك رأينا أنَّ ا. .غريه من البشر
ةكوني،  ـةالقرآني بالعبارة. .                        . .  فهـذا

 ال يختلف ،من زاوية اإلتيان باملُعجزات الكونية اليت طَلَبوها اجلانِب لشخصِ الرسولِ 
  . .عن أي بشرٍ غريِه

 نبيهيأمر اُهللا تعاىل بِهِما  ،لذلك فهذه العبارةُ القرآنيةُ متكاملَةٌ مع عبارتني قُرآنيتني.. 
  همن شخص البشري هذا اجلانِب نبيأنْ ي..  
            ]921=  ] 93 :اإلسراء    
         ]113=  ] 110 :الكهف   
        ]113=  ] 6 :فصلت  

192  +113  +113  =418  =19  ×22  
وبني الوحي الذي  ،علينا أنْ نميز بني اجلانِبِ البشري هذا  النيبففي شخصِ .. 

  . .فهذان اجلانبان يكتمالن يف شخصه .. .من السماء تلقَّاه الرسولُ ي
          ]8×  19=  152=  ] 110 :الكهف  
          ]8×  19=  152=  ] 6 :فصلت  

مع جوهرِ املنهجِ يف توحيد اِهللا تعاىل  ، النيبجتماع هذين اجلانبني يف شخصِ وا.. 
ومع كون  ،رسوالً قد خلَت من قبله الرسل يتكاملُ مع كونِه  ،وتنزيهه عن أي شريك

سالةلَ الرمح هوإيصالَها إىل البشر ،وظيفت. .  
             ]216=  ] 144 :آل عمران  
               ]110: الكهف [ = 
234  
              ]234 = ] 6: فصلت  

216  +234  +234  =684  =19  ×36  
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 ..الكاملة املسألة هذه عباراتلةُ لاحلام واآليات،  ضيُء جوهرنُ مسألةً كاملةً تكوت

  . .ما نذهب إليه
                                   

                                      
  740=  ] 144 :آل عمران [

                                        
           ]617=  ] 110 :الكهف  

                                      
      ]486= ]  6 :فصلت  

740  +617  +486  =1843  =19  ×97  
  . .ويف داخلِ هذه املسألة الكاملة نرى مسألةً كاملة.. 
                                      

  18×  19=  342=  ] 144 :آل عمران [
إنَّ ربطَ منهجِ الرسالة اخلاتمة بالتاريخِ املتعلِّقِ باجلانبِ البشري لشخصِ الرسولِ .. 
، هيف شخص سالةوالر ةالنبو جانيبالكرميِ ل القرآن دونَ وصف،  حقيقة فوق هو قَفْز

وبالتايل فنتيجةُ .. .أو يقتل ،وكلُّ بشرٍ سيموت. .ألنَّ الرسولَ التاريخ بشر. .ملنهجهذا ا
وهذا ما نستشفُّه من . .هذا الربط هي االنقالب على األعقابِ بعد موت الرسولِ التاريخ

 . .العبارة القرآنية                  ..  
أباً ألحد  ويف املسألة الكاملة التالية بيانٌ أنّ اَهللا تعاىل بِحكمته ملْ جيعلْ محمداً .. 

فالرابطةُ اليت . .وخاتم أنبياِء اِهللا تعاىل ،إنما هو رسولٌ حاملٌ لمنهجِ اِهللا تعاىل ،من الرجالِ
دمحا املؤمنونَ بِم يتعلَّق ، بٍ دمويسما هي  ،وال رابطةَ تاريخ ،ليست رابطةَ نإن

  . .رابطةُ منهجِ رسالة ونبوة
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   15×  19=  285=  ] 40 :األحزاب[ 
. .وال مرة ،أنَّ اَهللا تعاىل ملْ يخاطب شخص الرسولِ التاريخِوكنا قد رأينا سابقاً .. 

وذلك بِصيغة مشابِهة لمخاطَبة الرسلِ  ،أو يا أمحد ،يا محمد :فلم يقلِ اُهللا تعاىل
  :أو بالصيغِ ،فَصيغُ املُخاطبة كانت إما باإلشارة إليه من خاللِ الضمائر. .السابقني

        ،          ،        ،           .. 
حسب  ،ويف هذا إطالق يريده اُهللا تعاىل ليكونَ كلُّ إنسان معنياً باخلطابِ القرآينِّ مباشرةً

ولصفة الرسالة اليت تعين محلَ منهجِ اِهللا  ،ص ِهللا تعاىلدرجة متثُّله لصفة النبوة اليت تعين اخلال
  ..تعاىل إىل البشر

 ،ليستا صفيت تاريخ ،)القرآن الكرمي ( فصفتا النبوة والرسالة يف كتابِ اِهللا تعاىل .. 
يف  إنما مها صفتان يتمثَّلُهما البشر. .وال تنتهيان كما هو احلال يف موت الرسولِ التاريخ

ومسو أنفسهم يف تطبيقِ ما  ،حسب إدراكهِم لدالالت كتابِ اِهللا تعاىل ،كلِّ زمان ومكان
ه إىل البشر ،أدركوهويف محل..  

 .. على النيب للمؤمنني بالصالة اإلهلي رفاألم لذلك:         

             ، لفظ دمبجر هحصر مكنمن اِهللا تعاىل أنْ  ،ال ي به طْلُبن
ال بد من عملٍ مرافقٍ تسمو به . .ولكن. .هذا اللفظُ يدخلُ يف األمرِ. .تتحقَّق تلك الصالة

  ..عاىلخارجةً من ظلمات االبتعاد عن خالصِ النفسِ ِهللا ت ،أنفُسنا باتجاه نورِ اِهللا تعاىل
هي عمليةُ إخراجٍ هلم من الظلمات إىل  ،إنَّ صالةَ اِهللا تعاىل ومالئكته على املؤمنني.. 

 . .يقولُ تعاىل. .النور                           

    ... بِها املؤم تعاىلوهذه الصالةُ يفوز لههم للَاصبِمقدارِ  ،نونَ بِمقدارِ خ أي
 . .وهذا ما تبينه العبارةُ القرآنيةُ. .تمثُّلهِم لصفة النبوة حصراً           

          ..  من خرجونَ املُصلَّى عليهي همبعىن أنَّ اَهللا تعاىل ومالئكت الظلمات
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مبا تعنيه من  وبالتايل من خالل تمثُّله لصفة النبوة ،من خاللِ خالصه ِهللا تعاىل ،إىل النورِ

  . .أو غريه ،سواٌء كانَ املُصلَّى عليه شخص النيب . .خالصٍ ونقاٍء وطهارة
 . .لِّموا تسليماوبالتايل فأمر اِهللا تعاىل للمؤمنني بأنْ يصلَّوا على النيب ويس..    

                  ..  على النيب الةطَلَبِ الصإضافةً ل 
أمرهم بالتايل هو و من خالصٍ ونقاٍء وطهارة،هو أمرهم بِتمثُّلِ صفات النبوة  ،كَقَول

  .. .ضيه تلك الصفات من سلوك نبيلٍ يف حياتهم الدنياباخلضوعِ الكاملِ لما تقت
هذه احلقيقةُ نراها جليةً يف تكاملِ املعىن والدالالت بني العبارتني القرآنيتني .. 
  ..يف معيارِ معجزة إحدى الكُبر ،التاليتني
                                         

   300=  ] 43 :األحزاب[ 
                                  

    ]327=  ] 56 :األحزاب  
300  +327  =627  =19  ×33  

 يمكن حصر دالالت األمرِ اإلهلي  لذلك ال..                

                         َالةص به طْلبن لفظ دجربِم
 على شخصِ النيب هاِهللا تعاىل ومالئكت. .من دالالتهو ي ُنذلك فيما يتضم تضمن. .

به. .ولكن القيام علينا حنن بيتوج ديلٌ تعبمع ة  ،هناكالنبو صفاتثُّلُنا لممن وهو ت
  ..لنحصلَ على رمحة اِهللا تعاىل بإخراجِنا من الظُّلمات إىل النورخالصٍ ونقاٍء وطهارة، 

 . .لِ تنفيذ أمرِه جلَّ وعالوهكذا فعبادةُ اِهللا تعاىل من خال..       

              ..  اليت ةالنبو ثُّلِ صفاتمإالّ بالعملِ يف ت ال تتحقَّق
  . .نستنبطُها من دالالت كتابِ اِهللا تعاىل

كما ينقَلُ لنا يف الروايات  ،التاريخ والرسولَ ،ونرى أيضاً أنَّ النيب التاريخ.. 
ةالتارخيي، ةماخلات سالةزءاً من منهجِ الرج ليس،  أيدينا من روايات على األقلِّ ألنَّ ما بني
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وال  ،ظنيةُ الثبوت –يف النهاية  –هي  ،تارخيية تصور لنا صفات النبوة والرسالة تارخيياً

كتابِ اِهللا تعاىل ،ها إىل اليقنيترقى دالالت مع دالالت ما تتوافق إالّ مبقدار. .  
من زاوية الروايات التارخيية  –وال يمكن أنْ يكونَ النيب التاريخ والرسولُ التاريخ .. 

– اخلامتة سالةزءاً من منهجِ الرج، ددحتاريخٍ مسالةُ لهذه الر إالّ إنْ كانت، ها بذلك شأن
معجزتها كونيةً تارخييةً شأنُ معجزات بالتايل إنْ كانت و ،شأنُ الرساالت السابقة

ال ميكن أنْ يكونَ ذلك إالَّ إنْ كانَ القرآنُ الكرمي ليس تبياناً لكلِّ .... .الرساالت السابقة
 ،اليت اتصف ا شخص الرسولِ  وبالتايل ناقصاً ال يحملُ صفات النبوة والرسالة ،شيٍء

  ..  .وكلُّ ذلك محال.... .وال حيملُ ما يريد اُهللا تعاىل منا أن نتمثَّلَه من هذه الصفات
 ..اخلامتة سالةاليت  ،إنّ ما هو جزٌء من منهجِ الر سالةالر وصفات ةالنبو فاتص وه

سواٌء تلك اليت  ،يت يأمرنا اُهللا تعاىل بتمثُّلها قدر استطاعتناوال ،حيملُ تبيانها القرآنُ الكرمي
بشرط موافقتها  ،أم تلك اليت أتتنا من الروايات التارخيية ،نستنبطُها من كتابِ اِهللا تعاىل

ة ِهللا صفات النبوة والرسالة اليت يعنينا متثُّلُها كعباد. .بالنتيجة. .لدالالت كتابِ اِهللا تعاىل
  ..هي تلك احملتواةُ يف كتابِ اِهللا تعاىل ،تعاىل

 ،امتألت نفسه الشريفةُ ذه الصفات مائة باملائة ،يف حياته قبلَ موته والرسولُ .. 
ما هو جزٌء من . .ولكن. .وال يمكن لبشرٍ بعده أنْ يتمثَّلَ هذه الصفات كما متثَّلها 

أي . .كونه تبياناً لكلِّ شيء ،قرآنُ الكرمي من تبيان هلاتني الصفتنيهو ما حيملُه ال ،املنهج
هاتالكرمي وجزئي القرآن اتيف كُلي املوصوف سولُ املنهجهو الر. ...  

نتيجةٌ  ،فَكونُ صفَتي الرسالة والنبوة محتواة داخلَ دالالت كتابِ اِهللا تعاىل.. 
الر نكَوحاويةً للتاريخمؤكَّدةٌ ل ةماخلات حتواةً يف التاريخ ،سالةوليست م..  

 ..ةاُألم جسد قمزاليت ت ةوالطَّائفي ةاملذهبي اتالعصبي إىل  ،إنّ مجيع ةنمن أقصى الس
يعةأقصى الش، ةتارخيي من لَبِنات تنِيب،  بنست ةتارخيي بروايات معدتسولِ وإىل الر

  . .معظَمها مناقض ملا يحملُ القرآنُ الكرمي من صفات الرسولِ املنهج ،التاريخ
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 ..اتبِعي تلك العصبيتعند م املُشكلة هروها ،فَجفادم حقيقة مريدونَ فَههم ال يأن: 

ض أبداً الرسولَ املنهج الذي يصوره لنا ال يناق ،أنَّ الرسولَ التاريخ على حقيقته اليت عاشها
فَجوهر مشكلَتهِم يكْمن يف بعضِ الروايات التارخيية اليت يقَدسها هؤالِء . .القرآنُ الكرمي

ويكْمن أيضاً يف عدمِ إدراك صفات الرسالة اخلامتة اليت .. .أكثر من كتابِ اِهللا تعاىل
يعايرونَ دالالت كتابِ  ،فَيقَدمونَ الرسالةَ اخلاتمةَ تارخياً. .ن الرساالت السابقةتميزها ع

  ..اِهللا تعاىل عليه
واعتبارِ  ،بناًء على حبثك املُجرد عن التاريخ يف دالالت النص القرآين :78س  

إىل أنَّ صفيت  وصلت ،القرآن الكرميِ املعيار األول واألهم يف فهم دالالت نصوصه
إنما مها صفتان يتمثّلُهما البشر بنسبٍ خمتلفة يف  ،النبوة والرسالة ليستا صفيت تاريخ

وأنَّ جوهر الصالة على النيب هو عملٌ يتم به متثُّلُ صفات النبوة من  ،كُلِّ زمان ومكان
  . .أجل اخلروج من الظلمات إىل النور

 ..للعبارة ة ويف تفسريِكالقرآني:                        
                  ،  رأينا جانبني متمايزين من

  :فهناك جانب يتعلّق مبقام النبوة ،اخلطاب                  

            ، ةه بصيغة الغائب ومتعلّقاً بصفة النبووهناك  ..ورأينا أن
 دبشخصِ حمم يتعلّق جانب  ب نفسها كرجل سريتبط بعقد نكاحٍ مع املرأة اليت

  :ملقام النبوة            ،  ًه بصيغة املخاطَب ومتعلّقاورأينا أن
 دبشخصِ حمم ة وعن الرسالةد عن النبواملُجر..  

 ..حبملِ منهجِ اهللا تعاىل  :وقلت وما ) القرآن الكرمي ( إنّ صفةَ الرسالة تتعلّق
بوة تتعلَّق وإنّ صفةَ الن ،وإيصالِ ذلك إىل الناس ،يتعلّق به من تفصيلٍ لبعضِ كلياته

 ،حينما يخاطب اهللا تعاىل نساَء حممد  :وقلت أيضاً. .جبانب النقاء واخلالص هللا تعاىل
  :يخاطبهن كنساٍء للنيب وذلك عرب العبارة القرآنية       ..  مقع نتوبي

عرب  ،احة أزواجِ النيبوتعلُّقَها بشرف الدخولِ يف س ،دالالت هذه العبارة القرآنية
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بدخولِ هذه الساحة ةالدنيا  ،تطبيقِ األحكامِ اخلاص احلياة عن زينة واالبتعاد

  ..وشهواتها
كيف تفسر تعلُّق أزواج النيب بصفة الرسالة دون صفة . .بناًء على كُلِّ ذلك.. 

  :وذلك يف قوله تعاىل ،ودون اجلانب الشخصي ،النبوة          
                               
    ]وحنن نعلم أنَّ  ،فما احلكمةُ من التعلّق بصفة الرسالة. .] 53 :األحزاب

  .  .!!!صفةَ الرسالة ال عالقةَ هلا بالزواج ؟
 .. زميبنا أن ن ة  –وكيفهاً ملقام  –يف الصياغة القرآنياخلطاب موج نبني كَو

أم كونِه موجهاً للجانب الشخصي املُجرد عن  ،أم كَونِه موجهاً ملقامِ الرسالة ،النبوة
  ..!!!مقامي النبوة والرسالة ؟

اً أكثر وضوح –نسبة للكثريين بال –الفارق بني صفيت الرسالة والنبوة قد يكونُ .. 
ةالنبو صفة من الفارق بني  للنيب اجلانب الشخصي وبني صفة. . ينحصر فالتشريع

وبالتايل لو نظرنا من منظار جانب الرسالة لرأينا  ،جبانبِ الرسالة واجلانب ةالنبو جانب
واحدة الشخصي ا ،يف زاوية غمِ من أنَّ جانبجانبِ الرسالة من على الر بني يقع ةلنبو

أُخرى ،جهة من جهة والفردي وبني اجلانبِ الشخصي..  
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حتماً  –وهي تتضمن  ،كوا تتعلّق مبنهجِ اهللا تعاىل ،فأمسى صفة هي صفةُ الرسالة.. 
–  الشخصي ة واجلانبةفكلُّ رسولٍ  ،صفةَ النبوته الفرديويله ه وشخص بينما  ..هو نيب

ولكنها تقتضي حتمية  ،فليس كُلُّ نيب رسوالً ،صفةُ النبوة ال تقتضي حتميةَ صفة الرسالة
  وصفةُ اجلانب الشخصـي . .فكلُّ نيب هو يف النهاية شخص من البشر ،اجلانب الشخصي

فهي حمتواةٌ يف الصفتني السابقتني  ،ة النبوةال تقتضي حتميةَ صفة الرسالة وال حتمية صف 
  ..دون أن تقتضي أياً منهما
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وهذا أمر طبيعي كوا  ،إذاً صفةُ اجلانب الشخصي أدىن من صفيت الرسالة والنبوة.. 

ا الفصلُ بني هـذه  هذ. .املُرسلون والنبيون مع باقي البشر –من منظارها  –صفةً يتماثلُ 
  ..بد منه إلدراك دالالت الكثري من آيات كتاب اهللا تعاىل ال اجلوانب الثالث،

 ..ه للجانب الشخصينرى إطالقاً يشملُ كُلَّ البشـر   ،ففي اخلطاب القرآينِّ املُوج
ولذلك نرى يف هذا اخلطاب القرآينّ شدةً وحماكـاةً   ،إضافةً لشخص محمد  ،املؤمنني

ويف . .طاب القرآين املوجه جلانيب الرسالة والنبوةال نراها يف اخل ،هلواجسِ النفسِ البشرية
  .   .املسألة الكاملة التالية أكرب برهان على ذلك
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دون النظر إليها من منظار  ،ا أنّْ ندرك دالالت هذه املسألة الكاملةال يمكنن.. 
 –حيث يتساوى محمد  ،دون جانيب الرسالة والنبوة ،اجلانب الشخصي البشري حملمد 

ولذلك فهذه اآليات الكرميةُ  ،مع غريِه من البشر املؤمنني –من منظار هذا اجلانب 
. .وليس فقط اجلانب الشخصي حملمد  ،لكرمي كوم بشراًتخاطب املؤمنني بالقرآن ا

  ..وهذا ما نقرأُه بشكلٍ جلي يف التكامالت والتوازنات التالية
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من القيمة الشخصية  –أبداً   –ال ينتقص–  ذه احليثية  –وهذا اخلطاب القرآينُّ .. 

 دحملم،  دحممن خاللِ شخصِ م هوجم فهو خطاب،     ٍإىل كُـلِّ شـخصٍ مـؤمن
سار حتـت فضـلِ اِهللا    فمحمد . .ومكانيف كُلِّ زمان  ،بالقرآن الكرمي كَونه شخصاً
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حيث أنزلَ اُهللا تعاىل عليه الكتاب واحلكمةَ وعلّمه ما يكفيه ليثْبت على ما  ،تعاىل ورعايته

   :وهذا ما نقرأه يف اآلية الكرمية. .أرسلَه اهللا تعاىل به
                                

                                 
                           ]113 :النساء [..  
  . .يةَ الكرميةَ طرف يف كُلٍّ من املسائلِ الكاملة التاليةولذلك نرى أنّ هذه اآل.. 
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إضـافةً   –شخصي الذي يشـمل  ويتجلّى اخلطاب القرآينُّ من زاوية اجلانب ال.. 
يتجلّـى يف  . .كـوم بشـراً   ،كُلّ البشر املؤمنني بالقرآن الكرمي – لشخص حممد 
  ..التوازنات التالية
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ذلك  ،أن نرى اجلانب الشخصي دون جانيب الرسالة والنبوة –أيضاً  –وبإمكاننا .. 

إضافة لشخص حممد  ،اجلانب الذي يشملُ كُلَّ البشر املؤمنني بالقرآن الكرمي كوم بشراً
. .بإمكاننا أن نراه يف املسائل الكاملة التالية..  
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أم اجلانـب   ،أم جانب النبوة ،هل هو جانب الرسالة ،ومعرفة اجلانب املخاطَب.. 
الشخصي، السياقِ القرآينِّ للنص دالالت زاويةُ  ،تكونُ من خاللِ إدراك فشستحيثُ ت

  . .اخلطاب اليت يلقَى منها الضوء على ما يريد اُهللا تعاىل تبيانه
مبا  ،في كُلِّ هذه النصوصِ القرآنية اليت رأيناها يف سياقِ اإلجابة على هذا السؤالف.. 

نـرى   ،فيها من شدة وحماكاة للنفسِ البشرية وهواجِِسها يف رحلتها بني الشك والـيقني 
وال . .وةخطاباً قرآنياً يلقى من زاوية إضاءة اجلانبِ البشري املُجرد عن صفيت الرسالة والنب

يمكن لدالالت هذه النصوصِ القرآنية أنْ تحملَ على سمت خطابٍ يلقى مـن زاويـة   
  . .جانبِ الرسالة والنبوة



402                  
 ..بني هذه اجلوانبِ املتمايزة بينـها  ،ويف اخللط ها الفاصلةحدود ويف عدمِ إدراك، 

ن روايات ما أنزل اُهللا تعاىل ا فراحوا يقدمو ،سقط الكثريون يف مستنقعِ روايات التاريخ
وراحوا يذهبونَ بتفسري بعضِ النصوص القرآنيـة   ،على أنها من ذات املنهج ،من سلطان

  ..مذاهب فاسدةً تحملُ نقيض ما حتملُه تلك النصوص من معان ودالالت
 .. عن تعلّقِ أزواجِ النيب كسؤالل ا بالنسبةأم الرسالة يف ق ه تعاىلبصفةول:    

                                    
          ]53 :األحزاب [،  شرف بإطالقِ مسألة فهذا يتعلَّق

 أزواجِ النيب الدخولِ يف ساحة موت بدخولِ  ،هبعد ةااللتزام بتطبيقِ األحكامِ اخلاص عرب
ها ،هذه الساحةالدنيا وشهوات احلياة باالبتعاد عن زينة،  لتشملَ كُلَّ النساء يف كُلِّ زمان

  ..ومكان
تريد االلتزام بتطبيقِ األحكامِ اخلاصة اليت فُرضت  ،فأي امرأة يف أي زمان ومكان.. 

هلا  ،خمتارةً عدم الزواج من أي من البشر ،مبتعدةً عن الدنيا وشهواتها ،نيب على نساِء ال
فإجبارها على تغيريِ هـذا   ،ها هذاأحد إجبارها على تغيريِ خيار وال ميلك ،احلق يف ذلك

وهذا هو بغـي نسـتطيع    ،اخليار هو جتاوز للحد بإلغاِء حدود اآلخرين والسيطرة عليها
  ..بشكلٍ جلي يف العبارة القرآنية قراءته
                                       

                    ]33 :النور [  
سف ذهب الكثري من السابقني بدالالت هذه العبارة القرآنية مذاهب تائهةً ال ولأل.. 

 املعين بكلمة  :قالوا. .حتملُها هذه العبارةُ ال من قريب وال من بعيد       هو الزنا
إنْ  ،وال تكرهوا اململوكات لديكم ملك ميني على الزنا :وقدروا املعىن على أنه ،حصراً
  ..لتبتغوا من ذلك كسباً لعرضِ احلياة الدنيا ،تعفّفاً أردنَ

 ..جلي هذا التفسريِ واضح وفساد،  من اإلكراه يف مسألة اُهللا تعاىل املنع فقد علَّق
  :فالعبارةُ القرآنيةُ ،الْبِغاِء هذه على وجود إرادة التحصن عند املرأة املعنية     
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     ذلكت من  –بناًء على تفسريهم غريِ السليم  –فهل . .ؤكّد منعهن عدم يلزم

هذا مستحيل وينايف ما جاء به . .!!!الزنا يف حال عدمِ وجود إرادة التحصن عندهن ؟
  ..القرآنُ الكرمي مجلةً وتفصيالً

خرين وإلغاُء البغي كما يرد يف كتاب اهللا تعاىل هو جتاوز احلد بإلغاِء حدود اآل.. 
إما  ،واإلحصانُ يف القرآن الكرمي هو منع الفاحشة ومنع الضرر. .حقوقهم املشروعة

وإما بالعفّة والطهارة  ،بالزواج بأن متنع املرأةُ الفاحشةَ عن نفِسها باختيارِها للزواجِ احلالل
اختيار  –يشمل  فيما –وهذا يشمل  ،باتباع منهج اإلسالم الذي يأمرها بالعفّة والطهارة

 أزواجِ النيب بدخولِ ساحة املرأة هموت بعد،  ةااللتزام بتطبيقِ األحكامِ اخلاص عرب
للرجال وغري  ،بدخولِ هذه الساحة ها من شهوةالدنيا وشهوات احلياة باالبتعاد عن زينة

  ..ذلك
هو بغي  ،إلحصان هذهوإجبار املرأة على تغيريِ اختيارِها ألي وجه من أوجه ا.. 

من  ،أي امرأة يف كُلِّ زمان ومكان. .إذاً. .أي هو إجبار هلا على الْبِغاِء ،وجتاوز للحدود
حقّها أن تدخلَ ساحةَ أزواج النيب عرب االلتزام بتطبيقِ األحكامِ اخلاصة بدخولِ هذه 

الساحة. .ومكان. .ولكن تاً ،ملا كان هذا إطالقاً لكلِّ زمانمي الشخص دوملّا كان حمم، 
وال يوجد أي  ،فإنّ تعلّق املرأة اليت ختتار دخولَ هذه الساحة هو تعلّق مبنهجِ الرسالة حصراً

تعلّقٍ باجلانب الشخصي، تكشخصٍ مي داً النيبه . .ألنّ حممفبعد موت  ريدملن ت ال تعلّق
وهذا ما يفسر التعلّق الذي . .إالّ مبنهجِ الرسالة ،حةدخولَ هذه السا –من النساِء  –

  ..وهذا ما نراه جلياً يف املسألة الكاملة التالية. .سألت عنه
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إنما تكونُ قد  ،بعد موت حممد  ،أي امرأة ب نفسها ملقامِ النبوة. .إذاً.. 

والتزمت بتطبيق كُلِّ األحكام اخلاصة بدخول هذه  ،التزمت بعدم الزواج من أي من البشر
 ففي العبارة القرآنية . .الساحة                        ّنرى أن

   الكلمتني    إليه ةَ ما نذهبصح ؤكّدمقاً يحتمالن ع. .  
 .. دحمم انتهى مبوت كمٍ تارخييح دجرم فلو كان األمر،  ا كان هلاتنيلَم

فكلُّ امرأة ال جيوز  ،حرموهن معه م ألنّ نكح أزواج النيب قبل موته  ،الكلمتني معىن
ال يفقدن صفةَ الزوجية ألنهن دخلنها  وبعد موته  ،نكحها وهي يف عصمة رجل

التفسري التارخيي يحملُ دون هاتني . .إذاً. .باختيارهن وبتطبيقهن لألحكام اخلاصة بذلك
  الكلمتني    ، ة على الشوا (  :كلأي بورود العبارة القرآنيحكنال أَنْ تو

تفي بالفهم ) وال أَنْ تنكحوا أَزواجه أَبداً (  :فهذه العبارة املُفترضة. .)أَزواجه أَبداً 
  ..التارخيي الذي ذهبت إليه تفاسرينا

  لكن ورود كلميت ..      ب نفسها حيملُ إطالقاً يشملُ كُلَّ امرأة
  ..بعد موت حممد  ،النبوة يف كُلِّ زمان ومكانملقام 
     ]51=  ] 53 :األحزاب  
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ليشملَ كُلَّ امرأة ختتار  ،ملسألة الكاملة حتملُ إطالقاً لكلِّ زمان ومكانإذاً هذه ا.. 
أزواج النيب الدخول يف ساحة ها لألحكـام   ،شرفة وتطبيقبِ نفسها ملقام النبوهعرب و

  ..اخلاصة ذا املقام
حلةَ ما قبل وحتى نضيف إىل هذه املسألة الكاملة احلالةَ التارخيية اليت تشملُ مر.. 

 ال بد أنّ نستبدلَ احلد األول منها  ،موت حممد      ، ةبالعبارة القرآني:  
                      ..  الثاين إىل احلد ضيفأن ن دوال ب
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 العبارةَ القرآنية            ،  خاطبكما رأينا  –واليت ت– 
 ،حني ذلك نكون أمام مسألة كاملة حتملُ إطالقاً لكلِّ زمان ومكان. .شخص حممد 

املرحلة التارخيية  –يف الوقت ذاته  –وحتملُ  ،شأنها بذلك شأنُ املسألة الكاملة السابقة
  .. قبل موت حممد 
            ]194=  ] 53 :األحزاب  
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فإنَّ تعلُّق تلك األزواج مبقام  ،وملّا كانَ محمد الشخص ليس موجوداً بعد موته.. 
ةجبانبٍ من جوانب الرسالة ،النبو ة  ،هو تعلُّقكحالة تارخيي سواٌء كان ذلك ألزواجِه

أم كان ذلك ألي امرأة يف كُلِّ زمان ومكان تتعلّق ذا اجلانب من جوانب  ،معروفة
  ..جبانب الرسالة –الذي سألت عنه  –وهذا ما يفسر تعلّق النص  ،لرسالةا

واحلكمةُ من عدمِ نكحِ أزواج النيب الاليت اخترن دخول هذه الساحة يف كلّ .. 
ومنوذجاً ورمزاً  ،أصبحن أمهات املؤمنني  –باختيارهن هذا  –هو أنهن  ،زمان ومكان

قاء واخلالص اليت هي أمسى وأوىل من اجلانب الشخصي مبا للتعلّق بساحة الطهارة والن
  ..وهذا ما نراه جلياً يف املسألة الكاملة التالية. .حيملُ من شهوة ومتاعٍ للدنيا
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 ،ولذلك نرى داخلَ هذه املسألة الكاملة مسألةً كاملةً تبين جوهر ما نتحدثُ عنه.. 

ة والتزمن بتطبيق كُلِّ  مبعىن ،وهو أنَّ أزواج النيبملقام النبو أنفسهن النساء الاليت وهنب
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كون رمزاً ومنوذجاً للعفّة والطهارة يف  ،هن أمهات املؤمنني ،األحكام اخلاصة ذا املقام

  ..كُلّ زمان ومكان
      =95  =19  ×5  

 ..نُ التعلّقِ بصفة النبوالطهارة والنقاء واخلالص هللا تعـاىل  فَكَو من دخولِ ساحة ة
وما يترتب على هـذا   ،أمسى وأوىل من اجلانب الشخصي مبا فيه من هوى للنفس وشهوة

 ،من أي مـن البشـر   –اليت اختارت دخولَ هذه الساحة  –التعلّق من عدمِ زواج املرأة 
منوذجاً ورمـزاً للعفّـة والطهـارة    و ،أصبحت أماً للمؤمنني –باختيارها هذا  –كوا 
نساء على تغـيري  عدم إكراه تلك ال –يف كُلِّ زمان ومكان  –كُلُّ ذلك يقتضي . .والنقاء

نراها جلياً يف التوازن بني  ،هذه احلقيقةُ القرآنيةُ املُغيبةُ خاللَ التاريخ.. ...اختيارهن هذا
  . .النصني القرآنيني التاليني
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تتجاوز حـدود   ،من هنا نرى أنَّ النص القرآينَّ حيملُ دالالت لكلِّ زمان ومكان ..
شريطة  ،وأنَّ أمام اإلنسان أُفُقَاً مفتوحاً للسمو حنو األعلى على سلّم هذه الرسالة ،التاريخ

  ..العمل الصادق واملخلص باألحكام احلق اليت حيملُها النص القرآين
وميوالً حنو ربط  ،البحثي أرى تركيزاً على جانبِ العمليف منهجِك  :79س 

أم يف ساحة  ،سواٌء كان ذلك العمل يف ساحة املادة والفعل ،العبادة ونتيجتها بالعمل
وكأنَّ اإلميانَ والقولَ ال يعطيان  ،القولِ وترتيه النفس والسمو ا حنو االمتالِء بالروح
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وأنه لو كانَ مجرد نتيجة  ،أليس دخولُ اجلنة نتيجةَ رمحة اِهللا تعاىل. .مثارهما دونَ عمل

  ..ملا دخلَ أَحد اجلنةَ أبداً ؟  ،للْعمل
تنـزع إىل  ،كُلُّ العصبيات اليت يلَبسها أصحابها لمذاهبِهِم وطوائفهِم وأديانِهِم.. 

ةالذاتي ةاً ال .. .مكانَ اآلخر إحاللِ األنا واخلصوصيدشاهيعملُ عمالً م وملّا كانَ اآلخر
هإنكار اتتلك العصبي أصحاب يستطيع،  إالّ تقزمي اتأصحابِ تلك العصبي فليس أمام

وهذا يؤدي يف النهاية إىل تقزميِ قيمة العملِ حىت داخل  ،قيمة العملِ الذي يقوم به اآلخر
اليت يتحر اتالساحةتلك العصبي فيها أصحاب ةُ احتكارِ اخلالصِ .... .كعملي وهكذا تتم

 لغي اآلخرات اليت تها اخلصوصيعظميف م ال تتجاوز ماتقَدالنتائجِ بِم من خاللِ ربط
  ..وعملَه

لُ ولكن اإلميانَ لوحده دونَ عملٍ ال يدخ ،صحيح أنَّ اإلميانَ شرطٌ لدخولِ اجلنة
كذلك فإنَّ اإلميانَ حيتاج إىل عملٍ  ،فكما أنّ العملَ حيتاج إىل إميان مقْترِن به ،اجلنةَ أبداً
  . .فالعملُ يتكاملُ مع اإلميان يف إنتاجِ اهلدف الذي يسعى املؤمن للوصولِ إليه ،مقْترِن به
يمِ العددية لحروف كلميت        نراه تكامالً يف الق ،هذا التكاملُ بني اإلميان والعمل.. 
    ،       ، رإحدى الكُب وذلك يف معيارِ معجزة:  

     =17   ،،      =21   
 17  +21  =38  =19  ×2  

 ..ةالدخولِ إىل اجلن ك ،وبعد ةمن أهلِ اجلن ؤتى كلُّ واحدأن ي أي بعد مينِهبِي هتاب
فإنَّ . .بعد ذلك. .وبأنه سيأكلُ ويشرب مبا أسلف يف األيام اخلالية ،ويبشر بدخوله اجلنة

ةهِا ،مرياثَ اجلنبنعيم عوالتمت،  هبه اإلنسانُ يف حيات لٍ صاحلٍ يقوممليس إالّ نتيجة ع
  . .على ذلكويف املسألة الكاملة التالية برهانٌ . .الدنيا
           ]244 = ] 43: األعراف   
          ]226=  ] 72 :الزخرف   
         ]164=  ] 19 :الطور  
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         ]164=  ] 43 :املرسالت   

244  +226  +164  +164  =798  =19  ×42  
 ..ةإىل اجلن ةهِم الدنيا ،إذاً دخولُ أهلِ اجلنهِم يف حياتورمحةُ اِهللا . .هو نتيجةُ عمل

فلو كان نعيم اجلنة موافقاً لحجمِ . .عاىل تتجلَّى يف النعيمِ الذي سيلقاه أهلُ اجلنة يف اجلنةت
ولو احتاج اإلنسانُ إىل القيامِ بعملٍ .... .لكانَ هذا النعيم أقلَّ بكثريٍ مما هو عليه ،العمل

ةنعيمِ اجلنموازٍ ل، مما ع بأضعاف عليه القيام باِهللا . .لََُهلتوج ةمحر نكْمم قطةيف هذه الن
  ...تعاىل

 ،فحني تصويرِ ما يلقاه أهلُ جهنم فيها ،هذه احلقيقةُ يبينها اُهللا تعاىل يف سورة النبأ.. 
  :يصف اُهللا تعاىل ذلك بأنه      ]هِم الذي . .] 26 :النبألمعأي جزاًء موافقاً ل

ملُوهع. .ةيف اجلن ةأهلُ اجلن ه ،وحني تصويرِ ما سيلقاهاُهللا تعاىل ذلك بأن يصف:     

             ]جزاٌء على العمل. .] 36 :النبأ هإضافة إىل أن ةاجلن هو  ،فنعيم
فهاتان اآليتان يف سورة النبأ . .عطاٌء من اِهللا تعاىل يكفي كلَّ ما يتمناه اإلنسان يف اجلنة

لذلك نرامها . .وأنّ ذلك ليس ظُلْماً من اِهللا تعاىل ألي أحد ،تبينان أنَّ العملَ أساس اجلزاء
الكهف يف سورة ةقرآني ختتزلُ هذه احلقيقة ،تتوازنان مع عبارة. .  

     ]79=  ] 26 :النبأ  
        ]163=  ] 36 :النبأ  

79  +163  =242  
            ]242=  ] 49 :الكهف  

  :وقولُه تعاىل..        مألهلِ جهن تعاىل ،بالنسبة وازي متاماً قولَهي:        
         ةحروف هاتني .. .بالنسبة ألهلِ اجلنةَ لالعددي ولذلك نرى أنّ القيم

  ..العبارتني القرآنيتني متساويةٌ متاماً 
     =79  
      =79  
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. .ُهللا تعاىل به أحداًوكلُّ عبارة من هاتني العبارتني تبين أنّ هذا اجلزاَء ال يظْلم ا.. 

  :ولذلك فكلٌّ منهما تتكامل مع العبارة القرآنية         ،  من املسألة
  . .املتوازنة السابقة

     =79  
       =111  

79  +111  =190  =19  ×10   
      =97  

        =111  
79  +111  =190  =19  ×10   

 .. والقولُ بأنَّ اإلنسانَ حيتاج–  دخولِ  –إضافةً لإلميانل ةاجلن وازي نعيمعملٍ ال يل
ولُها ودخ ،فاجلنةُ مثنها غالٍ.. .ال يعين أبداً تقزمي قيمة العملِ املطلوبِ لدخولِ اجلنة ،اجلنة

  .  .ويف املسألة الكاملة التالية بيانٌ يف ذلك.... .حيتاج إىل جهاد وصربٍ على البأساِء والضراء
                                     

                                           

     ]818=  ] 214 :البقرة   
                             

   ]379=  ] 142 :آل  عمران  
818  +379  =1197  =19  ×63  

احتكار اخلالصِ عصبِيةٌ تدفَع أصحابها إىل تقزميِ قيمة العملِ حىت  :قُلْت :80س 
ةبعي تلك العصبيلِ متتفاع داخلَ ساحة.. باإلميان :وقلت من العملِ املُقترن وإنَّ  ،ال بد

  :أين حدود العالقة بني ما تدلُّ عليه كلمات. . يكفياإلميانَ لوحده ال   ،  
     ،      ، تابِ اِهللا تعاىل؟.. يف ك..  
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ويعين طمأنينةَ املؤمنِ  ،ساحته القلب ،اإلميانُ كما يبينه اُهللا تعاىل يف كتابِه الكرمي.. 

فالكفر يعين .. .وهو نقيض الكفرِ متاماً ،وتوجيه جوهرِ البصرية باتجاهه ،جتاه من يؤمن به
وتوجيه جوهرِ البصرية باالتجاه املُعاكس  ،والتعامي عنها ،تغطيةَ احلقيقة واجلحود ا
  . .للحقيقة اليت يعلمها الكافر

هو  ،اإلميان يف قلبِ اإلنسانفازدياد كمية . .فما بني اإلميان والكفرِ عالقةٌ عكسيةٌ.. 
  . .واملسألةُ الكاملةُ التاليةُ تبين هذه احلقيقةَ. .والعكس بالعكس ،نقصانُ كمية الكفرِ فيه

           ]241 = ] 108: البقرة   
                                  

   298=  ] 177 :آل عمران [  
                                   

   333=  ] 5 :املائدة[ 
                                 

                              ]23 :التوبة [ 
 =513  =19  ×27   
                          

      ]420=  ] 10 :غافر  
241  +298  +333  +513  +420  =1805  =19  ×19  ×5  
            =228  =19 × 12  

وكونُ .... .أما اإلسالم فهو اخلضوع احلسي يف ساحة املادة واملكان والزمان.. 
 ،فاألعراب الذين أسلموا.. .اإلنسان مسلماً ال ينفي تصارع كمية اإلميان والكفرِ يف قلبِه

ويف تكامل اآليتني  ،وملّا يدخلُ اإلميانُ يف قلوبِهم ،هم يف الوقت ذاته أشد كفراً ونفاقاً
  . .أكرب دليلٍ على ذلك ،يف معيارِ معجزة إحدى الكُبر ،الكرميتني التاليتني
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       ]457=  ] 97 :التوبة   
                                 

                                      

   ]646=  ] 14 :احلجرات  
457  +664  =1121  =19  ×59  

             =228  =19 × 12  
تكتملُ عبادةُ هذا اإلنسان ِهللا  ،وحينما جيتمع اإلسالم مع اإلميان يف ذات اإلنسان.. 

  . .تعاىل
                                            

    ]19×  19=  361=  ] 69 – 68 :الزخرف  
           = 228  =19  ×12   
        =133  =19  ×7  

   ،   :وهكذا نرى أننا أمام مسألة كاملةٍ عناصرها..    ،   
     ..  ةُ الكفركلّما نقصت كمي يف قلبِ اإلنسان ةُ اإلميانفكلّما ازدادت كمي
كلّما  ،انَ إسالم اإلنسان ناجتاً عن عقيدة إميانية صادقةوكلّما ك. .والعكس بالعكس ،فيه

  . .والعكس بالعكس ،اتجه حنو اخلالص وابتعد عن الكفر
وعظمةُ البيان اإلهلي تبين لنا أنَّ جمموع القيمِ العددية لحروف كلمات هذه .. 

الكاملة املسألة، إحدى الكُب رمتكاملٌ يف معيارِ معجزة..  
     =17، ،     =25، ،    =34  

17  +25  +34  =76  =19  ×4  
   ،   ،   : وهذه املسألةُ الكاملةُ توازي مسألةً كاملةً، عناصرها.. 
    .. باحلقيقة الذي هو اجلحود علمِ هذه احلقيقةال يكونُ إالّ ،فالكفر بعد . .
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من احلق لَ اإلنسانُ مبا يعلممعن الكفر ،فكلما ع يف . .كلّما ابتعد هر بعملوكلَّما قص

ومعجزةُ إحدى الكُبر تصدق تكاملَ عناصرِ هذه . .كلّما اتجه حنو الكفر ،ساحة ما يعلم
السابقة ،املسألة املسألة ها معوتوازن..  

     =21، ،       =21، ،    =34  
21  +21  +34  =76  =19  ×4  

والعلم والعملُ  ،اإلميانُ واإلسالم من جهة :وهكذا نرى أننا أمام معادلة طرفاها.. 
  ..من جهة أُخرى
    +     = 42 =     +       

يف االنتماِء إىل  ،ما هي حدود دالالت اإلميان والكفرِ واإلسالم. .لكن :81س 
اخلامتة تعاىل. .ويف عدمِ االنتماِء إليها ،الرسالة هقول وما هي دالالت. .         

                        ،  ِأتباع وما هو موقع
  ..بعد نزولِ الرسالة اخلامتة ؟ اُألخرى الرساالت
يف معانيها اردة املُستنبطة من  ،تعاريف اإلميان واإلسالمِ والكفرِ ال ختتلف أبداً.. 

دينٍ  كان ذلك ما بنيأم  ،سواٌء كان ذلك داخلَ الدينِ الواحد. .كتابِ اِهللا تعاىل
  ..يكونُ قد كفر ذه احلقيقة ،فالذي يعلم احلقيقةَ وال يعملُ ا. ..وآخر

. .فالكفر بالرسالة اخلاتمة ال يكونُ إالّ بعد علْمِ حقيقة نزولها من عند اِهللا تعاىل.. 
ازِ وما نعنيه بعلْمِ حقيقة الرسالة اخلامتة هو الوقوف على حقيقتها وعلى مكمن اإلعج

وواجب املسلمني ومسؤوليتهم .... .وليس جمرد السماع ا كما يتوهم الكثريون ،فيها
ومبا يتناسب مع البعد  ،تقدمي معجزة الرسالة اخلاتمة للبشرية مجعاء ،أمام اِهللا تعاىل

ن الرباهني واألدلّة ما كونَ القرآن الكرميِ حيملُ لكلِّ جيلٍ م ،احلضاري والعلمي لكلِّ جيلٍ
  ..يثبت مصداقيةَ ترتيله من عند اِهللا تعاىل

ومبا أنَّ الرسالةَ اخلاتمةَ منهج اِهللا تعاىل الذي أكملَه وحفظَه ورضيه للبشرية مجعاَء .. 
 ،منه ذلكفلن يقبلَ ) وهو يعلم حقيقتها ( فإنَّ من يبتغي غريها ديناً  ،إىل قيامِ الساعة
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وهذا  ،ألنه بذلك يكونُ قد جحد باحلق الذي علمه ،وسيكونُ يف اآلخرة من اخلاسرين

تنطبق على املسلمِ الذي يرتد عن  –يف معظمِ حاالتها  –وهذه احلالةُ .... .هو الكفر بعينِه
لمٍ عن الدين اإلسالمي بعد ع –من اآلخرين  –من أعرض  –أيضاً  –وتعين . .دينِه

  ..ويف املسألة الكاملة التالية برهانٌ على ذلك.... .بأنه من عند اهللا تعاىل ،ويقنيٍ
                                      

   357= ]  85 :آل عمران[ 
                  

  327=  ] 3 :املائدة[ 
357  +327  =684  =19  ×36  

  . .ويف املسألة الكاملة التالية برهانٌ آخر.. 
         ]100=  ] 19 :آل عمران   
       ]142=  ] 83 :آل عمران   
                               

         ]366=  ] 7 :الصف  
100  +142  +366  =608  =19  ×32  

  من أنَّ قولَ اِهللا تعاىل  ،يؤكِّد صحةَ ما نذهب إليهومما ..          

                   ،  ين من املسلمنييعين املُرتد
اخلامتة ني بِمنهجِ الرسالةمها بع ،والعالهاوالذين يبتغون غريد أن علموا حقيقت. . ؤكِّدا يمم

  :حيثُ يقولُ اُهللا تعاىل ،ذلك هو العبارةُ القرآنيةُ التاليةُ هلذا القولِ مباشرةً     

                                 . .  
قد كفروا بالرسالة  ،ء الذين لن يقْبلَ منهم أي دينٍ آخر غري الرسالة اخلامتةفهؤال.. 

وبعد أن  ،وبعد أن شهدوا أنَّ الرسولَ حق من اهللا تعاىل ،اخلامتة بعد أن علموا حقيقتها
  . .جاءهم البينات اليت تربهن صدق نزولها من عند اِهللا تعاىل 
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 يقتضي ذلك عدم ،هجِ الرسالة اخلامتة ينتج خري أمة أُخرِجت للناسفَكَونُ اتباعِ من.. 

  . .هذا ما نراه يف املسألة الكاملة التالية.... .قبولِ اتباعِ أي دينٍ غريه، بعد العلمِ حبقيقته
                                 

                                 
                                

                             

                          ]89 – 85 :آل عمران [ 
 =1714   
                              

                                

    ]661=  ] 110 :آل عمران  
1714  +661  =2375  =19  ×125  

 ..الكاملة من هذه املسألة األخرية ويف اآلية،  نبيأنّ أهلَ لنا نرى مسألةً كاملةً ت
ولكن الذين ال يقفونَ  ،الكتابِ لو اتبعوا منهج الرسالة اخلامتة لَكَانَ هذا االتباع خرياً هلم

 ،منهم املؤمنونَ ضمن إطارِ منهجهم.. .ة اخلامتةمنهم بعلمٍ ويقنيٍ على حقيقة منهجِ الرسال
  ..وأكثرهم فاسقون

                             

   ]15×  19=  285=  ] 110 :آل عمران  
 ..السابقة الكاملة مسألةً كاملةً أُخرى نرى ،ويف املسألة..  
                                 

                                 
                                

    ] 60×  19=  1140=  ] 87 – 85 :آل عمران  
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 .. ا يؤكِّدممإليه –أيضاً  –و ةَ ما نذهبحتعاىل من أنَّ قولَ اِهللا ،ص       

                           ين منيعين فقط املُرتد
وأنَّ غري . .املُسلمني والعالمني عن يقني بِحقيقة منهجِ الرسالة اخلامتة من غري املُسلمني

قد حيصلونَ على رمحة اِهللا تعاىل من خاللِ عبادة اِهللا  ،من غريِ املُسلمني العالمني بِمنهجِها
مما يؤكِّد ذلك  هو الدالالت اليت ندركُها من عبارات املسألة . .تعاىل يف ساحة مناهجِهم

  ..الكاملة التالية
                                 

                                 
       ]876=  ] 86 – 85 :آل عمران   

                        

                                

   ]637=  ] 62 :البقرة   
                            

                   ]69: املائدة [ = 
520  

876  +637  +520  =2033  =19  ×107  
. .نرى تصديق صحة ما نذهب إليه ،لقرآنيةويف معيارِ مجموعِ كلمات اجلملة ا.. 

  . .ففي املسائل املتناظرة التالية دليلٌ على ذلك
                                       

  . .كلمة ) 13( =  ] 85 :آل عمران[ 
                             

       ]كلمة ) 13( =  ] 86 :آل عمران.  .  



416                  
                                 

  . .كلمات ) 9( =  ] 87 :عمران آل[  
                      ]88 :آل عمران [   =

  . .كلمات)  9( 
                             

                    ]كلمة ) 18( =  ] 86 :آل عمران. .  
                                 

                   ]18( =  ] 88  – 87 :آل عمران ( 
  . .كلمة

من يقف بعلمٍ ويقنيٍ على حقيقة منهجِ الرسالة اخلامتة عليه  :قُلْت :82س 
ومن مل يعلم منهج  ،وإالّ فهو كافر ألنه يكونُ قد جحد باحلقيقة اليت علمها ،اتباعها

. .رمحةَ اِهللا تعاىل من خاللِ منهجِ رسالته اليت يتبعها ميكنه أنْ ينالَ ،الرسالة اخلامتة
. .ما دليلُك على ذلك ؟ :السؤالُ اآلن. .وبالتايل فاجلنةُ ليست حكْراً ألمة دونَ غريِها

اخلامتة بعي الرسالةبني مت وبني غريِهم الذين ال يقفونَ بعلمٍ ويقنيٍ على  ،وما هو الفارق
  ..الرسالة اخلامتة ؟ حقيقة منهجِ

إنْ هو عملَ  ،كلّما مسى ثوابه إىل درجة أعلى ،كلّما ارتقى علْم اإلنسان باحلقيقة.. 
وقد رأينا . .وكلّما ارتفعت درجةُ عقابِه إنْ هو عملَ بنقيضِ هذه احلقيقة ،بِهذه احلقيقة

  :كيف أنّ الكلمات     ،       ،      ،  نُ يف كتابِ اِهللاكَوت
عناصرها يف كتابِ اِهللا  ،ورأينا أيضاً مسألةً كاملةً موازيةً لهذه املسألة. .تعاىل مسألةً كاملة

  :تعاىل الكلمات   ،      ،      ..  
 .. فنساُء النيب ا النساِء إىل بيت أقرب نهكونوإىل شخصِ النيب ةيقولُ اُهللا . .لنبو

نتعاىل لَه:                       ]وبالتايل . .] 32 :األحزاب
 . .يقولُ تعاىل. .نةة غريِها إنْ أتت بفاحشة مبيفعقوبةُ إحداهن ضعف عقوب    
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وأجر إحداهن أيضاً ضعف أجرِ غريِها إنْ قنتت ِهللا تعاىل ورسوله . .] 30 :األحزاب[ 
   :يقولُ تعاىل. .وعملت صاحلاً                   

                    ]علماً .. .] 31 :األحزاب أكثر نهنفَكَو
  . .يقتضي ذلك مضاعفةَ عقابِهِن وثوابِهِن على حد سواء ،وقرباً من بيت الرسالة والنبوة

  ..تصدقُه معجزةُ إحدى الكُبر وهذا ما.. .هذا ما يبينه اُهللا تعاىل لنا..... 
           ]153=  ] 32 :األحزاب  
                                    

  352 = ] 30 :األحزاب[ 
                                 

         ]426=  ] 31 :األحزاب  
153  +352  +426  =931  =19  ×49  

 ،حروف اجلملة القرآنية يف معيارِ جمموعِ ،ويف الركنني املتناظرين يف املسألة التالية.. 
وليس انتماَء دمٍ  ،هو انتماُء اتباعٍ ،وسنته الشريفة بيانٌ يؤكِّد أنَّ االنتماَء إىل الرسولِ 

  . .ونسب
                  = )23 ( ًحرفا..  
                 ]حرفاً ) 23( =  ] 40 :األحزاب. .  

يوافق  ،وفوق ذلك نرى أنَّ جمموع حروف كُلِّ ركنٍ من ركين هذه املسألة.. 
  .  .عاماً ) 23( لوحي السماء الذي استمر  جمموع سين البعثة وتلقّي الرسولِ 

ليس يف ساحة القرىب  ،العقاباالرتقاُء يف درجة املسؤولية وازدياد الثوابِ و. .إذاً.. 
ةأو النسب ،الدموي، املنهجِ ،أو االنتماِء الظاهري ارتقاٌء يف علمِ حقيقة وما هوالعملِ  ،إن

  .. .وفق هذا العلم
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 ..ةٌ ،إنَّ إرادةَ اِهللا تعاىل يف تطهريِ من يرتقي من أهلِ البيتمبقدارِ العملِ  ،شرعي تتعلّق

وكنا قد .. ...وال تتعلّق بأي انتماٍء لدمٍ أو نسبٍ لشخصِ النيب  ،يف طريقِ هذا التطهري
 دمححقيقةَ م نبيرأينا أنّ املسألةَ الكاملةَ التالية ت نا بهوعالقت. .  

                                   
   15×  19=  285=  ] 40 :األحزاب[ 

    يف هذه املسألة الكاملة نرى أنَّ العبارةَ القرآنيةَ ..        

  ، اُهللا تعاىل هريدالتطهريِ الذي ي أنَّ . .تتكاملُ مع عبارة ؤكِّدويف ذلك بيانٌ ي
االنتماَء إىل النيب ، هلِ بيتصطلحِ أَهوليس  ،هو انتماُء التزامٍ مبنهجِ اِهللا تعاىل ،وإىل م

 إىل شخصِ النيب بٍ يعودسانتماَء ن. .  
          ]158=  ] 40 :األحزاب  
                                           

  336=  ] 33 :األحزاب[ 
158  +336  =494  =19  ×26  

 .. عن الدرجة قد ختتلف لٍ بِه يف درجةكُلَّ عام يضع هأنّ العملَ ذات قولَه ما أريد
باقترابِ املنهجِ املُتبعِ من  وهذا يتعلّق. .اليت يصلُ إليها غريه نتيجةَ قيامه ذا العملِ ذاته

 ،وبدرجة امتالِء نفِسه بالروح ،وبدرجة علمِ من يقوم بالعمل ،حقيقة ما يريده اُهللا تعاىل
ويوفِّي كُلَّ  ،فاُهللا تعاىل ليس غافالً عن هذه اخلصوصيات. .وباإلمكانيات املُتاحة بني يديه
 ،واملتوازنة مع املسألة السابقة ،ويف املسألة الكاملة التالية.. .إنسان نتيجةَ عمله دون ظُلْم

  . .برهانٌ على ذلك
                            

   243=  ] 132 :األنعام[ 
                               

  251=  ] 19 :األحقاف[ 
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243  +251  =494  =19  ×26  

 ..اخلامتة سالةبعي منهجِ الرتبني م بعي  ،وهكذا نرى أنّ الفارقتم من موبني غريِه
لثوابِ يكْمن يف درجة ا ،الرساالت األخرى دون علمِ حقيقة منهجِ الرسالة اخلامتة

  . .والعقابِ للْعملِ ذاته
 ،ففي حني أنَّ سقف اخلالصِ ِهللا تعاىل يكونُ مائةً باملائة يف منهجِ الرسالة اخلامتة.. 

  ..يكون سقف اخلالصِ يف أي منهجٍ آخر دونَ ذلك
تعاىل  فقد بين اُهللا ،أما بالنسبة للدليلِ على أنَّ اجلنةَ ليست حكراً ألمة دون غريِها.. 

 ،فأهلُ الكتاب الذين زعموا أنَّ اجلنةَ ال تكون إالّ هلم ،ذلك بشكلٍ جلي يف كتابِه الكرمي
رداً بيناً  ،كلُّ ذلك يرد اُهللا تعاىل عليه.. .وحنن الذين يزعم الكثري منا أنَّ اجلنةَ لنا وحدنا
املسألة الكاملة التالية أكرب بيان ويف .. .يدرِكُه من ميلك حداً أدىن من العقلِ واملنطق

  . .لذلك
                                

      ]427=  ] 111 :البقرة   
                                   

                                

        ] 827=  ] 124 – 123 :النساء   
427  +827  =1254  =19  ×66  

  . .والعبارةُ القرآنيةُ..      ، هذه احلقيقة ها يف إدراكتكفي لوحد. .
لذلك نرى تكاملَ هذه العبارة القرآنية مع اآلية الكرمية املُصورة للذين يبتغون غري اإلسالمِ 

إياكم أن تذهبوا بدالالت هذه اآلية الكرميةَ  :فاُهللا تعاىل يقولُ لنا من خاللِ ذلك.. .ناًدي
  . .حسب أهوائكم وأُمنياتكم

                                      
   357= ]  85 :آل عمران[ 
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     ]61=  ] 123 :النساء  

357  +61  =418  =19  ×22  
وبني وصف اِهللا تعاىل بالكفرِ للذين قالوا  ،كيف نوفِّق بني ذلك من جهة :83س 

ولقولِ املسيح  ،إنّ اَهللا هو املسيح عيسى ابن مرمي :وللذين قالوا ،إنّ اَهللا ثالثُ ثالثة
  عليه السالم                                 

       ]أُخرى ،] 72 :املائدة من جهة. .  
سواٌء علموا حقيقةَ منهجِ الرسالة  ،لقد وصفَهم جلَّ وعال بالكفرِ دون استثناء.. 

إليه ؟. .مل يعلمواأم  ،اخلامتة ذلك ما تذهب أال ينقض..  
املسألةُ متعلِّقةٌ بإدراكنا للفارقِ بني دالالت مسأليت الكفرِ والشرك حينما . .أبداً.. 

. .وبينهما حينما توصفان بالصيغة الفعلية ،توصفان يف كتابِ اِهللا تعاىل بالصيغة االمسية
وبني ورودمها  ،ني ورود الكفرِ والشرك بصيغة الفعل املضارعومتعلّقةٌ بإدراكنا للتمييزِ ب

كما  ،ومع كلِّ ذلك فإنَّ ما أذهب إليه مربهن من كتابِ اِهللا تعاىل.. .بصيغة الفعل املاضي
  ..فجوهر املشكلة يكْمن يف التقصيِر الذي متَّ خالل التاريخ يف شرحِ هذه املسائل. .رأينا

ولكن ذلك مل مينع  ،هم أشد كفراً ونفاقاً ،األعراب الذين مل يؤمنوا لقد رأينا أنَّ.. 
  . .)وليس بالصيغة االمسية  ،بصيغة املاضي الفعلية( من كونِهم قد أسلموا 

                                 

       ]457=  ] 97 :التوبة   
                                 

                                      

  ] 664=  ] 14 :احلجرات  
457  +664  =1121  =19  ×59  

 فقولُه تعاىل ..           ةاملاضي الفعلي م هذا بصيغةهإسالم فيص، 
من يؤمن ومنهم  ،ولذلك فهؤالء األعراب منهم من يتربص باملؤمنني الدوائر. .دون االمسية
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بصيغة ( وكلُّ هذه األعمالِ املتناقضة ال متنع من وصفهم بأنهم أسلموا  ،باِهللا واليومِ اآلخر

ويف املسألة الكاملة التالية بيانٌ . .وأنَّ منهم من يؤمن باِهللا واليومِ اآلخر ،)املاضي الفعلية 
  . .لذلك
                                   

                               

                                    
      ]1217=  ] 99 – 98 :التوبة   

                                 

                                      

   ]664=  ] 14 :احلجرات  
1217  +664  =1881  =19  ×99  

 ..لْمِ احلقيقةبِع هوراَء ذلك العمل ،فحقيقةُ العملِ وارتباط اليت تقف وحقيقةُ اإلرادة، 
الكفر وبالتايل حقيقةُ اقترابِه عنها ،من ساحة ناجتاً عن كفرٍ . .وابتعاده حقيقةُ كونِه أي

أو حقيقةُ كونِه ناجتاً عن حالة من اجلحود ليست صفَةً دائمةً  ،يتصف به القائم بالعمل
وهو جلّ وعال يفصلُ يوم القيامة يف  ،كلُّ ذلك يعلمه اُهللا تعاىل. .يتصف ا القائم بالعملِ

  . .ويف املسألة الكاملة التالية بيانٌ يف ذلك. .ذلك
                           

                                             
  31×  19=  589=  ] 17 :احلج[ 

وأنَّ عملَهم  ،وكنا قد رأينا كيف أنَّ إميانَ أهلِ الكتابِ بالرسالة اخلامتة خري لَهم.. 
ولكن هذا ال ينفي وجود .... .ذاته يف إطارِ منهجِ الرسالة اخلامتة يرفَعهم درجات أكرب

  . .ا حقيقةَ الرسالة اخلامتةالذين مل يعلمو ،املؤمنني فيهم
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   ]15×  19=  285=  ] 110 :آل عمران  
عملون وكثري منهم ي ،منهم أُمةٌ مقتصدةٌ ،ليسوا سواء –يف النتيجة  –ولذلك فهم .. 

  . .يقولُ تعاىل. .السوء
                                   

                               

                       
   770=  ] 114 – 113 :آل عمران [

                                    

                                      

                                      
  959= ]  66 – 65 :املائدة[  

770  +959  =2917  =19  ×91  
تفرِز الظاهر الذي نراه حنن  ،وعلمه حبقيقة قولِ اإلنسان ،وحكمةُ اِهللا تعاىل.. 

فحىت أولئك الذين قالوا إنّ اهللا .... .إىل أكثر من حالةتفرزه  ،املخلوقني حالةً ال تتجزأُ
تعاىل حالتان هم عند اهللا  ،حالةً واحدةً –يف منظارِنا  –والذين هم  ،ثالثُ ثالثة
  . .متمايزتان
                                    

                            
  31×  19=  589=  ] 73 :املائدة[ 

   :وهذه املسألةُ الكاملةُ نراها مسألتني كاملتني.. 
وهذا اجلحود  ،منها تصور كُفْر الذين قالوا إنَّ اَهللا ثالثُ ثالثة املسألةُ األوىل.. 

   :بقولهم ،وتشملُ هذه املسألةُ مجيع الذين جحدوا وحدانيةَ اِهللا تعاىل. .ساحته العقيدةُ
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          ..   
                                   =
323  =19  ×17  

ال تتجاوز القولَ واالتباع األعمى  ،وهذه الدرجةُ من الكفرِ يف هذه املسألة اُألوىل.. 
لقسمٍ من  املسألة الثانيةك نرى أنَّ اجلزاَء املترتب على ذلك يصور يف لذل. .ملوروث اآلباء

   ..وليس لَهم مجيعاً ،هؤالء
                                

 =266  =19  ×14  
 أنَّ كلمةَ  ففي هذه املسألة الكاملة نرى..     ِمن الكفر إىل درجة شريت، 

 أعمق من اليت تشري إليها كلمةُ     األوىل يقل. .يف املسألة فاُهللا تعاىل لَم:  
  ..  ، إنما يقولُ)لَيمسنهم عذاب أليم (        . .

   :ن قالوافالذي         ، اِهللا تعاىل ةوا حقيقةَ وحدانيدحج،  ولكن
فالذي يعلم .. .فاستحق العذاب األليم ،منهم من عمل ذا اجلحود كفراً أعمق ،هؤالء

ي وهو ذاته جلَّ وعال الذي يجاز ،هو اُهللا تعاىل ،ويفرِز الصادق من الكاذبِ ،كلُّ ذلك
  ..على العمل

 ..ةالكفرِ الفعلي هؤالِء دون استثناء بصيغةاِهللا تعاىل ل فصال يعين  ،وهكذا نرى أنَّ و
فالصيغةُ الفعليةُ للكفرِ يف املسألة األوىل كما . .أنهم على درجة واحدة من درجات الكفرِ

. .عليةُ يف املسألة الثانيةحتملُ دالالت ختتلف عن تلك اليت حتملُها هذه الصيغةُ الف ،نرى
هي العلم  ،ومن املؤكّد أنَّ أهم معايريِ التفاضل هذه ،وبالتايل فهؤالء يتفاضلون عن بعضهم

  ..بِحقيقة منهجِ الرسالة اخلامتة
 ..الكرمية نتان لآليةنرامها ركنني متناظرين يف  ،وهاتان املسألتان الكاملتان املُكو

واحدة ة وذلك ،مسألةالقرآني اجلملة ويف هذا برهانٌ .. .من منظارِ معيارِ جمموعِ حروف
  . .إضايفٌّ يؤكِّد صحةَ ما نذهب إليه يف تفسريِ هذه اآلية الكرمية
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                                   =   

  . .رفاًح ) 47( 
                                

  ..حرفاً ) 47( = 
 :ويف يومِ القيامة سيخاطب اُهللا تعاىل عيسى عليه السالم خبصوصِ هؤالء فيقولُ له.. 
                             
  . .فيجيبه عيسى عليه السالم. .] 116 :املائدة[ 

                                 
                                       

                                       

                            ]117 – 116 :املائدة [   
  . .يقولُ عيسى عليه السالم –وهنا شاهدنا  –ويف مصريِ هؤالء 

                                ]املائدة: 
118 [. .  

   :من اهللا تعاىل ردفيأيت ال.. 
                               

                                   

                        ..  
ولو أخذنا اآليات الكرميةَ اليت تصور لنا حالةَ كُفْرِ الذين قالوا إنَّ اَهللا هو املسيح .. 
 ،مع قولِ عيسى عليه السالم عن مصريِهم ،وقولَ هؤالء ،وإنّ اَهللا ثالثُ ثالثة ،ابن مرمي

مصريِ هؤالء ،الذي جاء على ذلك والرد يف تبيان كاملة مسألة نا أماملرأينا أن. .  
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   935=  ] 17 :املائدة[ 
                             

                                         

                                

                                       

     ]1423=  ] 73  – 72 :املائدة  
                               

                               

                                

                      
   1243= ]  31 – 30 :التوبة[  

                                 

                          

                                     

          ]1396=  ] 120 – 118 :املائدة  
935  +1423  +1243  +1396   =4997  =19  ×263  

  . .ويف هذه املسألة الكاملة نرى توازناً بني العبارتني القرآنيتني التاليتني.. 
              =286   
                                       
 =286  

  ..ونرى أيضاً املسائلَ الكاملةَ التالية.. 
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                              =
304  =19  ×16  
            =228  =19  ×12  
              =224   
              =224   
                                        

   =370  
            =243  
              =286  
           =230  

224  +224  +370  +243  +286  +230  =1577  =19  ×83  
مع قوله  ،ولو قُمنا بِجمعِ العبارات القرآنية املُصورة لقولهِم هذا ووصفه بالكفرِ.. 

 تعاىل                ،  هؤالء أنَّ بعض نبيالذي ي
 مع قوله تعاىل  ،سيمسهم عذاب أليم               ، 

مع دعوة اِهللا تعاىل هلم بالتوبة  ،يف اإلجابة على قولِ عيسى عليه السالم يف اآلخرة
 واالستغفارِ نتيجةَ قولهم هذا                       

  ، قولِ اِهللا تعاىل هم هذا معرِ لقولِ عيسى عليه السالم هلم رداً على قولاملُصو، 
  . .لرأينا أننا أمام مسألة كاملة

              ]224 = ] 17: املائدة   
                          ]72 :املائدة [  =
224   
            ]243=  ] 73 :املائدة  
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  628=  ] 30 :التوبة[  
         ]166=  ] 73 :املائدة  
          ]230=  ] 119 :املائدة  
            ]278 = ] 74: ةاملائد  
                                     

                             ]72 :املائدة [  =
610  

224+224+243+286+166+230+278+610  =2261  
2261  =19  ×119  

 . .فما بني قولِ اِهللا تعاىل يف هذه املسائل..                  

                      ، تعاىل  ،من جهة هقول وبني :  
                 ، تعاىل هوقول:           

         أُخرى هؤالء ،من جهة مصري يكمن. . وهذا يقتضي أنَّ قولَه
 تعاىل                                 

      هؤالء يكونُ ذلك. .ال يشمل مجيع فكيف..  
 لقد رأينا كيف أنَّ قولَه تعاىل ..                     

             ]ني عن  ،] 85 :آل عمرانممن املسلمني والعال ينيعين املُرتد
وكان دليلُنا اآليةَ . .ويريدونَ عن علمٍ ابتغاَء غريِه ،يقنيٍ بِحقيقة اإلسالم من غري املسلمني

 . .الكرميةَ التاليةَ لَها مباشرة                          

                             ]86 :آل عمران [ . .
 فورود كلمة      يف ذلك ،بصيغة املضارع دون املاضي هون  ،له دالالتفهؤالء املعني

  ..هما كانت الرباهني واحلجج املُقامةُ عليهمم ،يبتغونَ بشكلٍ مستمر غري اإلسالمِ عن علم
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 وقولُه تعاىل ..                                 

      ، الدراسة قيد باملسألة ةاخلاص نرى فيه أنَّ ،يف املسائلِ السابقة 
 الشرك يأيت بصيغة املضارع     ..  اليت رأيناها وازيةٌ للداللةويف هذا داللةٌ م
  . .يف مسألة ابتغاِء غريِ اإلسالم

 ..بِهذه الصيغة املعين فالشرك، غريِ احلق باععلى ذلك وات بيانِه ،هو اإلصرار بعد، 
  . .ذلك ويف النص القرآينِّ التايل دليلٌ على

                              

                                      

                               
  . .] 116 – 115 :النساء[ 

ال  ،حيثُ يصور اُهللا تعاىل ذلك بصيغة املضارع ،فهؤالء الذين يشركون باهللا تعاىل.. 
م هذا كان بعد بيان فشركُه. .والسبب هو أنه قد تبين هلم اهلدى ،يغفَر هلم ذلك أبداً

  . .دون االهتمامِ بأي جانبٍ من األدلّة والرباهني ،حبيث يصرون على الشرك ،اهلدى
     :حيثُ العبارةُ القرآنيةُ ،هذه احلقيقةُ نراها واضحةً جلية يف املسألة الكاملة التالية.. 
                                     

    جزٌء منها..  
                                        

      ]530=  ] 48 :النساء   
                                   

       ]511=  ] 116 :النساء  
                                        

    ]370=  ] 72 :املائدة  
          ]166=  ] 73 :املائدة  
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530  +511  +370  +166  =1577  =19  ×83  

 وقد رأينا أنّ العبارة القرآنية ..                  
إنما تعين جزءاً . .ال تعين مجيع الذين قالوا إنَّ اَهللا ثالثُ ثالثة ،يف هذه املسألة الكاملة

وميارسون جحودهم هذا يف سبيل  ،وهم أولئك الذين جيحدون احلقيقةَ عن علْم ،منهم
وهم املعنيون بالشرك  ،هؤالء هم الذين لن يغفر اُهللا تعاىل هلم. .اإلبعاد عن منهجِ اِهللا تعاىل
 الوارد يف العبارة القرآنية                             

           . .  
 ..الكاملة املوضوع ،ويف هذه املسألة نرى مسألةً ختتزلُ جوهر. .  
          ]138=  ] 48 :النساء   
          ]138=  ] 116 :النساء   
                                        

    ]370=  ] 72 :املائدة  
138  +138  +370  =646  =19  ×34  

بأنْ يغفر اُهللا تعاىل  ،ولو أخذنا احلروف القرآنيةَ املُصورةَ لطَلَبِ عيسى عليه السالم.. 
لرأينا حسب معيارِ جمموعِ حروف اجلملة  ،مع جوهرِ جوابِ اِهللا تعاىل على ذلك ،لهؤالء
ةنا أم ،القرآنيأنواحدة ركنني متناظرين يف مسألة ام،  ما نذهب حةص يف تأكيد ا يزيدمم

   ..إليه
                     ]حرفاً  ) 29( =  ] 118 :املائدة  
                ]29( =  ] 119 :املائدة ( 

  ..حرفاً
 ..التالية ةالقرآني للعبارات ةمِ العددييبني الق ي اِهللا  ،ويف التوازن دليلٌ آخر على

هم ليسوا على شيء ،تعاىل للمؤمنني مبنهجِههامِ اآلخرين أنعن ات..  
        ] 183=  ] 113 :البقرة  
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        ] 183=  ] 113 :البقرة  
          ] 183=  ] 113 :البقرة   

 ،ىل والثانيةفمن الطبيعي أن تتوازنَ القيم العددية ما بني العبارتني القرآنيتني األو.. 
ولكن البيانَ اإلهلي يتجلّى إعجازه يف توازن كُلٍّ . .فاحلروف هي ذاتها بني هاتني العبارتني

  مع العبارة القرآنية الثالثة منهما                   ..   
هذا املذهب الذي نذهبه يف إدراك فالتناقض يكونُ حينما ال نذهب . .لذلك.. 

التناقض يكونُ حينما نتهم اآلخرين بأنهم  ..دالالت الصور القرآنية اخلاصة ذه املسألة
 التناقض يكونُ حينما نزعم زعم اليهود والنصارى حينما قالوا  ..ليسوا على شيء  

                   ، ألنفسنا اخلالص وكنا قد رأينا . .فنحتكر
مبيناً جلَّ وعال أنّ النتيجةَ  ،يرد علينا وعليهم ،كيف أنَّ اَهللا تعاىل ،يف املسألة الكاملة التالية

  . .وليست ألمة بعينها دونَ باقي األمم ،وإنما باإلميان والعمل ،ليست باألمنيات
                                

      ]427=  ] 111 :البقرة   
                                   

                                

        ] 827=  ] 124  – 123 :النساء   
427  +827 =1254 = 19  ×66  

 ..الكاملة اُهللا تعاىل يقول. .ففي هذه املسألة:            ،  ومل
فَتركَها جلَّ وعال دونَ ختصيصٍ لتشملَ  ،)يجز بِه  منكم أو منهممن يعملْ سوءاً ( يقل 

 ويقولُ تعاىل أيضاً . .اجلميع                

    غري م دونَ غريِهابصيغة ةبأم ةصهو العمل .. ...خص ةفشرطُ دخولِ اجلن  
    ،  اإلميانو      ..  أنَّ العملَ واإلميان وكنا قد رأينا كيف

  ..مسألةٌ كاملة
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     =17  ،،        =21   

 17  +21  =38  =19  ×2  
 اإلميانورأينا أيضاً أنَّ العلم والعملَ مها الطرف األولُ يف معادلة طرفُها الثاين .. 
  ..واإلسالم
    +      = 42 =      +      

 ..باِهللا تعاىل فدرجةُ تعلّقِ اإلنسان اإلميان كاطمئنان اإلسالم  ،بصفة وبصفة
موازيةٌ متاماً لدرجة تعلّقه بصفة العلم اليت يرى احلقيقةَ من  ،كخضوعٍ لمراد اِهللا تعاىل

هذا كُلُّه يحدد مدى درجة كفرِ . .وبصفة العمل اليت يفعلُ اخلري بواسطتها ،منظارِها
من الشركو ،اإلنسان وإميانِه هاقترابِ قول عنه. .بالتايل مدى درجة هوكلُّ .. .ومدى ابتعاد

وقد رأينا كيف أنّ املسألةَ  ،وال يفصلُ به إالّ اُهللا تعاىل. .ذلك ال يحيطُ به إالّ اهللا تعاىل
  . .الكاملةَ التالية تؤكِّد هذه احلقيقة

                           

                                             
   31×  19=  589=  ] 17 :احلج[ 

وكُلِّ ما يف  ،وقَولنا ،وعملنا ،إميانِنا فهو أعلم حبقيقة ،لذلك فاملُزكِّي هو اُهللا تعاىل.. 
  . .أكرب دليلٍ على ذلك ،ويف املسألة الكاملة التالية. .نفوسنا
                                            

   344=  ] 49 :النساء[ 
                                      

      ] 474=  ] 21 :النور   
                                 

         ]512=  ] 32 :النجم  
344  +474  +512  =1330  =19  ×70  
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أرى بياناً جيعلُ فارق اإلميان والعلْمِ والعملِ والقرىب من اِهللا تعاىل  :84س 

بني متبعي  –أحياناً  –أكرب منه  ،لواحدةبني متبعي الرسالة ا ،واخلضوعِ له جلّ وعال
حينما ال يعلَم متبِعو الرساالت اُألخرى  –طبعاً  –هذا . .الرساالت السماوية املختلفة

  ..حقيقةَ الرسالة اخلامتة
 ..درجات والنفاق والشرك فالكفر،  دةحدم ي رِسالةبِعتاً بِمكلٌّ منها ليس خاص
كما أنَّ اإلميانَ واخلالص ِهللا تعاىل درجات ليست خاصةً مبتبعي رسالة  ،هادون غريِ

  . .محددة دون غريِها
إنين أرى يف هذا البيان أنّ حمور املعايريِ اليت تحدد الدرجةَ اليت يقف فيها .. 

وبفطرته النقية  ،إلنسانيتعلَّق كثرياً بإنسانية ا ،اإلنسانُ على سلَّمِ خالصه هللا تعاىل
وتأيت األديانُ لتحملَ هذه الفطرةَ الطاهرةَ درجات أكرب حنو اخلريِ والسمو  ،الطاهرة

  . .جبوهرِ إنسانية اإلنسان وفق ما يريده اهللا تعاىل
على سلَّمِ  –للعملِ ذاته  –أين موقع الرسالة اخلامتة ومتبعيها  :السؤال اآلن.. 

  ..مقارنةً مع الرساالت األخرى ومتبعيها ؟   ،اخلالصِ ِهللا تعاىل
 ..ةماخلات الرسالة جاهاً باتتصاعدي تجةَ تدرالسماوي فإنَّ  ،كما أنَّ الرساالت

البشرِ داخلَ كلِّ رسالة هِم  ،خالصهِم وإخالصبعلم تتعلَّق أيضاً درجات جيتدر
هذا طبعاً حينما ال يقفونَ بعلمٍ ويقنيٍ على حقيقة . . تعاىلوخضوعهم وخالصهم ِهللا

وجب  ،فلو علموا حقيقتها وأيقنوا مبعجزتها كَونها من عند اهللا تعاىل. .الرسالة اخلاتمة
وبالتايل اتصفوا بِصفة  ،وإالَّ يكونونَ قد جحدوا احلقيقةَ اليت علموها ،عليهم اتباعها

  ..الكفر
أينا كيف أنَّ القرآنَ الكرمي يشري إىل هذه الدرجات من خاللِ وصف وكنا قد ر

ةعليغٍ فيبِص ةا ،املسائلِ املعني درجةُ املوصوف بِها بصيغة املضارع ،ختتلف فهصما بني و، 
  ..وقد رأينا ذلك يف مسأليت الكفر والشرك ،وما بني وصفه بِها بِصيغة املاضي
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 ..فصوما و سألةمل بالنسبة ةاالمسي بالصيغة الكرميِ لإلنسان يعين أنَّ هذا  ،القرآن

ويف . .لدرجة ال خترج فيها أعمالُه عن إطارِ هذه الصفة ،اإلنسانَ بات متصفاً ذه الصفة
  . .املسألة الكاملة التالية بيانٌ يف ذلك

                              
                          ]47 :العنكبوت [  =

494  =19  ×26  
ات اِهللا جيحدون بشكلٍ مستمر آي ،فهؤالء الكافرون املوصوفون ذه الصفة.. 

  ..تعاىل
 ،فيجحد بشكلٍ كاملٍ منهج اِهللا تعاىل ،وقَلْب اإلنسان يمكنه أنْ يمتَأل بالكفر.. 

 كلمة ولذلك نرى ورود      من البشرِ أن . .يف كتابِ اهللا تعاىل جموعةموميكن ل
 ولذلك نرى ورود كلمة  ،جتحد بشكلٍ كاملٍ منهج اِهللا تعاىل    يف

فَيوصفُون  ،وميكن موعة من البشر أنْ تتكاملَ صفَةُ اإلميان يف قلوبِهِم. .كتابِ اهللا تعاىل
–  كلمة  ،بِهذه الصفة –كمجموعة ولذلك نرى ورود      يف كتابِ اِهللا

  ..تعاىل
 ..لَ. .ولكنمحأن ي قَلْبِ إنسانل مكنبكلِّ جوانِبِها ال ي ولذلك . .صفةَ اإلميان

إالَّ مرة واحدة ترد فيها صفةً ِهللا  ،عدم ورود كلمة املؤمن –يف القرآن الكرمي  –نرى 
  .                        .فهذه الصفةُ ال تكتملُ إالَّ هللا تعاىل. .تعاىل

    =19  
حبيثُ تضعه محصلةُ  ،تابعةٌ التصافه بعدة معايري ،فدرجةُ خالصِ اإلنسان ِهللا تعاىل.. 

وكنا قد رأينا مسألةً .. .هذه املعايريِ يف الدرجة اليت يستحقُّها على سلَّم اخلالصِ ِهللا تعاىل
   . .والكفر ،واإلسالم ،اإلميانُ :عناصرها ،كاملةً

     =17، ،     =25، ،    =34  
17  +25  +34  =76  =19  ×4  
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فخضوع اإلنسان . .فعلى حمورِ هذا املعيارِ يتحدد وجه من أوجه خالصِ اإلنسان.. 
 هوالتزام ) هسليمة وطمأنينة) إسالم يكونُ ناجتاً عن إميان ،إنْ كان عن عقيدة،  ويدفع

وإن كان خضوعاً عن عقيدة غريِ سليمة . .الصاإلنسانَ باالتجاه اإلجيايب على سلّمِ اخل
ويدفع اإلنسانَ باالتجاه السليب على سلّمِ  ،يكونُ ناجتاً عن كفر ،وعن جحود باحلقيقة

  ..اخلالص
          

 

                                                                         +          -                                
   

 ،العلم :عناصرها. .ورأينا أنَّ هناك مسألةً كاملةً موازيةً هلذه املسألة الكاملة.. 
  . .الكفر ،العمل

     =21، ،       =21، ،    =34  
21  +21  +34   =76  =19  ×4  

فكلُّ صفة منهما تؤدي إىل . .نرى توازناً بني الكفرِ والنفاق ،ويف كتابِ اِهللا تعاىل.. 
  .   .اُألخرى

    =34  =    
 ،العمـل  ،العلـم  :أن ننظر إىل هذه املسألة الكاملة من منظار وبالتايل بإمكاننا.. 

  :النفاق
     =21، ،      =21،  ،    =34  

21  +21  +34   =76  =19  ×4  
فبمقدارِ . .وعلى حمورِ هذا املعيار يتحدد وجه من أوجه خالصِ اإلنسان ِهللا تعاىل.. 

. .مبقدارِ ما يسمو على سلّمِ خالصه هللا تعاىل ،لُ اإلنسانُ باتجاه احلقيقة اليت يعلمهاما يعم
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ومبقدارِ ما ينافق ويعملُ بنقيض احلقيقة اليت يعلمها مبقدارِ ما يهبط على سلّم خالصه هللا 

  ..وبالكفر ،يتصف بالنفاقِ –يف هذه احلال  –ألنه  ،تعاىل
 

                                                                        +         -                                      
         

الروح  :عناصرها. .ونرى يف كتابِ اِهللا تعاىل مسألةً موازيةً للمسألتني السابقتني.. 
  .                                                                             .والشرك

     =34، ،    =42  
34  +42  =76  =19  ×4  

والقرىب  ،فقد رأينا كيف أنَّ الروح يف كتابِ اِهللا تعاىل يعين الصلةَ مع اِهللا تعاىل.. 
ونتيجةَ االبتعادِ عنِ الشرك  ،وهذا يكونُ نتيجةَ العملِ اخلالصِ ِهللا تعاىل. .منه جلَّ وعال

هأشكال لَفتخبِم. .  
وبالتايل يعين السمو على  ،فكسب الصلة مع اِهللا تعاىل يعين امتالك مزيد من الروح.. 

وبالتايل  ،ين فقدانَ الصلة مع اِهللا تعاىليع ،واإلشراك باِهللا تعاىل. .سلّمِ اخلالصِ ِهللا تعاىل
  ..واهلبوطَ على سلّمِ اخلالصِ ِهللا تعاىل  ،خسرانَ الروحِ

  
 

 

                                                 +                                  -          
  

ألنها منهج  ،وكلُّ رسالة مساوية كانت تمثِّلُ يف عصرِها سقف اخلالصِ ِهللا تعاىل.. 
فالدين الذي  ،بعيدةً عن يد التحريف –يف عصرِها  –وألنَّ الشعائر كانت  ،ذلك العصر

وعبادته من خاللِ شعائر يحددها اُهللا  ،هو اخلضوع الكاملُ ِهللا تعاىل ،يريده اُهللا تعاىل
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أما بعد نزولِ . .وحني ذلك يكون سقف اخلضوعِ هللا تعاىل كامالً مائة باملائة. .تعاىل

مةاخلات اُهللا تع ،الرسالة دهااليت تعهمجعاء إىل قيامِ الساعة ،اىل حبفظ ةها للبشريفإنَّ  ،وأراد
يكونُ من خاللِ الرسالة اخلامتة اليت مل ولن  ،سقف االلتزامِ مبنهجِ اِهللا تعاىل مائة باملائة

  . .ألنَّ اَهللا تعاىل تكفّلَ حبفظها ،تحرف
         ]100=  ] 91 :آل عمران  

 ..اخلامتة ا الذين ال يعلمونَ حقيقةَ الرسالةهم أن يرتقوا على سلّم اخلالصِ  ،أمنفيمك
ولكن ضمن سقف أقل من سقف خالصهم فيما لو اتبعوا منهج الرسالة  ،ِهللا تعاىل

  . .وقد رأينا كيف أنَّ املسألةَ الكاملةَ التالية تؤكّد هذه احلقيقة. .اخلامتة
                             

   ]15×  19=  285=  ] 110 :آل  عمران  
حني ذلك  –فأهلُ الكتاب لو اتبعوا منهج الرسالة اخلامتة لكانَ ذلك خرياً هلم، ألنهم .. 

.. سلّم اخلالص درجات أعلى، للعملِ ذاتهِ الذي يعملونه يف منهجهمسيصعدونَ على  –
  ..ولكن الذين ال يعلمونَ منهم حقيقةَ الرسالة اخلامتة، منهم املؤمنون ضمن إطارِ منهجِهم

وكالمنا هذا ال يعين أنَّ مجيع متبِعي منهجِ الرسالة اخلامتة أفضلُ من غريِهم من .. 
بعي الرساالتاُألخرى . .اُألخرى مت بعي الرساالتالذين ال ( فهناك الكثريون من مت

يصعدون على سلّم اخلالص ِهللا  ،)يقفون بعلمٍ على حقيقة منهجِ الرسالة اخلامتة ومعجزتها 
 بعي   –يف إطار منهجهم  –تعاىل درجاتمت ا بعض أعلى من الدرجات اليت يسمو
لعملِ السوِء  –وبسببِ استحقاقهم عقاباً  ،بأحكامها بسبب جحودهم ،الرسالة اخلامتة

فقد رأينا كيف أنَّ . .أكرب من العقاب الذي يستحقّه متبعو الرساالت األخرى –ذاته 
  ..العملَ بنقيضِ العلمِ هو جحود يزداد مبقدارِ ازدياد معرفة احلقيقة

 ،منهج اِهللا تعاىل عن علم نرى أنَّ احلواريني الذين اختاروا :فعلى سبيل املثال.. 
وضعوا أنفُسهم يف مرتبة يضاعف فيها  ،وأشهدوا على إسالمهم ،وكانوا أنصار اهللا تعاىل

يرتب عليهم عذاباً ال يعذِّبه  ،ولذلك فإنّ الكفر بالربهان الذي طلبوه. .الثواب والعقاب
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فزيادةُ علْمهِم . .د رؤيتهم هلذا الربهانفيما لو كفروا بع ،اُهللا تعاىل ألحد من العاملني

لحقيقةهِم لمن ثوابِهم حني العمل مبقتضى هذه احلقيقة ،ورؤيت واليت تزيد،  يف الوقت تزيد
  . .ذاته من عقابِهِم حني العمل بنقيضِ هذه احلقيقة اليت علموها

                             

                               
   544=  ] 53 – 52 :آل عمران[  

        ]132=  ] 111 :املائدة   
        ] 137=  ] 14 :الصف   
                                     

     ]460=  ] 115 :املائدة  
544  +132  +137  +460  =1273  =19  ×67  

وهكذا نرى أنَّ العملَ ذاته يضع العاملَ به يف درجة ختتلف عن الدرجة اليت يصلُ .. 
أم يف ساحة  ،سواٌء كان ذلك يف ساحة الثواب ،إليها غريه نتيجةَ قيامه ذا العمل

اإلميان واخلضوعِ ِهللا  وذلك يعود إىل اقترابِ الرسالة اليت ينتمي إليها من حقيقة. .العقاب
وإىل درجة اإلمكانيات  ،وإىل درجة امتالِء نفِسه بالروح ،وإىل درجة علْمه باحلقيقة ،تعاىل

حيثُ يوفِّي جلّ وعال كلَّ  ،وكلُّ ذلك يعلمه اُهللا تعاىل علماً مطلقاً. .املُتاحة بني يديه
  ..يقولُ تعاىل. .إنسان عملَه دونَ ظلم

                            
   243=  ] 132 :األنعام[ 

                              
  251=  ] 19 :األحقاف[ 

243  +251  =494  =19  ×26  
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بعيداً عن حسابات جزاء األجر ( مل الذي يعمله اإلنسان، والذي يجزى به ذاته فالع

يجزى به اإلنسان حسب حقيقة ) بالعمل املتعلّقة بالقاسم املشترك ما بني مجيع الرساالت 
األحكام اليت حيملها املنهج الذي يعتقد به، والقاسم املشترك بني اجلميع هو العمل، الذي 

 ..فكلٌّ يحاسب حسب كتابه.. تاب كلِّ أمةيوضع يف ميزان ك
                                    

   ] 28: يةاجلاث[                                                                                      
من املسألة الكاملة السابقة، واليت تصور        والعبارة القرآنية 

  ..من هذه اآلية الكرمية       جوهر هذه املسألة، تتوازن مع العبارة 
        =106  
        =106  
وملَّا كانت املناهج املختلفة متفاوتة يف احلق ويف اقتراـا  .. فكلٌّ يحاسب على كتابه

   ..من مراد اهللا تعاىل، فإنه للعمل ذاته درجات خمتلفة، ما بني منهجٍ وآخر
ال يكونُ إالَّ من خاللِ الرسالة  ،ملائةمائة با ،وهكذا نرى أنَّ سقف اخلالصِ.. 

والذي يمثلُ سقف  ،فالدين عند اِهللا تعاىل. .دونَ أن يعين ذلك احتكار اخلالص ،اخلامتة
ونرى أنَّ العبارةَ القرآنيةَ اليت تصور لنا سقف .. .هو اإلسالم ،مائة باملائة ،اخلالص

  ..مائة بالضبط ،قيمتها العددية ،مائة باملائة ،اخلالصِ عند اِهللا تعاىل
         ]100=  ] 19 :آل عمران  
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               =100  
  
  

                                   

  
  
  
  
  
  
  

كلٌّ حسب عمله  ،ما دام الناس درجات على سلَّمِ اخلالص هللا تعاىل :85س 
شريطةَ عدمِ علْمِ أصحابِ تلك الرساالت بِحقيقَة منهجِ  ،داخلَ إطارِ منهجِ رسالته

ة يوجِب عليه اتباع وما دام علْم اإلنسان بِمنهجِ الرسالة اخلامت. .الرسالة اخلامتة
أم من أصحابِ  ،سواٌء كان من املسلمني ،وإالّ فلن يقبلُ منه أي دينٍ آخر ،منهجِها

وذلك مما ندرِكُه من . .الرساالت اُألخرى الذين علموا حقيقةَ منهجِ الرسالة اخلامتة
 . .دالالت قوله تعاىل                          

      ]جبزاِء اإلنسان يف اآلخرة. .] 85 :آل عمران يتعلَّق ؤالُ . .هذا كُلُّهالس
 ،سواٌء من املسلمني ،ما هو اجلزاُء الدنيوي للمرتدين عن منهجِ الرسالة اخلامتة. .اآلن

  .. خرى الذين علموا وأيقنوا حقيقةَ منهجها وأعرضوا عنهاأم من أصحابِ الرساالت اُأل
 ..هوكُفْر القلب ،إميانُ اإلنسان هإميان اإلنسان إالّ اُهللا  ،ساحت على حقيقة وال يشهد

ال بد أن يكونَ اختيار اإلنسان  ،يف احلياة الدنيا يمتحن اُهللا تعاىل اإلنسانَوحينما . .تعاىل
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اًلعقيدتره اختياراً ح، هعلى طاعت املُطيع ثابالعاصي على  ،وإالَّ فال معىن ألن ي عاقبوأن ي

هكتابِه الكرمي ،معصيت اُهللا تعاىل هذه احلقيقةَ يف الكثريِ من آيات نوقد بي..  
وعلى  ،ولو أخذنا العبارات القرآنيةَ اليت تلقي الضوَء على حقيقة املُرتدين.. 

وأنها يف الدنيا  ،تبين لنا أنَّ عقوبتهم هي من عند اِهللا تعاىل ،لرأينا مسألةً كاملةً ،ريِهممص
هونهم اُهللا تعاىل وحيبحبم بقومٍ آخرين ياستبدالَ اِهللا تعاىل لَه ال تتجاوز. .  

                                 

            ]621 = ] 217: البقرة   
                               

                                   

     ]769=  ] 54 :املائدة  
                                  

                               

                                    

                           

     ]1441= ]  28 – 25 :حممد  
621  +769  +1441  =2831  =19  ×149  

داده وجزاَءه ولو أخذنا اآليتني الكرميتني اللتني تصفان لنا حقيقةَ املرتد وسبب ارت.. 
  . .لرأينامها تتكامالن مع آية كرمية تبين لنا أنه ال إكراه يف الدين ،يف اآلخرة
                                 

            ]621 = ] 217: البقرة   
                                  

      ]373=  ] 25 :حممد  
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                                 ]256 :البقرة [ 
 =735   

621  +373  +735  =1729  =19  ×91  
     اىل يقول إننا نرى أنَّ اهللا تع..        

   وهذا نص صريح يف وصف املُسلم الذي يرتد عن اإلسالم إىل دينٍ غريه، فكلمة 
وهذا النص صريح يف وصف بقاِء هذا املُرتد على ارتداده حىت . .واضحةٌ وجليةٌ يف ذلك

 عبارةُ القرآنيةُ فال ،موته       ةٌ يف ذلكوهذه العبارةُ . .واضحةٌ وجلي
 القرآنيةُ                    جزٌء  –كما نرى  –هي

وال نرى يف  ،من مسألة كاملة تصور مسألةَ االرتداد على كامل مساحة كتابِ اهللا تعاىل
كلُّ ذلك يؤكّد أنَّ الروايات اليت يذكر فيها قتلُ املرتد .... .هذه املسألة أي عقوبة دنيوية

مل يسمع ا على  وأنه  ،هي روايات ملفّقةٌ على الرسول  ،رد كونه مرتداً
  ..اإلطالق
مسألةٌ نراها جليةً  ،عقيدة ماوعلى اعتناقِ  ،ومسألةُ عدمِ إكراه الناس على اإلميان.. 

  . .يف املسألة الكاملة التالية
                                  

    ]370=  ] 99 :يونس   
                               ]29 :الكهف [ 

 =257  
370  +257  =627  =19  ×33  

  . .ويف داخلِ هذه املسألة نرى مسألةً كاملةً.. 
             =198  
          =163   
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198  +163  =361  =19  ×19  

  . .واملسألةُ الكاملةُ التاليةُ تؤكِّد هذه احلقيقة.. 
              ]227=  ] 256 :البقرة  
        ] 172=  ] 99 :يونس  

227  +172  =399  =19  ×21  
ولو أخذنا العبارات القرآنيةَ املُصورةَ لحرية اإلنسان واستقاللية مشيئته يف اتباعِ .. 

وأنه بعدمِ اإلكراه  ،مع العبارة القرآنية املُصورة لعدمِ اإلكراه يف الدين ،منهجِ اِهللا تعاىل
تصدق تكاملَها معجزةُ إحدى  ،لرأينا أننا أمام مسألة كاملة. .الغييتبني الرشد من 

  . .الكُبر
         ]153=  ] 19 :املزمل   
          ]160=  ] 37 :املدثر   
      ]85=  ] 55 :املدثر   
         ]153=  ] 29 :اإلنسان   
         ]135=  ] 39 :النبأ   
      ]85=  ] 12 :عبس   
       ] 113=  ] 28 :التكوير   
              ]227=  ] 256 :البقرة  
                               ]29 :الكهف [ 

 =257  
153  +160  +85  +153  +135  +85  +113  +227  +257  =

1368  =19  ×72  
وبني الدعوة إىل سبيلِ اِهللا تعاىل باحلكمة  ،وما بني عدمِ إكراه الناسِ على اإلميان.. 

  . .تؤكِّد حريةَ اإلنسان يف اعتقاده ،مسألةٌ كاملةٌ ،واملوعظة احلسنة
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    ]370=  ] 99 :يونس   
                                 

              ]637 = ] 125: النحل  
370  +637  =1007  =19  ×53  

 ..كاملة تدخلُ يف مسألة الكاملة ةَ  ،واآليةُ األوىل من هذه املسألةن لنا أنَّ حريبيت
مع اآلخرين يف ذلك، املُعتقد ال  واالختالفوا معهم من التعاملِ مينع طبالبِرسشريطةَ  ،لق

  . .عدمِ قتالِ اآلخرين لنا يف دينِنا وعدمِ إخراجِنا من ديارِنا
                                  

    ]370=  ] 99 :يونس   
                               

                                       

                                      

     ]1226=  ] 9 – 8 :املمتحنة  
370  +1226  =1596  =19  ×84  

هو حصراً للذين  ،وتأكيد اِهللا تعاىل على أنَّ النهي عن بِر اآلخرين والقسط إليهم.. 
نراه يف كون اآلية الثالثة من املسألة السابقة مسألةً  ،ونا يف دينِنا وأخرجونا من ديارِناقاتل

  . .كاملة
                            

                                 
  33×  19=  627=  ] 9 :املمتحنة[  
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يتكاملُ مع عدمِ إكراه  ،وعدم يِ اِهللا تعاىل لنا عن بِر اآلخرين والقسط إليهم.. 

 ومع ،ومع الدعوة إىل سبيلِ اهللا تعاىل باحلكمة واملوعظة احلسنة ،اآلخرين على املُعتقد
  . .باليت هي أحسن –مهما كان  –جدالِ اآلخر 
              ]227=  ] 256 :البقرة  
                                 

              ]637 = ] 125: النحل  
                               

                                       

                                      

     ]1226=  ] 9 – 8 :متحنةامل  
227  +637  +1226  =2090  =19  ×110  

وأنَّ احلساب  ،نرى أنَّ حريةَ املُعتقد مصونةٌ يف اإلسالم ،بعد كُلِّ هذا البيان.. 
عن دينِه يرتد نملِ املُسلمني لبمن ق نيوييف كتابِ اِهللا تعاىل ،الد وارِد غري،  املُرتد ما دام

لُنا يف دينناال ينا من ديارِناقاتخرِجوال ي ،... ..بغىن عن الكافرين الذين ال  إنَّ اإلسالم
بل إنَّ فرز هؤالء وإخراجهم من املُجتمعِ اإلسالمي هو لصالح املُجتمع .. .يريدونَ احلقيقة

  . .اإلسالمي
. .يتبين الرشد من الغي ،ددوبعدمِ إكراه اإلنسان على دينٍ مح ،فبحرية املُعتقَد.. 

  وهذا ما ندرِكُه من قوله تعاىل                   ..  ِفبعدم
من الغي شدالر ناإلكراه يتبي، من الغي شدالر فال يتبني وبالتايل باإلكراه ختتلطُ األمور، 

  ..والرشد غياً ،ايل نرى الغي رشداًوبالت
لكن كيف توفِّق بني ما وصلْت إليه من حرية عقيدة اإلنسان دخوالً يف  :86س 

وبني الدالالت الواضحة لبعضِ اآليات الكرمية اليت يأمر اُهللا تعاىل  ،الدينِ وخروجاً منه
 . .يقولُ تعاىل. .وجدهم املؤمنونبِها املؤمنني بقتلِ املُشركني حيثُ         
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 . .ويقولُ تعاىل. .] 5: التوبة[                ]191: البقرة [. .
 . .ىلويقولُ تعا                 ]91: النساء [..   
 . .وبني قولِ اِهللا تعاىل ،كيف توفِّق بني ما وصلت إليه..      

                               

                
  ..] 29 :التوبة[                                                                                    

 ..على هذا الس ؤاليف اإلجابة،  ضإنْ شاَء اُهللا تعاىل  –سأتعر–  ظَمِ آياتعإىل م
  . .املُصورة للمسألة اليت سألت عنها ،كتابِ اِهللا تعاىل

ملْ يكتب عليهم إلكراه الناسِ  ،حينما كُتب القتالُ على املؤمنني وهو كُره هلم.. 
الدين اإلسالمي من  قيقةُ اليت أتىألنه باإلكراه تضيع احل ،على دخولِ دينِ اِهللا تعاىل

  . .وبني عدمِ اإلكراه يف الدينِ مسألةٌ كاملة ،فما بني كتابة القتالِ على املؤمنني ..أجلها
          ]153=  ] 216 :البقرة  
              ]227=  ] 256 :البقرة  

153  +227  =380  =19  ×20  
 ..هلوا يف سبيلقاتاهللا تعاىل للمؤمنني بأن ي ة ،فأمرالدينِ بالقو ال يعين أبداً فرض. .

أي بسببِ . .إنما هو بِسببِ محاربة اآلخرين للمنهجِ الذي أنزلَه اُهللا تعاىل على رسوله 
ويف النص القرآينِّ التايل . .اجلنايات اليت يرتكبها أولئك الذين يأمرنا اُهللا تعاىل بِمحاربتهِم

  . .دليلٌ على ذلك
                                    

                               

                               

                       ]34 – 33 :املائدة  [  
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 فالعبارة القرآنيةُ ..                         ، 

ويف تكرارِ . .أو غري مسلمني ،سواٌء كانوا مسلمني ،تشملُ كلَّ املوصوفني اتني الصفتني
 كلمة    ه تعاىل بني حاالت اجلزاءيف قول:                    

               ،  األحكامِ اليت بيانٌ يف اختالف يف ذلك
بالتايل فنحن و.. .وذلك حسب جناية كُلٍّ منهم ،يستحقِّها هؤالء كَجزاٍء على جناياتهِم

 . .وقولُه تعاىل.... .جزاؤها بدرجات خمتلفة ،أمام جنايات متعددة       

                         ،  نا أماملنا أن ؤكِّدي
ال يسقُطُ إالَّ بتوبة  ،جزاؤها املُبين يف هذا النص القرآينِّو ،جِنايات غُفْرانها يحتاج إىل توبة

  .   .اجلاين قبلَ أن يقْدر عليه
  . .واآليةُ الكرميةُ التاليةُ تلقي الضوَء على هذه احلقيقة.. 
                               

                             

           ]29 :التوبة [   
 .. عبارة نرى ورود الكرمية يف هذه اآلية       ، دون عب ارة
      ..  ُفعبارة        بعي رساليتمبت قرآينٌّ خاص صطلحم

 بينما املصطلح القرآينُّ . .موسى وعيسى عليهما السالم        
ويف . .العبارة وذلك حسب السياقِ القرآينِّ املُحيط ذه ،يشملُ أهلَ الكتاب واملسلمني

  . .العبارات القرآنية التالية دليلٌ على ذلك
                             

     ]186 :آل عمران [   
                                

   .] 131 :النساء [                                                                                  
                   ]5 :املائدة [   
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                             ]57 :املائدة [   
 .. ةالقرآني العبارة فورود        ةالقرآني العبارة خلف      

   ، نا من الذين أوتوا الكتابةُ . .دليلٌ على أنوالعبارةُ القرآني      
 هي لإلشارة إىل أهل الكتاب تميزاً هلم من مجلة املعنيني بالعبارة القرآنية      

   ، ملُها وتشملُناليت تشم. .  
 إذاً قولُه تعاىل ..                   

 . .والعبارة القرآنية. .ليست خاصةً بأهلِ الكتابِ كما تذهب تفاسرينا التارخيية  

              ،  نا اهللاره يأمالذي من أجل لنا اهلدف بنيت
وهذا ينفي متاماً مفهوم اجلزيةَ مبعىن دفع . .تعاىل مبقاتلة املعنيني يف هذه اآلية الكرمية

  . .أي مبعىن اخليارِ اآلخر العتناقِ اإلسالم ،األموالِ بدالً عن اعتناقِ الدين
تلُوا الَّذين ال يؤمنونَ بِاللَّه وال بِالْيومِ الْآخرِ وال يحرمونَ قَا. ( .فاُهللا تعاىل مل يقل.. 

يعطُوا  يؤمنوا أوما حرم اللَّه ورسولُه وال يدينونَ دين الْحق من الَّذين أُوتوا الْكتاب حتى 
القتال، حيث ينتهي القتال جلزيةُ حصراً هي هدف فا. .)الْجِزيةَ عن يد وهم صاغرونَ 

  حينما               . .  
 .. ةالقرآني وبالتايل يكونُ معىن العبارة                

   .. وإىل :ه تلك اجلنايات أصحاب هِم حىت ينصاعاياتجِناجلزاِء املُقابلِ ل، 
 اُهللا تعاىل ورسولُه هموهم أذالء  منصاعون ملا حر. .  

.       .ويف العطف بني العبارات القرآنية املُشرية إىل صفات أصحابِ تلك اجلنايات.. 
                                     

                  بيانٌ إىل أنَّ قتالَ هؤالء يكون
 ومن هذه الصفات  ،حينما يتصفون جبميع تلك الصفات            

    .. أنَّ املسأ ستحقّةوهذا يؤكّدوحقوقٍ م لةَ مسألةُ جنايات،  فأصحاب
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على  الرساالت اُألخرى ليسوا ملزمني باتباعِ اخلصوصيات اليت حرمها الرسول 

  . .املسلمني
 .. ألحكامِ اليت ترتبتالذين مل ينصاعوا ل اجلنايات فاآليةُ الكرميةُ إذاً تعين أصحاب

من املسلمني أو من أهلِ الكتابِ داخلَ الدولة وذلك  ،عليهم  نتيجةَ جناياتهِم تلك
  ..اإلسالمية الذين لَهم ما هلا وعليهم ما عليها

ليس  ،وجزاَءهم ،ومما يؤكّد صحةَ ما نذهب إليه من أنَّ األمر اإلهلي بقتالِ هؤالء. .
بارة عدمِ مع ع ،هو تكاملُ النصني القرآنيني السابقني ،إلجبارِهم على دخولِ الدين

  . .ليتبين الرشد من الغي ،اإلكراه
              ]227=  ] 256 :البقرة  
                                    

                               

                               

          ]1334= ]  34 – 33 :املائدة  
                               

                             

      ]776=  ] 29 :التوبة  
227  +1334  +776  =2337  =19  ×123  

  . .نرى مسألةً كاملةً تلقي الضوَء على حقيقة ما نذهب إليه ،ويف هذه املسألة.. 
              ]227=  ] 256 :البقرة  
                                    

                                                   
   704=  ] 33 :املائدة[ 

227  +704  =931  =19  ×49  
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هو  ،بيانٌ آخر على أنَّ أمر اِهللا تعاىل لنا بقتالِ اآلخرين ،ويف املسألة الكاملة التالية.. 

 ،فالدعوةُ إىل سبيلِ اِهللا تعاىل. .وليس دف إجبارِهم على دينِ اِهللا تعاىل ،ألنهم يقاتلوننا
  . .واجلدالُ هو باليت هي أحسن ،باحلكمة واملوعظة احلسنةهي 
                          

   ]356=  ] 190 :البقرة  
                       

  385=  ] 125 :النحل[ 
356  +385  =741  =19  ×39  

ويف هذه املسألة الكاملة مسألةٌ كاملةٌ تلقي الضوَء على أمرٍ إهلي خبصوصِ جوهرِ .. 
  . .ما حنن بصدد دراسته
           =171  =19  ×9  

  . .وهذه العبارةُ القرآنيةُ هي جزٌء من مسألة كاملة تضيُء حقيقةَ ما نذهب إليه.. 
                          

                               
                                         

                                    

                               

                                    

                                                        
   2638=  ] 194  – 190 :البقرة[ 

                               

                             

      ]776=  ] 29 :التوبة  
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    ]614=  ] 40 – 39 :األنفال  
2638  +776  +614  =4028  =19  ×212  

  . .ويف هذه املسألة الكاملة مسألةٌ كاملةٌ تبني لنا أنَّ هدف القتالِ هو إطفاُء نارِ الفتنة
                                  

   ]374=  ] 193 :البقرة   
                             

                                   

    ]614=  ] 40 – 39 :ألنفالا  
374  +614  =988  =19  ×52  

  . .ونرى أيضاً مسألتني كاملتني تؤكّدان صحةَ ما نذهب إليه.. 
          ]247=  ] 191 :البقرة  =

19  ×13  
          ]8×  19=  152=  ] 194: البقرة  

 .. بقتالِ اآلخرين ال يتجاوز اإلهلي لنا أنَّ األمر ةٌ تبنيعبارةٌ قرآني السابقة ويف املسألة
قتلَ  وتتكاملُ هذه العبارةُ القرآنيةُ مع عبارة قرآنية تبني لنا أنه من. .مثْلَ ما اعتدوا به علينا

ومن  ،فكأمنا قتلَ الناس مجيعاً ،مها القتلُ والفساد ،نفساً دون سببني اثنني ال ثالث هلما
وبالتايل فقتلُ اآلخرين جيب أال يتجاوز كونه عقوبةً .. .أحياها فكأمنا أحيا الناس مجيعاً

  .  .على سببٍ من هذين السببني
                                  

       ]453=  ] 194 :البقرة  
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         ]554=  ] 32 :املائدة  
453  +554  =1007  =19  ×53  

أنَّ  تبين لنا ،جزٌء من مسألة كاملة أخرى ،يف هذه املسألة الكاملة والنص الثاين.. 
 أبداً جتاوز األمر ال يعين ،األمر اإلهلي بقتال اجلناة حىت يعطوا اجلزيةَ عن يد وهم صاغرون

  . .اإلهلي بأنَّ النفس ال تقتلُ إالَّ بسببني مها القتلُ والفساد
                                       

         ]554=  ] 32 :املائدة  
                               

                             

      ]776=  ] 29 :التوبة  
554  +776  =1330  =19  ×70  

ولو أخذنا العبارةَ القرآنيةَ املُصورةَ لجوهرِ البيان اإلهليِ بأنه من قتلَ نفساً دون .. 
لرأيناها تتكاملُ مع العبارتني القرآنيتني اللتني  ،فكأمنا قتل الناس مجيعاً ،السببني املذكورين

ما بعدمِ قتلِ النفس إالَّ باحلق يأمر ذين السببني ،اُهللا تعاىل ّأي إال،  القرآنية العبارة ومع
وبالتايل فالنفس ال تقتل من أجل . .املُصورة لجوهرِ البيان اإلهلي بعدمِ اإلكراه يف الدين

  . .إجبارِها على الدين
         ]77=  ] 256 :رةالبق  
                                     

  386=  ] 32 :املائدة[ 
            ]196=  ] 151 :األنعام   
            ]196=  ] 33 :اإلسراء  

77  +386  +196  +196  =855  =19  ×45  
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نراها جزءاً من مسألة كاملة تبني لنا أنَّ  ،واآليةُ الكرميةُ اليت سميت بآية السيف.. 

ال بسبب  ،طعنِهِم يف دينِناوبسبب  ،قتالَ املشركني هو بسبب أنهم نكثوا عهدهم
  . .إكراههِم على اعتناقِ الدين

              ]227=  ] 256 :البقرة  
                                 

                                    

         ]1000=  ] 5 :التوبة  
                              

          ]483=  ] 12 :التوبة  
227  +1000  +483  =1710  =19  ×90  

نراها أيضاً جزءاً من مسألة كاملة تضيُء  ،واآليةُ الكرميةُ اليت سميت بآية السيف.. 
  ..قيقةهذه احل
                                   

                                   
  671=  ] 194 :البقرة[ 

                                 

                                    

         ]1000=  ] 5 :التوبة  
                               

                                       

                              

                 ]15 – 13: التوبة [ = 
1384  
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      ]776=  ] 29 :التوبة  
716  +1000  +1384  +776  =3876  =19  ×204  

الكاملة لقي الضوَء على جوهرِ هذه احلقيقة ،ويف هذه املسألةنرى مسألةً كاملةً ت..  
                              

                                    

     ]895=  ] 5 :التوبة  
                             

       ]416=  ] 13 :التوبة  
895  +416  =1311  =19  ×69  

 ..ةُ الثانية من هذه املسألة الكاملةكرمية ،والعبارةُ القرآني لنا أنَّ  ،جزٌء من آية بنيت
أي  ،األمر اإلهلي لنا بقتالِ اآلخرين هو بسببِ نكثهِم أميانهم ومهِّهم بإخراجِ الرسول 

ولذلك فهي تتوازنُ مع آية . .قتالنا يف دينِنا وإخراجِنا من ديارنا بسببِ عزمهِم على
إىل اآلخرين ،كرمية والقسط ه ال ينهانا عن البِراهللا تعاىل لنا فيها أن بنيما داموا مل  ،ي

  . .وما داموا مل يخرجونا من ديارنا ،يقاتلونا يف ديننا
                               

             ] 599 = ] 13: التوبة   
                               

          ]599=  ] 8 :املمتحنة   
 ..السابقة الكاملة ة األوىل من املسألةوالعبارة القرآني،  نراها تتوازنُ مع عبارات

وحىت  ،هو من أجلِ وأد الفتنة ،اتلة الذين يلونا من الكفارقرآنية تؤكد أنَّ األمر اإلهلي بِمق
  .  .يكونَ الدين هللا
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     ]895=  ] 5 :التوبة  
             ]212=  ] 193 :البقرة   
                         ]39 :األنفال [ 

 =231  
                           

         ]452=  ] 123 :التوبة  
212  +231  +452  =895  

  . .تبني لنا صحةَ ما نذْهب إليه ،ريةُ نراها جزءاً من مسألة كاملةواآليةُ األخ.. 
                                    

                               

                               

          ]1334=  ] 34 – 33 :املائدة  
                           

         ]452=  ] 123 :التوبة  
1334  +452  =1786  =19  ×94  

ا تصور أحكاماً تتكاملُ مع أحكامِ كيف أنه ،ولننظر إىل املسألة الكاملة التالية.. 
  . .املسائلِ الكاملة السابقة
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  191×  19=  3629=  ] 91 – 88: النساء[ 

وحيث  ،وقتله حيث وجد بأخذ املعين ا –ذه املسألة يف ه –فأمر اهللا تعاىل .. 
إنما ألنه لَم يكف يده عن . .وليس إلجبارِه على اعتناقِ الدين ،ليس ألنه آخر ،ثُقف

 ،ومل يقاتلْ املؤمنني ،إن ألقى السلم وكف يده. .ولكن.. .وألنه يتولَّى حمارباً ،املؤمنني
  .   .علُ اُهللا تعاىل للمؤمنني عليه سبيالًفحني ذلك ال جي

أنَّ العبارتني القرآنيتني اللتني يأمر اهللا تعاىل ما  ،ومما يؤكِّد صحةَ ما نذهب إليه.. 
 ،أنْ يأخذُوا هؤالء املنافقني احملاربني للمؤمنني –يف هذه املسألة الكاملة  –املؤمنني 
وأنه بعدم  ،القرآنية اليت تصور عدم اإلكراه يف الدينتتكامالن مع العبارة . .ويقتلوهم

  . .اإلكراه يتبين الرشد من الغي
              ]227=  ] 256 :البقرة  
           =276  
                                  

     =504  
227  +276  +504  =1007  =19  ×53  

بقتالِ من  مر اإلهلينها تصور لنا األكيف أ ،ولننظر إىل املسألة الكاملة التالية.. 
 ،جزاًء على جناياتهِم تلك ،ومن يرجِفُونَ فساداً يف اتمع ،حياربونَ اَهللا تعاىل ورسولَه

  . .وليس إكراهاً هلم على اعتناقِ الدين
              ]227=  ] 256 :البقرة  
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          ]1334=  ] 34 – 33 :املائدة  
                                

                                   

                                     
  1080= ]  62  – 60 :األحزاب[ 

227  +1334  +1080  =2641  =19  ×139  
                =285  =

19  ×15  
اًء على جز ،ويف هذه املسألة الكاملة مسألةٌ كاملةٌ تبني لنا أنَّ قتلَ املرجفني هؤالء.. 

  .  .هو سنةُ اهللا تعاىل يف الذين خلَوا من قبل ،جناياتهِم تلك
                               

       ]20×  19=  380=  ] 62 – 61 :األحزاب  
 ..اإلهلي رم ،بقتالِ اآلخرين فاألمهرش هِم  ،هو من أجلِ كفال من أجلِ إكراه

  . .على اعتناقِ الدين
              ]227=  ] 256 :البقرة  
                                 

           ]590=  ] 84 :النساء  
227  +590  =817  =19  ×43  

يف إيذائهِم وجناياتهِم  ،هو ألنهم أولياُء الشيطان ،وبالتايل فاألمر اإلهلي بقتالهِم.. 
  . .وفتنِهِم



457                  
                             ]76 :النساء [  =
285  =19  ×15  

 ..لشيطانل الضعيف الكاملة ،فالكيد املسألة اُهللا تعاىل لنا يف هذه هرالذي يصو. .  
           ، هِمهو سبلَتقَاتم أجلِ  ،ب نم هي مهلَتقَاتوبالتايل فَم

 ،لذلك نرى أنَّ هذه العبارةَ القرآنية من هذه املسألة الكاملة. .أنْ يكُف اُهللا تعاىل بأسهم
  . .من املسألة الكاملة السابقة ،تتوازن مع عبارة قرآنية تلقي الضوَء على هذه احلقيقة

        ]164=  ] 76 :النساء  
           ]164=  ] 84 :النساء  

  . .هو من أجلِ أن يكف اُهللا تعاىل بأسهم ،األمر اإلهلي مبقاتلة أولياِء الشيطان. .إذاً
        ]121=  ] 76 :النساء  
            ]164=  ] 84 :النساء  

121  +164  =285  =19  ×15  
وهكذا نكونُ قد تعرضنا إىل معظمِ اآليات الكرمية املُصورة لمسـألة القتـالِ يف   .. 

فعـدم  . .وحرية االختيـار  ،ةٌ يف صون حرية املُعتقدفجميعها متكامل. .كتابِ اِهللا تعاىل
وكلُ ذلك من أهم . .حىت يتبين الرشد من الغي ،اإلكراه يف اختيارِ املعتقد مطْلَب قُرآينٌّ

  . .الذي وجدت الدنيا من أجله ،عواملِ االمتحان العادل
  :آيةُ السيف :87 س                         

                             
                                ]5: التوبة [..  
دونَ ربطها  ،رأينا تكامالً لدالالتها مع دالالت آيات أُخرى ،هذه اآليةُ الكرميةُ.. 

حيثُ أمجع املُفَسرون على حملِ اآليات السابقة هلـا   ،مع الِسياقِ القرآينِّ السابقِ لَها
 هبراءةَ اِهللا تعاىل ورسول ؤكِّدت دالالت املشركني مع من العهود. .  ـتضقوبالتايل ن

 -وآيةُ السيف هذه .. .العهود مع املُشركني وقُطعت يف اآلية األوىل من سورة التوبة
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تبني لنا أنه مبجرد انسالخِ األشهرِ جيب قتل  –واليت هي اآليةُ اخلامسةُ من سورة التوبة 

  ..املشركني حيثُ وجِدوا
وبني ما ذهبـت   ،قِ آية السيف بالسياقِ القُرآينِّ السابقِ هلاكيف توفِّق بني تعلِّ.. 

إليه يف تكاملِ هذه اآلية الكرمية مع آيات أُخرى يف مسائلِ عدمِ اإلكـراه يف الـدينِ   
  ..وحرية املعتقد

فـإنَّ   ،وعن مسـألة األرقـام   ،بعيداً عن التكاملِ يف معيارِ معجزة إحدى الكُبر.. 
 ،وال يوجد بينها اختالف وتعارض ،هي يف ماهيتها متكاملةٌ ،ت القرآن الكرميدالالت آيا

اليت تؤكِّد حريةَ االختيارِ وعدم اإلكـراه يف   ،وقد رأينا العديد من آيات كتابِ اِهللا تعاىل
  . .وعدم قتال اآلخر رد كونِه آخر ،الدين

معجزة إحدى الكُبر لآلية اخلامسة مـن سـورة    والتكاملُ الذي رأيناه يف معيارِ.. 
هو نتيجةُ تكاملٍ يف املعىن  ،التوبة مع آيات وعبارات قُرآنية تؤكِّد عدم اإلكراه يف الدين

هو انعكاس لتكاملِ املعىن  ،فالتكاملُ العددي يف معيارِ معجزة إحدى الكُبر.. .والدالالت
  ..ينا ذلك من خاللِ مئات األمثلةوقد رأ ،والدالالت

على  –يف إيصالِ فكرة اكتمالها  –ال نعتمد  ،وحنن حينما نعرض مسألةً كاملةً.. 
إمنا نعتمد أيضاً على إدراك القارِئ واملستمع لحقيقة  ،التكاملِ الرقمي وشرحنا هلا فحسب

انِه بكون نصوصِ القـرآن الكـرميِ   وعلى إمي ،ما حيملُ النص القرآينُّ من معان ودالالت
  . .متكاملةً ال يوجد بينها تعارض واختالف

يف مسألة كاملة مع عبارات قرآنية  ،فَوضع اآلية الكرمية اليت سميت بآية السيف.. 
ـ  ،وآيات كرمية تؤكّد عدم اإلكراه يف الدين وا وأنَّ قتالَنا لآلخرين هو نتيجةُ كونِهم نكث

يحملُنـا   ،عهودهم معنا وطعنوا يف ديننا واعتدوا علينا وارتكبوا جنايات تستحق العقاب
على فهمِ دالالت هذه اآلية الكرمية من منظارِ دالالت تلك اآليات الكرمية اليت تـدخلُ  

كونَ دالالت  ،بل ومن منظارِ كُلِّ آية يف كتابِ اِهللا تعاىل ،معها يف ذات املسألة الكاملة
  . .كتابِ اِهللا تعاىل متكاملة يف تصويرِ أحكامه ودالالته
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سنبدأُ تفسرينا باآلية األوىل مـن   ،والتزاماً يف خصوصية اإلجابة على هذا السؤال.. 

   :يقولُ تعاىل. .سورة التوبة وصوالً إىل اآلية اخلامسة
                              

                                     
                                       

                                      
                         

                                     
                                    

                                      
            ]5 – 1 :التوبة [   

تناقض ظاهر صـياغتها   ،ت تارخييةمتَّ تلبيسها دالال ،اآليةُ األوىل من سورة التوبة.. 
لنقضِ العهود مع،  هذه اآليةُ الكرميةُ حتملُ أمراً من اِهللا تعاىل ورسوله  :قالوا.. .اللغوية

أي هي أمر إهلي . .هيِ من العهود مع املُشركني –حسب قولهم  –فالرباءةُ .. .املُشركني
  ..بنقضِ تلك العهود

 ،لرأيناها تناقض ما ذهبوا إليـه  ، الصياغة اللغوية لهذه اآلية الكرميةولو نظرنا يف.. 
  :وذلك لألسباب التالية

1 –  هالرباءةُ اليت من اهللا تعاىل ورسول التوبة األوىل من سورة إىلهـي   ،يف اآلية 
 . .منهموليست براءةً  ،الذين عاهدنا من املشركني                      

            ،  يقول  –كما نرى  –فاُهللا تعاىل:               
       ، وملْ يقل:  )نم  نيرِكشالْم نم متداهع ينإذاً الرباءةُ . .)الَّذ–  يف هذه اآلية

  ..وليست منهم ،هي إىل املشركني - الكرمية كما نرى
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وقطع الصـلة   ،تعين اخلالص منه ،أنَّ الرباءةَ من الشيء ،فالقرآنُ الكرمي يبين لنا.. 

. .)أ  ،ر ،ب(  :بعد مشتقّاتِِ اجلـذر ) من ( وهذا يكون من خاللِ ورود كلمة . .معه
  :يقولُ تعاىل ،فعلى سبيل املثال

                                     
                                    

                         
   .] 167 - 166 :البقرة[                                                               

                                
                         ]114 :التوبة [   

 .. هوبراءةُ اهللا تعاىل ورسول   الـذي من املشركني نراها يف اآلية الثالثة من النص
  :ندرسه                                         

               ..  ولذلك نرى كلمة     إىل ( دون كلمة(..  
  ..وليس إليه. .هو الرباءةُ منه ،وانقطاع الصلة معه ،اخلالص من الشيء. .إذاً.. 
. .براءةً لذلك األمر ،ألمرهو قَطْع صلَة املوضوعِ املعين مع غريِ ا ،والتربؤ إىل األمر.. 

  ..ويف اآلية الكرمية التالية دليلٌ على ذلك
                                    

                    ] 63 :القصص [  
 لو طلّقنا عقولَنا وفرضنا جدالً أنَّ كلمةَ إىل يف قوله تعاىل  – 2       

              ن ( مبعىنهذه  ،)مل التارخيي فإنَّ التفسري
وليس  ،تعلَّق بالذين عاهدناهم من املشركنيألنَّ موضوع الرباءة ي ،اآلية ليس سليماً

  . .بالعهد
إنما  ،)براَءةٌ من اللَّه ورسوله مما عاهدتم من الْمشرِكني (  :فاُهللا تعاىل مل يقلْ.. 

  :يقول                     ..  فالرباءةُ يف اآلية
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وإنما إىل املشركني أنفِسهِم الذين تعاهدنا  ،األوىل ليست مقَدمةً إىل العهود واملواثيق

  ..معهم
  :اُهللا تعاىل الذي يأمرنا بقوله – 3                    
وبالتايل ال ميكن محلُ اآلية األوىل  ،ا بنقض العهدال يمكن أنْ يأمرن ،] 34 :اإلسراء[ 

  . .من سورة التوبة على ما ذهبت إليه تفاسرينا التارخيية
دالالتها صاحلةٌ  –شأنها شأنُ كلِّ آيات كتابِ اِهللا تعاىل  –هذه اآليةُ الكرميةُ   – 4

ا يدعو إىل سجنِها يف إطارِ وال يوجد يف ظاهرِ صياغتها اللغوية م ،لكُلِّ زمان ومكان
 ،وحصر دالالتها يف جزئية تارخيية تعين نقض العهد يف زمان ومكان محددين.. .التاريخ

  ..كونه روحاً من أمرِ اهللا تعاىل فوق الزمان واملكان ،يناقض روح القرآن الكرمي
  وقد وردت كلمة . .صوعطاُء األمان واخلال ،والرباءةُ هي رفع العقاب..... 
      تنيالكرمي مر الكرمية اليت ندرسها ،يف القرآن ه تعاىل ،مها يف اآليةويف قول:   
                             ]43 :القمر [.  

 وكلمـةُ   ..       األوىل يف اآليـة:                        
             ، شتركاً مع بعضِ املشركنيلنا  ،أي تعين معاهدةً ،تعين التزاماً م

  ..يقولُ تعاىل. .ولبعضِ املُشركني فيها عهدهم ،فيها عهدنا
                        

  فاملعاهدةُ ترتب التزاماً على كلِّ طرف من طرفيها  ..] 56 :األنفال[ 
   .....  ُوكلمة     الكرمية الذين  ،يف هذه اآلية التزام بنيت

  ..املعاهدة كوم طرفاً من طريف ،نتيجةَ معاهدتهم معه عاهدهم الرسول 
   :قولُه تعاىل. .إذاً..         ،  املُشركني بعض يصف

  . .تلزِمنا وتلزِمهم بِموضوعها ،الذين توجد بيننا وبينهم معاهدةٌ
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 ..كراملُشتظُمِ ووهؤالء املشركون يعيشون معنا داخلَ إطارٍ من النواميسِ والن 

وبالتايل منهم من يرتكب . .وحيكُمهم قانونُ اجلنايات الذي تعاهدنا عليه معهم ،احليايت
  . .جنايات حكمها خيتلف من جناية إىل أًُخرى

وموضوع الرباءة الذي يعين أماناً وفرصةً يسيح فيها الذين عاهدناهم من املُشركني .. 
هو أيضاً تأخري لعقوبة أصحابِ تلك  ،يف األرض أربعةَ أشهرٍ دون أن يعترضهم أحد

 فكلمةُ  ،اجلنايات إىل ما بعد األشهر احلرم     ، حتملُ داللةَ عدمِ العقوبة. .  
  :فاآليةُ األوىل من سورة التوبـة . .وهكذا..                       

            ، عين تأخرياً يف العقابت،  هاِهللا تعاىل ورسول نوفرصةً وأماناً م
، إىل أصحابِ اجلنايات الذين عاهدناهم من املشركني حمنةُ األوىل . .توالعبارةُ القرآني

  :من اآلية الثانية                   ، يف اليت ترد الرباءة موضوع رصوت 
  ..وبالتايل تتكاملُ معها يف مسألة واحدة ،اآلية األوىل
                              

     =418  =19  ×22  
  :فالعبارةُ القرآنيةُ..                   ، ماثلُ مع العبارة  ،بذلكتت
 القرآنية                           الثالثة من اآلية،  يف كونِها موضوع

 هاإلعالمِ من اهللا تعاىل ورسول األكرب احلج إىل الناس يوم..  
                                

      =342  =19  ×18  
 .. هاهللا تعاىل ورسول إعالم بنيالكاملة اليت ت ففي هذه املسألة  من بالرباءة
  :)إىل ( يس كلمة ول ،  نرى فيها ورود كلمة  ،املُشركني         

          ، األكرب اإلعالمِ للناسِ يوم احلج ويف هذا دليلٌ على أنَّ موضوع، 
خيتلف عن الرباءة املُقدمة إىل املشركني واليت موضوعها أن يسيحوا يف األرض أربعةَ 

  ..أشهر
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  :ال بد أن نقف عند الفارِقِ بني املعاهدة مع املُشركني ويف هذا السياق..     

            ،   مـع حركةَ التعاملِ الدنيوي نظِّمت ةدنيوي أي االلتزام مبواثيق
ء فحقيقةُ هـؤال .... .وبني حقيقة هؤالِء املشركني عند اِهللا تعاىل ورسوله  ،املشركني

 هاملُشركني عند اهللا تعاىل ورسول، رأيناها من خاللِ إعالمِ اهللا تعاىل إىل الناس:    
                               

      =342  =19  ×18  
على الرغم من وجود معاهدة دنيوية معهـم تـنظِّم حركـةَ     ،شركونفهؤالء امل.. 

.. .إالَّ أنه ليس هلم عهد عند اِهللا تعاىل وعند رسـوله   ،التفاعل الدنيوي داخل اتمع
  :هذا ما نراه يف التكامل بني العبارة القرآنية                          

وبني عبارة قرآنية يف السياقِ التايل للـنص   ،اليت تبين موضوع إعالمِ اهللا تعاىل إىل الناس
  ..الذي حنن بصدد دراسته

           =143  
                     

        ]465=  ] 7 :التوبة  
143  +465  =608  =19  ×32  

  :والعبارةُ القرآنيةُ..            ، ُاليت تعين ف رصةَ األمان، وتأخري
. .وعودتهِم عن جناياتهِم اليت ارتكبوها ،نيهي من أجلِ توبة هؤالء املشرك العقاب،

  ..يف النص الذي ندرسه ،وبالتايل نراها تتكاملُ مع العبارتني القرآنيتني اللتني تبينان ذلك
       =87  
         =127  
                                         =
375  

87  +127  +375  =589  =19  ×31  
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  :وهذه العبارةُ القرآنيةُ..                 ،  فُرصةَ األمـان اليت متنح، 

مع العبارات القرآنية اليت تخاطب  –نص الذي ندرسه يف ال –تتكاملُ . .وتأخري العقاب
  .  .بأنهم لن يعجزوا اَهللا تعاىل ،املستفيدين من هذه الرباءة حتذيراً هلم من التولّي

       =87  
         =166  
           =222  

87  +166  +222  =475  =19  ×25  
 : وبالتايل فقولُه تعاىل..                حيملُ فُرصةً من أجلِ إخالِء ،

تتكامل مع العبارة القرآنية  ولذلك فهي.. سبيلِ من أُعطي هذه الرباءة، إنْ التزم ولَم يتولَّ
           اخلامسة من اآلية..  

       =87  
     =84  

87  +84  =171  =19  ×9  
سبيلُهم ممسوك بسـبب   ،إذاً هؤالء الذين منحوا هذه الرباءةَ خاللَ األشهرِ احلُرم.. 

ومـن إقامـة    ،وحىت يخلَّى سبيلُهم ال بد هلم من توبة عن جناياتهِم تلك ،تلك اجلنايات
ومن تطهريِ أموالهم مـن خـاللِ دفـعِ     ،الصالة بتطهريِ أنفِسهم عما علق ا من رجس

 من وهذا يؤكِّد صحةَ ما نذهب إليه يف تفسري اآلية األوىل.... .املُستحقّات املترتبة عليهم
  :فالعبارة القرآنية ،سورة التوبة           الكاملـة تعـين أنَّ   ،يف هذه املسألة

هِم ممسوكلَ توبتارتكبوها ،سبيلَهم قَب وهذا ال يكون إالّ عقوبةً على جنايات..  
  :إذاً العبارةُ القرآنيةُ ..                  ،  كما قلنا  –اليت هي– 

هي من أجل أنْ يتوب أصحاب اجلنايات عـن   ،موضوع الرباءة اليت منِحت للمشركني
ومن أجلِ أن يقيموا الصالةَ بِأن يقيموا الصالت النقية مـع جمتمعـاتهم وأن    ،جناياتهم

ـ   ،يتطهروا من رجسِ جناياتهم اليت ارتكبوها اة بعـد أن  وهي من أجلِ أن يؤتـوا الزك
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. .بناًء على ما تعاهدوا عليه مع املؤمنني ،وذلك بدفعِ املستحقّات املُترتبة عليهم ،قطعوها

  ..من اآلية اخلامسة يف النص الذي ندرسه ،ولذلك نراها تتوازن مع عبارة قُرآنية تبني ذلك
         =186  
         =186  

ويكتملُ املُراد من موضوعِ هذه الرباءة، حني يتوب املعنيون ا عن جنايـاتهم،  .. 
وذلك  بإقامتهم للصالت النقية الطاهرة يف جمتمعهم، ودفعهِم للمستحقّات املترتبة عليهم، 

  ..وحني ذلك يخلَّى سبيلُهم
        =186  
             =270  

186  +270  =456  =19  ×24  
 ..    نحـت مـن اِهللا تعـاىل ورسـولالرباءةَ اليت م روصه واآليةُ األوىل اليت ت  إىل
وإمـا   ،يتفاعلُ معها هؤالء املشركون إما بالتوبـة  ،الذين وقعوا يف اجلنايات ،املشركني

تـبني هـذين    ،ولذلك نراها تتكاملُ مع عبارت قُرآنية من النص الذي ندرسه ،بالتولّي
  ..وما يترتب على كلٍّ منهما ،اخليارين
            =232  
                                      

                         
        =927  

232  +927  =1159  =19  ×61  
  :فَقَتلُ املشركني حيث وجدوا بعد انسالخِ األشهرِ احلُـرم . .وهكذا..       

                ، و نتيجةُ توليهم وعجزون هذا التولّي ي همهم أناعتقاد
  :اَهللا تعاىل                              . .  لذلك نرى أنَّ هـاتني

  :العبارتني القرآنيتني متوازنتان
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           =222  
       =222  

مع العبارات القرآنية احمليطة  ،ونرى أيضاً أنَّ هاتني العبارتني القرآنيتني املتوازنتني.. 
  ..متكاملةٌ يف مسألة واحدة تؤكِّد صحةَ ما نذهب إليه ،ا يف ذات املوضوع

                                   
                            
    =800  

                                 
        =625  

800  +625  =1425  =19  ×75  
تصور مسألةً كاملـةً يف   ،من سورة التوبة ،الثانية والثالثة والرابعة :اآليات. .إذاً.. 

وما  ،املعنيون ا يف األرض دونَ عقاب –من خاللَ مدتها  –رباءة اليت يسيح موضوعِ ال
هذه اآليات الثالثُ  –دون أن تتعرض  ،سواٌء ملن التزم أم ملن مل يلتزم ،يترتب على ذلك

إىل عقابِهم الدنيوي الذي ينتظرهم بعد انسالخ األشهر احلرم إن مل يتوبوا على  –الكرمية 
  ..تهم تلكجنايا
                                    

                                  
                                     

                                  
                                   

    =1976  =19  ×104  
 ،اليت تبني حركةَ هؤالء وتفاعلَهم مع موضـوعِ الـرباءة   ،وهذه املسألةُ الكاملةُ.. 

هي جزٌء من مسألة كاملة حتوي  ،وثوابهم إنْ تابوا ، إنْ مل يتوبواوعقوبتهم عند اِهللا تعاىل
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اليت  ،واآليةَ الكرمية اليت تبني األشهر احلرم األربعة ،أيضاً اآليةَ األوىل اليت حتملُ نص الرباءة

  ..يسيح فيها املعنيونَ بأمان يف األرض خاللَ فترة تلك الرباءة
                              

                                     
                                       

                                      
                         

                                =
2208  
                               

                                 
                                 

  1060=  ] 36 :التوبة[  
2208  +1060  =3268  =19  ×172  

 ..الكاملة األشهرِ احلرم ،وداخل هذه املسألة اليت هـي   ،نرى مسألةً كاملةً يف تبيان
  ..فرصةُ أمان يسيح فيها املعنيون بالرباءة

                =308  
        =186  

308  +186  =494  =19  ×26  
 وكلمةُ ..        ةيف العبارة القرآني:                             

          ،  يف إطـار  ،)د  ،د ،م( هي من اجلذر اللغوي هدالالت الذي تدور: 
كعطـاٍء   ،تصور الرباءةَ اليت أُعطيت للمعنيني ،هذه الكلمة.... .والفسح ،واملنح ،العطاء

  ..أي تصور األشهر احلُرم. .وأمان مدوا به
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  :واُهللا تعاىل يقول..                          ، ْوا  (  :ومل يقلمفَـأَت

 هتدإِلَى م مهدهع هِمإِلَي(،  كلمة فورود         دون كلمة ذه الصيغة )  ـهتدم(، 
 ،عاىل اأي يتعلّق مبوضوعِ الرباءة اليت أمدهم اُهللا ت ،دليلٌ على أنَّ هذا املدد يتعلَّق فيهم هم
  ..وليس بالعهد الذي متّت املعاهدةُ عليه

  :وبالتايل فمعىن العبارة القرآنية..                                
      ، وه:  هم اهللا تعاىلهِم اليت مدتا التزموا مبا تعاهدمت عليه معهم حىت جميِء مد

أي التزموا مبا تعاهدمت عليـه  .... .وهي األشهر احلُرم ،من أمان يسيحون فيها يف األرض
فهـؤالء مل ينقصـوا مـن    . .معهم يف األشهرِ الثمانية غريِ احلُرم حىت جميء األشهر احلرم

خارج  وبالتايل ال توجد هلم جنايات يعاقبونَ عليها ،عهدهم شيئاً ومل يظاهروا علينا أحداً
  ..األشهر احلُرم

اليت يأمرنا اُهللا تعاىل أنْ نـتم   ،هذه العبارةُ القُرآنية تصور األشهر غَري احلرمِ. .إذاً.. 
إىل ما مده اُهللا تعاىل هلؤالء من أمان يسيحون خاللـه يف األرض   ،لهؤالِء خاللَها عهدهم
وبالتايل فهذه العبارة القرآنية تصور عدةَ . .أي إىل األشهرِ احلرم ،دون أن يعترضهم أحد

  ..لذلك هي جزٌء من املسألة الكاملة التالية. .األشهرِ مجيعها
             =237  
                               

                                     
  732=  ] 36 :التوبة[ 

237  +732  =969  =19  ×51  
  :كلمةُ. .إذاً..       ،   َخاللَها املعنيـون األربعةُ اليت يسيح احلرم هي األشهر
ولذلك فهي تتكاملُ يف مسألة واحدة مع العبارة القرآنية املُصـورة لموضـوعِ    ،بالرباءة
  ..الرباءة
        =186  
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      =42  

42  +186  =228  =19  ×12  
  :ويف الصورة القرآنية..                                

                            ،  ــة ــارة القرآني ــرى أنَّ العب   :ن
              لنا األشه روصاألربعةت ماحلُر ة. .روالعبارةُ القرآني:         

         ، األشهرِ احلرم لنا ساحةَ الزمان خارج رصوت،   أي الزمانَ املسلوخ منـه
تصوران لنا الشهور  ،فالعبارتان إذاً. .أي تصور لنا األشهر الثمانيةَ الباقية ،األشهر احلرم

  . .أي اثين عشر شهراً ،كاملةال
 ..تني تتكامالن يف مسألةـةُ    ،لذلك نرى أنَّ هاتني العبارتني القرآنيقيمتـها العددي

   :الذي هو  جمموع الشهور ،) 12( تساوي جداَء أساسِ معجزة إحدى الكُبر  يف العدد 
       =82  . ]]..............ر احلرم األربعة  األشه[[  
       =146.... ]].. الشهور الثمانية الباقية[[  

82  +146  =228  =19  ×12  
  12= عدد الشهور 

 .. أصحاب التوبة من سورة اخلامسة آليةالسابقةُ ل لنا اآليات رتويف حني صو
 ،تأجيلُ معاقبتهِم على تلك اجلنايات بِسببِ األشهرِ احلرم اجلنايات من املشركني الذين متَّ

لتصور لنا  ،تأيت خلفَها اآليةُ اخلامسةُ اليت سميت بآية السيف ،إىل ما بعد األشهر احلرم
ساحةَ الزمان الذي تتم فيه العقوبةُ على تلك اجلنايات املؤجلةَ وعلى اجلنايات الواقعة يف 

م هذه الساحةاألشهرِ احلر ساحةَ الزمان الذي . .اليت هي خارج رصوفاآليةُ اخلامسةُ إذاً ت
وحيث إخالُء السبيل لمن تاب وكف  ،حيثُ العقوبةُ على اجلنايات ،خارج األشهرِ احلرم

  ..عليه تلك اجلنايات رتبعن عمله الذي 
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 ،واألخذ ،راوح ما بني القتلأنَّ العقوبةَ تت –يف هذه اآلية الكرمية  –ونرى .. 
ففي تنوع العقوبة دليلٌ على .  .حسب جناية كلِّ منهم ،والقعود هلم كلَّ مرصد ،واحلصر

  ..اختالف اجلنايات
حيثُ تدخلُ فيه اآليةُ اخلامسةُ اليت  –كامالً  –فالنص الذي ندرسه . .وهكذا.. 

وعقابهم الدنيوي املؤجل وغري  ،احلُرم خارج األشهرِ ،تبين موضوع القتال مع املشركني
يتكاملُ مع اآلية الكرمية اليت تبين  –كامالً  –هذا النص . .املؤجل نتيجةَ عدمِ توبتهم

  . .حرمةَ القتالِ يف الشهرِ احلرام
                              

                                     
                                       

                                      
                         

                                     
                                    

                                      
       ]3208=  ] 5 – 1 :التوبة  

                                 
                                        

                                    
                                   

         ]1732=  ] 217 :البقرة  
3208  +1732  =4940  =19  ×260  
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 ..حرمةَ القتالِ يف الشهرِ احلرامواآليةُ اليت ت بني،  ـهالذي ندرس النص وتتكاملُ مع، 

كلُّ جزٍء منها يتكاملُ مع عبارات قرآنية تكملُ الدالالت الـيت   ،نراهاً مكونةً من جزئني
  ..حيملُها

  :اجلزُء األولُ هو                          
                               

             ........   
........  :واجلزُء الثاين هو                     

                                  
                                ..  

يف  ،يتكاملُ مع اآليتني األوىل والثانية من النص الذي ندرسـه  ،األولُ منهااجلزُء .. 
  . .مسألة تبني حقيقةَ الرباءة وموضوعها

                                            
                                                   

    =799  
                                               

              =702  
799  +702  =1501  =19  ×79  

 .. عبارات لُ يتكاملُ أيضاً معوهذا اجلزُء األو–  هالذي ندرس داخلَ النص–  بنيت
 ،وهم الذين اُستثنوا من الكـافرين  ،الذين التزموا العهد واستفادوا من الرباءة وموضوعها

  .  .أي اُستثنوا من الذين جحدوا العهد ومل يلتزموا به
                                            

                                                   

    =799  
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             =645  
799  +645  =1444  =19  ×19  ×4  

يف  ،يتكاملُ مع اجلزِء األولِ من اآلية اخلامسة اليت سألت عنها ،واجلزُء الثاين منها.. 
 ،مسألة تبين سبباً من أسبابِ قَتلِ املشركني وأخذهم وحصرِهم والقعود هلم كلَّ مرصد

  ..بعد انسالخِ األشهرِ احلُرم
                                
                                   

         =933  
                                 

        =625  
933  +625  =1558  =19  ×82  

 .. الذين التزموا العهد بنياليت ت ةالقُرآني لَ مع العباراتكاملَ توكما أنَّ اجلزَء األو
وهم الذين اُستثنوا من الكافرين الذين جحدوا هذا  ،واستفادوا من موضوعِ الرباءة

ستثىن فإنَّ اجلزَء الثاين يتكاملُ مع هذه العبارات القرآنية اليت حتوي املُستثىن وامل. .العهد
  .  .منه
                                
                                   

         =933  
                             

                                   
    =815  

933  +815  =1748  =19  ×92  
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  :ويف هذا تأكيد على أنَّ العبارةَ القرآنيةَ..                    

                             ، ستـة  مثناةٌ من العبـارة القرآني:  
                     ،  َّأن عمالذي ز وليست مستثناةً من قطع العهد

يؤكِّد أنهـا   ،وتكاملُ املعىن والدالالت ،فترتيب العبارات القرآنية.... .اآليةَ األوىل حتملُه
  :امستثناةٌ من العبارة السابقة هل                  ..  

ال يوجد نص قرآينٌّ يأمر بنقضِ العهود، وال يوجد نص قرآينٌّ يأمر بقتلِ اآلخر .. إذاً.. 
ألنه آخر، فَقَتلُ املشركني حيثُ وجدوا بعد انسالخ األشهر احلُرم، وأخـذُهم، وحصـرهم   

كلَّ مرصد، يكون نتيجةَ عدمِ توبتهم عما ارتكبوا من جنايات، ونتيجـةَ عـدمِ    والقعود هلم
إقامتهِم للصالت النقية مع أبناء جمتمعهم، ونتيجةَ اتباعهم ألعمال الرجس، ونتيجةَ عدمِ دفْعِ 

  ..ما يستحق عليهم للمجتمع، حسب ما تعاهدوا عليه مع أبناء هذا اتمع
وبالتايل علينا أن ننظر إىل دالالت اآلية الكرمية  ،الّ جنعلَ القرآنَ عضنيإنَّ علينا أ.. 

وإىل  ،)مع أنّ كلمة السيف مل ترد وال مرة يف كتابِ اهللا تعاىل ( اليت سميت بآية السيف 
 ،اياتهمن منظارِ حقيقة صياغتها اللغوية بعيداً عن التاريخ ورو ،اآليات السابقة والتالية هلا

وأنّ  ،ومن منظارِ كلِّ آيات كتابِ اِهللا تعاىل اليت يؤكِّد الكثري منها أنه ال إكراه يف الدين
فاإلميانُ ال يكونُ إمياناً إالّ عن حرية كاملة . .لإلنسان كاملَ احلرية يف أن يؤمن وأن يكفر

  ..دون أي إكراه
 ..روايات يف إسقاط كتابِ اهللا تعاىل، ويف عدمِ  إنَّ املشكلةَ تكمن على دالالت ةتارخيي

وبالتايل تكمن املشـكلةُ يف  .. النظرِ إىل دالالت كتاب اهللا تعاىل إالّ من منظارِ هذه الروايات
  ..جعلِ التاريخ صنماً حيولُ بيننا وبني إدراك حقيقة الدالالت اليت حيملُها كتاب اِهللا تعاىل

حقيقةَ الرسالة اخلامتة، ويقف بيقنيٍ على كونِها من عند اهللا من يعلم : قُلت: 88س 
من مل يعلم حقيقةَ الرسالة اخلامتة يحاسب على : –أيضاً  –وقلت .. تعاىل، عليه اتباعها

كيف توفّق بني هذين القولني .. دينه، ويستطيع اخلالص على سلّم املنهج الذي هو عليه
  .. يت شهدا البشريةُ أخرياً، حيث مسع كلُّ البشر بالرسالة اخلامتة ؟بعد ثورة االتصاالت ال
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العلم هو امتالك األدلّة والرباهني كمقدمة توصلُ إىل حقيقة األمرِ ومصداقيته، وليس .. 

ولذلك بعد جميء العلم والتيقّن باألمر، فإنّ .. مجرد السماع باألمر دون الوقوف على حقيقته
ة اإلعراضضالالً وظلماً وابتعاداً عن الفطرة النقي بوجهذا األمر، ي عن حقيقة  ..  
من الضالل حيذّر و ،يحذّر اُهللا تعاىل من اتباعِ األهواِء بعد جميِء العلم. .ولذلك.. 

فذلك ظلم وضاللٌ واعتداٌء على الفطرة النقية اليت فطر اُهللا تعاىل . .باألهواء بغري علم
ويف املسألة الكاملة التالية بيانٌ . .وخروج من ساحة والية اِهللا تعاىل ونصرِه ،ليهاالناس ع

  ..يؤكّد هذه احلقيقة
                                       

     ]311=  ] 120 :البقرة   
                               

   ]282=  ] 145 :البقرة   
                                       

   334=  ] 119 :نعاماأل[ 
                                  

   271=  ] 37 :الرعد[ 
                                   

     ]379=  ] 29 :الروم  
311  +282  +334  +271  +379  =1577  =19  ×83  

. .وليس مجرد السماعِ به والتقليد األعمى ،العلم هو الوقوف على حقيقة األمر.. 
وليست حكراً  ،ليست مجرد كلمة تلفَظُ من األفواه ،فحقيقةُ الشهادة بوحدانية اهللا تعاىل

وال حيق إلنسان أن يتاجر ا لتكفري اآلخرين واتهامهِم بعدم  ،على أُمة دون غريِها
  . .اإلميان
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هو ِهللا تعاىل وللمالئكة  ،إنّ الوقوف على حقيقة الشهادة بوحدانية اِهللا تعاىل.. 

را للناس دف تعقّلها وتدبرها وُألويل العلم الذين يعقلون آيات اِهللا تعاىل وأمثالَه اليت يض
ويف املسألة الكاملة التالية بيانٌ يف . .والوقوف من خالهلا على حقيقة الشهادة بالوحدانية

  ..هذه احلقيقة
                                                

      ]405=  ] 18 :آل عمران   
                             ] 43 :العنكبوت [  =
222  

405  +222  =627  =19  ×33  
حقيقة الشهادة ونرى يف هذه املسألة الكاملة مسألة كاملةً تلقي الضوء على .. 

   :بوحدانية اهللا تعاىل ومن يشهد ا
                =266 

 =19  ×14   
           =133  =19 × 7  
        =133  =19  ×7  

ونرى أيضاً مسألةً أُخرى تلقي الضوء على كون هذه الوحدانية ال يعقلُها على .. 
   :حقيقتها إالّ العاملون

          =139  
             =222  

139  +222  =361  =19  ×19  
إنما نعين من اطّلع  ،فنحن حينما نقول من يعلم حقيقةَ الرسالة اخلامتة عليه اتباعها.. 

واليت  ،قرآنُ الكرميووقف بعلمٍ ويقنيٍ على حقيقة الرباهني واألدلّة اإلعجازية اليت حيملُها ال
وال نعين أبداً مجرد السماعِ ا كما يتصور  ،تثبت عقالً مصداقيةَ نزوله من عند اهللا تعاىل
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هو عني الكفرِ  ،فعدم اتباع احلقيقة بعد علمها والتيقّنِ ا والوقوف على أدلّتها. .الكثريون

  ..الذي يعين اجلحود باحلقيقة بعد علمها
وعن  ،أنْ نبتعد عن تكفري اآلخرين –يف كتابه الكرمي  –د أمرنا اُهللا تعاىل لق.. 

  :يقولُ تعاىل. .ابتغاًء لعرضِ احلياة الدنيا ،اتهامهم بأنهم ليسوا مؤمنني
                                  

   ]18×  19=  342=  ] 94 :النساء  
. .إىل الفقه ،من العقيدة ،لقد خالفت إمجاع األمة يف مسائلَ كثرية :89س 

 ،من خاللِ منهجية يقرها العقلُ واملنطق ،من كتابِ اِهللا تعاىل ،وبرهنت على كلِّ ذلك
 طنبستم رياضي رهانب ربه –وعماتقدمن كتابِ اِهللا تعاىل –إىل نتائجه  من م. .  

من املسائلِ اليت حيملُها القرآنُ  ،هل توجد مسائلُ أُخرى. .السؤالُ اآلن.. 
وطرح تفسريِها مبعيارِ منهجِك  ،وتريد طرحها ،وتعتقد أنها فُسرت خطَأً ،الكرمي

  ..البحثي ؟
رت خاللَ التاريخِ تفسرياً مخالفاً لدالالت ورأيت أنها فُس ،املسائلُ اليت درستها.. 

. .وأعتقد أنها تزداد كلّما تقدم حبثُنا يف كتابِ اِهللا تعاىل. .كثرية ،كتابِ اِهللا تعاىل
  ..وسنقف يف هذا اللقاِء عند مسألة من هذه املسائل

  قوله تعاىل لقد متَّ االلتفاف على دالالت. .مسألةُ الطالق ،من هذه املسائل.. 
                            ]1 :الطالق [،  سورة يف بداية

  . .الطالق
                                      

                                     
                                     
                          .......             

  ..] 2 – 1 :الطالق[ 
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  :أنهم فسروا قولَه تعاىل ،اليت متَّ االلتفاف حولَها املسألة األوىل..        

         ، النساء :مبعىن ة. .إذا أردمت تطليقالقرآني الصياغة وهذا يتناىف مع عظمة، 
. .هذا من جهة. .هي اتهام هلذا النص بالنقصان ،فإضافةُ دالالت كلمة إىل النص القرآينِّ

 نرى أنَّ صياغةَ قوله تعاىل  ،ومن جهة أُخرى         ، يف هذه العبارة 
تشابه صياغةَ عبارتني قُرآنيتني يف  ،القرآنية اليت زعم أنها حباجة إىل دالالت كلمة أردمت

 . .آيتني متتاليتني من سورة البقرة             .......    
 . .] 231 :البقرة[              .......   ]232 :البقرة [. .  

. .ويف هاتني العبارتني القرآنيتني نرى أنه من املستحيل إضافةُ دالالت كلمة أردمت
  ..!!!فكيف إذاً تضاف دالالت كلمة أردمت لعبارة مماثلة متاماً يف الصياغة اللغوية ؟ 

   :ويف تفسريهم للعبارة القرآنية..        ها مبعىنإذا أردمت  :على أن
يف تفسريهم . .إنما تعين جمرد وقوع اإلرادة به ،وأنها ال تعين وقوع الطالق ،تطليق النساء

  :استشهدوا بالعبارة القرآنية ،هذا             يف قوله تعاىل:      
                                

                    ]6 :املائدة [..  
  :لقد حصل ذلك مع العلم أنّ صياغةَ كلٍّ من العبـارتني القـرآنيتني          

     ،                ، األخرى العبارة فاهللا . .متباعدةٌ متاماً عن صياغة
 ،) إذا عزمتم الطـالق : ( أو) إذا قمتم إىل الطالق : ( أو) إذا أردمت الطالق : ( تعاىل مل يقل

 حتى تتم املقارنة مع العبارة القرآنية               ..  ما يقول جلّ وعـالإن  
          ..  

حىت تتم املقارنة مـع العبـارة   ) إذا صليتم (  :ومن جهة أُخرى اهللا تعاىل مل يقل.. 
 القرآنية        ، ما يقولُ جلّ وعالإن:                ،  يقوم فالذي

إذا (  :كقولِ أحدنا لآلخر. .وهي الوضوء ،إىل الصالة بينه وبني الصالة مسافةٌ من العمل
  ..وهذا ال يعين أنّ اآلخر موجود يف وسط املدينة ،)قمت إىل املدينة 
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  :هي تفسري قولِ اِهللا تعاىل ،اليت تم االلتفاف حولَها أيضاً املسألةُ الثانيةُ.. 

         ، فيه :مبعىن رٍ ال مجاعيف طُه وقالوا املعىن  ،فطلقوهن
هنتعد مستقبالت أردمت إىل . .فطلقوهن كلمة دالالت على إضافة وكلُّ ذلك مبين

  :دالالت  قولهِ تعاىل         ..  
يكْمن يف اإلعراضِ عن اخلَلْط الناتجِ عـن   ،حولَها اليت متَّ االلتفاف املسألةُ الثالثةُ.. 

  :تفسريِهم لقوله تعاىل            ، يعين ههن  :على أنتيف عـد فطلقوهن، 
هنتعدل أي يف الزمان الذي يصلح..  

ال  ،ةٌ لوقـوعِ الطـالق  والعدةُ نتيج. .ال قَبلَه ،إنَّ العدةَ تبدأُ بعد وقوعِ الطالق.. 
  :وهم يقولون إنَّ قولَه تعاىل. .العكس                       ،  ال يعين وقوع
 –أي أنَّ العـدةَ  . .وذلك بإضافَتهم لداللة كلمة أردمت إىل هذه العبارة القرآنية ،الطالق

  :فكيف إذاً يقولـون إنَّ معـىن قولـه تعـاىل    . .عدلَم تبدأ ب  –حسب ما يذهبون إليه 
               ن :هويف عد فطلقوهن،   نـدعأي يف الزمن الصـاحل ل. .

  . قد بدأت قبلَ وقوعِ الطالق ؟وأنَّ العدةَ  ،أليسوا بذلك قد فرضوا أنَّ الطالق نتيجةُ العدة
.       .أنه متَّ اإلعراض عن كون قوله تعـاىل  ، االلتفاف حولَهااليت متَّ املسألةُ الرابعةُ.. 
                                   ،   اً يتناولُ مجيـعكالماً عام

 ،اتكاآليسات من احملـيض والصـغري   ،أم الاليت مل حيضن ،سواٌء الاليت حيضن ،النساء
  ..ويتناولُ أيضاً الاليت مل يتم الدخولُ ن مع وجود عقد النكاح ،واحلوامل
بِحالة خاصة ال تشملُ إالّ املدخولَ   ،فكيف إذاً يتم ختصيص هذه العبارة القرآنية.. 

  :مع العلمِ أنَّ اَهللا تعاىل يقول ،ن من املعتدات باحليض                       
            ،  النسـاِء دونَ اسـتثناء   –كما نرى  –وهو قولٌ يشملُ مجيع، 

  ..!!!وليس فقط احلالةَ اخلاصةَ اليت ذهبوا إليها ؟ 
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اناً الذي نزَلَه جلَّ وعال تبي ،ولنبدأ اآلن بتفسريِ مسألة الطالقِ من كتابِ اِهللا تعاىل.. 

 ،والذي صاغَه اُهللا تعاىل صياغةً مطلقةً ليست حباجة إىل إضافة كلمات إليها ،لكلِّ شيٍء
  ..أو حذف كلمات منها

  :قولُه تعاىل..                       ، طلِّقون النسـاء  :يعينحينما ت، 
..... دةُ به كما تذهب تفاسرينا املوروثـة اإلرا تقع حينماال  ،الطالق حينما يقع :ويعين

  :وقولُه تعاىل           ، لنا صفةَ هذا الطالق بنيه ،يوقوع اتوحيثي. .
أي إىل  ،فلتستمر حيثيات الطالقِ من امتناعٍ عن املعاشرة الزوجية طوالَ فترة العدة  :مبعىن

 والعبارة القرآنية  ،إنّ الطالق يعين الفراق. ....نِهايتهِا               هـي
  ..حىت اية العدة –كمعاشرة زوجية  –مبعىن ففارقوهن 

 ولكلِّ احلاالت  ،لكُلِّ النساِء دونَ استثناء ،وقوعه يتمالطالق الذي . .إذاً..       

                ، ةالعد طوالَ فترة بينها  ،يستمرا اليت يعد حسب لكلِّ حالة
  ..اُهللا تعاىل يف كتابِه الكرمي

ــاىل..  ــه تع   :وقولُ                               
                                                

             ، هذا الطالقاُألخرى ل لنا الصفات بنيالتعاملِ مع  ،ي اتوحيثي
  ..وذلك طيلةَ فترة العدة ،الزوجة املُطلقة

  وقولُه تعاىل ..                        ،  ما ةحرهانٌ على صب
  –بعد وقوعه  –فالطالق . .نذهب إليه                       ،   أن ـدال ب

 يستمر طيلةَ فترة العدة            ، احلال إرجاع الزوجية وبالتايل ال جيوز ة
 ويف كلمة .. .إالّ بعد انتهاِء العدة ،بني الزوجني      ـةالقرآني يف العبـارة،   

                    ، دليلٍ على ذلك قُـل . .أكربفاُهللا تعاىل مل ي:   
هو بعد  ،فاألمر الذي يريد اُهللا تعاىل إحداثَه ،) ذَلك أَمراً يفال تدرِي لَعلَّ اللَّه يحدثُ ( 

  ..وليس خاللَها ،العدة
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 هو كلمةُ  ،دليلٌ آخر على صحة ما نذهب إليه..    ةالقرآني يف العبارة:  

                              

        ..   
 كَلمةُُ ..      ألجلـهن لنا بلوغَ مجيعِ املطلقات نيبت ةالقرآني يف هذه العبارة، 

ال بد أن يـبلغن ايـةَ    –ودونَ أي استثناء  –فجميع املطلقات . .الذي هو انتهاُء العدة
نهِـن ولو كان هناك . .عدة قبل بلوغِ أجلالزوجي هنهِن إىل حياتبعض عودةاحتمالٌ ل، 

  ..)بلَغن أَجلَهن  فإنْ. ( .ألتت العبارةُ القرآنيةُ على الشكل
 ،ولنأخذْ مثاالً على ذلك.... .تؤكّد هذه احلقيقة ،املنهجيةُ املُطلقةُ للقرآن الكرمي.. 

لقد بينا حني التعرضِ لمسألة الناسخِ واملنسـوخِ  . .وجهاهو أحكام املرأة املُتوفّى عنها ز
ها وهو التربص بنفِس ،عليها حكم ال خيار لَها فيه ،أنَّ املرأةَ املُتوفّى عنها زوجها ،املزعومة

ال  –ودون أي استثناء  –فجميع النساِء املُتوفّى عنهن أزواجهن  .. ...أربعةَ أشهرٍ وعشراً
ولذلك نرى أنَّ اَهللا تعاىل يصف بلوغَهن ايـة  . .ربصن بأنفسهن هذه الفترةبد من أن يت

 هذه الفترة بكلمة     ، ْوليس بكلمة فإن. .  
                                    

                                  
    ]234 :البقرة [   

وبالتايل لو وصلَ قسم  ،فلو كان هناك خيار لبعضِ النساِء بعدمِ بلوغِ ذلك األجل.. 
 دون كلمة ) فَإنْ ( ت كلمة ألت ،منهن فقط ايةَ ذلك األجل  . . لَكانت أي

  ..)فإنْ بلَغن أَجلَهن (  :العبارةُ القرآنية
 ..زوجها املُتوفّى وهذه املرأةُ املتوفّى عنها زوجها، هلا حق النفقة والسكن يف بيت، 

. .ها احلـق يف ذلـك  فل ،وإنْ خرجت ومل ترِد ذلك ،إنْ أرادت ذلك ،لمدة حولٍ كاملٍ
أزواجهن النساء املُتوفّى عنهن هذا احلكم ،وبالتايل فمجموع ريدوال ي خيرج قسم،  وقسم
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 لذلك نرى أنَّ اهللا تعاىل يضع كلمةَ . .يبقى لنهاية احلَول     يف  ،)فإذا ( دون كلمة

  ..وصف هذه القسمِ اخلارجِ منهن قبل بلوغِ احلول
                                 

                                   
      ]240 :البقرة [.   

وال خيار هلن يف  ،ان هذا احلكم جربياً على مجيع النساء املتوىف عنهن أزواجهنولو ك
 دونَ كلمة ) فإذا ( ألتت كلمة  ،وعليهن مجيعاً املتاع إىل احلَول ،ذلك   ..   

  ،ودليلٌ آخر على صحة ما نذهب إليه هو العبارةُ القرآنية..     
                ]228 :البقرة [. .... هناملُطلقات ال خيرجن من بيوت
فهن يعشن مع أزواجهن يف بيت واحد  ،كما يبني اُهللا تعاىل يف كتابِه الكرمي ،أثناَء العدة

   ..طيلةَ فترة العدة                       
     . .اُهللا تعاىل به نهرالذي يأم صطيلة  –كما نرى  –والذي هو  ،وبالتايل فالترب

هنتفترة عد، عن أزواجِهِن والزواجِ . .هو امتناع م إىل خطبتهنفاآلخرون ال سبيلَ لَه
مع أزواجِهِن ،منهن هِنيف بيوت هنألن..  

طيلةَ  ،ففي حني يأمر اُهللا تعاىل الرجالَ باالمتناعِ عن معاشرة زوجاتهِم املُطلَّقات.. 
  :فترة العدة                                   .. هذات يف الوقت، 

  أزواجِهـن خـاللَ فتـرة تلـك العـدة      يأمر اُهللا تعاىل تلك املُطلّقات باالمتناعِ عـن 
                                 ]228 :البقرة [. .  

فالعـدةُ  . .ويف هذا توازنٌ يف األمرِ اإلهلي املوجه إىل الرجلِ واملرأة على حد سواء.. 
  . .اآلخروليست بيد طرف دون  ،مفروضةٌ على الطرفني

  . .ولندرس هذه املسألةَ من خاللِ معجزة إحدى الكُبر.. 
ال جيـوز   ،مرحلةٌ كاملـةٌ  ،إنَّ املرحلةَ املمتدةَ من وقوعِ الطالقِ إىل نِهاية العدة.. 
  ..وبالتايل نراها كاملةً يف معيارِ معجزة إحدى الكُبر ،اجتزاؤها
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        ]10×  19=  190=  ] 231 :البقرة  
        ]10×  19=  190=  ] 232 :البقرة  

  . .عبارتان متوازنتان تؤكِّدان صحةَ ما نذهب إليه ،ويف بداية سورة الطالق.. 
           ]217=   ] 1 :الطالق  
        ]217=  ] 2 :الطالق  

 فالعبارة القرآنية ..                        ،  ًلنا أمرا بنيت
  روف يف اإلمسـاك، أو يف الفـراق  وهو املع ،ألجلساحته بعد بلوغِ ا ،إهلياً       

                            ..  ةوالعبارة القرآني      
                ، اُهللا تع ريدالذي ي لنا هذا األمر بنيبعـد  ت اىل إحداثَه

  ..أو يف الفراق ،وهذا األمر هو املعروف يف اإلمساك. .وليس خالهلا ،انتهاء العدة
 ..اُهللا تعاىل إحداثَه ريدالذي ي أنَّ األمر ؤكِّدا يممبلوغِ األجل ،و وليس  ،يكون بعد
يعها تصور مرحلةَ ما بعد بلوغِ اليت مج ،هو التكاملُ بني العبارات القرآنية التالية ،قبلَ ذلك

   ،وهو ما حتمله العبارةُ القرآنية ،األجل                       ،
  ..أي بعد انتهاء العدة

           ]217=   ] 1 :الطالق  
        ]217=  ] 2 :الطالق  
                   ]222=  ] 231 :البقرة  
                                  
  332=  ] 232 :لبقرةا[ 

217  +217  +222  +332  =988  =19  ×52  
عبارتان تتكامالن يف تبيان  ،من سورة البقرة)  232 ،231( ويف اآليتني  .. 

وكلُّ ذلك بعد بلوغِ  ،وألهلِ الزوجة من جِهة أُخرى ،أحكامٍ موجهة للزوجِ من جِهة
  ..األجل
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       ]491=   ] 231 :البقرة  
                                    

                                        
   ]801=   ] 232 :البقرة  

491  +801  =1292  =19  ×68  
  ..وداخل هذه املسألة الكاملة األخرية مسألةٌ كاملةٌ مختزلةٌ.. 
        =162  
             =332  

162  +332  =494  =19  ×26  
 ومما يؤكّد أنّ العبارةَ القرآنية ..                      

   ، ةالطالقِ إىل نِهاية العد اتحيثي تعين استمرار،  ةهو تكاملُها مع عبارة قرآني
  ..ساحتها بعد بلوغِ األجل ،موجهة لألزواج

                                  
       ]574=  ] 231 :البقرة  

          =262  
574  +262  =836  =19  ×44  

 : والقيمة العددية لكلمة..      ،    ها مسألة كاملـة، تعـين وقـوعن لنا أنبيت
 : فكلمةُ... ال مجرد اإلرادة بوقوعه كما زعموا.. الطالق      ـةالقرآني يف العبارة :   
                          ، ِلنا حالةَ اكتمال وقـوعِ  تصف

  ..الطالق
    =57  =19  ×3  
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  :ومما يؤكّد أنَّ العبارة القرآنية..              اتتعين استمرار حيثي

هو تكاملها مع العبارات القرآنية املُصورة لبلوغ األجل بالنسـبة   ،الطالق إىل اية العدة
  ..املصورة ملدة حاالت العدة املختلفة ومع العبارات القرآنية ،للمطلقات
     ]121=  ] 1 :الطالق  
     ]86=  ] 231 :البقرة  
     ]86=  ] 232 :البقرة  
      ]105=  ] 2 :الطالق  
         ]262=   ] 228 :البقرة  
                                   

           ]594=  ] 4 :الطالق  
121  +86  +86  +105  +262  +594  =1254  =19  ×66  

 .. الاليت مل يتم لمطلقاتل ةعد مِ وجوددعرةَ لةَ املُصووحىت لو أضفنا العبارةَ القرآني
ن ُملا اختلَّ اكتمالُ هذه املسألة ،الدخول، وحدالعبارةَ ل ها مسألةٌ كاملةألنَّ هذه..  
                           

          ]27×  19=  513=  ] 49: األحزاب   
 : ىلوكنا قد بينا أنّ قولَه تعا..                       أمر ،

إهلي للمطلقات، بأن يتربصن بأنفسهن عن أزواجِهِن ثالثةَ قروء، وبينا أنَّ هذا يتوازنُ متاماً مع 
اد عن املعاشـرة  األمرِ اإلهلي ألزواجهن الذين طلقوهن بأن تستمر حيثيات الطالق، من ابتع

 : الزوجية إىل نِهاية العدة                        ..  
 ..تني هاتني بني  ،هذا التوازنُ يف املعىن والدالالتحيـثُ ذروةُ   ،العبارتني القـرآني

  . .نراه توازناً يف القيمِ العددية بينهما ،زواجاالبتعاد عن املعاشرة الزوجية بني األ
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         =262  

            =262  
وال جيوز الرجوع إىل احلالة الزوجية إالّ  ،يف بيتها حيثُ املرأةُ ،إذاً بعد انتهاء العدة.. 

ويكونُ إاُء  ،تكونُ العدةُ قد فُرِضت على املرأة والرجلِ على حد سواء ،بعد انتهاِء العدة
ويكون كُلٌّ من املرأة والرجل أمام خيارٍ يف العودة . .وال بيد املرأة ،العدة ليس بيد الرجل

ة إىل احلياةـا     ،ويف االنفصال ،الزوجيوإم ـا اإلمسـاكإم فَفور بلوغِ األجلِ مباشرةً يتم
وقد رأينا كيف أنَّ اَهللا تعاىل ينهى الزوج وأهلَ الزوجة عن استخدامِ هذا اخليارِ .. .الفراق

  . .يف االعتداِء والعضلِ والضرر
        =162  
             =332  

162  +332  =494  =19  ×26  
فقط يف  ،ويبني لنا القرآنُ الكرمي أنَّ هناك أحقيةً للرجالِ يف رد أزواجِهِم املُطلقات.. 

هِنيف أرحام مولود وجود حالة، هنرد خاللِ . .شريطةَ حصولِ اإلصالحِ بعد نم وذلك
  . .من آيات كتابِ اِهللا تعاىل ،تكاملِ عبارتني قرآنيتني يف آية واحدة

                                     
                                       

                                         
     ]228 :ةالبقر [   

             =198  
            =258  

198  +258  =456  =19  ×24  
يستعملوا حقَّهم يف خيارِ العودة  بأن ال ،وهكذا نرى أننا أمام أمرٍ إهلي لألزواج.. 

وأمام أمرٍ إهلـي  . .للضررِ بالزوجة واالعتداِء عليها ،إىل احلياة الزوجية بعد بلوغ األجل
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بلوغ األجل ،ألهلِ الزوجات يف خيارِ االنفصالِ بعد الزوجة لِ  ،بأن ال يستعملوا حقضعل

وأمام حكمٍ إهلي يبـين أحقيـةً   . .ينهم باملعروفإذا تراضوا ب ،الزوجة عن نكحِ زوجِها
شريطةَ تأمنيِ اإلصالح بعد رد الزوجـة    ،إنْ كانت حامالً ،للزوج برد زوجته اليت طلّقها

لذلك نرى أنَّ اآليـات  . .هذه األحكام الثالثةُ متكاملةٌ يف تبينيِ أحكامِ الطالق. .املُطَلَّقة
  . .ا متكاملةٌ يف معيارِ معجزة إحدى الكُبرالكرميةَ احلاملةَ هل
                                     

                                       
                                         
    ]1227=  ] 228 :البقرة  

                         
                         
                      

           ]1430=  ] 231: البقرة  
                                  

                                   
            ]991=  ] 232 :البقرة  

1227  +1430  +991  =3648  =19  ×192  
 ،أحكام جوانبِ الطالقِ اليت تعرضـنا إليهـا   –يف كتابِ اِهللا تعاىل   –هذه هي .. 

  . .أم األدلَّة الرياضية ،سواٌء األدلَّة املنطقية ،وهذه هي أدلَّتنا من كتابِ اِهللا تعاىل
 ويف ،إنّ املُشكلةَ تكمن يف كون ما يذهبون إليه مخالفاً لدالالت كتابِ اِهللا تعاىل.. 

ويف عدمِ اعتبارِ كتابِ  ،تقدميهِم للتاريخِ ورواياته الظنية معياراً لدالالت كتابِ اِهللا تعاىل
وبالتايل فجوهر املشكلة يكمن يف ابتعادهم عن التدبرِ .. ...ىل معياراً للحق والباطلاِهللا تعا

  ..ستنقعات التاريخبعيداً عن الغرقِ يف م ،احلق لكتابِ اِهللا تعاىل
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واستشهدت بقولـه   ،قُلْت ال عودةَ إىل احلياة الزوجية قبلَ انتهاِء العدة :90س 

  :تعاىل                                  ،  اتحيثي مبعىن فلتستمر
واستشهدت .. .لزوجته املُطلّقة حىت اية العدة الطالقِ من امتناعٍ عن معاشرة الزوجِ

 : بقوله تعاىل –أيضاً  –                     ،  ِمبعىن انتظار
  . .املُطَلَّقات وامتناعهِن عن معاشرة أزواجِهِن أثناَء فترة العدة تلك

أحقيةٌ لألزواجِ برد أزواجِهِم فقط يف حالِ وجود مولود يف  وقُلْت هناك.. 
هِنتعاىل ،أرحام هبقول تواستشهد:                      

                                   
                    ..  بدالالت العبارة حيث ذهبت
 القرآنية      يف أرحامهن مولود ها يف حالِ وجودعلى أن..  

  :ملاذا ال تكون العبارةُ القرآنيةُ. .السؤال اآلن        تعـاىل ـهيف قول:         
                   ، وٍءص اليت هي  ثَالثَةُ قُرأي  ،مبعىن يف فترة الترب

  . .!!حيق للزوجِ ردُ زوجته املُطَلَّقة يف فترة العدة ؟ 
 ..القرآني العبارة أنَّ دالالت ةوملاذا جتزم:                      

         ، القروِء الثالثة اية صِ إىلةَ التربملاذا ال تكون مبعـىن  . .تعين استمراري
حبيث متكن العودة للحياة الزوجية خاللَ فترة هـذه   ،االنتظارِ الذي سقفُه ثالثةُ قروء

  ..القروِء الثالثة ؟
لنا مىت حيق للزوج رد زوجته املُطلّقة اليت يف رمحها  تفَصلْومن جهة أُخرى ملْ . .
تناىف ذلك مع ما ذهبت إليه مـن   ،فإنْ حق له ردها قبل مضي ثالثة قروء.... .مولود

  :إطالقِ العبارة القرآنية                                   ،  مبعىن
وتناىف أيضاً مع ما ذهبت إليه من إطالقِ . .استمرار حيثيات الطالق طيلة فترة العدة

  :العبارة القرآنية                              ،  مبعىن فلينتظرن
  ..وميتنعن عن أزواجهن ثالثة قروء
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اختلف ذلك مـع   ،أي حني بلوغِ أجلها ،وإنْ كانَ ردها بعد وضعِ مولودها.. 

  :كَون العبارة القرآنية                              ،   ًطْلَقَـةم
  ..صالًكونَ املرأة احلاملِ ال تحيض أ ،تشملُ حالةَ املُطلَّقَة احلامل

 ،وإنْ كان وضعها لمولودها حيتاج إىل أكثر من ثالثة شهور بعد بداية الطالق.. 
             :واختلف ذلك أيضاً مع إطالقِ العبارة القرآنيـة  ،كان أجلُها أكرب من فترة تربصها

                               ،  تعاىل هكونَ قول          ، 
  ..ثالثة شهور –ال تتجاوز يف الغالب  –يصور مدةً زمنية 

 ،وإنْ كان وضعها ملولودها حيتاج أقل من ثالثة شهور بعـد بدايـة الطـالق   .. 
ختلف ذلـك  وبالتايل ا ،أي قبل انتهاء عدتها ،فسينتهي أجلُها قبل انتهاِء فترة تربصها

  ..مع زمن قُروِء التربص الثالثة
دون  ،مىت حيق للزوجِ رد زوجته املُطَلَّقة اليت يف رمحها مولـود . .السؤال اآلن.. 

  ..!!!أن يتناىف ذلك مع ما ذهبت إليه يف ردك على السؤال السابق ؟ 
  :ال بد من إدراك دالالت كلمة ،لإلجابة على هذا السؤال..        هيف قول

  :تعاىل                      . . دالالت من إدراك وال بد
  :العدة يف قوله تعاىل                        

  :وال بد من إدراك معىن األجل يف قوله تعاىل ..] 1 :الطالق[           
                    ]2 :الطالق [،  كونَ هذه العبارات

  ..القرآنية تصور دالالت عامةً تشملُ مجيع حاالت الطالقِ دونَ استثناء
على  ،اءةُ يف أصلها تعين إدراك حقيقة املقروِء واستنباطَ دالالته الكامنة فيهالقر.. 

   :يقولُ تعاىل. .قدرِ املستطاع                     
     ]71 :اإلسراء [، هدركون حقيقته ،مبعىن ياملعىن و. .ويستنبطونَ دالالت ذات

  حتملُه كلمة    ه تعاىليف قول:                       

         ]19 :احلاقة [..  
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جمموع وحـدات الـدورات    :وعدةُ املُطَلَّقة هي. .وعدةُ الشيِء جمموع وحداته.. 
 ةالزمنيحركةَ إخصابِها اجلنسي موع الذي تتربص فيه بنفِسها عـن  . .اليت حتكمذلك ا
  ..زوجِها

  :من هنا نرى أنَّ القرَء املعين يف قوله تعاىل..                     
         ، املُطَلَّ :هو لمرأةل اإلخصابِ اجلنسي دورة قةزمن،  وتستنبطُه درِكُهوالذي ت

وما تدرِكُه من زمـن دورة إخصـابِها    ،مما اعتادت عليه قبلَ حملها إنْ كانت حامالً
وهو الشهر الذي حـدده   ،اجلنسي الذي حيكم حياتها إنْ كانت يف طورِ دورات احليض

  ..اُهللا تعاىل لآليسات من احمليض والاليت مل حيضن
 نا نرى أنَّ ورود كلمة  من ه..          يف ) أ  ،ر ،ق( من مشـتقّات اجلـذر

  :العبارة القرآنية                            ،                  َعطـي كلمـةي
         ، ُة إطالقاً يشملواملرأةَ داخلَ طورِ  ،احلامل املرأةَ :يف هذه العبارة القرآني

  ..واملرأةَ اليت مل حتض ،واملرأةَ اليت يئست من احمليض ،احليض
وبالتـايل  . .فاملرأةُ املُطلَّقةُ تستقْرأُ فترةُ تربصها حسب حالتها بني هذه احلـاالت .. 

 فمجيُء كلمةُ        إطال ،)أ  ،ر ،ق( من مشتقّات اجلذر اللغوي ناسبيكلمة ق: 
       ةيف العبارة القرآني :                    ، 

  للعبـارة القرآنيـة   ،ويناسب مقابلةَ هذه العبارة املُوجة للنساء املُطلّقات دون اسـتثناء 
                                    ،  هاهي اُألخـرى   –كون– 

  ..عبارةً مطلَقةً موجهةً جلميع حاالت الطالق دون استثناء
  . .وكنا قد رأينا كيف أنَّ القيم العدديةَ هلاتني العبارتني متساويتان.. 

          =262  
         =262  

 وكلمةُ ..           ةيف العبارة القرآني                     

         ، ًةً لفظُ عمومٍ يعين إطالقاتني ،يشملُ املرأةَ املُطَلَّقةَ مروكمـا  وثالثاً ،ومر ،
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لفظٌ صريح بعدمِ العودة للحياة الزوجية خالل القروء الثالثة  –يف الوقت ذاته  –رأينا هو 

من املُمكنِ إعادةُ  فرضنا جدالً وجماراةً لتفاسرينا املوروثة أنهولو . ..اليت هي فترة التربص
الزوجي القروِء الثالثةاحلياة لو فرضنا ذلك جدالً،ة قبلَ مضي ،  العبارة دالالت ألصبحت

  :القرآنية                              ًثالثا ةً باملطلّقةحيث  ،خاص
وهذا ينايف .. وء الثالثةال خالف أنَّ املطلقة ثالثاً ال عودة هلا للحياة الزوجية قبل اية القر

 ،ومـرتني  ،مـرةً والذي يشمل املطلقـة  من ظاهرِ صياغتها اللغوية  نقرؤهالعموم الذي 
 : وكلُّ ذلك يؤكِّد أنَّ قولَه تعاىل .....وثالثاً                        
      ص طيلةَ فترةبالترب إهلي أمر  ه ال عودةَ للحياةة جلميع النساء دون استثناء، وأنالعد

  ..الزوجية أثناء فترة العدة
 ..ةلعدل هذا بالنسبة. .وه املُطَلَّقة حلظةُ حسمِ العالقة الزوجية إما  :بينما أجلُ املرأة

  ..باملعروفأو بالتفريق  ،باإلمساك باملعروف                        
              ]2 :الطالق [..  

وميتنع الزوج خاللَها عـن   ،إذاً هناك عدةٌ تتربص ا املُطلقةُ بنفِسها عن زوجِها.. 
وإمـا   ،وهناك أجلٌ يتم ببلوغه إماّ اإلمساك والعودة إىل احلياة الزوجية. .معاشرة زوجته

وكـذلك   ،والعدةُ واألجل يتطابقان بالنسبة للمرأة املُطَلَّقة اليت يف طورِ احليض. .قالفرا
ولكنهما يفترقان بالنسبة للمرأة . .وكذلك املرأة اليت مل حتض ،املرأة اليت يئست من احمليض

  ..احلامل
 ،جلنسـي تستقرئ هي دورةَ إخصابِها ا ،فاملرأة احلاملُ واملرأةُ اليت يف طور احليض.. 

  :حيثُ عدتها ثالثُ دورات إخصابٍ جنسي                        
     ..  

استقرأ اُهللا تعاىل دورتها  ،واليت مل حتض ،بينما املرأةُ اليت يئست من احمليض.. 
  :حيثُ عدا ثالثةُ شهور ،وحددها بشهر                  

                      ..  
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ويف كُلِّ هذه احلاالت يأمر اُهللا تعاىل الزوج باالبتعاد عن زوجته املُطَلّقة خاللَ .. 

  :من بيتها وأالّ خترج املرأةُ املُطَلَّقَةُ ،تلك العدة                  

                              
                    ]1 :الطالق [   

 ..كاملة نا أمام مسألةعن  ،وهكذا نرى أن ساحةَ العدة اليت ميتنع فيها األزواج بنيت
  ..بعضهم
          ]262=  ] 228 :البقرة  
                                      

    ]432=  ] 1 :الطالق  
                                                     

    ]427=  ] 4 :الطالق  
262  +432  +427  =1121  =19  ×59  

تؤكِّد صحةَ ما نذهب  وداخل هذه املسألة الكاملة نرى مسألةً كاملةً مختزلَةً.. 
  :العبارة القرآنية.. ...إليه         ،  عن باالبتعاد اإلهلي األمر صوِرت

دالع اية حىت املُطلَّقَة الزوجة ة. .ةمعاشرةوالعبارة القرآني:           ،  َةعد رصوت
  :والعبارةُ القرآنية. .وعدةَ املرأة اليت داخل طور احليض ،املرأة احلامل     ، 

يمِ لذلك نرى أنَّ الق. .وعدةَ املرأة اليت مل حتض ،تصور عدة املرأة اليت يئست من احمليض
  . .تكَونُ مسألةً كاملةً يف معيارِ معجزة إحدى الكُبر ،العددية هلذه العبارات القرآنية

     =121  
      =87  
      =96  

121  +87  +96  =304  =19  ×16  
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إما اإلمساك  ،يعين بلوغَ أجلها الذي يتم فيه احلسم ،ةفانتهاُء عدة املرأ.. .وهكذا.. 

أو قبلَ  ،ما عدا املرأة احلامل اليت تضع محلَها بعد مضي القروء الثالثة ،وإما الفراق
  ..مضيها

  . .وكنا قد رأينا املسألة الكاملة التالية.. 
             =198  
            =258  

198  +258  =456   =19  ×24  
كمسألة        =114   =19  ×6   :والعبارةُ القرآنية.. 

ها إىل املو ،كاملةىل إعادتمن الرحم. .ال إىل احليض ،لودمن اَألو خيرج وال  ،فاحليض
  ..يعرف باحليضِ إالّ بعد خروجِه من الرحم

 والعبارةُ القرآنيةُ ..                       كالم
 والعبارةُ القرآنيةُ . .مستأنف مستقلٌّ بذاته                    

      ، هذا الكالم املستأنف لَه ،تأيت بعدوليس قَب. .  
وبعولَتهن أَحق ،، ،والْمطَلَّقَات يتربصن بِأَنفُِسهِن ثَالثَةَ قُروٍء( فاهللا تعاىل مل يقل .. 

كي ذَلف نهدالحاً  بِروا إِصادإِنْ أَر، هِنامحي أَرف اللَّه لَقا خم نمكْتأَنْ ي نلُّ لَهحال يو ،،
  إنما يقول جلّ وعال ..)إِنْ كُن يؤمن بِاللَّه والْيومِ الْآخرِ          

                                         

                                 
  : لذلك فالعبارة القرآنية..            ، 

   :اليت تتكاملُ معها من اَألوىل ربطُها بالعبارة القرآنية            

        ، القرآنية وليس ربطها بالعبارة:              

        ..  
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 باملولود يتعلَّق هوالذي ال حيلُّ هلا كتمان يف رحمِ املُطَلَّقة أنَّ اخللق ا يؤكِّدومم   

                   .. ذلك ؤكّدما يم،  هو تكاملُ هذه
مع عبارات ةالقرآني يف األرحام العبارة هوتصوير اإلنسان خلق رصوت ةوأجلَ املرأة  ،قرآني

  . .واألمر باإلنفاقِ عليها يف فترة احلملِ تلك ،احلامل
              ]198=   ] 228 :البقرة  
           ]205=  ] 6 :آل عمران  
           ]165=  ] 5 :احلج  
          ]167=  ] 4 :الطالق   
             ]253=  ] 6: الطالق  

198  +205  +165  +167  +253  =988  =19  ×52  
  :وحنن حينما نربطُ دالالت العبارة القرآنية..               

          ة اليت تتكاملُ معهابدالالت العبارة القرآني:           

             ، يف رحمِ املُطَلَّقة مولود وجود علينا أالّ ننسى  ،وبالتايل حبالة
  :أنَّ اَهللا تعاىل يقول                         

وأنه لو  ،ألجلهن –دون أي استثناء  –وذلك يشملُ بلوغَ مجيع املُطلقات  ،] 2 :الطالق[ 
ألتت  ،كان هناك احتمالٌ لعودة بعضِ املطلقات إىل احلياة الزوجية قبلَ بلوغِ أجلهن

 العبارةُ القرآنية            فَإنْ(  :على الشكل ألتت  نلَهأَج نلَغبورود  ،)ب
وذلك يف وصف حكْمِ النساء املُطَلّقات الاليت لَم  ،  دون كلمة ) فإنْ ( كلمة 

وكنا قد بينا ذلك يف الرد على السؤالِ . .يعدنَ إىل احلياة الزوجية حىت اية العدة
  ..السابق

 ..هتعاىل ولو كان معىن قول:                        ، 
لو أعادها زوجها لعصمته قبل اية  فحني ذلك ،هو أنْ تنتظر املرأةُ مدةً أقصاها ثالثة قروء

أي لكان  ،لكان أجلُها قد انتهى عند حلظة عودا إىل عصمة زوجها ،هذه القروِء الثالثة
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لتعارض ذلك مع . .لو كان األمر كذلك. .ويتم حتديده من قبلِ الزوج ،أجلُها ليس ثابتاً

ن لنا أنَّ األجلَ ثابتيقولُ تعاىل ،البيان القرآينِّ الذي يبي:          

                 ]2 :الطالق [،  ذلك أيضاً  –ولتعارض– 
 ،وليس قبلَه ،يكون بعد انتهاء األجل ،مع كَون اإلمساك باملعروف والفراقِ باملعروف

  . .وبالتايل مع كونِه نتيجةً النتهاِء األجل وليس مقدمةً له
قة إىل بينما عودةُ املُطلّ. .القرآنُ الكرمي يبين لنا أنه بعد انتهاِء األجل يتم اإلمساك.. 

وهذا  ،يعين أنّ اإلمساك مقدمةٌ لنهاية األجل ،احلياة الزوجية قبل انتهاء القروء الثالثة
  ..نقيض ما يبينه القرآنُ الكرمي

  :ولو كانت دالالت العبارة القرآنية..                

    ، اً أقصاه ثالثةُ قروءتعين انتله قبل ذلك ،ظاراً زمني حد عضاملمكنِ و حني  ،ومن
. .لو كان األمر كذلك. .يعيد الزوج زوجته إىل عصمته قبلَ اية فترة االنتظار هذه

فعدةُ املتوىف عنها  ،ال ميكن اجتزاؤها ،لتعارض ذلك مع كَون عدة املتوىف عنها زوجها
ها تمتاماًزوج ةمشا بصياغة يقولُ تعاىل. .رِد:                    

                   ]234 :البقرة [..  
  :فكما أنَّ العبارة القرآنية..                     

             ، هاحتملُ حكماً للمتوفّى عنها زوج،  حبيث تعتد  
          ، ص هذهاجتزاء لفترة الترب كذلك فإنَّ العبارةَ . .دون أي

  :القرآنية                    ،  حتملُ حكماً جلميع
 بأن تعتد  –دون استثناء  –املطلّقات         ، اجتزاء وبالتايل ال ميكن  ،دون أي

  ..العودة إىل احلياة الزوجية قبل انتهاِء زمنِ القروء الثالثة
 وكلمةُ ..    ةيف العبارة القرآني:                

        ، حقني ما على اآلخر ،تعين تعارضإحداه وترجيح. . الزوجِ برد فحق



495                  
على حق  –يف هذه احلالة  –يرجح  ،بعد أنْ أت القروَء الثالثة فيه ،زوجته إىل بيتها

  . .العودة إىل هذا البيت زوجته بعدمِ
ن بعد وحنن نعلم أنِّ حق الزوجة بِحسمِ عدمِ العودة إىل احلياة الزوجية يكو.. 

وبالتايل  ،انقضاِء فترة التربص مباشرةً بالنسبة للمرأة غريِ احلامل أي بعد.. انقضاِء األجل
ويكونُ بعد وضع . .د مضي القروِء الثالثةحيثُ تبلغُ أجلَها بع ،بعد خروجِها من بيتها
  . .حيثُ تبلغُ أجلَها حينما تضع حملَها ،املرأة احلامل لمولودها

  :إذاً أحقيةُ الرجلِ املعنيةُ بقوله تعاىل..                   

      ،  اتكونُ بعدلَهمح عضلِ اليت مل تاحلام للمرأة حيثُ  ،انقضاِء القروِء الثالثة
حيثُ يبدأُ حقُّها  ،وتكونُ قبلَ وضعِ املُطلّقة ملولودها ،يبدأُ حقٌ للزوجة بِمغادرة بيتها

  . .بِحسمِ عدمِ عودتها للحياة الزوجية مع زوجِها الذي طلّقها
 قولُه تعاىل .. إذاً..                         هو

وقبل  ،وذلك بعد انقضاء العدة ،على حقِّها باخلروجِ من بيتها ،ترجيح لحق الزوجِ بِردها
  ..وضعها لِمولودها

دون أي اعتبارٍ  ،ة العدةفلو كانت املسألةُ مسألةَ حق للزوجِ برد زوجته يف فتر.. 
لناسب  ،ودون اعتبارٍ لألدلة اليت رأيناها ،لحق الزوجة بعدمِ الرجوعِ إىل احلياة الزوجية

  :ذلك جميُء العبارة القرآنية                      ، 
بصيغة:  )ولَتعبلو نهالحاً  احلقوا إِصادإِنْ أَر كي ذَلف نهدبِر(،  وحني ذلك ال معىن حلق

يف هذه احلالة  –ألنَ الزوج  ،الزوجة بعدمِ العودة إىل احلياة الزوجية بعد انقضاِء أجلها
  . .غِ األجلمن خاللِ ردها قَبلَ بلو ،يستطيع سحب هذا احلق منها مىت شاء –املُفترضة 
  :بني حالتني  –بالنسبة للمرأة احلامل  –علينا أن نميز . .وهكذا.. 

أي حني والدة املُطلَّقة قبل  ،تكونُ بانقضاِء األجل قبلَ انقضاِء العدة :احلالة األوىل 
  ..انقضاِء القروِء الثالثة

  



496                  
 

 

  
 

فوالدتها تكونُ قبلَ انقضاِء  ،ويف هذه احلالة ال تستطيع املرأةُ أن تكتم ما يف رمحها.. 
ويف هذه احلالة . .)د  ،ج( تبتعد عن الوالدة باملسافة  –كما نرى  – فنهايةُ العدةُ ،عدتها

حيث زوجته املُطلّقةُ ما زالت عنده يف  ،ال يقلق الرجلُ على مولوده الذي ولد عنده
  . .ألنَّ زمن القروِء الثالثة ملْ ينته بعد ،البيت

  :وبالتايل فاألحقيةُ الواردةُ يف العبارة القرآنية..             

          ، ةَ تكون بعد انقضاِء القروِء  ،ال تعين هذه احلالةألنَّ هذه األحقي
وألنَّ الزوج ال  ،من جهة ،وقبل وضعِ املرأة لمولودها ،حيث خترج املرأةُ من بيتها ،الثالثة

 ،ألنَّ املرأةَ املُطَلَّقةَ مل خترج من بيتها قبل وضعِ مولودها ،وده يف رحمِ أمهخيشى على مول
  . .اليت ال خترج فيها من بيتها ،خالل فترة العدة –يف هذه احلالة  –فوضعها ملولودها كان 

 ..ةالقرآني العبارة ويف ورود :            ، 
 بعد العبارة القرآنية                    ،  َإشارةٌ إىل أن

  ..ال قبل مضيها ،أحقيةَ الزوجِ برد زوجته تكون بعد مضي القروِء الثالثة
                                       

                                      

         ]228 :البقرة [..  
عن حاالت كون املرأة ليست  –من حيث النتيجة  –ال ختتلف  ،ذه احلالةُوه.. 

حيثُ العودةُ إىل احلياة الزوجية يف تلك احلاالت ال يكون إالّ بعد انقضاِء القروِء  ،حاملةً
ومن جهة أخرى ال خيشى الزوج على مولوده الذي متَّ وضعه عنده قبل اية . .الثالثة

  ..ثةالقروِء الثال
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أي بانقضاِء القروِء الثالثة  ،تكون بانقضاِء العدة قبلَ انقضاِء األجل : احلالةُ الثانية
  ..قبلَ والدة املُطلَّقة

 



 


واُهللا  ،بعد انقضاِء عدتها ،ويف هذه احلالة قد تستطيع املرأةُ أن تكتم ما يف رمحها.. 
. .)ج  ،د( فاألجلُ يبتعد عن العدة باملسافة . .يحذِّرها من ذلك –كما رأينا  –تعاىل 

ويف . .نتهتوفترةُ التربصِ قد ا ،ويف هذه الفترة ال جيوز احلسم ألن األجل لَم يأت بعد
  . .وهو يوم الوالدة ،هذه الفترة حيق للزوجِ رد زوجته ريثما يأيت يوم احلسم

ففترةُ العدة اليت كانت فيها الزوجةُ  ،فالزوج يف هذه احلالة قد خيشى على مولوده.. 
 ،هلهاأن تذهب إىل بيت أ ،واملرأةُ تستطيع بعد انتهاء عدا ،عنده يف بيتها قد انتهت

من هنا كانت له األحقيةُ يف ردها . .وحني ذلك قد خيشى الزوج على مولوده يف رمحها
وتسبق بلوغَ األجل الذي هو وضع  ،يف هذه الفترة اليت تلي انقضاء العدة ،إىل بيتها

  . .املولود
  :ويف هذه احلالة علينا أن نميز بني احتمالني.. 
 )1  (– الزوج القروِء الثالثة وقبلَ بلوغ  إذا استخدم بعد هزوجت يف رد هتأحقي
ال يعين أنَّ الزوجةَ قد فقدت  ،يف هذه احلالة فإنَّ رد الزوجِ لزوجته يف هذه الفترة. .األجل

  :وبالتايل فيوم احلسم. .حقَّها باالنفصالِ حني بلوغها األجل بوالدتها     

             ]4 :الطالق [،  رد غمِ منلحسمِ على الرل  ظَرنتم يوم
  . .زوجِها هلا
  :ولذلك نرى أنَّ اَهللا تعاىل يقول..                   

      ، ومل يقل:  )نهولَتعبلو هِن، ،احلقالحاً ، بإمساكوا إِصادإِنْ أَر كي ذَلف ،(. .
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فاإلمساك ال يكونُ إالّ بعد . .فاملسألةُ مسألةُ رد ريثما يأيت األجلُ فإما إمساك وإما فراق

  :يقولُ تعاىل. .بلوغِ األجل                     

      ]2 :الطالق [..  
حتصلُ على السكن  ،ويف هذه احلالة فإنَّ الزوجةَ اليت متَّ ردها ريثما يأيت األجل.. 

تبين لنا  ،وعظمةُ الصياغة القرآنية.. ...ردها، وليس كونها مطلّقةواإلنفاق كونها قد متَ 
مسألةٌ كاملةٌ يف معيار معجزة إحدى  ،مِ هذه احلالةأنَّ النصوص القرآنيةَ املُصورةَ ألحكا

  . .الكُبر
                                     

                                       

     ]829=  ] 228 :البقرة   
          ]167=  ] 4 :الطالق  
                                      

                                 
  752=  ] 1 :الطالق[ 

829  +167  +752  =1748  =19  ×92  
 )2  (- يف رد هتأحقي الزوج وقبلَ بلوغِ  إذا مل يستخدم القروِء الثالثة زوجته بعد
يف هذه احلالة يأمره اُهللا تعاىل أن يسكنها وأن  ...وملْ يرِد العودةَ إىل احلياة الزوجية ،األجل

  :وذلك بقوله تعاىل. .وأن ينفق عليها حىت تضع حملَها ،يف فترة عدا ،ال يضايقَها
                                 

                           ]يف  ،] 6 :الطالق ويكونُ احلسم
هبلوغِ األجل قد بانت نتيجت، ة ليست مرادةفالعودةُ إىل احلياة الزوجي،  وبالتايل فأحكام

  :قوله تعاىل                  ،  إىل احلياة يف العودة
  . .تكونُ خارج ساحة التطبيق بالنسبة للزوجني  ،الزوجية
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  :ويف حني تعلَّق الزوجان يف احلالة السابقة بأحكامِ قوله تعاىل..       

                 ،  ذه األحكام –يف هذه احلالة  –ال يتعلّقان،  َّألن
  . .إمكانيةَ استخدام حق العودة للحياة الزوجية غري ممكنة

املُصورةَ لهذه احلالة تكَونُ وعظمةُ الصياغة القرآنية تبين لنا أنَّ النصوص القرآنيةَ .. 
  . .مسالةً كاملةً يف معيارِ معجزة إحدى الكُبر

                                     

            ]571=  ] 228 :البقرة   
                                      

                                
  752=  ] 1 :الطالق[  

                                 

           ]615=  ] 6 :الطالق  
571  +752  +615  =1938  =19  ×102  

 : وهكذا نرى أنَّ العبارةَ القرآنية..        ، 
وتعين العدةَ  ،وتعين العدةَ واألجلَ بالنسبة للمرأة غريِ احلامل ،تشملُ مجيع حاالت الطالق
لجميعِ حاالت  ،ىل احلياة الزوجية خاللَ العدةفال عودة إ. .فقط بالنسبة للمرأة احلامل

  ..الطالقِ دونَ استثناء
وال يضيق  ،جيب أنْ تسكن املرأةُ املُطَلَّقَةُ يف بيتها ،ونرى أيضاً أنه أثناء العدة.. 

جيب أن ينفَق عليها  ،ها الثالثة ولَم يتم ردهاوإنْ كانت حامالً وانقضت قرؤو ..عليها
  ..نراها يف املسألة الكاملة التالية. .هذه احلقيقة.. .حىت تضع محلَها
                                     

                                       

     ]829=  ] 228  :البقرة  
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           ]615=  ] 6 :الطالق  
829  +615  =1444  =19  ×19  ×4  

دون أنْ نخلُق،  ذا املنهجِ من التفسريِ نستطيع فَهم دالالت العبارات القرآنية.. 
علَ من ودونَ أنْ جن ،ودون أن نطْلق املُخصص ،ودونَ أن نخصص املُطْلَق ،اختالفاً بينها

  ..روايات التاريخ معياراً إلدراك دالالت كتابِ اِهللا تعاىل
إىل أجل املتوفّى عنها  –يف إجابتك على السؤالني السابقني  –مل تتعرض  :91س 

  :واليت تضع محلَها قبل انقضاء فترة تربصها الواردة باآلية الكرمية ،زوجها  
                                        

                                
   :أنك مل تبين لنا كيف توفّق بني قوله تعاىل. .ما أُريد قَولَه. ....] 234: البقرة[ 
                     ]املرأة  ،] 4: الطالق وبني حالة
اليت تضع محلها قبل اية فترة التربص اليت يأمرها اهللا  –املتوىف عنها زوجها  –احلامل 

  ..تعاىل ا ؟
  :ة القرآنيةالعبار..                               صلنا فترةَ ترب نبيت

 ،وكنا قد بينا ذلك حينما تعرضنا ملسألة الناسخ واملنسوخ املزعومة ،املتوفّى عنها زوجها
لمرأة املُتوفّى عنها تصور حكمني متكاملني ل ،فقد رأينا كيف أنها جزٌء من مسألة كاملة

  ..زوجها
                                    

                                  
    ]899=  ] 234 :البقرة   
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      ]887=  ] 240 :البقرة  

899  +887  =1786  =19  ×94  
نرى أنّ التربص املعين يرد بصيغة ال خيار آخر فيهـا   ،ويف هذه العبارة القرآنية.. 

  :للمرأة املتوفّى عنها زوجها                           ،   ّونـرى أن
ــة  ــارة القرآني   : العب                                   

       ،  ص –مباشرةً  –تأيترة لفترة التربة املُصوالعبارة القرآني وتبدأُ بكلمة  ،بعد
      نا كيف أنّ . .كما هو احلال يف اآلية األخرى) فَإن ( وليس بكلمةا قد بيوكن

    أزواجهـن هلـذا األجـل دون أي ضرورة بلوغ مجيع النساء املتوفّى عنهن ؤكّدذلك ي
  فبلوغُ هذا األجل ال يكون قبل اية فترة التربص اليت حتملُها العبارةُ القرآنيـة  . .استثناء

                 ..  
ــة ..إذاً..  ــارة القرآني   :العب                              

            ،  لنا نبيمرحلةَ ما بعد  –بالنسبة للمرأة املتوفّى عنها زوجها  –ت
اضح بالنسبة للمرأة غري احلامل املتـوفّى  واألمر و.. .التربص اليت هي أربعةُ أشهرٍ وعشر

تكون حرةً فتفعل بنفسها  ،فبمجرد بلوغ األجل بانقضاء فترة التربص هذه ،عنها زوجها
  ..ما تشاء –وضمن حدود اهللا تعاىل  –باملعروف 
  :فهي أمام حالتني ،أماّ املرأةُ احلامل املتوفّى عنها زوجها.. 

وهنا ال  ،ترة التربص قبل وضعِ املرأة احلامل ملولودهاتكون بانقضاء ف :احلالة األوىل
ألنها تكون قد تربصـت بنفسـها    ،مشكلة يف أن تكونَ املرأةُ حرةً فور وضعها ملولودها

أي تكونُ قـد عملـت بـاحلكمني    . .ووضعت حملها بعد ذلك ،أربعة أشهر وعشراً
شراً كوا امـرأة متـوفّى عنـها    فتربصت بنفسها أربعة أشهر وع ،الشرعيني بآن واحد

  ..وانتهى  أجلها بوضعها حلملها كوا امرأة حاملة ،زوجها
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تكون بوضعها ملولودها قبل انتهاء فترة التربص وهي أربعـةُ أشـهرٍ    :احلالة الثانية

على املرأة أيضاً أن تعمل ـذين  . .يف هذه احلالة. .وهي احلالة اليت سألت عنها ،وعشر
أي عليها أنْ تنهي فترةَ تربصها كوا امرأةً متوفّى عنـها   ،عيني بآن واحداحلكمني الشر

 للوصولِ إىل ما تصوره العبارةُ القرآنيـة   ،زوجها                       
                    ،  عملت باحلكم الشرعي ويف الوقت ذاته تكون قد

  :الثاين املُصـور بالعبـارة القرآنيـة                                
يف  –وبذلك تكون قد نفّـذت  . .كوا قد وضعت مولودها قبل ذلك ،] 4 :الطالق[   

شأنها بذلك شأنُ  ،القرآنيتنياحلكمني الشرعيني احملمولني اتني العبارتني  –الوقت ذاته 
  ..احلالة األوىل

ولذلك نرى أنّ عظمة الصياغة القرآنية تتجلّى بِكون هاتني العبارتني القـرآنيتني  .. 
  ..متكاملتني يف معيار معجزة إحدى الكُبر

                                                    
  365= ]  234 :البقرة[ 

           ]167=  ] 4 :الطالق  
365  +167  =532  =19  ×28  

  :ويف الصياغة القرآنية املُطْلَقَة..                            .. 
سواء املتوفّى عنها زوجها الـيت   ،بيانٌ يحملُ كُلَّ حاالت املرأة احلامل. .يف هذه الصياغة

وسواء املُطلّقـة الـيت    ،أو بعد انقضاء فترة تربصها ،تضع محلها قبل انقضاء فترة تربصها
  ..أم بعد هذه العدة ،تضع محلَها قبل اية عدا اليت هي ثالثة قروء

  :فاُهللا تعاىل يقول ..                         ،  ومل يقـل:  
فاألجل الذي تكون فيـه املـرأةُ   ).. وأُوالت الْأَحمالِ يبلُغن أَجلَهن بِوضعهن لحملهن (    

تشاء وباملعروف، لـيس حلظـةً    ما –ضمن حدود اهللا تعاىل  –احلاملُ حرةً، وتفعلُ بنفسها 
يتم بلوغُها فور انتهاء العدة كما هو احلال بالنسـبة للمـرأة غـري     –جلميع النساء  –حمددةً 



503                  
 ما ميتدموع النساء احلامالت  –احلامل، إن بالنسبة–  ل ثابتها األومسافةً من الزمن، حد

ت حملَها قبل اية هذه العدة، وحدها الثاين وهو انتهاء العدة بالنسبة للمرأة احلامل اليت وضع
  ..هو وضع املرأة احلامل حلملها، تلك املرأة اليت أت عدا قبل أن تضع محلَها

فهذه املسافةُ من الزمن بني هذين احلدين لكلِّ امرأة حامل مل تضع محلَها قبل اية .. 
لك نرى أنّ اهللا تعاىل يخاطب مجلةَ النساء ولذ.. .هي أجلٌ تبلغه حسب فترة محلها ،عدا

  :احلامالت بالصياغة القرآنية                            َليشمل
سواٌء يف مسألة الطالق أم يف مسألة املتـوفّى عنـها    ،هذا اخلطاب القرآينُّ كُلَّ احلاالت

  ..زوجها
  لقرآنية العبارة ا. .إذاً..                   لنا رصوموع  –ت بالنسبة

احلـد األول هـو   . .مرحلةً هلا حداها الواضحان يف كتاب اهللا تعاىل –النساء احلامالت 
وهذا االنقضاء يكونُ أجالً للنساء الاليت وضعن محلهن أثناء فتـرة   ،انقضاء فترة التربص

املرأة احلامل حلملها ،صالترب عضالثاين هو و ها  ،واحلدصتلك املرأة اليت انقضت فترةُ ترب
ولذلك نرى هذه العبـارة  . .وهنا ختتلف كُلّ امرأة حامل عن غريها ،قبلَ أن تضع محلَها

  ..القرآنية مسألةً كاملةً يف معيار معجزة إحدى الكُبر
        =114  =19  ×6  

  :ويف العبارة القرآنية..                             
 نرى أنّ العبارة  ،] 228 :البقرة[           : توازي متاماً العبارة:       
             .. للنساء احلامالت ملا  ،فهذا األجلُ املعين هنعه وضهو ذات

اهللا تعاىل يف أرحامهن ة تتجلّى بتساوي . .خلقالقرآني ولذلك نرى أنّ عظمةَ الصياغة
  . .جمموع القيم العددية حلروف هاتني العبارتني القرآنيتني

        =114 =19  ×6  
        =114  =19  ×6  
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 والعبارة القرآنية ..                       ،  تأيت

  :ولكلِّ احلاالت كما بينا سابقاً ،مباشرةً بعد حتديد عدة املُطلّقة    

                                   
كوا ال حيلّ هلا  ،املرأةَ املتوفّى عنها زوجها –أيضاً  –وحكْمها يشملُ . .] 228 :البقرة[ 
  ..رمحها أن تكتم ما خلق اهللا تعاىل يف –أيضاً  –

 والعبارة القرآنية  ..                          
        ]ة املتوفّى  –هي اُألخرى  –]  234 :البقرةتأيت مباشرةً بعد حتديد عد

  :عنها زوجها                          
                                     ]البقرة: 
234 [. .كمها احمليط، نرى أنَّ حها من سياقها وجتريداملرأةَ  –أيضاً  –يشملُ ها وبإطالق

  . .املطلقةَ كونها تصبح حرةً بعد انقضاء أجلها
ــة ..  ــارة القرآنيـ   :والعبـ                              

  ..إطالقاً يشملُ كُلّ احلاالت –كما قلنا  –حتملُ  ،] 4 :الطالق[ 
يف تساوي القيم العددية بني  –أيضاً  –ياغة القرآنية تتجلّى عظمةُ الص. .ولذلك.. 

  ..املسألتني التاليتني
             ]198=  ] 228 :البقرة  
           ]716=  ] 4 :الطالق  

198  +167  =365  
                                                    

  365= ]  234 :البقرة[ 
واليت عليهـا أن تتـربص    –وأيضاً املتوفّى عنها زوجها  -فاملرأةُ احلاملُ املُطلَّقة .. 

ال حيلّ هلا أن تكتم ما خلق اهللا تعـاىل يف   ،ربص اليت حددها اُهللا تعاىل هلابنفسها فترةَ الت
  :رمحها                              ،  وال ينتهي أجلُها إالّ بعد
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  :أن تضع حملَها                           . .وبعد . .حني ذلك

 –ضمن حدود اهللا تعـاىل   –تستطيع أن تفعل بنفسها  ،تنفيذها ألحكام كتاب اهللا تعاىل
  :باملعروف مـا تشـاء                                     

       .. كتاب اهللا تعاىل ه يف ظاهرهذا ما نقرؤ ة لعباراتوهذا  ،الصياغة اللغوي
  ..بني هذه العبارات –يف القيم العددية  –ما يتجلّى توازناً 

وال جيوز إاؤها  ،من أنَّ العدةَ ال تجتزأُ ،ما أدركته يف مسألة الطالق :92س 
الزوجية ه ،والعودةُ إىل احلياةتاي هلا . .اإالّ ببلوغِ األجل وهو وبالتايل فالعدةُ ينصاع

 ،واجتزاؤها ليس بيد الرجلِ كما أنه ليس بيد املرأة ،الرجلُ واملرأةُ على حد سواء
وذلك باالبتعاد عن فراشِ الزوجية طيلةَ فترة  ،وحينئذ يدفع الرجلُ مثن تطليقِ زوجته

ويف ذلك . .فراش قبلَ بلوغِ األجلدون أن يكونَ له اخليار يف العودة إىل هذا ال ،العدة
وتوازنٌ يف احلكمة  ،توازنٌ بني ما تدفعه املرأةُ من ضريبة الطالقِ وبني ما يدفعه الرجل

  ..واملوعظة اليت يريد اهللا تعاىل أن يتعظَ ا الرجلُ واملرأةُ على حد سواء
فيه الرجلُ على االمتناعِ عن أال ترى معي أنَّ هذا احلُكْم الذي يجبر .. .لكن.. 

ةحىت بلوغِ أجلِ العد هأخـرى   ،فراشِ زوجت الرجلُ بامرأة جقد يكونُ دافعاً ألن يتزو
وبالتايل تدفَع املرأةُ املُطَلَّقَةُ مثناً أقسى مما لو كان  ،تعوضه عما  يحرم منه يف فترة العدة

وبذلك يكـونُ هـذا    ،ودةُ إىل فراشها قبلَ بلوغِ األجل ؟بيد الرجلِ إاُء العدة والع
الذي ترى فيها إنصافاً للمرأة يكونُ وباالً عليها  ،احلكم!!. .. ةكْمبني ح فِّقوت كيف

حىت بلوغِ األجلِ من جهة استمرارِ العدة من ضرورة ما رأيت،  دتعد كْمِ إباحةح وبني
  ..خدامِ الرجلِ له ضد امرأته املُطَلََّقَة من جهة أُخرى ؟الزوجات وإمكانية است

 ..واحد احلق نور، دال يتعد هكلمةُ النـورِ يف كتـابِ اِهللا   . .ومسار ولذلك ال ترد
ولذلك ال تـرد كلمـةُ   . .بينما ظلمات الباطلِ كثريةٌ ومتعددةٌ. .تعاىل إالَّ بصيغة املُفرد

  ..بِ اهللا تعاىل إالّ بِصيغة اجلمعالظلمات يف كتا
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واكتشـافُها  . .وتعاير يف موازينِ احلـق  ،فاحلقيقةُ ترى من منظارِ احلق. .من هنا.. 

من مسارِ احلق مةقدإىل م ا أن يكونَ .... .والسريِ يف هذا املسارِ للوصولِ إليها ،حيتاجأم
 ،فهذا يعين عدم معرفتهـا  ،اراً لمعرفة احلقيقةمعي –الذي حيسبه اجلاهلون حقّاً  –الباطلُ 

  . .والغرق يف مستنقعات التيه
وهم يعيشونَ  ،بهايأننا نطلب منهم النظر إىل حقيقة متَّ تغي ،مشكلتنا مع بعضهِم.. 

احلقيقةَ يف موازينِ  وبالتايل يعايرونَ ،واقعاً يجسد موروثاً تارخيياً يقَدم على أنه عني املنهج
ويتحولُ املوروثُ إىل صنمٍ حيجبهم عن رؤية نـورِ   ،فَتجحد احلقيقةُ ،مواريثهِم التارخيية

  ..احلق يف كتابِ اِهللا تعاىل
حيملُ حكماً مباحاً  ،من قال إنَّ القرآنَ الكرمي الذي نزلَه اُهللا تعاىل تبياناً لكلِّ شيٍء.. 

فبمجرد  ،مىت شاء ،حبيث يتزوج الرجلُ على زوجته دون قيد أو شرط ،جاتيف تعدد الزو
ها فترةَ العدةعن فراش نِعوم هزوجت طلَّق هفـراغِ فـراشِ    ،أن يأيت بأُخرى من أجل تغطية

  ..الزوجية احلاصلِ نتيجةَ طالقِ الزوجة األوىل ؟
يأيت جملَةَ  ،ذي يحملُ حكْم تعدد الزوجاتالنص الوحيد يف كتابِ اِهللا تعاىل ال.. 

  ..يقولُ تعاىل. .وضمن سياقٍ قُرآينٍّ يتعلَّق بِمسألة اليتامى ،جوابِ شرط
                                       

                                    
                                 

                ]3 – 2 :النساء [.   
 فالعبارةُ القرآنيـةُ  ..                                  

 مشروطةٌ بقوله تعاىل                       ..  
 فالشـرطُ  . .لشرط هي ذاتها ساحةُ اجلزاءوساحةُ ا..                 
     ، اليتامى قحالنساِء  ،ضمانٌ ل قحلهات اليتامى ( وأم (   نهجالـاليت سـيتزو

  :واجلزاُء. .)بدليلِ بدِء عبارة اجلزاء باملَثْنى ( رجالٌ متزوجون             
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                    ،   جني الذين يرغبونَ بالزواجِ مـنألزواجِ املتزوإباحةٌ ل

  ..رعاية أُمهاتهِمحتت وبتربية اليتامى وهم  ،تلك النساء
  من أنِّ الشـرطَ  ،وما ذَهبت إليه الكثري من موروثاتنا التارخيية..          

            ، نهنكح عن . .يعين النساَء اليتيمات املُراد بالنهي وأنَّ اجلزاَء يأمر
 ،هذا التفسري التارخيي.. .وبِنكحِ غريِهن مثْنى وثالث ورباع ،نكحِ تلك النساِء اليتيمات
َأسبابٍ بي ةعدصحيحٍ ل الرابعة غري ها يف النظريةها ،)احلكمة املُطلقة ( نتوفيما يلي بعض:  

 . .وقولُه تعاىل. .تنتهي صفَةُ اليتمِ ،عند بلوغِ اليتيمِ مرحلةَ النكاح – 1   
                 ]إىل ذلك. .] 6 :النساء شريوقولُ الرسولِ. .ي  :    

]  [ إليه صحةَ ما نذهب ؤكِّدي. . تكونُ كلمةُ اليتامى يف عبارة فكيف
 الشرط                   ، نهنكح تعلِّقةً بالنساِء املُرادأي  ،م

النساُء حني بلوغهِن مرحلةَ االحتالمِ  وتلك ،بالنساِء الاليت جتاوزنَ مرحلةَ االحتالم
  ..!!والنكاحِ ال يوصفْن بِصفَة اليتامى ؟ 

 لو كانت عبارةُ اجلـزاِء   – 2                           
      من الن نعن نكحِ النساِء اليتيمات إىل غريِه ساءتعين االبتعاد،    لكـانَ ذلـك
نهدض، هِناألوجه ،وليس يف مصلحت نم جهو حال. .وال بِأيِهللا تعـاىل   ،وهذا م فحاش

 رولو فرضنا جدالً صحةَ ما ذهبوا إليه... ..باالبتعاد عن نكحِ اليتيماتأنْ يأم،   لكانـت
لكم من النساء مثىن  ال تنكحوهن وانكحوا غريهن ما طاب(  :عبارةُ اجلزاِء على الشكل

  ..لكن عبارةَ اجلزاِء ليست على هذا الشكل.. .)وثالث ورباع 
 كلمةُ اليتامى يف عبارة الشرط   – 3                      ،  ُحتمل

ذاتهـا   فهذه الكلمةُ. .كما ذهبوا ،إطالقاً ال يمكن حصره بالنساِء اليتيمات دون الذكور
. .ترد يف اآلية السابقة مباشرةً بذات اإلطالقِ لتشملَ الذكور واإلناثَ على حد سـواء 

فكيف إذاً جيزمون بأنّ كلمةَ اليتامى يف عبارة الشرط خاصةٌ بالنساِء اليتيمـات املُـراد   
  ..!!نكحهن ؟ 
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 اجلور الذي ينهى اُهللا تعاىل عنه يف عبارة الشرط   – 4                

     ،      لـزواج وبـني زوجـةل رشـحةم العدلِ بني يتيمة عدم أن يعين مكنال ي
يف كتابِ اِهللا تعاىل تعين قياس األمورِ ) ط  ،س ،ق( فمشتقّات اجلذر اللغوي .... .أُخرى

وبالتـايل فعبـارةُ   . .ما تعنيهم مسألةُ القسط ال يقارنُ اآلخرونَ به مع ،يف ميزان واحد
 الشرط                      ، مع آخرين قارنةاليتامى دونَ م ختص. .  
تعين مقارنةَ شـيٍء   ،يف القرآن الكرمي) ل  ،د ،ع( بينما مشتقّات اجلذر اللغوي .. 

وبالتايل هي الـيت تتعلّـق   . .يارٍ واحد هو العدلُ بينهماعلى مع ،والقياس بينهما ،بشيء
  ويف اآلية ذاتها نرى أنَّ العبـارةَ القُرآنيـةَ   .. .باملساواة بني الزوجات         

                                    ، ص ؤكِّدت حةَ ما نذهب
  ..إليه

 .. الشرط إذاً القسطُ يف عبارة                       ،  بني هساحت
من أجلِ تطبيقِ دالالت عبارة  ،اليتامى والرجلِ املُتزوجِ الذي يريد الزواج من أُم اليتامى

 الشرط                       ، األوىل بذلك وما  ..وال عالقة للزوجة
  خيص العدلَ بني الزوجات تصوره العبارةُ القرآنيةُ                      

             ، العدلِ كما نرى القسط بصيغة وليس بصيغة..  
تقتضي دراسةَ اآليتني الثانية والثالثة  ،ةُ عبارة حكمِ تعدد الزوجاتولذلك فدراس.. 

كنص واحد تدخلُ حروفُه كاملةً يف أي معادلة من معادالت املسـائلِ   ،من سورة النساء
 ا يف هذا اخلصوصالكاملةهاليت ندرس .....إنَّ حمور    اآليتني هو ضـمانُ حـق دالالت
 متعلِّقَةٌ بضمان حق ،تعدد الزوجات يف اآلية الثالثة من سورة النساء مسألةَإنَّ و ..اليتامى

ال بد  ،وإلدراك حقيقة الرابط بني عباريت الشرط واجلزاء.. ...اليتامى، وال خترج عن ذلك
  ..من إدراك حقيقة الدالالت اليت حتملُها كلمةُ اليتامى
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 .. دالالتل العام شتقَّات اجلذر اإلطارالكـرميِ ) م  ،ت ،ي( م يعـين   ،يف القرآن

وبذلك نقع على . .االنفراد وعدم وجود مأوى أو نظريٍ بالنسبة للمسألة اليت يتعلَّق ا اليتم
  :وجهني لمعىن اليتم

ـ  ،ولَم يبلغْ مرحلةَ النكاح لألب،ويكونُ فيه اليتيم فاقداً  ..الوجه اخلاص – 1 و فه
وبذلك تعين عبـارةُ  . .وحباجة لهذا املأوى ،فاقد للمأوى والرعاية بالنسبة لمسألة اُألبوة

 الشرط                       الوالية هم  ،األطفالَ الواقعني حتتوهم ذات
  . .األطفالُ املعنيونَ يف اآلية السابقة لعبارة الشرط

                                       
                                    

                                 

                ]3 – 2 :النساء [.   
ويف هـذه   ..وهذه احلالةُ تكونُ حينما يتوفّى رجلٌ ويترك خلفَه زوجةً ويتـامى .. 

 ،كان ذلك على حسابِ اليتـامى  ،احلالة إنْ تزوجت الزوجةُ برجلٍ آخر تاركةً األوالد
وإنْ بقيت دونَ زواجٍ كان ذلك علـى حسـابِ   . .حيث يفقدونَ رعايةَ أُمهِم وحنانها

ةطريها الفهِ. .حياتمصلحت دكان ذلك ض م دونَ رعايةهوأم األيتام رِكفاحللُّ .. .موإنْ ت
ليضمهم  ،)إنّ أرادت ذلك ( أُم اليتامى  –أو غريه  –األفضلُ أنْ يتزوج ويلُّ أمرِ اليتامى 

  ..وتبقى أمهم معهم ،إليه فيعوضهم عن حنان اُألبوة الذي فقدوه
 وهكذا يكونُ الربطُ بني عبارة الشرط ..                       ، 

 وبني عبارة اجلزاء                                ، إنْ  :هو
فـإنَّ   ،وأردمت إعطاَءهم حقَّهم من الرعاية واحلنان والنفقـة  ،خشيتم اجلور على اليتامى

وإنْ  ،هو من مقتضيات هـذه اخلشـية   ،يكم مع أُمهاتهِمالزواج من أُمهاتهِم وضمهم إل
  ..كانت أم اليتامى الزوجةَ الثانيةَ أو الثالثةَ أو الرابعة
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من عدمِ اجلـور حبـق    ،وما يتعلَّق يف هذا الوجه من ربط عباريت الشرط واجلزاء.. 
 تعاىل حيث يقولُ  ،)ل  ،و ،ع :وهو العول من اجلذر اللغوي(  ،اليتامى         

     ..بذلك العيال  ،هو تكاملُ هذا املعىن ما يتعلّق من كثرة عدمِ اخلوف من ( مع
أي هو تَكَاملُ اخلوف من العولِ مع عـدمِ اخلـوف مـن    . .)ل  ،ي ،ع :اجلذر اللغوي

 ،والعبارةُ القرآنيةُ التاليةُ. .جيب أال خيشى عيلَةً ،فالذي يريد ضم األيتامِ وأُمهِم إليه. .العيلَة
  . .تحملُ دالالت عدمِ اخلوف من العيلَة ،باجتزائها من سياقها القُرآينِّ

                               
    ]28 :التوبة [   
فضـم  . .ولذلك نرى تكاملَ هذه العبارة القُرآنية مع النص القُرآينِّ الذي ندرسه.. 

 األيتامِ وأُمهم من أجلِ تطبيقِ دالالت قوله تعاىل،                  ، 
  .  .عدم خشية العيلَة وهذا يتطلب ،يؤدي إىل كثرة العيالِ وزيادة اإلنفاق

                                       
                                    

                                 

         ]1203=  ] 3 – 2 :النساء  
                               
     ]355=  ] 28 :التوبة  

1203  +355  =1558  =19  ×82  
ويكونُ فيه اليتيم مبعىن املنفرد الذي ليس له مأوى وال نظري  ..الوجه العام – 2

  . .بني لنا هذا الوجه من معاين اليتموالصورةُ القرآنيةُ التاليةُ ت. .بالنسبة لمسألة ما
                                    

             ]220 :البقرة [   
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طار العام لكلمة اليتامى هو يتامى االنفراد نرى يف هذه الصورة القرآنية أنَّ اإل.. 

  فالعبارةُ القرآنية . .ومن الطبيعي أنْ يشملَ اليتم املعروف بفقدان األب. .وعدمِ املُخالَطَة
           إىل ذلك شريفكلمةُ . .ت     ،  مكنال ي

ها بأموالرصهِمحبأنفِسهِم أيضاً ،هم ومتاع صلُ فال ،فهي تتعلَّقاملت م ( ضمريه (يف كلمة 
     ، ةةَ واملعنويشملُ املخالطةَ االجتماعيلُ داللةً تمحلُ  ،يمشوبالتايل ت

  ..الزواج
 وكلمةُ ..      ةالقرآني أقر ،يف هذه الصورة قِ حتملُ دالالتمإىل الع ب

االجتماعي املعنوي، يعن العمقِ املاد مبسائلِ اإلميان.. .وأبعد ةُ مسألةٌ تتعلّقوفاُألخ، 
فيما  –إذاً كلمةُ اليتامى يف هذه الصورة القرآنية تعين .... .ومبسائلَ اجتماعية ومعنوية

  ..يتم االنفراد وعدمِ املخالطة –تعنيه 
فعدد  ،نرى أنََّ عدد اإلناث أكرب من عدد الذكور ،معِ اإلنساينِّ الطبيعيويف ات.. 

ونرى أنِّ الرجالَ . .أكرب من عدد الرجالِ الصاحلني للزواج ،النساِء الصاحلات للزواج
كُلُّ هذا يرفَع من نسبة النساِء  ،معرضونَ للوفاة وأحداث اإلعاقة أكثر من النساء

  ..ات للزواجِ مقارنةً مع الرجالالصاحل
فائضات على عدد الرجالِ  ،إذاً هناك فائض من النساِء الصاحلات للزواج.. 

تشملُهن  ،تلك النساُء املنفردات الفائضات الاليت ال جيدنَ أزواجاً. .الصاحلين للزواج
  : يف كتابِه الكرميِ بعبارة وقد وصفهن اُهللا تعاىل..... اليتمِ بإطارِها العامكلمةُ 
   ، همن جنسِ النساِء الاليت ال جيدنَ نظرياً يتزوجن الفائضات يقولُ . .أي املنفردات
  . .تعاىل
                                    

                                  
    . ] 127  :النساء[                                                                            
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 لذلك نرى أنَّ العبارةَ القرآنية ..       ،  زةً تتميخاص حملُ دالالتت

 عن دالالت كلمة         هاة ذاتيف الصورة القرآني فيت يف . ..الواردةفاُهللا تعاىل ي
بيالنساء حيث تذلك كلمة  ن  ،  فيت يفوي         تلى عليناا يمم

 بارةُ فلو كانت ع.. ...يف الكتاب        تعين النساَء الصغريات فاقدات
 اليت تشري إىل النساء    لَشملَت بِكلمة  ،األب                

    ... ،كذلك ت  لو كان األمرمسا رالعبارةُ لَم         مع
 كلمة          واحدة ةقُرآني يف عبارة                       
                         ..  فكلمةُ النساِء تشملُ جنس

  . .فاقدات فاقدات أبٍ وغريات وكبريات، النساِء صغري
عام ليس خاصاً  ،اليتم مبعىن فقدان األب وعدمِ بلوغِ النكاح وحنن نعلم أنَّ.. 
 العبارة القرآنية نرى أنَّ التعريف يف و ...بالرجال وليس خاصاًبالنساِء         

  هو تعريف إضافة       ، إمنا )اليتامى من النساء : ( عاىل مل يقلفاهللا ت ،
 يقول         .. ًة  العبارةُ.. إذاالقرآني           -  ذه الصياغة– 
وحنن .. وبالتايل فاليتم املعين ال يتجاوز جنس النساء ،مبوضوعٍ يتعلّق بالنساِء حصراً خاصةٌ

أنَّ املرأةَ نعلم ِةالقرآني ِِيف هذه الصورة كاملعنية باليت ،اليت تبلغُ النكاح فوصأصالًال ت يمة ..
  ونرى كيف تذكَر كلمةُ        هاذات ةالقرآني فيها العبارةيف الصورة ذكراليت ت  

          .. ُكلمة ذكَرت ونرى كيف       اليت الكرمية يف اآلية
 كلمة اجتزأنا منها         َوالعبارة       ......          

                                        
                              

                                       
اط دالالت العبارة إليه يف استنب نذهبما كُلُّ ذلك يؤكّد صحةَ ..... ] 127 :النساء[ 

ةالقرآني         . .  
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 وهكذا يكونُ الربطُ بني عباريت الشرط واجلزاء ..              

                             ،  العام من منظارِ الوجه
 ،وإنْْْ خفتم أن جتوروا يف النساء املنفردات الفائضات الاليت ال جيدنَ أزواجاً :هو ،للْْْيتمِ

عدمِ اجلورِ يف حقوقهن من مقتضيات وه منهن الزوجةَ  ،فإنَّ الزواج نإحداه وإنْ كانت
أي إنْ مل تتزوجوا النساَء الفائضات املنفردات الاليت ال جيدنَ . .الثانيةَ أو الثالثةَ أو الرابعة

فإنّ ذلك جور يف  ،أزواجاً حىت وإنْ كانت إحداهن الزوجةَ الثانيةَ أو الثالثةَ أو الرابعة
حقِّهن، فيهن عدلٍ اجتماعي وعدم..  

 أنّ مجلةَ جزاِء الشرط  ،وما يقوي هذا الربط..            
               ، وليس باألوىل الثانية إذاً للرجالِ . .تبدأُ بالزوجة فاخلطاب

  ..الاليت مل جيدنَ أزواجاً ،وبالتايل فاملعنيات هن النساُء الفائضات ،املتزوجني
 ،ستداللنا وتفسريِنا لهذا الوجه العام من اليتمِتؤكِّد صحةَ ا ،ومعجزةُ إحدى الكُبر.. 

  .  .وصحةَ ربطنا بني عباريتِّ الشرط واجلزاء
                                       

                                    

                                 
         ]1203=  ] 3 – 2 :النساء  

                                    
       ]482=  ] 220 :البقرة  
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 هذه املسألة الكاملة العبارةَ القرآنيةَ وحىت لو رفعنا من ..             

         ، النساَء يتامى النساء ،اليت ختص ملا اختلََّ اكتمالُ  ،وال ختص
ا مسألةٌ كاملة ،هذه املسألةهوحدةَ لألنَّ هذه العبارةَ القرآني. .  
           =228  =19  ×12  
يمكننا إدراك دالالت  ،ضمن هذين الوجهني من الربط بني عباريتِِِّ الشرط واجلزاء.. 

ال  ،وهو حكْم شرعه اُهللا تعاىل فقط لحلِّ مشاكلَ اجتماعية ،حكْمِ تعدد الزوجات
خد الزوجاتلتعد عظمِ حاالتها كما نرى يف ملْق. .  

 ..ةاجتماعي شكلةمحالً ل دالتعد يكن اً ،فإنْ لَمكماً إهليباحاً وليس حفهو ليس م. .
دكْمِ التعدحةَ استخدامِ الرجل لولذلك فإنَّ إمكاني،  جة  –ليتزوالعد يف فترة–  على امرأته

املُطلقة،  شرعِ اِهللا تعاىلغري مكنٍ ضمنم،  لَةكشمحالً ل إالّ إنْ كانَ هذا الزواج
  ..اجتماعية
 إنّ عبارةَ اجلزاِء ..                       ، 
 خاطبجني –كما قُلنا  –تكماً مشروطاً ،املتزوحيملُ  ،حاملةً ح ذروةَ حاالت إمكانية

  ..فاإلمكانيةُ العظمى للمعاشرة الزوجية حممولةٌ يف هذه العبارة. .املعاشرة الزوجية
الذين  –رجاالً ونساء  –رأينا كيف أنَّ اَهللا تعاىل يخاطب املُتزوجني . .وباملقابل.. 

فخاطب النساَء يف . .رة العدةبأن ميتنعوا عن املعاشرة الزوجية طيلةَ فت ،يعيشون فترةَ العدة
 . .قوله تعاىل                   ]228 :البقرة [. .

      .. وخاطب الرجالَ يف قوله تعاىل      
  . .] 1 :الطالق[                                                                        
 ..ةجون الذين يعيشون فترةَ العدوبذلك يكون املتزو،  حاالت عوا يف ذروةضقد و

الرجلُ و. .فاملرأةُ ال سبيلَ لَها إىل ذلك إالّ بعد انتهاِء العدة ،االنقطاعِ عن املعاشرة الزوجية
أو بالزواجِ من امرأة أُخرى كحلٍّ لمشكلة  ،أيضاً ال سبيل له إىل ذلك إالّ بانتهاِء العدة

. .وبذلك يكونُ يف ذروة حاالت االنقطاعِ عن املعاشرة الزوجية. .اجتماعية قائمة
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مشروطاً  دون أن يكونَ زواجه ،ألنه يستطيع الزواج مىت شاء ،فاألعزب أفضلُ حاالً منه

  ..بِحلٍّ  لمشكلة اجتماعية كما هو حال املتزوج
وهكذا فذروةُ االنقطاع عن املعاشرة الزوجية للمرأة والرجلِ نراها يف العبارتني .. 

  ..القرآنيتني املتوازنتني
         ]262=  ] 228 :البقرة  
          ]262=  ] 1 :الطالق  
حممولةٌ يف العبارة القرآنية  ،ويف املُقابلِ فإنّ ذروةَ حاالت إمكانية املعاشرة الزوجية. .
التالية، كُلٍّ من العبارتني القرآني مع ِتني السابقتنياملتوازنة..  
             ]262=  ] 3 :النساء  

يكونُ يف ذروة االنقطاعِ  ،فالقرآنُ الكرمي يبني لنا أنَّ الرجلَ يف حالة عدة الطالق..  
مكننا أن نتصور اسـتخدام حكْـمِ تعـدد    فكيف إذاً ي. .عن إمكانية املعاشرة الزوجية

كما  –ال يكون ذلك . .!!الزوجات للهروبِ من حالة االنقطاعِ عن املعاشرة الزوجية ؟ 
  . .إالّ بزواجٍ هدفُه حلُّ مشكلة اجتماعية –قلنا 

ت احلق اليت أما إذا حملَت مواريثُنا االجتماعيةُ والفقهيةُ أحكاماً مخالفةً للدالال.. 
وإذا اُستخدم حكم تعدد الزوجات استخداماً  ،نستنبطُها من ظاهرِ صياغة كتابِ اِهللا تعاىل

فهذا ال ينتقص من حكْمة  ،وإذا استثمر بعضهم هذا الفهم اخلاطئ للضررِ باملرأة ،خاطئاً
  .  .ما شرعه اُهللا تعاىل يف كتابِه الكرمي

 ،يف التفاعلِ مع دالالت كتابِ اِهللا تعـاىل  ،يانَ الغفلة واإلعراضِ واللعبإنَّ طغ.. 
على حقيقة مـا   قدميِ التاريخِ وأهواِء السابقني والالحقنيمقدمةٌ ونتيجةٌ يف الوقت ذاته لت

  . .حيملُه كتاب اِهللا تعاىل من دالالت
هو العقلُ املُجرد عن  ،آنُ الكرميفَالسبيلُ للوصولِ إىل الذكرِ الذي حيملُه القر.. 

اليت تبني هذه  –يف القرآن الكرمي  –واملسائلُ الكاملةُ .... .التاريخ أصناموعن  ،األهواء
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اليت قيمتها العددية تساوي تسعةَ عشر ضعفاً القيمةَ  ،منها املسألةُ التاليةُ. .احلقيقةَ كثريةٌ

 كلمةةَ لالعددي     ..    
                                

   292= ]  2 :األنبياء[  
            ]259 = ] 10: األنبياء   

292  +259  =551  =19  ×29  
    =29  

وأنَّ األحكام املترتبـة   ،بينت بشكلٍ جلي مرحلةَ ما بعد وقوع الطالق :93س 
وحتتـاج إىل عزميـة    ،بعد وقوع الطالق صارمةٌ بالنسبة للرجل واملرأة على حد سواء

يف  –وهذه األحكام الصارمةُ بعد وقـوع الطـالق ال نراهـا    . .وصرب من الطرفني
  . .فالطالق يبدأ بكلمة ينطقها الرجل مطلّقاً زوجته ،قبل وقوعه –كرية موروثاتنا الف

أال ترى يف ذلك خلالً نسبياً ما بني األحكام الصارمة بعد وقوع الطالق كما .. 
ب كما غُيبت أحكام ما أم أنَّ وقوع الطالق له وجه مغي. .وما بني سهولة وقوعه ،رأينا
  ..!!وقوعه ؟ بعد

..  تكمن اجلمعي أصحابِ املنهج التراثي بإلغاِء العقل –دائماً وأبداً  –املشكلةُ مع، 
وبالتايل فاخلللُ . .وبعدمِ جعلِ القرآن الكرمي معياراً حقيقياً لفهمِ دالالته واستنباط أحكامه

 دائماً وأبداً  –يكمن– دالالت ة عن حقيقةموروثاتنا التفسريي ة بابتعادالقرآني الكلمات، 
وبالتايل باالبتعاد عن حقيقة األحكامِ اليت  ،وعن حقيقة الصياغة اللغوية للعبارات القرآنية

  ..حيملُها النص القرآين
  ..اآليتان الكرميتان.. 
                                    

                  ]227 – 226 :البقرة [.  
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 فكلمةُ .. متّ تفسريمها خالل التاريخ تفسرياً مغلوطاً.. هاتان اآليتان..     قيل ، :

    : هناك حذف يتم تقديره، مبعـىن : إنها مبعىن حيلفون على ترك الوطء، ومن املفسرين من قال
وذا تكونُ دالالت هاتني اآليتني قد غُيبت متامـاً،  ).. من نِسائهِم  أن يعتزلواللَّذين يؤلُونَ ( 

  ..وحلّت حملَّها أحكام وضعيةٌ ال حيملها القرآن الكرمي ال من قريب وال من بعيد
 دالالت كلمة  ،يف كتاب اهللا تعاىل..       تدور يف إطارِ  االمتناعِ واالبتعاد
  :وهذا ما نقرؤه بشكلٍ جلي يف قوله تعاىل ،والتقصري

                              
                                          

        ]118 :آل عمران [.   
البِطانة هي من اخلاصة اليت يوثَق ا وتطّلع على األسرار وتشـارك يف اسـتنباط   .. 

 الغيورين على مصـلحة األمـة   من املؤمنني –هذه البِطانة  –ولذلك إنْ مل تكن  ،األمر
وال تقصـر وال   ،وال تترك اجلهد فيما يورثهم اخلَبال ،فإنها ال متنع فساد املؤمنني ،املؤمنة

ولذلك يأمر اهللا تعاىل بعـدم   ،فأفراد هذه البطانة يخبلون املؤمنني خباالً ،تتردد يف ذلك
 فكلمة . .اتخاذهم بِطانة       – ها يف إطار االمتنـاعِ   –نرى  كماتدور دالالت

  . .واالبتعاد والتقصري
  :وهذا املعىن نقرؤه بشكلٍ جلي يف قوله تعاىل. .
                                    

                                    
      ]22 :النور [.  

وال ميتنع أُولُو الْفَضلِ منكُم والسـعة وال يتـرددون وال    :معىن هذه اآلية الكرمية.. 
ويف أن يحسنوا  ،والْمساكني والْمهاجِرِين في سبِيلِ اللَّه يقصرون يف أَنْ يؤتوا أُولي الْقُربى

 ولو سحبت كلمة . .هذا املعىن واضح وجلي يف هذه اآلية الكرمية. .إليهم      يف
  ..هذه اآلية الكرمية على احللف النقلب تفسري اآلية الكرمية رأساً على عقب
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  :اهللا تعاىل يقول..                        ،  ريدوهو بذلك ي

أي يأمر جلّ  ،عدم االمتناع عن إتيان أويل القرىب واملساكني واملهاجرين يف سبيل اهللا تعاىل
 ولو كانت كلمة . .وعال بإتيان هؤالء واإلنفاق عليهم       حبلف الـيمني هلا تعلّق

وال حيلـف وال   : [ولكان املعـىن  ،قلب مراد اهللا تعاىل يف هذه اآلية الكرميةوبالقسم ال ن
يقسم أُولُو الْفَضلِ منكُم والسعة أَنْ يؤتوا أُولي الْقُربى والْمساكني والْمهاجِرِين في سبِيلِ 

 وهذا املعىن التفسريي املغلوط لكلمة  ،]اللَّه      حـىت   –يقتضـي   ،ىن احللفمبع
 يقتضي أن تستبدلَ العبارةُ القرآنية  –يستقيم مراد اهللا تعاىل يف اآلية الكرمية         

  . .)أَنْ ال يؤتوا (  :بعبارة تناقضها متاماً
 فحتى تكون كلمة ..      مع حتقيقِ مـراد اهللا   ،مبعىن حيلف ويقسم كما قيل
ال بد أن  ،حىت يكونَ ذلك ،وهو اإلنفاق والعطاء واإلحسان ،هذه اآلية الكرميةتعاىل يف 

أُولي  أَنْ ال يؤتواوال يأْتلِ أُولُو الْفَضلِ منكُم والسعة (  :يكونَ النص القرآينُّ على الشكل
 بِيلِ اللَّهي سف اجِرِينهالْمو نياكسالْمى وبالْقُر(..  

إنَّ املطلـوب يف  .... .فبتفسريهم اخلاطئ جعلوا ما ى اهللا تعاىل عنه مأموراً بـه .. 
بل املراد هـو اإلعطـاء    ،وي احللف عن اإلعطاء ال يريده اهللا تعاىل. .اآلية هو اإلعطاء

  ..وإتيان املعنيني ذه اآلية الكرمية
 العبارة القرآنية . .إذاً..                     تعين الذين ميتنعـون مـن

فال يتواصلون معهـن كحيـاة    ،نسائهم باهلجران واخلالف والكره حلالٍ بدأَ من النساء
وال ميكن هلذه العبارة القرآنية أن تعين جمرد حلف مينيٍ بِعدمِ وطِء الزوجة . .زوجية سليمة

لةُ ممارسة حياتية معاشة وواقعٍ متحقّقٍ بـني  فاملسألةُ مسأ. .كما ذهبت تفاسرينا التارخيية
  ..الزوجني
إنما تعين االمتناع واهلجر والكره الناتج  ،وإضافة لكوا ال تعين جمرد حلف اليمني.. 

  :نبين النقاط التالية. .إضافة لذلك. .عن نشوز املرأة
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 كلمة  – 1     ة مـن    وهذا يعين حالةً ،نراها ترد بصيغة املضارعمسـتمر

وال يعين جمرد مينيٍ حيصل مرةً  ،االمتناع واهلجر والكره وعدم االستقرار يف العالقة الزوجية
  ..فتفسريهم تناسبه صيغة املاضي وليس صيغة املضارع. .واحدةً يف بداية هذه املدة

ألنه  ،ولذلك نرى يف كتاب اهللا تعاىل أنَّ الطالق ال يرد بصيغة املضارع وال مرة.. 
كما بينا يف إجابتنا على  ،وبعد ذلك تستمر حيثيات ما بعد وقوعه ،يتم يف وقت محدد

  :فصيغ أفعال الطالق اليت ترد يف كتاب اهللا تعاىل هي. .بعضِ األسئلة السابقة  ، 

    ،   ،     ،        ، بينما . .صيغةَ املضارع وال نرى فيها
 نرى يف النص القرآين               َصيغة صيغةَ املضارع وليس

  . .املاضي
 اهللا تعاىل يقول  – 2          فاحللف يكـون  . .)على نسائهم ( ومل يقل

 قرآنية فبورود العبارة ال. .باهللا تعاىل على الشيء احمللوف عليه          دليلٌ على
  ..استبعاد ما ذهبت إليه تفاسرينا التارخيية من أنَّ املسألةَ مسألةُ حلف مينيٍ وقَسم

  كلمة – 3      ةيف العبارة القرآني                        بورود
هـذه  . .)على الذين يؤلُونَ مـن نِسـائهِم   ( لصياغة أي دون ا ،)على ( دون ) الالم ( 

  :تؤكّد أنّ املدةَ الواردةَ يف العبارة القرآنية. .الالم                 ليست جـزاًء
ولو كانت جزاًء مفروضاً لكانت عليهم وليسـت   ،مفروضاً نتيجةَ خطيئة كحلف اليمني

كما سنرى إن شـاء اهللا   –دة يف اآليتني الكرميتني اللتني ندرسهما فاألحكام الوار. .هلم
  ..هي فُرصةٌ واستحقاق هلدف نبيلٍ وليست جزاًء –تعاىل 

سواٌء تربص املطلّقة أم تـربص   ،ولذلك نرى أنَّ تربص العدة املفروض على املرأة.. 
وال نـراه   ،أن يطبقه املؤمنوننراه بصيغة األمر اإلهلي الذي ال بد و ،املتوفّى عنها زوجها

  ..مقترناً أبداً بالم االستحقاق
                      ]228 :البقرة [.   
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  .] 234 :البقرة[                                                                                     
للمرأة املتوفّى عنها  ،بينما يف وصية اِهللا تعاىل حبق السكن والنفقة حوالً كامالً.. 

  :نرى ورود الم االستحقاق ،زوجها               
                                       

                   ]فهذه الالم  ،] 240 :البقرة
  :يف كلمة    ، ًتؤكّد أنّ هذه الوصية ليست فرضا،  ما هي استحقاقإن

  ..وتستطيع اخلروج وعدم أخذه ،تستطيع املرأةُ أخذَه ،وعطاٌء
 التربص املعين بالعبارة القرآنية . .إذاً..              ،  ليس فرضاً وجزاًء

إنّ الفرض الذي ال بد من تطبيقه من امتنـاع  . .نا التارخييةعلى قَسمٍ كما تذهب تفاسري
فالتربص  ،هو ما بعد الطالق كما بينا يف أجوبتنا على بعضِ األسئلة السابقة ،عن الزوجة

مبعىن  ،وليس فرضاً عليهم ،ما قبل الطالق هو فرصةٌ واستحقاق  للذين يؤلون من نسائهم
أما ما بعد . .بعةَ أشهر فقط وال يسمح هلم أكثر من ذلكأنه يسمح هلم هجر أزواجِهم أر

  . .وقوع الطالق فالتربص فرض عليهم وليس فرصةً واستحقاقاً هلم
ولذلك اختلـف  . .اهللا تعاىل مل يحدد مقدار مدة احللف ليكونَ احلالف مولياً – 4

تتراوح ما بني القـول   ،اماًالفقهاء واملفسرون يف حتديد هذه املدة على مذاهب متباعدة مت
وما بني القول بأنـه ال   ،بأن يكون احلالف مولياً إن حلف على عدم الوطء يوماً واحداً

  ..يكون مولياً حىت حيلف أن ال يطأ زوجته أبداً
إنما هي  ،ومرد هذا االختالف أنَّ املسألةَ من أساسها ليست مسألةَ حلف وقَسم.. 

وهـذه   ،واصلِ احلياة الزوجية ومسألةُ هجران ما بني الزوج وزوجتهمسألةُ امتناعٍ عن ت
 املدة أعين             ـا   –كما قلنا  –ليست مفروضة ة املسموحما هي املدإن

حبيث ال يسمح أكثر من  ،كحد أقصى لذلك اهلجران والكره واخللل يف العالقة الزوجية
 ورود كلمة  ولذلك رأينا. .ذلك      على الذين ( دون العبارة(..  
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 الفاء يف بداية النص القرآين  – 5                 ،  هي استئناف
وحدوث هذا اخليار ،إخباري:                       ايـة فتـرة قبل
أي  ،الة االمتناعِ واهلجرِ والكره وعدمِ االستقرارِ يف العالقة الزوجيةيضع حداً حل ،التربص

  . .يلغي املسألةَ من أساسها
 ..وكره وهجر املسألة هو امتناع عـن    ،إنَّ جذر عن ذلك هو رجـوع والرجوع

اهللا  وبالتايل نيلُ غفـران  ،وعودةٌ باحلياة الزوجية إىل مسارِها السليم ،املسألة من جذورها
لبدأت فترةُ  ،هجر وامتناع وكره جديد –بعد هذا الرجوع  –ولو حصل . .تعاىل ورمحته

  ..تربصٍ جديدة
وعدم حصول العودة إىل احلياة الزوجية السليمة من إاٍء حلالة اهلجرِ واالمتنـاعِ  .. 

 نيـة  هو االستمرار بِفعل دالالت العبـارة القرآ  ،والكره طيلةَ فترة التربص      

      ، راقِ واهلجرالف ةـة     ،وذلك من خالل عزمِ نيره العبـارة القرآنيالذي تصـو  
        ..   

وكنا  ،إنَّ الطالق يعين الفراق واهلجر وإاَء حالة التواصل الزوجي بني الزوجني.. 
  :سري قوله تعاىلقد رأينا ذلك حينما تعرضنا لتف                 

        ]فقولُه تعاىل ،] 1 :الطالق:              ريصو
  :وقولُه تعاىل ،وقوع الطالق مبفهومه الشرعي املعروف        يعين – 

  ..ففارقوهن ممتنعني عن معاشرتهن لنهاية العدة –كما بينا 
. .والعزم هو التصميم والتصلّب وعقد القلبِ على األمرِ الذي حصلَ عليه العـزم .. 

  ..مبعىن حتقيق األمرِ وإنشائه ،والعزم حيمل معىن اإلجياب
  :فالعبارةُ القرآنية..         متعين صم واالمتناع والكره وا وأثبتوا الفراق

   :ذلك االمتناع احلاصـل أصـالً مـن بدايـة فتـرة التـربص       ،عن التواصلِ الزوجي
             ..   وا على الفراق واهلجر والكره وأوجبوه وحقّقـوهمبعىن استمر

  . .وعقدوا القلب عليه وصمموا على ذلك ومل يتراجعوا عنه
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  :العبارتان القرآنيتان. .إذاً ..            ،         ،  رانتصو

والفراق عرب التصلّب والتصميم على اهلجر  ،عدم حدوث خيار العودة طيلةَ فترة التربص
 : والكره، وهذا هو الوجه املقابل للخيار األول             ...  وهذا

  ..ما نراه توازناً يف القيم العددية بني وجهي هذا التقابل
      =64  
     =91  

64  +91  =155  
         =155  

إما حتدث عودة حلالة التواصل بني  ،هرخالل فترة التربص وهي أربعة أش. .إذاً.. 
وإما يستمر الفراق واهلجر  ،وتنتهي املسألةُ من جذورِها عند حلظة العودة ،الزوجني

  :وحني ذلك يتحقّق اخليار الثاين كنتيجة حتمية ،والكره إىل اية األشهر األربعة   
             ، أي أنّ مسألةَ الفراق اكتملت أربعةَ أشهرٍ كاملة، 

ولذلك نرى أنَّ اخليار الثاين . .يقع الطالق يف ايتها نتيجةَ اإلصرارِ على ذلك الفراق
  ..مسألةٌ كاملة
          =190  =19  ×10  

هو إعطاء فرصـة أكـرب إلمكانيـة العـودة      ،تربص هذهإنَّ الغاية من فسحة ال.. 
للتربص الـذي   –على اإلطالق  –وإالّ ال قيمة  ،واحلصول على مغفرة اهللا تعاىل ورمحته

  ..فالتربص هو انتظار من الزمن للخروج من حالة واقعة. .يذكره اهللا تعاىل
علّق أبداً مبسألة احللـف  أنّ النص الذي حنن بصدد دراسته ال يت ،ندرك مما سبق.. 
فاحللف واألميان يرد مسألةً كاملةً يف اآليتني الكرميتني السابقتني مباشرة للـنص   ،واألميان

  ..الذي ندرسه
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        ]46×  19=  874=  ] 225 – 224 :البقرة  
 امتناعـاً  ،وندرك أنَّ أحكام النص الذي ندرسه تتعلّق بامتناع الزوج عن زوجته.. 

وعدم معاشـرة   ،ينتج عنه كره ،أي نتيجةَ نشوزٍ مصدره املرأة ،يكون حلالٍ بدأَ من املرأة
وهذا ما نقرؤه بشكلٍ جلي بـورود   ،وامتناع عن املعاشرة الزوجية ،وهجران ،باملعروف

 كلمة     ةيف العبارة القرآني                 ، املنع هو حلالٍ  فابتداء
  . .نتج من النساء

واهللا تعاىل ال يعطي الرجال فترةَ هجران وامتناع عن فراش الزوجية أكثـر مـن   .. 
 ،فلهم أن ميتنعوا ويهجروا أربعة أشهرٍ فقط ،وال يسمح هلم بأكثر من ذلك ،أربعة أشهر

 وهذا ما نقرؤه بكلمة . .حبيث يتم احلسم بعد ذلك ،كحد أقصى      يف العبارة
 القرآنية                   دون الصياغة ) هِمائنِس نلُونَ مؤعلى الذين ي(. .  
وال ميكننا أن ننظر إىل هذا النص بأنه ال يعين إالّ منعاً للهجر واالمتناع فوق أربعة .. 

ولَما كانـت   ،ا األمر على الرجل وليس لهلكان هذ ،فلو كان األمر مجرد ذلك ،أشهر
 نا  –بدايةُ النصه يعين . .هي الم االستحقاق –كما بيباإلضافة لـذلك   –إن–   الوجـه

مبعىن حينما يكونُ ابتداُء الكره  ،األمثل للفراق بني الزوجني حينما يكون نشوز من املرأة
  ..واهلجرِ واملنعِ حلالٍ يقع من النساء كما بينا

نقرأُ من النص الذي حنن بصدد دراسته أنه إنْ حصـلَ الرجـوع إىل احلالـة    .. إذاً
وتكون املسألة قد  ،واهللا تعاىل يغفر ويرحم ،الزوجية السليمة فعندئذ يكونُ األمر قد انتهى

وإنْ استمر التصلّب وعدم التراجع عن حالة الكره اهلجر والفراق إىل  ،انتهت من جذورها
من احلسم ،اية األشهر األربعة ال بد ا بالرجوع ،فحينئذا بالطالق ،إموالعبارتان . .وإم

  ..القرآنيتان
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       ]19 :النساء [  
                            

                        ] 34 :النساء [  
فيما يشمل  –م يشملُ هاتان العبارتان تردان يف كتابِ اِهللا تعاىل ضمن سياقٍ عا.. 

ودونَ أنْ  ،وحتمالن من الدالالت ما ال يتعارض معها ،احلالةَ اليت حنن بصدد دراستها –
  . .تنحصر دالالتهما يف إطارِ هذه احلالة

لرأيناه  ،الوارد يف العبارة الثانية ،فعلى سبيل املثال لو نظرنا إىل اهلجرِ يف املضاجع.. 
إنما يقوم به كمقدمة تبدأُ منه إلشعارِ الزوجة  ،ل ليس ألجل اهلجرِ بذاتهفعالً يقوم به الرج

وذلك يف حماولة منه نتيجتها املنتظرةُ هي العودةُ بامرأته  ،أنه هو من يستطيع االستغناَء عنها
 احلالة وهذا خيتلف متاماً عن اهلجرِ واالمتناعِ يف ،الناشزِ إىل سكّة احلياة الزوجية السليمة

هو نتيجةٌ واقعةٌ ملقدمة خاطئة بدأت  –يف احلالة اليت ندرسها  –حيث اهلجر  ،اليت ندرسها
  ..حلالٍ وقع من الزوجة كما بينا

يف  ،فدالالت هاتني العبارتني القرآنيتني تتقاطعان مع دالالت النص الذي ندرسه.. 
  .. حنن بصدد دراستهامسألة كاملة تضيُء حقيقةَ احلالة اليت

                                               
     ]470=  ] 19 :النساء   

           
             ]696=  ] 34: النساء  

                                               
          ]563=  ] 227 – 226 :البقرة  

470  +696  +563  =1729  =19  ×91  
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، والذي يكونُ لسببٍ الوجه األمثلُ لوقوعِ الطالقِ يف حالة النشوز من املرأة. .إذاً.. 
يتعذّر خاللَها إاُء  ،ة قدرها أربعةُ أشهريسبق بفترة امتناعٍ عن املعاشرة الزوجي بدأَ منها،

وال تفلح خاللَها كُلُّ حماوالت العودة بالزوجة إىل حالة  ،حالة الكره بسبب نشوز املرأة
  . .احلياة الزوجية السليمة

  :ولذلك نرى أنَّ العبـارة القرآنيـة  ..                    
                       ]  أحكـامِ   ،] 34 :النسـاء واليت حتملُ جوهر

 ،ووسائلَ حماولة التخلّص من ذلك النشوز ،التعاملِ مع املرأة اليت يتم اخلوف من نشوزها
  ..نراها تتكامل مع اآليتني اللتني حنن بصدد دراستهما

               
  406=  ] 34 :النساء[ 
                                               

          ]563=  ] 227 – 226 :البقرة  
406  +563  =969  =19  ×51  

يـأمر اُهللا   ،خالل ذلك ،فخالل مدة التربص وهي أربعةُ أشهر حيث نشوز املرأة.. 
ألنّ اهلدف من هذه الفسحة من  ،تعاىل الرجلَ باتباع عدة وسائل للخروج من هذه احلالة

وهذا ما نقـرؤه يف التـوازن   . .إىل احلالة الزوجية السليمةالتربص هو إمكانية الرجوع 
  ..التايل

        =124  
      =141  

124  +141  =265  
          =265  

وسائل اليت تسبق وقوع الطالق من امتناع عن التواصل السـليم يف  وكلُّ هذه ال.. 
جيب أالّ تؤدي إىل البغي علـى   ،ومن إثبات حلالة الفراق وإصرار عليها ،احلياة الزوجية
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ويكون ذلك بواسطة املعاشرة باملعروف اليت يأمر اُهللا  ،حىت وإن كان النشوز منها ،املرأة

وهذا ما يتجلّـى يف التـوازن   . .ىل خري وود بني الزوجنيدف تغيري الكره إ ،تعاىل ا
  . .التايل
                                           

    ] 470=  ] 34 :النساء  
                                               
     ]470=  ] 19 :النساء   

مـن املفـروض أالّ    ،من كُلِّ ما سبق نرى أنَّ الطالق األمثلَ يف كتابِ اِهللا تعاىل.. 
م وقوع الطالق األمثل وأنَّ أحكا ،يكونَ بالسهولة اليت نراها وتصورها تفاسرينا املوروثة

  ..كما هو احلال بالنسبة ألحكام ما بعد وقوعِ الطالق ،الذي يريده اُهللا تعاىل صارمةٌ
وحنن يف إجابتنا على هذا السؤال تعرضنا حلالة يكونُ فيها اهلجر واالمتناع عـن  .. 

ومع ذلك . .منها أي لذنبٍ يبدأُ ،وحلالٍ يبدأ منها ،التواصل الزوجي ناجتاً عن نشوز املرأة
يكونُ بعدة فترة تربصٍ وانتظار  ،رأينا كيف أنَّ الفراق األمثل بني الزوجني يف هذه احلالة

إلعادة احلياة الزوجية إىل مسارها الصحيح  –من الرجل  –كمحاولة  ،مدتها أربعةُ أشهر
ريد رمحـةَ اهللا  فالرجل الذي ي. .وعلى مصري هذه املرأة الناشز ذاتها ،حفاظاً على األسرة

هو الرجلُ الذي يصرب وينتظر على نشوز زوجته  ،تعاىل وغفرانه وال يريد أنْ يكونَ ظاملاً
وكلُّ ذلك لصاحل  ،ويف الوقت ذاته ال جيوز له أن يهجرها أكثر من هذه املدة ،أربعةَ أشهر
  ..وللحفاظ على مستقبلها يف بيت الزوجية حىت وإن كانت ناشزاً ،املرأة أوالً
من هنا نستنتج أنَّ أحكام الفراق بني الزوجني أشد صرامةً حينما ال تكونُ املرأةُ .. 

 ية محفوظة،فحقوق املرأة يف بيت الزوج. .وحينما تكون ملتزمةً بواجباتها الزوجية ،ناشزاً
ـ   ،وبيت الزوجية الذي هو بيتها ال يكونُ هدمه ألعوبةً بيد الرجل اىل ال وشـريعةُ اهللا تع

 للضغط على  –أبداً  –تسمح الطالق كوسيلة ا أنْ يستعملَ سالح للرجل املؤمن امللتزم
  . .املرأة وإلذالهلا مىت شاء
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والطالق مل يشرعه اُهللا تعاىل إالّ إلاء حاالت مستعصية ال سبيل فيها الستمرار .. 

وحبيث ال يظْلم أي  ،رٍ بني الزوجنيلدرجة يكون فيها الفراق أفضلَ خيا ،احلياة الزوجية
  ..من الزوجني زوجه اآلخر

اخلللُ الذي سألت عنه ناتج عن ابتعاد موروثاتنا الفكرية ومنظوماتنا الثقافية . .إذاً.. 
وذهاب كلٍّ منهما يف  ،ففصلُ الزوجني عن بعضهما. .عن حقيقة دالالت كتاب اهللا تعاىل

واستعمالُ الرجل لسالح الطالق كوسـيلة   ،وتفكيك األسرة ،قيسبيله دون مربرٍ حقي
كلُّ  ،وما يترتب على ذلك من مشاكل اجتماعية وأخالقية ،للضغط على املرأة وإلذالهلا

ومن املفروض أالّ يكونَ يف جمتمعٍ ينِسب نفسه  ،ذلك ليس من شريعة اهللا تعاىل يف شيء
  . .إىل امللتزمني ذه الشريعة

 ،لو متّ االلتزام خاللَ التاريخ بأحكامِ اهللا تعاىل اليت يبينـها يف كتابـه الكـرمي   و.. 
ولَما رأينا ما نراه من مآسٍ  ،الخنفضت نسبة الفراق بني األزواج كثرياً عما هي عليه اآلن

ولَما كان هناك وجود لبعضِ أنواعِ الزواج اليت شرعت خالل  ،اجتماعية ناجتة عن ذلك
  . .إلرضاء شهوات الرجال ،ولبعضها الذي خيرج علينا من حنيٍ آلخر ،اريخالت

 ..    فال جمال يف كتاب اهللا تعاىل لالحتيال على الشريعة بإقامـة عقـد زواجٍ يـتم
وحني ذلك ال يستطيع أحد استخدام عقـد  . .االنفصالُ فيه بعد إشباع الشهوة مباشرة

وحني ذلك ال يكون مصري املرأة مـع  . .ة بوقت عابرالزواج كوسيلة لقضاِء شهوة عابر
حبيث يستطيع الرجلُ تدمري بيت الزوجية دون أي مـربر يف   ،زوجها على كف عفريت

وحني ذلك يكون امليثاق بني الزوجني رابطاً أقوى من أنْ ينقطع بكلمة  ،اللحظة اليت يريد
  ..عرب نزوة عابرة بلحظة ما

م احملسوبني على الفكر اإلسالمي أنهم يضعون تصـورات مسـبقةً   مشكلةُ معظ.. 
 ،وبعد ذلك يبحثون عن تربيرات إلثبات صحة تلك األقوال ،مستمدةً من أقوال السابقني

وكأنَّ تلك األقوال والتربيـرات   ،أو يقرون تربيرات من السابقني ال يقبلها عقلٌ أو منطق
  ..اىلحجةٌ ومعيار لكتاب اهللا تع
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.    .إىل دالالت العبارة القرآنية) أردمت ( لقد أضافوا داللةَ كلمة  :قُلت :94س 
                           ]إذا  ،] 1: الطالق لتصبح

ختتلف عن  ،تفسريية أليست هذه إضافةً.. .وأنكرت عليهم ذلك. .أردمت تطليق النساء
رسمِ الكلمة إىل النص كلميت . .إضافة إضافةُ داللة ه ( أمل تتمأُخت ) من أُم بعد كلمة

 . .يف النص القرآين                          
                                 
                     ]12: النساء [. . وذلك يف تفسريِ هذه العبارة

  . .يةولتمييزِ األخِ واألخت فيها عن األخِ واألخت يف العبارة القرآن ،القرآنية
                                     

                                          
                                ]؟ ] 176: النساء. .  

 .. ني باملرياث يف النصةً للتمييزِ بني املعنيةُ ضروريأليست هذه اإلضافةُ التفسريي
  ..؟ عن املعنِيني باملرياث يف النص الثاين ،األول

 ،والتفسري السليم للنص القرآين ،دالالت النص القُرآينِّ نأخذُها من صياغته اللغوية.. 
وإنْ كان ال بد من إضافة داللة تفسـريية ليسـت   . .هو التفسري النابع من هذه الصياغة
ملِ عبارة قُرآنية أُخرى فال بد من تقدميِ برهان على ح ،ظاهرةً يف صياغة عبارة قُرآنية ما

حبيثُ تكُونُ هذه اإلضافةُ التفسرييةُ واضحةً يف صـياغة تلـك    ،لهذه اإلضافة التفسريية
حني .... .وتتكاملُ يف املعىن والدالالت مع العبارة القرآنية األوىل ،العبارة القرآنية األخرى

. .تفسرييةً إىل عبارات كتابِ اِهللا تعـاىل داللةً  –من جيوبنا  –ذلك ال نكونُ قد أضفنا 
هي تلـك الـيت    ،فالدالالت التفسرييةُ اليت من املمكنِ حتميلُها لبعضِ النصوصِ القرآنية

  . .حتملُها  نصوص قرآنيةٌ أُخرى
دون أنْ جنـد يف   ،أما أنْ نضيف دالالت تفسرييةً إىل عبارات كتابِ اِهللا تعـاىل .. 
كما هو احلال يف إضـافة داللـة    ،ِهللا تعاىل عبارات قرآنيةً حاملةً هلذه الدالالتكتابِ ا
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  :إىل العبارة القرآنية) من أُمه ( كلميت                           

         ]12 :النساء [،  صبحتو( للٌ يجإِنْ كَانَ رو أَو أَخ لَهأَةٌ ورثُ كَاللَةً أَوِ امر
 تأُخهن أُمعلى أحكامِ كتابِ اِهللا تعاىل. .) م فهذا خروج.   .  

واحلجةُ فيها  ،تؤخذُ دالالتها من كتابِ اِهللا تعاىل ،ومسألةُ الكاللة مسألةٌ اجتهاديةٌ.. 
  . .عاىلهي تقدمي برهان من كتابِ اِهللا ت –ويف غريِها  –

 :نرى أنَّ أبا بكرٍ حينما سئل عن الكاللة قال ،وحىت يف الروايات التارخيية ذاتها.. 
]] 

 [[،  بن اخلطّاب مرالقونرى أنَّ ع: ]] 

 
  ..هاديةاملسألةُ اجت –حىت يف الروايات التارخيية  –إذاً .... .]]

من جيوبِنا  –دون أن نضيف هلا  ،ولنبدأ بتفسريِ مسألة الكاللة من كتابِ اِهللا تعاىل
  ..وال من بعيد ،ال من قريب ،ال حيملُها القرآنُ الكرمي ،كلمات تفسريية –

  ..نصا الكاللة جزٌء من مسألة كاملة تصور لنا نِسب حدود اِهللا تعاىل يف املرياث.. 
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      ]4007=  ] 13 – 11 :النساء   
                                     
                                            
                                       
          ]1256=  ] 176 :النساء  

4007  +1256  =5263  =19  ×277  
تستنبطُ من دالالت هذه املسألة  – احلق يف اإلسالم –املرياث  نسبوكُلُّ .. 

وال تستنبطُ من التاريخِ وأهواِء رجاالته . .ومن إدراكنا لمنهجِ كتابِ اِهللا تعاىل ،الكاملة
  ..وتصوراتهم
 ..... شتقّةٌ من اجلذرِ اللغويم هذا اجلذرِ . .)ل  ،ل ،ك( كلمةُ الكاللة ودالالت

  ..اللغوي يف كتابِ اِهللا تعاىل تدور يف إطارِ معىن اإلحاطة
 فكلمةُ ..    تابِ اِهللا تعاىل مبعىن مجيعيقولُ تعاىل. .يف ك:       

          ]وكلمةُ . .] 20 :البقرة     ةاملعني احلاالت يقولُ . .تعين مجيع
  :تعاىل                          ] 37 :آل عمران [..  

. .هلا االت اليت تطلَب منه االستجابةهو الذي ال يستجيب جلميع احل) الكَلُّ ( و .. 
  :يقولُ تعاىل                            

                                        
           ]كلمةُ .. .] 76 :النحل وكذلك     اليت تعين نفي مجيع

  :يقول تعاىل. .أي سد األبوابِ أمام أي حالة ممكنة ،انات املُتصورةاإلمك
                                       

  ..] 12 – 10 :القيامة[                                                                     
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  وملَّا كانت قرابةُ اإلنسان بكليتها ليست حمصورةً بالوالـدين والـزوج واألوالد   .. 

بينما كان املرياثُ حمصوراً بالوالدين  ،خوة واألخوات، وتتعداهم إىل اإل)ذكوراً وإناثاً ( 
ذكراً ( واألخوات من املرء خوة فإنّ مرياثَ اإل.. )هذا حني وجودهم ( واألوالد والزوج 

       يعين دخولَ كلِّ القرابـة   واألبناء من الصلب،نتيجةَ عدمِ وجود الوالدينِ ) كان أم أُنثى 
 :   تسمى هذه احلالة بـ ..ولذلك. .اليت يمكنها أنْ ترث) املذكورة يف كتاب اهللا تعاىل ( 
        ، من اليت أي دخول كلِّ القرابة االستفادة ةإمكاني ميكنها أنْ ترثَ يف ساحة 

  ..تعاىل اِهللا ها يف كتابِحصص ر نسبتلك القرابة اليت تذكَ ،املرياث
وال حيجب أي منهما  ،ال حيجبهم أحد عن املرياث والزوج، ،واألوالد ،فالوالدان.. 

 الوالدانخوة واألخوات حيجبهم إلبينما ا.. وبالتايل يقعون يف مركزِ ساحة املرياث ،اآلخر
. .خوةَ حجباً جزئيـاً ، والزوج كما سنرى حيجب اإلعن املرياث) من الصلب ( واألبناء 

 ي املرياث إىل خارجِ حدودهو الكاللةُ  ،والزوجمن الصلب واألبناء  الوالدينوبالتايل فتعد
 واليت ميكنها أنْ ترثَ ) اهللا تعاىل  املذكورة نسبها يف كتاب( اليت تعين دخولَ كلِّ القرابة

  ..يف ساحة إمكانية االستفادة من املرياث
 ..هنفس وهنا سؤالٌ يطرح. . وجود أنّ الكاللةَ تعين عدم الوالدينكيف جنزم          

  :مع أنَّ اهللا تعاىل يقول ،) األبناء من الصلبإضافة لعدم وجود (          
                            ]أي نفى اُهللا . .] 176 :النساء

الولد الوالدين ؟ ،تعاىل وجود وجود ومل ينف..  
.. ويرثُه أبواهالذي ليس له ولد  نسب مرياث اإلنسانلقد بين اُهللا تعاىل  :نقول.. 

  :تعاىليقولُ 
                                  

                      ]11 :النساء [  
رتبة األوىل من يف امل[[[  ن حالةَ وجود األبوين فقطهذه العبارات القرآنية تبيف.. 

 مراتب األبوة، اليت تعين هنا الوالدين، بدليل ورود كلمة      [[[،  ن وبالتايلبيت
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 بدليلِ العبارة القرآنية وذلك . .حالةَ عدمِ وجود األوالد        فهذه العبارات ،

أنَّ األبوين تبي ة، اليت تعين هنا الوالدين، بدليل ورود يف املرتبة األوىل من مر[[[ ناتب األبو
 كلمة      [[[اآلية   –بذلك  –وهي . .خوةحيجبان اإل 176( تتكاملُ مع  (

  . .من سورة النساِء يف تبيان مسألة الكاللة
وهذا ال يكونُ إالّ يف حالة عدمِ  ،خوةتبني لنا حالةَ مرياث اإل)  176( فاآلية .. 

خوة يف هذه اآلية الكرمية دليلٌ على فأحكام مرياث اإل.. يف مرتبة الوالدين جود األبوينو
هذا .... .وذلك تكامالً مع العبارة القرآنية السابقة يف مرتبة الوالدين، عدمِ وجود األبوين

  . .نراه تكامالً يف معيارِ معجزة إحدى الكُبر ،التكامل يف املعىن والدالالت
                                  

            ]549=  ] 11 :النساء  
                                     
                                            
                                       
          ]1256=  ] 176 :النساء  

549  +1256  =1805  =19  ×19  ×5  
أي من من هذا نستنتج أنَّ الكاللةَ تكونُ حني عدمِ وجود أي من األوالد و.. 
يف  فَكُلُّ احلاالت اليت يوجد فيها أحد األوالد أو أحد األبوين ..الوالدينيف مرتبة  األبوين

يف  فشرطا الكاللة مها عدم وجود أي من األبوين. .ال تسمى بالكاللة مرتبة الوالدين،
  ..أي من األوالدمرتبة الوالدين، مع عدم وجود 

 : والعبارةُ القرآنيةُ..                         ]12: النساء [ ،
 نبيتإليها، ل إىل أنْ يصلَ السياق نسبة الزوجِ من زوجِه تبدأُ بتحديد كرمية آية هي ضمن

  ..نسبةَ الزوجِ من زوجِه يف حالة الكاللة املرافقة لوجود الزوج
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                   ............               

      ............ ..  
 والعبارةُ القرآنيةُ ..       ةاللغوي الصيغة ما  ،بِهذه ةدليلٌ على صح

 فاملرياثُ يذهب جزٌء. .من سورة النساء)  12( نذهب إليه يف تفسرينا للكاللة يف اآلية 
 ،)الوالدان واألوالد والزوج ( خارج ساحة املرياث األساسية  –وال يذهب كُلُّه  –منه 

إما  – كنسبة مذكورة يف كتاب اهللا تعاىل –فهو  ،وهذا اجلزُء ليس محدداً بقيمة واحدة
يوزع بني  –يف حالة كاللة مع وجود زوج هنا  –فاملرياثُ . .الثلث وإما السدس

حالةَ كاللة ،احتنيالس ثُ كاللةً. .كونَ احلالةورفَّى يواملُت ؤوهذا ما نقر. .أي أنَّ الزوج ه
  :من العبارة القرآنية      ..  

 ،حبيث ال تتجاوز الثلث ،من سورة النساء)  12( خوة يف اآلية وحتديد نسبة اإل.. 
واألقرب من .. خوة يف مسألة املرياثو أقرب من اإلملن ه ستكونالثلثني نسبة يعين أنَّ 

وملّا كانت املسألةُ مسألةَ .. .هو الوالدان واألوالد والزوج –يف مسألة املرياث  –خوة اإل
فليس .. للزوجالثلثني نسبة فهذا يعين أنَّ  ،واألوالد الوالدينوال وجود ألي من  ،كاللة

  ..من املرياث من ساحة إىل ساحة أبعد عن املتوفَّى النسبة األكربذهب من املعقولِ أن ت
إىل دالالت العبارة ) من أُمه ( وحتى لو طلَّقنا عقولَنا وقبلنا بإضافة داللة كلميت .. 
 ةالقرآني                ، ه وكان للمتوفّى إخوةٌ من أم

ىل ساحة أبعد من ساحة أولئك املرياث إ نسبة ثلثيذهب على ذلك ست فبناًء.. فقط
  . .فضالً عن كونِه مناقضاً لدالالت كتابِ اِهللا تعاىل ،وهذا يناقض العقلَ واملنطق ،خوةاإل

من سورة النساء تعين عدم وجود الوالدين ) 12( وهكذا فالكاللةُ يف اآلية .. 
إىل  ،فاآليةُ من بدايتها تصور مرياثَ الزوجِ من زوجِه . .الزوجولكن مع وجود  ،واألوالد

 فيها إىل حتديد هذهأن يصلَ السياق الكاللة نسبة الزوجِ يف حالة..  
حيـثُ   ،نرى أحكاماً للكاللة الكاملة ،من سورة النساء) 176( بينما يف اآلية . .

 تصور بأل التعريف        .. كاملة – هنا –لكاللةُ فا،  والزوج والوالدان واألوالد
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وبالتايل خيرج كُلُّ املـرياث   ،وبالتايل ال يوجد أي جانبٍ من احلجب ،كُلُّهم غري موجود

خوة ولذلك حني وجود اإل.. )الوالدان واألوالد والزوج ( خارج ساحة املرياث األساسية 
 . .، يتقـامسون اإلرث رجاالً ونساًء                             

       ..  
 .. بـاهلالك  )  176( ويف اآلية وصـفي تنرى أنَّ املي. .          .. 

ليسوا  ،م أحدالذين ال حيجبه ،)الوالدين واألوالد والزوج ( فجميع الوارثني األساسيـني 
، )كـأوالد األوالد  ( وال يوجد مقعد ملتوفَّى منهم ميكن لوارث أن يرتل فيه  ،موجودين

 ساحة كلُّ املرياث خارج الوالدين واألوالد والزوج ( وبالتايل خيرج(. .  بينما يف اآليـة
 .  .إنما يوصف بأنه يورثُ كاللـة  ،األوىل ملْ يوصف امليت فيها باهلالك     

                 ..  تثُ كاللةً  –)  12( يف اآلية  –فامليوري،  أي خيرج
ألنه يبقى جزٌء من املرياث يف سـاحته   ،ولكنها كاللةٌ جزئيةٌ ،جزٌء من مرياثه إىل الكاللة

  ..الزوج بةنسوهو  ،)ساحة الوالدين واألوالد والزوج ( األصلية 
من سورة النساء تصور حالةَ الكاللة الكاملة الـيت  ) 176( ومما يؤكِّد أنَّ اآليةَ .. 

أي حالـةَ عـدمِ    ،)الوالدين واألوالد والزوج ( خيرج فيها املرياثُ كامالً خارج ساحة 
 هو العبارةُ القرآنيةُ  ،وجود الزوج                      ،   يف هذه اآليـة

الوالـدين واألوالد  (  : يذهب خـارج سـاحة   ،فاملرياثُ كامالً يف هذه احلالة. .الكرمية
 ،فلو وجد الزوج حلجب جزءاً من هذا املرياث. .وهذا ينفي متاماً وجود الزوج ،)والزوج 

  ..لنساءيف سورة ا)  12( كما هو احلال يف احلالة اليت تصورها اآليةُ 
أي أنَّ العبارة القرآنية  . .أما القولُ بأنَّ اآليةَ األوىل تصور األخ واألخت من األم.. 
               ه تعاىليف قول                           

         ]ه تعين أخاً ،] 12 :النساءكلميت  ،وأختاً من أُم داللة من ( وذلك بإضافة
أنَّ عبـارات   –يف النهايـة   –فهذا القولُ يعين . .إىل دالالت هذه العبارة القرآنية) أُمه 
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وهذا يتناىف متاماً مع مطلقِ الصياغة . .ونكَملُها بِكلمات من جيوبِنا ،القرآن الكرمي ناقصةٌ

  ..كتابِ اِهللا تعاىل كامالً تاماً نزله اُهللا تعاىل تبياناً لكلِّ شيء ومع كون ،القرآنية
  :واالحتجاج بالعبارة القرآنية..                            

                                                
       ، ـم  خوةَ املعنينيأنّ اإلعلى  ،اإلناثنسبةُ الذكورِ مع تساوى فيها اليت ته ،
فتماثلُ نسبة .. هذا االحتجاج احتجاج غري سليم. .بناًء على هذا التساوي ،خوة من األمإ

  كلمـيت   ليس دليالً على تغيريِ دالالت ،خوة ذكوراً وإناثاًاإل        يف هـذه
  ..خوة من األم، لتصبح متعلّقةً باإلالعبارة القرآنية

  :األبوين حني وجود ولد للموروث نسبتاأمل تتماثل ..                  
                       ]قت الذي مل تتماثـل بـه   يف الو ،] 11 :النساء
  :يف حالة عدمِ وجود الولد نسبتامها                                 

                                            ]11 :النساء [..  
يدفعنا إىل القول بِأنَّ األبوين  هاتني احلالتني،مرياث األبوين بني  نسبهل تغيري ف.. 

  ..هذا غري معقولٍ أبداً. .!!!خيتلفان من حالة إىل أُخرى ؟ 
األخ واألخت من األم   –من سورة النساء )  12( يف اآلية  –ولو أراد اُهللا تعاىل .. 

نرى أنَّ احلديثَ  ،ففي سورة يوسف عليه السالم. .) ن أُمهمولَه أَخ أَو أُخت (  :لقال
غة قرآنية فيها كلمات مرسومةٌ تبين أنَّ هذا األخ هو من ، يأيت بصيعن األخِ من األب

  :األب                                   
              ]59 :يوسف [..  

  :وهكذا فقولُه تعـاىل ..                            
   ، متييز أم من  ،أم من األب ،سواٌء كانا من األب واألم ،يعين أخاً أو أُختاً دون أي

  . .األم



536                  
 ..ةاجلزئي لنا حالةَ الكاللة رصوا سبق نستنتج أنَّ اآليةَ اُألوىل تمم،  حني عدمِ وجود

بينما اآليةُ الثانيةُ تصور لنا حالـةَ الكاللـة   . .ولكن مع وجود الزوج ،الوالدين واألوالد
  ..الكاملة حني عدمِ وجود أي من الوالدين واألوالد والزوج

ومعجزةُ إحدى الكُبر تصدق تكاملَ عبارات توزيعِ إرث هاتني احلـالتني مـن   .. 
وذلك يف هاتني اآليتني الكرميتني ،الكاللة. .  رةاملُصـو ة للحروفالقيم العددي فمجموع

والكلية حني عـدم   ،اجلزئية حني وجود الزوج :ألحكامِ توزيع إرث الكاللة يف حالتيها
  . .) 19( ملضاعفات التامة للعدد من ا ،وجوده
                                            

                                             
         ]850=  ] 12 :النساء  

                                                  
                                                            

                                            
  1069=  ] 176 :النساء[ 

850  +1069  =1919  =19  ×101  
 ..الكاملة ويف هذه املسألة، نرى أنَّ العبارات    رةَ ألحكـامِ الكاللـةوةَ املُصالقرآني
ر ،الكاملةإحدى الكُب مسألةٌ كاملةٌ يف معيارِ معجزة..  
                                                  

                                                          
        =874  =19  ×46  

 .. النص اً من ظاهرِ صياغةبني تفسريٍ حيملُ برهاناً واضحاً جلي زميإذاً علينا أن ن
وحيملُها كلمات ودالالت ال  ،فسريٍ يخالف ظاهر هذه الصياغة اللغويةوبني ت ،القرآينِّ

  ..متكئاً على التاريخ والقال والقيل ،وجود هلا إالَّ يف مخيلة املُفَسرين
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واليت قُمت  ،هذه املفاتيح العدديةُ املُجردةُ اليت رأيناها حىت اآلن :95س 

هي يف النهاية من أدوات  ، أعماقِ النص القرآينِّ ودالالتهباستخدامها للدخولِ إىل
 ،هو نقْلٌ من السماِء ،والنص القرآينُّ موضوع هذه األدوات العقلية. .العقلِ املُجرد

ما هي حدود العالقة بني املعيارِ العقلي .. .السؤالُ اآلن.. .وليس نتاجاً عقلياً من البشر
راملُجة ،دنا العقليراتيف تصو لحقعياراً لم هالقُرآينِّ كون صالن ة ،وبنيلمسائلِ القُرآنيل، 

  ..وللروايات التارخيية ؟
إنه . .وليس مصدراً مجرداً عن التعلُّقِ باملوضوعات. .العقلُ ليس موضوعاً مستقالً.. 

ويف عدمِ ورود كلمة . .قِ الكامنة يف املوضوعاتتفعيلُ قُدرات النفسِ الستنباط احلقائ
فالقرآنُ الكرمي يبين لنا أنّ . .العقل بصيغتها االمسية هذه يف القرآن الكرميِ إشارةٌ إىل ذلك

هةُ تعقُّلهي ماد مبوضوعات يقولُ تعاىل. .العقلَ يتعلّق. .               

              ]فكلمةُ.. ] 10 :امللك       الكرمية يف هذه اآلية
توعٍ يوضإىل م شريتتعقُّلُه كما أنّ كلمةَ.. م       إىل موضوعٍ يتم شريفيها ت
  ..اإلصغاُء إليه ومساعه

يف الوقت الذي  ،ى حقائقِ النواميسِ الكونيةفكما أنّ الرياضيات أداةٌ للربهنة عل.. 
فإنّ العقلَ نور . .كذلك. .تختزِلُ فيه العالقات الرياضيةُ الكثري من أسرارِ هذه النواميس

يف الوقت الذي ال ترى فيه  ،يكشف حقيقةَ النواميسِ الكونية والشرعية على حد سواء
  ..هذه النواميس إالّ بالعقل

وحاملَةً النهج املُناسب  ،كَونَ النص القرآينِّ رِسالةً خاتمةً للبشرِية جمعاء وإنَّ.. 
فهذا يقتضي أنْ تكونَ . .لحلِّ كُلِّ املُشكالت اليت تواجِه كُلَّ جيلٍ يف كُلِّ مكان وزمان

ال بنيةً زمانِيةً مكانِيةً  ،ةً مجردةً عن التاريخبنيةً حدودي ،بنيةُ دالالته وأحكامه يف ماهيتها
  ..منسوجةً من جزئيات التاريخ

 ،حينما نؤسس فكرنا اإلسالمي على معايري منهجية علمية عقلية.. .من هنا.. 
آن الكرميِ عالقةُ تالزمٍ فسنرى أنّ العالقةَ بني العقلِ املُجرد والقر ،مادتها القرآنُ الكرمي
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ال بد منها يف سبيلِ إدراك الدالالت احلق اليت حيملُها القرآنُ الكرمي لكلِّ عصرٍ من  ،كاملٍ

  ..العصور
ومن جِهة أُخرى فإنّ القرآنَ الكرمي . .فالقرآنُ الكرمي ال تدرك دالالته إالّ بالعقل.. 

. .احلقيقة يف عالَمي الدنيا واآلخرة على حد سواءهو موضوع العقلِ الباحث عن 
هي نور يكشف حقيقةَ دالالت النص  ،واملُعجزةُ العدديةُ كونها أداةً عقليةً رياضيةً مجردة

  . .القرآين
سفلِ إىل يتم النظَر إىل احلقيقة من األ ،ففي تفاعلِ العقلِ املُجرد مع النص القُرآينِّ.. 

ومن األعلى إىل األسفل كونَ  ،كَتلَمسٍ عقلي حلقيقة دالالت النص القرآين ،األعلى
  . .القرآن الكرمي ضابِطَاً لتصوراتنا

 ..ولكن. .ةظني ةتارخيي على معايري ا اإلسالمينكرف سها العاطفةُ  ،حينما نؤستماد
 ،نضع حاجِزاً بيننا وبني حقيقة الدالالت اليت حيملُها النص القرآينُّفإننا بذلك  ،والعصبية

ونضع القرآنَ  ،ونوقف التاريخ عند عتبة النتاجِ الفكري لعصرِ إنتاجِ تلك املعايريِ التارخيية
فُسنا عنِ احلق الذي يحملُه وبالتايل نبعد أن. .الكرمي وعقلَنا تابعاً للتاريخِ وأهواِء صانعيه

مسافَةَ تقديِسنا للتاريخ وتقدميه نصاً مقَدساً على حسابِ النص  ،كتاب اِهللا تعاىل لَنا
  ..القرآين

فال يمكن للعقلِ املُجرد عن األهواِء والعصبيات املُسبقَة الصنعِ إالّ أنْ يكونَ خادماً .. 
وإنْ توهمنا أي تعارضٍ بني العقلِ  .....لذي حيملُه القرآنُ الكرمياحلق ا وسبيالً يف إظهارِ

هو  –يف هذه احلالة  –فهذا يعين أنَّ ما نحِسبه عقالً  ،وظاهرِ دالالت النص القرآينِّ
كذلك ،هوى ليست يلُها القرآنُ الكرمي هحيم دالالت هِسبحأو أنّ ما ن..  

كيف يصور مسألةً كاملةً يف وحيِ . . النص القُرآينِّ التايل من سورة هودلننظر إىل.. 
 ،وذلك دونَ آية واحدة يف قلبِه ،عن قصة نوحٍ عليه السالم ،ولألمة الغيبِ للرسولِ 

اليت هي  ،ولننظر كيف يتوافَق ذلك مع معيارِ معجزة إحدى الكُبر. .) 35( هي اآلية 
  ..وبني ظاهرِ دالالت النص القرآينِّ من جهة أُخرى ،ر جيمع بني العقلِ ارد من جهةمعيا
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    ]4177=  ] 34 – 25 :هود   
                 

   327=  ] 35 :هود[  
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    ]6159=  ] 49 – 36 :هود   
  :هو)  35( جمموع القيمِ العددية هلذا النص ما عدا اآلية .. 

4177 + 6159  =10336  =19  ×544  
  :يف هذا النص)  40( القيمةُ العدديةُ لآلية  –كما نرى  –هو  ) 544( والعدد 
                                      

                =544  
من )  35( أنَّ أُسلوب اخلطابِ يف اآلية  ،واضح وضوح الشمسِ وسطَ النهار.. 

 –ففي حني يصور اُهللا تعاىل قولَ قومِ نوحٍ . .باقي النص هذا النص القرآينِّ خيتلف عنه يف
 يف هذا النص–  بكلمة      وبالصيغة                 ، 

 ويصور قولَ نوحٍ عليه السالم هلم بكلمة    ..... أنَّ اهللا )  35( نرى يف اآلية
قولَ الكافرين بالقرآن الكرمي بكلمة تعاىل يصو ر     ، عليهم الرد رويصو

 بكلمة    .....  
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ودفاعِ  ،من تشكيك الكافرين به ،فمسألةُ التفاعلِ مع حقيقة القرآن الكرمي.. 

. ..ما دام هناك كافرون ومؤمنون ،مسألةٌ مستمرةٌ ،من قولٍ ورد على ذلك ،املؤمنني عنه
وبالتايل فهذه اآليةُ الكرميةُ تحملُ دالالت تتعلّق مبنهج الرسالة اخلامتة اليت أنزِلَت على 

  ..يف ذلك ختتلف عن باقي اآليات الكرمية احمليطة ا يف هذا النصهي و. .الرسول 
                  

  . .] 35 :هود[                                                                                    
أنَّ  ،يف  هذا النص عن املسألة اليت ندرسها)  35( ومما يشري إىل استقاللية اآلية .. 

  . .وكذلك اآليتني التاليتني هلا. .ونان مسألةً كاملةاآليتني السابقتني هلا تك
                                           
                                                   

  36×  19=  684=  ] 34 – 33 :هود[ 
                                    

                                      
   ]2×  19×  19=  722=  ] 37 – 36 :هود  

ما ال يعلم حدوده إالّ  ،من االرتباطات مع هذا النص ومع غريِه)  35( ولآلية .. 
اط عبارات ولسنا بِصدد عرضِ ارتب ،ولكننا بِصدد دراسة املسألة اليت بني أيدينا. .اُهللا تعاىل

.. ولكن. .ومع آيات القرآن الكرميِ يف معيارِ معجزة إحدى الكُبر ،هذا النص مع بعضها
  ..مع النصوصِ القرآنية اُألخرى ،عند تكاملٍ واحد من تكامالت هذه اآلية الكرمية لنقف

 ،     : تبدأُ بالعبارة القرآنية –كما نرى   –هذه اآليةُ الكرميةُ .. 
وتلْقي كلٌّ  ،تبدأُ كلٌّ منها ذه العبارة –يف كتابِ اِهللا تعاىل  –وهناك أربع آيات أُخرى 

حبيثُ تتكاملُ هذه  ،الضوَء على مسألة واحدة  –من هذا النص )  35( مع اآلية  –منها 
لذلك نرى أنَّ هذا التكاملَ  .....لهذه املسألة  والدالالتاآليات اخلمسةُ يف بناِء املعىن
  . .يتجلّى تكامالً يف معيارِ معجزة إحدى الكُبر ،الواضح  يف املعىن والدالالت
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     ]478=  ] 38 :يونس   
                                    

        ]565=  ] 13 :هود   
                

   327=  ] 35 :هود[ 
                                    

     ]435=  ] 3 :السجدة   
                                     

                               
  35×  19=  665=  ] 8 :األحقاف[ 

478  +565 +327  +435  +665  =2470  =19  ×130  
 .. عجزةعيارِ ملَ يف مهو الربهانُ على أنّ التكام من عرضِ هذا النص إنّ اهلدف

.. .واليت ندرِكُها بعقولنا ،ال يتعارض مع الدالالت الظاهرة للنص القرآين ،إحدى الكُبر
ها ال تدخلُ يف املسألة املرتبطة بأنباِء الغيبِ تضيُء مسألةً أُخرى نرا)  35( فكونُ اآلية 

يف الداللة العقلية ذلك ينعكس  ،اليت أوحاها اُهللا تعاىل بالنسبة لقصة نوحٍ يف هذه السورة
  ..برهاناً يتطابق مع هذه احلقيقة ،اردة

 ..مريم ورةالتايل من س لرأين ،ويف املُقابِلِ لو نظرنا إىل النص نمض هآيات ميعا ج
واحدة تعلِّقٍ مبسألةر. .سياقٍ مإحدى الكُب عيارِ معجزةلةٌ يف موبالتايل فهي كام.  .  
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  381×  19=  7239 =  ] 40 – 16 :مرمي[ 

 ..العبارات مع هباراتع قرآينٍّ ال حييطُ بارتباطات نص كأي األخرى يف  وهذا النص
 لبعضِ عباراتوكنا قد رأينا جانِباً من االرتباطات اإلعجازية . .القرآن الكرمي إالّ اُهللا تعاىل

هذا النص. .ولكن. .داخلَ هذا النص التالية إىل املسائلِ الكاملة لننظر. .  
                                             

                                                
  33×  19=  627=  ] 21 – 20 :مرمي[  
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                            ]23 – 22 :مرمي [  =
589  =19  ×31  
                               

                                     
                                     

        ]65×  19=  1235=  ] 37 – 34 :مرمي  
                                      
                         ] 36 – 35 :مرمي [ 

 =627  =19  ×33  
من منظار هذه احلرفية اليت تنظر من خاللها إىل دالالت كتاب اهللا تعاىل، : 96س 

حبيثُ ال يزيد املعىن وال ينقص عن دالالت الكلمات املرسومة يف النص القرآين، ومن 
النص يف دالالت السليم وهو أنَّ اإلحبار البحثي القرآينِّ ال يكون إالّ  منظار منهجِك

من .. من خالل تلك الكلمات املرسومة فيه، دونَ أنْ نضيف إليها معاين من جيوبنا
  : كيف ترى دالالت النص القرآين.. هذا املنظار          

                                  
                        

                                   
     ]66  – 65: األنفال [..  
 : أليست العبارةُ القرآنية..                             

ة أنَّ املؤمن الصابر يواجه عشرة من الكافرين، وهو ذاته املعىن الذي حتملُه العبار: تعين
 القرآنية                                   أليست العبارة .. ؟
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 القرآنية                                 الـيت املعادلة حتملُ ذات

 حتملُها العبارةُ القرآنية                       ؟..!!!  
كيف ترد على طعنِ املشكّكني بكتـابِ اِهللا  .. ووفق منهجك التفسريي هذا.. 

 تعاىل حولَ العبارة القرآنية                                       
                                       ..

إنّ املعلوم بالضرورة أنّ الثالثةَ والسبعةَ تساوي عشرة، وبالتايل فَـذكْر  : حيث قالوا
 العبارة القرآنية               ّال فائدة منه، وإن للواضح وحشو هو إيضاح

 كلمة          عشرة غري كاملـة يف كونِهـا وجود موهة تيف هذه العبارة القرآني
  ..كيف ترد على قولهم هذا ؟.. عشرة، وذلك حمال

امِ املتعلّقة العبارةُ اليت سألت عنها، هي ضمن مسألة كاملة، تصور جوهر األحك.. 
  ..بإمتامِ احلج والعمرة وباملناسك وحدودها

                                  
                                   

                                       

                                      
           ]1919=  ] 196: البقرة  =

19  ×101  
 : وجذر املشكلة يكْمن يف قول املفسرين بأنَّ العبارةَ القرآنية..      

                                         
              حاضروا لُهأه نتستثين من الصومِ املذكورِ هنا، م

  السليم تكون العبارةُ القرآنيةُ فبناًء على هذا القول غريِ.. املسجد احلرام      

     ّبكالمِ اِهللا تعاىل  –بالفعل  –، وهذا ) 10=  7+  3: ( ال تعين إالّ أن ال يليق
هلْفخ نال مو هيدنِ ييب نلُ ماطالْب يهأْتاملطلق، الذي ال ي..  
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خ، هو أنَّ األيام العشرةَ املفروضةَ ككفّارة يف احلالة الـيت  ما متَّ تغييبه خاللَ التاري.. 

بني أيدينا، واليت ال بد من صومها كاملةً، واملفروضةَ على كلِّ من مل يستيسر اهلدي بني 
.. يديه، سواٌء كان أهلُه حاضري املسجد احلرام، أم مل يكونوا حاضري املسجد احلـرام 

 : جزأها اهللا تعاىل إىلهذه العشرةُ الكاملةُ،                            ،
وهذا ما نقـرؤه بشـكلٍ   .. كعطاٍء منه جلّ وعال ملن أهلُه ليسوا حاضري املسجد احلرام

 جلي يف الم االستحقاق والعطاء يف كَلمة      ةيف العبارة القرآني         
                         ..فاهللا تعاىل مل يقل ) : كنذَلعلى م  كُني لَم

  ).. أَهلُه حاضرِي الْمسجِد الْحرامِ 
هذه األيام العشرةُ الكاملةُ اليت ال بد من صومها يف احلالة اليت بني أيدينا، يصومها .. 

لُه حاضرو املسجد احلرام، دون تفريق ما بني ثالثة أيام يف احلـج وسـبعة حـني    من أه
الرجوع، ألنّ هؤالء يقطن أهلُهم عند املسجد احلرام، ورجوعهم إىل أهلهم ال يتطلّـب  

  .. أياماً كما هو احلال بالنسبة لمن أهلُه ليسوا حاضري املسجد احلرام
 وبالتايل فالعبارة القرآنية          عترباً، كماعليهم زمناً وجهداً م بال ترت

  هو احلال بالنسبة لمن أهلُه ليسوا حاضري املسجد احلرام، وما يعنيهم هو قولُـه تعـاىل   
                 السـبعةُ   .. ، ألنَّ أهلَهم حاضرو املسجد احلرام فاأليـام

الء عند أهلهم حاضري املسجد احلرام، مع األيامِ الثالثة، ألنه ال فاصلَ بينهم يصومها هؤ
  :هذه احلقيقة نراها جليةً يف املسألة الكاملة التالية.. وبني رجوعهم إىل أهلهم
        =178  
         =183  

178  +183  =361  =19  ×19  
وبالتايل فالكمالُ املعين ليس يف ماهية العشرة كونها عشرة، إنما يف كون العطاِء .. 

اإلهلي بتجزئة األيام العشرة إىل ثالثة يف احلج وسبعة حني الرجوع، ال ينتقص من األجر 
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لى كمال أجر الكفّارة اليت حيصلُ عليهـا مـن   شيئاً، مبعىن أنهم بذلك العطاء حصلوا ع

  ..صامها كاملةً يف احلج
       =95  =19  ×5  

 : فاحلُكْم القرآينُّ..                    للجميع، سواء مـن عام حكم ،
وبالتـايل  .. املسجد احلرام كان أهلُه حاضري املسجد احلرام، أم من مل يكونوا حاضري

  فمن مل يستيسر من اهلدي لتطبيق هذا احلكم، من احلالتني، عليه الصيام     

    ..  
ولذلك نرى أنَّ هاتني العبارتني القرآنيتني املتوازنتني يف املعىن والدالالت، تتوازنان .. 

  :يف القيم العددية بينهما
        =113  
       =113  

أما القول بأن من أهلُه حاضروا املسجد احلرام معفي من الصوم، فهذا قولٌ ترده .. 
  أمرٍ خـاص دجمر ة يف هذه اآلية الكرمية، فلو كانَ األمرة للعبارات القرآنيالصياغة اللغوي

نعلى م   ـرؤالء، لو كان األم ةخاص كفّارة دليسوا حاضري املسجد احلرام، وجمر أهلُه
      :  كذلك، لَما كان هذا األمر عطاًء وفسحةً يبدأُ كما رأينا بالم االسـتحقاق والعطـاء  

                                ..  
، ليست إيضاحاً         =95  =19  ×5: املسألةُ الكاملةُإذاً .. 

ملا هو واضح، وليست حشواً ال فائدةَ منه، كما يزعم املشكّكون بكتـاب اهللا تعـاىل،   
  ..متكئني على بعضِ أخطاِء تفاسرينا التارخيية املغلوطة

ملؤمنني والكافرين، فقد وجدنا حني حديثنا عن أما بالنسبة ملعادالت املواجهة بني ا.. 
مسألة الناسخ واملنسوخ املزعومة، أنّ هذه العبارات القرآنيةَ جزٌء من مسألة كاملة تشمل 

  ..اآليةَ السابقةَ هلما مباشرة –أيضاً  –إضافةً لآليتني احلاملتني هلا، تشملُ 
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  82×  19=  1558=  ] 66 – 64: نفالاأل[ 

 –أيضاً  –وهذه العبارات املُصورةُ ملعادالت املواجهة بني املؤمنني والكافرين، هي .. 
  ..مسألةٌ كاملةٌ داخل تلك املسألة الكاملة اليت نراها

                                 
                               

                                     
          ]19=  1197 = ] 66  – 65: األنفال 

 ×63  
 : مشكلةُ التفاسري املوروثة أنها مل تقف عند دالالت الكلمات..      ،     ،
      ةيف هذه العبارات القرآني ، ..جذر عنه فهذه الكلمات عتالذي تفر ها اللغوي
وأكرب دليلٍ على ذلك هو اآليةُ الكرميةُ السابقةُ مباشرةً .. ، ويعين اجلمع)أ، ل، ف : ( هو

  ..لآليات اليت نتحدثُ عنها
                                   

          ]27×  19=  513=  ] 63: األنفال  
مل  وبأنّ الرسولَ  ،فهذه اآليةُ الكرميةُ تصف جمع اِهللا تعاىل بني قلوب املعنيني. .

الذي مجع  ولكن اَهللا تعاىل هو ،يكن ليجمع بني قلوبِهم لو أنفق ما يف األرض مجيعاً
  ..بينهم
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      العبارة القرآنية .. إذاً..        

وهذا اجلمع قد  ،وإِنْ يكُن منكُم مائَةٌ يغلبوا مجعاً كبرياً متآلفاً من الَّذين كَفَروا :تعين
 ه عددالواحد إىل عشرة ،األلفيتجاوز تعداد بالنسبة . .فالنسبةُ قد تتجاوز وكذلك األمر

 للعبارة القرآنية                       أنَّ اجلمع من  :مبعىن
  ..إىل اثننيقد تتجاوز الواحد  –هنا كأفراد  –فالنسبةُ  ،املؤمنني يغلب مجعني من الكافرين

فالنسبةُ األوىل وهي  ،وكنا قد بينا أنه ال يوجد نسخ يف هذه العبارات القرآنية.. 
والنسبةُ . .ال يوجد فيهم ضعف ،تكون حينما يكون املؤمنون أقوياء ،واحد إىل عشرة

لي وهذا ما نقرؤه بشكلٍ ج. .تكون يف حالة ضعف املؤمنني ،الثانيةُ وهي واحد إىل اثنني
  ..يف املسألة الكاملة التالية

                                    

           =494  =19  ×26  
 ،نقص عن دالالت الكلمات املرسومة يف النص القرآينال يزيد املعىن وال ي. .إذاً.. 

 القرآينِّ ال . .يف كتابِ اِهللا تعاىل –أبداً  –وال تكرار النص يف دالالت السليم اإلحبارو
  . .يكون إالّ من خالل تلك الكلمات املرسومة فيه

 ..ها تنطلقنكَو ةيف التفاسريِ التارخيي يكمن املشكلة جذر  راتمن اعتبارِ التصو
فال . .دون أي تفعيلٍ للعقلِ ارد يف تدبره لدالالت كتابِ اِهللا تعاىل ،املسبقة معياراً أخرياً

 ،دون تفعيل العقل ارد عن التاريخ ،يمكننا أن ندرك دالالت النص القرآينّ بشكلٍ سليمٍ
  ..وذلك يف متييزنا بني األمورِ واألشياء

والختيارِ  ،العقلُ الذي نستخدمه للتمييزِ بني األمورِ واألشياِء.... .لكن :97س 
ال . .هذا العقلُ. .ولمعايرة ما بني أيدينا على املعيارِ الذي اختاره العقل ،املعيارِ املناسب

ةتارخيي اً عن تأثريِ ما اعتدنا عليه من موروثاتنِهائي لَهنا أن نفصنمكيف سا ،ي مهت
ما  ،فما هو موقع دالالت القرآن الكرمي...... .صياغة جانبٍ من جوانبِ هذا العقل

واليت سامهت يف صياغة  ،بني املوروث التارخيي يف قواميسِ اللغة والتفاسريِ املوروثة
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ةكرينا الفمن ج ،منظومت ةا العقلينمنظومت من أدوات هِمجانبٍ م ويف صياغةوبني  ،هة

  ..التجريد العقلي املستقلِّ متاماً عن هذه املوروثات من جهة أُخرى ؟ 
وعن تأثريِ صورِ عاملِ املادة  ،ما أعنيه بالعقلِ املُجرد عن تأثريِ جزئيات التاريخ.. 

 ،املاديهو جانب الفطرة السليمة املُجردة عن عاملِ احلس  ،احلسي الذي حيوي املتناقضات
 . .يقولُ تعاىل. .واليت عبر عنها القرآنُ الكرميِ بنفخِ الروحِ يف كُلِّ مولود    

                  
قف وراَء كلِّ املعايريِ اليت نتفاعلُ معها يف عاملِ املادة فهذا الروح معيار ي.. .] 9 :السجدة[  

  ..واحلس
حيثُ خياطبهم اهللا  ،الذي حيملُ أحكاماً للمؤمنني ،لننظر إىل النص القرآينِّ التايل.. 

 . .تعاىل بقوله         . .  
                            

                                        
                                       

                              

                                 
                                    

                                    
                                 

                                           
  .] 13 – 9 :اادلة[ 

. .زعموا أنَّ اآليةَ األخريةَ فيه قد نسخت اآليةَ السابقةَ لَها ،يف هذا النص الكرمي.. 
كما  ،ولو نظرنا يف صياغة هاتني اآليتني لرأينا بأم أعينِنا أنهما ليستا متعارضتني أبداً

  ..توهموا
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تخاطب املؤمنني الذين ال يشفقون من تقدميِ هذه  ،فاآليةُ اليت زعموا أنها منسوخةٌ.. 
ويريد  ،ومن مل جيد منهم ما يقَدمه ،وبأنَّ تقدمي هذه الصدقة خري وطهارةٌ هلم ،الصدقة

هذه الصدقة ها ،تقدميجِدال ي هرحيم ،ولكن ون يف هذه اآلية فاملعن. .فإنّ اهللا غفوري
ولذلك نرى الصياغةَ القرآنيةَ تأيت  ،منهم من جيد ما يقدمه ومنهم من ال جيد ،الكرمية
 بكلمة     فإذا ( دون كلمة(:               ..  

لذين يشفقونَ خبالً وخوفاً من تخاطب ا ،واآليةُ الكرميةُ اليت زعموا أنها ناسخةٌ هلا.. 
بأنَّ اَهللا تعاىل يتوب عليهم إنْ هم أقاموا الصالةَ وآتوا الزكاة وأطاعوا  ،تقدميِ هذه الصدقة
 ،فهذه اآليةُ الكرميةُ تخاطب مجاعةَ املُشفقني من تقدمي هذه الصدقة. .اهللا تعاىل ورسولَه

وال يوجد بينهم من  ،يتصفونَ بِهذه الصفةوهؤالء مجيعهم  ،والذين ال يفعلون هذه القُرىب
 ،بل ال توجد عندهم إرادةٌ لتقدميِ هذه الصدقة ،يفعلُ ما يفعلُه الذين تعنيهم اآليةُ السابقة

 لذلك نرى أنَّ الصياغةَ القرآنية تأيت بكلمة     فإنْ ( دون كلمة(. .   
                                     
      ..  

تتكاملُ مع اآلية  ،إذاً لكُلِّ آية كرمية من هاتني اآليتني حدود من الدالالت واملعاين.. 
  ..نص الذي ندرسهيف ال ،ومع اآليتني األوىل والثانية ،األخرى

هذا النص نُ من آياتتتكو كاملة مسألة أمام ما عدا اآلية الوسطى فيه ،إذاً حنن، 
  . .) 11( اآلية 
                            

                                        
                                       

   ]1115=  ] 10 – 9 :ادلةا   
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          ]ادلة1488=  ] 13 – 12 :ا  
1115  +1488  =2603  =91  ×137  

ففي اإلجابة على  ،شاهدنا يف هذا املثال ليس مسألةَ الناسخِ واملنسوخِ املزعومة.. 
وشاهدنا ليس . .سؤالني سابقني تمت الربهنةُ على استحالة نسخِ آيات القرآن الكرمي

 ،صياغة النصبِظاهرِ ]  11 :اآلية[ الربهنةَ على أنَّ عدم تعلُّقِ ظاهرِ صياغة اآلية الوسطى 
من معادلة اكتمالِ هذا النص يف معيارِ معجزة  ،قد أخرج القيم العدديةَ لحروف هذه اآلية

 ،ويف اإلجابة على سؤالٍ سابق ،فهذا واضح وضوح الشمس وسط النهار ،إحدى الكُبر
  . .متّت الربهنة على هذه احلقيقة

واملقارنةُ  ،الوقوف على دالالت هذه اآلية الكرميةهو  ،إنَّ ما أُريده من هذا املثال.. 
من جهة ةوالقواميسِ الوضعي ما بني التفاسريِ املوروثة،  هتالذي ماد العقلي وما بني التجريد

فسواٌء الفطرةُ النقيةُ أم  . .من جهة أُخرى ،بعيداً عن التاريخ ،الفطرةُ النقيةُ والقرآنُ الكرمي
  ..كالهما روح من اِهللا تعاىل ،رميالقرآنُ الك
إىل أنَّ كلمةَ االسِ يف هذه اآلية  ،مدعومةً بقواميس اللغة ،ذهبت التفاسري.. 

. .وإىل أنَّ التفسح يعين التوسع يف أماكنِ القعود هذه. .الكرمية تعين أماكن القعود حصراً
 . .مع أنَّ العبارةَ القرآنيةَ فيها ،اإلطاروحصرت دالالت هذه اآلية الكرمية يف هذا    

                   ..  ِلنا أنَّ املسألةَ مسألةُ رفع بنيت
هذا الرفعِ هو اإلميانُ والعلم ،درجات ذلك. .وأنَّ سبب ا يؤكِّدمملعبارةَ أنَّ هذه ا ،و

  . .القرآنيةَ مسألةٌ كاملةٌ يف معيارِ معجزة إحدى الكُبر
                         ]ادلة11 :ا [  =
247  =19  ×13  

مشتق إالّ كلمة أي ) س  ،ل ،ج( يف كتابِ اِهللا تعاىل ال يوجد للجذر اللغوي .. 
 ،)ح  ،س ،ف( وكذلك األمر بالنسبة للجذر اللغوي . .االسِ يف هذه اآليةِ الكرمية
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فقد وردت  ،)ز  ،ش ،ن( بينما مشتقّات اجلذر . .فمشتقّاته حمصورةٌ يف هذه اآلية الكرمية

  ..ويف غريِها ،يف هذه اآلية الكرمية
حىت تتصلَ  ،وتركيبها على بعضها ،ئه إىل بعضهايعين رد أجزا ،إنَّ نشوز الشيِء.. 

 . .يقولُ تعاىل. .وفق نظامِ ذاتها                         
                                        

                                      
                                    
                                      

   .] 259 :البقرة[ 
 ،واتصالُها على هيئة ذاتها قبل بعثرتها ،ورفْعها إىل بعضها ،فتجميع العظامِ املُبعثرة.. 

 كلمة يصوره اهللا تعاىل لنا ب    ..                   
        ..  
 ..هابتعاداً عن زوجت الزوجِ على نفِسه على نفِسها ،من هنا فتقوقع الزوجة وتقوقع، 

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

  . .)ز  ،ش ،ن( ذلك مبشتقّات اجلذر 
                            

                         ]34 :النساء [.   
                                     
          ]128 :النساء  [  

لتتقاطع مع نفِسه يف  ،فالنفس اليت كانت مفسوحةً للتواصلِ مع الزوجِ. .وهكذا.. 
ةً على تعود متقوقع ،خارج حدود فردية ذلك الزوجني ،مشترك يضم ساحةً من الزوجني
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هو إعادةُ تركيبِ جزئيات هذه  ،فالنشوز إذاً بالنسبة ملسألة ما .....ذاتها بواسطة النشوز

ها املسألةها ،على بعضصلَ على نظامِ ذاتلتت..  
. .والتنحي ،فهو يعين التوسع ،هو عكس النشوزِ ،والتفسح يف هذه اآلية الكرمية.. 

.. .لكن. .لكانت مسألةَ مفاعلة بني القاعدين ،ولو كانت املسألةُ حمصورةً بأماكنِ القعود
 . .عاىل يقولما نراه يف هذه اآلية الكرمية أنَّ اَهللا ت          ..  ْومل

  . .)تفَاسحوا  في الْمجالسِ ( يقلْ  
 ويف قوله تعاىل ..                        

  ، اِهللا تعاىل يشملُ نتيجةً هي بيد حِ يف  وذلك ضمن ،إطالقإطارِ ساحة التفس
 . .االس             ..  هذه اآلية بدالالت وكلُّ ذلك جيعلُنا نذهب

  ..الكرمية إىل ما هو أبعد من مسألة التوسعِ يف أماكنِ القعود
بِهدف البحث عن  ،حنن نعلم أنَّ الدراسةَ العلميةَ الفلسفيةَ املنهجيةَ لمسألة ما.. 
يبدأُ بالنظرِ إىل جزئياتها اليت نستطيع إدراكَها بأدواتنا  ،وناموسها الذي يحكُمها ،ناظمها
أي نقوم بعملية تفكيك وحتليلٍ هلذه املسألة دف . .ومبا منلكه من ثوابت ومعايري ،احلسية

بعملية جتميعٍ ملا أدركناه من ثوابت حتملُها  بعد ذلك نقوم. .النظرِ إىل حقيقة مكوناتها
هذه املسألة اتها ،جزئيتركيبٍ هلذه اجلزئيات على بعض بعملية الوصولِ  ،أي نقوم دف

  ..إىل ذات الناموس الذي نبحثُ عنه يف ذات هذه املسألة
 ،الفكرية ويشملُ أيضاً اآلفاق. .هذا الكالم عام يشملُ كلَّ مناهجِ البحث.. 

. .وخارِجها ،داخلَ حدود الذات ،يف تفاعلِ اإلنسان وحبثه عن احلقيقة ،وأدوات الرؤى
 ،يرى من حقيقة اآلخرِ وجزئيات ذاته ،فاإلنسانُ حينما ينظر من منظارِ نفِسه إىل اآلخر

ؤاهيف ر حالتفاهمِ معه ،مبقدارِ ما يتفس جسور وميد..  
يف حبثهم عن  ،من أي أُمة كانت ،يتبِعه الذين أوتوا العلم ،نهج العلميهذا امل.. 

أو  ،فسواٌء حتليلُ مكونات املسألة.. .فباتباعهم هلذا املنهج يصلون إىل احلقيقة ،احلقيقة
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. .اجلزئياتأو االنطالق من الكليات إىل  ،أو االنطالق من اجلزئيات إىل الكليات ،تركيبها

  ..كُلُّ ذلك خطوات ضروريةٌ ملنهجٍ علمي هدفُه البحثُ عن احلقيقة
 ..هم  بعوومتيصلون إىل هذه احلقيقة من خاللِ إميانِهم والتزام اخلامتة منهجِ الرسالة

يل حيملُ وبالتا ،وكونه ملْ يحرف ،كونَ كتابِ اِهللا تعاىل تبياناً لكلِّ شيٍء ،بكتابِ اِهللا تعاىل
يف اآلية الكرمية  ،هذا كُلُّه تلخصه املسألةُ الكاملةُ التاليةُ. .احلقيقةَ كما يريدها اُهللا تعاىل

  . .اليت ندرسها
                         ]ادلة11 :ا [  =
247  =19  ×13  
 ففي وصف متبِعي منهجِ الرسالة اخلامتة يقولُ اُهللا تعاىل . .     ، 

 ويف الوصف العام يقولُ تعاىل . .فاإلميانُ مبنهجِ الرسالة اخلامتة يوصلُ إىل احلقيقة   

     ..  ةوبالتايل فدالالتالعبارات القرآني              
                             ،  دورت

 يف إطارِ رسمِ منهجِ          ،  هم اُهللا تعاىلمع  ،درجاتوهم الذين يرفع
  ..الذين آمنوا مبنهجِ الرسالة اخلامتة

مع  ،هو تكاملُ اآلية اليت حنن بصدد دراستها ،مما يؤكِّد صحةَ ما نذهب إليه..... 
  . .يرسم لنا مسات الذين أوتوا العلم ،نص قُرآينٍّ
                                      

                            
         ]867=  ] 109 – 107 :اإلسراء  

                                
                                   

        ]ادلة919=  ] 11 :ا  
867  +919  =1786  =19  ×94  
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ن رفْع بيويصورهم اُهللا تعاىل من خاللِ مسألة كاملة ت ،فهؤالء الذين أوتوا العلم.. 

سجداً ويبكون  هؤالء يصورهم اُهللا تعاىل بِأنهم خيرون لألذقان. .اِهللا تعاىل لَهم درجات
  . .نتيجةَ تفاعلهِم مع كتابِ اِهللا تعاىل

      =133  =19  ×7  
          =247  =19  ×13  
 ومما يؤكِّد صحةَ إدراكنا لدالالت العبارة القرآنية ..           

                              ، 
 بأنها تدور يف فلك منهجٍ حبثي للوصولِ إىل مرتبة الذين ،من اآلية اليت حنن بصدد دراستها

هو تكاملُها مع آية كرمية تلقي الضوَء على  ،والذين آمنوا مبنهجِ الرسالة اخلامتة ،أوتوا العلم
  . .رؤية الذين أوتوا العلم لكتابِ اِهللا تعاىل

                               
        ]ادلة561=  ] 11 :ا  

                                   
     ]465=  ] 6 :سـبأ  

561  +465  =1026  =19  ×54  
رٍ إهليألم ةالقرآني لَ هذه العبارةمأيضاً ح ؤكِّدا يممو،  بِهدف مبنهجٍ حبثي يتعلّق

هو تكاملُها مع عبارة قرآنية تلقي الضوَء على علمِ  ،الوصولِ إىل مرتبة الذين أوتوا العلم
  . .نتيجةَ منهجِهِم العلمي الذي اتبعوه ،وإميانِهِم به ،الذين أوتوا العلم بِكتابِ اهللا تعاىل

                               
        ]ادلة561=  ] 11 :ا  

                                   
     ]351=  ] 54 :احلج  

561  +351  =912  =19  ×48  
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نرى مسألةً كاملةً قيمتها العدديةُ تساوي عدد سورِ  ،ويف هذه املسألة الكاملة.. 

  . .القرآن الكرمي
       =114  =19  ×6  

 ..ةالقرآني العبارة لَ هذهمح ؤكِّدا يممو، باعِ منهجٍ حبثيبات للفوزِ برفعِ  ،ألمرٍ إهلي
العلمي بِعِ هذا املنهجِ البحثيتمل اهللا تعاىل درجات،  الكاملة لُها يف إطارِ املسألةهو تكام

  . .التالية
                               

        ]ادلة561=  ] 11 :ا  
              ]237=  ] 76 :وسفي  

561  +237  =798  =19  ×42  
قيمتها العدديةُ تساوي عدد  ،نرى أيضاً مسألةً كاملة ،ويف هذه املسألة الكاملة.. 

  . .سورِ القرآن الكرمي
        =114  =19  ×6  

إطالقاً يشملُ نتيجةً هي بيد  ،ىل اوقد رأينا يف مسألة الفَسحِ اليت يأمرنا اُهللا تعا.. 
 تعاىل  هقولُ ،حيثُ يبني ذلك يف اآلية اليت ندرسها ،اِهللا تعاىل       ...  هذه

اليت حتوي كلمة  ،العبارةُ القرآنيةُ تتكاملُ مع العبارة القرآنية الوحيدة يف كتابِ اِهللا تعاىل
وذلك يف مسألة كاملة قيمتها العدديةُ . .تصور خشيتهم ِهللا تعاىلو ،العلماء بأل التعريف

  :تساوي تسعةَ عشر ضعفاً القيمة العددية للفظ اجلاللة  ..  
       ]ادلة80=  ] 11 :ا  

           ]148 = ] 28 :فاطر  
80  +148  =228  =19  ×12  

    =12  
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نتيجةَ امتالِء صدورِهم  ،خيشونَ اَهللا تعاىل ،الذين أُوتوا العلم ،فهؤالء العلماء.. 

  . .بآيات اِهللا تعاىل
             ] 213 ] = 49: العنكبوت  
           ]148=  ] 28 :فاطر  

213  +148  =361  =19  ×19  
 ..اإلطالةَ يف عرضِ املسائلِ الكاملة اليت حنن  ،وال أريد الكرمية محلَ اآلية ثبتاليت ت

 ،لِ إىل مرتبة الذين أوتوا العلمبصدد دراستها لأمرٍ إهلي يتعلَّق مبنهجٍ حبثي من أجلِ الوصو
  . .وأنَّ دالالتها ليست حبيسةَ تصورٍ ال يتجاوز أماكن القعود

ليست  ،ودالالت عباراته ،وهكذا نرى أنَّ دالالت كلمات كتابِ اِهللا تعاىل.. 
لمات دون أنْ يعين ذلك حتميلَ هذه الك. .وكُتبِ التفسري ،حمصورةً يف أُطُرِ قواميسِ اللغة

  . .وهذه العبارات دالالت حسب أهوائنا
والعقلَ املُجرد عن األهواِء واألفكارِ  ،إنَّ ما أُريد قولَه أنَّ الفطرةَ النقيةَ الصافية.. 

كلُّ . .واملنهج البحثي السليم الذي يضع القرآنَ الكرمي معياراً ملا هو دونه ،املُسبقة الصنع
الذي نزلَه اُهللا تعاىل تبياناً  ،حر أكثر وأعمق يف حبرِ دالالت كتابِ اِهللا تعاىلذلك جيعلُنا نب

فكيف يكونُ تبياناً لكُلِّ شيٍء إذا سجِنت دالالت كلماته وعباراته داخلَ . .لكلِّ شيء
  . .!!!جدران التاريخ 

ليست  ،عباراته ودالالت ،قُلت  إنّ دالالت كلمات كتابِ اهللا تعاىل : 98س 
إنّ العقل املُجرد عن األهواء  :وقُلت. .حمصورةً يف أُطُرِ قواميس اللغة وكتبِ التفسري

. .جيعلُنا نبحر أكثر وأعمق يف حبر دالالت كتاب اهللا تعاىل ،واألفكار املُسبقة الصنع
معظم قواميس اللغة  بل وفوق ،وأنت بذلك متيلُ إىل القفزِ فوق معظم التفاسري التارخيية

  ..لغةً وعقيدةً وفقهاً ،معترباً القرآنَ الكرمي املعيار األولَ واألهم ،املوروثة
ومحلَه  ،أال ترى أنَّ موافقةَ التفسريِ املُجرد لظاهرِ صياغة النص القرآين. .لكن.. 

مكن فصلُه عن سياقِ الوعيِ هو يف النهاية استنباطٌ لغوي ال ي ،للربهان الواضحِ اجللي
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وال يمكن جتريده متاماً عن استشفافنا للمعاين اليت ندركُها من اجلمل  ،التارخيي لألمة

اورة هلذا النصة االقرآني..  
ها من خاللِ سياقها التارخييةً تتناولُ منهجأم ركيف نتصو،  دفجأةً  –أن تتجر– 

أال ترى أنّ ذلك أقرب إىل اخليال منه إىل . .!!!ذا املنهج ؟عن التاريخ يف تناوهلا هل
  ..!!!التحقّقِ على أرض الواقع ؟ 

قد نزلَ تفسريها التارخيي  ،أال ترى أنّ هناك بعض املفاهيم اليت فُسرت تارخيياً.. 
يرى النص لدرجة أصبح فيها التفسري منظاراً ال  ،مرتلَ املُقَدسِ عند الكثري من املسلمني

  ..القرآينُّ إالّ من خالله ؟
كأمرٍ إهلي يعتقد الكثري من  ،غطاَء الوجه للنساء ،لو أخذنا منوذجاً على ذلك.. 

  :املسلمني أنه حممولٌ بقوله تعاىل                         

                                  
    ]هذا التفسري التارخيي إىل أنّ قولَه . .] 59: األحزاب حيث ذهب أصحاب

  :تعاىل              ، حسب  –ملأمور به أنّ غطاء الوجه ا :يعين
 عن اإلماء –تفسريهم التارخيي هلذا النص وبناًء على  ،هو للحرائر من أجل متييزهن

بذلك يلتزمن بأمرٍ إهلي هناعتقاداً أن نهغطني أوجهذلك نرى الكثري من املسلمات ي، 
  ..خمالفته مخالفةٌ ألحكام اهللا تعاىل يف كتابه الكرمي

إىل هذا النص  ،ارِ منهجِك البحثي املُجرد عن التاريخكيف تنظُر من منظ.. 
وكأنّ  ،بعيداً عن التفسري التارخيي ،وكيف تفسره لنا تفسرياً يخاطبنا اآلن ،القرآينّ

  ..!!!القرآن الكرمي نزلَ علينا حنن اآلن ؟
وهي أنّ  ،سؤالكب  -بشكلٍ مباشر –ال تتعلّق  ،يف البداية أود أن أُشري إىل مسألة.. 

وحِسبت على  ،أحكام السيبِ والعبيد وملك اليمني اليت أُطِّرت فقهياً خالل التاريخ
 ،فهي تخالف دالالت كتاب اهللا تعاىل مخالفةً صرحية ،اإلسالم منها براء :أقول. .اإلسالم

  ..)كمة املطلقة احل( يف النظرية الرابعة  ،وقد بينت ذلك وبرهنت عليه بشكلٍ مفَصل
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 .. شكلةُ أصحاب التفسري التارخييهم  –ميف فلك ومن يدور–  لغونَ النصهم يأن

فَيحلّون مكانه تصوراتهم  ،دالالته صاحلةٌ لكلّ زمان ومكان ،القرآينَّ كنص مقَدسٍ
لنتيجة يصدرون وبا. .ويطلبونَ من الناس عدم جتاوزِها ،وتصورات أسالفهم ،التارخيية

ال  ،مع أنها يف حقيقتها أحكام تارخيية ،أحكاماً ويعتقدون ا على أنها أحكام قرآنية
  ..عن صناعة رجاالت التاريخ –يف النهاية  –خترج 

 ..وءةرِ الستعليه السالم  ،مسألةُ اللباسِ وس آدم مسألةٌ أنزلَها اُهللا تعاىل بعد خطيئة
ةهما ،االختبار وزوجِه يف جنوبدت هلما سوآت حينما ذاقا شجرةَ إظهارِ السوءة. . فجسد

 ،كان بعد تلك اخلطيئة ونتيجةً هلا ،السوءة اهلابط الذي حيوي أنفُسنا يف هذه احلياة الدنيا
وبين  ،وقد أنزلَ اُهللا تعاىل لباساً من أجل ذلك ،وبالتايل ال بد له من لباسٍ يستر سوآته

  ..احلقيقةَ يف كتابه الكرمي هذه
 .. ه  –وهذا اللباسل اإلنسان –لوحدبالبصر من ق ودون  ،ال يكفي دون غض

ودون حتديد الرجال الذين  ،ودون عدمِ إظهارِ الزينة اليت جيب أن تخفى ،حفظ الفرج
فق منهجٍ وكلُّ ذلك حتى تستقيم حياةُ اإلنسان و. .يسمح للمرأة أن تبدي هلم زينتها

  ..حيفظُ له كرامته وإنسانيته
باتجاه  –وخصوصاً بالنسبة للباس املرأة  –وحتى ال يتم التطرف يف مسألة اللباس .. 

مصري من يؤذون املؤمنني  –يف كتابه الكرمي  –يبين اُهللا تعاىل لنا  ،اإلفراط أو التفريط
 ،دون إفراط أو تفريط ،والذي يريده اُهللا تعاىل ،وحدود اللباس املطلوب للمرأة ،واملؤمنات

  ..حبيث يمنع اإليذاُء عن املرأة
ومن الطبيعي أن  ،إذاً حنن أمام ثالثة أحكامٍ تتكاملُ فيما بينها لتفصيلِ هذه املسألة.. 

  . .تتكاملَ النصوص القرآنيةُ احلاملةُ هلذه األحكام يف معيارِ معجزة إحدى الكُبر
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  1416=  ] 27  – 26 :األعراف[ 
                                

                               
                                   

                                 
                                    

                                   
                                        

        ]2653=  ] 31  – 30 :النور  
                             
                                    
                                      

  1023=  ] 59 – 58 :األحزاب[  
1416  +2653  +1023  =5092  =19  ×268  

فكلُّ األحكام املتعلّقةُ بسؤالك نستطيع استنباطَها من عبارات هذه املسألة .. 
  ..كونها حمتواةً داخل هذا النص ،الكاملة

أكثر خصوصيةً  ،ولو نظرنا يف داخلِ هذه املسألة الكاملة لرأينا مسألةً كاملة.. 
ودون تعرضٍ لإلطار العام إليذاء  ،مبسألة آدم وزوجه عليهما السالم ودون تعلّقٍ ،باللباسِ

  . .املؤمنني واملؤمنات
                                
                                        

         ]862=  ] 27 :األعراف  
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        ]2653=  ] 31  – 30 :النور  

                                
                                

  608=  ] 59 :باألحزا[ 
862  +2653  +608  =4123  =19  ×217  

ونرى أنّ العدد  ،) 217×  19(  :–كما نرى  –القيمة العددية هلذا النص هي .. 
 )217 (  ةقرآني ة لعبارةالكاملة  –هو القيمة العددي لقي الضوء  –داخل هذه املسألةت

  ..اهللا تعاىل وتوبته املتعلّقة ذا املوضوععلى جوهرِ فالح املؤمنني نتيجة التزامهم بأمر 
             ]217=  ] 31: النور  

 ..املؤمنني يف هذه املسألة فالح أحكامه اليت  ،فجوهر باعو التوبةُ إىل اِهللا تعاىل واته
  ..الكرمي يبينها يف كتابه

وهي خصوصيةُ رسمِ القرآن الكرمي  ،وهنا أود أنْ أُشري إىل قضية بيناها سابقاً.. 
 فكلمة  ،وتعلّق ذلك تعلّقاً كامالً باملعجزة العددية    ةيف العبارة القرآني    

                   ، م على غري العادةرسأي  ،نراها ت
وهنا أتوجه بالسؤال إىل الذين مل يدركوا بعد عظمةَ .. .حبذف حرف األلف من ايتها

فأقولُ  ،وعظمةَ تعلّقِ املعجزة العددية به ،الرسمِ القرآينّ كونه توقيفياً من عند اهللا تعاىل
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 ة هذه الكلمة هل من املمكن إضافةُ حرف األلف إىل اي :هلم   ،  َدون أن ختتل

  ..!!!واليت تتعلّق تعلُّقاً مطلقاً باملعىن والدالالت كما نرى ؟ ،املعايري اليت نرى جزءاً منها
نرى مسألةً  ،وداخل املسألة الكاملة اليت انطلقنا منها يف اإلجابة على سؤالك.. 

لقي الضوء على حقيقة اللباس الذي يكاملةً ته اهللا تعاىل للمرأةريد،  دفيه  –والذي ال ب– 
وذلك بعدم تغطية وجهها الذي هو معيار معرفة هويتها  ،أن تعرف هويةُ هذه املرأة

وهذا يترافق مع األمر اإلهلي للمؤمنني واملؤمنات بأن  ،كمقدمة لعدمِ أذيتها ،اإلنسانية
وأن ال تبدي املرأةُ من زينتها إال ما يظْهِر تلك  ،يغضوا من أبصارهم وحيفظوا فروجهم

  . .اهلُوية
                                
            ]864=  ] 59 :األحزاب  

                                  
  375=  ] 30 :النور[ 

                          
              ]659=  ] 31 :النور  

486  +375  +659  =1520  =19  ×80  
 والعبارة القرآنية ..           ]31 :النور [ –  يف هذه املسألة
 ها على أرض الواقع بتحقّقِ د –الكاملةدالالت ة تتحقّقالالت العبارة القرآني    

           ]اهللا تعاىل من . .] 59 :األحزاب ريدإبداء الزينة اليت ال ي فعدم
ولذلك نرى تكاملَ هاتني . .يكون بأن تدين املرأةُ عليها من جالبيبها ،املرأة أن تبديها

  ..جزة إحدى الكُبرالعبارتني القرآنيتني يف معيارِ مع
      ]102=  ] 31 :النور  
        ]126=  ] 59 :األحزاب  

102  +126  =228  =19  ×12  
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 واالستثناء ..              ةمن العبارة القرآني        

          ..  زها عنمية تويمن زينة املرأة كه رظهلنا ما ي رصوهذا االستثناء ي
ونتيجةُ هذه املعرفة يدفَع عنها . .أي يشمل وجهها الذي تعرف من خالله ،غريها
  ..وهذا ما نراه يف املسألة الكاملة التالية. .األذى
         ]67=  ] 31 :النور  
                               
  275=  ] 59 :األحزاب[ 

67  +275  =342  =19  ×18  
  :والتفسري التارخيي بأنّ العبارة القرآنيةَ..            

             ، عن اإلماء احلرائر زميؤذين  ،تعين تغطيةَ الوجه كي تفال ي
 ،مل يكلِّفهن الشرع بالتستر –كما يفترى على منهجِ اهللا تعاىل  –حيثُ اإلماء  ،كاإلماء

 ،وبالتايل فإنّ إيذاَءهن مسألةٌ ليست كبريةً ،هنوأنّ عوراتهن ال تشملُ الكثري من مفاتنِ
 نفترى على منهجِ اهللا تعاىل  –كوأقلّ كرامةً وحصانة –من منظار ما ي يف درجة. .  

وتدحضه صياغةُ النص  ،هذا التفسري التارخيي ال وجود له يف كتابِ اِهللا تعاىل.. 
يف هذا النص  –وال حتديد  ،إلماء يف هذا النصفال وجود لكلميت احلرائر وا ،دحضاً كامالً

بل إنّ النص واضح يف خماطبة مجيع نساء املؤمنني دون أي  ،إلطارٍ محدد من اإليذاء –
  ..متييز

 .. هقَدبأمراضه وع هذا التفسريِ التارخيي انطلقوا من واقعٍ اجتماعي أصحاب
ه كمعيارٍ يعايرون عليه دالالتاتوعاٍء . .كتابِ اِهللا تعاىل وعصبي دجرروا املرأةَ ملقد تصو

ومل يتصوروا  ،وأنّ دورها يف احلياة الدنيا ال يتجاوز هذه املهمة ،يفرِغُ فيه الرجلُ شهوته
حيث املرأةُ فيه إنسانٌ أراده اهللا  ،املرأةَ لبنةً فعالةً يف بناء املُجتمع اإلنساينّ السليم املتحضر

وال  ،وبالتايل ال يعرفُها اتمع ،لقد أرادوها حيواناً ال هويةَ له. .ليفةً له يف األرضتعاىل خ
ة ،تعرفُهها االجتماعيتويتغطيةَ وجهِهِا إللغاِء ه وهذا يتطلّب..  
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وكيف ستعملُ يف جمالِ  ،كيف ستتزوج من إنسان مل ير وجهها ؟ ،مل يهتموا ا.. 

 ةاإلنساني واحلضارةَاحلياة كْرالف نتجالٍ يفع ها ،كإنسانتويف هعردركُوا  ،دون أن تومل ي
حيثُ يتستر حتت ذلك  ،أنّ تغطيةَ وجه املرأة قد يتحولُ إىل سبيلٍ ملمارسة الفاحشة ذاتها

ولدرجة قد  ،الغطاِء بعض الرجالِ والنساِء على حد سواء يف ممارستهم لتلك الفاحشة
 تمع الذي  ،فيها الرجلُ بنسائهيشكغطّي وجهها يف ات حينما تقع الفاحشةُ مع امرأة

  ..حيوي نساَءه
أوجه من اإليذاء تنالُ املرأةَ حينما  ،وغريه الكثري من االحتماالت. .كُلُّ ذلك.. 

حينما  أي ،وحينما تتحولُ إىل رقمٍ ليس له أي صفة اجتماعية ،تفقد هويتها يف اتمع
  . .يغطَّى وجهها وتفقد هويتها اإلنسانية

  :ولذلك نرى العبارةَ القرآنيةَ..             استثناًء من الزينة اليت جيب
  على املرأة أالّ تبديها                  ،  ونرى أنّ اهللا تعاىل

  :يقول             ،  ذه الصيغة    أُخرى ةلُغوي صياغة دون أي. .
والذي يعطي اإلنسانَ  ،فهذه الزينةُ هي خلْق اُهللا تعاىل الظاهر بطبيعته دون أي تكلّف

هتويه، هزيمير ،وف به عن غريه من البشعرره العبارة ا ،ويصوةُ وهذا ما تلقرآني     

   ، يف املسألة الكاملة السابقة. .  
 ،فهذه الزينة الظاهرةُ بطبيعتها واملستثناةُ من الزينة اليت جيب على املرأة أنْ تخفيها.. 

  ..وتتميز ا عن غريها من البشر ،هي اهلُويةُ اليت تعرف ا املرأةُ
ةَ العدديةَ تتجلّى يف تساوي القيم العددية بني هاتني ولذلك نرى أنّ املعجز.. 

  ..العبارتني القرآنيتني
      =67  
         =67  
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  :العبارةُ القرآنيةُ. .إذاً..            ما  ،واليت تشملُ الوجه ها خارجساحت

وهذا ما نراه يف . .وذلك لتعرف املرأةُ ويمنع عنها األذى ،عليها من جالبيبهاتدين املرأةُ 
  ..املسألة الكاملة التالية

        =63  
            =222  

63  +222  =285  =19  ×15  
  :ةُ القرآنيةُفالعبار..           ،  املشمول باللباس غري املرأة وجه تصف

  . .الذي أنزلَه اهللا تعاىل ليواري اإلنسانُ بِه سوءته
        =63  
                                      

      ]412=  ] 26 :األعراف  
63  +412  =475  =19  ×25  

ال سبيل  ،فال تؤذى ،فأمر اهللا تعاىل بتحديد لباس املرأة حبيثُ يظهر وجهها.. 
  . .ألنه ال يتعلّق برتع اللباس إلظهار السوءة ،للشيطان إىل الفتنة من خالله

                                
            ]486=  ] 59 :األحزاب  

                                
       ]483=  ] 27 :األعراف  

486  +483  =969  =19  ×51  
 ،هو نتيجةُ إنزالِ اِهللا تعاىل للباس ،إذاً معرفةُ هويةُ املرأة كمقدمة لعدم إيذائها.. 

  ..باس التقوىونتيجةُ متسك اتمع املؤمن بل
           ]149=  ] 59 :األحزاب  
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           ]554=  ] 26 :األعراف  
149  +554  =703  =19  ×37  

  ..وهذه املسألةُ نراها من منظارٍ آخر تصوره املسألةُ الكاملةُ التالية.. 
                                      

           ]554=  ] 26 :األعراف  
             ]169=  ] 31 :النور  
            ]246 = ] 31 :النور  

554  +169  +246  =969  =19  ×51  
 ،يكون فاعالً عندما ال تبدي املرأةُ من خالله زينتها ،فاللباس الذي أنزلَه اهللا تعاىل.. 

 –مادياً ومعنوياً  –ومن خالل عدم حتركها  ،إالَ ما ظهر منها كهوية تميزها عن غريها
ة اليت يإىل إظهار الزينة املخفي دف هاحبركاتاُهللا تعاىل إظهار محر..  

  :فالعبارة القرآنية..                        ،  رصوت
حكماً إهلياً عاماً مينع املرأةَ من حتركها املادي  –كما هو واضح من صياغتها اللغوية  –

كاً يحتر ة واملعنويها املخفيلْمِ زينتي إىل عاً ( ؤداً ومعنويعليها أن ) مادي محرواليت ي
ودالالتها ليست حمصورةً حبيثية تارخيية تتقزم فيها حبيثُ ال تتجاوز . .تعلمها للناس

ميزها وكلّ ذلك دونَ مغاالة تلغي هويتها وشخصيتها اليت ت. .اخللخال كما فُسر تارخيياً
اليت تصور  ،وهذا ما نقرؤه يف املسألة الكاملة التالية. .عن غريِها من النساء احملتشمات

  .  .طريف هذا املوضوع
            ]246=  ] 31 :النور  
       ]96=  ] 59 :ألحزابا  

246  =96  =342  =19  ×18  
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ويف غريِها من  –مما سبق نرى أنّ اهللا تعاىل يصور أحكامه يف هذه املسألة .. 

وعن اخلصوصيات القومية  ،تصويراً مطلقاً مجرداً عن احليثيات التارخيية –املسائل القرآنية 
قد نزلت  –يف كتابه الكرمي  –ور أحكامِ اِهللا تعاىل حبيث يستطيع اإلنسانُ تص ،واإلقليمية
وتفي لإلجابة على كُلِّ متطلباته احلضارية إىل  ،وختاطبه يف كلِّ زمان ومكان ،عليه هو

  ..قيام الساعة
ال بد أن يحقِّق شرطني  ،اللباس الذي يأمر اهللا تعاىل به املرأةَ املؤمنة. .إذاً.. 
  :أساسيني
1 – املرأة ها ،أن يشملَ جسدتويلغي هها  ،ولكن دون أن يضعروبالتايل دونَ أن ي
 ،وجيعلُ منها رقماً ال هويةَ له ،إذ أنّ طمس هوية املرأة يف اتمع يعرضها لألذى ،لألذى

لة كاملة وهذا الشرط نراه يف اآلية الكرمية التالية كمسأ. .وكائناً غري فاعلٍ يف ذلك اتمع
  ..يف تبيان هذه احلقيقة

                                
                                

  32×  19=  608 = ] 59 :األحزاب[ 
وخصوصاً أماكن  ،أن ال يكونَ اللباس شفافاً حبيث ال يؤدي غرض السترِ منه – 2

وهذا ما تصوره العبارةُ  ،العورة والفتن اليت حباجة إىل تغطيتها بسماكة وثبات تسترها
 القرآنيةُ                  ]املرأةُ  ،] 31 :ورالن رؤميف هذه  –حيثُ ت

وذلك بواسطة األغطية املُناسبة  ،أنْ تسعى لسترِ مناطق الفتن والعورات –العبارة القرآنية 
وحبيث يكونُ اللباس املعين يف املسألة الكاملة السابقة املُصورة للشرط األول  ،غريِ الشفافة

  ..بشكلٍ سليمفاعالً مؤدياً ملهمته 
تصدق تكاملَها  ،ولذلك نرى أنّ هذه العبارةَ القرآنيةَ لوحدها مسالةٌ كاملةٌ.. 

  ..معجزةُ إحدى الكُبر
         ]9×  19=  171=  ] 31 :النور  
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املعاين ما هو أكرب بكثريٍ وهكذا نرى أنّ النصوص القرآنيةَ حتملُ من الدالالت و.. 

. .وأنّ هناك ما متّ حتميلُه للقرآن الكرمي والقرآنُ منه براء ،مما متّ حتميلُه خالل التاريخ
هي  ،كالمها وجهان لعملة واحدة ،فسواٌء اإلفراط يف التطرف أم التفريط يف األحكام

  . .خمالفةُ أحكامِ كتابِ اِهللا تعاىل
لزعم بأنّ لباس احلرائرِ يكون بتغطية وجوههن كتمييزٍ هلن عن لقد رأينا كيف أنّ ا.. 

 غري ها خملوقنها، وكأنمفات فيه أنّ عورةَ اإلماء ال تشملُ بعض عماإلماء، يف الوقت الذي ز
رأينا أنّ كُلّ ذلك .. إنساينّ، وكأنّ جسدها من مادة أخرى ختتلف عن مادة جسد اإلناث

إسقاطات تارخيية ألمراضٍ اجتماعية وأهواٍء وعصبيات مسبقة الصنع، متّ فرضها  ليس أكثر من
  ..على دالالت كتاب اهللا تعاىل، يف الوقت الذي ينقُضها كتاب اهللا تعاىل مجلةً وتفصيالً

إنما  ،حينما نبحر يف كتاب اهللا تعاىل مبركب العقل املُجرد عن أصنام التاريخ.. 
أعماقٍ ما كان لنا أن نصلَها فيما لو سجنا دالالت كلمات كتابِ اِهللا تعاىل نصلُ إىل 

  . .وعباراته وأنفسنا معها يف أنفاق التاريخ
كنصٍ حاملٍ للتاريخ  ،وحنن حينما نطلب من األمة العودةَ إىل كتاب اهللا تعاىل.. 

ه من التدبر والبحث واستنباط إنما نحاولُ إعطاَء كتاب اهللا تعاىل حقّ ،وليس حمموالً فيه
وليس احلق  ،فاحلق أن يصنع القرآنُ الكرمي وعي األمة ويرسم سياقَها التارخيي ،األحكام

أصنام  عابدوكما يتخيلُ  ،أن يصنع التاريخ أُطُراً لدالالت كتاب اهللا تعاىل وأحكامه
  . .التاريخ

وتدبره املُجرد عن  –مهما كانوا  –التاريخ  القرآنُ الكرمي أكرب من رجاالت.. 
يوم   التاريخ ورجاالته أمر إهلي يخرِج املتدبر من ساحة املعنيني بشكوى الرسول

حينما يشكونا إىل اهللا تعاىل بتناولنا ألحكام القرآن الكرمي باهلجران الذي من  ،القيامة
فجوهر هذه الشكوى . ....عياراً ألحكامهنتائجه جعلُ تصورات السابقني وتفسرياتهم م

  ..تصدق تكاملَها معجزةُ إحدى الكُبر ،مسألةٌ كاملةٌ
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           ]209=  ] 30 :الفرقان  =

19  ×11   
الم براٌء من أحكامِ إنّ اإلس :قُلْت يف سياقِ إجابتك على السؤال السابق :99س 

وإنها تخالف دالالت  ،اليت أُطِّرت فقهياً خالل التاريخ ،السيبِ والعبيد وملك اليمني
  ..كتابِ اِهللا تعاىل مخالفةً صرحية

فما الفائدة . .!!!أليس هذا نبشاً يف التاريخ ملسائلَ انتهت وعفا عنها الزمن ؟ .. 
  ..!!!مل يبق فيه عبيد أو ملك ميني ؟ من إعادة طرح هذه املسائل يف عصرٍ

ومما متّ اإلمجاع  ،أليس هذا القولُ نسفاً لجانبٍ كبريٍ وهام مما متّ تأطريه فقهياً.. 
  ..!!؟   ومما متّ نسبه إىل الرسول  ،عليه من معظم الفقهاء والعلماء

   :أمل يقلْ اُهللا تعاىل..                       
واحتج الفقهاُء ذه اآلية على أنّ  العبد اململوك ملك ميني ال ميلك  ،] 75: النحل[  

  . .!!وال ميلك كُلَّ ما له تعلّق باملال ؟ ،شيئاً
  :أمل يقلْ اُهللا تعاىل..                     

                          ]71: النحل [، 
فجعلَ اململوك ال  مملوكيهم،أنَّ اَهللا تعاىل فضلَ املالكني على  ،واحتج بعضهم ذه اآلية
قائالً من  ،احلقيقة يرد اُهللا تعاىل على عبدة األصناموذه . .يقدر على ملك مع مواله
يف  ،كيف جتعلونَ عبيدي وخملوقايت معي شركاء وسواء :خاللِ هذه اآلية الكرمية

. .الوقت ذاته الذي مل جتعلوا عبيدكُم الذين ال ميلكون شيئاً سواًء معكم يف امللك
كذلك األصنام  ،سوا سواًء معكم يف امللككما أنّ عبيدكم ال ميلكون شيئاً ولي :مبعىن

  ..!!اليت جتعلوا شريكاً معي ؟
احتج بعضهم بقوله  ،وبأنَّّ اململوك ال ميلك شيئاً ،وللوصول إىل ذات النتيجة.. 

  :تعاىل                            

                        ]29: الزمر [..    
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ونفِّذَت على  ،هل من املعقول أنَّ أحكاماً متّ اإلمجاع عليها أربعةَ عشر قرناً.. 

هل من املعقول أنها تخالف دالالت كتاب اهللا تعاىل . .ماليني البشر خاللَ التاريخ
من أساسها ؟وي ها القرآنُ الكرمينقُض!!!..  

 ،كُلُّ حكْمٍ حيملُه القرآنُ الكرمي له ساحات تطبيقٍ واتباع يف كُلِّ زمان ومكان.. 
والتوهم بتارخيية أحكام العبيد وملك . .وليس حمموالً به ،فالنص القرآينُّ حاملٌ للتاريخ

وعن التفسريِ التارخيي،  ايات ونسبِها إىل الرسولِ ناتج عن تلفيقِ الكثريِ من الرو ،اليمني
وهذا يشبه التفسري التارخيي املغلوطَ يف . .املغلوط لآليات القرآنية اخلاصة ذه املسألة

  ..مسألة الناسخ واملنسوخِ املزعومة كما بينا سابقاً
ألنها تعين  ،ألة مل تنتهكيف أنّ أحكام هذه املس –إن شاء اُهللا تعاىل  –وسنرى .. 

 –جدالً  –وحىت لو فرضنا .... .حاالت اجتماعيةً طارئةً موجودةً يف كلِّ زمان ومكان
فنحن تعنينا تربئةُ القرآن الكرمي مما نسب إليه من أحكامٍ  ،أنّ هذه املسألةَ تارخييةٌ كما زعم

  ..ال حيملُها وال بأي شكلٍ من األشكال ،ظاملة
 ،كام العبيد وملك اليمني واليت أُطّرت يف الكثري من موروثاتنا الفكرية والفقهيةأح.. 

 ،جتعلُ من البشرِ الذين تطَبق عليهم هذه األحكام خملوقات قريبةً جداً من درجة احليوانات
  ..إنْ مل تكن أقلَّ درجات من احليوانات

 –كما سنرى إن شاء اُهللا تعـاىل   –كرمي وهذه التشريعات اليت ينقضها القرآنُ ال.. 
الذي خضع له واضعو هـذه   ،إنما وضعت حتت الضغط التارخيي والسياسي واالجتماعي

فُصلَت حسب مقاسات املتطلبـات االجتماعيـة    ،ولُبست بروايات تارخيية ،التشريعات
يخ وأهواِء رجاالته منهجاً بديالً وهي منوذج مثايلٌّ لوضعِ التار. .لبعضهِم يف عصر وضعها

  ..عن منهج اهللا تعاىل
وحتويلهِن  ،فالتشريع الوضعي الذي حِسب على اإلسالم بسيب النساء يف احلروب.. 

غم من أنوفهنعلى الر نوطؤه ميني يتم لْككباقي النساء ،إىل م نكاحٍ شرعي دون عقد، 
جات منهنحىت املتزو، هكاحليواناتوبيع نوشراؤه لغري املالك مع بقاِء  ،ن وطئهن وبيع
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ووضع تشريعات حبيث يستطيع الرجلُ وطأَ أي  ،وكأنهن متاع مادي ،خدمتهن للمالك

منهن اهللا تعاىل املتعلّقة بالنساء ،عدد كتاب أحكام عليهن وحبيث ال  ،وحبيث ال تنطبق
إضافةً إىل استرقاق الرجالِ . .لذي ال يستطيع إخراجهن من حالَتهِنيشفع هلن إسالمهن ا
وال  ،وال يكونون إالّ مجرد أرقامٍ يف اتمع ،ويباعون ويشترون ،حبيث ال ميلكون شيئاً

 ال تقبلُه الفطرةُ النقيةُ اليت ،وغريه مما يندى له اجلبني ،كُلُّ ذلك. .يشفَع هلم حىت إسالمهم
   :ويتناىف مع قوله تعاىل ،فطر اُهللا تعاىل الناس عليها          

فضالً عن كون هذه التشريعات ينقُضها كتاب اهللا تعاىل جملةً  ،] 70 :اإلسراء [
  ..وتفصيالً
أسـرياً بـني    إن وقع ،أنّ احملارب الذي يحاربنا بسيفه ،لقد بينت يف هذا احلوار.. 

أو  ،مها املن بتركه دون مقابل ،أيدينا ال حيق لنا التعاملُ معه إالّ وفق خيارين ال ثالث هلما
  .  .وبينا أنّ املسألةَ الكاملةَ التاليةَ حتملُ أحكاماً جليةً ذا اخلصوص. .تركُه بفداء
                                
                                        

                             
   65×  19=  1235=  ] 4 :حممد[ 

ثالثَ مسـائلَ   ،مةَ الصياغة القرآنية تظهِر لنا يف هذه اآلية الكرميةورأينا أنّ عظ.. 
  :كلُّ مسألة منها تضيُء جانباً من جوانبِ مسألة التعاملِ مع األسري. .كاملة

   :هي املسألةُ األوىل.. 
                                               

 =456  =19  ×24     
  . .وهي يف تبيان املعركة حىت مرحلَة مسك األسري.. 
   :هي املسألةُ الثانية.. 
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         =570  =19  ×30     
  ..وهي يف مرحلة التعاملِ مع األسري.. 
   :هي املسألةُ الثالثةُ.. 
            =209  =19  ×11    

  ..وهي يف تبيان حقيقة الذين قُتلوا يف سبيلِ اِهللا تعاىل.. 
 وبينا أنّ العبـارةَ القرآنيـة   . .                              

         لناهي جزٌء نبيت كاملة ذُ األسرى من  ،من مسألةه ال جيوز أخأن
  ..وهذا نقيض ما ذهبت إليه تفاسرينا التارخيية ،أجل اإلثخان يف األرض

                           

                                  
                                 

        ]1179=  ] 69  – 67 :األنفال   
               =303  

1179  +303  =1482  =19  ×78  
  ..وبينا من خاللِ املسألة الكاملة التالية.. 
                                 
                                

                       
    51×  19=  969=  ] 71 – 70 :األنفال[ 

فما الفائـدةُ   ،بقتلِ األسري ويؤمر النيب  ،بينا أنه لو كان ما ذهبوا إليه صحيحاً.. 
 . .من قوله تعـاىل                                       

                                              ؟!!..  
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أو السطو على أموالِ  ،ال يوجد نص يف القرآن الكرمي يبيح السيب أو االسترقاق.. 
فاُهللا تعاىل الرمحن الذي مينع قتلَ األسريِ أو . .دمائهِمعلى  وأأعراضهِم على  وأالناس 

ال يمكن أن  ،صر التعاملَ معه يف خيارين ايتهما إطالق سراحه حراًحيث حي ،استرقاقَه
  ..يبيح االعتداَء على عرضه أو ماله أو حريته

مل ترد وال مرة يف كتاب اهللا تعاىل بالصيغة  ،مسألةُ ملك اليمني يف القرآن الكرمي.. 
وبالفعل املاضي  ،د هو الصيغُ الفعليةوما يرِ ،)ملك ميني ( أو ) ملك اليمني ( االمسية 

 : بإضافات مسألة اليمني) ملَك ( حصراً، عرب اقتران الفعل املاضي     ،  
        ،         ،        ..  ٌويف هذا دليل

إنما تصف حاالت اجتماعيةً  ،ال تصف جنساً محدداً من البشرعلى أنّ هذه املسألةَ 
فلو كانت مسألةً  ،وخيرج من ساحتها أي إنسان ،طارئةً قد يقع يف ساحتها أي إنسان

ستمرا بشكلٍ م جنساً من الناس يتصفون اليمنيِ يف القرآن  ،تصف ملك ألتت عبارات
  ..أو على األقل بصيغة الفعل املضارع ،الكرمي بالصيغة االمسية

  :يف القرآن الكرمي عمقان) ن  ،م ،ي( وللجذر اللغوي .. 
 يي حسرة ،عمق مادة اخلياليمىن ،مبعىن القو حيث ترمز له اليد..  
                               

              ]18 – 17 :طـه [.  
 ه ،عمق معنوياإلنسانُ به نفس لزممبعىن العهد وامليثاق الذي ي..  
                                
      ]77 :آل عمران [.  

  :وبالتايل فملك اليمني له عمقان أيضاً.. 
 يي حساً وال ميلك املؤهالت  ،عمق ماديكونُ فيه اإلنسانُ فقرياً عاجزاً مادي

طريقه يف احلياة شؤونِه وشق ة إلدارةة واالجتماعيإنسان ،املادي والية حتت وحتت  ،فيقع
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ريثما يتمكّن من إدارة شؤونه املادية ومن  ،ساعده يف ذلكحبيث ي ،رعايته وتربيته وإشرافه

  ..االستقاللِ بذاته
  مق معنوية ،عة والدينية والتربوييكون فيه اإلنسانُ واقعاً حتت الوالية اإلرشادي، 

أو يكونُ منتمياً إىل  ،حبيث ال ميلك من الوعي والرشد ما يؤهلُه لقيادة نفِسه يف اتمع
حبيث منلك تقييمه ومنأل أيدينا منه  ،ولكنه حتت العلم النظر والرعاية واإلشراف ،خردينٍ آ

  ..ومن معرفة أخالقه وسلوكه
وحتت العلم  ،يعين الوقوع حتت الوالية واإلشراف والرعاية واإلدارة. .فملك اليمني.. 

وال يعين  ،ض هذه األموروذلك حينما يفتقد اإلنسانُ بع ،بالوقوف على حقيقة اململوك
  ..ه يف اآلية الكرميةوهذا ما نقرؤ... ..أبداً الرق وما متّ الذهاب إليه تارخيياً

                              

                               ]71 :النحل [.  
  :فالعبارةُ القرآنيةُ..          ، ذه الصياغة،  َأعين صيغة

بالنعمة الغائب والتعلُّق،  اُهللا تعاىل للجاحدين همثلٍ يضرب درجم دليلٌ على أنّ املسألةَ ليست
كما ذهب  ،مؤكِّداً فيه أنَّ الرزق ال يرد على ملك اليمني ،عقيدةً بألوهية اِهللا تعاىل

  ..أبداً. .املفسرون
 إنَّ بدايةَ اآلية الكرمية تبدأ بصيغة املُخاطَب ..                

   .. إىل صي الغائبوبعد ذلك ينتقلُ اخلطاب غة:            
                     ،  أيضاً بصيغة الكرمية ايةُ اآلية وتأيت
 الغائب           اليت تسبقُها لعبارة وليس با ،لتكون متعلّقةً بالعبارة

  ..اليت بصيغة املخاطب يف بداية اآلية الكرمية
  :فاجلحود إذاً بنعمة اهللا تعاىل..           ،  هموج هو خطاب

  :ألولئك الذين تصفهم العبارةُ القرآنية                 

              ، لوا بالرزقالذين فُض رد هو عدم أي أنَّ اجلحود، 
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. .جبزٍء من رزقهِم على الذين يقعون حتت وصايتهم ورعايتهم وإشرافهم ليكونوا سواء

 ،فاُهللا تعاىل يريد رد جزٍء من الرزق على ملك اليمني. .وهذا نقيض التفسري التارخيي
  ..يس العكسول

  وليس باهللا تعاىل وألوهيته ،هذا إضافة إىل أنّ ورود اجلحود متعلّقاً بالنعمة.. 
          ، ون بهالذي حيتج ه التفسريِ التارخييفكيف  ،ينفي توج

بعبادتهِم لألصنام  إنهم. .يصري عابدو األصنام جاحدين بنعمة اِهللا تعاىل نتيجةَ هذه العبادة
  ..وليس نِعمه ،جيحدونَ اَهللا تعاىل وأُلوهيته

ولذلك نرى أنّ هذه اآليةَ الكرميةَ جزٌء من مسألة كاملة تتمحور يف تذكريِ .. 
وكيف أنه على الرغم من ذلك يعبد بعض البشرِ ما ال ميلك  ،اإلنسان بنِعمِ اِهللا تعاىل عليه

  ..هلم شيئاً
                                    

                                     
                                  

                              

                                 
                               ]النحل: 
70 – 73 [  =2280  =19  ×120  

حيتجون ا  –ملُ مع آيات كرمية تتكا –اليت حيتجون ا  –وهذه اآليةُ الكرميةُ .. 
  ..يضرب اُهللا تعاىل فيها األمثالَ ليبين جحود اإلنسان وجهلَه –أيضاً 
                              

             ]700 = ] 71: النحل  
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  1495=  ] 76 – 75 :النحل[ 
                                  

           ]579=  ] 29 :الزمر  
700  +1495  +579  =2774  =91  ×146  

على أنها دليلٌ  ،واحتجاجهم ذه اآليات اليت يضرب اُهللا تعاىل ا هذه األمثال.. 
   :فقولُه تعاىل .....، يظهر فساد ما يذهبون إليهعلى عدمِ متّلك اململوك ملك ميني

                     ، ذه الصيغة،  ًال يعين أنَّ جنسا
فهذا مثالٌ يصف عبداً ما . .من البشر هم العبيد يتصفون بصفة عدمِ القدرة على شيء

وإنما عبداً واحداً هو  ،ألنّ صيغةَ النكرة اليت نراها ال تقتضي الشمول ،يتميز ذه الصفة
بصفة معاكسة يف ذات اآلية  والذي يقابلُه إنسانٌ ما يتصف ،الذي يضربه اُهللا تعاىل مثالً

 الكرمية                          ..  زِقفهل كُلُّ من ر
ر على إذاً ليس كُلّ عبد مملوكاً وال يقد. .بالطبع ال. .رزقاً حسناً ينفق منه سراً وعالنيةً

 ،أضرب لك مثالً رجالً طويالً ال يستطيع السباحة :أحدنا لآلخرفحني يقولُ  .....شيء
  ..!!فهل هذا يعين أنّ كلّ رجلٍ يتصف اتني الصفتني ؟

تطلَق على اإلنسان بشكلٍ  ،هذا باإلضافة إىل أنّ كلمةَ عبد يف القرآن الكرمي.. 
  ..يقولُ تعاىل. .عام
                  ]9 :سـبأ [.   
                          ]30 :ص [.  

  ..ولذلك فكلمةُ العباد وكلمةُ العبيد ليستا خاصتني جبنسٍ من البشر دون غريه.. 
              ] 31 :غافر [.   
            ]46 :فصلت [.  
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   :وبالتايل يكون تقدير العبارة القرآنية..               

                              مثالً ضرب اهللا  :هو
  ..وعبداً رزقناه منا رزقاً حسناً فَهو ينفق منه سراً وجهراً ،عبداً مملوكاً ال يقدر على شيء

  :وبذات املنهج التفسريي نفهم اآليةَ الكرمية..              
                   

 ،فليس كُلُّ رجلٍ فيه شركاء متشاكسون..من املسألة الكاملة السابقة ،] 29 :الزمر[ 
 ،إنما هذه أمثلةٌ ال ختص جنساً من البشر دونَ غريه ،وليس كُلُّ رجلٍ سلَماً لرجلٍ

وأنه لو تعددت اآلهلةُ لفسدت السماوات  ،ين لنا أنه تعاىل واحدويضربها اُهللا تعاىل ليب
  ..واألرض
  . .ولذلك فهذه اآليةُ الكرميةُ تتوازنُ مع آية أُخرى تصور املوضوع ذاته.. 
                                  

           ]579=  ] 29 :الزمر  
                                     

            ]579=  ] 24 :األنبياء   
  :واآليةُ الكرمية..                               
      ]سمني ،] 22 :األنبياءنُ من قيف . .تتكو ةقرآني قسم يتوازنُ مع عبارة

  . .اآلية السابقة
              ]197=  ] 24 :األنبياء  
         ]197=  ] 22 :األنبياء   

  ..وقسم يتكاملُ مع أي من اآليتني املتوازنتني السابقتني
                                  

           ]579=  ] 29 :الزمر  
           ]143=  ] 22 :األنبياء  
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            ]579=  ] 24 :األنبياء   
           ]143=  ] 22 :األنبياء  

579  +143  =722  =19  ×19  ×2  
بناًء على  ،ما احتجوا به من أنّ العبيد واململوكني ملك ميني ال ميلكون شيئاً. .إذاً.. 

ذه الصياغةُ اللغويةُ هل –كما نرى  –تنقضه  ،هو احتجاج باطلٌ ،هذه اآليات الكرمية
  ..اآليات

  ..وباملنهج ذاته نستطيع قراءةَ املسألة الكاملة التالية.. 
                            

                             
                                  

          ]62×  19=  1178=  ] 29 – 28 :الروم   
  فالعبارة القرآنية ..              ًداحدال من البشر ال تعين جنساً م

وهذا املثلُ . .من ما وقع حتت رعايتكم وإشرافكم ومسؤوليتكم :إنما تعين ،ميلكون شيئاً
ال أن نقع يف  ،الذي يضربه اُهللا تعاىل هو تفصيلٌ آليات يريد اُهللا تعاىل منا أن نتعقَّلَها

لالعتداِء على حريات بعضِ البشرِ وأموالهِم  ،متبعني أهواَء أنفِسنا بغريِ علمالضالل 
وهذا ما نستطيع قراءته يف التوازن بني العبارتني القرآنيتني التاليتني .. وأعراضهِم وكرامتهِم

  ..من هذه املسألة الكاملة
                 =307  
                  =307  

 .. التملّك، هو ظُلم اليمني من حق لكوم العبيد حبرمان وهكذا نرى كيف أنّ الزعم
  ..وضاللٌ واتباع لألهواءِ بِغريِ علم، وبالتايل هو زعم باطلٌ ال وجود له يف كتابِ اهللا تعاىل
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كيف نوفِّق بني ما ذهبت إليه يف تعريفك ملُلك اليمني، وبني مقابلة .. لكن :100س 

      :  اِهللا تعاىل للحر بالعبد يف مسألة القصاصِ يف قوله تعاىل

               
، أليس هذا دليالً على وجود جنسٍ من البشرِ هم العبيد يقابلونَ جنس ] 178: البقرة[ 

أمل ترد مسألةُ الرقابِ !!... القرآن الكرميِ كفّارات بتحريرِ رقبة ؟أمل ترد يف !!!.... األحرار ؟
  !!!..كيف تفسر هذه املسائلَ على ضوء تعريفك للعبيد وملك اليمني ؟... واضحةً جلية

فساد التفسري  ،لقد بينت يف اإلجابة على مسألة الناسخ واملنسوخ املزعومة.. 
  :نيةالتارخيي للعبارة القرآ                             

                   ] 178 :البقرة [،  ها تتكامل مع اآليةنت أنوبي
  ..الكرمية اليت زعموا أنها ناسخةٌ هلا

                                     

    ]481=  ] 178 :البقرة  
                                   

                               

             ]906=  ] 45 :املائدة  
481  +906  =1387  =19  ×73  

 ولو أنّ العبارة القرآنية . .ففهمهم اخلاطئُ لدالالتها دفعهم للزعم بنسخها..    

             ةات التارخييعن احليثي دت يف إطارِ املنهجِ القرآينِّ املُجررملا متّ  ،فُس
حينما  ،ما قلناه يف تفسريِ هذه العبارة القرآنيةوال داعي إلعادة تكرارِ . .زعم نسخها

  ..تعرضنا هلا يف مسألة الناسخِ واملنسوخِ املزعومة
  :إنّ العبارةَ القرآنية..               ،  ال تعين جنسني من البشر

متالك الكرامة وحرمة العرضِ ومتقابلني يف حق التملّك ويف ا ،أحدمها مملوك لآلخر
إنهما تعنيان مركزين وظيفيني متقابلني يف اتخاذ القرارِ بالنسبة ملسألة . .أبداً. .واملال
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وبيده  ،فكلمةُ احلر تصف فرداً مسؤوالً وصاحب قرارٍ حر. .يف أي جمتمعٍ كان ،محددة

لمةُ العبد تصف فرداً واقعاً حتت إمرة ذلك وك. .رسم القرارِ املُحيط بالنسبة ملسألة ما
احلر، ذلك احلر إالّ تنفيذَ قرارات فقط ،حبيث ال ميلك وال تعين أبداً  ،بالنسبة لتلك املسألة

  ..أنّ ذلك العبد مملوك وال ميلك شيئاً يف كُلّ مناحي حياته
 : العبارة القرآنية.. إذاً..       ،  تنيلنا حالتني وظيفي رصوت

 عمجي دةحدم ةوظيفي حلالة تمع، بالنسبةيف ا ةالقيادي القرار واملرتبة المتالك تقابلتني بالنسبةم
 إنّ القصاص ينالُ الفاعلَ: فاهللا تعاىل يقولُ لنا من خالل هذه الصياغة.. فيها احلر مع العبد

  ..وال تلغي هذا القصاص املراتب الوظيفيةُ بني البشرِ مهما كانت –كما بينا سابقاً  –ذاته 
فاملراتب املعيشيةُ والوظيفيةُ بني البشر، ورفْع بعضهم فوق بعضٍ درجات يتخذُ من .. 

بني مالك للقرارِ خاللها بعضهم بعضاً سخرِياً، ما بني رئيسٍ ومرؤوس، هو يف حقيقته تقابلٌ 
  ..وهذا ما نراه يف املسألة الكاملة التالية.. احلر ومنفّذ له دون امتالك احلرية بعدمِ تنفيذه

       ]161=  ] 178 :البقرة  
                                    

         ]675=  ] 32 :الزخرف  
161  +675  =836  =19  ×44  

فإن قتلَ  ،ال يلغي حرمةَ الدمِ يف القصاص ،فاختالف املناصبِ الوظيفية بني البشر.. 
وال تعين هذه العبارة  ،ا أنه لو قتل مرؤوس رئيسه يقتلُ بهكم ،رئيس مرؤوسه يقتلُ به

  . .القرآنية جنسني من البشر كما فُسر تارخيياً
 هو العبارةُ التاليةُ مباشرةً لعبارة  ،ومماّ يؤكّد صحةَ ما نذهب إليه..       

          ، وهي عبارة:         ..  دة عن أيجرفاألنوثة هنا م
أُنثى مهما كانت ،مفهومٍ طبقي أي لتصف. .  

 ولو أنَّ العبارةَ القرآنيةَ ..                ختلفني منتعين جنسني م
القتضى ذلك ورود  ،سنيوتصف الذكور من هذين اجلن ،أحدمها مملوك لآلخر ،البشر
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 العبارة القرآنية         من هذين بني اإلناث فيها التمييز أُخرى يتم بصيغة

 ولكن ورودها ذه الصيغة . .اجلنسني          جلنسني ال وجود هأن ؤكّدي
 العبارة القرآنية فورود . .مختلفني أحدمها مملوك لآلخر                

وليست  ،لكلٍّ من اجلنسني الذكور واإلناث ،تعين كما قُلنا مرتبتني وظيفيتني متقابلتني
  ..خاصةً بالذكور دون اإلناث

ينٌّ يحرِم إنساناً وكنا قد بينا يف اإلجابة على السؤالِ السابقِ أنه ال يوجد نص قُرآ.. 
وال  ،وبينا أنه ال سيب يف القرآن الكرمي ،أو جيعلُه رقماً ال قيمة إنسانية له ،من حق التملّك

وأنّ القرآنَ الكرمي بريٌء  ،وال اعتداَء على أعراضِ اآلخرين وحرياتهِم وأموالهِم ،استرقاق
فاَألوىل بنا أنْ ندرِك . .وهو منها براء ،يهمن كلِّ هذه األحكامِ الوضعية اليت حِسبت عل

 دالالت العبارة القرآنية               ةالقرآني من منظار هذه الثوابت..  
هو وجود غري  ،بعد نزولِ القرآن الكرمي ،ووجود طبقة من العبيد خاللَ التاريخ.. 

شرعي، اُهللا تعاىلوال ي هة . .ريدشرعي ه إلثباتبالتاريخ وأفعالِ رجال االحتجاج مكنوال ي
  ..أحكامٍ ال وجود هلا يف كتاب اهللا تعاىل

فقد وردت يف القرآن الكرمي يف مجيع مرات ورودها  ،أما بالنسبة ملسألة الرقاب.. 
 هللا تعاىل يقول فا ،دون أي تعلّقٍ بعبارات العبيد وملْك اليمني      ،  حيث

. .وردت هذه الصيغةُ يف القرآن الكرمي مخس مرات ككفّارة يكفِّر ا اإلنسانُ عن ذنبِه
  ووردت العبارةُ القرآنية     ةً واحدة دون تعلّقٍ بكفّارةلتشملَ مساحةً  ،مر

 ةاملعني من املساحة وأوسع األخرىأكرب يغةيف الص،  جوهر رصوفهي ضمن سياقٍ قرآينٍّ ي
مترقياً من  ،يقتحم ا اإلنسانُ املوانع واحلواجز ،اإلنفاق املادي من زاوية كونِه براً وصدقةً

  . .عامل املادة اهلابِط إىل عاملِ الروحِ واخلالصِ ِهللا تعاىل
                                   

                                ]16 – 11 :البلد [.  
  ..تظار والترقّبتدور يف إطارِ دالالت االن) ر، ق، ب ( إنّ مشتقّات اجلذر اللغوي .. 



583                  
                                  

             ]94 :طـه [.  
  ..والتحرير هو مبعىن اخلالص واالستقالل.. 
                                         

            ]35 :آل عمران [.   
  ..واالنفكاك مبعىن الترك واالنفصال.. 
                     

  .] 1 :البينة [                                                                              
 وكلمة ..    يف القرآن الكرمي إالّ نكرة ثة ،مل تردؤنواسعةً  ،م لتشملَ حاالت

م ةتارخيي ةدةً حبيثيحددةليست ممن البشرِ دون غريه ،حد دحدوال جبنسٍ م. . َولكن
 ،القاسم املُشترك بني مجيع هذه احلاالت هو عدم االنفكاك وعدم التحرر من هذه احلالة

فتجعلُه  ،كأن يقع إنسانٌ ما حتت ضائقة مادية تحيطُ به ،وعدم االستطاعة لفعل ذلك
أو يحجز أجره وكسبه حلنيِ سداد  ،فتجعلُه مسجوناً ،رِهمأسوراً ملراقبة إنسان آخر وانتظا

فيكونُ حترير هذا اإلنسان من  ،يف الوقت الذي ال يستطيع فيه هذا السداد ،ما عليه لغريِه
  . .كفّارةً وصدقةً وقُربةً من اهللا تعاىل ،احلالة اليت هو فيها وفكُّه منها

 ،اإلنسانُ حتت االنتظار واملراقبة بشكلٍ كاملٍفكلمةُ رقبة تعين حالةً يقع فيها .. 
وحبيث ال يستطيع اخلروج من هذه  ،وحبيث تسد أمامه كُلُّ آفاقِ اخلروج من هذه الضائقة

ولذلك نرى أنّ القيمةَ العدديةَ هلذه الكلمة مسألةٌ كاملةٌ يف معيار … احلالة اليت هو فيها 
   :معجزة إحدى الكُبر

    =38  =19  ×2  
هو أنها مل تجمع مجع املؤنث  ،ومما يؤكّد أنّ كلمةَ رقبة هي حالةٌ وضائقةٌ ما.. 

كما قُلنا  –إنما تعين  ،ألنها ال تعين فرداً من جنسٍ محدد من البشر ،)رقَبات (  ،السامل
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– جنسٍ بشري دةً عن أيجرإ ،حالةً وضائقةً م ه ومن املمكن أليمهما كان جنس نسان

  :ولذلك نراها تجمع مجع تكسري ،أن يقع يف مثلِ هذه احلالة   ..  
 .. جوهر رهِما كلمةُ الرقاب  لتصويف سياق تني اللتني تردويف الصورتني القرآني

   :اإلنفاق املادي من زاوية كونِه براً وصدقةً
                                 

             ]177 :البقرة [  
                                       
                        ]60 :التوبة [  

أي يف سبيل ، يف الرقاب :نرى أنّ الصدقةَ وإتيانَ املال هو. .يف هاتني الصورتني.. 
د فالذي يدفَع هو ملن ينتظر السدا. .وليس للرقاب ،فك حالة الرقاب وحتريريها مما هي فيه

  ..وليس للغارِق يف هذه احلالة ،من صاحبِ احلالة الذي ال يستطيع سداده
  رأينا أنّ العبارة القرآنية  ،ودون االقتران بكفّارة..      ِّها القرآينمع سياق

هي فقط  ،املُحيط واملُصورِ جلوهر اإلنفاق املادي كَبِر وصدقَة وعطاٍء غريِ مقترن بكفّارة
 فالصيغ القرآنية  ،اليت تصور ذلك        ةٌ بالكفّاراتها خاصولذلك . .رأينا أن

 نرى أنّ العبارة القرآنية       ا تتكاملُ مع السياق  ،مع سياقها القرآينّ املُحيط
 القرآينّ احمليط بعباريت      ، والذي ي وصدقة كَبِر يجوهر اإلنفاق املاد رصو

  ..خيلص ا اإلنسانُ ِهللا تعاىل
                                 

      ]369=  ] 177 :البقرة  
                                       

            ]541=  ] 60 :التوبة  
                                   

             ]629 = ] 16 – 11: البلد  
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 ويف هذه املسألة الكاملة نرى أنّ كلمةَ ..     ةيف العبارة القرآني رتتكر  
                       ،  ّويف هذا دليلٌ على أن

هلا إطارها اخلاص والذي يميزمها عن إطار مسأليت  ،مسأليت اإلنفاق يف الرقاب والغارمني
  ..لسبيلاإلنفاق يف سبيل اهللا تعاىل وابن ا

وبينه يف  ،وما نريد إلقاَء الضوِء عليه هو الفارق بني اإلنفاقِ يف مسألة الرقاب.. 
  وذلك يف العبارة القرآنية  ،مسألة الغارمني      ..  ففي هذا

  ..تتضح حقيقةُ دالالت النص القرآينِّ أمامنا بشكلٍ أكرب ،التفريق
 ،)غَرِم ( علينا أنْ نميز بني دالالت الفعل الالزم  ،)م  ،ر ،غ(  اجلذر اللغوي يف.. 

 ،)مغروم ( واسم املفعول هو كلمةُ ) غارِم ( حيثُ اسم الفاعل من هذا الفعل هو كلمةُ 
م فاملغرو ،ال يتعدى اإلنسانَ املغروم  –) غَرِم ( من الفعل الالزم  –فالغرم يف هذه احلالة 

أي أنّ الغرامةَ املُستحقّةَ على  ،فال عالقةَ لغريِ اإلنسان الغارِم ذا الغرم ،هو ذاته الغارِم
وإنما هي ملصيبة ال  ،ليست لصاحلِ إنسان آخر ،واليت ال يستطيع دفعها ،اإلنسان الغارِم

هم مرض عالجه وأكثر ما يجسد هذه احلالةَ هو املرضى الذين في. .عالقةَ لآلخرين ا
ه ،باهضفْعه وال قدرةَ له على دماً فوق طاقتلإلنسان الفقري الغارمِ غُر ويشكّلُ بالنسبة..  

 وهذا ما تعبر عنه كلمةُ ..       ّالقرآين يف النص         
                                     

              ]السابقة ] 60 :التوبة الكاملة من املسألة..  
 وكلمةُ ..       وهي من الفعل الالزم)  مل ترد يف  –كما قلنا  –) غَرِم
 وكلمة  ىل إالّ يف هذا املوقع،هللا تعاكتاب ا       بأل التعريف مل ترد يف كتاب اهللا

  . .تعاىل إالّ مرةً واحدة
لرأينا  ،وتتجلّى عظمةُ الصياغة القرآنية بأنه لو مجعنا القيمةَ العدديةَ هلاتني الكلمتني.. 

  ..أنهما متكاملتان يف معيارِ معجزة إحدى الكُبر
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    ]39=  ] 91 :التوبة  
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 ولو كانت كلمة ..      ة  –تعين املديوننيالتارخيي كما ذهبت التفاسري

 وليس كلمة ،وهذا يناسبه كلمة املُغرمني ،أي مغرِم ومغرم ،لكان هناك دائن ومدين –
بينما نراها  ،)وفي الرقَابِ واملُغرمني (  :أي لوردت العبارةُ القرآنية على الشكل ،الغارمني

 ترد         . .ٌطلقةم ه  ،فصياغةُ القرآن الكرميعجزتم وهي مكمن
  ..كما رأينا ونرى بأم أعيننا

 ..ي أغرمالفاعل منه هو اس. .بينما الفعل املُتعد غرِم ( مواسم املفعول هو  ،)م  
وهذه الغرامةُ حينما  ،مرِغرم ال بد أن يدفعها للمغفهناك غرامةٌ مستحقّةٌ على املُ ،)مغرم ( 

وبالتايل تشكِّلُ حالةً  ،تشكّلُ عبأً على املُغرم حبيث ال يستطيع دفع الغرامة املُستحقّة للمغرِم
فإنَّ إخراج هذا املُغرم من حالته بدفعِ الغرامة عنه  ،يستطيع املُغرم اخلروج منهاوضائقةً ال 

وهذا ما تصوره العبارةُ  ،يكون ذلك مبثابة فك رقبة ،ومساعدته للخروجِ من تلك الضائقة
 القرآنية      السابقة الكاملة يف املسألة..  

 ،] 177: البقرة[     :  لعبارتني القرآنيتنييمة العددية لالق قمنا جبمعولو 
     ]السابقة، مع ] 60: التوبة الكاملة ة ل، يف املسألةكلمةالقيمة العددي:      
    ]ي  ] 66: الواقعةمن الفعل املتعد ) مهي الكلمةُ ، و)اسم مفعول ) ( أَغر

 عجزةيف معيارِ م كاملة مسألة نا أمامذه الصيغة، لرأينا أن يف كتاب اهللا تعاىل الوحيدة اليت ترد
  ..إحدى الكُبر

      ]59=  ] 177 :البقرة  
     ]59=  ] 60 :التوبة  
    ]53=  ] 66 :الواقعة  
59  +59  +53  =171  =19  ×9  
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 ولو أخذنا الكلمةَ القرآنية ..       مع اآلية الكرمية      ، 

  ..لوجدنا أيضاً مسألةً كاملةً يف معيارِ معجزة إحدى الكُبر
    ]53=  ] 66 :الواقعة  
     ]61=  ] 13 :البلد  

53  +61  =141  =19  ×6  
هو إخراج املُغرم الذي ال يستطيع وفاَء ما عليه من  ،إذاً الرقاب وحتريرها وفكّها.. 

وهذه احلالةُ موجودةٌ . .من خالل دفع الغرامة املُستحقَّة عليه للمغرِم ،حالته اليت هو فيها
 –املفهوم التارخيي  حسب –وال عالقةَ ملسائلِ العبيد وملْك اليمني  ،يف كلّ زمان ومكان

فكما قُلنا مل يقرنْ القرآنُ الكرمي بينهما وال بأي  ،مبسألة الرقاب ال من قريب وال من بعيد
  ..نص من نصوصه

 ،وما متّ تلبيسه ملسألة الرقاب من دالالت تارخيية مبعىن حتريرِ العبيد وملك اليمني.. 
ألنه يف كتابِ اِهللا تعاىل ال يوجد  ،ِهللا تعاىلإنما هو خروج على حقيقة دالالت كتابِ ا

 هم –كما رأينا  –سيباتهم وحرياالعتداُء على أعراضِ اآلخرين وأموال وال حيق..  
وإىل  ،مل تتعرض إالّ إىل جانبِ حترمي السيب ،لكنك يف إجابتك هذه :101س 

ةوالشخصي ةياملاد اتجانبِ احلري، راً العبدفسه اإلنسان مالكرمي على أن يف القرآن. .
فهناك نصوص قرآنيةٌ واضحةٌ تميز مسألةَ  ،ومل تتعرض إىل جانبِ النكاح وأحكامه

  ..ملك اليمنيِ عن األزواج يف مسألة النكاح
   :أمل يقلْ اُهللا تعاىل يف سياقِ حتديد املُحرمات..              

            ]24: النساء [،  اليمني من حترمي املُحصنات لكستثنياً مم
  !!إحصانَ زواج ؟

    :  قائالً أمل يخاطب اهللا تعاىل نبيه ..          
                ]ستثنياً  ،] 52: األحزابم

  !!!..ملك اليمني من جملة النساِء األزواجِ املعنيات يف أحكام هذا النص القرآينّ ؟
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 :كيف بنا أن ندرِك حكم ملك اليمنيِ وخصوصيته يف خماطبة اهللا تعاىل لنبيه .. 
                                        

             ]؟ ] 50: األحزاب!!!..  
كيف بنا أن ندرك دالالت النصوصِ القرآنية احمليطة ذه املسألة بعيداً عن .. 

هلا ؟ املفهومِ التارخيي!!!..  
وبالفعلِ  ،هي صيغٌ فعلية ،إنّ صيغَ ورود مسألة ملك اليمني يف القرآن الكرمي :قُلنا.. 

  :الفعل املاضي ملَك بإضافات مسألة اليمنيمشتقّات عرب اقتران  ،املاضي حصراً
        ،        ،       ،   
       ،  ٍا بشكل جنساً من الناسِ يتصفون ولو كانت مسألةً تصف

ستمرم،  ة أو على األقل بصيغةاالمسي ملك اليمني يف القرآن الكرمي بالصيغة عبارات ألتت
  ..الفعلِ املضارع

 ،إلشراف والرعاية واإلدارةإنّ ملك اليمني يعين الوقوع حتت الوالية وا :وقلنا.. 
. .وال يعين أبداً الرق وما متّ الذهاب إليه تارخيياً ،والعلم بالوقوف على حقيقة اململوك
  ..ال بد من إدراك معىن النكاحِ يف القرآن الكرمي ،وإلدراك حقيقة األجوبة على سؤالك

 ،ويسبق الدخول ،الرجلِ واملرأةهو العقد الشرعي بني  ،النكاح يف القرآن الكرمي.. 
ويف املسألة الكاملة التالية ألكرب . .فلربما حيصلُ نكاح دون وطء ،وال يعين مجرد الوطء

  ..دليلٍ على ذلك
                 

          ]27×  19=  513=  ] 49: األحزاب  
وأي وطٍء دونَ عقد  ،وعقد النكاح هو الوسيلةُ الوحيدةُ لوقوعِ مسألة الوطء.. 

ويف املسألة الكاملة التالية ألكرب . .مهما كان جنس طريفِّ الوطء ،هو زىنً ،نكاحٍ شرعي
  ..ليلٍ على صحة ما نذهب إليهد
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على العبارة        إنّ عطف العبارة القرآنية .. 
ألكرب دليلٍ  ،  يف مسألة واحدة هي مسألةُ النكاح     القرآنية 

وبالتايل كُلّ لقاٍء بني امرأة .. على أنه يف مسألة النكاح، ال فارق بني األيامى والعباد واإلماء
  ..ىلورجلٍ خارج إطارِ عقد النكاح الشرعي، هو خروج على أحكامِ كتابِ اِهللا تعا

  ..واملسألةُ الكاملةُ التالية تؤكِّد هذه احلقيقة.. 
                            

                               
                               

     ]60×  19=  1140= ]  25 :النساء  
 فقولُه تعاىل ..             الذي يعين به       
             ه تعاىلبقول دليلٍ على أنّ املعنيات ألكرب    

     نكاحٍ شرعي عقد إالّ عرب وطؤهن ال جيوز..  
كما  ،تعدد الزوجات ونرى أيضاً يف العبارة القرآنية اليت تصور الشرطَ الثاين يف.. 

  :بينا سابقاً                            
      ]اليمني أيضاً ،] 3 :النساء لكالنكاح يشملُ م فقوله تعاىل ،نرى أيضاً أنّ عقد: 
                ، ا ملكت  :يعينواحدة مم واحدة أو نكْح فنكْح

  ..أميانكم
) و ( لتم العطف باحلرف  ،ولو كان ملك اليمني مستثىن من العدل بني الزوجات.. 

 يف هذه العبارة القرآنية    بدلَ كلمة            ، أي 
إن مل يتحقّق  :مبعىن ،)فَواحدةً وما ملَكَت أَيمانكُم ( لكانت العبارة القرآنية على الشكل 
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  :ولكن ما نراه أنّ اَهللا تعاىل يقول ،العدل فواحدة تجمع مع ملك اليمني        

      ..  
تصور شرطَ العدلِ بني النساِء وال تستثين ملك اليمني  وهذه العبارةُ القرآنيةُ اليت.. 

  ..تتكاملُ مع عبارة قُرآنية تصور مسألةَ اإلنفاقِ على العيال ،من هذا العدل
                                         

  331=  ] 3 :النساء[ 
                              ]28 :التوبة [  =
277  

331  +277  =608  =19  ×32  
وال ختتلف من حيث العدلِ  ،هي من العيال ،فملك اليمني املتعلّقةُ بعقد نكاح.. 

  ..واإلنفاقِ عن العيالِ بشيء
ال يعين أبداً ملك الوطء دون  ،وهكذا نرى أنّ ملك اليمني يف كتابِ اهللا تعاىل.. 

ولو كان  ،مسألةٌ تستمر عادةً –بعد عقد النكاح الشرعي  –فالوطُء  ،عقد نكاحٍ شرعي
 ،القتضى ذلك ورود صيغِ ملك اليمني بصيغة املضارع ،ملك اليمني يعين ملك الوطء

أنّ ملك  –أيضاً  –ونرى . .نراه أنّ كُلَّ تلك الصيغ تأيت بصيغة املاضي حصراًولكن ما 
  ..وال يعين استثناًء من اإلنفاق على العيال ،اليمني ال يعين استثناًء من العدلِ بني النساِء

وهي كما قُلنا صيغٌ فعليةٌ ( وصيغُ ملك اليمني اليت تأيت ا يف القرآن الكرمي .. 
فلكُلِّ سياقٍ قُرآينّ  ،تستمد دالالتها من السياق القرآينِّ املُحيط ،)حصراً وباملاضي 

فعلى  ،وهذا أمر طبيعي. .دالالت يتم إسقاطُها على عبارة ملك اليمني يف ذلك السياق
 ال تعطي معىن محدداً ملعرفة ماهية األكلِ املعين الذي متّ) أكَلْت ( سبيل املثال كلمةُ 

ألنها صيغةٌ فعليةٌ  ،إالّ من خالل سياقٍ محيط يدلُّ على ماهية الشيِء املأكول ،أكلُه
  ..وليست امسية
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ففي بعضِ احلاالت تعين عبارةُ ملك اليمني امرأةَ اإلنسان اليت يرتبط معها بعقد .. 

  .   .ويف املسألة الكاملة التالية دليلٌ على ذلك. .نكاحٍ شرعي
                                      

                                 
                                     
                                  

         ]79×  19=  1501=  ] 50 :حزاباأل  
 فالعبارة القرآنية ..                   تعين الاليت ملكت
 ننكاحٍ شرعي  –وطأه مهراً –طبعاً بِعقد أي بفيٍء من اهللا تعاىل ،ولكن دون أن تدفع. .

 آنية واملعنيات بالعبارة السابقة هلا مباشرةً والفارق بني املعنيات يف هذه العبارة القر  

       ،  ةالقرآني أنّ املعنيات بالعبارة          هن
مهرٍ هلن الاليت متّ دفع. .  

  لقرآنية أي أنّ الفارق بني هذين النوعني هو ذاته الفارق بني العبارة ا.. 
          ةالقرآني والعبارة            ..  فالفارق– 

  ..وليس يف جنسِ النساء ،هو يف حيثيات املهر –إذاً 
 فاملعنيات بالعبارة القرآنية ..                  ،  ال

أقل من غريِهن ه ،ينتمني إىل مرتبةاُهللا تعاىل لنبي ما أحلّه حالةٌ كاملةٌ من حاالت فهن..  
           =133  =19  ×7  

من  ،يه ولذلك نرى أنّ النص القرآينَّ املُتعلِّق بتحديد حاالت ما أحلّه اُهللا تعاىل لنب
  ..يتكاملُ مع عبارة قُرآنية تصور أحكاماً تتعلّق باملسألة ذاتها ،املسألة الكاملة السابقة
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         ]1104=  ] 50 :باألحزا  
                     

             ]530=  ] 52: األحزاب  
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 ستثناء فاال..           من اآلية الكرمية:            
                                   
         ، ال يعين جنهنسبي فهذه العبارة. .ساً من النساِء الاليت سيتم  

            وتعين نساَءه  ،هي بصيغة املاضي وليس املُضارع . .
  ..فاملسألةُ الكاملةُ داخل هذه اآلية الكرمية

                                    
   ]18×  19=  342=  ] 52 :األحزاب  

ومنهن نساؤه  ،ودون استثناء ،تعين مجيع النساِء على وجه األرض. .هذه املسألة.. 
. . ةولذلك تأيت العبارةُ القرآني             لتستثين نساَءه  الاليت

فلوال هذا . .من بني جمموعة النساِء على وجه األرض ،د نكاحٍ شرعيملك وطأهن بِعق
 على النيب متاالستثناُء لُحر  عليه نساؤه..  

  ..وهذه اجلانب من دالالت ملْك اليمني نراه يف املسألة الكاملة التالية.. 
                                  

                              
                                   
     ]60×  19=  1140=  ] 24 :النساء  
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  فالعبارة القرآنية ..              محرهي ضمن سياقٍ قُرآينٍّ ي

 ،وهذه العبارةُ مطْلَقةٌ تشملُ كُلَّ املتزوجات على وجه األرض ،العقد على املتزوجات
  . .كون متزوجات منهم ،ن أزواج املُخاطبني ذه العبارة القرآنيةومن ضمنه

 وتأيت العبارةُ التاليةُ هلا مباشرةً ..              الستثناِء زوجات
مبعىن أنه . .من بني جمموعة املتزوجات على وجه األرض ،املُخاطبني ذه العبارة القرآنية

إالّ ما ملكتم  ،رم عليكم مجيع النساِء املُحصنات إحصانَ زواج بعقد نكاح شرعييح
  فلوال هذه العبارةُ القرآنية  ،وهن أزواجكم احمللّالت لكم ،وطأهن بعقد نكاحٍ شرعي

            هج زوجتم على املُتزوحلُر..  
 من أنّ العبارةَ القرآنية  أما ما متّ الذهاب إليه..              تعين

اعتقد أننا بتنا نرى فساده  ،فهذا تفسري فاسد ،إالّ املتزوجات الاليت يتم سبيهن باحلروب
  ..بأم أعيننا
من  ،ويف بعضِ احلاالت تعين عبارةُ ملك اليمني الذين منلك العلم فيهم والطمأنينةَ.. 

ال خيتلفون عن األطفال الذين مل يظهروا على عورات  ،أنهم كشهوة وغريزة وميلٍ للنساء
ويف املسألة الكاملة التالية ألكرب دليلٍ . .وال عن التابعني غريِ أويل اإلربةَ من النساء ،النساء

  ..على ذلك
                          

                                   
                                       

                                   
                                  

       ]89×  19=  1691=  ] 31 :النور  
وأيضاً يف املسألة الكاملة التالية بيانٌ هلذا اجلانب مما تعنيه عبارةُ ملْك اليمني يف . .

  . .كتابِ اِهللا تعاىل
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      ]699=  ] 53 :األحزاب  
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      ]20×  19=  380=  ] 53 :األحزاب   
 فالعبارة القرآنية ..            الكاملة تعين  ،يف هذه املسألة

كونهم  ،ال يأيت منهم أذى جتاه أحكامِ هذه املسألةالذين متّ العلْم والتأكّد والطمأنينةُ بأنهم 
فشرط طهارة القلوب وعدمِ اإليذاء الذي حتملُه  ،ال ميلَ عندهم للنساِء وال شهوة جتاههن

  ..هذه املسألةُ الكاملة متحقِّق فيهم
 .. الكاملة اليمني، نراه يف املسألة لكم على هذا اجلانب من مسألة التاليةودليلٌ أكرب..  
                            

                                   
                                   

                                  
                                 
                         ]59 – 58 :النور [  =
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تتم فيه مساواةُ  ،فهذا اجلانب مما تعنيه عبارةُ ملك اليمني يف كتابِ اِهللا تعاىل.. 

ونرى أنّ األطفالَ الذين مل يبلغوا احلُلم  ،مع األطفال الذين مل يبلغوا احلُلم ،املتصفني به
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طبعاً ما عدا ( خيرجون من إطار عدم االستئذان  ،حينما يتجاوزون مرحلةَ بلوغِ احلُلم

صفني ذا اجلانب من يف حني أنّ املت ،)املرات الثالث الواردة يف هذه املسألة الكاملة 
وهذا يدلّ على أنهم ليس لديهم شهوةٌ  ،مسألة ملك اليمني ال خيرجونَ من هذا اإلطار

  ..وغريزةٌ وميلٌ للنساء
يصف الذين  ،وهناك جانب مما تعنيه عبارةُ ملك اليمني يف كتابِ اِهللا تعاىل.. 

أو ينقصهم الوعي والرشد  ،فقرِهم وإدارةُ أنفِسهِم وأحوالهم بسببِ ،ينقصهم تعلم حرفة
ريثما  ،أي حتت رعايته وإشرافه ،وبالتايل يكونون حتت والية إنسان آخر ،والصالح

  . .يتمكّنونَ من االعتماد على ذاتهِم
ويأمر  ،وهؤالء يأمر اهللا تعاىل بتزويجِ الصاحلني منهم بعد بلوغهِم الرشد والصالح.. 

ففقرهم ال جيعلُ منهم جنساً آخر ال حيق له متلّك  ،يزِهم عن األيامىجلّ وعال بعدم متي
  ..وهذا اجلانب نراه يف املسألة الكاملة التالية. .حق النكاح كباقي البشر

                               
                              
                               

                         ]33  – 32 :النور [  =
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وكنا قد رأينا أنّ املتصفني ذا اجلانبِ مما تعنيه عبارةُ ملك اليمني يف كتابِ اِهللا .. 

الت املسألة وذلك من دال ،شأنهم كشأن غريِهم يف امتالك حق عقد النكاح ،تعاىل
  ..الكاملة التالية داخلَ هذه املسألة

           =228  =
19  ×12  

  :والعبارةُ القرآنية..                     

                       ،  ؤكّدت الكاملة يف هذه املسألة
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فاملعنيون ذه العبارة القرآنية هم املتصفون ذا اجلانبِ من دالالت  ،صحةَ ما نذهب إليه

بعد امتالكهِم القدرةَ على  ،من حتت الوالية املاديةوالذين يريدون اخلروج  ،ملك اليمني
واُهللا تعاىل يأمر بإجابة طلبِهِم شريطةَ التيقّنِ من أنهم  ،النفقة واالعتماد على الذات

ويأمرنا جلّ وعال مبساعدتهم  ،أصبحوا قادرين على إدارة أنفِسهِم وشؤون حياتهم
  ..انا اُهللا تعاىل إياهاوإعطائهِم من أموالنا اليت آت

 .. إنسان إىل اليتامى الذين كانوا حتت والية أقرب ةالقرآني ذه العبارة ونفاملعني
ويريدون االنفكاك من هذه الوالية بعدما أصبحوا قادرين على إدارة  ،ريثما يكربوا

  . .شؤونِهِم بأنفِسهم
أنهم ال  ،ا اجلانبِ من ملك اليمني عن اليتامىواخلصوصيةُ اليت تميز املعنيني ذ.. 

يف السن غررطُ فيهم الصشتوهم  ،كما هو احلالُ يف اليتامى ،ي–  من  –بشكلٍ عام أفقر
ودليلُ ذلك أنَّ اهللاََ تعاىل يأمرنا أن نأتيهم من . .اليتامى حيثُ اليتامى ال يشترطُ فيهم الفقر

  :ا إياهمالِ اِهللا تعاىل الذي آتان           ..   
  :ذهابك قي تفسريِ قوله تعاىل :102س              
                             ،  على

أنّ ابتغاَء الكتابِ املعين هو طلب اخلروجِ من حتت الوالية املادية حني االعتماد على 
ونسف مفهومِ املكاتبة بني العبد وسيده الذي حتملُه  ،وتشبيهه مبسألة اليتامى ،الذات

يعين عقداً مؤجالً  يعتق يف ايته والذي  ،وعملَت به األمةُ قروناً من الزمن ،الروايات
 ،مذهبك التفسريي هذا. .اململوك مقابلَ مبلغٍ يوفّيه للمالك يف اية األجل املُتفَق عليه

 ،ال يقف عند حدود تفنيد فساد التفسريِ التارخيي فحسب ،ال بد له من برهان دامغ
  .  .يت تضع النقاط على احلروفإنما يتعداه إىل تقدمي احلُجج ال

ال تدرك أبداً إالّ باخلروج من مستنقعِ  ،الدالالت احلق آليات كتابِ اِهللا تعاىل.. 
 ،كما هي صياغتها اللغوية ،وبفهمِ دالالت الكلمات القرآنية واجلملِ القرآنية ،التاريخ
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لتحويله صنماً حيولُ بيننا وبني  ،الناعقني بعيداً عن تأثريِ ضغط املوروث التارخيي وأبواقِ

  . .كتابِ اِهللا تعاىل
تشمئز منها  ،فأحكام العبيد وملك اليمني اليت حِسبت على اإلسالم وهو منها براء.. 

وتسيُء لإلسالم احلق الذي أراده اُهللا تعاىل رمحةً  ،وال يقبلُها عقلٌ أو منطق ،الفطرةُ النقية
وينقضها كتاب اهللا تعاىل من  ،ال وجود هلا يف كتابِ اِهللا تعاىل ،وفوق كُلِّ ذلك. .للعاملني
  ..أساسها

 .. الذي حيملُه يف الدينِ احلق ه ال سيبمن كتابِ اِهللا تعاىل أن ربهنحينما ن فنحن
صانةٌ وال جيوز وأنّ حرمةَ املالِ والعرض واحلرية م ،وال استرقاق للبشر ،كتاب اهللا تعاىل

نستطيع االنطالق منها لرؤية دالالت  ،نكون بذلك قد فَتحنا آفاقاً جديدة ،االعتداَء عليها
بعيداً عن فرضِ تصورات البشرِ وأهوائهم على رؤية تلك  ،هذه العبارة القرآنية وغريِها

  ..الدالالت
 ..يف س تدراليت و ةالقرآني كلنقارن بني العبارةؤال:          
                                   

     ]التالية ،] 33 : النور الكرمية ها يف إطارِ مسأل ،وبني اآليةدالالت اليت تدور ة
 هِم لشؤونهِم وإدارتهِم ألمواللكهِم ومهِم واستقاللبلوغ ابتالِء اليتامى حىت مرحلة

  ..وهي قريبةٌ من تفسريِنا لدالالت العبارة القرآنية اليت سألت عنها ،أنفِسهِم
                                   
                                          
                     

  .] 6:  النساء[                                                                                     
 العبارةُ القرآنية ..                ،  أولئك الذين  –كما قُلنا  –تصف

وذلك بعد أن بلغوا مرحلـةَ إدارة   ،نفكاك من الوالية املادية اليت كانوا تحتهايبتغونَ اال
وهذا يقابلُه بلوغُ اليتامى مرحلةَ . .أنفُِسهم واالعتماد على ذاتهم دونَ احلاجة لتلك الوالية
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ذا مـا  وه ،حيثُ تدفَع إليهم أموالُهم بعدما أصبحوا قادرين على إدارة أنفُِسهم ،النكاح

 تصوره العبارةُ القرآنية             ..  ٍّةَ لكلولذلك نرى أنّ القيمةَ العددي
  . .من هاتني العبارتني القرآنيتني مساويةٌ للقيمة العددية للعبارة اُألخرى

       =128  
      =128  

 ولو أخذنا العبارةَ القرآنية ..            دفَعحيثُ املرحلةُ اليت ت
لرأينا أنها تتكاملُ مع العبارة  ،وخيرج من حتت الوصاية كونه يتيماً ،فيها أموالُ اليتيمِ له

 القرآنية                    ،  اُهللا حيثُ يأمر
تعاىل خبروجِ اململوك بالوالية والوصاية من تلك الوالية بعد بلوغه مرحلةَ إدارة شؤونه 

ولذلك نرى أنّ هاتني العبارتني القرآنيتني تتكامالن يف معيارِ . .واعتماده على ذاته ،بنفسه
رمإحدى الكُب عجزة..  

       =128  
           =252  
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 ولو أخذنا العبارةَ القرآنية ..                

    الكاملة ه حىت كلمة  ،من هذه املسألةلرأينا أن   :   
                   ،  حىت ذه الوالية اململوك تصف

 ،شرةً من حتت الوالية اليت يريد اخلروج منهاوقبلَ خروجِه مبا ،مرحلة اعتماده على ذاته
وهذا ما  ،وهذا يقابله يف مسألة اليتامى مرحلةَ بلوغِ اليتيمِ رشده قبل دفْعِ أمواله إليه

هرصوة لنا تالعبارةُ القرآني:                           
   .. رإحدى الكُب عجزةتني يف معيار مولذلك نرى تكاملَ هاتني العبارتني القرآني..  
             =302  
         =192  
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302  +192  =494  =19  ×26  

 والعبارةُ القرآنيةُ ..              ، عنها اليت سألت ال حتمـلُ   ،يف العبارة
علمتم هلم قدرةً وقوةً على الكسب من أجل دفعِ ما متّت املُكاتبـةُ   :التفسري التارخيي وهو

          األمر كذلك لكان من األوىل أنْ ترِد هذه العبـارةُ القرآنيـةُ بالصـيغة    فلو كان  ..عليه
 ) ملَه متمللَ ) عدب         ..  

 فالعبارةُ القرآنية ..           والصالح هِم الرشدم يف كينونتتملتعين ع
  وهذا يقابلُ متاماً العبارةَ القرآنيةَ  ،إدارة الذات واالعتماد عليها والوعي والقدرةَ على

           اليتامى تتجلّى . .يف مسألة ةالقرآني ولذلك نرى عضمةَ الصياغة
  .   .يف تساوي القيمِ العددية بني هاتني العبارتني القرآنيتني

      =98  
       =98  

هو الرشد والصالح واالعتماد  ،فاخلري الذي يريد اُهللا تعاىل منا أنْ نعلمه يف هؤالء.. 
وهذا مما كرم اُهللا تعاىل  ،وليس االعتداَء على حرياتهِم وجهدهم ومستقبلهِم ،على الذات
مة لبين آدم يمكُننا أنْ نتصورها حينما يكونُ جهده ومستقبلُه فأي كرا ،به بين آدم

يف التوازن بني العبارتني القرآنيتني  نقرؤهوهذا ما . .!!وكرامته وحريته بيد اآلخرين ؟
  . .التاليتني

        ]102=  ] 33 :النور  
         ]102=  ] 70 :اإلسراء  

  :القرآنية ما نراه، أنَّ العبارةو..               
               ،  ُها مع م –تتكاملاليتامى يف تقابل مع العبارة –سألة 

 : القرآنية                                         
     ، ةاملادي بإخراجِ من كان حتت الوصاية إهلي من تلك  ،فكال العبارتني أمر



600                  
ذا اجلا ،الوصاية اليمنيسواٌء من املوصوفني لكولذلك تتكامل  ،أم من اليتامى ،نب من م

  ..هاتان العبارتان يف معيارِ معجزة إحدى الكُبر
               =354  
                                   

     =406  
354  +406  =760  =19  ×40  

  :العبارةُ القرآنية. .إذاً..                     
           ، من هذه الوالية االنفكاك من يود نهى عن عدمِ فكحني  ،ت

 –وهذا يتكاملُ  ،التأكّد من رشده وصالحه وقدرته على إدارة شؤونه واعتماده على ذاته
مع األمرِ وعدمِ أكلها و مع األمرِ اإلهلي بدفْعِ أموالِ اليتامى إليهم –بالنسبة ملسألة اليتامى 

  ..اإلشهاد عليهم حني دفعِ أموالهِم إليهمب
                                        

                                     
      =900  

               =354  
900  +354  =1254  =19  ×66  

 ولذلك نرى أنّ العبارةَ القرآنية ..                 
              ،  َمن يأكلُ أموال ن مصريبيكرمية ت تتوازنُ مع آية

  ..اليتامى
               =354  
                               

    ]354=  ] 10 :النساء  
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حينما  ،راجِ املوصوفني ذا اجلانب من ملك اليمني من حتت الوصايةفَعدم إخ. .

  . .يوازي أكلَ مالِ اليتيم ظُلماً ،يبتغونَ ذلك
 إذاً العبارة القرآنية ..                ُها مع  –تتكامليف تقابل

 مع العبارة القرآنية  –مسألة اليتامى            ،  ففي كال احلالتني أمر
  ..إهلي بإخراجِ من يريد االنفكاك من حتت الوصاية

          =162  
        =104  

162  +104  =266  =19 × 14  
 .. لك اليمني، بعدهذا اجلانب من م من حتت وصاية االنفكاك ريدمن ي ولذلك فإخراج

علْمِ رشده وصالحه وقدرته يف االعتماد على ذاته، وإعطاؤه من مالِ اِهللا تعاىل الذي آتاه لنا، 
مِ إليه بعد علْمِ رشده مع دفعِ أموالِ اليتي –يف تقابل هذه املسألة مع مسألة اليتامى  –يتكاملُ 

  ..وهذا ما يتجلّى يف تكاملِ القيمِ العددية بني العبارتني القرآنيتني التاليتني.. وعدمِ أكلها
                =279  
                                        

   =386  
279  +386  =665  =19  ×35  

من تكاملِ العبارات  ،وما يتجلّى يف معجزة إحدى الكُبر ،بعد هذا البيان القرآينّ.. 
وما يتجلّى يف معجزة  ،جلانبِ من ملك اليمني ومسألة اليتامىالقرآنية بني مسألة هذا ا

بعد كُلّ . .تساوي القيمِ العددية للعبارات القرآنية املتوازنة يف املعىن والدالالت كما رأينا
 ويضع النقاطَ ،نرى برهاناً دامغاً يظْهِر فساد التفسريِ التارخيي ملسألة ملك اليمني. .ذلك

  ..وذكرى لمن كَانَ لَه قَلْب أَو أَلْقَى السمع وهو شهِيد ،على احلروف
كيف نوفّق بني ما ذَهبت إليه، .. مع كُلِّ ما قدمت من الرباهني واألدلّة: 103س 

 : وبني كون عقوبة اململوكة نصف عقوبة املُحصنة يف قوله تعاىل     
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                 ]25: النساء [ 

  !!..؟
وبني عطْف اململوكات ملك ميني على األزواج  ،وكيف نوفِّق بني ما ذهبت إليه.. 

  :يف قوله تعاىل                            
                                

أال يؤكِّد هذا العطْف وجود نوعني متمايزين من النساِء بالنسبة  ،؟ ] 7 – 5: املؤمنون[ 
  ..!!!قد النكاح ؟ لع

كيف تفسر لنا كونَ نكحِ اململوكة ملك ميني مشروطاً بعدمِ استطاعة نكْحِ .. 
     : احملصنات املؤمنات، يقولُ تعاىل     

            ]؟ ] 25: النساء..!!!  
وهي  ،لإلجابة على هذه االستفسارات ال بد من توضيحِ حقيقة قرآنية متَّ تغييبها.. 

  :أنّ عقد النكاحِ يف القرآن الكرميِ يتكونُ من نوعني اثنني
 لة. .النوع األوصف بالزوجيأي بالتماثل يف العقيدة بني طريفِّ ،يت عقد 
وأنّ املرأةَ زوج  ،)مبعىن أنه مماثلٌ هلا يف العقيدة ( أي أنّ الرجلَ زوج للمرأة  ،النكاح

 ،وحني ذلك تسمى املرأةُ زوج الرجل. .)مبعىن أنها مماثلةٌ له يف العقيدة ( للرجل 
فصفةُ . .مكامرأة إبراهيم وامرأة زكريا عليهما السال ،وتسمى امرأته يف الوقت ذاته

 ،وكلُّ ذلك من منظار االقتران بعقد نكاح. .الزوجية ال تلغي كونَ الزوجة امرأةً لزوجها
دالالتها واسعةٌ تتجاوز الساحةَ اليت نلقي الضوَء   –يف القرآن الكرمي  –فكلمةُ زوج 

  ..عليها
 ة. .النوع الثاينبالزوجي صفصف بعدمِ التماثلِ  ،ال يتيف العقيدة بني وبالتايل يت

. .إنما تسمى امرأته فقط ،وحني ذلك ال تسمى املرأةُ زوج الرجل ،طريف عقد النكاح
من  –وحني ذلك يسمى هذا العقد . .من منظارِ االقتران بعقد نِكاح –أيضاً  –وذلك 
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دونَ حتقّقِ الزوجية  ،أمبعىن أنه عقْد نكاحٍ لملْك الوط ،عقَْد نكاحِ ملك ميني –هذا املنظار 

  ..من تناظرٍ ومتاثلٍ يف العقيدة
 ..وامرأةُ فرعون ،امرأةُ نوحٍ وامرأةُ لوط عليهما السالم ،ومثال ذلك.. 
                            
                                  

                                 
                                

    ]11 – 10 : التحرمي [.  
 اُهللا تعاىل يقول ..                     ويقول جـلّ وعـال     

     ،  ومل يقل ) وحٍ وزوجةَ لُوط( ومل يقل  ،)زوجةَ ن ـوعرإذاً. .)نَ زوجةَ ف. .
بينما ورود كلمة امرأة ليس دليالً علـى   ،ورود كلمة زوجة يشري إىل التماثل يف العقيدة

  ..أو على التماثل ،عدم التماثل يف العقيدة
  ..حينما ننظر بِعمقٍ إىل النصوصِ القرآنية التالية ،وتتجلّى هذه احلقيقة أمام أعيننا

              ]23:  الرعد  .[  
                    ]56 : يـس [.   
                                  

        ]23 – 22 : الصافات [.   
                     ]70 : الزخرف [.   

  ..نرامها بشكلٍ جلي يف النص القرآينِّ التايل ،وهذان النوعان لعقد النكاح.. 
                                  
                               

  .] 7 – 5 : املؤمنون[                                                                               
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 ..اليمني على األزواجِ يف هذا النص لكم النكـاح  ،فعطف قْدع نوعيل طْفهو ع، 

  ..من منظارِ التماثلِ يف العقيدة وعدمه بني طريف هذا العقد
اه يتجلّى يف املسـألة  نر ،وعقْد ملْك الوطأ الذي يسمى عقد ملْك مينيٍ كما قُلنا.. 

  ..وضمن شروط ،إالّ عند الضرورة ،حيث يأمر اهللا تعاىل باالبتعاد عنه ،الكاملة التالية
                       

                       
                     

                     
                        

                  

                      
   ]140×  19=  2660=  ] 27 – 25: النساء  

ات املؤمنات من ما نراه يف هذه املسألة الكاملة أنّ اهللا تعاىل يشترطُ لنكحِ الفتي.. 
يشترطُ عدم االستطاعة من نكْحِ املُحصنات  ،هذا اجلانبِ من مسألة ملك اليمني

  فتطبيق أحكامِ  العبارة القرآنية . .املؤمنات             
                               

                            
   ال يكونُ إالّ بتحقّق الشرط                

    ..   
 وكلمةُ ..      يف عبارة الشرط               

         ةنا التارخييتفاسري ي كما ذهبتليست حمصورةً باجلانب املاد، 
        :فقوله تعاىل .......نكاحفال يوجد يف هذا النص القرآينِّ ما يشري إىل فُقْرِ طالبِ ال

            املال النكاح ميتلك أنّ طالب نبيي. . شرط ووجود
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 آخر هو اخلوف من الضرر والوقوع يف اخلطيئة            .. 

   :عدمِ النكاحِ أوىل من نكحِ هذا النوعِ من ملك اليمني وحكْم اِهللا تعاىل بأنَّ الصرب على
        ..  ه تعاىلإضافةً إىل قول       

  .. املال، فل وليس بامتالك بالعقيدة أنّ املسألةَ تتعلَّق ؤكِّديس من املعقولِ أنْ كُلُّ ذلك ي
ها  يضعبسببِ فُقرِها وحالت كْحِ امرأةالرجالِ عن ن اهللا تعاىل كُلَّ هذه االشتراطات إلبعاد
  ..املادية

    : إذاً الشرط..           
حيث اإلحصانُ املعين يف  ،راد من نكح املُحصنات املؤمناتهو عدم االستطاعة يف تناولِ املُ

نكحِ  من مل يستطع منكم القدرةَ على: مبعىن. .هذه املسألة الكاملة هو إحصانُ إسالم
فال بأس أن ينكح مما  ،من ال يستطيع ذلك. .املسلمات املؤمنات لسببٍ من األسباب
 . .الفتيات املؤمنات وقع حتت استطاعته وإشرافه وعلمه من         

        ..  
ويف املسألة الكاملة التالية بيانٌ إهلي بتحديد انتماء من يسمح نكْحها من غريِ .. 
  ..املُسلمات
                                

                               
                           

           ]19=  1387=  ] 5 :املائدة  ×
73  

كخيارٍ يف حالِ عدمِ  ،املعنيات يف جوابِ الشرط هن الكتابيات حصراً. .إذاً.. 
  ..املسلمات املُحصنات إحصان إسالم االستطاعة من القدرة على تناولِ نكحِ
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  والعبارةُ القرآنية ..      ، حتت  :تعين كن ويسعنيمن الاليت يتحر

 فكلمةُ . .حبيث تقفُون على حقيقتهن ،علْمكُم ورؤيتكم وإشرافكم   –  يف القرآن
  ..تعين الساعي واملتحرك يف مسألة ما –الكرمي 
                       ]60 :األنبياء [.  

إنما هو متحرك وساعٍ يف سبيلِ  من البشر،ليس عبداً ألحد  ،فإبراهيم عليه السالم.. 
  ..البحث عن احلقيقة

نم سعوا أل ،إنما وصفوا ذه الكلمة ،والفتيةُ املذكورون يف سورة الكهف.. 
  ..وحتركوا يف سبيلِ البحث عن احلقيقة

                                 
  .] 13 :الكهف [                                                                          

فإنها تعين  ،إىل إنسان آخر ،نما تضاف كلمةُ فىت اليت تصف إنساناً ماوحي.. 
  ..الساعي واملتحرك حتت علْمِ هذا اآلخر وإشرافه

                                          
             ]30 :يوسف [.   
                                      
        ]62 :يوسف [.   
                                     

  .]  62 :الكهف [                                                                                  
 وبالتايل فكلمة ..       كُمكن حتت رعايتتعين الاليت يسعني ويتحر

  ..يقولُ تعاىل. .يتكُموإشرافكُم وعلمكُم وترب
                  

  .] 33 :النور[                                                                               
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  فالعبارةُ القرآنية . .وعلى هذا..    ،  اليت حنن بصدد يف املسألة

وحبيث تعرفون  ،من الاليت يتحركن يف اتمعِ حتت علمكُم ومشاهدتكُم :دراستها تعين
 –وهن .. تكُم هلنأخالقَهن وحقيقتهن من خاللِ علْمكُم بسعيهن حتت إشرافكُم ورؤي

  :صنات من الذين أوتوا الكتاباحمل –كما قلنا            
   ، بعقد نِكاحٍ شرعي اُهللا تعاىل االرتباطَ معهن ولذلك نرى أنّ  ،الاليت أباح

  ..هاتني العبارتني القرآنيتني تتكامالن يف معيارِ معجزة إحدى الكُبر
     =62  
          =204  

62  +204  =266  =19  ×14  
  ويف التكامل بني العبارة القرآنية ..              

                    اليت حنن بصدد من املسألة
 مع العبارة القرآنية من املسألة الثانية  ،دراستها              

                            ،  واليت
يف هذا التكامل دليلٌ إضايفٌّ على . .تحدد انتماَء من يسمح بنكحها من غريِ املسلمات

  . .صحة ما نذهب إليه
                             

          ]577=  ] 5 :املائدة  
                              

       ]354=  ] 25 :النساء  
577  +354  =931  =19  ×49  

  ..وهذا ما نراه أيضاً يف التكاملِ بني العبارتني القرآنيتني التاليتني.. 
                           

         ]620=  ] 25 :النساء  
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          ]577=  ] 5 :املائدة  
620  +577  =1197  =19  ×63  

  :القرآين  النصولذلك يف..                   
                                     

     ، تني، والذي يرد يف كتاب اهللا تعاىلؤمنونامل( يف سوريت  مر (   
اآليتنيأنّ  نرى)..  املعارج( و :                        

                       ،  لقيان الضوء على نوعيت
عقد  –كما قُلنا  –ومها .. املؤمن أالَّ يبتغي وراءمها عقد النكاح الشرعي الذي على

، وجود هذا التناظر يدة، وعقد ملك ميني، حني عدمحني وجود التناظرِ يف العق ،زوجية
   ..مع ركين الشرط يف املسألة الكاملة اليت حنن بصدد دراستهاوبالتايل تتكامالن 

                            
                         

  629=  ] 25 :النساء[ 
                                      

       ]436=  ] 7 – 6 :املؤمنون  
                                

      ]436=  ] 31 – 30 :املعارج  
629  +436  +436  =1501  =19  ×79  

وبأنّ  ،ومما يؤكّد حقيقةَ ما نذهب إليه يف بيانِنا هلذا النوعِ من مسألة ملك اليمني.. 
املُسلمة، مما  كحِخيار نكْحِ الكتابية مشروطٌ بشروط أمهُّها عدم االستطاعة من تناولِ ن

 هو العطف بكلمة  يؤكّد ذلك،    دون العطف باحلرف ) ة ) ويف العبارة القرآني  
                     . .  
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ها وبأنه تنكَح العبدةُ دونَ أي شرط وذلك جبمع ،ولو كان األمر كما فُسر تارخيياً.. 

لو كان األمر كذلك لتم العطف بني األزواجِ وهذا النوعِ من ملك  ،مع احلرة كما زعم
 وليس بالكلمة ) و ( اليمني باحلرف   ..  ة علىهذه العبارة القرآني أي ألتت

  ..)ما ملَكَت أَيمانهم  وإِلَّا علَى أَزواجِهِم (  :الشكل
حني عطف ملك اليمني على األزواجِ من زاوية التعلّقِ بعلمِ اِهللا ولذلك نرى أنه .. 

    نرى أنّ العطف يكونُ باحلرف  ،وليس من زاوية حتديد نوعي عقد النكاح ،تعاىل
فعلم اهللا تعاىل يحيطُ إحاطةً . .اليت تفيد التخيري) أو ( وليس بالكلمة  ،الذي يفيد اجلمع
 . .مطلقة بكلِّ شيء                              

  .] 50 :األحزاب[                                                                                    
لك اليمني يف املسألة اليت أنّ عقوبةَ املعنيات مب ،ومما يؤكّد صحةَ ما نذهب إليه.. 
 هي نصف عقوبة املُسلمات  –كما قُلنا  –وهن الكتابيات  ،ندرسها       
                        . . ُفالكلمة
  :القرآنيةُ     ة يف هذهالنوعِ من اإلحصان الذي  ،العبارة القرآني ذات روصت

  :تصوره العبارة         الكرمية اآلية يف بداية الشرط يف عبارة  
                      ،  وهو إحصان

 ولذلك نرى أنّ كلمةَ . .تماء إىل اإلسالماالن     تتكاملُ مع العبارة
ةالقرآني:         ..  
     =91  
    =61  

91  +61  =152  =19  ×8  
حسب مفهومهِم ( يضِ عقوبة اململوكة والتفسري التارخيي الذي ذهب إىل ختف.. 

وإىل جعلِ ذلك معادلةً  ،إىل نصف عقوبة احلرة يف حال إتيانِها للفاحشة) مللك اليمني 
 بناًء على هذه العبارة القرآنية  ،قياسية تخفَّض فيها أحكام كتابِ اهللا تعاىل كالعدة  
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                             .. 

فأحكام كتابِ اِهللا تعاىل وحدوده تطبق على  ..هذا التفسري يظْهر فساده واضحاً جلياً
وال فارق عند اهللا تعاىل من زاوية االلتزامِ حبدوده  ،دون استثناء ،مجيع املُسلمني واملُسلمات

  ..أحكامه بني فقريٍ وغين ومالك ومملوكو
إنّ الكتابيات الاليت ارتبطن بعقد نكاحٍ مع بعضِ املسلمني الذين ينصاعون ملنهجِ .. 

كونهن  ،ال يمكن تطبيق أحكامِ القرآن الكرميِ عليهن ،القرآن الكرمي حبدوده وأحكامه
، واليت وبالتايل فإنّ عقوبةَ إتيان الفاحشة ،اينتمني إىل رسالة أُخرى هلا حدودها وأحكامه

تخفّض بالنسبة هلن إىل النصف نتيجةَ تعلّقهن بعقد نكاحِ ملك ميني  تطبق على املُسلمات،
  ..مع بعضِ املسلمني

وهذا يؤكّد صحةَ ما نذهب إليه يف انتمائهن لعقيدة أُخرى هلا أحكامها .. 
كيف يتكاملُ هذا احلكم مع حكم إتيان الفاحشة  –سابقاً  –وكنا قد رأينا . .وحدودها

  ..بالنسبة للمسلمات
                          

   ]393=  ] 25 :النساء  
                                    

      ]405=  ] 16 :النساء  
393  +405  =798  =19  ×42  

واليت تصور حكم إتيان  –من هذه املسألة الكاملة  –ونرى أنه يف العبارة األخرى .. 
   :  ترد كلمة  ،لفاحشةهذه ا                =
يف الوقت الذي ال نرى فيه  ،وذلك لتخصيص املسلمني ونسائهم. .7×  19=  133

وكلّ . .وفوق ذلك نرى حكماً مخفّضاً إىل النصف. .هذا التخصيص يف العبارة األخرى
  ..ذلك يؤكّد صحةَ استداللنا
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 ..ؤكِّدا يإليه ومم ةَ ما نذهبحة ،صالقرآني نا نرى يف العبارةأن:         

        ]د الزوجات  ،] 3 :النساءيف عبارة الشرط الثاين لتعد      

                                   ]وهو  ،] 3 :النساء
 نرى العطف فيها بكلمة  ،شرط العدل كما بينا سابقاً   التخيري فيدوليس  ،اليت ت

وذلك لتشملَ دالالتها مساحةً يدخلُ فيها نوعا عقد  ،الذي يفيد اجلمع) و ( باحلرف 
  . .النكاحِ اللذين نتحدثُ عنهما

. .وضمن إطارِ اإلجابة على األسئلة املطروحة ،املسألةَ باختصارلقد تناولت هذه .. 
تدرك دالالتها  –يف القرآن الكرمي  –أنّ كُلَّ عبارات ملك اليمني  ،ولكن الثّابت يف األمر

وبصـيغة   ،مل ترِد إالّ بالصيغة الفعلية –كما قلنا  –فهي  ،ضمن السياقِ القرآينِّ احمليط ا
  . .ما متّ الذهاب إليه تارخيياً –أبداً  –وهي ال حتملُ  ،لِ املاضي حصراًالفع

يتجسد يف اإلميان واالعتقاد  ،جوهر القفزِ فوق املنهج الذي حيملُه كتاب اِهللا تعاىل.. 
. .نصوص موازيةٌ للنص القـرآينّ  –مهما كانت صحتها  –بأنَّ نصوص روايات التاريخ 

وأخذها باملقاربة دونَ الـيقني   ،ن معايرة الروايات التارخيية على كتابِ اِهللا تعاىلفبدالً م
راح الكثريون يعتربوا أحاديثَ . .بدالً من ذلك. .املوازي لليقنيِ بدالالت النص القرآين

بأحكامِ  وهذا حبقيقته تكذيب ،ال يرونَ دالالت كتابِ اِهللا تعاىل إالّ من منظارِها ،مطلقة
  ..القرآن الكرمي

نراها جليةً يف دالالت املسـألة الكاملـة    ،هذه احلقيقةُ اليت ال تعجب الكثريين.. 
  ..التالية
                             ]66 :األنعام [  =
252   
        ]164=  ] 185 :األعراف   
          ]199=  ] 6 :اجلاثـية   
       ] 164=  ] 50 :املرسالت   



612                  
252  +164  +199  +164  =779  =19  ×41  

كيف وضعت بعض املعايريِ  –ذه املسألة وغريِها من خاللِ حبثنا هل –وهكذا نرى .. 
لتستخدم يف كُلِّ زمان ومكان  ،التارخيية اليت متّت صياغتها من تصورات بعضِ السابقني

وإنشـاُء جمتمـعٍ    ،هدفُها احليلولةُ دونَ ايارِ منظومة ثقافة عبادة األصنام ،مانعةَ صواعق
معايري هةحتكُمتارخيي ، راثياحلاضر ،وعقلٌ ت ثوب املاضي ويلبس يعيش. .  

ال ينصـاعونَ ألي   ،وأتباعهم ،واملهزلةُ الكُربى أنَّ أصحاب هذه املعايريِ التارخيية.. 
ا فمهزلُةُ الكثريِ من الروايات اليت لَفَّقَه. .حىت لتلك املعايريِ اليت يحددونها بأنفِسهِم ،معيارٍ

انـربى هلـا الكـثريون     ،والرسول منها براء ، ونسبوها إىل الرسولِ  ،بعض السابقني
ومـن   ،احلد األدىن مما يدرك من كتابِ اِهللا تعاىل ،ضاربني بِعرضِ احلائط ،مدافعني عنها

  . .ومن العقلِ واملنطقِ ،قواعد اللغة
ته إىل مقَدسٍ على حسابِ قُدسية كتابِ اِهللا وهم بذلك يحولونَ التاريخ ورجاال.. 

إىل أنْ يكونَ هدفاً ألبواقِ الشـياطني   ،وحياولونَ دفْع كُلِّ متدبرٍ لكتابِ اهللا تعاىل ،تعاىل
مقَـدمني أهـواَءهم    ،حقيقةَ اإلسـالم  –عن الكثريين  –وبالتايل  يغيبونَ . .وسهامهِم

  ..ال من قريبٍ وال من بعيد ،اً ال عالقةَ له باإلسالموعصبياتهمِ إسالم
يف هذه النظرية متَّ الكشف عن العالقة الرابطة بني جانبٍ مـن بِنـاِء    :104س 

فهل لهذه العالقة الرابطة من داللـة  .... .وبني بنائه الرقمي ،دالالت النص القرآينِّ
  ..ة القرآنية ؟كُلية تتعلّق مباهية املُفرد

 .. هبأن ةماوِيبِ السمن الكُت عن غريِه زيمتي أنَّ القُرآنَ الكرمي يف البداية تنيب لقد
هلُ اِهللا تعاىل وكالماِهللا تعاىل فقط ،قَو األخرى كالم بأيضاً . .يف حني أنّ الكُت زويتمي

  ..يف حني أنَّ الكُتب اُألخرى منزلَةٌ فقط ، تعاىلبأنه مرتَّلٌ ومنزلٌ من عند اِهللا
أي هو الصياغةُ  ،وبينت أنّ القولَ هو الصياغةُ اللغويةُ للمعىن الكائنِ يف الذات.. 

إىل وأنَّ التنزيلَ يعين ثَبات ماهية املُنزل يف تنزله من الساحة املُنزلِ منها . .اللغويةُ للكالم
وأنَّ اإلنزالَ يعين تحولَ املُنزلِ من الساحة اليت أُنزِلَ منها إىل الساحة . .الساحة املُنزلِ إليها



613                  
، ليكونَ ميسراً للفائدة يف الساحة وارتسامه مباهية الساحة اليت أُنزِلَ إليها ،اليت أُنزِلَ إليها
  ..اليت أُنزل إليها

 ..لٍ  من هذا نستنتجرٍ وحتوتغي ها دون أيةَ اليت بني أيدينا هي ذاتأنَّ الكلمةَ القرآني
كباقي  ،أي أنها ليست وضعيةً من اصطالحِ البشر. .نزلَت إلينا من عند اِهللا تعاىل

  ..الكلمات اليت يتعاملُ معها البشر يف حياتهِم الدنيا
وال يمكن . .الكأس وِعاُء السائلِ الذي يوضع فيه كما أنّ. .الكلمةُ وِعاُء املعىن... 

فإنَّ . .من هنا.. .للوعاِء أن يحملَ أكثر من حجمه الذي صمم من أجلِ حاجته الوظيفية
عليها البشر ةَ اليت اصطلحةَ الوضعيملْمِ  ،الكَلع مع بما يتناس لُ من املعاين والدالالتحتم

هاواضها. .ععلها واضما حمم حتميلُها من املعىن والدالالت أكثر مكنوال ي. .  
للشيِء الذي  ،املعىن الذي أدركَه واضعها تقارب ،وبالتايل فالكَلمةُ الوضعيةُ.. 

عىن احلق هلذا وبالتايل تبتعِد هذه الكَلمةُ الوضعيةُ عن ذات امل. .وضعت الكَلمةُ امساً له
  ..مسافةَ جهلِ واضعها بِحقيقة هذا الشيء ،الشيِء

دالالته ومعانيه غري . .والقرآنُ الكرمي الذي نزلَه اُهللا تعاىل تبياناً لكلِّ شيٍء.. 
وهذا ال يكونُ إالّ إذا كانت كَلماته أوعيةً تحملُ من املعاين والدالالت ما . .متناهية

وهذا نتيجةُ كون صائغها سبحانه وتعاىل . .يطُ بِكُليات كُلِّ األشياِء يف هذا الكونيح
ونزلَها من عنده إىل عالَمنا دونَ أي حتويلٍ أو  ،محيطاً بكليات كلِّ شيٍء يف هذا الكون

  ..تسميه هذه الكلمة وبالتايل فالكَلمةُ القرآنيةُ هي ذات املعىن احلق للشيِء الذي.. .تغيري
حيثُ يتقاطَع النصان املكونان لَها عند . .ويف املسألة الكاملة التالية دليلٌ على ذلك.. 

  . .هذه احلقيقة
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 وحينما يقولُ اُهللا تعاىل . .فاُهللا تعاىل علَّم آدم األمساَء كُلَّها..          فهذا
وبالتايل تبياناً . .والقرآنُ الكرمي نزلَه اُهللا تعاىل تبياناً لكلِّ شيٍء. .أَسماَء كُلَّهاالْ :يعين

  . .لألمساِء كُلِّها اليت علّمها آلدم عليه السالم قبلَ هبوطه إىل األرض
 ،نيةمن هنا نستنتج أنّ األمساَء كُلَّها املعنيةَ محتواةٌ يف دالالت الكلمات القُرآ.. 

وقد  ،فكليات األشياِء يف هذا الكون يحملُها القرآنُ الكرمي كما يؤكِّد منزلُه جلّ وعال
فقد رأينا  ،تأكّدت هذه احلقيقةُ رِياضياً ومنطقياً من خاللِ برهان معجزة إحدى الكُبر

  . .ويتوازنُ معه متاماً مع البناِء العدديق كيف أنَّ بِناَء املعىن والدالالت للنص القرآينِّ يتعلَّ
 .. ةيف عرضنا لنظري اللبنةَ األوىل يف البناِء العددي الذي رأيناه ا كانَ احلرفلَمو

فالواحدةُ األوىل . .فهذا يقتضي أنه اللبنةُ األوىل يف بناِء املعىن والدالالت. .إحدى الكُبر
 ،وهذا ما ال جنده يف أي لُغة وضعية. .رف وليس الكَلمةللمعىن يف القرآن الكرمي هي احل

  ..مبا يف ذلك مفردات اللغة العربية غريِ القرآنية
تحملُ الكَلمةُ القُرآنيةُ معىن هو يف النهاية مجموع معاين احلروف املُكونة هلا، .. إذاً.. 

 بِعنيِ االعتبار ترتيب األخذ ععنهم تعالذي تفر اللغوي واجلذر ،يف هذه الكلمة احلُروف..  
   . .فحينما يقولُ اُهللا تعاىل..              ]فإنّ . .] 1 :القلم

وهو ذاته املعىن الذي حيملُه  ،حيملُ معىن مستقالً بذاته     حرف النون النوراينَّ 
 ون يف كلمة حرف الن   ،  يف كلمة النون حرف ولكن      ُليدخ

وكذلك األمر حينما يقولُ اهللا .. .مع غريِه من حروف هذه الكَلمة يف تكوينِ معناها
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   . .تعاىل            ]وراينَّ . .] 1 :قالقاف الن فإنّ حرف  
     هستقالً بذاتم حيملُ معىن،  يف كلمة القاف حرف لُهاملعىن الذي حيم هوهو ذات
     ،  يف كلمة القاف حرف ولكن        من حروف غريِه لُ معيدخ

عضِ سورِ وكذلك كُلُّ احلروف النورانية يف بدايات ب. .هذه الكلمة يف تكوينِ معناها
  ..القرآن الكرميِ

وبإمكاننا أن نستنبطَ هذه احلقيقةَ من احلُروف النورانية ذاتها، فهي حروف مقطَّعةٌ .. 
ومنها ما أتى بآيات مستقلَّة، ومنها ما يكَونُ مسألةً كاملةً دونَ احلروف .. تقرأُ بِشكلٍ مقطَّع

أينا أنّ احلروف النورانيةَ يف سورة مرمي تكَونُ لوحدها مسألةً غريِ النورانية التالية هلا، فقد ر
 3×  19=  57=  ] 1: مرمي[      .. كاملةً يف معيارِ معجزة إحدى الكُبر

ورأينا أنّ جمموع القيمِ العددية لهذه احلروف النورانية، مع حذف املُكرر، تكَونُ مسألةً ... 
  ..:ملةً قيمتها العدديةُ تساوي جِداَء أساسِ معجزة إحدى الكُبر يف نفِسهكا
      =7، ،    =29، ،      =11، ،      =15،،  

     =57  =19  ×3، ،     =33، ،     =45، ،  
      =41، ،    =21، ،     =22، ،     =22، ،  
      =41، ،      =14، ،      =3..  

7+29+11+15+57+33+45+41+21+22+22+41+14+3  =361  
361  =19  ×19  

فَكَلماتـه فطريـةٌ   . .من هنا نرى أنَّ كُلَّ ما يف القرآن الكرميِ من عند اِهللا تعاىل.. 
وحاةٌ من اِهللا تعاىل علَّمعليه السالمم إىل األرض ،ها اُهللا تعاىل آلدم هبوطوهـبطَ  .. .قبل ه

حيثُ حافَظَت على هذه الكلمات أُمةٌ أُميةٌ إىل أنْ نزلَ القـرآنُ الكـرمي،    ا إىل األرض
  . .مصوغاً من هذه املفردات

وأنه نزلَ كما . .ِهللا تعاىلكونه قَولَ ا  ،ونرى أيضاً أنّ صياغَته من عند اِهللا تعاىل.. 
فال يمكـن لعاقـلٍ أن   . .كونه ترتيالً من عند اهللا تعاىل ،هو متاماً دون أي تحولٍ وتغيريٍ
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يف قوالب لُغوية من  ،يتصور أنَّ اَهللا تعاىل يفرِغُ معانيه املُطلقةَ اليت تحملُ تبياناً لكلِّ شيٍء

  ..تتجاوز علْم هؤالِء البشر صنعِ البشرِ سعتها ال
وبالتايل . .قُلْت إنَّ املُفردات القُرآنيةَ ليست وضعيةً من صنعِ البشر :105س 

 قبلَ نزولِ القرآن املفردات ليست من صنعِ قومِ العربِ الذين تكلَّموا بِهذه
  :وبني قوله تعاىل ،كيف توفِّق بني هذا القولِ.... .الكرمي              
       ]تعاىل. .] 2: يوسف هوقول:                   

     ]تعاىل. .] 3: الزخرف قولُه أليس:            ِقوم يعين قُرآناً بِلغة
  ..العرب ؟ 
 .. اجلذرِ اللغوي دالالت يف إدراك نكْمك يؤالعلى س اإلجابة حورب  ،ر ،ع( م (

ال بد مـن الوقـوف عنـد     ،وإلدراك دالالت هذا اجلذرِ اللغوي.... .يف القرآن الكرمي
  ..دالالت مجيعِ مشتقّاته يف كتابِ اِهللا تعاىل

 ،ملُتفَرعة عن هذا اجلذرِ اللغوي يف كتابِ اِهللا تعاىلإنَّ دالالت الكلمات القرآنية ا.. 
ولذلك نرى . .الكمالُ والتمام واخللو من العيبِ والنقص :تدور داخلَ إطارٍ من املعىن هو

وإنما تأيت متعلّقةً بِكتابِ  ،أنَّ صفةَ العربِ ملْ تتعلّق بالبشرِ أبداً –يف كتابِ اِهللا تعاىل  –
ريقة وبآلية اللغة وأُسلوبِ املخاطبة وط ،وبالاليت سينشئهن اُهللا تعاىل يف اآلخرة ،ىلاِهللا تعا

  ..وليس العرب ،هو صفةُ األعرابِ ،وما تعلَّق بالبشرِ ...التبيان، أي اللسان
 فكلمةُ     ه تعاىليف قول. .                    

        ]37  – 35 :الواقعة [. .تعين كامالت، اتعيبٍ أو  ،تام من أي خاليات
أو من  ،من سورية ،وال يمكن لعاقلٍ أنْ يتصورها مبعىن انتمائهِن إىل قومِ العرب. .نقص
  .....على سبيل املثال ،أو من املغرب ،مصر

 وكلمةُ ..       ه تعاىليف قول. .                 
. .ال يمكن أن تصف احلكم الذي أنزلَه اُهللا تعاىل بأنه لقومِ العرب. .] 37 :الرعد[ 
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 وإالَّ ملاذا يصلّي. .فاحلكم الذي أنزلَه اُهللا تعاىل كاملٌ تام خالٍ من أي عيبٍ أو نقص

  ..وملاذا حيج أهل الباكستان ،وملاذا يصوم أهلُ إيران ،األتراك
 يف هذا اإلطارِ من املعىن تدرك دالالت كلمة ..     تعاىل هيف قول. .    

                     ]اُهللا تعاىل . .] 2 :يوسف كامالً فالقرآنُ أنزلَه
 فقولُه تعاىل . .لعلَّ الناس مجيعاً يعقلونه ،تاماً خالياً من أي عيبٍ أو نقصٍ    

    مجعاء ةلبشريل طابخ الكرمية اً بقومِ العرب ،يف هذه اآليةوليس خاص. .
 . .ويف ذات اإلطارِ من املعىن ندرِك دالالت قوله تعاىل              

        ]3 :الزخرف [..  
 وكلمة ..     تابِ اِهللا تعاىليف ك، املخاطبة ووسيلةَ التبيان ،تعين أُسلوب. .

 . .يقولُ تعاىل                           ]50 :ميمر [. .
نتيجةَ نزولِ جربيل عليه السالم بالقرآن الكرميِ على  وبالتايل فأُسلوب إنذارِ الرسولِ 

هذا ما ندرِكُه من . .كاملٌ تام خالٍ من أي عيبٍ أو نقصٍ ،ووسيلَةُ تبيانِه  ،قلبِه
 كلمة دالالت     تعاىل هيف قول. .                    

               ]195 – 193 :الشعراء [   
ولذلك فهمزةُ التعدي هذه . .)أعرب ( أما كلمةُ األعراب فهي مشتقَّةٌ من الفعل .. 

لكمالِ والتمامِ واخللـو مـن العيـبِ    فاألعراب يتظاهرونَ با. .نقَلت املعىن إىل النقيض
  .. .مع أنهم نقيض ذلك ،والنقص
ففي اجلذر . .ومسألةُ نقلِ هذه اهلمزة للمعىن إىل النقيضِ واردةٌ يف كتابِ اِهللا تعاىل.. 
 ط  ،س ،ق( اللغوي ( يف االنتقال من الفعل هنرى أن ) َططَ ( إىل الفعلِ ) قَسننتقل ) أقْس

نقيض املقسطني الذين يحبهم  ،فالقاسطون الذين هم جلهنم حطباً. .إىل نقيضه من املعىن
  ..اهللا تعاىل
وكنا قد رأينا أنَّ اإلطار العام ملا تصفُه كلمةُ األعراب يدور حولَ الكفرِ .. 
 . .يقولُ تعاىل. .والنفاق               ]ولذلك  ..] 97 :التوبة
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من نستشف ةثالثَ  ،هذه العبارة القرآنيهي ،متالزمة صفات:     ،           

      ،      ..  ةالقيمِ العددي يف توازن ينعكس بني ونرى أنَّ هذا التالزم
  ..الكلمات احلاملة هلا يف كتابِ اهللا تعاىل

    =    =    =34  
فهذا   ،تعين سكّانَ البادية –يف كتابِ اِهللا تعاىل  –أما القولُ بأنَّ كلمةَ األعرابِ .. 

الذي يصف البشر بالكفرِ والنفاقِ بناًء علـى حقيقـة    ،يتعارض مع روحِ القرآن الكرمي
ةهم العقيديهم ا ،انتماءاتةوليس بناًء على انتماءاتواإلقليمي ةجلَغرافي..  

 ..تابِ اِهللا تعاىل بكلمة  ،ولو كانت كلمةُ األعرابِ ال تعين إالّ البدويف ك لَتبدالست
 . .يقولُ تعاىل واصفاً قولَ يوسف عليه السالم. .فكلمةُ البدوِ كلمةٌ قرآنيةٌ. .البدو  

                              ]ففي . .] 100 :يوسف
  ..القرآن الكرمي ال توجد كلمةٌ قرآنيةٌ مرادفةٌ ألخرى باملعىن الذي يتصوره بعض البشر

اليت تعين ) أعجمي ( نقيض صفة  ،وصفةُ العريب اليت يوصف القرآنُ الكرمي ا.. 
امالكمالِ وا ،اإل من العيبِ والنقصوعدم تعاىل. .لتمامِ واخللو هويف قول. .      
                             ]رهانٌ . .] 44 :فصلتب

  . .على ذلك
 فلو كانت كلمةُ ..       الكرمي األخرى  ،ةيف هذه اآلية ال تعين إالَّ اللغات

وأنَّ اَهللا تعاىل جعلَ هذا القرآنَ بِلُغة قومِ العربِ حـىت ال   ،غري اللغة القومية عند العرب
لكان من حق غريِ العربِ أن حيتجـوا علـى    ،لو كان ذلك صحيحاً.. .حيتج قوم العرب

. .ولكان القرآنُ الكرمي أعجمياً بالنسبة هلـم  ،نزولِ القرآن الكرمي بلغة أخرى غريِ لُغتهِم
  ..وكلُّ ذلك محال

 فكلمةُ ..         إىل الوجه النقيضِ ملا تعنيه كلمةُ عـريب شريوذلـك يف   ،ت
 كما أنَّ كلمةَ  ،وصف كتابِ اهللا تعاىل         البشـرِ الـذين إىل صفات شريت

  ..مع أنهم نقيض ذلك ،تمامِ واخللو من العيبِ والنقصِيتظاهرون بصفات الكمالِ وال
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  :وهكذا يكونُ معىن قوله تعاىل ..                               
                     ]44 :فصلت [، واً حي :همهبولو جعلناه قرآناً م  وي العيـب
أهـواَءهم   ،لرأوا فيه عيباً ونقصاً ،والنقص ـقوافما ي االً ومتاماً حسبوا فيه كَمِسبلَحو، 

  :أي لَقَـالُوا . .وكمـالٌ ومتـام   ،أعيب ونقص :وبالتايل لقالوا             
             . .  
 ..و عيبٍ أو نقصإذاً القرآنُ الكرمي خالٍ من أي لٌ تامكام هألن بالعريب فا . .صأم

فهو صحيح من جهة  ،القولُ بأنه وصف بذلك ألنه مصوغٌ مبفردات من لُغة قومِ العرب
 آلدم واليت علَّمها اُهللا تعاىل ،أنَّ مفرداته اللغويةَ الكاملةَ التامةَ اخلاليةَ من أي عيبٍ أو نقصٍ

محتواةٌ داخلَ جمموعِ املفردات اليت يتكلَّم ـا قـوم    ،وهبطَ ا إىل األرض ،عليه السالم
  ..العرب

لنرى  ،وسنقف عند مجيعِ الصورِ القرآنية اليت وصف ا كتاب اِهللا تعاىل بالعريب.. 
  .. تعاىلكيف أنها تتكاملُ يف كلِّ جانبٍ من جوانبِ كَمالِ كتابِ اِهللا

ولـذلك  . .كاملٌ تام خالٍ من أي عيبٍ أو نقـص  ،وحي القرآن الكرميِ –]  1[ 
بالعريب فوصفالقرآنُ املُوحى من اِهللا تعاىل ي. .  

                 
             ]33×  19=  627=  ] 7: الشورى  

. .كاملٌ تام خالٍ من أي عيبٍ أو نقص ،إنزالُ القرآن الكرميِ نصاً وحكماً –]  2[ 
بالعريب وصفاً وحكماً يلُ نصزاملُن ولذلك فالقرآنُ الكرمي..  

         ]185=  ] 2 :يوسف   
         ]153=  ] 37 :الرعد  
                                         

     ]460=  ] 113 :طـه  
185  +153  +460  =798  =19  ×42  
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مبعىن وليس  ،كونه عربياً وليس أعجمياً) اللسان ( آليةُ تبيان القرآن الكرمي  –]  3[ 

كلُّ ذلـك  . .ن كُلِّ مثَلٍوتفصيلُ آياته قرآناً غري ذي عوجٍ يضرِب اُهللا تعاىل فيه م ،مبهماً
  ..ولذلك يوصف بالعريب. .كاملٌ تام خالٍ من أي عيبٍ أو نقص

       ]108= ]  103 :النحل  
                                 

   ]315=  ] 195  – 193 :الشعراء   
                                      

        ]543=  ] 28 – 27 :الزمر   
          ]223=  ] 3 :فصلت   
                                         

   316=  ] 44 :فصلت[ 
                                  

  376=  ] 12 :األحقاف[ 
108  +315  +543  +223  +316  +376  =1881  =19  ×99  

دونَ أي  ،جعلُ القرآن الكرميِ مبعىن وصفه وتسميته على حقيقته كما هو –]  4[ 
 فقولُه تعاىل . .هو وصف تنزِيله ،ارتسامٍ بِمادة عالَمنا               

      ]الكرمي. .] 3 :الزخرف زيلِ القرآننت جانب نبيل ،يلذلك . .من الفعل نز
  :نرى أنَّ العبارةَ القرآنيةَ فيه               ،  نبيت ةقرآني تتوازنُ مع آية

  . .جانب الترتيلِ لكتابِ اِهللا تعاىل
        ]111=  ] 192 :الشعراء  
       ]111=  ] 3 :الزخرف  

يتوازنُ مع ترتيلِ  ،لَعلَّ البشر يعقلون وقد رأينا كيف أنَّ جعلَ القرآن الكرميِ عربياً.. 
هالروح ،ومع الروح ،الذكرِ وحفظ بصفة القرآنُ الكرمي صفحيثُ يت..  
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          ]188=  ] 9 :احلجر    
            ]188=  ] 85 :اإلسراء   
          ]188=  ] 3 :الزخرف   

 ..ةمن هذه العبارات القرآني الكرمي ،وكلُّ عبارة ترتيلِ القرآن جوانب رصواليت ت، 
وهدى ورمحةٌ وبشرى  ،رتيلَ هو تبيانٌ لكلِّ شيٍءتتكاملُ مع عبارة قرآنية تبني أنّ هذا الت

  ..للمسلمني
                                   

  325=  ] 89 :النحل[ 
         ] 188=  ] 9 :احلجر    

325  +188  =513  =19  ×27  
                                   

  325=  ] 89 :النحل[ 
            ]188=  ] 85 :اإلسراء   

325  +188  =513  =19  ×27  
                                   

  325=  ] 89 :النحل[ 
           ]818=  ] 3 :الزخرف   

325  +188  =513  =19  ×27  
مبعىن عدمِ تغيريِ ماهيته ما بني السـاحة   –كما قلنا  –وترتيلُ القرآن الكرمي هو .. 

فاملُفردات القرآنيةُ اليت صاغَ اُهللا تعاىل بِها القرآنَ . .وبني الساحة املُنزلِ إليها ،املُنزلِ منها
  . .يت علَّم ا آدم عليه السالم األمساَء كُلَّهاهي ذاتها املُفردات ال ،الكرمي

والـذي   ،والذي جعلَه اُهللا تعاىل قُرآناً عربياً ،وهكذا فالقرآنُ املُنزلُ من اِهللا تعاىل.. 
لينذر بتبيان كاملٍ تام خالٍ مـن   نزلَ به الروح األمنيُ عليه السالم على قلبِ الرسول 
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مت صياغته من ذات األمساِء اليت علَّمها اُهللا تعـاىل أليب البشـرية   ت ،أي عيبٍ أو نقص

وبالتايل فاملفردات القرآنيةُ هي ذاتها املفردات األوىل اليت نطق . .آدم عليه السالم ،مجعاء
  . .هذه احلقيقةُ نراها يف املسألة الكاملة التالية.... .ا أبو البشرية مجعاء

       ]89=  ] 31 :البقرة   
                              

       ]426=  ] 195  – 192 :الشعراء   
          ]188=  ] 3 :الزخرف   

89  +426  +188  =703  =19  ×37  
إنَّ نزولَ الروحِ األمني عليه السالم بالقرآن املصوغِ من مفردات األمسـاِء الـيت   .. 

هو فَضلُ اِهللا تعاىل العظيم على  ، على قَلْبِ الرسولِ ،علَّمها اُهللا تعاىل آلدم عليه السالم
هـذه  .... .بإنزالِ اِهللا تعاىل الكتاب واحلكمةَ عليه وبتعليمه ما مل يكن يعلـم  رسوله 

  . .احلقيقةُ نراها يف توازن القيمِ العددية بني املسألتني املتوازنتني التاليتني
       ]89=  ] 31 :البقرة   
                                 

   ]315=  ] 195  – 193 :الشعراء   
89  +315  =404  

                                
     ]404=  ] 113 :النساء  

 ..ةالقرآني العبارة ودالالت. .                        لقياليت ت
ـ  ،الضوَء على جوهرِ إنزالِ الكتابِ واحلكمة على الرسولِ  ابِ تتكاملُ مع ترتيلِ الكت

كونه مصوغاً من مفردات فطرية هي ذاتها اليت علّمها اهللا تعـاىل آلدم   ،تبياناً لكلِّ شيء
  . .عليه السالم
       ]89=  ] 31 :البقرة   
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        ]157=   ] 113 :النساء   
         ]172=  ] 89 :النحل  

89  +157  +172  =418  =19  ×22  
 . .وبني قولِ اهللا تعاىل ،كيف نوفِّق بني هذا القولِ :106س          

                  ]؟ ] 4: إبراهيم!!..  
 .. هقوم رسلَ اُهللا تعاىل كُلَّ رسولٍ بلسانل أنْ يلُ وال تتحوةُ اِهللا تعاىل اليت ال تتبدنس

وقد بين اُهللا تعاىل هذه السنةَ يف املسألة . .ليبين هلم منهج اِهللا تعاىل على أكملِ وجه
  . .الكاملة التالية
                                   

         ]25×  19=  475=  ] 4 :إبراهيم  
تبيانِه، ال خترج عما  ففي الرساالت السابقة نرى أنَّ لُغةَ كُلِّ رسولٍ، وأُسلوبه، وآليةَ.. 

ويف ..... اعتاد عليه قومه، وعن لغاتهِم الوضعية، كونَ تلك الرساالت ألزمنة وأمكنة محددة
ولكن الذي تغير أنَّ هذه الرسالةَ أصبحت .. الرسالة اخلامتة مل تتغير سنةُ اهللا تعاىل هذه أبداً

جميعِ الناسِ يف كلِّ زماناهللا تعاىل للناسِ دون .. ومكان ل أرسلَه اخلامتة فكونُ رسولِ الرسالة
هذا التوازنُ بني هاتني ..... يوازي كونَ كتابِ الرسالة اخلامتة بياناً للناسِ دون استثناء.. استثناء

  .. املسألتني، نراه توازناً يف القيمِ العددية بني النصني القرآنيني التاليني
         ]199=  ] 138 :آل عمران  
          ]199=  ] 79 :النساء  

 .. بني كون وَء على جوهر التوازنني عبارتان متوازنتان تلقيان الضويف هذين النص
  . .وبني كون رسولِ الرسالة اخلامتة رسوالً للناس ،لرسالة اخلامتة بياناً للناسكتابِ ا

      =67  
     =67  
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ليبين هلم دونَ  ،)دون استثناٍء ( إذاً بعثَ رسولُ الرسالة اخلامتة بِلسان الناسِ .. 

تتكاملُ مع العبارة  ،رى أنَّ كُالً من العبارتني القرآنيتني السابقتنيولذلك ن. .استثناٍء
  . .يف بعث رسله بِلسان املبعوث إليهم ،القرآنية املُصورة جلوهرِ سنة اهللا تعاىل

              ]180=  ] 4: إبراهيم  
      ]67=   ] 138 :آل عمران  

180  +67  =247  =19  ×13  
              ]180=  ] 4: إبراهيم  

     ]67=   ] 79 :النساء  
180  +67  =247  =19  ×13  

وهكذا فاللسانُ األمثلُ الذي يتقاطَع عنده كلُّ الناسِ على مختلف قومياتهِم .. 
وهي  ،آدم عليه السالم ،هو اللغةُ الفطريةُ اليت علَّمها اُهللا تعاىل أليب الناسِ مجيعاً ،ولغاتهِم

ةةُ كما قُلْ. .اللغةُ األوىل للبشريالقرآني نا سابقاًوهي املُفردات. .  
 فال يمكن أنْ تتحقَّق سنةُ اهللا تعاىل ..            

   ،  اليت أنزلَها اُهللا تعاىل لكلِّ الناس اخلامتة يف الرسالة    ، 
  وببيان لكلِّ الناس    ..  تابِهاةُ كلُغ الكرمي ( إالّ إذا كانت القرآن( ،

  ..ليست من وضعِ الناس، ويلتقي عندها كلُّ الناس، وتكلَّمها أبو الناس، آدم عليه السالم
حيثُ  ،وهذه الرسالةُ اخلامتةُ اليت أرادها اُهللا تعاىل لكُلِّ الناسِ إىل قيامِ الساعة.. 

ماويةُ تدرالس الرساالت لوصولِ إليها –كما رأينا  –جتني  ،لالنبي أخذَ اُهللا تعاىل ميثاق
 ،بِأنْ يؤمنوا بِها حني نزولها –حيثُ يبلِّغُ النبيونَ أُممهم  –وميثاق الذين أوتوا الكتاب 

  . .وأن يبينوها للناس ،وأنْ ينصروا رسولَها
 ارات القرآنيةَ املُصورةَ لخطابِ اِهللا تعاىل املُباشرِ لرسوله لذلك نرى أنَّ العب.. 

 بكلمة  ،بإرساله إىل الناسِ والعاملني    ،  رةاملُصو ةتتكاملُ مع العبارات القرآني
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ميان واإل ،يف نصرة الرسولِ  ،ألخذ اهللا تعاىل ميثاق النبيني وميثاق الذين أوتوا الكتاب

  . .وتبينيِ منهجِ اِهللا تعاىل وعدمِ كتمانِه ،به
          ]199=  ] 79 :النساء  
        ]121=  ] 107 :األنبياء   
                              

  ] 313=  ] 28 :سـبأ   
             

               
           ]1018=  ] 81: آل عمران   

                 

           ] 686=  ] 187: آل عمران  
199  +121  +313  +1018  +686  =2337  =19  ×123  

نص يصور جوهر هذا امليثاقِ بتبليغِ  ،ينيويف اآلية الكرمية املُصورة ألخذ ميثاقِ النب.. 
اخلامتة رسولِ الرسالة ني ألممهِم من أجلِ نصرةبه ،النبي ذا ،واإلميان إقرارِهم وجوهر، 

يف  وكنا قد رأينا سابقاً أنَّ اسم الرسولِ .. ...يِء رسولِ الرسالة اخلامتةوذلك حني جم
 الرساالت السابقة هو     ... تساوي ةَ هلذا النصلذلك نرى أنَّ القيمةَ العددي

 لكلمة تسعةَ عشر ضعفاً القيمة العددية     ..  
                                    

                                      
  39×  19=  741=  ] 81 :آل عمران[ 

     =39  
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ما هو سبب إعراضِ الكثريين عن منهجِ اِهللا تعاىل الذي أراده للبشرية : 107س 

املُشكلةُ يف تقصريِ املُسلمني بإبالغِ هذا املنهج، وبِعدمِ تدبرِه واستنباط فَهل تكْمن .. مجعاء
  ..أم تكْمن يف إعراضِ بقية الناسِ عن هذا املنهج ؟.. معجزاته يف كُلِّ زمان ومكان

القرآن من خاللِ عدمِ تدبرِ  ،املُشكلةُ تكْمن أوالً يف تقصريِ املُسلمني خاللَ التاريخ.. 
  ..وتكمن ثانياً يف إعراضِ اآلخرين. .موازياً لتطورِ البشرية احلضاري ،الكرميِ تدبراً كافياً

 .. يف كلِّ زمان هومعجزات أحكامه كتابِ اِهللا تعاىل، الستنباط رِ آياتةُ تدبفمهم
لِ عرضِ معجزات ومكان، من أجلِ تطبيقِ هذه األحكام، وإبالغِ اآلخرين باملنهجِ من خال

هذه املهمةُ الكبريةُ، تقع على مسؤولية املسلمني عامة، وعلى ... كتابِ اِهللا تعاىل عليهم
لُـغةَ كتابِ اهللاِ  –أكثر من غريِهم  –مسؤولية العربِ املسلمني خاصة، كونهم يدركون 

  ..تعاىل
دونَ معايرة حقيقية على  ،قدسِ الديينفَدفْع التاريخِ ورواياته إىل داخلِ إطارِ املُ.. 

دفع لمستقبلِ إبالغِ منهجِ اِهللا تعاىل إىل  –يف احلقيقة  –هو  ،دالالت كتابِ اِهللا تعاىل
كريحقلٍ من األلغام ،مذبحٍ ف مبستقبلِ هذا الدينِ فوق اعة ،وسريإىل قيامِ الس ميتد. .  

وتثْبت معارضتها لدالالت كتابِ  ،دم على أنها من املُقَدسِفأي رواية تارخيية تقَ.. 
هي لُغم يساهم يف تدمريِ مصداقية منهجِ اِهللا تعاىل عند  ،وللحقائقِ العلمية ،اهللا تعاىل

  ..املُسلمني وغريِهم على حد سواء
 ،يف أي عصرٍ من العصور ،تعاىل إنَّ درجةَ التقصريِ يف التدبرِ احلقيقي لكتابِ اِهللا.. 

 ذلكالقرآنُ الكرمي ل الذي حيملُه كرِ احلقالف جاه إدراكت كريالف ها درجةُ التخلُّفهي ذات
 ،واملراوحة يف املكان ،وهي ذاتها درجةُ القوة الدافعة لفكرِ األمة باتجاه املاضي ،العصر

 ،عيشِ يف الدالالت اليت أدركَها السابقونَ من كتابِ اِهللا تعاىلوال ،واجترارِ فكرِ املاضي
  ..دون الدالالت اليت يحملُها القرآنُ الكرمي للعصرِ الذي تعيشه األمة

 ..هكتابِ اِهللا تعاىل ودالالت إىل آيات فمن ال ينظر،  السابقني إالّ من منظارِ إدراك
ويتماثَلُ يف  ،وتستيقن نفسه هذا اجلحود ظُلْماً وعلواً ،هذه اآلياتإنما يجحد حقيقةَ  ،هلا
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واخلروجِ من ساحة االلتزامِ مبنهجِ  ،ذلك مع فرعونَ وقومه يف اإلعراضِ عن آيات اِهللا تعاىل

  ..يقولُ تعاىل يف وصف ذلك. .اِهللا تعاىل إىل ساحة الفساد
                                   

   ]24×  19=  456=  ] 14 :النمل  
فستزداد املسافةُ  ،إنْ ملْ يتم التدبر احلقيقي لدالالت كتابِ اِهللا تعاىل ،إذاً مع الزمن.. 

وبني الفكرِ الذي يحملُه  ،ه األمةُ يف أي عصرٍ من العصورالفاصلةُ بني الفكرِ الذي حتملُ
لننظر إىل ... .وكلما مر الزمن تزداد هذه املسافةُ الفاصلة. .القرآنُ الكرمي لذلك العصر

  ..املخطّط التايل الذي يبين التمثيلَ البياينَّ لهذه احلقيقة
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 منذ نزولِ الرسالة اخلامتة على) احملور األفقي ( تمثّلُ مبدأ حمورِ الزمنِ ) م ( النقطة .. 
  والنقطة).. احملور العمودي ( ، ومتثلُ أيضاً مبدأَ حمورِ تدبرِ القرآن الكرمي الرسولِ 

متثلُ زمن مجعِ الروايات وتأطريِ الفكرِ اإلسالمي فقهاً وعقيدةً على معيارِها، حيثُ ) هـ (  
سقفاً ألي بعمقِ هذا التأطري، وحيثُ كان ذلك العمق اإلسالمي الفكر دمج  تدبرٍ مهما امتد

  .. يف هذا املخطَّط، ونراه ثابتاً مع الزمن) ب جـ ( هذا العمق تمثِّلُه املسافةُ ..... الزمن
 ،تمثلُ نقطُه السويةَ الفكريةَ بالنسبة لتدبُُرِ القرآن الكرمي) م د ( واملستقيم املائلُ .. 

وبالتايل فهو خطٌ متصاعد  ، تعاىل مع الزمنتلك السوية الواجب استنباطُها من كتابِ اِهللا
  . .ويتجه باتجاه قمة حمورِ تدبرِ القرآن الكرمي ،مع الزمن
 .. القرآنُ ) ب د ( والبعد الذي حيملُه نا عن الفكرِ احلقيقيدعبتقصريِنا و ميثلُ مقدار

قُبيلَ قيامِ الساعة لذلك العصر حيثُ حيملُ القرآنُ ا ،الكرمي ذروةَ الدالالت ونرى . .لكرمي
 بعمقِ موروثنا التارخيي دمكرِنا املُجاملسافةُ الفاصلةُ بني ف الزمنِ تزداد نا معب جـ ( أن(، 

حني مجعِ الروايات واعتبارِها معياراً لدالالت كتابِ ) هـ ( حيثُ أُطر ذلك عند النقطة 
وما يقع على  ،يقة ما حيملُ القرآنُ الكرمي لنا من دالالت لكلِّ جيلوبني حق ،اِهللا تعاىل

السويةَ  ) م د ( حيثُ متثّلُ نقطُ املستقيم املائل  ،عاتقِ األجيالِ املتالحقة استنباطُها
  . .اليت جيب استنباطُها يف كلِّ عصرٍ من العصور ،الفكريةَ

هو دعوةٌ  ،أُطِّر يف املاضي بِعمقٍ ال ميكن جتاوزه إنَّ الزعم بأنَّ الفكر اإلسالمي قد.. 
وحتويله إىل نص تارخيي ال تتجاوز دالالته ما استنبطَه السابقونَ  ،لهجرِ القرآن الكرمي

منهجاً ومعجزةً  –كلُّ ذلك يف الوقت الذي يبني اُهللا تعاىل لنا فيه أنَّ القرآنَ الكرمي  . .منه
– حملُ ليةداملتجد البشر ،كُلِّ جيلٍ من الرباهني واألدلة شكالتحلِّ مما يكفي ل، 

  ..ولإقناعِ كُلِّ جيلٍ بِصدقِ نزوله من عند اِهللا تعاىل
 ..املُشكلةَ الكامنةَ يف تقصريِ املُسلمني من جهة ويف إعراضِ اآلخرين من  ،ولكن

 ،سواٌء الكفر به من قبلِ اآلخرين ،بِكتابِ اِهللا تعاىل أدت إىل كُفرِ أكثرِ الناسِ ،جهة أُخرى
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نتيجةَ تقدميِ بعضِ جزئيات التاريخ الظنية  ،أم الكفر ببعضِ أحكامه من قبل املُسلمني

  ..معياراً ألدلّة كتابِ اِهللا تعاىل
لعدديةُ تساوي قيمته ا ،وقد بين اهللا تعاىل لنا هذه احلقيقةَ من خاللِ نص قُرآينٍّ.. 

  ..يقولُ تعاىل. .) 19×  19( جداَء أساسِ معجزة إحدى الكُبر يف نفِسه 
                                        

  19×  19=  361=  ] 89 :اإلسراء[ 
 ..حقيقةواملكان ( عالَمِ األشياِء  إنَّ إدراكَنا ل والزمان فيه) عاملِ املادة الذي نعيش، 

من خاللٍ نص  ،وإدراكَنا لحملِ كتابِ اِهللا تعاىل لهذه احلقيقة ،وبأنه مكَونٌ من أزواج
يدفع أويل  ،قيمته العدديةُ تساوي جداَء أساسِ معجزة إحدى الكُبر يف نفِسه ،قرآينٍّ

  . .يقولُ تعاىل.. ...واإلميان بِكتابِه الكرمي ،أللبابِ إىل تنزِيه اِهللا تعاىلا
                             

    ]19×  19=  361=  ] 36 :يـس  
يف كتابِه الكرمي  –أنَّ اَهللا تعاىل  ،نهم مل يدركوا بعدمشكلةُ الكثريين تكمن يف أ.. 

  . .يقولُ تعاىل... .وملْ يقَصر أبداً يف تبيان آياته للناس ،ال يدعو إالّ إىل اخلري –
                      

  19×  19=  361=  ] 221 :البقرة[ 
 ،أنَّ إحسانَ اِهللا تعاىل ينالُه عباد اِهللا تعاىل ،مشكلةُ الكثريين أنهم مل يدركوا بعد.. 

  . .يقولُ تعاىل. .املُتقون املُحسنون املُتبعون لمنهجِه
                                    

  19×  19=  361=  ] 10 :الزمر [
 ،أنَّ القرآنَ الكرمي أمر اِهللا تعاىل أنزلَه إلينا ،مشكلةُ الكثريين أنهم مل يدركوا بعد.. 

يقولُ . .ولمباركَة األجرِ على احلسنات ،وأنه خري طريقٍ لتقوى اِهللا تعاىل ولتكفريِ السيئات
  . .تعاىل
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  19×  19=  361=  ] 5 :الطالق[ 
 ..الكاملة أنَّ القيمةَ ،لذلك نرى يف هذه املسألة  املُتعلِّقة ةالقرآني لعبارةةَ لالعددي

  . .مساويةٌ متاماً لعدد سورِه الكرمية ،بالقرآن الكرمي
         =114  =19  ×6  

وأننا حنن  ،أنَّ اَهللا تعاىل غين عن عبادتنا ،مشكلةُ الكثريين أنهم مل يدركوا بعد.. 
إضافةً للمؤمنني الصادقني  –فكلُّ الكائنات غريِ املُكَلَّفة . .احملتاجون ألن نعبده جلَّ وعال

  . .يقولُ تعاىل. .دونَ استكبار ،يسجدون هللا تعاىل –
                            

    ] 19×  19=  361=  ] 49 :النحل  
وأنَّ خلْقَه  ،أنَّ قولَ اِهللا تعاىل حق ،مشكلةُ الكثريين أنهم مل يدركوا بعد.. 

واألرضِ حق لسماواتل، ههو من أجلِ امتحانِنا العادلِ  ،وأنَّ إعطاَءنا القدرةَ على معصيت
  ..يقولُ تعاىل. .يف هذه الدنيا
                           

      ]19×  19=  361=  ] 73 :األنعام  
أنَّ تأخري اِهللا تعاىل للعذابِ نتيجةَ اقتراف  ،مشكلةُ الكثريين أنهم مل يدركوا بعد

  يقولُ تعاىل  ،ومن أجلِ إعطاِء فرصة التوبة لإلنسان ،تعاىلهو رمحةٌ من اِهللا  ،املعاصي
                                     

  19×  19=  361=  ] 58 :الكهف[ 
بني من  –يف اآلخرة  –ري أنَّ الفارق كب ،مشكلةُ الكثريين أنهم مل يدركوا بعد. .

  . .يقولُ تعاىل. .وبني من أعرض عنه ،اتبع منهج اِهللا تعاىل يف حياته الدنيا
                                 

  19×  19=  361=  ] 162 :آل عمران [



631                  
أنَّ اخلسارةَ الكُربى تكون لمن تخف  ،مشكلةُ الكثريين أنهم مل يدركوا بعد. .

  . .يقولُ تعاىل. .ويدخلُ جهنم خالداً فيها ،موازينه يف اآلخرة
                              

  19×  19=  361=  ] 103 :املؤمنون[ 
أنَّ اَهللا تعاىل الذي بعثَ لكُلِّ أمة رسوالً  ،مشكلةُ الكثريين أنهم مل يدركوا بعد. .

حجةً على العباد،  الذي حيملُه على معيارِ منهجِه بالقسط وليس  رسلُه،سيقضي بني العباد
  . .يقولُ تعاىل. .على معايريِ  أهواِء التائهني

                   
  19×  19=  361=  ] 47 :يونس[ 

وال يسمعونها  ،أنهم ال يبصرونَ احلقيقةَ بأعينِهم ،إنّ مشكلةَ الكثريين من البشرِ.. 
  . .يقولُ تعاىل. .بآذانِهم
                                
  19×  19=  361=  ] 101 :الكهف[ 

ألنهم ملْ يؤمنوا حبقيقة  ،أنهم يستعجلونَ بالسيئة قبل احلسنةَ ،مشكلةُ الكثريين.. 
  . .يقولُ تعاىل. .م الذين خلَوا من قَبلهِمومل يعتربوا بأمثالهِ ،منهجِ اِهللا تعاىل
                               

  19×  19=  361= ]  6 :الرعد[ 
اآلخرين  ال يزيدهم شك ،فاملؤمنون الصادقون املُؤيدون بالروحِ من اِهللا تعاىل.. 

  . .يقولُ تعاىل. .مبنهجِ اِهللا تعاىل إالّ يقيناً والتزاماً
                                

  19×  19=  361=  ] 104 :يونس[ 
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على ثنائية القرآن الكرميِ والعقلِ أرى أنّ منهجك التفسريي املُعتمد  :108س 

ويرسم سبيالً يبتعد عن سبيلِ  ،يفتح آفاقاً جديدةً لتدبرِ كتابِ اهللا تعاىل ،املُجرد
يف كتابِ اِهللا تعاىل مبركبِ هذا املنهجِ التفسريي ،املوروث كُلّما أحبرنا أكثر..  
حكامِ واملسائلِ اليت أمجعت فالربهنةُ على نقضِ القرآن الكرميِ للكثريِ من األ.. 

والربهنةُ  ،وأقواله حيثُ متّ تلبيسها بروايات أُلصقَت بأفعال الرسول  ،عليها األمةُ
على أنَّ اهلُوةَ تزداد بني الفكرِ املبين على التاريخ الذي حتملُه األمةُ يف أي عصرٍ من 

وحتميلُ مسؤولية ذلك  ،رمي لذلك العصروبني الفكْرِ الذي حيملُه القرآنُ الك ،العصور
والربهنةُ على انتماء مرجعية . .إىل عدمِ إبصارِ احلقيقة يف كتابِ اِهللا تعاىل وعدمِ مساعها

 ،دالالت احلرف القرآينِّ والكلمة القرآنية والعبارة القرآنية إىل الروحِ املتعلّقِ باِهللا تعاىل
والربهنةُ على أنّ وصف القرآن الكرمي . .لتاريخِ ذه الدالالتوأنه ال عالقةَ للبشرِ ول

وأنّ صفةَ العريب ال تعين  ،بالعريب هو وصفُه بالكمالِ والتمامِ واخللو من العيبِ والنقص
جيعلُ من البناِء على الفكرِ املوروث . .كُلُّ ذلك.... .بعداً تارخيياً أو نتاجاً قومياً

 ،دفعاً للفكرِ حنو اية تارخيية حمضة –يف النهاية  –جيعلُ منه . .مِ اإلسالمواملتداولِ باس
وبالتايل ال بد من . .تغيب فيها حقيقةُ دالالت كتابِ اهللا تعاىل عن أعنيِ معظمِ الناس

كرمي بني املنهجِ الفطري احلق الذي حيملُه القرآنُ ال ،ذروة يصلُ فيها الصدام إىل ايته
وبني التقليد األعمى للتراث كمنهجٍ مجعي يغيب العقلَ يف تدبرِه لكتابِ  ،للبشرية مجعاء

  .    .اِهللا تعاىل
وما هي احلكمةُ اليت  ،فهل تتقاطع هذه الذروةُ مع نزولِ عيسى عليه السالم.. 

وملاذا عيسى . .وله الثاين ؟وبني نز ،تربط ما بني رفْعه إىل السماء يف اية نزوله األول
  . .عليه السالم بالذات دون غريه من املُرسلني ؟

ومن اختيارِه هـو   ،إذا أردنا حتري احلكمة من الرتولِ الثاين لعيسى عليه السالم.. 
فال بد من معرفة حقيقة املُعجزة اليت أُيد . .إذا أردنا ذلك. .بالذات دونَ غريِه من املُرسلني

ا، هتوالدته ،واليت هلا تعلُّقُها مباهي ةوماهي..  
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وهو بذلك خيتلف عن  ،فعيسى عليه السالم ولد من مرمي عليها السالم دون أب.. 

ودون املرورِ مبراحلِ اخللقِ اجلنـيين   ،أي دون اجتماعِ نطفة مع بويضة ،والدة باقي البشر
فأُمه مرمي عليها السالم مل تحملْه كحمـلِ بـاقي   . .ولذلك. .اليت مر ا غريه من البشر

إنما هي فترةٌ حمدودةٌ نقرأُُها يف تتايل فاءات التعقيب يف النص القرآينّ التايل الذي  ،النساء
  ..يصور ذلك
                             
                                  

                   ]24 -  22 :مرمي [  
 ،نسـاء البشـر   هلا خصوصيتها اليت تميزها عن باقي –أيضاً  –فمرمي . .ولذلك.. 

ولـذلك  . .ومهمتها هي حملُ جسد عيسى عليه السالم املختلف عن باقي أجساد البشر
تدور يف فترة ما قبلِ والدة  –يف القرآن الكرمي  –نرى أنّ أحداثَ قصة مرمي عليها السالم 

  ..عيسى عليه السالم
وهي  ،ر صراحةً يف القرآن الكرميإنّ اسم مرمي هو اسم األنثى الوحيد الذي يذْكَ.. 

  ..وهذا ما نراه بشكلٍ جلي يف املسألة الكاملة التالية ،منذورةٌ هللا تعاىل قبلَ والدتها
                                         

                                  
                                   

                                        
                                      

                                   
                ]38  – 35: آل عمران [  =

2603  =19  ×137  
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  :فأحداثُ هذا النص حىت اية العبارة القرآنية..                   

حيثُ احلالة اليت دعا زكريا عليه السالم ربه هي نتيجةٌ ملـا رآه   ،تتعلّق مبرمي عليها السالم
أما ماهيةُ دعائه فتدخلُ يف مسألة أُخـرى  . .أُعطيت ملرمي ،من خصوصية خارقة للناموس

القـيم   –من هذه املسألة الكاملة  –ا ولذلك لو حذفن ،تتعلّق به وبيحىي عليهما السالم
ملا اختلّ تكاملُ  ،العددية للعبارة القرآنية اليت تصور القولَ الذي دعا به زكريا عليه السالم

ها مسألةٌ كاملة ،هذا النصةَ لوحدألنّ هذه العبارةَ القرآني..  
               =266  =19  ×14  

نرى أنّ العبارةَ القرآنيةَ املُصورةَ ملاهية نذرِها وطَلَـبِ   ،ويف هذه املسألة الكاملة.. 
  ..مسألةٌ كاملةٌ يف معيار معجزة إحدى الكُبر ،قبوله
                              ]35 :آل عمران [   =
247  =19  ×13  

فوجِئت بأنّ ما وضعته  ،وامرأَةُُ عمرانَ اليت نذرت ما يف بطنِها محرراً هللا تعاىل..  
ولذلك توجهت إىل اِهللا سبحانه وتعاىل بكلمات يصورها القرآنُ الكرمي مسألةً  ،ليس ذكراً

  ..كاملة اليت بني أيديناكاملةً داخلَ املسألة ال
                                     

         ] 646=  ] 36 :آل عمران 
 =19 × 34  

  . .وهذه املسألةُ الكاملةُ نراها مكونةً من قسمني.. 
بأنها مصطفاةٌ  ،يتوازن مع ما بشرت به املالئكةُ مرمي عليها السالم القسم األول.. 

  ..ومطهرةٌ ومصطفاةٌ على نساء العاملني
                                

  326=  ] 36 :آل عمران [
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  326=  ] 42 :آل عمران[ 
 : إننا نرى أنّ العبارةَ القرآنية..              ،َق روصلَ اِهللا تعاىل تو

  :تعقيباً على قولِ امرأة عمران               عليها السالم مرمي حلظةَ والدة ..
 : فاُهللا تعاىل يقول              ، ومل يقل ) : تعضا وبِم لَمأَع اللَّهويف .. )و

زِ مرميها  –عليها السالم  هذا دليلٌ على متيها ليست كباقي اإلناث كما  –منذ والدتعلى أن
  ..فحقيقتها التكوينية اليت خلقَت ا، ال يعلمها إالّ اُهللا سبحانه وتعاىل.. اعتقدت أُمها

بأنهـا مصـطفاةٌ    ،يتكاملُ مع هذه البشرى لمرمي عليها السالم والقسم الثاين.. 
  ..على نساء العاملني ومطهرةٌ ومصطفاةٌ

                                              
  320=  ] 36 :آل عمران [ 

                          
  326=  ] 42 :آل عمران[ 

320  +326  =646  =19  ×34  
 إذاً العبارة القرآنية ..                                 

      ،  ـا امـرأةُ    –كما نرى  –تتعلّق هتتعلّقاً كامالً بالكلمات اليت توج
. .ندما فُوجِئت بكون مرمي عليها السالم ليسـت ذكـراً  عمران إىل اهللا سبحانه وتعاىل ع

  :وهذه العبارةُ القرآنيةُ تبين لنا أنّ مرمي عليها السالم تتميز باصطفائني
 فالعبارةُ القرآنيةُ  ،االصطفاء األول يتعلّق بكينونتها وخصوصية خلْقها ***     

               االصطفاَء مع الطهارة واقعاً حاصـالً  ،جتمع نبيت يف مجلة، 
وليس مجرد إرادة إهلية شرعية يتوقّف وقوعها يف عاملِ احلس على األخذ بأسباب حتقيـق  

  . .هذه الطهارة
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هي  ،وال بأي نسبة ،فخصوصيةُ مرمي عليها السالم اليت مل تعطَ لغريِها من النساء.. 

 حيث العبارة القرآنية  ،منذ والدا               اعتراضـاً    –نراهـا– 
  . .ضمن سياقٍ قرآينٍّ يصف قولَ أُمها حلظةَ والدتها

 ،وهذا يدلُّ على كينونة هذا االصطفاء وتعلّقه مباهية خلْقِ جسدها عليها السالم.. 
وال تعود  ،فاحليض نقيض الطهارة اجلسدية ،تايل ال حتيض أبداًوبال ،وبأنها طاهرةٌ دائماً

  :يقولُ تعاىل. .الطهارةُ اجلسديةُ إالّ بانتهائه                
                                           

                              ]222 :البقرة [..  
حيث تتكرر عبارة االصطفاء  ،االصطفاُء الثاين يتعلّق بتفاضلها على نساِء العاملني ***

 كما نرى                    ،   إىل االصطفاء الشـرعي شريوهذا ي
حيث نساء العاملني يتفاضلن به عن بعضهن بدرجـة   ،املتعلّق بدرجة االلتزامِ واإلحصان

 –فمرمي عليها السالم مصطفاةٌ . .وبدرجة إحصانِهن لفروجهن ،التزامهن مبنهج اهللا تعاىل
  ..ها والتزامها وإحصانِها لفرجهاعلى نساِء العاملني بنفِس –أيضاً 

 .. أكرب هتةَ وأنّ ما وضعمران هذه اخلصوصيامرأةُ ع ا  –عند اهللا تعاىل  –ومل تعلممم
  :فقولُها ،أرادت         هلا التالية ةالقُرآني اُهللا   ،يتكاملُ مع العبارة نبـيواليت ي

حيث ال يعلم حقيقةَ ذلك  ،ليها السالم وخصوصيتها منذ والداتعاىل فيها كينونةَ مرمي ع
  ..إالّ اُهللا سبحانه وتعاىل
         =190  =19  ×10  

نبتها تقّبلَها اُهللا تعاىل بِقَبولٍ حسنٍ وأ ،فَمرمي عليها السالم اليت نذَرتها امرأةُ عمران.. 
توازنٌ نراه يتجلّى يف  ،فما بني النذر وقَبوله. .نباتاً حسناً وكفَّلها زكريا عليه السالم

  ..من املسألة الكاملة اليت بني أيدينا ،التوازن بني العبارتني القرآنيتني التاليتني
                  =343  
             =343  
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  :والعبارةُ القرآنيةُ..                      ،  نراها تتوازن مع

 ع القيم العددية للعبارة القرآنية جممو            ،  ةوالعبارة القرآني         

     التالية الكاملة يف املسألة..  
                                       

        ] 19=  532=  ] 44 :آل عمران  ×
28  

          =158  
      =87  
      =71  

87  +71  =158  
        =158  

  :ودعاُء أم مرمي عليها السالم..                 ،  تتعلّق
وهذا ما نراه أيضاً . .وبكون أُمها مل تكن بغياً ،إجابته بكون مرمي عليها السالم لَم تك بغياً

  ..التوازن التايل يف
      ]65=  ] 20 :مرمي  
       ]93=  ] 28 :مرمي  

65  +93  =158  
          =158  

هو مقَدمةُ إصطفائها  ،حسناًوإنباتها نباتاً  ،فقبولُ مرمي عليها السالم بِقَبولٍ حسنٍ.. 
وهذا يتطلّب منها أن تقنت لربها عز وجلّ وأن تسجد له وتركع مع  ،وتطهريِها
  ..وهذا ما نراه يف املسألة الكاملة التالية. .الراكعني
          ]562=  ] 37 :آل عمران  
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        ]580=  ] 43 – 42: آل عمران  
256  +580  =836  =19  ×44  

 ،رأى خرقاً للناموس الذي اعتاد عليه البشر ،ي كفل مرميوزكريا عليه السالم الذ.. 
سواٌء من جانب  ،فمرمي عليها السالم يأتيها رزقُها بشكلٍ مختلف عما يعرفُه البشر

وعند هذه احلالة من خرقِ . .أم من جانب ماهية ذلك الرزق ومصدرِه ،األسباب
ولكن يف جانبِ  ،ي اعتاد عليه البشردعا زكريا ربه أيضاً خلرقِ الناموسِ الذ ،الناموس
  ..وهذا ما تصوره لنا املسألةُ الكاملةُ التالية. .اإلجناب
                

  388= ]  37 :عمرانآل [ 
        ] 125=  ] 38: آل عمران  

388  +125 = 513  =19  ×27  
فزكريا عليه السالم استفاد مما رآه من خرقٍ للناموس فيما يتعلّق بأكلِ . .وهكذا.. 

عليها  ،مرمي الناموسِ ملرمي ه جلّ وعال عند تلك النقطة اليت أدرك فيها خرقفدعا رب
  :مي عليها السالم لهولذلك نرى أنّ إجابةَ مر. .السالم         ، 

  ..تتوازن متاماً مع طلبه من ربه جلّ وعال بأن جيعلَ له آيةً بعد أن بشر بإجابة دعائه
         ] 90=  ] 37: آل عمران  
         ] 90=  ] 41 :آل عمران  

وهي طاهرةٌ  ،تتميز عن نساِء العاملني منذ والدتها إىل مماتها ،فمرمي عليها السالم.. 
مبعىن أعطاها الصلةَ  ،ولذلك نفخ اهللا تعاىل فيها من روحه ،وقد أحصنت فرجها ،دائماً

صوره العبارةُ وهذا ما ت.. نتيجةَ طهارتها وإحصانِها لفرجِها ،واملدد والقُرىب منه جلّ وعال
 القرآنية                         ]فهذه  ،] 91 :األنبياء
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 فكلمة  ،العبارة القرآنية تتعلّقُ مبرمي عليها السالم   عليها السالم إىل مرمي تعود، 

  ..ه السالم فيهاوال إىل نفخِ عيسى علي ،وال تعود إىل فرجِها
 بينما العبارةُ القرآنية ..                       

   فكلمةُ  ،هي اليت تصور لنا نفخ الروحِ يف فرجِ مرمي عليها السالم ] 12: التحرمي[ 
وما بني النفختني تكاملٌ تصدقُه  ..تعود إىل فرج مرمي عليها السالم وال تعود إىل نفِسها

  ..معجزةُ إحدى الكُبر
          ]250=  ] 91 :األنبياء   
          ]244=  ] 12 :التحرمي  

250  +244  =494  =19  ×26  
مها مسألةٌ  –يف القرآن الكرمي  –وكنا قد رأينا كيف أنّ امسي مرمي عليها السالم .. 

  ..كاملةٌ يف معيار معجزة إحدى الكُبر
    =22، ،       =73  

22  +73  =95  =19  ×5  
لذي أعطى مرمي عليها السالم وهذا الروح ا ،وهذا االصطفاء ،هذه الطهارة.. إذاً.. 

 ،يتعلّق بتقبلِ ربها جلّ وعال هلا بِقَبولٍ حسن ،الصلةَ والقُرىب واملدد من اِهللا سبحانه وتعاىل
استغربت ذلك كوا مل ميسسها  ،ولذلك حينما جاَءها رسولُ ربها ليهب هلا غالماً زكياً

وهذا ما نـراه يف املسـألة   . .ها بقبولٍ حسنوذلك كونها تقبلَها رب ،بشر ومل تك بغياً
  ..اليت قيمتها العددية تساوي تسعةَ عشر ضعفاً القيمةَ العدديةَ لكلمة مرمي ،الكاملة التالية
       ]157=   ] 37 :آل عمران  
              ]261=  ] 20: مرمي  

157  +261  =418  =19  ×22  
   = 22   
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وهذا اللقاُء إما أن . .إنّ إجناب الغالمِ ال يكونُ إالّ من خاللِ لقاِء الذكرِ مع األنثى.. 

نكاحٍ شرعي عقد اً بعديكونَ شرعي، وهو املس، عليها السالموهذا ما مل حيصل مع مرمي ، 
  :ولذلك قالت            ،  الذكر واألنثى دون عقد ا أن يكونَ اللقاُء بنيوإم
اء ،نكاحٍ شرعيعليها السالم ،وهو البِغ ليحصلَ أبداً مع مرمي ولذلك  ،وهذا أيضاً مل يكن

  :قالت         ..  
  :وبالتايل فقولُها. .عمالً شيطانياًواللقاُء الشرعي ليس ..           ،   هـو

  :الذي يتعلّق بقـولِ أمهـا                              . .
  . .ولذلك تتكاملُ هاتان العبارتان القرآنيتان يف معيار معجزة إحدى الكُبر

      ]65=  ] 20 :مرمي  
          ]239=  ] 36 :آل عمران  

65  +239  =304  =19  ×16  
 ..لِ عيسى عليه السالم كجسدمعليها السالم هي من أجلِ ح ةُ مرميإذاً خصوصي، 

هزميه اليت تتباقي البشر له خصوصي كلمةُ . .عن أجساد أنْ ترد وليس من املصادفة  
      ة)  34( يف القرآن الكرمية لكلمة عيسى ،مرساوي القيمة العدديمبا ي. .  
   = 34 . .  

 ،من غري اجتماعِ نطفة مع بويضة ،فعيسى عليه السالم خملوق مباشرةً من تراب.. 
ومرمي عليها السالم مجرد حاملٍ هلذا  ،ثل خلْقِ جسد آدم عليه السالممثلُه يف ذلك كم

وذلك من حيث فترة احلمل  ،محالً مختلفاً عن حملِ نساِء األرضِ ألوالدهن ،اجلسد
ويف املسألة الكاملة التالية ألكرب دليلٍ على . .حيث محلته عليهما السالم فترةً حمدودة

  ..ذلك
                             

           ]513=  ] 60 – 59 :آل عمران 
 =19  ×27  
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 ويف صيغة التشبيه ..      حيثُ كاف التشبيه مع كلمة )يف هذه . .)ثَل م

صحيح أنّ . .نقرأُ االختالف بني خلقِ جسد آدمِ وجسد عيسى عليهما السالم. .الصيغة
ولكن عيسى  ،جسد عيسى عليه السالم  خلق دون اجتماعِ نطفة مع بويضة كباقي البشر

بينما  ،ضوولد من خالل خما ،عليه السالم وضع يف رحمِ مرمي عليه السالم فترةً حمدودة
  . .جسد آدم عليه السالم مل يوضع يف هذه احلالة

ونفس عيسى عليه السالم هلا خصوصيتها اليت تميزها عن نفوسِ مجيعِ البشر دون .. 
وهذه خصوصيةٌ مل  ،منذ والدته عليه السالم ،مائة باملائة ،فهي مليئةٌ بالروح ،استثناء

فاُهللا تعاىل آتاه الكتاب وجعلَه نبياً منذ والدته . .يه السالميعطها اهللا تعاىل إالّ لعيسى عل
وهذا ما نراه يف املسألة الكاملة . .فهو مؤيد من اهللا تعاىل بروح القدس ،عليه السالم

  ..اليت قيمتها العددية تساوي تسعة عشر ضعفاً القيمة العددية لكلمة جربيل ،التالية
       ]126=  ] 87 :البقرة   
       ]126=  ] 253 :البقرة   
          ]146=  ] 171 :النساء   
                                 

    ]438=  ] 110 :املائدة  
126  +126  +146  +438  =836  =19  ×44  

     =44  
  :العبـارةَ القرآنيـة   ،ولو أخذنا من هـذه املسـألة الكاملـة   ..           

مبعىن أنّ  ،نّ عيسى عليه السالم إنما هو روح من اهللا تعاىلواليت تبين أ ،] 171 :النسـاء [ 
 لو أخذناها مع العبارة القرآنيـة   ،نفسه عليه السالم مليئةٌ بالروح          

      ] اليت رأيناها ،] 12التحرمي الكاملة من املسألة. .  
          ]250=  ] 91 :األنبياء   
          ]244=  ] 12 :التحرمي  
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250  +244  =494  =19  ×26  

 حيث هذه العبارة القرآنية ..                  هي املتعلّقـة بـنفخ
لرأينا  ،لو أخذنا هاتني العبارتني. .كما بينا ،الم يف فرجِ مرمي عليها السالمعيسى عليه الس

إنما  ،تؤكّد أنّ النفخ من روح اهللا تعاىل يف فرجِ مرمي عليها السالم ،أننا أمام مسألة كاملة
 كون العبارة القرآنية  ،كان نفخةً متُأل نفس عيسى عليه السالم بالروح مائة باملائة   

      ذلك نبيت..  
       ]50=  ] 171 :النساء  
       ]121=  ] 12: التحرمي  

50  +121  =171  =19  ×9  
مسـألةٌ   –يف القرآن الكرمي  –وكنا قد رأينا كيف أنّ أمساَء عيسى عليه السالم .. 

  ..زة إحدى الكُبركاملة يف معيار معج
    =34،  ،      =69، ،     =46، ،  
      =81 ،،      =35 ،،       =115..  

34  +69  +46  +81  +35  +115  =380  =19  ×20  
حيث أيده اهللا تعاىل دائمـاً   ،وامتالُء نفسِ عيسى عليه السالم بالروح مائة باملائة. .

يقتضي أنَّ كُلَّ ما ينطق به عليه السالم هو من كتـابِ اِهللا   ،وبشكلٍ كاملٍ بروح القدس
وبالتايل  ،سبحانه وتعاىل الذي آتاه إياه يف اللحظة اليت نفخه كروحٍ يف مرمي عليها السالم

وهـذا مـا   . .فكلُّ ما ينطق به هو من اإلجنيل ،داعي لرتول جربيل عليه السالم عليهال 
  :لكلماتيف تساوي القيم العددية ليتجلّى    ،     ،      ..  

    =    =     =34   
ثانيةً دون غريِه من  سيعودو من من هنا ندرك ملاذا عيسى عليه السالم بالذات ه.. 

كما  ،فالروح الذي نزلَه اهللا تعاىل يف كتابٍ هو القرآن الكرمي ،املُرسلني عليهم السالم
  ..حيث رأينا التوازنَ بني العبارات القرآنية التالية ،رأينا
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          ]188=  ] 9 :احلجر   
            ]188=  ] 85 :اإلسراء  
          ]188=  ] 3 :الزخرف   

ولذلك نرى . .ئةمَأل اُهللا تعاىل به نفس عيسى عليه السالم مائة باملا. .هذا الروح.. 
  :يف النص القرآينّ                         

           ]ةَ   ،] 171 :النساءنرى أنّ العبارةَ القرآني         
                 َترتيل رصواليت ت السابقة من العبارات تتوازن مع أي

  . .القرآن الكرمي كروحٍ من عند اِهللا تعاىل
             =188  

   : وهذه العبارةُ القرآنية..           ، 
 رصوةَ املسيح عيسى ابن مرمي عليه السالم –كما نرى  –واليت تواليت تتوازنُ مع  ،ماهي

العبارات القرآنية املُصورةُ لجوهرِ الذكرِ والروحِ الذي نزله اهللا تعاىل يف كتابٍ امسه القرآن 
مع جوهر تبشري املالئكة ملرمي عليها  –أيضاً  –العبارة القرآنية نراها تتوازن  هذه. .الكرمي
  :السالم                               

                     ]ةُ . .] 45 :آل عمرانفماهي
 البشرى تصورها العبارةُ القرآنيةُ                    ..  

              =188  
          =188  

تصـورها لنـا العبارتـان     ،وجوهر الكلمة اليت جعلَ منها عيسى عليه السالم.. 
  :القرآنيتان                   ،          ..  ولذلك نرى أنّ جمموع

يساوي تماماً جمموع القيمِ العددية حلروف العبارة  ،عددية لحروف هاتني العبارتنيالقيمِ ال
  :القرآنية                   ،  لنا صفةَ عيسى عليه السالم رصواليت ت

  ..وماهيةَ جعله من كلمة اهللا تعاىل
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       =96  

     =46  
96  +46  =142  

        =142  
  . .ويف املسألة الكاملة.. 
                                  

                                 

                                    
  52×  19=  889=  ] 53 – 52 :الشورى[ 

  :يف هذه املسألة الكاملة نرى أنّ العبارةَ القرآنية..                  

                                                
           ، لاهللا  ت كروحٍ أوحـاه هتالكرميِ وماهي القرآن وَء على حقيقةقي الض

  ولذلك فهذه العبارةُ القرآنيةُ تتكاملُ مع العبارة القرآنية . .تعاىل وجعلَه نوراً لهداية البشر
                               ، لقياليت ت  وءَ على حقيقةالض

  . .عيسى عليه السالم كرسولٍ ِهللا تعاىل وروحٍ منه جلّ وعال
             =188  

                                  

           =496  
188  +496  =684  =19  ×36  

والروحِ الذي نزلَه  ،وما بني الروحِ الذي مأل اُهللا تعاىل به نفس عيسى عليه السالم.. 
  :يوازن ما بني اسم نرى تقابالً ،اهللا تعاىل يف كتابه القرآن الكرمي       

    ، هر به لقدوم عيسى عليه السالم قَبلَ والدتشاألوىل  ،وهو االسم املُب وما بني اآلية
  ..حيث تفتتح قراءةُ كتابِ اهللا تعاىل ا ،يف كتابِ اِهللا تعاىل
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       =115  
       =115  

سيلتقي مع الروح  ،إذاً الروح الذي وضعه اُهللا تعاىل يف كتابٍ هو القرآنُ الكرمي.. 
فيتبين للبشرية مجعاء أنَّ القرآنَ الكرمي  ،الذي مَأل اُهللا تعاىل به نفس عيسى عليه السالم

  :الكاملة ففي املسألة. .حق من عند اِهللا تعاىل
                           ]88 – 87 :ص [  =
209  =19  ×11  

 يف هذه املسألة الكاملة نرى أنّ العبارة القرآنية ..           ، 
  ..كاملُ هذه اآليةُ الكرميةُ مع كلمة القرآنولذلك تت ،تعين نبأَ القرآن الكرمي

       =123  
    =29  

123  +29  =152  =19  ×8  
 ،وتتحقّق دالالتها حينما يتبين للبشرية أنّ القرآنَ الكرمي حق من عند اهللا تعاىل.. 

 رآنية وهذا ما تصوره العبارة الق                 ]ولذلك . .] 53 :فصلت
  ..نرى تكاملَ هاتني العبارتني القرآنيتني يف معيارِ معجزة إحدى الكُبر

       ]123=  ] 88 :ص  
         ]124=  ] 53 :تفصل  

123  +124  =247  =19  ×13  
فكما أنّ مرمي عليها . .وكُلُّ ذلك يتحقَّق حني الرتول الثاين لعيسى عليه السالم.. 

فإنّ عيسى عليه  ،وكانت داخل اإلطارِ الذي أتى به ،السالم بشرت بعيسى عليه السالم
وهي  ،نزلت على حممد وسيكون داخل إطار الرسالة اليت  ،السالم بشر بأمحد 

  ..القرآنُ الكرمي
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وهذا ما نقرأُه يف  ،هو تبشري مبن سيبشر به عيسى ،فالتبشري بعيسى عليه السالم.. 

  . .املسألة الكاملة التالية
                                  

   286=  ] 45 :ل عمرانآ[ 
           ]227=  ] 6 :الصف  

286  +227  =513  =19  ×27  
إذاً عيسى عليه السالم حينما نزلَ يف املرة األوىل نفخةً روحية يف املادية اليت انصبغ ا .. 

منهجاً بديالً عن بنو إسرائيل، نتيجةَ ابتعاد هِم للموروثمنهجِ اهللا تعاىل وتقدمي هم عن حقيقة
منهجِ اِهللا تعاىل، رفعه اُهللا تعاىل إليه، عندما وصلَ الصدام ذروته بني املنهج الروحي الذي 

  ..امتألت به نفس عيسى عليه السالم، وبني التراث الوضعي الذي متسك به بنو إسرائيل
ةً عندما يعود الصدام إىل ذروته بني تقدميِ املوروث التارخيي والروايات وسيرتلُ ثاني.. 

، وبني الوضعية كمناهج متناحرة يغيب من خاللها منهج اِهللا تعاىل الذي نزل على حممد 
سواٌء بالنسبة ملا لُب ،احلقائق نة، فتتبيالنقي الروحِ القرآينِّ والفطرة حقيقة على منهجِ القرآن س

الكرمي، أو بالنسبة ملا افتراه أهلُ الكتاب عليه، من جعله ابناً هللا سبحانه وتعاىل، وإعطائه صبغةً 
  ..إهليةً تؤدي إىل الشرك، والزعمِ بصلبِه وقتله، واالفتراِء على مرمي عليها السالم

ألنّ  ،يت يفتريها أهلُ الكتاب عليهفبعد نزوله الثاين تنتهي كُلُّ االفتراءات ال.. 
  ..حقيقته عليه السالم تكونُ قد بانت هلم بشكلٍ كامل

ما هي حيثيات اللحظة التارخيية اليت رفع فيها عيسى عليه السالم يف : 109س 
ه األول، وما هو وجه الشبه بينها وبني اللحظة التارخيية اليت سيرتلُ ا يف نزول وجوده
  ..الثاين ؟

 .. املوروثُ التارخيي فَعديأهلِ  –فهل س أم عند اخلامتة بعي الرسالةسواٌء عند مت
لدرجة تصبح فيها مـادةُ املـوروث    ،إىل نقطة يغيب فيها منهج اهللا تعاىل –الكتاب 
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يكونُ نزولُ عيسى حبيث  ،التارخيي طاغيةً على فطرة الروح اليت حيملُها القرآنُ الكرمي

  ..عليه السالم مخلّصاً روحياً للجميع ؟
أم أنـه   ،هل سيكتفي بالروحِ الذي ميُأل نفسه. .ومباذا سيحكم عليه السالم ؟.. 

   ..كونه روحاً من أمرِ اِهللا تعاىل ،سيحكم بالقرآن الكرمي
آية خارقة ملا اعتادوا ب ،بعثه اهللا تعاىل رسوالً إىل بين إسرائيل ،عيسى عليه السالم. .

وما متَّ حذفُـه   ،لتصحيحِ ما متَّ تلفيقُه وإضافته إىل منهجِ اهللا تعاىل الذي أُنزل عليهم ،عليه
  –باملادية اليت صبغَ بنوا إسرائيل ا أنفُسهم  –فهو عليه السالم نفخةٌ روحيةٌ للعودة . .منه

  .    .جلي يف املسألة الكاملة التالية وهذا ما نراه بشكلٍ. .إىل منهج اهللا تعاىل
                              

                              

                                        
                               

                                
                                 

                                   
       ]19=  2508= ]  52 – 49 :آل عمران  ×

132  
نراه مسألةً كاملةً داخلَ هذه املسألة  ،فجوهر ما جاء به عليه السالم لبين إسرائيل.. 
  ..الكاملة
                                      

        =456  =19  ×24  
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 ،فمكروا به ،أنه عليه السالم وصلَ معهم إىل طريقٍ مسدودة ،ولكن الذي حصلَ.. 

 ،ه يف املسألة الكاملة التاليةؤوهذا ما نقر ، تعاىل إليهوحاولوا قَتلَه وصلبه لوال أن رفعه اُهللا
  ..اليت تبين لنا حقيقةَ ما حصلَ معه عليه السالم

                         
                                

                                   
  ] 1077=  ] 55 – 54 :آل عمران  

                                
                                     
                                   

  1013=  ] 158 – 157 :النساء [
1077  +1013  =2090  =19  ×110  

  ..وداخلَ هذه املسألة الكاملة نرى أيضاً املسائلَ الكاملةَ التالية.. 
                         

                                
                                   

  ] 1077=  ] 55 – 54 :آل عمران  
            ]174=  ] 157 :النساء  
      ]79=  ] 157 :النساء  

1077  +174  +79  =1330  =19  ×70  
                                          

                   =646  =
19  ×34  
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    =34  

                         

     =361  =19  ×19  
       =133  =19  ×7  

م بأنّ كانت نتيجتها خماطبةَ اِهللا تعاىل لعيسى عليه السال ،فعمليةُ املَكْرِ اليت متّت.. 
وهذا ما نراه يف توازن العبارتني القرآنيتني التاليتني داخل املسألة . .سيتوفّاه ويرفعه إليه
  ..الكاملة اليت رأيناها
          =157  
        =157  

 ..تيقُّنِهِم من ذلكو صلبِهِم له وعدم مدعهِم له ولقت مدع،  وشك م يف خالفلَهعج
  ..وهذا ما نراه يف التوازن التايل. .من ذلك

       =104  
      =79  

104  +79  =183  
           =183  

وهذا ما نراه يف التوازن بني . .كان نتيجةَ رفْعِ اِهللا تعاىل له ،فعدم تيقُّنهم من قتله.. 
  ..العبارتني التاليتني

      =79  
        =79  

 ..التالية وهذا ما نراه أيضاً يف املسألة الكاملة..  
       =104  
       =79  
            =216  
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104  +79  +216  =399  =19  ×21  

وهي تصحيح ما  –ه األول يف نزول –فبدالً من حتقيقِ املُهمة اليت نزلَ ا عيسى .. 
وهذا ما . .عليه هو بالذات –من قبلهم  –متّ التلفيق . .بدالً من ذلك. .متّ تلفيقُه تارخيياً

 تصوره لنا اآليةُ الكرمية                          
                                      

     ]31 :التوبة [..  
  ..فهذه اآليةُ الكرمية نراها تتكون من قسمني.. 
  ..يصور مسألةً كاملةً يف جوهرِ ما متّ افتراؤه وتلفيقُه قسم.. 
                              =
304  =19  ×16  

يف اآلية السابقة  –ويتوازن مع عبارة قرآنية  ،يصور حقيقةَ ما أُمروا به وقسم.. 
ومراده الذي نزلَ من أجله  تصور لنا حقيقةَ قفزِهم عن أمرِ اِهللا تعاىل  –مباشرةً هلذه اآلية 
  ..عيسى عليه السالم

                                       
 =286  
                               

  286=  ] 30 :التوبة[ 
حقيقةَ ما حصلَ مع عيسى عليه  –أيضاً  –ويف املسألة الكاملة التالية، نقرأُ .. 

  ..السالم
                                       

                                           
           ]46×  19=  874=  ] 157  – 156: النساء  
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كاملة تبين لنا أنّ قولَهم وافتراَءهم على  هي جزٌء من مسألة ،وهذه املسألةُ الكاملةُ.. 

وهذا يكون عند  ،سينتهي قبلَ موت عيسى عليه السالم ،مرمي وعيسى عليهما السالم
  ..وليس ميتاً) كالنائم ( كَون عيسى عليه السالم اآلن متوفّى  ،نزوله الثاين
                                         

                                             
                                             

                                       
   ]81×  19=  1539 = ] 159  – 156: النساء  

بالنسبة  ،فالشك والظن وعدم العلمِ واالختالف يف مسألة عيسى عليه السالم.. 
وهذا ما نراه بشكلٍ جلي يف . .كُلُّ هذه املسائل ستنتهي يف نزوله الثاين ،ألهلِ الكتاب

  ..التوازن بني النصني التاليني من املسألة الكاملة اليت بني أيدينا
                    =314  
                                       
   =314  

  وهذا ما تصوره العبارةُ القرآنية  ،فافتراؤهم بقتل عيسى عليه السالم وبصلبه ..
          ،  ه اآلية الكرميةرصوسينتهي يف نزوله الثاين الذي ت      

                                   ،  حيث
 نرى العبارة القرآنية        أنّ هذا اإلميان سيحصل حني نزولَه الثاين ؤكّدت، 

ولذلك نرى تكاملَ هذين النصني يف معيار . .وليس ميتاً ،فهو اآلن متوىف كحالة النائم
  ..معجزة إحدى الكُبر

       =104  
                                       

   =314  
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104  +314  =418  =19  ×22  

بأنّ عيسى عليه ولذلك نرى أنّ قَولَ عيسى عليه السالم يوم القيامة هللا عز وجلّ، .. 
  ..السالم مل يكن يعلم ماذا حدث بعد وفاته ورفعه           

       ]حيثُ يقولُ عيسى عليه السالم ] 117: املائدة ،  
   ،  ْومل يقل )ا أمتتاً)ين فَلمهذا .. ، فهو اآلن متوفّى كحالة النائم، وليس مي

وذلك يف .. يتكاملُ مع قولِ اِهللا تعاىل له بأنه سيتوفّاه ويرفعه ويطهره من الذين كفروا.. القول
  ..مسألة كاملة قيمتها العدديةُ تساوي تسعة عشر ضعفاً القيمةَ العدديةَ لكلمة عيسى

                 
  337=  ] 55: آل عمران [

                                 
  309=  ] 117 :املائدة[ 

337  +309  =646  =19 × 34  
    =34  

  ..وداخلَ هذه املسألة الكاملة نرى املسألتني الكاملتني.. 
        =157  
          =185  

157  +185  =342  =19  ×18  
       =133  =19  ×7  

عند اللحظة التارخيية اليت وصلَ العقم الفكري وتقديس املوروث التـارخيي  . .إذاً.. 
ومتّ رفْعه حينما وصـلَ   ،نزل عيسى عليه السالم أول مرة ،عند بين إسرائيل ،فيها ذروته

ففي كون عيسى عليه السالم مليئاً . .إسرائيلاملكر واهلم بقتله وصلبِه ذروته من قبل بين 
يف كُلِّ ذلك حكمةٌ إهليةٌ اقتضت . .وله خصوصيته اليت رأيناها ،وجييُء باحلكمة ،بالروح
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نزولَ عيسى عليه السالم يف ذروة الصد عن منهجِ اهللا تعاىل نتيجةَ الغرق يف املادية التارخيية 

  ..عند بين إسرائيل
عند ذروة الغرق يف النهجِ التارخيي الذي يقَدم بديالً  –أيضاً  – تكونوعودته س.. 

وهذا هو شبه اللحظـة  . .أم عند أهل الكتاب ،سواٌء عند املُسلمني ،عن منهجِ اهللا تعاىل
  ..التارخيية ما بني نزوله األول والثاين

وقد فُسرت تفسرياً تارخيياً  ،كرميوقد رأينا الكثري من املسائلِ اليت حيملُها القرآنُ ال.. 
  . .من العقيدة إىل الفقْه ،ال من قريب وال من بعيد كتاب اهللا تعاىل ال حيملُها
كيف متّ التكذيب ببعضِ أحكامِ  ،وكنا قد رأينا من خاللِ املسألة الكاملة التالية.. 

 ،لُفِّقَت على الرسول حممد  من خاللِ االعتقاد واجلزمِ بنصوصٍ تارخيية ،القرآن الكرمي
  . .وجعلَت معياراً حىت لدالالت كتابِ اِهللا تعاىل ،وقُدمت على أنها من ذات املنهج

              ]252=  ] 66: األنعام   
        ]164=  ] 185 :األعراف   
          ]199=  ] 6 :اجلاثـية   
       ] 164=  ] 50 :املرسالت   

252  +164  +199  +164  =779  =19  ×41  
 ..عيـبٍ أو   وعلى الرغم من إنزالِ القرآن اً خالياً من أياً كامالً تامكْمالكرميِ ح

يتم فيها التفاعلُ مـع   ،حتت ذرائع وحججٍ واهية ،فهناك من ينكر بعض أحكامه ،نقص
وال ختـرج يف   ،عرب عاطفة يغيب فيها العقلُ متامـاً  ،كتابِ اهللا تعاىل مبجرد الفرحِ برتوله

جملها عن تقدمي رواياته منهجاً موازياً ملنهجِ اِهللا تعاىل موهذا ما نقرأُه . .التاريخِ ورجاالت
  ..يف املسألة الكاملة التالية
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       ]55×  19=  0451=  ] 37 – 36 :الرعد  
 ..  إنكـار عيبٍ أو نقص، يتم ةً خاليةً من أيكاملةً تام هأحكام فعلى الرغم من كون

بعضِ أحكامه نتيجةَ تقدمي التاريخ منهجاً بديالً، سواٌء كان ذلك عن قصد، أو عـن غـريِ   
  ..قصد

           =153  
         =153  

فال شك أنه القـرآنُ   ،يف نزوله الثاين ،أما الكتاب الذي سيحكم به عليه السالم.. 
 ،هو تعليمه القرآن الكرمي ،فتعليم اُهللا تعاىل لعيسى عليه السالم الكتاب واحلكمةَ. .الكرمي

مةُ توازي إدراك العمقِ الباطنِ لدالالت الـنص  حيثُ احلك. .واالستنباطَ الباطن لدالالته
يصـفُها اهللا   ،وكنا قد رأينا سابقاً كيف أنّ عمق الدالالت الباطنة للنص القرآينِّ ،القرآينّ

 –ومن بعده العقلَ البشـري –   حيثُ أعطى اُهللا تعاىل رسولَه حممداً . .تعاىل باملثاين
  ..لنص القرآينّ سبع درجاتالقدرةَ على الغوص يف أعماقِ ا

        ]154=  ] 87 :احلجر  
           ]204=  ] 44 :النحل  
          ]269=  ] 23 :الزمر   

154  +204  +269  =627  =19  ×33  
  ..ولذلك نرى أنّ كلمةَ احلكمة تتوازنُ مع كلمة املثاين.. 

     =42  =     
  هو ما بني حممد ،مبعىن القرآن الكرميِ ودالالته الباطنة ،فتعليم الكتابِ واحلكمة.. 

قيمتها العددية تساوي تسعةَ عشر ضعفاً القيمةَ  ،مسألةٌ كاملةٌ ،وعيسى عليه السالم
  ..العدديةَ لكلمة القرآن

      ]116=  ] 48 :آل عمران   



655                  
        ]157=  ] 113 :النساء   
         ]142=  ] 110 :املائدة   
         ]136=  ] 30 :مرمي  

116  +157  +142  +136  =551  =19  ×29  
    =29  

  ..سيكون حني يتبين أنه احلق ،وكنا قد رأينا كيف أنّ علْم نبأ القرآن الكرمي.. 
      ] 123=  ] 88 :ص  
         ] 124=  ] 53 :فصلت  

123  +124  =247  =19  ×13  
  ..ى عليه السالمله تعلّقُه بإتيان اِهللا تعاىل البينات لعيس ،فتبيني القرآن الكرميِ.. 
        ]128=  ] 87 :البقرة  
         ]128=  ] 253 :البقرة  

128  +128  =256  
         ] 124=  ] 53 :فصلت  

256  +124  =380  =19  ×20  
أعتقد أننا بتنا ندرك أكثر من قبل احلكمةَ من اختيارِ عيسى عليه السـالم دونَ  .. 

وأننا بتنا ندرك أكثر تشـابه حيثيـات    ،ليرتل حاكماً بالقرآن الكرمي ،غريِه من املُرسلني
  ..اللحظة التارخيية ما بني نزوله األول والثاين

  :عن النص القرآينِّ –سابقاً  –اءلْت تس :110س           
               ]قولَ عيسى عليه  ،] 64: الزخرف الذي يصف

 ،هل هذا النص سيقولُه عيسى عليه السالم يف نزوله الثاين ؟ :وقلت. .السالم
  : بعد قوله تعاىلوخصوصاً أنه يأيت             ]يف  ،] 61:  الزخرف

 وقبلَ قوله تعاىل  ،السورة ذاتها                      
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     ]التفس. .هذا التساؤل. .؟ ] 66: الزخرف من منظارِ منهجِك أراهريي، 

  . .أراه أقرب إىل التأكيد. .ومن خالل ما قدمت حولَ هذه املسألة
كيف يكونُ ذلك، وهذا النص القرآينُّ ضمن سياقٍ بدايته قولُه :السؤال اآلن.. 

   : تعاىل                 
                  ]؟ ]  58  – 57: الزخرف..  

  :فقولُه تعاىل ،إننا نرى يف هذا النص الكرمي صيغاً باملاضي..   ،  وقولُه
  :تعاىل   ، تعاىل وقولُه:     .. ُلُّ هذه األفعال نراها بصيغة املاضيك. .

   :مثّ أال ترى أنّ يف قوله تعاىل        ، وبالتحديد يف كلمة:  
  ..  دمحت يف املاضي حني تفاعلِ الرسولِ موقع أال ترى يف ذلك بياناً ملسألة
 همع قوم. . هذا النص قطْلاملاضي إىل املستقبل ؟كيف بنا أنْ ن ليتجاوز!!!..  

 ..البشري النص القرآينِّ فوق النص نيف كَو ها النسبةُ  ،املسألةُ تكمنهي ذات بنسبة
لقد رأينا كيف أنَّ الكلمات القرآنيةَ فطريةٌ وليست . .اليت يتعاىل فيها اُهللا تعاىل عن البشر

ورأينا كيف أنّ احلرف  ،بة لصياغة جمله وعباراتهوكذلك األمر بالنس ،من صناعة البشر
ويف كُلِّ ذلك إعجاز ال يستطيع البشر الوقوف على اية . .القرآينَّ هو اللبنةُ األوىل للمعىن

  ..وهذا مكْمن معجزة القرآن الكرمي. .حقيقته
، يتعلَّق مباهية املسائلِ احملمولة وورود صيغِ األفعال يف القرآن الكرمي باملاضي واملضارع.. 

ذه الصيغ، وباحلكمة اإلهلية املُرادة من تصويِرِها، إما من منظارِ عامل األمر حيثُ الفكْر 
واألحكام بشكلها املُجرد عن حيثيات الزمان واملكان، وبالتايل فَلتحولِ الصيغة ما بني املاضي 

جم علّقعن الزمان واملكانواحلاضر ت دتلك .. ر م اخلَلق حيثُ تتعلَّقا من منظارِ عالوإم
  ..املسائلُ حبيثيات الزمان واملكان، الذي له سياقُه الترتييب من املاضي إىل احلاضر إىل املُستقبل

  –أيضاً  –تتعلّق  ،وصيغُ األفعالِ يف القرآن الكرمي ما بني املاضي واحلاضر. .
وبالسياقِ القرآينِّ  ،لزاوية اليت يلقي اُهللا تعاىل من خاللها الضوَء على هذه املسائلبا

بشكلٍ مجرد عن  ،وبِكَون النص القرآينِّ صياغةً مطْلَقةً صاحلةً لكلِّ زمان ومكان ،املُحيط
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ذا النص احملمولة األحداث ه قبل  ،زمنِ حدوثذات أُ النصقرحيثُ ي وقوعِ األحداث

  . .وبعدها
مع أنّ أحداثَها  ،هناك نصوص كثريةٌ متّت صياغَتها باملاضي ،ويف القرآن الكرمي.. 

   :قولُه تعاىل ،من ذلك. .مستقبليةٌ بالنسبة لنا حنن البشر
                                  

                                    
                         

  :نرى أنّ العبارةَ القرآنيةَ. .] 27  – 24 :امللك[                
              ،  ،فاألفعالتأيت بصيغة املاضي :  
   ،   ،    ، ةَ ،نراها بصيغة املاضيا  مع أنّ األحداثَ املعني

  ..مستقبليةٌ بالنسبة لنا البشر وحنن يف احلياة الدنيا
    :فإنّ الذهاب إىل أنّ دالالت النص القرآينِّ ،ولذلك..           

                                     
             ]ال  ،]  58  – 57 :الزخرف لِ أحداثميف ح تنحصر

ال يمكن إجياده كما  ،حيتاج إىل برهان ،بناًء على صيغ املاضي ،تتجاوز أفراد اجليل األول
  ..سنرى حني التعرضِ إىل تفسريِ هذا النص

  :ملُخاطـبِ يف كلمـيت  واالحتجاج بكاف ا..    ،    ،   َّعلـى أن
بكينونته التارخيية اليت ال تتجـاوز زمـن اجليـلِ     ،املُخاطَب هو شخص النيب محمد 

وحبكمة خماطبة اِهللا تعاىل  ،هذا االحتجاج ناتج عن جهلٍ بِحكمة الصياغة القرآنية. .األول
فصفةُ الرسالة مستمرةٌ كَحملٍ . . تقتصر على الناحية التارخييةللرسولِ كقيمة منهجية ال

ومستمرةٌ من خاللِ استنباط دالالتـه الكامنـة يف    ،ملنهجِ اهللا تعاىل يف كُلِّ زمان ومكان
  ..ومن خاللِ تحملِ املسؤولية يف إدراك احلق وإبالغه ،أعماقه وإيصالِ ذلك إىل البشر
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بكينونته حينما كان على قيد احلياة قَبلَ  ذلك جسده مائة باملائة محمد  وكُلُّ.. 

بِنِسـبٍ مختلفـة ال يمكنهـا     –أعين صفةَ الرسالة  –ويتمثَّلُ البشر  هذه الصفةَ  ،موته
 دحمم دها شخصاليت جس الوصول إىل الدرجة، بدرجة موجودةٌ تتعلّق ها نسبولكن 

  ..إدراك اإلنسان للحق الذي حيملُه منهج اهللاِ تعاىل، وبدرجة إبالغِ ذلك وإيصاله إىل الناس
والقرآنُ الكرمي حيملُ الكثري من اآليات الكرمية اليت تصور وجود صفة الرسالة يف .. 

   ..واآليةُ الكرميةُ التالية تبين لنا هذه احلقيقة. .كُلِّ زمان ومكان
                              

                    ]65 :النساء [.  
 .. املُخاطَب يف كلمة فكاف       الرسـالة بصفة بأ ،تتعلّق حكـامِ  أي

وال يمكن سجن دالالت هذه اآلية . .كتابِ اهللا تعاىل املُستنبطة منه يف كلِّ زمان ومكان
  ..حبيث تستثىن األجيالُ الالحقةُ إىل قيامِ الساعة ،الكرمية يف إطارِ اجليلِ األول

  :ويف النص القرآينّ.. 
                        

        ]33 :األنفال [.  
 ال يمكن اقتصار دالالت الكلمة القرآنية ..      على شخصِ النيب  حبيث

فهذه اآليةُ الكرميةُ حتملُ دالالت . .مع أفراد اجليلِ األول ال تتجاوز السنني اليت قضاها 
 ومكانونواميس ومكان ،لكلِّ زمان يف كلِّ زمان ةاملستمر هو صفةُ الرسالة واملخاطَب..  
  :نستطيع قراءته من اآلية الكرمية ،وما نذهب إليه.. 
                               

                ]101 :آل عمران [.  
 فالعبارةُ القرآنيةُ ..          ، ومكان ا يف كُلِّ زمان نياملعني خاطبت، 

وكذلك األمر بالنسبة . .ومن اجلحود حتجيم دالالتها حبيث ال تتجاوز أفراد اجليلِ األول
 رآنية لدالالت العبارة الق                 ،  ِّتلى يف كُلاهللاِ تعاىل ت فآيات
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  :وكذلك األمر بالنسبة لدالالت العبارة القرآنية. .زمان ومكان              

              ..  رالعبـارة بالنسبة لـد  –أيضاً  –وكذلك األم الالت:  
          ..  ومكـان موجودةٌ يف كُلِّ زمان ةاملعني ومـن   ،فصفةُ الرسالة

  ..اجلحود مبنهجِ اِهللا تعاىل حصرها بزمنِ اجليلِ األول
  :من اآلية الكرمية –أيضاً  –نستطيع قراءته  ،وما نذهب إليه.. 

                    
  ..] 45 :الزخرف[                                                                          

 :خطاب اهللا تعاىل..                       مو لكلِّ إنسان هج
بأنَّ هذا  ،منهجيةَ التفاسري املوروثة –جدالً  –وحىت لو فرضنا .... .يف كلِّ زمان ومكان

 دفقط لشخصِ حمم هموج اخلطاب لو فرضنا هذه . .يف إطار التاريخ الذي عاشه
   :كيف بنا أنْ نفهم العبارةَ القرآنية. .املنهجيةَ جدالً         ؟!!!. .

أليست املسألةُ مسألةَ . .!!!؟ فهل سيخرج الرسلُ السابقون من قبورهم ليسأهلم 
 –يف كلِّ زمان ومكان  –رساالت موجودة من خاللِ أحكامها اليت يستطيع اإلنسانُ 

  ..النظر إليها والتعرف على حقيقتها ؟
ومبقابلة الرسول  ،تعلّق حبادثة اإلسراء واملعراجأما القول بأنَّ هذه اآلية الكرمية ت.. 
 للرسل السابقني. .دليلٍ يف سياقِ هذا النص عليه أي دوجوهو حماولةٌ  ،فهذا القولُ ال ي
–  يف إطار التاريخ – موفّقةغري هذا النص من أجل عدم االعتراف لسجنِ دالالت ،

 الرسالة صفة طلقةً تتجاوز أحداثَ التاريخ – يف كتاب اهللا تعاىل –بكونم. .  
نسـتطيع   ،وكلمةُ الرسولِ كصفة مستمرة هلا إسقاطاتها يف كُلِّ زمان ومكـان .. 

  :قراءتها من النص القرآينّ
                                    

                         ]83 : النساء [.  
  :من النص القرآينّ –أيضاً  –ونستطيع قراءتها .. 



660                  
                               

               ]59 : النساء [.  
  ..املسألةَ الكاملة ،ولذلك نرى يف هذين النصني القرآنيني.. 
                                               

  272= ]  59 : النساء[ 
                                    

           ]488=  ] 83 :النساء  
272  +488  =076  =19  ×40  

 ..   ـر يف طاعـةأويل األم أنَّ صفةَ الرسولِ متعلّقةٌ مع الكاملة نرى يف هذه املسألة
  :واحدة                      ، رِ إىل  ،فاستنباطُ احلقاألم يكونُ برد

لتفكّرِ والتدبرِ املنهجي السـليمِ يف نـص   أي برد األمرِ إىل منهجِ ا ،الرسولِ وأُويل األمر
فأُولوا األمر تعين أُويل النهى والعقلِ والتدبرِ واالستنباط السليمِ املُبـرهنِ مـن   . .الرسالة

اليت قيمتها العددية تساوي  ،وهذا ما نراه جلياً يف املسألة الكاملة التالية. .كتابِ اِهللا تعاىل
  ..د حروف األجبدية القرآنيةتسعةَ عشر ضعفاً عد

           ]231=  ] 59 :النساء  
                                                     

  301=  ] 83 :النساء[ 
231  +301  =532  =19  ×28  

  . .ونرى أيضاً املسألة الكاملة.. 
          ]145=  ] 59 :النساء  
         ]159=  ] 83 :النساء  
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145  +159  =304  =19  ×16  

 ،كيف أنَّ صفةَ الرسالة تتعلّق بكتابِ اِهللا تعاىل –سابقاً  –كُنا قد رأينا . .لكولذ.. 
. .هو دائماً لصفة الرسـالة دون غريِهـا   ،وأنّ أمر الطاعة الذي يأمر اُهللا تعاىل به املؤمنني

   كلمةولذلك رأينا كيف أنَّ ذلك يختزلُ يف تساوي القيم العددية  بني      ، 
 كلمة و    ..  

      =33  =    
تبيـانٌ لكـلِّ     –كما رأينا  –ألنه  ،فساحةُ االستنباط ال تتجاوز النص القرآينّ.. 

  :ولذلك نرى أنّ العبارةَ القرآنية. .شيء              حدها مسألةٌ كاملةول، 
  ..ا العدديةُ تساوي عدد سورِ القرآن الكرميقيمته

     =114  =19  ×6  
 ،كما ورد يف سؤالك ،ال يمكن االحتجاج بصيغِ املاضي وبكاف املخاطب. .إذاً.. 

يث يف إطارِ املاضي حب ،للربهنة على حصرِ دالالت النص القرآينّ الذي حنن بصدد تفسريِه
  ..كما ذَهبت تفاسرينا التارخيية ،ال تتجاوز أفراد اجليلِ األول

 ..للتفسري التارخيي يف هذا النص ةالقرآني العبارات لِ دالالتمح من  ،فإلثبات دال ب
هلذا النص ةمن الصياغة اللغوي ينطلق رهانالواضـحةَ يف   ،ب الدالالت وحبيث ال يتجاوز

  ..ياقِ التايل لهالس
   :والتفسري التارخيي لقوله تعاىل..                    

                                     
     ]القرآينّ ،]  58  – 57 :الزخرف ةُ هلذا النصالصياغةُ اللغوي فُهسعال ت..  
يف  أراد اُهللا تعاىل ذا النص مناظرةً لبعض أفراد اجليل األول مع النيب  :قالوا.. 

وإنّ الضارب هلذا املثلِ هو ذلك الفرد حالةَ كفرِه ملّا قالت  ،شأن عيسى عليه السالم
  :تلوقُريش إنّ محمداً ي                  

       ]عليه :فقال ،] 98 :األنبياء ه لرددتأنّ . .لو حضرت املعين الرد وجوهر
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 حيثُ ،كُفّار قريش يرضونَ ألصنامهِم أن تلْقَى ذات املصريِ الذي يلقاه عيسى عليه السالم

وبالتايل سيكون حصب جهنم مع  ،قوم عيسى عليه السالم وضعوه يف درجة األلوهية
  . .عابديه

 .. كلمة إنّ ورود    الكرمية يف اآلية:             
                أو كلمة ) والذين ( دونَ كلمة  
 ،)ومن ( وكلمة ) والذين ( حيثُ كلمة  ،ينفي االحتجاج املزعوم من أساسه ،)ومن ( 

 وليس كلمة  ،هما اللتان تشريان إىل العقالء مثلَ عيسى عليه السالم  ...  فلو كان
هناك احتمالٌ لدخولِ عيسى عليه السالم وغريِه من الذين عبدم أقوامهم يف ساحة 

 ملا وردت كلمة  ،اآلية الكرمية دالالت هذه     ًةُ . .أصالوهذه احلقيقةُ اللغوي
فهذا التفسري . .إضافةً إىل ذلك. .واضحةٌ جليةٌ ال تغيب عن إدراك أفراد اجليلِ األول

  ..يف أكثر من نقطة ،التارخيي يناقض الصياغةَ اللغويةَ للنص القرآين
تكمن يف كون الصد يف التفسريِ التارخيي هو جلزٍء من قومِ  النقطةُ األوىل  –)  1( 

 ،نرى أنّ الصد يشملُ كُلَّ القوم ،بينما يف الصياغة اللغوية للنص القرآينّ ،الرسول 
 بدليلِ كلمة     دونَ ختصيصِ جزٍء منهم:            ..  

تكمن يف كون التفسريِ التارخيي يعرض الصد من القرآن  نيةالنقطةُ الثا –)  2( 
وأنَّ مسألةَ عيسى عليه السالم مجرد استثمارٍ من قبلِ املشركني يف سبيل هذا  ،الكرمي
ه. .الصدلِ قَومبمِ عيسى عليه السالم له من ققَو بعبادة االحتجاج فيتم،  دستشهي مةكمقد

  :إثبات بطالن قوله تعاىل ا من أجلِ            
           ..   

نرى أنّ الصد هو من عيسى عليه السالم  ،بينما يف الصياغة اللغوية للنص القرآينّ.. 
  بدليل قوله تعاىل  ،ومن ضربِه مثالً   ،  كما نرى يعود حيثُ الضمري

إذا بعض قومك من آياتنا (  :فاهللا تعاىل مل يقل. .إىل ابن مرمي عليه السالم كمثلٍ يتم ضربه
   :إنما يقولُ جلّ وعال ،)يصدون          ..  
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ال يتعدى ابن  –اغة القرآنية يف الصي –تكمن يف كون املثلِ  النقطةُ الثالثة  –)  3( 

يف ظاهر صياغته اللغوية  –فالقرآنُ الكرمي مل يبين لنا . .مرمي عليه السالم وذاته وما يأيت به
   كان املثل، ويف أي شيٍء كان كيف  –             ..  فالذي

فصيغةُ املبين للمجهول  ،املثلِ ليس القرآنَ الكرمي وضارب ،يضرب مثالً هو ابن مرمي ذاته
    إىل  ..لكحتملُ بياناً يف ذ الذي يذهب التارخيي وكلُّ ذلك ينفي التفسري

  ..وليس كمثلٍ مضروبٍ بذاته ،استعمالِ ابنِ مرمي كحجة للجدال
  :تكمن يف كون قوله تعاىل النقطة الرابعة –)  4(            ، 
 به  –يتعلّق ه تعاىل –فيما يتعلّقبقول:                ،  ماجلز مكنوال ي

 بأنَّ العبارةَ القرآنيةَ             ، ًثَالم رِبإالّ إىل ما ض ال تعود. .  
 ،       أنّ قَولَهم  : يف هذه العبارة القرآنية تعين   فكلمة .. 
 يف مواجهة بني آهلتهِم من جهة، وبني ابنِ مرمي من جهة –من أجلِ اجلَدل  –يضعونه 

 وبني دالالت اآلية الكرمية  ،وليس بني ابنِ مرمي وأصنامهم من جهة ،أُخرى      
                       أُخرى من جهة. .  

وكلُّ ذلك ينقض التفسري . .فآهلتهم توضع يف مقابلة مع ابنِ مرمي ونقيضٍ له.. 
وأصنام املشركني يف حيثُ التفسري التارخيي يضع ابن مرمي  ،التارخيي هلذا النص الكرمي

من أجلِ اجلدلِ وإثبات بطالن دالالت  ،خندقٍ واحد معاد لدالالت كتابِ اهللا تعاىل
  ..كتابِ اِهللا تعاىل

 الصد الذي حتملُه العبارةُ القرآنية . .النقطة اخلامسة  –)  5(      
 ،إلعراض وعدم االتباعِ واحملاربةَ ألمرٍ مراديعين منع املعرفة ومنع إيصالِ احلقيقة ويعين ا
  . .دون أي أمرٍ آخر ،يكونُ جوهره ما يأيت به ابن مرمي عليه السالم

 ..مرمي ا يأيت به ابنميكونُ م م لَها كبديلٍ  ،فالصدهِم واختيارِههِم بآهلتكمسنتيجةَ ت
  :صومةُ الواقعةُواخل. .عما يدعو إليه ابن مرمي عليه السالم         

املقارنةُ واخلصومةُ هي بني آهلة . .إذاً. .طرفُها اآلخر ما يأيت به ابن مرمي عليه السالم
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وليست بني تلك اآلهلة وبني ما جاَء به  ،وبني ما يأيت به ابن مرمي عليه السالم ،موروثة

  . .سري التارخيي من أساسهوهذا ينقض التف ،الرسول حممد 
من أنَّ جوهر الصد يتعلّق بعدم التخلّي عن  ،ومما يقَوي صحةَ ما نذهب إليه.. 

حيثُ يدعو ابن  ،وعلى كتابِ اِهللا تعاىل املوروثات التارخيية املُفتراة على الرسولِ حممد 
وليس جوهر الصد من  ،ألصنامِ الفكريةمرمي عليه السالم يف نزوله الثاين إىل ترك تلك ا

. .عيسى عليه السالم كنيب ورسول بعيداً عن دعوته لترك تلك األهواِء اليت حولَت إىل آهلة
 هو الصياغة اللغوية  ،ما يقوي ذلك       ةدون الصياغة اللغوي  

 ،وليس عنه كرسول ،به ابن مرمي ويدعو إليه فالصد يكونُ مما يأيت. .)عنه يصدونَ ( 
تكون حني يدعو  –بالنسبة هلم  –ولكن املفاجأةَ  ،فهم يعلمون أنه سيرتل كعالمة للساعة

  ..لترك األصنامِ الفكرية اليت حيسبوا من جوهرِ املنهج
   :قولُه تعاىل. .النقطة السادسة –)  6(                 

           ]السياقِ القرآينِّ التايل ،] 59 :الزخرف حيملُ بياناً على أنّ  ،يف ذات
وما يؤكِّد ذلك  ،املثلَ املضروب يتعلّق بذات عيسى عليه السالم وبكينونته اليت يتميز ا

  :قولُه تعاىل                          ]بعد   ] 60 :الزخرف
  . .هذه اآلية مباشرة

لو نشاء جلعلنا منكم مالئكةً خيلفونكم يف األرض كما خيلفُكُم : فاُهللا تعاىل يقول.. 
اجتماعِ أوالدكُم، وذلك كما متّت والدةُ جسد عيسى عليه السالم من التراب مباشرةً دون 

فاملثلُ املضروب هو جسد عيسى عليه السالم، كمثلٍ له خصوصيته اليت .. نطفة مع بويضة
  ..متيزه عن أجساد باقي البشر، وكنموذجٍ ومعجزة تثبت أنه هو عيسى عليه السالم

  إضافةً إىل كُلِّ ما سبق، فإننا نرى يف تقدمي كلميت .. النقطة السابعة –)  7( 
     على كلمة      ه تعاىليف قول        ،  ويف

دون األمساء         : يف قوله تعاىل    اختيار االسم 
ته وبكينونته اليت يتميز ا، واليت تتعلّق نرى يف ذلك أنَّ ابن مرمي عليه السالم، بذا.. األخرى
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 ويستخدم بضرمثالً، وليس هناك مثلٌ ي برضالذي ي عليهما السالم، هو النموذج به ومبرمي

  .. فيه عيسى عليه السالم كذريعة هلدف آخر، كما يفهم من التفسريِ املوروث
ية اخللق اليت يتصف ا جسد عيسى عليه مباه ،فابن مرمي وأمه عليهما السالم.. 

. .هو وأمه جعلَهما اُهللا تعاىل آيةً للعاملني ،وفترة محله ،وكيفية جميئه إىل الدنيا ،السالم
  ..يف املسألة الكاملة نقرؤهوهذا ما 

       ]120=  ] 91 :األنبياء  
        ]108=  ] 50 :املؤمنون  

120  +108  =228  =19  ×12  
الذي هو  ،هو جسد ابنِ مرمي عليه السالم ،فالذي يضرب مثالً كنموذجٍ معجزٍ.. 

ويةُ ويكون ذلك عندما تتوفّر الس ،دونَ اجتماعِ النطفة مع البويضة كباقي أجساد البشر
كمعجزة ال تكونُ إالّ  ،احلضاريةُ والعلميةُ املناسبةُ إلدراك متيزِ جسد عيسى عليه السالم

  ..من عند اهللا تعاىل
اليت ستثبت  ،فعند نزولِ عيسى عليه السالم سيتم اختبار جسده يف املخابرِ العلمية.. 

بينما يف نزوله األول بدأَ . .جسده من خاللِ متيزِ ماهية ،أنه بالفعل عيسى ابن مرمي
 ،وال جمالَ آنذاك ،معجزاته عليه السالم من خاللِ تكليمه للناس وهو يف املهد صبياً

ال  –آنذاك  –فالسويةُ العلميةُ واحلضاريةُ  ،الختبارِ متيزِ جسده عن أجساد غريِه من البشر
  ..تسمح بذلك

   :إذاً العبارةُ القرآنيةُ..            ،  ٍّسياقٍ قُرآين هي ضمن
ولكنه من منظارِ علمِ اِهللا تعاىل  ،يف املستقبل –بالنسبة لنا اآلن  –يصور حدثاً سيحدثُ 

هو حدثٌ واقع كوقوع  ،ومن املنظارِ املُجرد عن مادة التاريخ والزمان الكاشف،
وبعد نزول عيسى عليه السالم، سيبقى  ...بأعيننا –حنن البشر  –هدناها األحداث اليت شا

من هنا ... هذا النص ذه الصياغة اللغوية ذاتها، اليت هي فوق التاريخ والزمان واملكان
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ندرك عظمةَ الصياغة القرآنية املتعلّقة بعلمِ اهللا تعاىل املُجرد عن الزمان واملكان، واملتعلّقة 

  ..ون القرآن الكرمي حامالً للتاريخ وليس حمموالً بهبك
هي ضمن سياقٍ قرآينٍّ تالٍ جلحود  ،وهذه العبارةُ القرآنيةُ مع العبارات التالية هلا.. 

 ،ومتعلّقٍ بذلك اجلحود تعلّق الشيِء بِسـلَفه  ،فرعونَ وقومه للحقيقة اليت عرِضت عليهم
  . .موذجِهومماثلٍ ملماثلة الشيء لن

وجحود قومِ الرسول  ،فما بني جحود فرعونَ وقومه للحقيقة اليت عرضت عليهم.. 
 ًمثال مرمي فيها ابن بضررين ،للحقيقة اليت يما بني السابقني واآلخ وهذا . .متاثلٌ جيمع

  .  .ما نراه يف املسألة الكاملة التالية
                                    
                          

                                   
                                    

                                    
                                  

        ]118×  19=  2242=  ] 62 – 54 :الزخرف  
لوحدهما مسألةٌ  ،كاملة أنّ اآليتني األوىل والثانية فيهاونرى يف هذه املسألة ال.. 

دون ربط ذلك مبا سيحصل مع  ،كونهما تتبعان للمسألة املتعلّقة بفرعونَ وقومه ،كاملةٌ
  . .اآلخرين حينما يضرب ابن مرمي مثالً

                                  
     =513  =19  ×27   

  :ومن الطبيعي أن تكونَ اآليةُ الثالثة..               ، 
لّق مبا سيحدث حينما يضرب نراها تتع ،مع بقية آيات هذه املسألة الكاملة مسألةً كاملةً

  ..ابن مرمي مثالً يف نزوله الثاين
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  ..مسألةً كاملة ،مع اآليتني التاليتني هلا –أيضاً  –وهذه اآليةُ الكرميةُ نراها .. 
                                            

                                                  
    =722  =19  ×19  ×2  

فهذه املسألةُ الكاملةُ تربطُ ما جعلَه اُهللا تعاىل سلَفَاً من قومِ فرعون يف إعراضـهِم  .. 
تربطُها مع ما حيدثُ من الصد الذي يصده اآلخرون حني  ،عرِضت عليهم عن احلقيقة اليت

  ..الرتولِ الثاين لعيسى عليه السالم
  :اآليةُ الكرميةُ. .إذاً..                      بـاآليتني تتعلّـق

  فاجلزء األول منها . .اىل سلَفَاً هلم من السابقنيتعلُّق اآلخرين مبا جعلَه اُهللا تع ،التاليتني هلا
           ، يف هذه املسألة الكاملة الثالثة من اآلية تتكاملُ مع عبارة..  

     =91  
       =99  

91  +99  =190  =19  ×10  
 .. ةُ اخلصومةرينفماهيعند اآلخ لحقل،   علِّقنيـتكـراً   –هو نتيجةُ كونِهِم مف– 

  ..يف إعراضهِم عن احلق ،بِسلَفهِم من السابقني
  :وجزؤها الثاين..           من اآليـة ةقرآني نراه يتكاملُ مع عبارة

مع ما جعلَه اُهللا  ،الذي يضربه اآلخرونيف مسألة كاملة تصور لنا تعلّق اجلدلِ  ،الثالثة أيضاً
  ..تعاىل منوذجاً ومثالً من السابقني يف إعراضهم عن احلق

      =79  
          =111  

79  +111  =190  =19  ×10  
تعلُّق صد اآلخـرين عـن    ،خرينوبالتايل فالسلَف واملَثَلُ من السابقني يتعلّق باآل.. 

الكاملة. .احلق املسألة تني التاليتني من ذاتوهذا ما نراه تكامالً بني العبارتني القرآني..  
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      =110  
       =118  

110  +118  =228  =19  ×12  
  . .اليت جتمع مابني صدهم وقولهِم ،لكاملةَ التاليةونرى أيضاً املسألةَ ا.. 
                                 
      =342  =19  ×18   

تصور حقيقةَ قولهِم نتيجةَ نرى مسألةً كاملةً  ،وداخلَ هذه املسألة الكاملة األخرية.. 
هذا الصد..  
            =171  =19  ×9   

  :فالعبارةُ املُصورةُ لقولِ اآلخرين..             ،  تتكاملُ مع
   :ا يف السياقِ السابق للنص الذي ندرسهالعبارة املُشاة هل          

           ]رعون من السابقني الذين  ،] 52 :الزخرفلَ فقو رصوواليت ت
  ..جعلوا سلفاً ومثالً هلؤالء اآلخرين

         =105  
              ]199=  ] 52 :الزخرف  

105  +199  =304  =19  ×16  
  :وهذه العبارةُ القرآنية..                ،  رين يفلَ اآلخقو رصوت

بالتاريخ مقارنة هِم وكلِّ ما يتعلّقهم ورجاالتفبِهم وطوائومذاه ةهِم التارخييا متّ  ،أهوائمم
تصوره مقارنةً ورداً على ما يدعو إليه ابن مرمي  ،حتويلُه إىل منهجٍ بديلٍ عن منهج اهللا تعاىل

  . .عليه السالم
وكلِّ ما خيتم على  ،بيات التارخييةفتقدمي األهواء وكلِّ ما ينسج على منوال العص.. 

هو يف  ،كمنهجٍ يقدم بديالً عن منهج اهللا تعاىل ،السمع وما جيعلُ غشاوةً على البصر
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وهذا ما نقرأُه من تكامل اآلية . .النهاية تقدمي هلذه األهواء كآهلة تتبع بدلَ منهجِ اِهللا تعاىل

  . .مع عبارتني قرآنيتني يف املوضوعِ ذاته ،قةالثالثة من املسألة الكاملة الساب
        ]125=  ] 43 :الفرقان   
                                    

      ]510=  ] 23 :اجلاثـية    
                   =315  

125  +510  +315  =950  =19  ×50  
آية كرمية تبين مع  –أيضاً  –من تكاملِ اآلية الثالثة  –أيضاً  – نقرؤهوهذا ما .. 

  ..وهو ذاته القرآنُ الكرمي الذي سيحكم به عيسى عليه السالم ،اهلدف من القرآن الكرمي
                                  

  312=  ] 97 :مرمي[ 
                   =315  

312  +315  =627  =19  ×33  
         =209  =19  ×11  

دون  ،لقرآن الكرميبا –يف نزوله الثاين  –ابن مرمي عليهما السالم سيحكم . .إذاً.. 
ونتيجةُ غرقِ اآلخرين .. .كلِّ ما متّ ويتم تلفيقُه من روايات تارخيية على الرسولِ حممد 

ون عن ابنِ مرميعرِضي ةالتارخيي ه سيرتلُ حاكمـاً   ،يف مستنقعِ الرواياتعلى الرغم من أن
ـ . .بالقرآن الكرمي   ة وهذا ما نستشفُّه من تكامل اآلية الكرمي              

                  مع كلمة       ..  
             =237  
     =29  

237  +29  =266  =19  ×14  
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 ..ةُ املسألةالكاملة اليت بدأنا برهاننا منها وبقي،  نراها مسألةً كاملةً يف تصويرِ حقيقة

  ..ابنِ مرمي عليهما السالم
                                            
                                     

               =1007  =
19  ×53   

 ،سيكون يف نزوله الثاين ،السالم ومما يؤكِّد أنّ اجلدلَ املعين يف مسألة عيسى عليه.. 
من املسألة الكاملة اليت بدأنا  ،هو التكاملُ بني العبارتني القرآنيتني التاليتني ،كعالمة للساعة

  ..منها برهاننا
         =111  
              =326   

111  +326  =437  =19  ×23  
  ..وأيضاً بني العبارتني القرآنيتني التاليتني.. 
                                 

                =552  
      =75  

552  +75  =627  =19  ×33  
هو آخر آية متعلّقة  ،وكلُّ ذلك أمر طبيعي كونَ الرتولِ الثاين لعيسى عليه السالم.. 

يف آياته اليت يريها للبشر بشكلٍ حيثُ منهج اهللا تعاىل  ،مبنهجٍ يريها اهللا تعاىل للبشر
  ..وهذا ما نقرأُه يف املسألة الكاملة التالية. .تصاعدي
                                 
                =552  

              ]151=  ] 48 :الزخرف   
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552  +151  =703  =19  ×37  

 ،حينما يصلُ التـاريخ إىل ايتـه   ،يكونُ الرتولُ الثاين لعيسى عليه السالم. .إذاً.. 
وحينمـا   ،ات التاريخ برواياته ورجاالته ومذاهبِه وطوائفهوحينما يغرق الفكْر يف مستنقع

إىل منهجٍ يلغى من خاللها العملُ مبعظمِ  تتحولُ الروايات املكذوبةُ على الرسول حممد 
 كتاب منها الروح الذي حيملُه عزني ةإىل ماد كْرلُ الفما حيملُه القرآنُ الكرمي، حيثُ يتحو

حني ذلك يكونُ الصدام قد بلغَ أوجه، بني الروح الـذي  ).. القرآنُ الكرمي (  اهللا تعاىل
 ه اهللا تعاىل يف كتابِهم ) القرآن الكرمي ( وضعأصنام التاريخ بروايا كما رأينا، وبني عبدة

حني ذلك يكونُ الرتولُ الثاين لعيسى عليه .. ورجاالتهم ومذاهبهم اليت يحولونها إىل آهلة
السالم نفخةً روحيةً يبلغُ فيها تفسري القرآن الكرمي أوجه، حيث يلتقي الروح الذي وضعه 

، مع الروح الذي مأل اُهللا تعاىل به نفس عيسى عليه )القرآن الكرمي ( اُهللا تعاىل يف كتابه 
  ..السالم

ليـه  لقد ربطت حيثيات اللحظة التارخيية يف الرتولِ األولِ لعيسى ع :111س 
حيثُ وصلت مادةُ التاريخِ عند بين إسرائيل أوجها فحجبت نور املنهجِ الذي  ،السالم

حيثُ يصلُ تقديس  ،ربطتها مع حيثيات اللحظة التارخيية يف نزوله الثاين ،حتملُه التوراة
الروح تكونُ فيها آهلةً وحاجزاً حيجب ه إىل درجةه ورواياتالتاريخِ ورجاالت  الذي حيملُه

  . .القرآن الكرمي
  :وربطت اآليةَ الكرمية..                        ، 

ربطتها مع كَون  ،اليت تصور عظمةَ خلْقِ اهللا تعاىل يف إجياد املخلوقات على غريِ املعتاد
ابنِ مرمي دسج ةب خصوصيضراملثلِ والنموذج الذي سي والذي  ،عليه السالم حمور

  . .من خالله تتبين مصداقيةُ نزوله الثاين
هذه اآليةُ تتلوها آيات تبين جميَء عيسى عليه السالم بالبينات وباحلكْمة .. لكن.. 

 نبيوت ،ذلك بالساعة إتيانَ  اختالفاً وظلماً سيحصلُ حبيث –أيضاً  –وتعلّق هايت ُتكون
كيف توفِّق بني ربطك هلذه اآلية الكرمية مع ضربِ جسد : السؤال اآلن.. الساعة بغتة
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وما .. ابنِ مرمي عليه السالم كمثلٍ ومنوذجٍ إعجازي، وبني دالالت اآليات التالية هلا ؟

يسى عليه السالم، وبعد جميء عيسى هي حيثيات احلالة التارخيية بعد الرتولِ الثاين لع
عليه السالم بالبينات وباحلكمة، وبعد أنْ يبين ما يبينه من احلق الذي حيملُ القرآنُ 

  ..       الكرمي ؟
  :اآليةُ الكرميةُ..                         واليت
كمثلٍ ومنوذجٍ يضرب يف  ،الالت هلا تعلُّقُها بِخصوصية جسد عيسى عليه السالمتصور د

هي بدايةُ . .هذه اآليةُ الكرميةُ. .كما رأيناها وسطَ مسألة كاملة تتعلّق بذلك ،نزوله الثاين
وبذلك  ،تتمحور حولَ ما حيدثُ مع عيسى عليه السالم يف نزوله الثاين ،مسألة كاملة

دالالت هلا تعلُّقها بصفات املالئكية اليت تعين اإلتباع املطلق ملنهجِ اِهللا  –أيضاً  –ور تص
وكلُّ . .والعصمةَ من الشياطني ووسوستهِم يف النفوس ،وعدم معصية اِهللا تعاىل ،تعاىل

من الشيطان وبكونِه أُعيذَ وأمه  ،ذلك له تعلُّقُه بعيسى عليه السالم كنفسٍ مليئة بالروح
  ..وبالتايل يميزه كتعلّقٍ مبنهجِ اهللا تعاىل ،وهذا أيضاً يميز نفسه عن باقي البشر ،الرجيم

ففي حني دخلت اآليةُ الكرميةُ اليت سألت عنها يف مسألة يتميز ا عيسى عليه .. 
  .  .حاًنراها بدايةَ مسألة يتعلّق ا عليه السالم منهجاً ورو ،السالم جسداً
                          

                        
                          

                        
                         

                       
   117×  19=  2223=  ] 66 – 60: الزخرف[ 

له تعلّقُه بإتيان اِهللا  ،أنَّ تبيني القرآن الكرمي ،التاليةوكنا قد رأينا يف املسألة الكاملة .. 
  ..تعاىل البينات لعيسى عليه السالم
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        ]128=  ] 87 :البقرة  
         ]128=  ] 253 :البقرة  
812  +128  =256  
         ] 124=  ] 53 :فصلت  

256  +124  =380  =19  ×20  
  :ولذلك نرى أنّ العبارةَ القرآنية..                   

     ، اليت هي حم الكاملة على سؤالكمن املسألة اإلجابة نراها توازي متاماً  ،ور
  ..جمموع العبارتني القرآنيتني املصورتني إلتيان اِهللا تعاىل البينات لعيسى عليه السالم

        ]128=  ] 87 :البقرة  
         ]128=  ] 253 :البقرة  

128  +128  =256  
            =256  

  . .نرامها جزءاً من املسألة الكاملة التالية ،وهاتان العبارتان القرآنيتان.. 
        ]128=  ] 87 :البقرة  
         ]128=  ] 253 :البقرة  

128  +128  =256  
                              

              =751  
256  +751  =1007  =19  ×53  

 ..كاملة اليت  ،ونرامها أيضاً جزءاً من مسألة الكاملة املسألة ها اآليةُ األخريةُ منتبقي
  ..لساعة بغتةواليت تصور إتيانَ ا ،هي حمور اإلجابة على سؤالك

        ]128=  ] 87 :البقرة  
         ]128=  ] 253 :البقرة  
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128  +128  =256  

             =276  
256  +276  =532  =19  ×28  

وكلُّ ذلك يتعلّق بكون دالالت نص املسألة الكاملة اليت هي حمور اإلجابة على .. 
حيثُ ذلك عالمةٌ للساعة اليت تأيت  ،متعلّقةً بالرتول الثاين لعيسى عليه السالم ،سؤالك

وهذا ما نراه جلياً يف . . مثالً كما بيناوكلُّ ذلك يكونُ حينما يضرب ابن مرمي. .بغتة
  . .املسألة الكاملة التالية

             =237  
                              

   =466  
237  +466   =703  =19  ×37  

  :فدالالت النص املُصورِ لقولِ عيسى عليه السالم..          
                    ، ضأن ي يكونُ بعد بر

 مرمي ه الثاين ،مثالًابنحني نزول..  
ولو أخذنا من هذا النص القرآينّ العبارةَ املُصورةَ فقط حلقيقة ما جييء به عيسى .. 

    :عليه السالم يف نزوله الثاين                 
      ، لرأي رتني للساعةتني مصونا هذه العبارةَ متوازنةً متاماً مع عبارتني قرآني

  . .واليت تأيت بغتةً بعد هذا الرتول ،اليت علْمها الرتولُ الثاين لعيسى عليه السالم
              =351  
      =75  
             =276  

75  +276  =351  
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 إذاً العبارةُ القرآنيةُ ..                    

       هالقرآن الكرمي أوج ها حينما يصلُ تفسريدالالت ة  ،تتحقّقن للبشريويتبي
ه احلقه يف املسألة الكاملةؤوهذا ما نقر ،أن..  
              =351  
           ]124=  ] 53 :فصلت  

351  +124  =475  =19  ×25  
  ..يف املسألة الكاملة –أيضاً  –ه ؤوهذا ما نقر.. 
              =351  
             =276  

351  +276  =627  =19  ×33  
  . .ال يكونُ إالّ بعد أنْ يرتلَ عيسى عليه السالم ،فإتيانُ الساعة بغتة.. 
             =237  
             =276  

237  +276  =513  =19  ×27  
وهو ما حتملُه  ،يترافق مع الصد من ابنِ مرمي عليه السالم ،إتيانُ الساعة بغتة. .إذاً.. 

 العبارةُ القرآنية     ..  
     =66  
             =276  

66  +276  =342  =19  ×18  
 وكنا قد رأينا كيف أنّ كلمةَ ..       تتوازن مع كلمة    ، 

واحلكمةُ هي استنباطُ  ،ابقاًكما بينا س ،حيثُ املثاين هي األعماق الباطنةُ للقرآن الكرمي
  ..نهايهذه األحكامِ وتبي

    =42  =    
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حتمله العبارةُ  ،وتبيني األحكام اليت يبينها عيسى عليه السالم يف نزوله الثاين.. 
 القرآنية     ،  رصوواليت ت–  دجرةَ ما ي –بشكلٍ مأيت به عليه السالمماهي. .

 ومع كلمة احلكمة متوازنةٌ مع كلمة ةالقرآني ةَ هلذه العبارةولذلك نرى أنّ القيمة العددي
  ..املثاين

     =    =      =42  
  :فقولُ عيسى عليه السالم يف نزوله الثاين..              

          ، كمةواحل عن تعليمِ اِهللا تعاىل له الكتاب له  ،ناتج وإتيانِه
  . .وهذا ما نراه جلياً يف التوازن التايل. .الكتاب
      ]116=  ] 48 :آل عمران   
       ]142=  ] 110 :املائدة   
    ]60=  ] 30 :مرمي  

116  +142  +60  =318  
             =318   

  . .آخر على صحة ما نذهب إليه ويف التوازن التايل دليلٌ.. 
              =223  
      =75  
             =276  

322  +75  +276  =574  
                                  

        =574   
 البينات اليت جييء ا عيسى عليه السالم . .إذاً..             ، 

وهذه اخلصوصية  ،ناجتةٌ عن خصوصيته اليت من خاللها يتبين أنه بالفعل عيسى ابن مرمي
 ناجتةٌ عن جعله وأمه آيةً من آيات اِهللا تعاىل                   
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 عبداً أنعم اهللا تعاىل عليه ذه اخلصوصية  وكُلُّ ذلك كونه ،] 50 :املؤمنون[      

         .. ة ما بني  ،لذلك تتجلّى عظمةُ اإلعجازِ القرآينم العددييبتساوي الق
  ..هذه العبارات القرآنية

       =108  
        =108  
         =108  

هو  ،فمجيُء عيسى عليه السالم بالبينات نتيجةَ جعله وأُمه آيةً من آيات اهللا تعاىل.. 
  . .علْم للساعة يقتضي عدم االمتراَء ا

        =108  
         =108  
         =145  

108  +108  +145  =361  =19  ×19  
ونرى أنه يف النص القرآينّ يف سورة الزخرف واملُصور للرتول الثاين لعيسى عليه .. 

 ،وأنَّ الذي يذكَر هو البينات واحلكمة ،نرى أنه ال تذْكَر فيه التوراةُ وال اإلجنيل. .المالس
وهذا أمر طبيعي كونَ عيسى عليه السالم يف نزوله الثاين  ..وتبيني بعضِ ما يختلَف فيه

الت اليت حيملُها بواسطة احلكمة اليت تستنبطُ من خاللها الدال ،سيحكم بالقرآن الكرمي
وهو بذلك يبطلُ كُلَّ االفتراءات اليت حِسبت على  ..واليت متّ تغييبهاكتاب اِهللا تعاىل، 

  ..كتاب اهللا تعاىل نتيجةَ ما لُفِّق من روايات تارخيية ينقضها القرآنُ الكرمي
 –كما نرى  –أنه يف النص القرآينّ يف سورة الزخرف واملُصور  –أيضاً  –ونرى .. 

  :نرى أنَّ قَولَ عيسى عليه السالم. .للرتولِ الثاين لعيسى عليه السالم        
                 ،  َةمحوي كَلي     اِهللا زِيهنتل كتأكيد

ي كَونَ أهلِ الكتاب افتروا عليه بعد وفاته وهذا طبيع. .تعاىل وإثبات ألوهيته وربوبيته
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وكنا قد رأينا . .ومن إعطائه صفةَ األلوهية ،فيما افتروا من جعله ابناً ِهللا تعاىل عودتهوقَبلَ 

  ..لوحدها مسألةٌ كاملة ،عودتهكيف أنّ هذه اآليةَ الكرميةَ املُصورةَ لقَوله يف 
               =285  =19 × 15  

 ،األول مرتني بصيغة قريبة جداً وجودهوهذه العبارةُ القرآنيةُ قالَها عليه السالم يف .. 
وكنا قد رأينا كيف أنّ قولَه هذا يف هاتني املرتني يف . .ومرة وهو كبري ،مرة وهو يف املهد

   ..األول مسألةٌ كاملةنزوله 
            ]273 =]  51: آل عمران  
            ]278=  ] 36 :مرمي  

273  +278  =551  =19  ×29  
 ..لتنيويف قَوعليه السالم كلمةَ  ،ه يف هاتني املر مل يضع ) وها يف  ،)هعضكما ي

 ،قد وقع –آنذاك  –فافتراُء أهلِ الكتاب عليه مل يكن  ،عبارته اليت يقولُها يف نزوله الثاين
بينما نرى أنه يف الرتول الثاين لعيسى عليه السالم يضع . .وبالتايل ال داعي هلذا التأكيد

  .  .إلاء االفتراء الذي وقَع عليه قَبلَ نزوله الثاين من قبلِ أهل الكتاب ،تأكيدهذا ال
نتيجةَ التقاء  ،حيث يبلغ تفسريه أوجه ،وهكذا نرى أنَّ علْم نبأ القرآن الكرمي.. 

مع الروح الذي مأل به نفس  ،)القرآن الكرمي ( الروح الذي نزله اُهللا تعاىل يف كتابِه 
تكونُ حني الرتول الثاين لعيسى  ،هذه الذروةُ من بيان القرآن الكرمي. .عليه السالم عيسى

  . .حيثُ ينتظَر إتيانُ الساعة بغتة ،عليه السالم
       ]123=  ] 88 :ص  
             =276  

123  +276  =399  =19  ×21  
تكونُ وفق  ،حيثيات احلالة التارخيية بعد الرتولِ الثاين لعيسى عليه السالم. .إذاً.. 

وذلك ما بني أتباعِ املنهج التارخيي من احملسوبني على اإلسالم من  ،حمورين متعاكسني
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أهلِ الكتابِ بعيسى ع ،جهة ليه السالم حيث ينتهي افتراؤهم عليه بعد وما بني إميان
  ..ذلك

ففي احلالة التارخيية اليت يتم فيها الصد من حماولة عيسى عليه السالم بعودة احلكمِ .. 
اآليةُ  –كما رأينا  –وذلك ما تصوره  ،إىل القرآن الكرمي بشكلٍ مجرد عن أصنام التاريخ

   :الكرمية                      ،  يف هذه احلالة
وتتم معرفةُ احلقيقة كما حيملُها  ،ذاتها ينتهي افتراُء أهل الكتاب على عيسى عليه السالم

    :وهذا ما تصوره اآليةُ الكرمية ،القرآنُ الكرمي              
                       ]ولذلك نرى أنّ . .] 159 :النساء

هاتني اآليتني متكاملتان يف مسألة قيمتها العدديةُ تساوي تسعةَ عشر ضعفاً القيمة العددية 
  ..لكلمة القرآن
             =237  
                                       
   =314  

237  +314  =551  =19  ×29  
    =29  

 لة الكاملة أنَّ العبارةَ القرآنيةَ إننا نرى يف هذه املسأ..       ،  هازمن– 
  كونَ عيسى عليه السالم اآلن متوفّى ،الرتولُ الثاين لعيسى عليه السالم –كما قُلنا 

كما  ،وهذا الزمن هو ذاته زمن ضرب ابنِ مرمي عليه السالم مثالً ،وليس ميتاً) كالنائم ( 
  . .من قومِ الرسول  ،ذاته زمن صد الالهثني خلف أصنام التاريخ وهو ،بينا

   :ولو نظرنا إىل العبارة القرآنية..       اتعن حيثي درجبشكلٍ م
  الذي تصوره العبارة القرآنية  ،لرأيناها تتعلَّق حبنيِ ضربِ هذا املثل ،ضربِ ابن مرمي مثالً

        الكاملة يف هذه املسألة. .  
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 .. ةالقرآني ولو نظرنا إىل العبارة       موقف اتعن حيثي درجبشكلٍ م

حيثُ  ،ومن زاوية الظرف الزمين واملوقف املُفاجئ هلم واملتعلّقِ بذام ،قومِ الرسول 
لو نظرنا من  ،مع حنيِ ضرب املثلِ املعين ،فهِم املُنطلق من ذاميترافق التفعيلُ املُفاجِئ ملوق

  لرأيناها تقابِلُ العبارة القرآنية  ،هذه الزاوية    ..  
 .. من لبنات ةاملبني ةهِم الفكريمن كينونت ني والنابعاملُفاجئُ للقومِ املعني فاالستنفار

فبمجرد ضربِ ذلك . .قّق يف اللحظة ذاتها اليت يضرب ا املثَلُ املعينيتح ،أصنامِ التاريخ
  . .املثلِ حيصلُ ذلك املوقف املفاجئ

 ولو نظرنا إىل الكلمة القرآنية ..    عن تعلّقِ الصد درجبشكلٍ م، 
   :بالعبارتني –أيضاً  –ق لرأيناها تتعلَّ ،ومن زاوية ذاتية أولئك القوم يف ذلك احلني

       ،       ..  فاجئ منبشكلٍ م الذي ينبع الصد فجوهر
 ،وكلُّ ذلك كدالالت مجردة. .يكونُ متاماً يف احلني الذي يضرب به ذلك املَثَل ،ذاتهم

   ..أي قبلَ موته ،يكونُ يف الرتول الثاين لعيسى عليه السالم
فَقيمها العدديةُ  ،نراها متوازنةً متاماً ،هذه التقابالت املُجردةُ عن سياقاتها النصية.. 
  ..متساوية
      =52، ،     =52 ، ،    =52، ،
       =52  

تؤكِّد أنَّ دالالت  ،ومما مل نتعرض له ،وغريها مما رأينا ،كُلُّ هذه التوازنات.. 
 ةالقرآني العبارة               ،  حني الرتولِ الثاين تتحقّق كأحداث

 وهذا ما رأيناه يف العبارة القرآنية  ،أي قبلَ موته عليه السالم ،لعيسى عليه السالم   
     .. تني ومن املسألة الكاملة السابقة  –لذلك نرى تكامل هاتني العبارتني القرآني

  ..يف معيار معجزة إحدى الكُبر –
         =119  

      =52  
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ألنّ ابن مرمي عليه  ،الكرمي كيف يصد من ابنِ مرمي من يؤمن بالقرآن :112س 
يف الوقت الذي يلتزم بابن مرمي ويعرف حقيقته  ،السالم يدعو للحكم بالقرآن الكرمي

كيف  ...أليس هذا الفرز غريباً... بالقرآن الكرمي –بلَ ذلك ق –من مل يكن يؤمن 
   :وبني قوله تعاىل ،توفِّق بني ذلك                   

                   ]؟ ] 110: آل عمران!!!.  .  
ومـا   ،ما دمنا نقرأُ حقائق حيملُها كتاب اهللا تعاىل ،ملاذا االستغراب واالستهجان.. 

اليت تترجم يف الكثري من األحيـان إىل  دمنا نرى بأم أعيننا كيف أنَّ الصراعات الفكريةَ 
وبني املُجمعني على صـدقِ   ،نرى أنها مستعرةٌ بني أبناِء الدينِ الواحد ،صراعات دموية

ويف الوقت ذاتـه  . .وعلى ضرورة تطبيقِ أحكامه ،نزولِ القرآن الكرميِ من عند اِهللا تعاىل
  ..نرى الشيَء ذاته بني أهلِ الكتاب

لُّ هذه الصراعات مردها تقدمي روايات التاريخِ ورجاالته أصناماً تحجِز رؤيةَ احلق كُ.. 
 ها تكفريلُ من خاللهسستةً يه الفكري، ومادفيها أساساً للتوج دعت يف منهجِ اِهللا تعاىل، لدرجة

  ..لفتنِ والتكفريِ واالقتتالوإالّ كيف بنا أنْ نفهم ما نراه من ظلمات ا.. اآلخرين وقتلُهم
لقد بينا أنَّ ضرب ابنِ مرمي عليه السالم مثالً ومنوذجاً يف نزوله الثاين، سـيؤدي إىل  .. 

، على الرغم من أنّ عيسى عليه صد الغارقني يف مستنقعات التاريخ من قومِ الرسول حممد 
على الرغم من ذلـك،  .. ن الكرميِ أوجهالسالم سيحكم بالقرآن الكرمي، وسيبلغُ تفسري القرآ

سيتقوقع عابدو أصنام التاريخ داخلَ مستنقعاتهِم املذهبية والطائفية الضيقة املبنية من لبنـات  
فهم قبلَ نـزول  ..... التاريخ، وسيصدون حتى من تقدميِ النص القرآينِّ معياراً ألصنامهِم تلك

لك األصنام التارخيية على دالالت النص القرآين، ويحـاربون  عيسى عليه السالم، يقدمون ت
كُلَّ متدبرٍ للقرآن الكرمي، خارج إطارِ رواياتهم ومؤسساتهم التارخيية، لدرجة أصـبح فيهـا   

وأصـبحت  .. اتباع القرآن الكرمي مةً يحارب عليها من يؤمن إمياناً حقيقياً بكتاب اهللا تعاىل
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وكلِّ ذلك لذر الرمـاد يف  .. للقرآن الكرمي تقدم للعوام على أنها خمالفةٌ صرحيةٌ للدين النسبةُ

  ..العيون اليت ميكنها أن ترى خمالفةَ الكثري من أصنامهم التارخيية لكتاب اهللا تعاىل
 ،ميويف هذا اللقاء رأينا كيف غُيب الكثري من األحكامِ اليت حيملُها القرآنُ الكر.. 

وذلك من خاللِ عدمِ رؤية  ،وكيف حلّت أهواُء رجاالت التاريخ مكانَ تلك األحكام
ومن خاللِ بعضِ الروايات اليت متّ  ،النص القرآينّ إالّ من خالل تفسريِ بعضِ السابقني

  . .مع أنها تخالف صريح الصياغة اللغوية للقرآن الكرمي ،نسبها ظُلماً إىل الرسول 
ولذلك ال غرابةَ أن يصدوا من كُلِّ من يدعو إىل جعلِ القرآن الكرمي معياراً  ..

وحتى لو  ،حىت وإن كان الذي يدعو إىل ذلك هو عيسى عليه السالم ،للتاريخ وأصنامه
  ..ثبت علمياً وبالتحليل املخربي أنه بالفعل عيسى ابن مرمي

هي اآلليةُ  ،وبالقرآن الكرمي ،تاب بعيسى عليه السالمواآلليةُ اليت يؤمن ا أهلُ الك.. 
بالنسبة  –وبالتايل فال ضري  ،بعد أن يتبين هلم أنه بالفعل عيسى ابن مرمي ،العلميةُ اردة

  ..كونه األعلم باحلقيقة اليت يرتلُ ا ،أنه حيكم بالقرآن الكرمي  –هلم 
كما  –هو مدخلٌ علمي حسي مادته  ،ن بابنِ مرميفَمدخلُ أهلِ الكتاب لإلميا.. 

وبابه السويةُ العلميةُ واحلضاريةُ العاليةُ اليت تثبت  ،متيز جسد ابن مرمي عليه السالم –رأينا 
ملا آمن أهلُ  ،ولو كان املدخلُ تارخيياً يعتمد على ما متّ تلفيقُه خاللَ التاريخ. .ذلك

  ..ألنَّ ما سيأيت به ينقض كُلَّ افتراءام عليه ،بابنِ مرمي يف نزوله الثاين الكتابِ
وهي أنَّ ضرب ابنِ مرمي مثالً من خاللِ  ،وهنا ال بد من توضيح نقطة هامة جداً.. 

ال يعد معجزةً مصدقةً للمنهج الذي سيحكم به وهو القرآن  ،متيزِ جسده عليه السالم
وكنا قد بينا أنّ مرحلةَ  ،فالقرآنُ الكرمي هو املنهج واملعجزةُ كما بينا سابقاً ،الكرمي

  . .املُعجزات الكونية املُصدقة لرساالت اِهللا تعاىل قد انتهت بترتيلِ القرآن الكرمي
 ،وما معجزةُ متيزِ جسد عيسى عليه السالم اليت تضرب منوذجاً حني نزوله الثاين.. 

فعيسى عليه السالم ال يأيت مبنهجٍ . . من أجل إثبات أنه بالفعل عيسى عليه السالمإالّ
وما سيفعلُه  ،منهجه يف نزوله الثاين هو القرآنُ الكرمي. .أبداً. .جديد حيتاج ملعجزة جديدة
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من  وعلى الرغم. .وتبيانُ ما لُفّق على منهجِ اِهللا تعاىل ،هو الوصولُ بتفسريه إىل القمة

ألنَّ حقيقةَ إميانِهِم  ،ذلك سيصد منه عابدو األصنام الفكرية ممن يحسبون على اإلسالم
  . .بروايات التاريخ ورجاالته أكرب من حقيقة إميانِهِم بالقرآن الكرمي

نصرةً  ،احلالةُ التارخيية اليت يتم فيها الصد من قبلِ عابدي أصنامِ التاريخ. .إذاً.. 
تترافق مع احلالة التارخيية اليت  ،هذه احلالةُ ،يخ برواياته ورجاالته ومذاهبِه وطوائفهللتار

 ،ويتم االنصياع للقرآن الكرمي ،ينتهي فيها افتراُء أهلِ الكتابِ على ابنِ مرمي عليه السالم
اليت قيمتها  ،التاليةوهذا ما رأيناه يف املسألة الكاملة . .وحيكم ابن مرمي عليه السالم به

 ة لكلمةةُ تساوي تسعةَ عشر ضعفاً القيمة العدديالعددي     ..  
             =237  
                                       

   =314  
237  +314  =551  =19  ×29  

    =29  
يقتضي ايةَ االختالف  ،فإميانُ أهلِ الكتاب بابنِ مرمي عليه السالم يف نزوله الثاين.. 

وهذا ما كُنا قد رأيناه يف . .ويقتضي العلْم حبقيقته عليه السالم ،وايةَ الشك يف شأنِه
  ..توازن النصين القرآنيني التاليني

                                          
  314= ]  157 :النساء[ 

                                       
   ]314=  ] 159 :النساء  

 –أيضاً  –وإميانُ أهلِ الكتاب بابنِ مرمي عليه السالم يف نزوله الثاين يقتضي .. 
  ..سألة الكاملةه يف املؤوهذا ما نقر. .بعد أن يبلغَ تفسريه أوجه ،اإلميانَ بالقرآن الكرمي

       ]123=  ] 88 :ص  
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   ]314=  ] 159 :النساء  

123  +314  =437  =19  ×23  
ناتج عن التقاِء الروح الذي نزله اهللا تعاىل يف  ،لوغُ تفسريِ القرآن الكرميِ أوجهفب.. 

كما  ،مع الروح الذي مأل نفس ابن مرمي عليه السالم ،)القرآن الكرمي ( كتابِه الكرمي 
  ..بينا

ضخمه أهلُ الكتاب فجعلوا املسيح ابناً  ،وامتالُء نفس عيسى عليه السالم بالروح.. 
  :ِهللا تعاىل                ]كلمة. .] 30 :التوبة واختيار  

      ًة ليس عبثابالذات يف هذه العبارة القرآني،  فكلمةُ املسيح تعين اجلانب
  ..ه السالمأي جانب الرسالة اليت حيملُها عيسى علي ،الروحي يف ذات عيسى عليه السالم

ولذلك نرى أنّ القيمةَ العدديةَ  ،هو عيسى احلاملُ ملنهجِ اِهللا تعاىل. .فاملسيح إذاً
 لكلمة    ،  ساوية لكلميت تم العددييالق جمموع   ،     ..  

    =46  
    =12، ،    =34  

12  +34  =46  
نقرؤها يف املسألة الكاملة التالية، اليت جتمع بني افترائهِم على املسيحِ .. يقةهذه احلق.. 

عليه السالم وحتذيرِ املسيح هلم، وبني الوعد اإلهلي بِعلْمِ احلقيقة حني الرتولِ الثاين للمسيحِ 
بأنّ القيمةَ وتتجلّى عظمةُ اإلعجاز القرآين .. عليه السالم حيث تنتهي كُلُّ هذه االفتراءات

 ةَ لكلمةتساوي تسعةَ عشر ضعفاً القيمةَ العددي الكاملة ةَ هلذه املسألةالعددي   ..  
          ]141=  ] 30 :التوبة  
                                     

                             ]72 :املائدة [  =
610  
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       ]123=  ] 88 :ص  

141  +610  +123  =874  =19  ×46  
    =46  

 –كما بينا  –اليت تتحقّق أحداثُها  ،أيضاً يف املسألة التالية نقرؤهاوهذه احلقيقةُ .. 
وهذه املسألةُ الكاملةُ متوازنةٌ متاماً مع املسألة . .حني الرتولِ الثاين للمسيحِ عليه السالم

عفاً القيمةَ العدديةَ تسعةَ عشر ض –أيضاً  –فقيمتها العدديةُ تساوي  ،الكاملة السابقة
 لكلمة    ..   
                

            ]751=  ] 64  – 63: الزخرف  
       ]123=  ] 88 :ص  

751  +123  =874  =19  ×46  
    =46  

نرى مقابلةً ما بني قَولِ النصارى عن املسيح عليه السالم  ،وما بني هاتني املسألتني.. 
 ،غم من حتذيره عليه السالم هلم من الشرك قبل وفاتهعلى الر ،بأنه ابن اهللا تعاىل بعد وفاته

نراها توازناً . .هذه املُقابلة. .وما بني قَوله بعد نزوله الثاين الذي يبين فيه هذه االختالفات
  ..يف القيم العددية بني نصني من املسألتني الكاملتني السابقتني

          ]141=  ] 30 :التوبة  
                                  

             ]106=  ] 72: املائدة  
141  +610  =751  

                                  
                               

  751=  ] 64  – 63 :الزخرف[ 
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فسيختلفون حىت يف  ،وال يريدون علْم ذلك ،أما الذين ال يعلمون نبأه بعد حنيو.. 

ألنهم يصدون عن حقيقته ويتمسكون بأصنامهِم  ،الرتول الثاين لعيسى عليه السالم
املتوازنة مع كلٍّ  ،يف املسألة الكاملة التالية نقرؤهوهذا ما  ،الفكرية حىت بعد نزوله الثاين

تسعةَ عشر  –أيضاً  –وبالتايل قيمتها العدديةُ تساوي  ،املسألتني الكاملتني السابقتنيمن 
 ةَ لكلمةضعفاً القيمةَ العددي    ..   

                                 
                 ]58 – 57: الزخرف [ = 

552  
                                  

  322=  ] 65 :الزخرف [
552  +322  =874  =19  ×46  

    =46  
 .. م هذا ال خيتلفالذين افتروا على  –من حيث اجلوهر  –وموقفُه عن موقف

 ،يف املسألة الكاملة التالية –أيضاً  –وهذا ما رأيناه . .املسيحِ عليه السالم يف نزوله األول
شر ضعفاً تسعةَ ع –أيضاً  –وبالتايل قيمتها العدديةُ تساوي  ،املتوازنة مع املسائلِ السابقة

 ةَ لكلمةالقيمةَ العددي    ..  
                                    

                                        
             ]874=  ] 157  – 156 :النساء  =

19  ×46  
    =46  

  : دالالت اآلية الكرمية.. إذاً..                 
          ]ها اليت ] 159: النساءة ذاتيف اللحظة التارخيي تتحقّق ،
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يتم فيها الصد من ابن مرمي، كما بينا، وهي ذاتها اللحظةُ اليت يرتلُ فيها ابن مرمي عليه 

وهذا ما نراه جلياً يف املسألة الكاملة .. ذلك بغتةالسالم علماً للساعة، حيثُ تأيت بعد 
 التالية، اليت قيمتها العددية تساوي تسعةَ عشر ضعفاً القيمة العددية لالسم      ..  

                                       
   ]314=  ] 159 :النساء  

      ]75=  ] 61 :الزخرف  
                             

  276=  ] 66 :الزخرف[ 
314  +75  +276  =665  =19  ×35  

     =53  
وهكذا نرى أنَّ احلكْمةَ اليت تربطُ اللحظةَ التارخييةَ اليت رفع فيها عيسى عليه .. 

بني إميان  ،وصوالً إىل احلالة اليت يتم فيها الفرز يف نزوله الثاين ،السالم يف اية نزوله األول
أُخرى ،به من جهة من جهة عنه وجدالٍ وخصومة ماً  نرى يف كُلِّ ،وصدذلك قاس

ه إىل أصنام من جهة شتركاً، هو وصولُ الصدامِ ذروتهموبني  ،بني حتويل التاريخ ورجاالت
وهذا ما نراه محتوى يف املسألة . .التجرد من التاريخ وأهواء صانعيه من جهة أخرى

  ..الكاملة التالية
                                

                                
        ]920=  ] 55 :آل عمران  

                                       
   ]314=  ] 159 :النساء  

                   

               ]552=  ] 58 – 57: الزخرف  
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 .. ةالسماوي جِ الرساالتاِهللا تعاىل يف تدر إطارِ حكمة وهذه احلكمةُ هي ضمن
منه احملتواة اخلامتة القرآينوصوالً إىل الرسالة اً ومعجزةً يف النصنا سابقاً ،جكما بي. .

فمعجزةُ جسد ابن مرمي عليهما السالم ليست معجزةً مصدقةً للمنهج الذي سيحكم به 
إنما هي املَثلُ والنموذج الذي يضرب ملعرفة عيسى  ،عيسى عليه السالم يف نزوله الثاين

  .  .عليه السالم يف نزوله الثاين
إنما يرتلُ حينما يبلغُ التاريخ  ،ابن مرمي عليه السالم ال يرتلُ مبنهجٍ جديد. .إذاً.. 

 ،فيغيب منهج اهللا تعاىل ،وذلك حينما يبلغُ الغرق يف مستنقعات التاريخ أوجه ،ايته زماناً
ها أصحابمقدي وطوائف ومذاهب ورجاالت ها على ويستبدلُ بأصنامِ التاريخ من روايات

 ،ناصراً له ،يرتلُ عليه السالم خادماً للقرآن الكرمي. .حني ذلك. .أنها عني منهجِ اِهللا تعاىل
مبيناً كُلَّ االفتراءات اليت يفتريها عابدو أصنامِ التاريخِ على الرسولِ  ،مفسراً له ،مدافعاً عنه

فتراءات اليت يفتريها اآلن أهلُ إضافةً لتبيني اال ،وعلى املنهجِ الذي نزلَ عليه حممد 
  . .الكتاب من جعلِ عيسى عليه السالم ابناً ِهللا تعاىل وإىل غريِ ذلك من االفتراءات

إنّ عبادةَ األصنامِ الفكرية عرب تقدميِ روايات التاريخِ نصوصاً مقدسةً وجعلِ هذه .. 
أبشع من عبادة املنحوتات . .العبادة هذه. .النصوصِ معياراً حتى لدالالت كتابِ اِهللا تعاىل

ألنَّ التخلّي عن عبادة املنحوتات  ،املادية اليت يصنعها اإلنسانُ بيده من احلجارة وغريِها
فغياب احلقيقة عن أعنيِ . .األصنامِ الفكريةعبادة املادية أسهلُ بكثري من التخلّي عن 

ةةأع ،عابدي أصنامِ التاريخِ الفكرياملادي لعابدي املنحوتات منه بالنسبة مق..  
رأينا حجم الفارق  –على سبيل املثال  –يف شرحنا ملسألة العبيد وملك اليمني .. 

وبني شرحِ هذه املسألة  ،من جهة ،بني دالالت كتابِ اِهللا تعاىل اليت حيملُها هلذه املسألة
ورأينا كيف أنّ سيب النساِء . .هة أُخرىتارخيياً وتلبيسِ ذلك لكتابِ اِهللا تعاىل من ج

قَد متَّ حتت شعار تنفيذ  ،واألطفالِ وهتك األعراضِ واملتاجرةَ بأموالِ البشرِ وأعراضهِم
  ..مع أنّ حكم اهللا تعاىل ال حيملُ ذلك ال من قريبٍ وال من بعيد ،حكمِ اِهللا تعاىل
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نرى بشكلٍ جلي أنّ تقدمي  –ني أعين مسألةَ العبيد وملك اليم –من هذا املثال .. 

يتعدى خطره عابد  ،روايات التاريخ ورجاالته صنماً يحولُ بيننا وبني كتابِ اِهللا تعاىل
وهذا أبشع من عبادة املنحوتات املادية اليت ال يتعدى  ،صنمِ التاريخِ إىل غريِه من البشر

  ..خطرها العابد ذاته
نتيجةَ  ،ابتداًء من أفراد األجيال األوىل إىل اآلن ،علماِء ومن األبرياءفكم قُتلَ من ال.. 

ومنهج اهللا تعاىل  ،!!حتت شعارِ تطبيقِ منهجِ اِهللا تعاىل ؟ ،األفكارِ التكفريية والظالمية
  . .حيملُ نقيض ما يلَبس عليه

حىت فيما  ،آلخركم حنملُ من التقوقع على الذات ومن احتكارِ اخلالص وإلغاِء ا.. 
كُلٌّ يصنف نفسه من الفرقة الناجية حارماً اآلخرين حىت من . .بيننا من مذاهب وطوائف
سقوطَ كلِّ هذه األفكارِ  –يف هذا اللقاء  –وكنا قد رأينا  ،أبناء دينه من هذه النجاة

  ..التكفريية والظالمية
لقبولِ دالالت كتابِ اِهللا تعاىل معياراً  جوهر حلِّ املشكلة يكمن يف استعدادنا.. 

ويف استعدادنا للتخلّي عن كُلِّ الروايات امللفّقة على  ،لكلِّ ما حنملُ من أفكارٍ وتصورات
كما رأينا يف الكثري من املسائل اليت  ،واليت ينقضها كتاب اهللا تعاىل الرسولِ حممد 

  ..عرضناها يف هذا اللقاء
 ،أينا سابقاً كيف أنّ اَهللا تعاىل يحذِّر من منهجِ االتباعِ األعمى لآلباءوكنا قد ر. .

  ..الذي هو منهج تقدميِ التاريخِ كبديلٍ عن منهجِ اِهللا تعاىل
                                       

         ]471=  ] 170 :البقرة   
                        

            ]518=  ] 104: املائدة   
                                             

         ]529=  ] 21 :قمانل   
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     ]743=  ] 23  – 22 :الزخرف  
471  +518  +529  +743  =2261  =19  ×119  

  :ويف هذه املسألة الكاملة نرى يف العبارة القرآنية..               
                  ،  َنرى أنَّ كلمة     تعين املنهج
 بني دالالت كلمة  –يف كتابِ اِهللا تعاىل  –علينا أنْ نميز . .إذاً. .الفكري  ،  وبني

 كلمة دالالت   .. والنسل دةٌ عن االنتماِء القومي وعن اللغةجرة مفهي  ،فكلمةُ أُم
 بينما كلمةُ . .عةَ األفراد من زاوية املُشترك الذي جيمعهمتعين جممو    هي اليت تعين

  ..، واحلركةَ ضمن هذا اإلطارالبعد القومي واللغوي
حبيث تصف  ،مبعىن أنهم ينتمونَ إىل مناهج فكرية مختلفة ،هم أُمم ،فَكُلُّ قومٍ.. 

وكلمةُ أُمة ليست مقتصرةً . .لقوم هلم مشتركُهم الفكريكلمةُ أُمة جمموعةً من هؤالء ا
 ،يتعدى حدود القوم ،فاملُشترك الفكري الذي له إطار منهجي يميزه ،على قومٍ محددين

  ..مبعىن يشملُ أفراداً ال يمكن حصرهم يف قومٍ محددين
ألنه ليس على املنهج  ،أُمته ولكنه ليس من ،فأبو هلب من قومِ الرسول محمد .. 

  :من هنا نرى أنّ العبارةَ القرآنيةَ الواردةَ يف سؤالك. .الذي أُنزلَ عليه       
                                   

 :مبعىن. .صف ما يصنعه املنهج الذي أُنزلَ على الرسول محمد ت ،] 101 :آل عمران[ 
ألنهم  ،هم خري أُمة أُخرِجت للناس –مهما كانت قومياتهم  –أنّ متبِعي هذا املنهجِ 

ونَ بِاللَّهنمؤيكَرِ وننِ الْمنَ عوهنيو وفرعونَ بِالْمرذ ،يأْم همفهذا  ،ا املنهجنتيجةَ التزام
من  وهذا ال يعين أنّ كُلَّ قومِ الرسول محمد . .املنهج يصنع خير أُمة أُخرِجت للناس

 ،فأُمته هم امللتزمون مبنهجه. .حمصورةٌ ضمن إطارِ قومه كما أنه ال يعين أنّ أُمته  ،أُمته
  ..مهما كان انتماؤهم القومي
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   : والعبارةُ القرآنية..          

يف  بصيغة املُضارعِ واملُخاطَب كما نرى، تدلُّ على صفات يقوم ا حاملو منهج اهللا تعاىل
. .فهي تصف أعمالَ متبعي منهجِ اهللا تعاىل يف كُلِّ زمان ومكان ،كُلِّ زمان ومكان

  :لعبارةُ القرآنيةوا             بصيغة املاضي،  تدلُّ على كينونة
 ،بصيغة املاضي تدلُّ على الكينونة   فكلمة  ،ج للناس تلك األمةاملنهج الذي يخرِ

  ..كونَ األمة املعنية منهجاً مجرداً عن الزمان واملكان
  اِهللا تعاىل حينما تقترنُ كلمةُ  ففي كتابِ..     مبا هو فوق الزمان واملكان، 

   :ويف قوله تعاىل ،حيث الكينونةُ مجردةٌ عن الزمان واملكان ،فإنها تعين الكينونة  
          ]دليلٍ على ذلك ] 11 :النساء وبالتايل فالعبارة . .ألكرب

   القرآنية            عن الزمان واملكان داملُجر تعين املنهج، 
  ..الذي بكينونته ينتج خري اُمة أُخرجت للناس

خير أُمة أُخرجت للناس، هم جمموعةُ األفراد امللتزمني مبنهجِ القرآن الكرمي، يف .. إذاً.. 
وهذه اخلرييةُ ناجتةٌ عن كون القرآن .. ا كانت انتماءاتهم القوميةكُلِّ زمان ومكان، مهم

وكُلُّ ذلك ... الكرمي يهدي ألقومِ سبيلٍ يصلح حالَ اإلنسان ويصنع منه أفضلَ ما هو ممكن
ماوية، مرده أنّ القرآنَ الكرمي قَولُ اهللا تعاىل الذي حيملُ ما ال يحملُه غريه حىت من الكُتب الس
  ..مبا يف ذلك املنهج واملعجزة، وال يستطيع اإلتيانَ مبثله اإلنس واجلن وإن اجتمعوا لذلك

  فما بني العبارة القرآنية الواردة يف سؤالك ..            
                        ، ةالقرآني وبني العبارة:  
                        ]9 :اإلسراء [،  ما يف كفةهيضع كرشتم

اإلنس واجلن عن اإلتيان مبثلِ  ،ميزان عجز نبيه األخرى اآليةُ الكرميةُ اليت تيف كفّت عوضت
  ..وهذا ما نراه يف التوازن التايل. .رميالقرآن الك
                                        

       ]376=  ] 110 :آل عمران  
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           ]151=  ] 9 :إلسراءا   

376  +151  =527  
                              

        ]527=  ] 88 :اإلسراء  
كما نرى  –حيثُ يعود الفارق  ،وبني أُمته الرسول  إذاً علينا أن نميز بني قَومِ.. 

فمن الظلمِ ملنهجِ اِهللا تعـاىل حتميـلُ   . .)القرآن الكرمي ( إىل االلتزامِ مبنهجِ اِهللا تعاىل  –
ومن الظلمِ اعتبار كلِّ من . .مشاكلنا واختالفاتنا وتقصريِنا وختلّفنا على هذا املنهجِ العظيم

فذلك ناتج عن جهلٍ لحقيقة دالالت . .منتمياً إىل أُمته الرسولِ محمد  ينتمي إىل قومِ
  . .الكلمات القرآنية

ولو عدنا إىل حقيقة اخلالفات بني املذاهبِ والطوائف اإلسالمية املتفقة على .. 
لرأينا أنّ  ،طبيقِ أحكامهكَونه كتاباً منزالً من عند اِهللا تعاىل وعلى ضرورة ت ،القرآن الكرميِ

 ها  –هذه اخلالفاتعظمةً –يف مةٌ وليست نوعيكمي،  اليت تسود تمعاتا قمزها توأن
وذلك مرده اختالف الروايات والتفسريات والتأويالت التارخيية اليت تتبع هلا هذه . .فيها

والطوائف ا ،املذاهب ةوهي ما أطلقنا عليه اسمكريألصنامِ الف،  هكُلٍّ أصنامحيثُ ل
  . .الفكرية اليت حتجزه عن إدراك الفكرِ احلق يف القرآن الكرمي

على حسابِ احلق  ،وهذا يؤدي إىل تقديسِ التاريخِ بِشكْلٍ تصاعدي مع الزمن.. 
بني هذه املذاهبِ  ولذلك نرى أنه مع الزمن تزداد اهلُوةُ ،الذي يحملُه القرآنُ الكرمي

أكثر  ،وتكونُ تربةُ التكفريِ وإلغاِء اآلخرين واالقتتالِ معهم ،ويزداد اخلالف ،والطوائف
فَكُلُّ ذلك نتيجةٌ لالبتعاد عن . .فنرى ما نراه من تشتت فكري ال يثمر إالّ التيه ،خصوبة

  ..ريخِ ورجاالتهإدراك دالالت النص القرآينّ بشكلٍ مجرد عن روايات التا
فاُهللا تعاىل يبين لنا أنَّ حقيقةَ الشهادة بوحدانيته جلَّ وعال، ال تكونُ إالّ من خاللِ .. 

 باعِ األعمى ملوروثاإلت األمورِ واألشياء، وليس عرب على حقيقة الوقوف عرب ،املنهجِ العلمي
  .. اآلباء
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 : إننا نرى أنَّ اَهللا تعاىل يقول. .      لمدون غريِهم –، واضعاً أُويل الع 

قَطْعاً للطريقِ على منهجِ اإلتباعِ  ،ومل يذكر حىت املُرسلني أو النبيني ،مع املالئكة –
أنما يريده جلَّ  ،اً أعمىفحتى إتباع املُرسلني والنبيني ال يريده اُهللا تعاىل إتباع ،األعمى

فاملُرسلون والنبيون عليهم . .وعال من خاللِ العلْمِ بِحقيقة ما أُرسلَ معهم عليهم السالم
ليبقى إدراك هذه الشهادة  ،من زاوية كونِهِم أُويل علم ،السالم يدخلون يف هذه الساحة

  ..إدراكه لحقيقة ما يعتقد به سبيالً لكلِّ من يتخذُ العلْم منهجاً يف 
هو أنّ القرآنَ الكرمي يمثّـلُ   ،من أهم ما أدركته يف رحلة هذا احلوار :113س 

 –على كتابِ اِهللا تعـاىل   –لدرجة يعاير فيها  ،منهج اِهللا تعاىل املُطلَق ومعجزته املُطلقة
مرمي عليهما السالم على الرغم من امتالء فعيسى ابن  ،قَولُ كُلِّ ما هو دونَ اهللا تعاىل

وهـو   ،ال خيتلف عن دور الرسول حممد  –يف نزوله الثاين  –دوره  ،نفسه بالروح
  . .وتبيان ما يتم تلفيقُه على منهج اهللا تعاىل ،تفسري كليات النص القرآين

صالحيةَ التشـريع   مل يكن ميلك  أنّ الرسولَ حممداً  –سابقاً  –وكنا قد رأينا .. 
مـن أعمـاقِ    خارج دالالت النص القرآين، ورأينا أنّ السنةَ الشريفةَ هي ما استنبطَه 

  القرآين سـبع اُهللا تعاىل القدرةَ على الغوصِ يف أعماقِ النص القرآين، حيث أعطاه النص
  ..درجات
ومبعىن .. نَ الكرمي ؟هل هذا يعين أنّ مصدر التشريع اإلسالمي ال يتجاوز القرآ.. 

ليست من  –بناًء على ذلك  –هل السنةُ الشريفةُ واالجتهاد والقياس واإلمجاع .. آخر
  ..مصادرِ التشريع ؟
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فهـذه  . .)مصدر التشـريع  (  :اإلجابةُ على هذا السؤال تتعلّق مبا نعنيه بالعبارة.. 
 ، نبع قبلَه للدالالت واألحكامتعين النبع األولَ الذي ال –حسب هذه الصياغة  –العبارة 

  . .والذي تستمد منه قنوات التشريع وأدواته مادةَ التشريع الذي جيب أن يأخذَ ا املؤمنون
 ..   جِ الرسـاالتةَ يف تـدرنا كيف أنّ احلكمةَ اإلهليا قد بيويف بداية هذا احلوار كُن
 ،واملعجزة كلِّ املعجزة يف الـنص القـرآين   اقتضت احتواَء املنهجِ كلِّ املنهجِ ،السماوية

. .فدالالت النص القرآينِّ ومعجزاته صاحلةٌ لكلِّ زمان ومكان ،وبشكلٍ مجرد عن التاريخ
ولذلك رأينا كيف أنَّ النص القرآينَّ يتميز عن غريِه من الكتب السماوية بكونِه قولَ اهللا 

  ..من اِهللا سبحانه وتعاىل أي بكونِه صياغةً لغويةً ،تعاىل
 ،وأولئك الذين يريدون النص القرآينَّ مجرد مصدرٍ من جمموعة مصادر أخـرى .. 

 ،حيثُ يزعمونَ أنّ السنةَ الشريفة مكملةٌ للقرآن الكرمي ،يصفونه بالنقص –بذلك  –إنما 
يئون للقرآن الكـرمي  فهم بذلك يس ،وأنّ هناك أحكاماً ليست موجودةً يف القرآن الكرمي

ضاربني بعرضِ احلـائط   ،وهم بذلك قد طلّقوا عقولَهم ،وللسنة الشريفة على حد سواء
مقدمني  ،ويتاجرون بشعارات جوفاء ،كُلَّ الدالالت الواضحة اليت حيملُها كتاب اهللا تعاىل

ن ال يعبدها مبخالفته للسنة الشريفة يتهم م ،أهواَءهم وأهواَء بعض السابقني أصناماً تارخييةً
  ..ولذلك نراهم يحاربونَ كُلَّ متدبرٍ لكتابِ اِهللا تعاىل ،وإلمجاع األمة

 ،أنَّ االجتهاد والقياس واإلمجاع مصادر تشريعٍ كما يزعم –جدالً  –ولو فرضنا .. 
منها مستقلٌ من حيث احتوائه وأنَّ كُالً  ،فهذا يعين أنها النبع األول للدالالت واألحكام

وإالّ ملـا اُعتـربت    ،على كُليات من مادة التشريع تميزه عن غريِه من املصادر اُألخـرى 
 –يف هذه احلالة املفترضـة   –وبالتايل فهي مبستوى النص القرآينّ ألنها  ،مصادر تشريع

قضه القـرآنُ الكـرمي مـن    وهذا الزعم ين ،حتوي أحكاماً ال وجود هلا يف النص القرآين
  . .أساسه

أي ال  ،أي ال نبع قبلَه وال نبع غـريه  ،القرآنُ الكرمي تبيانٌ لكلِّ شيء ،فمن جهة.. 
وما االجتهاد والقيـاس واإلمجـاع إالّ أدوات وأقنيـةٌ     ،مصدر للتشريع خارج نصوصه
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هة أُخـرى فـإنّ هـذه    ومن ج. .الستنباط األحكام من النبع األول وهو القرآنُ الكرمي

وحباجة  ،حتتملُ اخلطأ والصواب –باستثناِء السنة الشريفة  –األدوات واألقنية االجتهادية 
. .فما يثبت عند جيلٍ قد ال يثبت عنـد آخـر   ،إىل معايرة مستمرة على كتاب اهللا تعاىل

  . .!!!فكيف إذاً تعترب مصادر تشريعٍ كالقرآن الكرمي ؟
فهي قناةُ تشريعٍ مطلقةٌ كالقرآن الكـرمي ال يأتيهـا    ،نسبة للسنة الشريفةأما بال.. 

ولكنها .. لألحكامِ من األعماقِ الباطنة للنص القرآين كونها استنباطَ الرسول  ،الباطلُ
ليست مصدراً مستقالً بذاته عن كتابِ اهللا تعاىل، كما يريد ويسـوق عابـدو أصـنام    

فتلك  ،ا نعنيه بالسنة الشريفة ليس كُلَّ الروايات يف الصحاح كما يزعموم.... .التاريخ
الذي نعنيـه بالسـنة   .... .الروايات فيها الكثري الذي خيتلف مع دالالت النص القرآين

وذه اآللية فقط  ..هو ما وافق النصوص القرآنية من بني الروايات اليت بني أيدينا ،الشريفة
  ..حتري السنة احلق مما متّ وضعه على الرسول  يمكننا

املشـكلة  . .وال يوجد مسلم يؤمن بالقرآن الكرمي يمكنه أن ينكر السنةَ الشريفة.. 
 ،أصنامِ التاريخ ليست يف اإلميان بالسنة الشريفة أو بعدم اإلميـان ـا   عابديبيننا وبني 

فهم يقدمونَ الروايات اليت صححها أفراد  ،سنة الشريفةاملشكلة تكمن يف حتديد نصوصِ ال
وحنن نقولُ هلم ال بد مـن   ،محددون يف عصرٍ محدد على أنها مجيعها سنةٌ جيب اتباعها

فالكثري منها ثبتـت خمالفتـه    ،معايرة هذه الروايات بشكلٍ مستمر على كتاب اهللا تعاىل
  .    . وللعلم واملنطقلدالالت كتاب اهللا تعاىل

  : ملّا كان القرآنُ الكرمي تبياناً لكلّ شيٍء كما يؤكّد مرتِّلُه جلّ وعال.. إذاً.. 
       ]ةُ إالّ ] 89: النحلبه األم طالَبت كْمح دوجوبالتايل ال ي ،

لقرآن الكرمي، ملّا كان ذلك، فإنه ال يوجد نبع آخر للتشريع خارج النص القرآين، وله تبيانٌ يف ا
من ..... فوجود نبعٍ آخر للتشريع يعين أنّ النص القرآينّ ناقص مبقدار ما يعطيه ذلك النبع اآلخر

فاحلكمةُ اإلهليةُ يف هنا نرى أنَّ النص القرآينَّ هو مصدر التشريع الوحيد يف الرسالة اخلامتة، 
 .. تدرجِ الرساالت السماوية تقتضي ذلك، وهذا ما رأيناه يف بداية هذا احلوار
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 أنّ كلمةَ  –يف كتاب اهللا تعاىل  –ولذلك نرى ..       دون إضـافة، واملتعلّقـة

الكُبر يف بالقرآن الكرمي، ترد مرتني يف آيتني قيمتهما العددية تساوي جداء أساس معجزة إحدى 
  ..نفسه
                                  

   282=  ] 45 :األنبياء [
        ]79=  ] 4 :النجم  

282  +79  =361  =19  ×19  
 و املعين بكلمة ومما يؤكّد أنّ القرآنَ الكرمي ه. .     يف اآلية الكرمية     

        ،  القرآن يحلنا و رصوة تقُرآني أنّ هذه اآليةَ الكرميةَ تتكاملُ مع عبارة
 –مل ترد  ،حيثُ كلمةُ وحي مضافة ومتعلّقة بالقرآن الكرمي ضمن سياقها النصي ،الكرمي

  ..إالّ يف هذه العبارة القرآنية –عاىل يف كتاب اهللا ت
               ]114: طـه [  =
225  
        ]79=  ] 4 :النجم  

225  +79  =304  =19  ×16  
 ولذلك نرى أنّ كلمةَ ..     الكرمية  يف اآلية             ، 

 تتوازنُ متاماً مع كلمة       ..  
    =29  
    =29  

  ..ولو عدنا إىل املسألة الكاملة.. 
                                   

   282=  ] 45 :األنبياء [
        ]79=  ] 4 :النجم  
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282  +79  =361  =19  ×19  

  :وأخذنا منها العبارةَ القرآنية..                   الكرمية مع اآلية: 
             ، هاذات يف املسألة،  تصف ةقرآني لرأينامها تتوازنان مع عبارات

  ..لنا النص القرآينَّ املُرتَّلَ من عند اهللا تعاىل
        =109  
        =79  

109  +79  =188  
          ]188=  ] 9 :احلجر    
            ]188=  ] 85 :اإلسراء   
         ]188=  ] 3 :الزخرف   

متدبرٍ ملنهجِ اِهللا تعاىل حـامالً رايـةَ    ومن بعده كُلُّ ،فالذي ينذر به الرسولُ .. 
وهذا يؤكِّد أنّ القرآنَ الكرمي هـو  . .وما يستنبطُ منه ،هو النص القرآينُ حصراً ،الدعوة

وأنّ السنةَ الشريفةَ احلق اليت نتحراها مبعايرة ما وصلنا من روايات  ،مصدر التشريعِ الوحيد
  ..ولكنها ليست مصدراً مستقالً للتشريع ،تشريعٍ مطلقة إنما هي قناةُ ،على القرآن الكرمي

 : ولو أخذنا من هذه املسألة الكاملة العبارةَ القرآنية..                 
       الكرمية مع اآلية             ها، لرأينامهاذات يف املسألة ، 

  ..تتوازنان مع آية كرمية تبين لنا تكذيب القومِ بالقرآن املُوحى من اهللا سبحانه وتعاىل
          =173  
        =79  

173  +79  =252  
              ]252=  ] 66: األنعام   

 وكنا قد رأينا كيف أنّ هذه اآليةَ الكرمية ..                      

            ،  أي فْعلنا أنَّ ر نبيت ةقُرآني واحدة مع عبارات تتكاملُ يف مسألة
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وأنّ اإلميانَ بأي حديث خارج الـنص   ،إىل درجة املُطلَق –غريِ النص القرآين  –ث حدي

  ..هو يف احلقيقة تكذيب بكتاب اهللا تعاىل ،القرآينّ إمياناً مطلقاً
              ]252=  ] 66: األنعام   
        ]164=  ] 185 :األعراف   
          ]199=  ] 6 :اجلاثـية   
       ] 164=  ] 50 :املرسالت   

252  +164  +199  +164  =779  =19  ×41  
 ..  ضرورةَ عدمِ رفْـعِ أي نبيةَ اليت تالقرآني العبارات الكاملة ولو أخذنا من هذه املسألة

حديث خارج النص القرآينِّ إىل مستوى اليقني الذي يتصف به كتاب اهللاِ تعاىل، لرأينا أنّ هذه 
  ..تني متوازنتني، رأينامها يف السؤال السابقتتوازنُ متاماً مع أي من مسأل –مبجموعها  –العبارات القرآنيةَ 
        ]164=  ] 185 :األعراف   
          ]199=  ] 6 :اجلاثـية   
       ] 164=  ] 50 :املرسالت   

164  +199  +164  =527  
                              

       ]376=  ] 110 :آل عمران  
           ]151=  ] 9 :اإلسراء   

376  +151  =527  
                              

        ]527=  ] 88 :اإلسراء  
تطيع اإلنس واجلن على أن يأتوا مبثله ولو فكونُ القرآن الكرمي نصاً مطلقاً ال يس.. 

يقتضي أنه بكينونته هذه ينتج خري أمة أخرجت للناس ألنـه   ،كان بعضهم لبعضٍ ظهرياً
وكلُّ ذلك يقتضي من املؤمنني به عدم رفْعِ أي حـديث خـارج    ،يهدي لليت هي أقوم
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 به نصوص صفه إىل مستوى اليقني الذي تتالكرمينصوص القرآن..   خـارج فكلُّ نص

. .نصوصِ القرآن الكرمي إنما وصلنا بأدوات تارخيية حتتملُ اخلطأَ والصواب يف الوقت ذاته
وهذا ما يتجلّى يف التوازن التام بني القـيمِ   ..يف النصوصِ املتوازنة السابقة نقرؤههذا ما 

  . .العددية لتلك النصوص
إنما ننطلـق   ،إنَّ القرآنَ الكرمي هو املصدر الوحيد للتشريع :ولُولذلك عندما نق.. 

كمـا   وحنن بذلك ال ننكر السنةَ احلق للرسول  ،بذلك من دالالت النص القرآين ذاته
  ..يتوهم عابدو أصنامِ التاريخ، إنما نتحراها على معيارِ كتابِ اهللا تعاىل خادمني هلا مدافعني عنها

 ..   لوحـدة السبيلَ الوحيـد ما نرسمد لكتاب اهللا تعاىل، إنر املُجرذا املنهج من التدبو
فكلٌّ من أبناِء األمة حينما خيرج من مستنقعاته التارخيية ويسري يف سبيلِ القرآن الكرمي، .. األمة

يجد على هذا السبيل من أبنـاِء  حمطّماً أصنام التاريخ اليت حتولُ بينه وبني كتابِ اِهللا تعاىل، س
وبـذلك  .. املذاهبِ والطوائف اُألخرى كُلَّ من حطَّم أصنام التاريخ وخرج من مسـتنقعاته 

، ونتوحد ا، وبالتايل نكون أمـةً  ندرِك املنهج  إدراكاً سليماً، وخندم السنةَ احلق للرسول 
 ةكأم الفكر، وتدخل التاريخ ه  واحدةً تصنعفاعلة، تكونُ أهالً حلمل منهجِ اهللا تعاىل وإيصـال

  ..فال يمكن ألمة أنْ تصنع التاريخ قبلَ اخلروجِ من مستنقعاته.. إىل العالَمِ أمجع
  ..ما الذي تريد أنْ تقولَه للناس. .يف النهاية :114س 
برهانٌ يقطَع الشك  –نَ اآل –بني يديك  :أقولُ لكُلِّ إنسان عاقلٍ يف هذا العالَم.. 

فالعقْلُ الذي . .برهانٌ حاملٌ حتى للعقْلِ يف تعقُُّّله لذاته –اآلنَ  –بني يديك . .باليقني
الذي رأيناه رهانإىل الب هاللخ نم ظُرناُهللا تعاىل أنْ ن طْلُبي،  ارخيياكُمٍ ترقْلَ تع ليس

و ثقافاتلةضعي، هقُّلِ ذاتعقْلُ التما هو عدة عن األهواِء . .إنجرم اتفكما هي الرياضي
  . .كذلك فإنَّ البرهانَ الذي رأيناه مجرد عن ذلك. .والعصبيات واخلصوصيات

 ..نيا هو البحثُ عنِ احلقيقةالد احلياة رهوأخي اإلنسان إنّ ج. . نم وما رأيناه
برهان، هنطلُب رهانب ن أيم رال .... .هو أكب رهانب من مناهأنَّ ما قَد هعلَمأنْ ت جِبوما ي

ةإعجازي أدلَّة نم لُ القرآنُ الكرميحمما ي ملَةج ننُ مكَوي،  اإلبرة رأس غرِفا يمم أكثر
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من البحر. ..ذلكالت.. .ل ننعِ حاجزاً فال جتعلْ مالص قَةاملُسب اريخِ واجلَغرافيا والثقافات

التقليد األعمى يقْذف نفسك يف  كتابِ اِهللا تعاىل، وال تدع بينك وبني رؤية احلق يف
ةدائرل يمهاآلخرين ،املَركَزِ الو دةُ العمياُء ضحيطُها العصبيم..  

قلٍ يف هذه األمة، وأدعوه إىل أنْ يراجِع على معيارِ كتابِ اِهللا وأتوجه إىل كُلِّ عا.. 
تعاىل تصوراته املُسبقَةَ الصنعِ، وأنْ ينظُر إىل األمورِ واألشياِء من منظارِ البرهان الذي 

اً بينه وبني احلق الذي معياره كتاب اهللا تعاىل، وأالّ جيعلَ عصبيته املذهبيةَ والطائفيةَ حاجِز
فالنص املُقدس الذي ال يأتيه الباطلُ من بنيِ يديه وال من خلفه .. حيملُه كتاب اُهللا تعاىل
وبالتايل أدعوه إىل أنْ ال يطلِّق عقْلَه أمام أي نص تارخيي، وأمام .. هو القرآنُ الكرمي فقط

   ..كان عذرٍ يأي رأي أو تفسري، حتت أ
  ....... وشكراً.. .....

  
  

  
  



  
 

  
  :أخي القارئ .. 
  ..يف اية هذا البحث .. 
أدعك مع نورِ الربهان الذي رأيت ، أحد شهداِء اِهللا تعاىل املُكلَّفني بإيصال .. 
لغةٌ مجردةٌ  –اليت رأيناها  –فاملعجزةُ العدديةُ .. إىل كُلِّ الناس   –جلَّ وعال  –منهجه 

  ..عددت لغام ، ومهما اختلفت ديانام  يدركها كُلُّ العقالء ، مهما ت
وأدعك نبضاً يف قلوبِ الباحثني عن احلقيقة ، نازعاً كُلَّ جهلٍ حيملُه اخلارجون .. 

  .. من مستنقعات التاريخ  –كالبعوض  –
وأدعك مع مدد الروح الذي حييت ، أحد شهداء اهللا تعاىل يف تقوميِ فكرِ األمة .. 

ففي ذلك وحدةٌ لروحها .. ابِ اِهللا تعاىل وجعله معياراً لكُلِّ سبلِ حياا وعودتها إىل كت
  ..، وتسديد لرؤاها ، وتطهري هلا من أي دنس 

 ..حطِّماً بيت العنكبوت املنسوج وأدعكأصنامِ التاريخ ، ومن  م على منوالِ عبدة
  ..مدركاً أنه أوهن البيوت .. خيوط أوهامه 

 ..اِهللا تعاىل  وأدعك يف حفظ .. ه .. عاقالً احلقجماهداً .. ناطقاً به .. سامعاً صوت
  ..يف سبيله   –باحلكمة واملوعظة احلسنة  –
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   123 ......................... معجزة جمموع احلروف املرسومة يف النص القرآين:  34س 
   131 ........................ اجلملة القرآنيةمعجزة جمموع احلروف املرسومة يف :  35س 
   142 ........................ معجزة جمموع احلروف املرسومة يف اجلملة القرآنية:  36س 
   146 ........................ معجزة جمموع احلروف املرسومة يف اجلملة القرآنية:  37س 



   151 ............................. ) 19( احلرف القرآين املرسوم ومعجزة العدد :  38س 
   151 .........................  ) 19( عجزة العدد القرآين مباحلرف مفتاح تعلّق  : 39س 
   155 ....................................... حول احلرف املرسوم يف القرآن الكرمي:  40س 
   156 .............................. يف القرآن الكرمي)  19( معجزة العدد مفتاح :  41س 
   159 ...................................... يف القرآن الكرمي)  19( معجزة العدد :  42س 
   165 ...................................... يف القرآن الكرمي)  19( معجزة العدد :  43س 
   171 ........................... القرآنية توظيف املعجزة العددية يف فهم األحكام:  44س 
   178 ........................... القرآنية توظيف املعجزة العددية يف فهم األحكام:  45س 
   181 ........................................ حول مسألة األمية يف كتاب اهللا تعاىل:  46س 
   186 ...............................  رسم القرآن الكرمي صورة عن اللوح احملفوظ:  47س 
   187 ...............................  رسم القرآن الكرمي صورة عن اللوح احملفوظ:  48س 
   190 ............................... معجزة توازن القيم العددية للنصوص القرآنية:  49س 
   199 ........................................للكلمات القرآنيةمعجزة القيم العددية :  50س 
   203 ...................................تداخل األبعاد اإلعجازية يف النص القرآين :  51س 
   215 ............................. أعمق األبعاد اإلعجازية)  19( معجزة العدد :  52س 
   220 ............................. ة القرآنية منوذجاً يف أبعاد املعجزة العدديةالقص:  53س 
   230 ............................. ماهية القرآن الكرمي من منظار املعجزة العددية:  54س 
   235 .................... عجزة العدديةمن منظار امل النص القرآينعظمة صياغة :  55س 
   247 ................... توظيف النظرية اإلعجازية يف استنباط األحكام القرآنية:  56س 
   257 .......................................... يف مسألة الناسخ واملنسوخ املزعومة:  57س 
   266 ..........................................يف مسألة الناسخ واملنسوخ املزعومة :  58س 
   273 ............................ تفنيد مزاعم خروج بعض أهل النار من الناريف :  59س 
   279 ............................يف تفنيد مزاعم خروج بعض أهل النار من النار :  60س 



   283 ............................يف تفنيد مزاعم خروج بعض أهل النار من النار :  61س 
   289 ..................... واستقالله عن اخللوديف القرآن الكرمي مفهوم األبدية :  62س 
   298 .............................................. مفهوم الشفاعة يف القرآن الكرمي:  63س 
   305 .............................................. يف تبيان مسألة عدم مساع املوتى:  64س 
   314 ................................................. املوتتني األوىل والثانيةيف تبيان :  65س 
   322 .................................................. مفهوم السنة الشريفةيف تبيان :  66س 
   327 ...................................... السبع املثاينيف تبيان مفهوم  تابع.....  : 67س 
   328 ..................................................يف تبيان مفهوم السنة الشريفة :  68س 
   335 ..................................................يف تبيان مفهوم السنة الشريفة :  69س 
   346 ................................ ما يزعم أنه مل يرد يف القرآن الكرمييف تبيان :  70س 
   354 ................... توظيف املعجزة العددية الستنباط عدد ركعات الصالة:  71س 
   358 ..................................................... يف مفهومي الرسالة والنبوة:  72س 
   366 ................................. وقصة زوجة زيد خصوصية أزواج النيب :  73س 
   376 ............................ يف املعجزة العددية كمعيار للدالالت واألحكام:  74س 
   381 ........................  اخلامتة بأي معجزة كونية عدم تأييد منهج الرسالة:  75س 
   384 .....................انشقاق القمر مسألة مستقبلية ستحدث عند الساعة  :  76س 
     .................................................. 388مفهوم الصالة على النيب :  77س 
   394 ............................بصفة الرسالة    لنيباحلكمة من تعلّق أزواج ا:  78س 
   406 ...........................................................  قيمة العمل يف امليزان:  79س 
   409 .........................................  العالقة بني اإلميان واإلسالم والكفر:  80س 
   412 ..........................  ديانات األخرى بعد نزول الرسالة اخلامتةأتباع ال:  81س 
   416 ............. الفارق بني متبعي الرسالة اخلامتة ومتبعي الرساالت األخرى:  82س 
   420 ............................... يف تبيان وصف اآلخرين بصيغة الكفر الفعلية:  83س 



   432 ............................ سالة اخلامتة على سلّم اخلالص هللا تعاىلموقع الر:  84س 
   439 ............................ يف تبيان جزاء املرتدين عن منهج الرسالة اخلامتة:  85س 
   444 ........................... األمر اإلهلي مبقاتلة الكافرين واملشركنييف تبيان :  86س 
   457 .................................... من سورة التوبة ) السيف( يف تفسري آية  : 87س 
   473 ....................................... يف تبيان من يعلم حقيقة الرسالة اخلامتة:  88س 
   476 .............................. )بعد وقوع الطالق ( لة الطالق أيف تبيان مس:  89س 
   487 ..............................) بعد وقوع الطالق ( لة الطالق أيف تبيان مس:  90س 
   500 ..................................العدة واألجل للمرأة يف تبيان تابع ....... :  91س 
   505 ................................................يف تبيان مسألة تعدد الزوجات :  92س 
   516 .............................. )قبل وقوع الطالق ( يف تبيان مسألة الطالق :  93س 
   528 .............................................الكاللة يف املرياث يف تبيان مسألة :  94س 
   537 .................... حدود العالقة بني العقل ارد والنص القرآينيف تبيان :  95س 
   544 .............................. رفية النص القرآينالتمسك حبضرورة يف تبيان :  96س 
   549 ....... موقع دالالت النص القرآين بني العقل ارد واملوروث التفسريي:  97س 
   558 .......................وموقف الشرع منه  حقيقة غطاء وجه املرأةيف تبيان :  98س 
   570 ...............يف مسألة العبيد وملك اليمني  االفتراء على منهج اهللا تعاىل:  99س 
   580 .............االفتراء على منهج اهللا تعاىل يف مسألة العبيد وملك اليمني :  100س 
   587 .............االفتراء على منهج اهللا تعاىل يف مسألة العبيد وملك اليمني :  101س 
   596 .............االفتراء على منهج اهللا تعاىل يف مسألة العبيد وملك اليمني :  102س 
   601 .............االفتراء على منهج اهللا تعاىل يف مسألة العبيد وملك اليمني :  103س 
   612 ............................................... فطرية املفردة القرآنيةيف تبيان :  104س 
   616 ................................................ مفهوم القرآن العريبيف تبيان :  105س 
   623 ................................................. عاملية الرسالة اخلامتةيف تبيان :  106س 



   626 ..................... ىلسبب إعراض الكثريين عن منهج اهللا تعايف تبيان :  107س 
   632 ........................... الرتول الثاين لعيسى عليه السالم  ما يف حقيقة : 108س 
   646 ...........................الرتول الثاين لعيسى عليه السالم  ما يف حقيقة :  109س 
   655 ...........................الرتول الثاين لعيسى عليه السالم   ما يف حقيقة:  110س 
   671 ...........................الرتول الثاين لعيسى عليه السالم   ما يف حقيقة:  111س 
   681 ...........................الرتول الثاين لعيسى عليه السالم   ما يف حقيقة:  112س 
   693 ............................... مصدر التشريع اإلسالمي هو القرآن الكرمي:  113س 
   699 ............................................................ما جيب قوله للناس :  114س 

  701..............  ............................................................................. اخلامتة
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