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، نظرة علمية عميقة ، بعيدة عن الوهم واخليال إنَّ النظر يف نظم هذا الكون وأسراره 
، تعطي انطباعاً كامالً أنَّ مكونات هذا الكون يرتبط بعضها ببعض بوساطة قوانني ونظم 

خالقٍ  حمددة وثابتة ، وتكاد تكون متشاة من زوايا معينة ، بشكلٍ يثبت من خالله وجود
  ..هلذا الكون 

هذا القانون الذي .. كرب قانون حيتوي كلَّ شيٍء يف هذا الكون هو قانون الزوجية أو
  ..ال يفلت منه أي شيٍء من خملوقات هذا الكون على اإلطالق 

) ÏΒuρ Èe≅ à2 > óx« $oΨ ø) n=yz È÷ỳ ÷ρ y— ÷/ä3 ª=yès9 tβρã� ©.x‹ s? (   ] ٤٩: الذاريات [  

لبشر من أسباب العلم ، ال ميكن أن يضعوا أيديهم على كلية هذه ومهما أويت ا
والسبب يف ذلك أنهم ال القوانني ، وعلى ايات النظم اليت حتكم عناصر هذا الكون ، 

  ..ميكن أن يضعوا أيديهم على أسباب اخللق األوىل 
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t,Íj# ÅÒßϑø9 $# #Y‰ àÒtã (   ] ٥١: الكهف [  

هناك تشابه ) اجلسد ( وحنن البشر نعد من خملوقات هذا الكون ، ومن الناحية املادية 
ولكن ما الذي مييز اإلنسان عن غريه من املخلوقات ، حبيث .. مع بعض املخلوقات فيه 

  ..لى أعماله وتصرفاته ؟ يكون هو احملاسب ع



 

 

بالشكل الذي حدده اهللا تعاىل هلا ، دون  قات تؤدي مهمتها يف هذا الكونباقي املخلو
باستثناء اجلن الذي ميلك إرادة (  أن متلك بدائل وخيارات يف ذلك ، فهي ال متلك إرادة

  ..فة مشيئة ، ألنها ليست مكلَّمتلك ، وال  )دون مشيئة 
ات ، وكذلك عاملي النبات واحليوان ، ومجيع املخلوقات فابتداء بالذررة وانتهاء با

ال املسيرة يف هذا الكون ، كلٌّ يؤدي مهمته ضمن الطريق املرسوم له ، فبذرة أي نبات 
إالّ مثاراً للنبات نفسه ، وتسلك أثناء منوها طريقاً حمدداً وفق ما هو مودع ميكن أن تعطي 

خيار هلا يف ذلك ، واألرض تدور حول نفِسها وحول الشمس ، وال خيار هلا  فيها ، وال
أما اإلنسان فهو الذي ميلك البدائل وحرية االختيار ، هذه احلرية اليت يقف .. يف ذلك 

  ..خلفها العقل الذي مييز اإلنسان عن باقي املخلوقات 
وكلُّ ذلك مردل اإلنسان لألمانة اليت محلها حبه حرِمة عندما عة تامت على ريض

  .. السماوات واألرض واجلبال
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zø) xÿ ô©r&uρ $pκ ÷] ÏΒ $yγ n=uΗxquρ ß≈ |¡Ρ M} $# ( …çµ ¯ΡÎ) tβ%x. $ YΒθè=sß Zωθßγy_ (    ] ٧٢: األحزاب [  

فما هذه احلياة الدنيا إالَّ امتحان للنفس اليت محلت األمانة ، حيث ينتهي االمتحان 
  ..ائي للنفس من اجلسد عرب املوت هباخلروج الن

أمامه خيارات متناقضة ، عقله السليم واملنهج اإلهلي  –يف هذا العامل  –فاإلنسان 
س ووسوسة الشيطان من جهة الذي جاء به املرسلون عليهم السالم من جهة ، وهوى النف

  ..أُخرى 
إنَّ اختيار املنهج اإلهلي وااللتزام به ، واالنصياع ألوامره ، واالبتعاد عما ى عنه ، 
يعطي لإلنسان حياةً جديدة متيزه عن غريه الذين مل يلتزموا ذا املنهج ، وهذه احلياة هي 

، بالشكل الذي يريده خالق هذا  القيم السليمة اليت تعطي لإلنسان كرامته وسالمته
  ..اإلنسان ، ومرتّل هذا املنهج 
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) y7 Ï9≡x‹x. uρ !$uΖ ø‹ ym÷ρ r& y7 ø‹ s9 Î) %[nρâ‘ ôÏiΒ $ tΡÌ� øΒr& 4 (    ]٥٢: ى الشور [  
 ..داإلنسان خليفة اهللا تعاىل يف األرض ، كونه أُعطي إمكانية تسخري  ولذلك ع

األسباب اليت  وذلك بعد أن هيأ اهللا تعاىل له كلَّاألسباب اليت بني يديه لتحقيق مراده ، 
ه ، متكّنه من ذلك ، وما يطلَب منه هو االلتزام مبنهج اهللا تعاىل الذي حدده اهللا تعاىل ل

والذي هو الضمان الوحيد لصيانة إنسانيته ، فالعمل واجلد يف مادة هذا الكون واليت تسري 
  .. يف خطٍّ متوازٍ مع العبادة ، وااللتزام مبنهج اهللا تعاىل ، هو من متطلّبات هذه اخلالفة 

وكلّما ارتقى اإلنسان ببحثه يف مادة هذا الكون ، كلّما ارتقى يف تصوره لعظمة 
، أي كلّما اقترب من الق سبحانه وتعاىل ، ولعظمة صفاته اجلليلة من احلكمة والقيومية اخل

  .. حتقيق متطلّبات اخلالفة هللا تعاىل يف األرض 
كون األشياء اليت حنسها ونضعها حتت اختبارنا يف هذا العامل املخلوق ، منتظمة إنَّ 

 ..هذه املخلوقات  د خالق أوجد كلَّوفق نواميس ثابتة ، يعطي اإلنسان دليالً على وجو
حيمل تبياناً لكلِّ شيٍء مما هو موجود يف كتاب ) القرآن الكرمي ( وكتاب اهللا تعاىل املقروء 

  ) ..الكون ( اهللا تعاىل املنشور 
) $ uΖ ø9̈“ tΡuρ š�ø‹ n=tã |=≈ tGÅ3ø9 $# $ YΖ≈ u‹ ö;Ï? Èe≅ ä3Ïj9 & óx« (   ] ٨٩: النحل [   

ياء املوجودة حتت حواسنا منتظمة وفق قانون ثابت هو قانون كون األش.. إذاً .. 
دليالً وبرهاناً على وجود خالق هلذا الكون ، ال بد أن نفر إليه من كلِّ ما  يعطيناالزوجية ، 
  ..يبعدنا عنه 
) ÏΒuρ Èe≅ à2 > óx« $ oΨ ø)n=yz È÷ỳ ÷ρy— ÷/ä3ª=yè s9 tβρã� ©.x‹ s? ∩⊆∪ (# ÿρ”� Ïÿ sù ’ n<Î) «!$# ( ’ ÎoΤÎ) /ä3 s9 çµ÷Ζ ÏiΒ 
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فإنَّ  ...من الدقّة واالنتظام ، ) عامل األشياء ( إذا كان األمر كذلك يف عامل اخللق .. 
إنَّ الفارق  .. األمر ، هي أكثر دقّةً وانتظاماًاملنهجية يف كتاب اهللا تعاىل الذي ينتمي لعامل 

الذي ينتمي إليه ( وبني نواميس عامل األمر  ، )عامل األشياء (  اخللق بني نواميس عامل
فعامل اخللق هو من فعل يعود إىل كون عامل اخللق أدىن من عامل األمر ،  ، )القرآن الكرمي 

وعامل اخللق جتتمع فيه املتناقضات ، اهللا تعاىل ، بينما عامل األمر يتعلّق بصفات اهللا تعاىل ، 
مل املتناقضات أبداً ، وعامل اخللق حمكوم لقوانني املكان والزمان ، ر ال حيألمبينما عامل ا

  ..وعامل األمر جمرد عن هذه القوانني 
ال حتتمل املتناقضات ) كقيمة رياضية جمردة عن التعلّق باألشياء ( وملا كانت األعداد 

فإنَّ املعجزة العددية اليت  ، والقرآن الكرمي ينتمي لعامل األمر الذي ال حيتمل املتناقضات ،
حيملها كتاب اهللا تعاىل ، هي أمسى املعجزات وأعمقها ، ألنها جمردة عن عامل اخللق ، 

البشر على اختالف لغام ، وجمردة عن  فيدركها كلُّ ، وجمردة عن اخلصوصيات اللغوية
شر يف إدراك دالالت اخلصوصيات املذهبية والطائفية ، وجمردة عن اختالف مفاهيم الب

  ..النصوص القرآنية 
من هنا كانت معجزة الرسالة اخلامتة ليست معجزة حسية كما هو حال معجزات 

وهذا يتعلّق حبكمة اهللا تعاىل ، فمنهج صاحلٌ لكلِّ زمان ومكان ، الرساالت السابقة ، 
معجزة القرآن من هنا كانت و.. حيتاج إىل معجزة مصدقة له صاحلة لكلّ زمان ومكان 

  ..الكرمي هي القرآن الكرمي ذاته 
) óΟ s9 uρr& óΟ Îγ Ïÿõ3tƒ !$̄Ρ r& $ uΖ ø9t“Ρ r& y7 ø‹ n=tã |=≈ tFÅ6ø9 $# 4‘ n=÷Fãƒ óΟ ÎγøŠ n=tæ 4 (   ] ٥١: العنكبوت [  

ؤيد مبعجزة كونية كما أُيدت  يلنا أنَّ منهج الرسالة اخلامتة مل فاهللا تعاىل يبين
  ..السابقني كذّبوا بتلك املعجزات  ، ألنَّالرساالت السابقة 

) $tΒuρ !$ oΨ yèuΖ tΒ βr& Ÿ≅ Å™ ö� œΡ ÏM≈ tƒ Fψ$$Î/ Hω Î) β r& z> ¤‹ Ÿ2 $ pκÍ5 tβθä9 ¨ρ F{$# 4 (   ] ٥٩: اإلسراء [  



 

 

فال معجزة مصدقة ملنهج الرسالة من هنا كان القرآن الكرمي منهج اإلسالم ومعجزته ، 
مكمن عظمة هذه املعجزة ، فاملعجزة مستمرة وهنا اخلامتة إالّ القرآن الكرمي ذاته ، 

  ..حسب درجة احلضارة اليت يعيشها  جيلٍ ويشهدها كلُّ
كان املنهج مستقالً عن املعجزة ، فمنهج التوراة الذي عمل يف الرساالت السابقة .. 

به موسى عليه السالم مستقلٌّ عن املعجزات اليت أُعطيت له ، كالعصا وغريها ، ومنهج 
مستقلٌّ عن املعجزات اليت أُعطيت له ، مثل الذي آتاه اهللا تعاىل لعيسى عليه السالم اإلجنيل 

وهكذا ففي الرساالت السابقة ، .. إحياء املوتى بإذن اهللا تعاىل وإبراء األكمه واألبرص 
املنهج خيتلف عن املعجزة ، واملنهج واملعجزة كالمها ضمن إطار عامل اخللق ، احملكوم 

حلٌ ألزمنة وأمكنة حمددة ، ال بد أن وهذا أمر طبيعي ، فمنهج صالقوانني املكان والزمان ، 
يكون يف إطار عامل اخللق ، وأن يؤيد مبعجزة حسية زمانية مكانية ال خترج عن إطار عامل 

  ..ممن عاصر الرسل السابقني عليهم السالم اخللق ، وال يشهدها إالّ أفراد حمددون 
$! ( :للبشرية مجعاء النص القرآين  كون.. إذاً ..  tΒuρ y7≈ oΨ ù=y™ ö‘r& �ω Î) Zπ©ù !$Ÿ2 Ä¨$̈Ψ= Ïj9 (  

األمر  لعالَمه بصفات اهللا تعاىل ، وانتماؤه قُوكونه لكلِّ زمان ومكان ، وتعلُّ ، ] ٢٨: سبأ [ 
فهو منهج اإلسالم ومعجزته يف  ( املعجزة باملنهج يف نصه عامل اخللق ، والتحاملوليس 

، يف حني يشترك مع الكتب السماوية السابقة بكونه  ، وكونه قول اهللا تعاىل ) الوقت ذاته
كلُّ ذلك يقتضي أن ..  ]) احلق املطلق ( كما بينا يف النظرية الثالثة  [كالم اهللا تعاىل 

حيمل كلَّ األوجه اإلعجازية اليت ميكننا أن نتخيلها ، ويقتضي أن تكون أمسى املعجزات 
     ..لبشرية ، هي املعجزة العددية اليت حيملها وأكثرها مشولية وخماطبة ل

لذلك ال ميكن للمخلوقات أن تحيطَ مبعجزة القرآن الكرمي ، وال ميكنها أيضاً أن  
، وكلُّ ذلك مما مييز القرآن الكرمي ) عمق التأويل ( تحيطَ بنهاية دالالت القرآن الكرمي 

  ..عن غريه من الكتب السماوية 
  ..ة تصور جانباً من عظمة كتاب اهللا تعاىل ولقف قليالً عند آيات كرمي
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tÏΗs>≈ yèø9   ] ٨٠ – ٧٥: الواقعة [   ) #$
دليالً يأيت املُقسم به و يف القرآن الكرمي يتكون من مقسم به ومن مقسم عليه ، القسم

ورتبه ذه احلكمة وهذا  به قسمعلى صحة املقسم عليه ، مبعىن أنَّ الذي خلق موضوع املُ
( ليس بعاجزٍ أن يكون املُقسم عليه ) وحركاا وهو هنا مواقع النجوم ومداراا ( التدبري 

 به مقسمرتباً حبكمة وبدقّة وترتيب مطلق ، كما أنَّ موضوع املُ) وهو هنا القرآن الكرمي 
  ..بتلك الدقّة والترتيب 

هنا هو مواقع النجوم ، وما تعنيه من دقّة مداراا ، وحركاا املرسومة هلا  به قسماملُ
دي كلُّ جنم منها مهمته املوكلة إليه يف الكون ، وبشكلٍ مكملٍ ملهام حبكمة ، لكي يؤ
ولو أنَّ جنماً خرج عن مداره ، وعن قانونه .. يف جمرته ، ويف الكون باقي النجوم اليت 

çµ… (.. املرسوم له ، حلدثت كارثة كونية ، ال يعلم حدودها إالّ اهللا تعاىل  ¯ΡÎ) uρ ÒΟ |¡ s)s9 öθ©9 

tβθßϑn=÷ès? íΟŠÏà tã ( ..  
يتناسب مع علمنا الفلكي ذه املواقع ، وذه  به مقسإنَّ إحساسنا بعظمة هذا املُ

النظم والنواميس الكونية ، ومبقدار وعينا ملا تعنيه هذه القوانني ، من الدقّة واحلكمة 
ويه من حروف فهو القرآن الكرمي ، وما حيهذا هو املُقسم به ، أما املقسم عليه .. والتدبري 

  ..وكلمات ومجل وآيات وسور 
من هنا يتضح لنا أنَّ مسألة الترتيب ، وحكمة وضع كلّ عنصر من عناصر املُقسم به 

وأنه مبقدار ما يف مكانه ، هي الرابط الذي يربط املُقسم به باملُقسم عليه ، واملُقسم عليه 
عظمة خلْق املُقسم به ، ومبقدار ما  مبقدار ما نعلم منق هذا الكون ، نعلم من عظمة خلْ

هذه هي .. نؤمن باهللا تعاىل بعظمته وحكمته ، مبقدار ما نعلم من عظمة القرآن الكرمي 
الكون بنجومه وكواكبه وما فيها من حكمة .. ماهية الرابط بني املُقسم به واملُقسم عليه 



 

 

وسوره ، وما فيها من حكمة  الترتيب والتدبري ، والقرآن حبروفه وكلماته ومجله وآياته
  ..الترتيب والتدبري 

 حرف من القرآن الكرمي لوجدنا أنَّ فلو أخذنا أي وضه يف الكلمة اليت ينتمي إليها ع
، ويف اجلملة اليت ينتمي إليها ، ويف اآلية اليت ينتمي إليها ، ويف السورة اليت ينتمي إليها ، 

ال تقلّ عن احلكمة اليت وضع ا النجم يف موقعه  ويف القرآن الكرمي ، إنما وضع حبكمة
وبالتايل فإنَّ معجزة وضع احلرف .. رته ، وضمن ما هو أكرب من ذلك ومداره ، ضمن جم

و أو زيادة حرف أعند حذف حرف  هيف مكانه توازي معجزة وضع النجم يف مداره ، وأن
القرآن  اميس اليت حيملهاالنو تبديل حرف حبرف يف كتاب اهللا تعاىل ، سيختل توازن

، كما أنه عندما خيرج جنم عن مداره ، أو عند حذف مادته ، أو زيادة ذلك يف الكرمي 
الكون ، فإنَّ النظام الكوين سيختل ، وستحدث مشكلة فلكية ال يعلم حدودها إالّ اهللا 

  ..تعاىل 
حرفاً و حيذفوا أو يزيدوا وبذلك جند أنه لو اجتمع العامل على مدار الزمن لكي يبدلوا أ

واحداً يف كتاب اهللا تعاىل ، مع احلفاظ على النواميس والتوازن الذي حيمله كتاب اهللا 
تعاىل ، ملا استطاعوا ، ألنَّ له من االرتباطات والتوازنات واملهام ما ال يعلم حدوده إالّ اهللا 

ف القرآن الكرمي ومجله لة عبارة عن نظرية شاملة ، تشمل مجيع حروأتعاىل ، وهذه املس
  ..وهذه النظرية هي برهانٌ على ذلك وآياته وسوره ، 

 
      

         
 

 



 

 


 

         
 

   
  

 
       

         
          

 
        

       
 


 




          
 



 

 

         


  
 

وهذه النظرية هي نداء جلميع البشر مبختلف لغام ومعتقدام ، للنظر إىل احلقيقة  
اردة ، وللنظر إىل جزٍء بسيط جداً من صفات املنهج اإلهلي السليم البعيد عن أيدي 

، فإنَّ هذه النظرية هي دعوة هلم ملقارنة مناهجهم وبعد أن ينظروا إىل ذلك  ..التحريف 
ما وبعد ذلك فإنَّ هذه النظرية هي نداء هلم التباع .. ذا املنهج السليم وصفاته مع ه

سيكونون  –حني ذلك  – ، ألنهم وفطرم اليت فطرهم اهللا تعاىل عليها ستختاره عقولُهم
  ..قد عرفوا احلقيقة 

   ..وتفضلوا اآلن إىل برهان هذه النظرية 
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فهناك عامل األمـر  مقتصراً على عاملنا احلسي الذي نشاهده حبواسنا ، الوجود ليس  ..

  ..فعاملا اخللق واألمر كالمها يعود هللا سبحانه وتعاىل .. املختلف متاماً عن عامل اخللق 
) Ÿωr& ã&s! ß,ù=sƒø:$# â�ö∆ F{$#uρ 3 x8 u‘$ t6s? ª! $# �> u‘ tÏΗs>≈ yèø9   ] ٥٤: األعراف [     ) #$

تنتمي ، فإنه حيتوي على عاملٍ خملوقٍ غري حمسوس  ) #$:Ÿωr& ã&s! ß,ù=sƒø (وحتى عامل اخللق 
  ..عامل خملوق حمسوس تنتمي إليه أجسادنا على إليه أنفسنا ، و

فكلُّ ذلك .. مر كلَّ ما يف عاملي اخللق واأل يشملكتاب اهللا تعاىل املنشور .. إذاً 
Ÿω (يعود إىل اهللا سبحانه وتعاىل  r& ã& s! ß,ù=sƒø:$# â� ö∆F{$# uρ 3 (   ..  

تبياناً لكلِّ شيٍء يف هذا  خيتزل بني سطوره) القرآن الكرمي ( وكتاب اهللا تعاىل املقروء 
  ..الكون 
) $uΖ ø9 ¨“tΡ uρ š� ø‹ n=tã |=≈ tGÅ3ø9 $# $ YΖ≈ u‹ö; Ï? Èe≅ ä3Ïj9 & óx« (   ] ٨٩ :النحل [  

( إذاً كلُّ ما يف هذا الكون ، ممن نراه وما ال نراه ، حيمل له كتاب اهللا تعاىل املقروء 
  ..تبياناً ) القرآن الكرمي 

مستحيالً بالنسبة لغري املؤمنني وقد يبدو قد يبدو هذا الكالم غريباً بالنسبة للكثريين ، 
لو حبثنا يف كتاب اهللا تعاىل  ..ولكن .. بصدق نزول القرآن الكرمي من عند اهللا تعاىل 

مبنهجية علمية سليمة ، ننطلق فيها من املقدمات إىل النتائج يف كتاب اهللا تعاىل مبركب 



 

 

العلم والربهان ، سنجد أنَّ كتاب اهللا تعاىل خيتزل بأعماقه النواميس اليت تنتظم وفقها كلُّ 
  ..مكونات هذا الكون 

أن بلغة ينطقها بعض البشر ، كيف لنص حمدد  : السؤال التايلطفو يف أذهاننا وهنا ي
، كيف لكلمة قرآنية معلومة مبعىن آخر .. ؟ خيتزل قوانني هائلة ال حييط ا عقلٌ بشري 

لبعض البشر قبل نزول القرآن الكرمي ، وتصف وتسمي مسألة حمددة ومعلومة ، كيف هلا 
شيئاً ؟ ) الذين ينطقون ا ( ا أولئك البشر ال يعلم عنهأن حتمل يف باطنها قوانني ونواميس 

   ..ال حييط به عقلٌ بشري ؟ أي كيف لتسمية حمددة أن حتمل من الدالالت الباطنة ما  ..
، أو حينما نصنع شيئاً ما ، جمهوالً لنا نكتشف شيئاً جديداً  حينما. ..نقول .. 

  :اء تتصف بالصفات التالية ، فإنّ التسميات اليت نطلقها على األشي هونريد أن نسمي
فالتسمية مبقدار ما .. ترتبط هذه التسميات بدرجة إدراكنا ملاهية املسميات  - ١

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

ومبقدار نقص إدراكنا حلقيقة الشيء الذي نريد تسميته ، تنقص تسميتنا له عن مستوى 
  ..التسمية احلق 

ترتبط تسميتنا للشيء بقدرتنا على وصف ما أدركنا من ماهية هذا الشيء ،  -  ٢
وبالتايل مبقدار ما تكون قدرتنا على وصف ما أدركناه أكرب ، مبقدار ما تكون تسميتنا 

  ..ا الشيء أقرب إىل التسمية احلق هلذ
ترتبط تسميتنا للشيء بدرجة إدراكنا حليثيات تغير ماهية الشيء مع الزمن ،  - ٣

وبدرجة إدراكنا حليثيات إدراك األجيال املتالحقة هلذا التغير ، وبالتايل تكون تسميتنا 
تالحقة مبقدار علمنا للشيء أقرب إىل التسمية احلق وإىل وصف حقيقة الشيء لألجيال امل

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



 

 

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

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

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

  ..ينبئوه بأمساء األشياء 
) zΝ̄=tæ uρ tΠ yŠ# u u !$ oÿôœ F{$# $yγ ¯=ä. §Ν èO öΝåκ yÎz� tä ’ n?tã Ïπ s3Í× ¯≈ n=yϑø9$# tΑ$ s)sù ’ ÎΤθä↔Î6 /Ρ r& Ï!$ yϑó™ r'Î/ Ï Iωàσ ¯≈ yδ 

βÎ) öΝçFΖ ä. tÏ%Ï‰≈|¹ ∩⊂⊇∪ (#θä9$s% y7 oΨ≈ ysö6 ß™ Ÿω zΝù=Ïæ !$ uΖ s9 �ωÎ) $ tΒ !$ oΨ tFôϑ¯=tã ( y7 ¨Ρ Î) |MΡ r& ãΛÎ=yè ø9$# ÞΟŠÅ3 ptø:$# 

  ]  ٣٢-٣١: البقرة [  )
 حينما عرض اهللا تعاىل األشياء على املالئكة وطلب منهم أن ينبئوه بأمسائها ، مل 

نبئ باألمساء احلق لألشياء ، ألنة مبها مل تستطع أن تعلم العلم احلق تستطع املالئكة أن تاهي
y7 (هذه األشياء ، لذلك قالت املالئكة  oΨ≈ ys ö6ß™ Ÿω zΝ ù=Ïæ !$uΖ s9 �ω Î) $ tΒ !$ oΨtF ôϑ¯=tã ( (  .. ولو كان

ملا كانت هناك  األمر جمرد تسمية كما نسمي حنن دون االرتقاء إىل التسمية احلق ،
ولكن التسمية املطلوبة هي  ..مشكلة أمام املالئكة ، ولسمتها كما نسمي حنن األشياء 

  ..التسمية احلق ، اليت تصف وصفاً تاماً حقائق األشياء 
أنّ اهللا تعاىل علّم آدم األمساء كلَّها يف عامل ما ) القدر ( وقد رأينا يف النظرية الثانية 

كان والزمان ، قبل حلول نفسه يف جسده ، أي يف ذلك العامل الذي ال وراء املادة وامل
  .. حيوي املتناقضات ، وغري اخلاضع لقوانني املكان والزمان

وأشار القرآن الكرمي إىل مسألة تسمية البشر لألشياء بأمساء ما أنزل اهللا تعاىل ا من 
  ..ألشياء املسماة سلطان ، فكانت هذه األمساء بعيدةً كلّ البعد عن حقيقة ا
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) $ tΒ tβρß‰ç7 ÷è s? ÏΒ ÿ ÏµÏΡρßŠ HωÎ) [!$ yϑó™r& !$ yδθßϑçGøŠ£ϑy™ óΟ çFΡ r& Νà2äτ!$ t/#u uρ !$ ¨Β tΑ t“Ρ r& ª!$# $ pκ Í5 

ÏΒ ?≈ sÜù=ß™ 4 (  ] ٤٠: يوسف [   

) ÷βÎ) }‘Ïδ Hω Î) Ö !$oÿ ôœr& !$ yδθßϑçGø‹ ®ÿxœ öΝçFΡ r& / ä.äτ!$ t/#u uρ !$ ¨Β tΑ t“Ρ r& ª!$# $pκ Í5 ÏΒ ?≈ sÜ ù=ß™ 4 (  ] النجم
 :٢٣  [  

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

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

  ..ملختلفة على الصياغة عرب األزمنة ، وحسب قدرام ا
وملّا كانت حقيقة األمور واألشياء فوق الرؤى املختلفة اليت تنظر منها املخلوقات إىل 
هذه األمور واألشياء ، وملّا كانت حقيقة األمور واألشياء ال يعلمها أحد كعلم خالقها 

غة مطلقة جلّ وعال ، وال أحد غري اهللا تعاىل يستطيع ترمجة هذا العلم املطلق إىل صيا
تصور تصويراً مطلقاً حقيقة هذه األمور واألشياء ، فإنّ التسمية احلق واليت تصف وصفاً 
مطلقاً حقيقة املُسمى ال تكون إالّ من اهللا تعاىل ، وإنَّ ارتباط الذوات املسماة من اهللا تعاىل 

  ..بأمسائها ، مياثل متاماً ارتباط املادة بصورا 
هي الوعاء الذي حيوي املعىن ، والتسمية املُطلقة تقتضي علماً مطلقاً لة وقإنَّ الكلمة امل

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

$ (كلِّ شيٍء كما يؤكِّد مرتله جلّ وعال وملّا كان القرآن الكرمي تبياناً ل uΖ ø9̈“tΡ uρ š� ø‹ n=tã 

|=≈ tGÅ3ø9 $# $ YΖ≈u‹ ö; Ï? Èe≅ ä3Ïj9 &ó x« (  ] فهذا يقتضي أن تكون األمساء احلق اليت  ] ٨٩: النحل ،



 

 

علّمها اهللا تعاىل آلدم من مجلة األشياء اليت نزل القرآن الكرمي تبياناً هلا ، حيث نزل تبياناً 
  .. لكلِّ شيٍء

األمساء  ، فهذا يقتضي أن مفاتيح مسميات وملّا كان القرآن الكرمي تبياناً لكلِّ شيء
وملّا كان آدم عليه السالم يف عامل ما وراء  ..كلّها يف هذا الكون حتملها املفردات القرآنية 

 - لقدر ا - كما رأينا يف النظرية الثانية ( املادة واملكان والزمان قبل حلول نفسه يف جسده 
، قد علّمه اهللا تعاىل األمساء كلّها ، فهذا يقتضي أن تكون املفردات القرآنية علّمها اهللا ) 

  ..تعاىل آلدم عليه السالم وهبط ا إىل األرض 
قول اهللا تعاىل ،  –من بني الكتب السماوية  –وماهية القرآن الكرمي كونه الوحيد 
، وكونه حيمل مفاتيح أسرار الكون ، وكونه  وكونه يتعلّق مباشرة بصفات اهللا تعاىل

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

ول نفسه يف جسده ، يف العامل الذي ال من اهللا تعاىل ، علّمها آلدم عليه السالم قبل حل
  ..حيوي املتناقضات ، والذي ينتمي إليه القرآن الكرمي 

وعندما هبط آدم عليه السالم إىل األرض ، كانت الكلمات الفطرية اليت تعلّمها من 
اهللا تعاىل اللغةَ األوىل لإلنسانية ، ومع الزمن بدأت لغات البشر تتفرع وتتوسع باجتاهات 

ر وجود بعض لفة ، فحافظت بعض اللغات على بعض املفردات الفطرية ، وهذا ما يفسخمت
استعمال بعض هذه املفردات الفطرية  ومع الزمن قلَّ.. املفردات القرآنية يف لغات أُخرى 

فسة ، وهذا ما ية على مجيع املفردات الفطرير عند قوم العرب الذين احتوت لغتهم القومي
  ..أفراد األجيال اُألوىل بأنّ بعض الكلمات القرآنية ليست عربية قول بعض 

هي لغات وضعية تفرعت ) ما عدا املفردات القرآنية ( إنّ كلّ اللغات العاملية 
وابتعدت عن اللغة الفطرية اليت نزل ا آدم عليه السالم ، وتقترب هذه اللغات من الفطرة 

ة اليت علّمها اهللا تعاىل آلدم عليه ، وتبتعد عنها ، مبقدار اقتراا وابتعادها عن اللغة الفطري
  ..السالم 



 

 

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

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

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

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

هي صفة الفطرة وعدم التأثّر  –كما سنرى إن شاء اهللا تعاىل  – األمية إنَّ صفةَ
بالتايل فإنَّ أُمية اللغة تصف متاماً جمتمع اجلزيرة العربية املعزول و..  باتمعات احمليطة

.. عن اُألمم اُألخرى ، والذي ال ميلك ما يفتخر به إالّ اللغة  -بشكل نسيب  - حضارياً 
يأُم فهو جمتمع د  فطرية منذ آدم عليه السالم إىل حممه اللغةَ الفطريحتمل لغتr  بل إىل ،

، إضافة إىل ما أضافه ويضيفه هذا اتمع من تسميات للمسائل عرب تارخيه  قيام الساعة
  ..احلضاري 

وحكمة اهللا تعاىل اقتضت أن يرتِّل منهجه املُعجِز للبشرية مجعاء ، واحلامل ملنهج 
، على ) آدم عليه السالم ( اهلداية للبشرية مجعاء ، بلغة فطرية أوحاها أليب البشرية مجعاء 

فطري ، يعلم اللغة الفطرية املوحاة من اهللا تعاىل ، وينتمي إىل جمتمع أُمي  أُميرسول 
فطري يعلم هذه اللغة الفطرية ، حىت يكون هذا املنهج وهذه املعجزة للبشرية مجعاء اليت 

  ..تفرعت لُغاا عن لغة صياغة هذا املنهج 
ن اهللا تعاىل يف عامل األمر ، وهبط وهكذا فآدم عليه السالم تعلّم املفردات الفطرية م

نزل عليه قول اهللا  rوحممد .. ا إىل األرض كأول إنسان ممتحن على هذه األرض 
فاملسألة بدأت بآدم .. كآخر رسول على وجه األرض ) عامل األمر ( تعاىل من العالَم ذاته 



 

 

ومعجزة للبشرية  ، لتشمل البشرية مجعاء ، عرب منهج rعليه السالم واكتملت مبحمد 
  ..مجعاء 

إنها حكمة اهللا تعاىل ، فرسول البشرية مجعاء لسانه ولغته لسانٌ ولغةٌ جتمع البشرية 
وبالتايل .. مجعاء قبل تفرع لغاا املختلفة عن اللغة الفطرية األم اليت نزل ا القرآن الكرمي 

حلقيقة عودةٌ للغة الفطرية األم ، فإنّ تعلّم لغة القرآن الكرمي إلدراك دالالته ، هو يف ا
  ..وعودةٌ إىل التسميات احلق اليت علّمها اهللا تعاىل آلدم عليه السالم 

يف قوالب لغوية ) كالمه ( يعقل أنَّ اهللا تعاىل يفرِغ معانيه وأحكامه وأدلّته  فهل ..
القوالب من وضع البشر ال يرون أمامهم أكثر من بضع كيلو مترات ، مثّ يقول عن تلك 

اللغوية إنها قويل الذي أحتدى اإلنس واجلن أن يصوغوا مثله ، وإنها قويل الذي حيوي 
مفاتيح أسرار الكون ، وإنها تبيانٌ لكلِّ شيٍء يف هذا الكون ، وإنها حتمل عمقاً من 

  ..التأويل ال يعلمه إالّ اهللا تعاىل 
كلماته فطرية موحاة من اهللا تعاىل  وهذه الصفة اليت يتصف ا القرآن الكرمي ، بأنّ

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

ºΡ≡u$ (فالكلمتان  ö� è% $wŠÎ/ t� tã ( الً ال تعنيان بإطااً مفصرمها العام ، قرآناً كامالً شامالً تام
 –عوج فيه وخالياً من أي عيب أو نقص ، ومعنامها ليس حمصوراً بإطار التفسري املعروف 

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

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

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



 

 

) $ pκš‰ r' ¯≈ tƒ â¨$̈Ζ9$# ô‰s% Ν ä. u!%ỳ Ö≈ yδ ö� ç/ ÏiΒ öΝ ä3În/§‘ !$ uΖ ø9t“Ρ r&uρ öΝä3ö‹ s9 Î) # Y‘θçΡ $YΨ� Î6•Β ∩⊇∠⊆∪ $̈Βr' sù 

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

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

) !$ tΒuρ y7≈ oΨ ù=y™ ö‘r& �ωÎ) Zπ©ù!$ Ÿ2 Ä¨$̈Ψ= Ïj9 # Z�� Ï±o0 # \�ƒÉ‹ tΡuρ £Å3≈ s9 uρ u� sY ò2r& Ä¨$̈Ζ9$# Ÿω 
šχθßϑ n=ôètƒ (   ] ٢٨: سبأ  [  

ºΡ≡u$ (وإنَّ اجلزم بأنّ الكلمتني  ö� è% $ wŠÎ/ t�tã (  ، ال تعنيان إالّ قرآناً بلغة قوم العرب

öΝä3 (يقتضي أنّ اية اآلية الكرمية  ¯=yè©9 šχθè=É) ÷è s? (  حصراً للعرب هموج وهذا .. خطاب
  ..يتعارض مع حقيقة القرآن الكرمي ككتاب للبشرية مجعاء 

مال واخللو من العيب تعين التمام والك) عرب ( ودليلٌ آخر على أنّ كلمة  -  ٢
Ρ̄$! (: والنقص ، هو قول اهللا تعاىل  Î) £ßγ≈ tΡù' t±Σr& [ !$t±ΣÎ) ∩⊂∈∪ £ßγ≈ oΨ ù=yèpg mú # ·‘%s3ö/ r& ∩⊂∉∪ $ ¹/ã� ãã 

$\/# t� ø?r& (    ] ٣٧-٣٥: الواقعة [  

$ (فكلمة  ¹/ã� ãã (  مشتقّة من اجلذر )وال خترج يف معناها عن إطار ) ب  ، ر ، ع ،
ه هذا اجلذر ، ونرى أنها ال ميكن أن تعين أنَّ أُولئك الاليت سينشئهن اهللا املعىن الذي حيمل

فاألوىل مبعيار القرآن الكرمي .. تعاىل يف اآلخرة ألصحاب اليمني ينتمني لقومية محددة 
/¹$ (عقالً ومنطقاً أن يكون معىن كلمة  ã� ãã (  اهللا تعاىل يف اآلخرة هو أنّ الاليت سينشئهن

  ..تامات خاليات من أي عيب أو نقص ، كامالت 
  ..ومن متعلّقات القرآن الكرمي كونه عربياً أنه غري ذي عوج  - ٣
) ô‰ s) s9uρ $oΨ ö/ u� ŸÑ Ä¨$̈Ψ= Ï9 ’Îû # x‹≈ yδ Èβ# u ö� à)ø9 $# ÏΒ Èe≅ ä. 9≅ sW tΒ öΝ ßγ̄=yè ©9 tβρã� ©.x‹ tGtƒ ∩⊄∠∪ $ºΡ# uö� è% 

$‡Š Î/t� tã u� ö� xî “ÏŒ 8l uθÏã öΝ ßγ̄=yè ©9 tβθà)−Gtƒ (  ] ٢٨ – ٢٧: الزمر [  



 

 

والقرآن الكرمي عريب ألنه فُصلت آياته تفصيالً كامالً لكلِّ عاملٍ ومتعلّمٍ يريد أن  - ٤
  ..ينهل من علومه 

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

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

  ..الذي أنزله اهللا تعاىل 
، ) لسان ( ومن خصائص إنزال القرآن الكرمي أنه أُنزل بلغة و أسلوب وتبيان  - ٦

وأسلوب  وليس بلغة.. من أي عيب أو نقص  حبيث يتصف بالكمال والتمام واخللو
مقارنة مع  –ص ، ألنّ علم البشر وتبيان كتبيان البشر الذي ال بد وأن حيمل العيب والنق

  ..علم ناقص  –علم اهللا تعاىل 
) ô‰s) s9 uρ ãΝn=÷è tΡ óΟßγ ¯Ρ r& šχθä9θà) tƒ $ yϑ¯Ρ Î) …çµ ßϑÏk=yèãƒ Ö� t±o0 3 Üχ$|¡Ïj9 “Ï%©!$# šχρß‰ Ås ù=ãƒ Ïµ øŠs9 Î) 

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

) tΑ t“ tΡ Ïµ Î/ ßyρ”�9 $# ßÏΒF{$# ∩⊇⊂∪ 4’ n? tã y7 Î7 ù=s% tβθä3tGÏ9 zÏΒ tÍ‘É‹Ζßϑø9 $# ∩⊇⊆∪ Aβ$|¡Î=Î/ <c’ Î1t� tã 

&Î7 •Β (   ] ١٩٥ – ١٩٣: الشعراء [  

) #x‹≈ yδ uρ Ò=≈ tGÏ. ×−Ïd‰ |Á•Β $ ºΡ$|¡Ïj9 $|‹ Î/ t� tã u‘É‹Ζã‹ Ïj9 tÏ%©!$# (#θßϑn=sß 3“t� ô±ç0uρ tÏΖ Å¡ós ßϑù=Ï9 (  ]
  ]    ١٢: األحقاف 
!©%tÏ (ي اآلية األخرية نرى أنّ الذين ينذرهم القرآن الكرمي فف $# (#θßϑn=sß (  والذين ،

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



 

 

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

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

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

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

ألقوامٍ محددين يف أزمنة محددة ، وبالتايل مل تكن قولَ اهللا تعاىل ، إنما  حتمل مناهج
نزل ) القرآن الكرمي ( بينما نرى أنَّ منهج البشرية مجعاء .. كانت فقط كالم اهللا تعاىل 

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

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

  .. rمد منذ آدم عليه السالم إىل مبعث مح) لغة ( عليها األميون 
#<Ü (كلمة ) ع ، ر ، ب ( ومن مشتقّات اجلذر  {� ôãF{ واليت تصور لنا البشر  ) #$

إضافة  – وم ، فهمزة التعدي تبين لناالذين يتظاهرون بالكمال والتمام وال يعترفون بعي
أنهم يتعدون على صفة الكمال والتمام  –ملا يبينه لنا القرآن الكرمي من صفات األعراب 

ذلك يف النظرية  بينتوقد  ..اخللو من العيب والنقص ، هذه الصفة اليت ال يتصفون ا و
  ) ..حوار أكثر من جريء ( املعجزة الكُربى : ، ويف كتاب ) إحدى الكُبر ( اخلامسة 

وملّا كان البشر يف احلياة الدنيا ال يمكن أن يصلوا إىل مرتبة الكمال والتمام واخللو 
Î1†? ( [ أو نقص ، فإننا نرى أنّ الكلمات من أي عيب t� tã (  ،) <c’ Î1 t� tã (  ،) $|‹ Î/ t�tã 



 

 

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

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

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

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

�}#<Ü (ولو كانت كلمة  ôã F{$# ( لبدو ال تعين إالّ ا ) بدلت ) سكان الباديةالست ،– 

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

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

†? (ومما يقابل كلمة  Î1t� tã (  الكمال والتمام واخللو من  –كما رأينا  –اليت تعين
، اليت تعين عدم الكمال وعدم التمام ، وتعين ) أعجمي ( العيب والنقص ، هو كلمة 

  ..يقول اهللا تعاىل .. وجود العيب والنقص 
) öθ s9 uρ çµ≈ uΖ ø9̈“ tΡ 4’ n? tã ÇÙ÷èt/ tÏϑyf ôãF{$# ∩⊇∇∪ … çνr&t� s) sù ΝÎγ øŠn=tæ $̈Β (#θçΡ$Ÿ2 Ïµ Î/ šÏΖ ÏΒ÷σãΒ 

∩⊇∪ y7 Ï9≡x‹ x. çµ≈ oΨ õ3n=y™ ’Îû É>θè=è% šÏΒÌ� ôfßϑø9 $# ∩⊄⊃⊃∪ Ÿω šχθãΖ ÏΒ÷σ ãƒ ÏµÎ/ 4®L ym (# ãρt� tƒ z># x‹yè ø9$# 

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

tÏϑyf (ه الصورة القرآنية أنَّ كلمة من الواضح يف هذ ôãF{$# (  ، ةال تعين أبعاداً قومي
وال تعين غري البشر ، إنما تعين صفات سلبيةً يف نفوس بعض األعجمني ، حتمل من العيب 



 

 

 ؤمنون بالقرآن الكرمي ، وال يرون فيه احلقوالنقص واالبتعاد عن احلق ما جيعلهم ال ي
  ..ليت تبين كماله ومتامه وخلوه من أي عيب أو نقص ودالئل اإلعجاز ا

tÏϑyf (ولو أخذنا هذه الكلمة  ôã F{$# (  ، حسب املعىن الذي ذهبت إليه التفاسري
  ..لتناقض ذلك مع ما حيمله القرآن الكرمي من أدلّة ، ومع الواقع الذي نراه بأم أعيننا 

 ة مجعاء ، يتناقض هذا املذهب من التفسري مع كون القرآن الكرمي أُنزل للبشري
إن كانت كلمة األعجمني حتمل معىن ( فبعض األعجمني .. وليس لقوم العرب وحدهم 
أُنزِل عليهم القرآن الكرمي ، ألنهم من مجلة الناس الذين أُنزل ) قومياً كما تذهب التفاسري 

öθs9 ( وبالتايل  فاآلية الكرمية.. رمي إليهم القرآن الك uρ çµ≈ uΖ ø9̈“tΡ 4’ n?tã ÇÙ÷èt/ tÏϑyf ôã F{$# (  ال
يمكن أن تعين بعض ما هو ليس من قوم العرب ، ألنّ ارمني الذين تصفهم اآليات 
الكرمية التالية هلذه اآلية ، والذين ال يؤمنون بالقرآن الكرمي حىت يروا العذاب األليم ، 

  ..موجودون يف قوم العرب ويف كلِّ األقوام 
 هذا املذهب من التفسري مع الواقع ، فغري العرب الكثري منهم آمن  ويتناقض

Β (#θçΡ$Ÿ2 Ïµ̈$ (بالقرآن الكرمي ، واهللا تعاىل يقول عن بعض األعجمني  Î/ šÏΖ ÏΒ÷σãΒ ( 
اجلزم بأنَّ العبارة  ولذلك فإنَّ.. فال توجد أُمة إالّ وفيها من آمن بالقرآن الكرمي .. 

ÇÙ÷è ( القرآنية t/ tÏϑyf ôãF{$# (  ات األخرى ، يتناقض مع وجود املؤمننيتعين بعض القومي
بالقرآن الكرمي يف كلِّ القوميات ، ومع كون القرآن الكرمي منهجاً لكلِّ القوميات دون 

  ..استثناء 
واآلية الكرمية التالية ، بتفسريها املنسجم مع روح القرآن الكرمي ككتاب مرتل 

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



 

 

) öθ s9uρ çµ≈ oΨ ù=yèy_ $ºΡ# uö� è% $|‹ Ïϑygõƒ r& (#θä9$s) ©9 Ÿωöθ s9 ôM n=Å_Á èù ÿ…çµ çG≈ tƒ# u ( @‘Ïϑygõƒ −# u @’ Î1 t�tã uρ 3 ö≅è% uθ èδ 

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

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

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

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

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

فاَألوىل أن تعاد الكلمتان إىل أمرٍ واحد .. ، أمر يتعارض مع انسجام روح النص القرآين 
..  

öθ (بالعبارة القرآنية  –كما ذهبت التفاسري  –إن كان املقصود  - ٢ s9 uρ çµ≈ oΨ ù=yèy_ 

$ºΡ# u ö�è% $ |‹ Ïϑygõƒ r& (#θä9$s) ©9 Ÿωöθ s9 ôM n=Å_Áèù ÿ…çµ çG≈ tƒ# u ( @‘Ïϑyg õƒ−# u @’ Î1 t�tã uρ 3 (  ه لو أُنزل القرآن الكرميأن
كيف يكون القرآن بلغة خمالفة للغتهم  –محتجني  –بلغة قومية أُخرى ، لقال العرب 

 –، لو كان هذا املذهب من التفسري صحيحاً ، ألدى ذلك  rالقومية وللغة الرسول 
إىل أنَّ لغري العرب مربرات االحتجاج على  –لم من جيزم ذا التفسري أم مل يعلم سواء ع

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

للبشرية مجعاء ، بعيداً  rكتاب للبشرية مجعاء ، ومع حقيقة بعث حممد القرآن الكرمي ك
  ..عن القوميات ولغاا 

≅) öاية اآلية الكرمية  - ٣ è% uθ èδ šÏ%©#Ï9 (#θãΖ tΒ# u ”W‰ èδ Ö !$xÿ Ï©uρ ( šÏ%©!$# uρ Ÿω 
šχθãΨ ÏΒ÷σ ãƒ þ’ Îû öΝ Îγ ÏΡ#sŒ# u Ö� ø%uρ uθ èδ uρ óΟÎγ øŠn=tæ ‘̧ϑtã 4 š� Í×̄≈ s9 'ρ é& šχ÷ρ yŠ$uΖ ãƒ ÏΒ ¥β%s3 ¨Β 7‰‹Ïèt/ (  ،



 

 

تبين حقيقة تفاعل البشرية مجعاء مع القرآن الكرمي ، وليس العرب وحدهم ، فانقسام 
  ..البشرية إىل قسم يؤمن به وقسم ال يؤمن به ، مسألة ال ميكن حصرها بقوم العرب 

جعلنا هذا القرآن مباهية إنَّ اهللا تعاىل يقول لنا من خالل هذه الصورة القرآنية ، ولو 
ليست كاملة وليست تامة وليست خالية من أي عيب أو نقص ، ولو جعلنا آياته ليست 
مفصلة وليست مبينة بتمام كامل من أي عيب أو نقص ، لكان القرآن الكرمي حاوياً على 

تمام حسب العيب والنقص ، ولرأوا فيه العيب والنقص ، وحلسبوا أنَّ فيه من الكمال وال
ما يناسب أهواءهم من هذا العيب ، وبالتايل لقالوا كيف يكون ذلك ، أعيب ونقص ، 

  .. وكمال ومتام
م واخللو من العيب والنقص ، وهذا ما يتصف به وهكذا نرى كيف أنّ الكمال والتما

القرآن الكرمي ، كتاباً وحكماً ولساناً ، هو نتيجة لكون مفرداته فطرية موحاة من اهللا 
تعاىل بعيداً عن أي اختيارٍ بشري ، ونتيجة لربط هذه املفردات مع بعضها بعضاً يف العبارة 

  ..من اهللا تعاىل القرآنية ، وفق حكمة مطلقة وعلمٍ مطلقٍ 
ولذلك نرى كيف أنَّ دالالت املفردات القرآنية يف العبارة القرآنية ، حتمل من األدلّة 
واملعاين أكرب بكثري مما تبينه لنا قواميس اللغة العربية ، ومن أن تحيط تصوراتنا ذه األدلّة 

لغة العربية اليت متّ تقعيدها من واملعاين ، ونرى أيضاً أنَّ صياغة القرآن الكرمي فوق قواعد ال
  ..قبل البشر 

وملّا كانت املفردات القرآنية تسمي ماهية األشياء تسمية مطلقة ، فإنَّ ذلك يقتضي 
تتقارب يف بنيتها اللغوية تقارباً يوازي تقارب  نية اليت تسمي تلك األشياء ،أنّ األمساء القرآ

  ..علم اهللا تعاىل  األشياء خبواصها وصفاا من منظار
ولذلك يدخل احلرف القرآين يف معادلة الوصف كواحدة معىن ، وليس كمجرد لبنة 

وأكرب دليلٍ على ذلك هو األحرف النورانية يف بداية بعض السور .. صوتية يف بناء الكلمة 
مكن لعاقل أن يتصوة مستقلّة ، وال يها ، اليت منها ما يأيت يف آيات كعبارات قرآنير أن

  ..جمرد واحدات صوتية دون معىن ، واهللا تعاىل يقول 



 

 

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

هية املوصوف ، من خالل اجتماع معاين احلروف املكونة هلذه الكلمة وصفاً مطلقاً ملا
فالكلمات اليت تتكون من احلروف ذاا ، يعود االختالف يف ما حتمله .. بترتيب معين 

من معان إىل االختالف يف ترتيب احلروف املكونة هلذه الكلمات ، مع األخذ بعني 
لغوي الذي تفرعت عنه الكلمة ، أو كونه ال ينتمي االعتبار كون احلرف ينتمي للجذر ال

( وكلُّ ذلك ضمن قوانني ونظم مطلقة تنتظم ا واحدات املعىن .. إىل هذا اجلذر 
حرفاً ) ٢٨(يف صياغة مطلقة صاغها اهللا تعاىل من اللبنات األوىل للمعىن وهي ) احلروف 

ألشياء ، وصفاً حيمل مفاتيح كلّ قرآنياً ، حبيث يتم من خالهلا الوصف املطلق لألمور وا
  ..شيٍء يف هذا الكون 

صاحلة لتسمية كلِّ ) مبا فيها احلروف كواحدات معىن ( واملفردات القرآنية الفطرية 
.. ن ظاهرها ما يف الكون ، وذلك من منظار حقيقتها وماهيتها ، ال من منظار ما نراه م

من منظارنا الظاهري ،  يف هذا الكون ءيف ظاهر األمور واألشيا فاالختالف الذي نراه
خيتلف عن حقيقة هذه األمور واألشياء من منظار عامل األمر ارد عن املكان والزمان 

  ..والذي ال جتتمع فيه املتناقضات 
فالقرآن الكرمي الذي نزل تبياناً لكلِّ شيء يقتضي من مجلة ما يقتضيه أن يكون تبياناً 

كلَّ شيء يف  –من منظار اهللا تعاىل  –الكون ، واليت تسمي  جلميع األمساء احلق يف هذا
  ..هذا الكون 

وحىت ندرك هذه احلقيقة حنتاج ملفاتيح أسرار القرآن الكرمي ، للدخول إىل ما وراء 
الظاهر الذي نراه يف كلماته ومجله  ، وحنتاج أيضاً إىل مفاتيح إدراك ماهية األشياء يف هذا 

أنّ احلروف القرآنية واملفردات القرآنية واجلمل القرآنية ينطوي عندها سنرى .. الكون 
ويف اآلخرة عندما يأيت تأويل القرآن .. حتت ما تصفه وتصوره كلُّ شيٍء يف هذا الكون 

  .. الكرمي سنرى هذه احلقيقة بأم أعيننا



 

 

ماليت ي ةاإلعجازي لُ كُلَّ األوجهحمي أنّ القرآنَ الكرمي كرها ، ال شوصتنا أنْ ننك
كونه تبياناً لكلِّ شيٍء ، وكونه صياغةَ اِهللا تعاىل ، وبالتايل كونه معجزةَ اِهللا تعاىل اليت 

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

يةُ الربط يتم االكتشاف ، ثُم تتم عمل... االكتشافات يف عالَمِ اآلفاق ، ويف عالَمِ األنفُسِ 
óΟ (ويف قوله تعاىل .. بني احلقيقة املُكتشفة وبني حملِ القُرآن الكرميِ هلا  ÎγƒÎ� ã∴y™ $uΖ ÏF≈ tƒ# u ’ Îû 

É−$sùFψ $# þ’Îû uρ öΝÍκ Å¦àÿΡr& 4®Lym ẗ t7 oKtƒ öΝ ßγs9 çµ ¯Ρ r& ‘, ptø:$# 3 öΝ s9 uρr& É# õ3tƒ y7 În/ t�Î/ … çµ̄Ρ r& 4’ n?tã Èe≅ ä. & óx« î‰‹Íκ y− 

وبالتايل فاملُعجزات اُألخرى .. يف هذا القولِ أكرب دليلٍ على ذلك ..  ] ٥٣: فصلت [  )
 ة ، مقارنةً مع املعجزةالكوني لُّقاً باالكتشافاتعت اكتشافُها أكثر ، لُها القرآنُ الكرمياليت حيم

  ..العددية اليت تكُونُ أقرب إىل التجريد 
 –ألخرى أكثر تعلُّقاً باللُغة وقواعدها ، وهنا قد تدخلُ األهواُء املُعجزات ا –) ثانياً ( 
بينمـا  .. فتلوى أعناق دالالت اآليات الكرمية لتوافق حقيقةً كَونيةً مكتشـفة   –أحياناً 

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

املُتناقضات احلسي ، وهذا أقرب إىل كَون القُرآن الكرميِ روحاً ينتمي إىل عالَمِ األمرِ الذي 
  .. ال يحوي املُتناقضات 

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

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



 

 

sπ (لعدد معجِزةُ ا –) خامساً (  yè ó¡ Î@ u� |³ tã (    هـا اُهللا تعـاىلالكرمي ، ذَكَر يف القُرآن
 هالكرميِ ذات ريح يف القُرآنيقولُ تعاىل ..... بِشكلٍ ص:  

) $ pκö� n=tæ sπ yèó¡ Î@ u� |³tã ∩⊂⊃∪ $ tΒuρ !$ uΖù=yè y_ |=≈ ptõ¾ r& Í‘$̈Ζ9 $# �ωÎ) Zπs3Í× ¯≈ n=tΒ   $tΒuρ $ uΖ ù=yèy_ öΝåκ sE£‰ Ïã �ω Î) 

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

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

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

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

عن النارِ  صحيح ثُ يف سياقِ هذه اآلياتأنَّ اَهللا تعاىل يتحد ..قول  ولكناَهللا تعاىل ي
 :) $ tΒuρ $ uΖù= yèy_ öΝ åκsE £‰Ïã �ω Î) ....... (  ْقُلي لَم هوأن ، ) ّم إاللناهع؟ ) وما ج .. هفَبِقول

tΒuρ $uΖ$ (تعاىل  ù=yè y_ öΝåκ sE£‰ Ïã �ωÎ) ....... (  على اجلانبِ العددي تعاىل  واُهللا..... تأكيد

$ (: يقولُ  tΒuρ $uΖ ù=yèy_ öΝ åκ sE£‰ Ïã �ωÎ) ....... :  

١ –  Zπ uΖ ÷FÏù )  tÏ%©# Ïj9 (#ρã� xÿ x. (   
٢ –  ) z É)øŠtF ó¡uŠÏ9 tÏ%©!$# (#θè?ρé& |=≈tGÅ3 ø9$# (   
 ٣ – ) yŠ# yŠ÷“tƒ uρ tÏ%©!$# (#þθ ãΖtΒ# u $ YΖ≈ uΚƒÎ)   (   
 ٤ – ) Ÿω uρ z>$s? ö� tƒ tÏ%©! $# (#θè?ρé& |=≈ tGÅ3ø9$# tβθãΖ ÏΒ÷σßϑø9 $# uρ    (   
٥ – ) tΑθà) u‹Ï9 uρ tÏ%©!$# ’ Îû Ν ÍκÍ5θè=è% ÖÚz� £∆ tβρã�Ïÿ≈ s3ø9 $#uρ !# sŒ$tΒ yŠ# u‘r& ª!$# # x‹≈ pκÍ5 WξsW tΒ 4 (   



 

 

على معجزة عددية ، يضع إدراكُها الكافر يف اختبارٍ بني احلق الذي تبرهن  وهذا دليلٌ
ZπuΖ (: عليه هذه املعجزةُ وبني الباطلِ املناقضِ له ، وإالّ كيف نفْهم قَولَه تعاىل  ÷FÏù tÏ%©# Ïj9 

(#ρã� xÿ x. (  ..قيناً ،  دليلٌ وهذاي إدراكُها الذين أوتوا الكتاب زيدي ، ةدديع ةجِزععلى م
والذين آمنوا إمياناً ، ويمنع دخولَ الريبِ إىل نفوسهم ، وإالّ كيف يمكننا أنْ نفهم قَولَ 

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

(#θè?ρé& |=≈ tGÅ3ø9$# tβθãΖ ÏΒ÷σßϑø9 $# uρ   ( ..  

 تعاىل  قولهأليس: ) $ tΒuρ }‘Ïδ �ω Î) 3“t� ø.ÏŒ Î�|³ t6ù=Ï9 ( تعاىل  وقوله: ) $pκ ¨ΞÎ) “y‰ ÷nZ} Î� y9ä3ø9 $# 

∩⊂∈∪  # \�ƒÉ‹ tΡ Î�|³ t6ù=Ïj9 ∩⊂∉∪  yϑÏ9 u !$x© óΟ ä3Ζ ÏΒ βr& tΠ £‰s) tGtƒ ÷ρr& t� ¨zr' tGtƒ (  ٌعجزةها ميلٌ على أنلد ،

tΒ$ ( مثّ كيف يكونُ قولُه تعاىل..... لكلِّ البشرِ على مختلَف أديانِهم وقومياتهِم ؟  uρ }‘Ïδ 

�ωÎ) 3“t� ø.ÏŒ Î� |³t6ù=Ï9 ( من البش أنّ الكثريين اً بالنارِ ، وحنن نعلمرِ ال يعتقدونَ بالنارِ وال خاص
  ..باآلخرة أصالً ؟ 

( ، ففي النظرية اخلامسة )  ١٩( هذه النظرية لن نتعرض إىل معجزة العدد  ويف
وسنكتفي يف هذه  ..بيانٌ جلي يف ذلك  املعجزة الكربى: ويف كتاب  )إحدى الكُبر 

  ..ا كتاب اهللا تعاىل النظرية بطرق جوانب أُخرى من املعجزة العددية اليت حيمله
مسألة عيسى ونرى جانباً من التطابق بني كتايب اهللا تعاىل املنشور واملقروء ، يف .. 

(  ويف كتاب املعجزة الكربى) بر إحدى الكُ( اخلامسة  ةيف النظري بينالقد . .عليه السالم 
 (،،  ) |¤ŠÏã (: أنَّ عيسى عليه السالم له ستة أمساء هي ) حوار أكثر من جريء 

|¤ŠÏã tø⌠$# zΝ tƒó� s∆ ( ،، ) ßxŠÅ¡yϑø9 $# (  ،،) ßxŠÅ¡ yϑø9$# ßø⌠$# zΝ tƒö� tΒ (  ،،) tø⌠$# zΝ tƒ ó� s∆ (  ،،) 

ßxŠÅ¡yϑø9 $# |¤ŠÏã ßø⌠$# zΝ tƒö� tΒ (  زة من الدالالت ، ولكلِّ اسمٍ من هذه األمساءحدوده املمي..  



 

 

تطابقها بني كتايب اهللا تعاىل املنشور و ونرى جانباً من اإلعجاز واختزال هذه املسألة
آية ، توافق )  ٣٣( جمموع اآليات الكرمية احلاملة هلذه األمساء ، هو  كون، عرب  واملقروء

وهذه هي اآليات .. متاماً املدة اليت لبثها عليه السالم يف قومه ، قبل رفعه إىل السماء 
  ..الكرمية احلاملة هلذه األمساء 
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tÏ%©!$# .ÏΒ Ν ÏδÏ‰ ÷èt/ .ÏiΒ Ï‰÷è t/ $ tΒ ÞΟßγ ø? u!% ỳ àM≈ oΨÉi� t6 ø9$# ÇÅ3≈ s9 uρ (#θàÿ n=tG÷z$# Νåκ ÷] Ïϑsù ô̈Β ztΒ# u Ν åκ÷] ÏΒuρ 

̈Β t� xÿ x. 4 öθs9 uρ u!$ x© ª! $# $ tΒ (#θè=tGtGø%$# £Å3≈ s9 uρ ©! $# ã≅ yè øÿ tƒ $ tΒ ß‰ƒÌ�ãƒ (   ] ٢٥٣: البقرة [   

٤ – ) øŒÎ) ÏM s9$ s% èπs3 Í×̄≈ n=yϑø9 $# ãΝ tƒö� yϑ≈ tƒ ¨β Î) ©! $# Ï8ç�Åe³ u;ãƒ 7π yϑÎ= s3Î/ çµ÷Ζ ÏiΒ çµ ßϑó™$# ßxŠÅ¡ yϑø9 $# |¤ŠÏã 

ßø⌠$# zΝ tƒ ö� tΒ $YγŠÅ_uρ ’ Îû $u‹ ÷Ρ ‘‰9$# Íοt�ÅzFψ $#uρ zÏΒuρ tÎ/ §� s)ßϑø9    ] ٤٥: عمران آل [   ) #$

٥ – ) * !$£ϑn=sù ¡§ym r& 4† |¤ŠÏã ãΝ åκ ÷]ÏΒ t� øÿä3ø9 $# tΑ$s% ôtΒ ü“Í‘$|ÁΡ r& ’ n<Î) «! $# ( š^$s% 

šχθ•ƒ Í‘# uθys ø9$# ßøtwΥ â‘$|ÁΡ r& «! $# $̈Ψ tΒ# u «! $$ Î/ ô‰ yγô©$# uρ $̄Ρ r' Î/ šχθßϑÎ=ó¡ãΒ (   ] ٥٢: آل عمران [     



 

 

٦ – ) øŒÎ) tΑ$s% ª!$# #|¤ŠÏè≈ tƒ ’ ÎoΤ Î) š�‹ ÏjùuθtGãΒ y7 ãèÏù# u‘uρ ¥’ n<Î) x8ã� ÎdγsÜ ãΒuρ š∅ ÏΒ tÏ%©!$# 
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    ] ٥٠: املؤمنون [ 

٢٧ – ) øŒÎ) uρ $ tΡõ‹ s{ r& zÏΒ z↵ÍhŠÎ; ¨Ψ9$# öΝ ßγ s)≈sV‹ ÏΒ š�Ζ ÏΒ uρ ÏΒuρ 8yθœΡ tΛÏδ≡t� ö/Î) uρ 4y›θãΒ uρ 

|¤ŠÏã uρ Èø⌠$# zΝ tƒó� tΒ ( $ tΡõ‹ s{r& uρ Ν ßγ÷Ψ ÏΒ $ ¸)≈sW‹ ÏiΒ $ZàŠÎ=xî (   ] ٧: األحزاب [    

٢٨ – ) * tí u�Ÿ° Νä3s9 z ÏiΒ ÈÏe$!$# $tΒ 4œ» uρ Ïµ Î/ %[nθçΡ ü“Ï%©!$# uρ !$uΖ øŠym ÷ρr& y7 ø‹s9 Î) $ tΒuρ 

$ uΖøŠ¢¹ uρ ÿÏµ Î/ tΛÏδ≡t�ö/ Î) 4y›θãΒuρ #|¤ŠÏã uρ ( ÷β r& (#θãΚŠÏ%r& tÏe$!$# Ÿω uρ (#θè%§� xÿ tGs? ÏµŠÏù 4 u�ã9 x. ’ n?tã tÏ.Î� ô³ßϑø9 $# 

$ tΒ öΝèδθãã ô‰ s? ÏµøŠs9 Î) 4 ª! $# ûÉ<tF øgs† Ïµø‹ s9 Î) tΒ â !$t±o„ ü“Ï‰öκ u‰ uρ Ïµ ø‹s9 Î) tΒ Ü=‹Ï⊥ ãƒ (    ] ١٣: الشورى [    

٢٩ – ) * $ £ϑs9 uρ z> Î� àÑ ßø⌠$# zΟ tƒö� tΒ ¸ξ sWtΒ # sŒÎ) y7 ãΒöθ s% çµ÷Ζ ÏΒ šχρ‘‰ ÅÁ tƒ (   ] الزخرف :
٥٧ [    

٣٠ – ) $£ϑs9 uρ u !%ỳ 4|¤ŠÏã ÏM≈ uΖ Éi� t7ø9 $$Î/ tΑ$s% ô‰ s% Ο ä3çGø⁄Å_ Ïπyϑõ3Ås ø9$$ Î/ tÎit/ T{uρ Νä3s9 uÙ ÷èt/ 

“Ï%©!$# tβθàÿÎ=tGøƒrB ÏµŠÏù ( (#θà)̈? $$ sù ©! $# Èβθãè‹ ÏÛr& uρ (   ] ٦٣: الزخرف [    

٣١ – ) §ΝèO $uΖ øŠ¤ÿ s% #’ n?tã Ν ÏδÌ�≈ rO# u $ oΨÎ=ß™ ã� Î/ $ uΖøŠ ¤ÿs%uρ †|¤ŠÏèÎ/ Èø⌠$# zΟ tƒö� tΒ çµ≈ oΨ÷� s?# u uρ 

Ÿ≅‹ ÅgΥM} $# $oΨ ù=yè y_ uρ ’Îû É>θè=è% šÏ%©!$# çνθãèt7 ¨?$# Zπsùù&u‘ Zπ uΗ÷q u‘uρ ºπ§‹ ÏΡ$t6 ÷δ u‘uρ $ yδθãã y‰tGö/ $# $ tΒ $ yγ≈ uΖö; tGx. 

óΟ ÎγøŠn= tæ �ωÎ) u !$tó ÏGö/$# Èβ≡uθ ôÊÍ‘ «! $# $ yϑsù $ yδöθ tã u‘ ¨,ym $yγ ÏFtƒ$tã Í‘ ( $oΨ ÷� s?$t↔ sù tÏ%©!$# (#θãΨ tΒ#u öΝ åκ÷] ÏΒ 

óΟ èδ t�ô_ r& ( ×�� ÏW x.uρ öΝ åκ÷] ÏiΒ tβθà)Å¡≈ sù (   ] ٢٧: احلديد [    



 

 

٣٢ – ) øŒÎ) uρ tΑ$s% |¤ŠÏã ßø⌠$# zΝ tƒó� tΒ ûÍ_t6≈ tƒ Ÿ≅ƒÏℜu� ó Î) ’ ÎoΤÎ) ãΑθß™ u‘ «! $# /ä3ø‹ s9 Î) $ ]%Ïd‰ |Á•Β $yϑÏj9 

t÷ t/ £“ y‰tƒ zÏΒ Ïπ1 u‘öθ−G9 $# #M� Åe³t6 ãΒuρ 5Αθß™ t�Î/ ’ ÎAù' tƒ .ÏΒ “Ï‰ ÷èt/ ÿ… çµèÿ ôœ$# ß‰ uΗ÷qr& ( $ ¬Ηs>sù Ν èδ u !%ỳ ÏM≈ oΨ Éi� t6ø9 $$Î/ 

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

٣٣ – ) $ pκš‰ r' ¯≈ tƒ tÏ%©!$# (#θãΖ tΒ#u (# þθçΡθä. u‘$ |ÁΡ r& «! $# $ yϑx. tΑ$s%  |¤ŠÏã ßø⌠$# zΝ tƒ ó�tΒ z↵ÎiƒÍ‘# uθ ysù=Ï9 

ôtΒ ü“Í‘$|ÁΡ r& ’ n<Î) «!$# ( tΑ$s% tβθ•ƒ Í‘# uθptø:$# ßøtwΥ â‘$|ÁΡ r& «! $# ( M uΖ tΒ$ t↔sù ×π xÿÍ← !$©Û . ÏiΒ û_Í_ t/ Ÿ≅ƒÏℜu� ó Î) 

N t� xÿ x.uρ ×πxÿ Í←!$ ©Û ( $ tΡô‰ −ƒ r'sù tÏ%©!$# (#θãΖ tΒ# u 4’ n?tã öΝ Ïδ Íiρß‰ tã (#θßst7 ô¹r' sù tÌ� Îγ≈ sß (   ] ١٤: الصف [    
يف مسألة رساالت اهللا التطابق بني كتايب اهللا تعاىل املنشور واملقروء ، ونرى جانباً من 

ف ا جمموعة من البشر هم رسل اهللا فمسألة الرساالت السماوية كُلِّ. ..تعاىل للبشرية 
 تطابق يف كتاب اهللا تعاىل املنشور ، وما بني هاتني املسألتنيتعاىل وأنبياؤه عليهم السالم ، 

فالرساالت حيملها رسل ، وهذه املسألة يف كتاب اهللا تعاىل املنشور ، نرى انعكاسها التام 
  ..يف كتاب اهللا تعاىل املقروء 

ر ، ( مجموع ورود مشتقَّات اجلذرِ  ) القرآن الكرمي (  املقروء في كتابِ اهللا تعاىلف
، وهو ذاته جمموع ورود أمساِء األنبياِء واملرسلني يف القرآن  ) ٥١٣( هو العدد ) س ، ل 
  :فأمساُء األنبياُء واملرسلني ، ترد يف كتابِ اِهللا تعاىل كما يلي .. الكرمي 
) öΑ Î) t Å™$ tƒ  ( )١  ( ،، ة واحدةمر) ß‰ uΗ ÷q r& (  (  )١  ( ،، ة واحدةمر) }§ƒ Í‘ ÷Š Î) 4 ( 

# (مرتني ،، )  ٢(  sŒ È≅ øÿ Å3 ø9 ̈{ (مرتني ،، )  ٢(  ) ) #$ $ u‹ ø9 Î) (  )٢  (  ،، تنيمـر) yì |¡ uŠ ø9 $#  

≈z (مرتني ،، )  ٢(  ) yϑ ø) ä9 (  )٢  ( ،، تنيمر) z>θ •ƒ r&  ( )٤  ( ،، اتمر) }§ çΡθ ãƒ ( 

‰Ó (مرات ،، )  ٤(  £ϑ pt ’Χ (  )٤  ( ،، اتمر) 4 z� øt s† (  )٥  ( ،، اتمر) îŠθ èδ (  )٧  (

ات ،، مر) !$ −ƒ Ì� Ÿ2 y— (  )(مرات ،، )  ٧ ìx Î=≈ =ë (مرات ،، )  ٩(  ) ¹| ø‹ yè ä© (  )١١  (



 

 

›≅Ÿ (مرة ،،  Ïè≈ yϑ ó™ Î) (  )١٢  ( ،، ةمر) z>θ à) ÷è tƒ (  )١٦  ( ،، ةمر) ßŠ… ãρ# yŠ (  )١٦  (

≈,t (مرة ،،  ys ó™ Î) (  )١٧  ( ،، ةمر) z≈ yϑ ø‹ n= ß™ ( (  )١٧  ( ،، ةمر) tβρ ã�≈ yδ (  )٢٠  (

tΠ (مرة ،،  yŠ# u (  )٢٥  ( ،،  ةمر)  |¤Š Ïã (  )٢٥  ( ،، ةمر) 7Þθ ä9 (  )ة ،، )  ٢٧مر

) ß# ß™θ ãƒ  (  )٢٧  ( ،، ةمر) îyθ çΡ (  )٤٣  ( ،، ةمر ]) Ο↵ Ïδ≡ t� ö/ Î) ( +ΟŠ Ïδ≡ t� ö/ Î) )  ( 

# (مرة ،، )  ٦٩(  ] y›θ ãΒ (  )ة )  ١٣٦مر ..  

( ، وهو ذاته جمموع ورود مشتقّات اجلذر مرة  ) ٥١٣( وهكذا يكون اموع .. 
  ..يف القرآن الكرمي ) ر ، س ، ل 

وهذا التطابق بني كتايب اهللا تعاىل املقروء واملنشور نراه أيضاً عرب متاثل جمموع ورود 
≅�χÎ) Ÿ ( ففي قوله تعاىل.. امسي آدم وعيسى عليهما السالم  sVtΒ 4|¤ŠÏã y‰ΖÏã «! $# È≅ sVyϑx. 

tΠyŠ# u ( …çµ s) n=yz ÏΒ 5>#t� è? ¢ΟèO tΑ$ s% …çµ s9 ä. ãβθä3u‹ sù (  ] جموعِ  ] ٥٩: آل عمرانمتاثُلِ م عم ،
  .. ورود امسيهِما يف القرآن الكرمي ، ألكرب دليلٍ على ذلك 

مرة ، واسم عيسى يرد يف القرآن الكرمي )  ٢٥( فاسم آدم يرد يف القرآن الكرمي .. 
  ..وهناك تشابه يف جوانب كثرية من حياتهما عليهما السالم .. رة م)  ٢٥( أيضاً 

كالهما أتى إىل الدنيا بِطريقة مختلفَة عن باقي البشر ، وكالهما نفخ اُهللا تعاىل فيه 
من روحه ، حيثُ ذُكر ذلك يف القرآن الكرمي ، وبينهما تقابلٌ يف مسألة اهلُبوط والرفْعِ ، 

اُهللا تعاىل عيسى إليه فَف االختبار ، رفع ةعليه السالم من جن ي حني هبطَ آدم..  
وهذا التطابق بني كتايب اهللا تعاىل املقروء واملنشور نراه أيضاً عرب متاثل جمموع  ..

  ..عليهما السالم  ويوسف لوطورود امسي 
ألة تتعلّق بالطهارة والعفَّة ، ففي حني أُرسلَ لوطٌ عليه السالم إىل قومه ، لعالجِ مس.. 

  ..مثَّلَ يوسف عليه السالم وجه الطهارة والعفّة بابتعاده عن الفاحشة اليت عرِضت عليه 



 

 

ويف حني أنّ امرأةَ العزيزِ تعرِض نفسها على يوسف عليه السالم ، نرى أنّ لوطاً .. 
بنات عرِضزييتفادي اخلل ه  هيف ضيف..  
ويف حني أن يوسف عليه السالم عاش غريباً يف أرضٍ غريبة ، فإنّ لُوطاً عليه .. 

  ..السالم كان غريباً يف قومه ، فلم يؤمن له أحد سوى أهلِ بيته عدا امرأته 
 .. فه إىل األرضِ املباركة ، نرى أنّ يوسجنات ويف حني أنّ لوطاً عليه السالم متّت

  ..يعه وريبه من األرضِ املباركة عليه السالم متَّ ب
ويف حني أنَّ لوطاً عليه السالم أُوتي احلُكْم والعلْم ، نرى أنّ يوسف عليه السالم .. 

  ..أُوتي احلُكْم والعلْم 
 التقابلما أُريد التأكيد عليه هو أنّ هذا .. ولكن .. بينهما ساحته واسعة  والتقابل.. 
، ينعكس تماثُالً يف جمموعِ ورود امسيهما يف كتابِ اِهللا اب اهللا تعاىل املنشور يف كت بينهما 
  ..مرة )  ٢٧( ، فَكُلُّ اسمٍ منهما يرِد ) القرآن الكرمي ( املقروء تعاىل 

ما نريد إلقاء الضوء عليه يف هذا الفصل هو أنَّ كتاب اهللا تعاىل املقروء خيتزل بباطنه 
، وذلك ما تنطق به ) الكون ( ا هو موجود يف كتاب اهللا تعاىل املنشور تبياناً لكلِّ م

$ (.. العبارة القرآنية  uΖ ø9̈“ tΡuρ š� ø‹n=tã |=≈ tGÅ3ø9$# $ YΖ≈ u‹ö; Ï? Èe≅ ä3Ïj9 & óx« (  ] ٨٩: النحل [ ..  
  

 
$      $      $  
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( ما نعنيه بواحدات الوصف والتسمية هو الكلمات ، وما نعنيه بواحدات التصوير .. 
  ..هو احلروف ) اللبنات األوىل للكالم 

بالنسـبة   –ومعىن الكلمة ما يف ذاكرة اإلنسان ، ) أو أمرٍ ( الكلمة هي صورة لشيٍء 
  ..ن صورة ملا تصفه وتسميه هذه الكلمة مهو ما يرتسم يف ذاكرته  –لإلنسان 

حمسوسة هي قضايا متّ إدراكها ورسم صـورة هلـا يف   وكلُّ ما يحيط بنا من أشياء 
  ..بعد جميئنا إىل الدنيا أذهاننا 
) ª! $#uρ Ν ä3y_ t�÷zr& .ÏiΒ ÈβθäÜ ç/ öΝ ä3ÏF≈ yγ ¨Βé& Ÿω šχθßϑn=÷è s? $\↔ø‹ x© (   ] ٧٨: النحل [  

تنبع مما نعرفه سابق كيف أنَّ تسميتنا لألشياء يف هذا الكون وقد رأينا يف الفصل ال
كيف أنَّ تسميتنا تنقص عن عنها ومن قدرتنا على صياغة ما عرفناه ، ولذلك رأينا 

كيف أنَّ ومن هنا رأينا  ..التسمية املطلقة مبقدار نقصان علمنا وقدرتنا على الصياغة 
آلدم يف السماء قبل حلول نفسه ء ، علّمها اهللا تعاىل األمساء احلق اليت حتمل تبياناً لكلِّ شي

zΝ (.. يف جسده  ¯=tæ uρ tΠ yŠ# u u !$ oÿôœF{$# $ yγ̄=ä. (  ..  
الكلمات يف ذاكرة البشر ترسم صوراً لظواهر حسية معروفة ومعنوية ، يف املساحة 

ملكان والزمان ما بني االيت يعمل ا العقل تصوراً وختيالً ، وبشكلٍ يرسم حدود العالقة 
  ..الذي حييط ذه الظواهر 

وبصفاته وبعلمه حول الشيء فالذي يربط الكلمة مبا تعنيه هو رابط يتعلّق بالقائل 
الذي تصفه وتسميه هذه الكلمة ، والذي يربط الكلمة مبا تصوره يف خيال املستمع هو 

  ..فه وتسميه رابط يتعلّق مبا حتويه ذاكرة هذا املستمع من صورٍ للشيء الذي تص



 

 

وبشكلٍ مطلق يتناسب مع عظمة القائل سبحانه وتعاىل  –إنَّ الكلمة القرآنية ترسم 
حقيقة هذه املسألة ، وحبيث تنقل صورة هذه املسألة جلميع األجيال بشكلٍ جمرد عن  –

مطلقاً  –يف كتاب اهللا تعاىل  –يكون ) وهذا الوصف ( أنَّ هذه التسمية ومبا .. الزمن 
راً متاماً ومصو دعطي كلَّ جيلٍ صوراً هلذه حلقيقة املسألة ، وبشكلٍ جمرها تعن الزمن ، فإن

: من هنا أطلقنا على الكلمة القرآنية مصطلح .. املسألة ، تتناسب مع علمه وحضارته 
  ..واحدة وصف وتسمية 

البشر ، كلمة مرادفة لكلمة أُخرى كما يتخيل بعض ويف القرآن الكرمي ال توجد 
تة خاصيفلكلِّ كلمة قرآنيزها عن ها وحدودها من ساحة الدالالت اليت حتملها ، واليت متي

  ..ساحات غريها من الكلمات اُألخرى 
وما يتم فعله من وال ميكن استبدال كلمة قرآنية بكلمة أُخرى ، حتى يف التفسري ، 

آنية ، ناتج عن عجز ص القرتصور دالالت كلمة مكان أُخرى يف تفسري بعض النصو
دالالت الكلمات القرآنية ، بالشكل الذي جيب أن ن الوقوف على حقيقة املخلوقات ع
  ..يكون عليه 

 ا ، واليت حتملُ دالالتثابتة تنبع من دالالت جذرها واألعظم من ذلك أنَّ الكلمة ذا
مميزة ، تتعلَّق بالسياق احمليط  تعطي يف كلِّ عبارة قرآنية صورةًاللغوي الذي تفرعت عنه ، 

 .. هذه الكلمةبه اهية العامل الذي ترتسم الذي يتعلَّق مبا ، والذي يرسم حركة املعىن ، و
فاملعىن ارد للكلمة هو ثابت وبين ، ولكن ارتسامه يف عوامل خمتلفة ، يعطي صوراً خمتلفة 

  ..تابعة الختالف تلك العوامل 
أيضاً صوراً متعددة وحتمل معاين كثري ، كوا ختاطب أجياالً خمتلفة  وكلُّ كلمة ترسم

متباينة يف إرثها العلمي واحلضاري ، وختاطب يف اجليل الواحد كلَّ البشر على اختالف 
  ..علومهم ومفاهيمهم واعتقادام 

�Íοt (لننظر إىل كلمة  ÅzFψ   ..يف اآلية الكرمية  ) #$



 

 

) ÷βÎ) óΟçFΨ |¡ômr& óΟçFΨ |¡ômr& ö/ä3Å¡àÿΡL{ ( ÷βÎ) uρ öΝ è? ù' y™r& $ yγ n=sù 4 # sŒÎ*sù u !%ỳ ß‰ ôã uρ Íο t�ÅzFψ $# (#θä↔ÿ Ý¡uŠÏ9 
öΝ à6yδθã_ ãρ (#θè=äzô‰ u‹Ï9 uρ y‰ Éf ó¡yϑø9 $# $ yϑŸ2 çνθè=yz yŠ tΑ̈ρ r& ;ο§� tΒ (#ρç�Éi9tFãŠÏ9 uρ $tΒ (# öθn=tã #·�� Î6÷K s? (   ] اإلسراء :

٧ [  
�Íοt (إنَّ من يتصور أنَّ هذه الكلمة  ÅzFψ$# (  داً هوحمد يف هذه اآلية الكرمية حتمل معىن

 (من املمكن أن تنوب عن كلمة  يتخيل أنَّ كلمة ثانيهمااإلفساد الثاين لبين إسرائيل ، 

Íοt� ÅzFψ وخصوصاً أنَّ اإلفساد األول لبين إسرائيل وصف بكلمة  ..يف هذه اآلية الكرمية  ) #$

) $yϑßγ8 s9ρé& (  السابق هلذه اآلية الكرمية يف السياق..  

) #sŒÎ* sù u !%ỳ ß‰ ôã uρ $yϑßγ8 s9ρé& $ oΨ ÷Wyèt/ öΝ à6ø‹ n=tæ # YŠ$t6Ïã !$ uΖ ©9 ’Í<'ρ é& < ù̈' t/ 7‰ƒÏ‰ x© (#θß™$y∨ sù Ÿ≅≈ n=Åz 
Í‘$ tƒÏe$!$# 4 šχ% x.uρ # Y‰ôã uρ Zωθãèøÿ ¨Β (   ] ٥: اإلسراء [  

�Íοt (ومن تصور بأنَّ كلمة  ÅzFψ السابعة من سورة اإلسراء حتمل  يف اآلية الكرمية ) #$
 (كون النص القرآين حيدد إفسادين هلما معىن حمدداً هو آخر إفساد لبين إسرائيل ، 

!$ oΨø‹ ŸÒ s%uρ 4’ n<Î) ûÍ_ t/ Ÿ≅ƒÏℜu�ó  Î) ’Îû É=≈ tGÅ3ø9 $# ¨β ß‰Å¡øÿ çGs9 ’ Îû ÇÚö‘F{$# È÷s? §� tΒ £è=÷è tGs9 uρ # vθè=ãæ #Z�� Î6Ÿ2 (   ]

 (يتخيل أنَّ كلمة النهاية أو األخرية ، من املمكن أن تنوب عن كلمة ،  ] ٤: اإلسراء 

Íοt� ÅzFψ   ..يف هذه اآلية الكرمية  ) #$

�Íοt (ومن تصور بأنَّ كلمة  ÅzFψ يف اآلية الكرمية السابعة من سورة اإلسراء حتمل  ) #$
ن أن تنوب عن كلمة يتخيل أنَّ كلمة الساعة ، من املمك ىن حمدداً هو اقتراب الساعة ،مع
) Íοt� ÅzFψ$# (  يف هذه اآلية الكرمية..  

�Íοt (واحلقيقة أنه ال توجد كلمة تنوب عن كلمة  ÅzFψ$# (  ها يف هذه اآلية الكرميةألن ،
معاين وصوراً ال حييط ا إالَّ اهللا سبحانه وتعاىل  –ضمن سياق هذه اآلية الكرمية  –حتمل 

  ..رأيناها  ، ومنها الصور الثالث اليت



 

 

 (هذه الكلمة ، ألنَّ عدد حروف وال ميكن استبدال هذه الكلمة بكلمة أُخرى 

Íοt� ÅzFψ يدخل يف معادالت التصوير املطلق املتعلّقة مبجموع حروف العبارات القرآنية ،  ) #$
  ..يف بعض الفصول القادمة  – إن شاء اهللا تعاىل –كما سنرى 

روف هذه الكلمة حل القيم العدديةمة أُخرى ، ألنَّ وال ميكن استبدال هذه الكلمة بكل
) Íοt� ÅzFψ$# (  ة ، تدخل يف معادالتة به ، هي قيمته العددية خاصحيث كلُّ حرف له هوي

 –التكامل املتعلّقة مبجموع القيم العددية للعبارات القرآنية ، ويف معادالت التوازن املتعلّقة 
إحدى ( يف النظرية اخلامسة  بيناللعبارات القرآنية ، كما مبجموع القيم العددية  –أيضاً 
  ) ..الكُبر 

وال ميكن استبدال هذه الكلمة بكلمة أُخرى ، ألنَّ جمموع ورود هذه الكلمة عرب 
معدود حبكمة ، ووفق معادالت توازن القرآن الكرمي ، وخبصوصية الرسم الذي ترسم به ، 

ع جوهر الشيء وحقيقته الذي تسميه وتصفه هذه وحبيث يصور هذا امو مطلق ،
كما سنرى إن شاء  الكلمة ، تصويراً مطلقاً ، مطابقاً متاماً حلقيقة وجوده يف هذا الكون ،

  ..اهللا تعاىل يف هذا الفصل 
لقد تناول القرآن الكرمي املسائل الكونية من بدايتها إىل ايتها ، وجاء ا من أساسها 

فهو يصف هذه املسائل ويصورها ، حبيث لذلك .. لنواميس اليت حتكمها ، مصوراً أصول ا
املصورة هلا يف كامل القرآن الكرمي ، ) الكلمات ( تكون واحدات الوصف والتسمية 

فاملسألة املخلوقة يف الكون وفق ركنني  متاماً حلقيقة وجودها يف هذا الكون ،مطابقة 
، حبيث يتقاسم ركناها واحدات الوصف اهللا تعاىل متناظرين ، توصف نواميسها يف كتاب 

والتسمية اليت تصفها ، مع العلم أنَّ واحدات التسمية لكلِّ ركنٍ موزعة يف القرآن الكرمي 
اليت بكلِّ األبعاد اإلعجازية اُألخرى  –يف الوقت ذاته  –وتدخل يف مجلٍ وآيات وسور ، 

تتحرك من اجلمل إىل املتعلّقة حبدود أُخرى  ال حييط ا إالّ اهللا تعاىل ، تلك األبعاد
القرآين  النصوص إىل السور إىل كامل مساحة النص..  

  ..ولنأخذ أمثلة على ذلك 



 

 

إنَّ مسألة دوران األرض حول نفسها ، وما يتولّد عنها من أيام نتيجة هلذا الدوران ، 
وحنن البشر ال نعلم .. ونظمه ة كونية مرتبطة ارتباطاً وثيقاً بقوانني هذا الكون هي مسأل

من ظواهرها ، ولكنها حبقيقتها هي ظاهرة إالَّ ظاهر هذه املسألة وما يقع حتت حواسنا 
ومكمالً لباقي املسائل الكونية ، اليت تتعلّق باألرض تاماً كونية ثابتة ، مرتبطة ارتباطاً 

  ..وبالكون ككل 
حنس حنن البشر أنَّ يوماً قد مر ،  فعندما تدور األرض حول نفسها دورة كاملة ،

اليت تصف اليوم ، مبعناها ارد عن العوامل املختلفة ولذلك فكلمة يوم يف كتاب اهللا تعاىل 
وتصف مسائل موزعة على كامل  ،فيها ، تعين دوران املسألة حول نفسها دورة كاملة 

ما ، تتعلّق بسياق النص سألة لترسم يف كلِّ مجلة تأيت ا صورة ملمساحة النص القرآين ، 
  ..الذي ترد ضمنه 

)  ٣٦٥( هناك ولو نظرنا حنن البشر من هنا على األرض إىل هذه املسألة لرأينا أنَّ 
دورةً متمايزةً حول نفِسها ، )  ٣٦٥( فكُلُّ .. هيئةً لألرضِ يف دورانِها حولَ الشمس 

 لتدور دورة أخرى ، وهكذا )  ٣٦٥( تعود..  
ولذلك ) ..  ٣٦٥( حنن أمام حقيقة كَونية يف هذه املسألة ، مقترنة بالعدد إذاً .. 

 كلمة اللِ جمموعِ ورودمن خ ةالكوني احلقيقة إىل هذه شريي يوم ( نرى أنّ القرآنَ الكرمي (
ãΠöθ ( [: مفردة فيه بالصيغتني  tƒ (  ،) $YΒöθ tƒ ( [  .. ةدفرفكلمةُ يومٍ م–  اتني الصيغتني

  ..مرة )  ٣٦٥( ترد يف كتابِ اهللا تعاىل  –
فالذي خلق هذا الكون ودبر حبكمته جلّ وعال هذه املسألة ، صورها يف كتابه الكرمي 

مطابقاً متاماً للواقع الفلكي الذي خلقه ، وبشكلٍ تظهر فيه واحدات هذه تصويراً مطلقاً 
ãΠöθtƒ (  ،) $YΒöθ ( [لّ كلمة من هذه الكلمات املسألة من بدايتها إىل ايتها ، فك tƒ ( [ 

  ..تصور واحدة من واحدات هذه املسألة 



 

 

 ..بالنظامِ الكوينِّ الذي وضعه اُهللا تعاىل يف الوجود  متعلِّقٍ املسألة تتعلّق بناموسٍ كوينٍّ
فُه بالسنة دورةً متمايزةً لألرضِ حول نفسها ، تكَونُ ما نعرِ)  ٣٦٥( أليس هناك .. 

الشمسية ، أليس ذلك مطابقاً للحقيقة القرآنية املتمثِّلة مبجموعِ ورود كلمة يوم يف القرآن 
فال بد أنْ تكونَ السنةُ يف كتابِ اهللا تعاىل مشسيةً ، وقد أكَّد اُهللا تعاىل .. لذلك .. الكرمي 

أهلِ الكهف لبث ةدهم  هذه احلقيقةَ يف موضعٍ آخر ، يف ميقولُ تعاىل .. يف كهف :) 
(#θèW Î6s9 uρ ’ Îû óΟ ÎγÏÿ ôγ x. y]≈ n=rO 7πs� ($ÏΒ šÏΖ Å™ (#ρßŠ#yŠ ø—$# uρ $Yè ó¡Î@ (  ] فاألصلُ يف ..  ] ٢٥: الكهف

سنة ، وهو جمموع السنني الشمسية اليت لَبِثَها أهلُ الكهف يف )  ٣٠٠( احلسابِ هو 
#ρßŠ#) (: كهفهم ، وقولُه تعاىل  yŠø— $#uρ $Yè ó¡Î@ (  لتلك املوازية ةالقمري ننيالس لنا فارِق نبيي ،

  ..السنني الشمسية 
يوماً وربعِ اليوم تقريباً ، ولكننا نتحدث عن )  ٣٦٥( حنن نعلم أنّ السنةَ تتكون من و

ا حول نفسها يف رحلتها حول الشمس ، وال نتحدة كلّ يوم من أيام دوراث عن ماهي
دورة متمايزة لألرض )  ٣٦٥( فكل ... الزمن املقابل لدوراا حول الشمس دورةً كاملة 

.. دورة متمايزة أُخرى )  ٣٦٥( حول نفسها ، تعود لتبدأ الدورةَ من جديد ، فتدور 
وبالتايل ترد يف كتاب اهللا .. وحدة متمايزة هلذه املسألة )  ٣٦٥( إذاً توجد ... وهكذا 

ãΠ ( [ :لكلمتان تعاىل ا öθtƒ (  ،) $ YΒöθtƒ ( [  ، )ة منها تقابلُ دورة )  ٣٦٥ة ، كلّ مرمر

  ..متمايزة من دورات األرض املتمايزة حول نفسها 
، داخل معىن ) ي ، و ، م ( ويف كتابِ اِهللا تعاىل تكمن دالالت اجلذرِ اللغوي  .. 

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

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

مباهية الناموس الذي خلق به الكون ، ست دورات  – ) .ä (: خلقها اهللا تعاىل بكلمة 



 

 

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

وس الذي حيكم دوران األرض فهذا املعىن املُجرد لكلمة يوم ، وخبصوصية النام ..

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

  .. دون غريمها 
öΝ (:  أما الكلمتان ä3 ÏΒ öθ tƒ (  ،) óΟ Îγ ÏΒ öθ tƒ (  ةً للمضاففتحملُ كُلٌّ منهما خصوصي ،

عن اإلطار ا جرخما إىل هذه الكلمات ت د للمسألة اليت حنن بصدد حبثها ، فاليوم املعينر
ليس مجرداً عن خصوصيات املُضاف ، وبالتايل ال يدخل يف معادلة التعـبري عـن اليـوم    

›7 (وكلمةُ ... األرضي غري اخلاص بذلك املضاف  Í≥ tΒ öθ tƒ (    أقرب ما تكـون إىل كلمـة
دلة ساحتها اليوم ارد عن خصوصـية  ال تدخل يف معا –أيضاً  –وقتئذ أو حينئذ ، وهي 

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

  .. القرآن الكرمي دون استثناء 
ة يف معادلة ختتزل جوهر املسألة املوصوفة ا ، ال يكون فدخول الكلم.. وهكذا .. 

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

 ١٢( إنّ القمر يدور حولَ األرضِ يف مسارات مختلفة ، هي : ولنأخذْ مثاالً آخر .. 
)  ١٢( إذاً هناك .. افق لكُلِّ مسارٍ من هذه املسارات نسميه شهراً مساراً ، والزمن املر) 

  ..يقولُ تعاىل .. شهراً 
) ¨βÎ) nο£‰ Ïã Í‘θåκ ’¶9 $# y‰ΖÏã «! $# $oΨ øO $# u� |³tã #\� öκ y− ’ Îû É=≈ tFÅ2 «! $# tΠöθ tƒ t, n=y{ ÏN≡uθ≈ yϑ¡¡9 $# 
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مرة ، وكلمةُ يبساً ترد )  ١٢( كَلمةُ الرب ترد يف القرآن الكرمي : املثالَ التايل  ولنأخذ
 موعةً واحدة ، فيكونُ ا١٣( مر  .. (  فة بأل التعريـفكلمةُ البحرِ املعر وترد )٣٢  (
ع هـذه  ولو اعتربنـا أنَّ جممـو  .....  ٤٥=  ٣٢+  ١٣: مرة ، وبالتايل يكونُ اموع 

 لرأينا أنّ ذلك ، ةاألرضي واملاِء على سطحِ الكرة بِ اليابسةنِس لُ يف معادلةيدخ الكلمات
  ..مقارِب جداً ملا نعلمه عن هذه احلقيقة الكونية على سطحِ األرض 

 يف املائة ، وهذا يقَارِب ما نعلمه ٢٨.٨٨=  ٤٥/  ١٣: فتكونُ نِسبةُ اليابسة هي .. 
=  ٤٥/  ٣٢: وتكونُ نِسبة البحرِ هـي  .. عن هذه احلقيقةَ الكونيةَ على سطحِ األرض 

  ..باملائة ، وهذا يقَارِب ما نعلمه عن هذه احلقيقة الكونية على سطحِ األرض  ٧١.١١
دة دونَ أل التعريف ، ملـاذا مل  هناك كَلمةُ بحر وردت مرةً واح :يقول قائل قد .. 

نلْها يف املُعادلة ؟ دخ .. ةمكَل سابح متم ( وملاذا ملْ يي ( لتيف هذه املعادلة ، وملاذا أُدخ
ملاذا ال يكونُ إدخالُ هذه الكلمات وحذفُها ، يف معـادالت   :نقول .. ؟ ) يبسا ( كَلمةُ 

ِء واليابسة علـى سـطحِ   غريِ تلك اليت وضعناها ، ملاذا ال يكونُ ذلك معبراً عن نِسبِ املا
ألنّ مئات اَألمثلة اليت تم استنباطُها مـن  .. األرض يف األحقابِ املاضية ، أو يف املستقبل 

  ..القُرآن الكرميِ يف إثبات هذا البعد اإلعجازي ، ليست مصادفةً أبداً 
مرة ، بـورود  )  ١١٥( ترِد كلمةُ الدنيا يف كتاب اهللا تعاىل  ..ولنأخذ مثاالً آخر .. 

  ..مرة )  ١١٥( مساوٍ متاماً لورود كلمة اآلخرة ، حيث ترد كلمةُ اآلخرة أيضاً 
 وتـرد مرة ، )  ٦٨( كلمةُ املالئكة يف كتابِ اهللا تعاىل  ترد.. ولنأخذ مثاالً آخر .. 

 ٦٨( كلمةُ الشيطان  ( ًة أيضامر ..ا  وتردكلمةُ املالئكة ومشتقّا )ة ، )  ٨٨مر وتـرد 
  ..مرة أيضاً )  ٨٨( كلمةُ الشيطان ومشتقّاا 

 ..م يف كتاب اهللا تعاىل  وتردة ، )  ٧٧( كلمةُ جهنمرا  وتردات ومشتقَّاكلمة جن
  ..مرة أيضاً )  ٧٧( 

فة بأل التعريف يف كتاب اهللا تعاىل  وتردب املعرات ، )  ٧( كلمةُ الطيمركلمةُ وترد 
  .. مرات أيضاً )  ٧( املعرفة بأل التعريف  اخلبيث



 

 

فة بأل التعريف يف كتاب اهللا تعاىل  كلمةُ وتردات ، )  ٣( الرشد املعرمركلمةُ وترد 
  .. مرات أيضاً )  ٣( الغي املعرفة بأل التعريف يف كتاب اهللا تعاىل 

 ..ا يف كتاب اهللا تعاىل  وتردات)  ٨( كلمة برهان ومشتقّاوهو ذاته جممـوع   مر ،
  ..ورود كلمة تان ومشتقاا يف كتاب اهللا تعاىل 

 ..قالوا ( كلمةُ  وترد (   بـورود ، لِ املخلوقـاترةُ عن قَويف كتابِ اِهللا تعاىل ، املُعب
  .. مرة )  ٣٣٢( ، حيثُ ترد كلُّ كلمة منهما ) قُلْ ( مناظرٍ متاماً لورود كلمة 

 ..م قُلْ( كلمةُ  وتردت ( كلمةرٍ متاماً لناظم ودربِو ) أقول ( كلٌّ منهما حيثُ ترد )٩ 
  .. مرات ) 

 ..ةُ  وتردمتقولون ( كَل ( ناظرٍ لكلمةم بورود ) نقول (  كلٌّ منـهما حيثُ ترد ، )
  .. مرة )  ١١

 ..ا ( كلمةُ  وترد٢٧( يف كتابِ اِهللا تعاىل ) قُلْن  (هة ، وهو ذاتمر  اتمر عدد جمموع
  .. ؟ ) تقولون ( و ) تقولوا : ( ورود كلميت 

ة )  ٢١( يف كتاب اهللا تعاىل ) ك ، ت ، م ( جمموع مشتقّات اجلذر اللغوي  ويردمر
  ..يف كتاب اهللا تعاىل ) ن ، ش ، ر ( ، وهو ذاته جمموع ورود مشتقات اجلذر اللغوي 

)  ٣١( يف كتاب اهللا تعاىل ) ل ، ب ، ث (  جمموع مشتقّات اجلذر اللغوي ويرد.. 
  ..) هـ ، ج ، ر ( مرة ، وهو ذاته جمموع ورود مشتقات اجلذر اللغوي 

 ..١٣( يف كتاب اهللا تعـاىل  ) ر ، أ ، ف ( جمموع مشتقّات اجلذر اللغوي  ويرد  (
  ..) غ ، ل ، ظ ( مرة ، وهو ذاته جمموع ورود مشتقات اجلذر اللغوي 

ة )  ٢٥( يف كتاب اهللا تعاىل ) ل ، س ، ن ( ع مشتقّات اجلذر اللغوي جممو ويردمر
  ..يف كتاب اهللا تعاىل ) و ، ع ، ظ ( ، وهو ذاته جمموع ورود مشتقات اجلذر اللغوي 

 ..٩( يف كتـاب اهللا تعـاىل   ) ع ، ز ، م ( جمموع مشتقّات اجلذر اللغوي  ويرد  (
يف كتـاب اهللا  ) و ، هـ ، ن ( اجلذر اللغوي مرات ، وهو ذاته جمموع ورود مشتقات 

  ..تعاىل 



 

 

 ..١٠( يف كتاب اهللا تعـاىل  ) ق ، د ، س ( جمموع مشتقّات اجلذر اللغوي  ويرد  (
يف كتاب اهللا تعاىل ) ر ، ج ، ز ( مرات ، وهو ذاته جمموع ورود مشتقات اجلذر اللغوي 

يف كتـاب  ) ر ، ج ، س ( اللغوي جمموع ورود مشتقّات اجلذر  –أيضاً  –وهو ذاته .. 
  ..اهللا تعاىل 
 ..٧( يف كتاب اهللا تعـاىل  ) س ، ر ، ح ( جمموع مشتقّات اجلذر اللغوي  ويرد  (

يف كتـاب اهللا  ) ع ، ق ، د ( مرات ، وهو ذاته جمموع ورود مشتقات اجلذر اللغـوي  
  ..تعاىل 

ات )  ٧( اهللا تعاىل  يف كتاب) س ، ك ، ر ( جمموع مشتقّات اجلذر اللغوي  ويردمر
  ..يف كتاب اهللا تعاىل ) خ ، م ، ر ( ، وهو ذاته جمموع ورود مشتقات اجلذر اللغوي 

 ..٥( يف كتاب اهللا تعـاىل  ) ع ، ن ، ت ( جمموع مشتقّات اجلذر اللغوي  ويرد  (
يف كتـاب اهللا  ) ل ، ي ، ن ( مرات ، وهو ذاته جمموع ورود مشتقات اجلذر اللغـوي  

  .. تعاىل
 ..٥( يف كتاب اهللا تعـاىل  ) ج ، ل ، ي ( جمموع مشتقّات اجلذر اللغوي  ويرد  (

يف كتـاب اهللا  ) ط ، م ، س ( مرات ، وهو ذاته جمموع ورود مشتقات اجلذر اللغـوي  
  ..تعاىل 

 ..٤( يف كتـاب اهللا تعـاىل   ) ع ، و ، ر ( جمموع مشتقّات اجلذر اللغوي  ويرد  (
يف كتـاب اهللا  ) غ ، ض ، ض ( جمموع ورود مشتقات اجلذر اللغوي مرات ، وهو ذاته 

  .. تعاىل 
 ..  عنـد الوقوف من دمن كتابِ اِهللا تعاىل ، ال ب ويف عرضِ هذا اجلانِبِ اإلعجازي

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



 

 

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

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

(  ،) öΝ Íκ ÌE≡uθ n=|¹ (  ..  

Ο (ويرد فعلُ األمرِ ..  Ï% r& (    بالصـيغ ومشتقّاته مقترناً بالصالة ، يـرد: ] ) ÉΟ Ï% r& 

nο 4θ n= ¢Á9 $# (  ،) ÷(#θ ßϑ‹ Ï% r& nο 4θ n= ¢Á9 $# (  ،) z ôϑ Ï% r& uρ nο 4θ n= ¢Á9 z (والعبارة القرآنية ..  ] ) #$ ôϑ Ï% r& uρ 

nο 4θ n= ¢Á9 $# ( بنساِء النيب ةً واحدةً يف كتابِ اهللا تعاىل ، يف سياقٍ قُرآينٍّ خاصمر ترد ، r  ،

u (: حيثُ يخاطبهن اُهللا تعاىل يف هذا السـياقِ بقولـه    !$ |¡ ÏΨ≈ tƒ Äc É< ¨Ζ9 $# ¨ ä ó¡ s9 7‰ tn r' Ÿ2 z ÏiΒ 

Ï !$ |¡ ÏiΨ9   .. ] ٣٢: األحزاب [  ) 4 #$

ÉΟ (: لو قُمنا جبمعِ العبارات القرآنية  Ï% r& nο 4θ n= ¢Á9 $# (  ،) ÷(#θ ßϑ‹ Ï% r& nο 4θ n= ¢Á9 ، يف كتابِ  ) #$
  ..على عدد الركعات املفروضة يف اليوم الواحد  )  ١٧( ، لوجدناها ترد  تعاىل اهللا

للعاقلني ، ومشتقّاته اليت تعبر عن ) سجد ( ولو قمنا جبمعِ عدد مرات ورود الفعل .. 
#β ( أزمنة هذا الفعل ، حيثُ جنمع مجيع الصيغِ الفعلية هلذا الفعل ، ما عدا الفعـل  y‰ àf ó¡ o„ 

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

  ... عدد السجدات اليومية املفروضة 
عةَ هذا البكْرأنَّ ف قولُه جِبل من قال وما يأو علومةٌ سابقاً ، وأنا لستم اإلعجازي د

أما بقيةُ األبعاد اإلعجازية اليت نطرحهـا  .. ولكنين أضفت يف برهانِها أمثلةً جديدةً .. بِها 
مما فتح اُهللا تعاىل علـي ، سـواٌء    –ودونَ استثناٍء  –، فجميعها  هذه النظرية وغريهايف 

  ..األبعاد اإلعجازية ، أم أمثلَتها  أفكار هذه



 

 

.. هناك الكثري الكثري من األمثلة يف كتابِ اِهللا تعاىل ، تؤكِّد هذا البعد اإلعجازي .. 
  ..فإنّ القولَ بأنَّ ذلك مصادفةٌ هو جحود حبقيقة قرآنية نراها بأم أعيننا .. ولذلك 
ى الكلمات القرآنية تصوراً محدداً يختلف مع حقيقة املُشكلَةُ أنّ بعضهم يفْرِض عل.. 

الدالالت اليت تحملُها هذه الكلمات القرآنية ، مثّ يريد من تصوراته اخلاطئة اليت فرضـها  
  .. على دالالت الكلمات القرآنية أنْ تطابِق احلقائق الكونية 

، وليس مـن  اىل من منظار ما حتمله هي من دالالت علينا أن ننظر إىل كلمات اهللا تع
  ..منظار تصوراتنا املسبقة 

) ر ، هـ ، ب ( هذه احلقيقة نراها جليةً يف مقابلة بعضِ مشتقّات اجلذر اللغوي .. 
ر ، هـ ، ( فمشتقّات اجلذر اللغوي ) .. ر ، غ ، ب ( ، جلميع مشتقّات اجلذر اللغوي 

  : ذا اجلذر ، تنقسم إىل قسمني يف تفرعها عن دالالت ه) ب 
  ، قسم يتعلّق بتفاعل النفس وفق دالالت هذا اجلذر اللغوي مع خارج الذات

tβθç7 ( [: ويتألف من الكلمات  yδö� tƒ (  ،) Èβθç7 yδ ö‘$$sù (  )٢  ( ،) šχθç7 Ïδö� è? (  ،) 

öΝ èδθç7 yδ÷� tIó™ $# uρ (  ،) É= ÷δ§�9 $# ( (  ،) Zπt6 ÷δ u‘ (  ،) $ Y6yδ u‘uρ ( ( [ ..  
  ، وقسم يتعلّق بتفاعل النفس وفق دالالت هذا اجلذر اللغوي مع داخل الذات

Èβ$t7 ( [: ويتألّف من الكلمات  ÷δ”�9 $# uρ (  ،) $ ZΡ$t7 ÷δ â‘uρ (  ،) öΝ ßγuΖ≈ t6 ÷δâ‘ uρ (  ،) ºπ §‹ÏΡ$t6÷δ u‘uρ  

( [ ..  
مرات ، )  ٨(  لذلك نرى أنَّ القسم األول ، الذي ترد كلماته يف كتاب اهللا تعاىل.. 

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

öΝßγ (: املقابلة نراها جلية يف قوله تعاىل  ¯ΡÎ) (#θçΡ$Ÿ2 šχθãã Ì�≈ |¡ç„ ’Îû ÏN≡u�ö� y‚ ø9$# $ oΨ tΡθãã ô‰tƒ uρ 

$Y6 xî u‘ $ Y6 yδ u‘uρ ( (#θçΡ%Ÿ2uρ $ uΖ s9 šÏèÏ±≈ yz (  ] ٩٠: األنبياء [ ..  



 

 

تدخل مجيعها ) ر ، هـ ، ب ( للجذر اللغوي )  ١٢( فال شك أنّ املشتقات ال .. 
يف مقابلـة بعـض   .. ولكـن  .. يف كُلّ األبعاد اإلعجازية اليت حيملها كتاب اهللا تعـاىل  

، رأينا كيـف أنّ  ) ر ، غ ، ب ( تقّات هذا اجلذر اللغوي مع مشتقّات اجلذر اللغوي مش
املشتقّات اخلاصة فقط بتفاعل النفس وفق دالالت هذا اجلذر اللغوي مع خارج الـذات ،  

  ..هي فقط ما يدخلُ يف معادلة هذه املقابلة 
  :تتفرع إىل فرعني ) ن ، و ، ر ( مشتقّات اجلذر اللغوي .. ولنأخذ مثاالً آخر .. 
  فرع يشمل كلميت :] ) u‘$̈Ζ9 $# (  ،) # Y‘$tΡ ( [ ..  

  اعافرع يشمل كلمةَ النور وتفر :] ) Í‘θ–Ψ9$# (  ،) #Y‘θçΡ (  ،) öΝ ä.Í‘θœΡ (        ،

$ tΡu‘θçΡ ) ( ، ) … çνu‘θçΡ ( ، ) öΝ èδâ‘θçΡ (  ،) Î�� ÏΨßϑø9 $# (  ،) # Z��ÏΨ •Β ( [ ..  
، فما بـني  ) ع ، ق ، ل ( ين ، له تعلُّقُه الوثيق مبشتقّات اجلذر اللغوي الفرع الثا.. 

ن ( ولذلك نرى أنّ مشتقّات الفرع الثاين من اجلذر اللغوي ..... النور والتعقّل صلةٌ بينة 
 –تـرد  ) ع ، ق ، ل ( مرة ، وأنّ مجيع مشتقّات اجلذر اللغوي )  ٤٩( ترد ) ، و ، ر 

 .. مرة)  ٤٩(  –أيضاً 
، وبعضها ، وكلَّ مشتق ) ن ، و ، ر ( وال شك أنّ مجيع مشتقّات اجلذر اللغوي .. 

يف خصوصية املقابلة اليت عرضناها ، .. ولكن .. منها ، له مقابالته املتعلّقة جبوهرِ دالالته 
ـ  ذر نرى أنَّ كلمةَ النور وتفرعاتها من مشتقّات هذا اجلذر هي فقط ما يقابل مشتقّات اجل

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

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



 

 

فكلتا الكلمتني تردان يف ذات السياق القرآين ) .. ي ، م ، ن ( املتفرعة عن اجلذر اللغوي 
..  

) Ü=≈ ysô¹ r'sù Ïπ uΖ yϑø‹yϑø9 $# !$tΒ Ü=≈ ptõ¾ r& ÏπuΖ yϑø‹ yϑø9 $# ∩∇∪ Ü=≈pt õ¾r& uρ Ïπ yϑt↔ô±pR ùQ$# !$tΒ Ü=≈ ptõ¾ r& Ïπyϑt↔ô±pR ùQ$# 

   ] ٩ – ٨: الواقعة [   )
) y7 Í× ¯≈ s9'ρ é& Ü=≈ptõ¾ r& Ïπ uΖyϑø‹ pRùQ $# ∩⊇∇∪ tÏ%©!$# uρ (#ρã� xÿ x. $ uΖÏG≈ tƒ$t↔ Î/ öΝèδ Ü=≈ys ô¹r& Ïπyϑt↔ ô±yϑø9$# (  ] 

  ] ١٩ – ١٨: البلد 
ولذلك نرى أنّ كلّ كلمة من هاتني الكلمتني تـرد وروداً منـاظراً لألخـرى يف    .. 

  ..مرات )  ٣( كتاب اهللا تعاىل ، فكلّ كلمة منهما ترد 
π (ولو أخذنا كلمة . . yϑ t↔ ô± pR ùQ ش ، أ ، ( كما قلنا املشتق الوحيد للجذر  –وهي  ) #$

، لرأينـا أنّ جممـوع   ) ش ، م ، ل ( مع مشتقّات اجلذر اللغوي  –يف القرآن الكرمي ) م 
كلمات هذين اجلذرين اللغويني يقابلُ كلمة اليمني غري املُضافة ، من مشـتقّات اجلـذر   

  ) .. ن  ي ، م ،( اللغوي 
مـرة ،  )  ١٢( ترد يف القرآن الكـرمي  ) ش ، م ، ل ( فمشتقّات اجلذر اللغوي .. 

)  ١٥( مرات ، وبذلك يكون اموع )  ٣( ترد ) ش ، أ ، م ( ومشتقات اجلذر اللغوي 
  ..مرة ، وهو ذاته جمموع ورود كلمة اليمني غري املضافة يف كتاب اهللا تعاىل 

هذه املقابالت ليست الوحيدة يف كتـاب اهللا تعـاىل ،    ومشاركة هذه الكلمات يف
ال  )وفق هذا البعد اإلعجازي وغـريه   (فالكلمات وجذورها اللغوية تدخل يف مقابالت 

حييط ا إال اُهللا تعاىل ، ولكننا نأخذ أمثلةً كتبيان جزئي للربهنة على هذا البعد اإلعجازي 
..  

  :إىل فرعني ) س ، ح ، ر ( ت اجلذر اللغوي تتفرع مشتقّا.. ولنأخذ مثاالً آخر .. 
  ..مرة )  ٦٠( فرع يتعلّق بالسحر ، وترد كلماته  - 



 

 

9�ys ( [[فرع يتعلّق بالسحر ، وفيه فقط الكلمات  -  |¡Î0 (  ،) Í‘$ysó™ F{$$Î/ ( ، ) 

Í‘$ ptô�F{$$ Î/uρ ( [[ ..  
 ..هقابلُ كلماتل من مشتقّات هذا اجلذر اللغوي ، تشـتقّات    والفرع األوم مجيـع

.. ، فما بني السحرِ والفتنة صلةٌ ليست حباجة إىل شـرح  ) ف ، ت ، ن ( اجلذر اللغوي 
أيضاً  –ترد يف كتاب اهللا تعاىل ) ف ، ت ، ن ( ولذلك نرى أنَّ مشتقّات اجلذر اللغوي 

 ..مرة )  ٦٠(  –
ز ( ت اجلذر اللغوي ما بني كلمة الزكاة كمشتق من مشتقّا.. ولنأخذ مثاالً آخر .. 

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

)  ٣٢( اب اهللا تعـاىل  ولذلك نرى أنَّ كلمة الزكاة ترد يف كت.. من تفرعات ) ، ر ، ك 
  .. مرة )  ٣٢(  –أيضاً  –ترد ) ب ، ر ، ك ( مرة ، وأنّ مجيع مشتقّات اجلذر اللغوي 

يبني لنا القـرآن  ) ق ، س ، ط ( يف مشتقّات اجلذر اللغوي .. ولنأخذ مثاالً آخر .. 
 (الكرمي أنّ كلمةَ  ÏÜ Å¡ ø) ßϑ ø9 يلون علـى  تصف الذين مي) أقسط ( من الفعل الرباعي  ) #$

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

) βθ äÜ Å¡≈ s) ø9  ، تصف الذين مييلون علـى غريهـم  ) ق ، س ، ط ( من الفعل الثالثي  ) #$
لصاحل أنفسهم يف وزم لألمور واألشياء ، فيدفعهم عدم خمافتهم مـن اهللا تعـاىل لظلـم    
اآلخرين حني حيكمون ويقفون مع اآلخرين يف مسألة القسط ، وهم بذلك يتصفون بصفة 

  ..املطففني 
  ..والقاسطون ككلمة قرآنية ترد مرتني يف كتاب اهللا تعاىل .. 



 

 

) $̄Ρ r&uρ $̈Ζ ÏΒ tβθßϑÎ=ó¡ßϑø9 $# $ ¨ΖÏΒuρ tβθäÜÅ¡≈ s)ø9 $# ( ôyϑsù zΝ n=ó™r& y7 Í× ¯≈ s9'ρé' sù (# ÷ρ§� ptrB # Y‰ x©u‘ ∩⊇⊆∪ $̈Βr& uρ 

tβθäÜ Å¡≈ s)ø9 $# (#θçΡ%s3sù zΟ̈Ψ yγ yf Ï9 $Y7 sÜ ym (  ] ١٥ – ١٤: اجلـن [   
ترد مرة واحدة  –) ط ، ف ، ف ( وهي املشتق الوحيد للجذر  –وكلمة املطففني 

  ..يف كتاب اهللا تعاىل 
) ×≅ ÷ƒ uρ tÏÿ ÏeÿsÜ ßϑù=Ïj9 ∩⊇∪ tÏ%©!$# # sŒÎ) (#θä9$tGø. $# ’ n? tã Ä¨$̈Ζ9 $# tβθèùöθ tGó¡o„ ∩⊄∪ # sŒÎ) uρ öΝèδθä9$x. ρr& 

öΝ èδθçΡ y— ¨ρ tβρç� Å£øƒä† (  ] ٣ – ١: املطففني [   
 (وهـو ذاتـه جممـوع ورود كلمـة     .. مرات )  ٣( وبذلك يكون اموع .. 

 ÏÜ Å¡ ø) ßϑ ø9   .. تعاىل ، املُقابلة هلاتني الكلمتني يف كتاب اهللا ) #$

) ÷βÎ) uρ |M ôϑs3ym Ν ä3÷n$$ sù Ν æηuΖ ÷� t/ ÅÝ ó¡É)ø9 $$ Î/ 4 ¨β Î) ©!$# �= Ïtä† tÏÜÅ¡ø) ßϑø9$# (  ] ٤٢: املائدة [   

) β Î) uρ Èβ$tGxÿ Í←!$ sÛ zÏΒ tÏΖ ÏΒ÷σ ßϑø9 $# (#θè=tGtGø%$# (#θßsÎ=ô¹ r'sù $yϑåκ s] ÷� t/ ( .βÎ* sù ôM tót/ $yϑßγ1y‰ ÷nÎ) ’ n?tã 

3“t� ÷zW{$# (#θè=ÏG≈ s)sù ÉL©9 $# Èö ö7 s? 4®L ym u þ’ Å∀ s? #’n<Î) Ì� øΒr& «! $# 4 βÎ*sù ôN u !$sù (#θßs Î=ô¹r' sù $ yϑåκ s]÷� t/ ÉΑ ô‰yè ø9 $$Î/ 

(# þθäÜ Å¡ø%r&uρ ( ¨βÎ) ©! $# �= Ïtä† šÏÜ Å¡ø)ßϑø9   ]  ٩: احلجرات  [ ) #$

) �ω â/ ä38 yγ÷Ψ tƒ ª! $# Ç tã tÏ%©!$# öΝs9 öΝä.θè=ÏG≈ s) ãƒ ’ Îû ÈÏd‰9$# óΟs9 uρ /ä.θã_ Ì� øƒä† ÏiΒ öΝä. Ì�≈ tƒÏŠ β r& 

óΟ èδρ•� y9s? (# þθäÜ Å¡ø)è? uρ öΝ Íκö� s9 Î) 4 ¨βÎ) ©! $# �=Ïtä† tÏÜ Å¡ø)ßϑø9    ] ٨: املمتحنة  [ )  #$
( وهي جزء من مشتقّات اجلذر  –كلمة الرجال ومشتقّاا .. ولنأخذ مثاالً آخر .. 

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

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

] ) ×≅ ã_u‘  ( ،) Wξ ã_u‘ ( [  ذه الكلمة حيث ال توجد يف القرآن الكرمي إضافة تتعلّق ،



 

 

 (مرة ، وهذا يناظر متاماً جمموع ورود كلمة )  ٢٤( ، لرأينا أنّ جمموع ورودمها هو 

Zοr&t� øΒ$# (  ا يف القرآن الكرمي ، فالكلماتمفردة وإضافا: ] ) Zοr&t� øΒ$# (  ،) y7 s? r&t� øΒ$# (  ،

) … çµs? r&z� ö∆$# (  ،) ’ ÎAr&t� øΒ$# ( [  ًترد يف كتاب اهللا تعاىل أيضا ، )ة )  ٢٤فاملسألة .. مر
بدالالت اجلذر اللغوي وخصوصية الكلمات املتفرعة عنه داخل  –كما نرى  –تتعلّق 

  ..إطار دالالت هذا اجلذر اللغوي يف كتاب اهللا تعاىل 
يف القرآن الكـرمي ، حيمـلُ   ) ف ، س ، د ( اجلذر اللغوي .. ولنأخذ مثاالً آخر . .

( واجلذر اللغوي .. معىن نقيض النفع ، فالفساد هو ختريب ما خلقه اهللا تعاىل نافعاً للبشر 
يف القرآن الكرمي ، حيملُ معىن نقيض الفساد ، فالنفع هو عدم إفساد مـا  ) ن ، ف ، ع 
وهذان اجلذران اللغويان لكلٍّ منهما .. ىل نافعاً للبشر ، وإصالح ما متّ إفساده خلقه اهللا تعا

ولكن من هذا .. تقابله مع اجلذور األخرى ، وكلّ كلمة من مشتقاما هلا أيضاً تقابالا 
ف ، ( املنظار الذي ننظر من خالله إىل دالالت هذين اجلذرين ، نرى أنّ مشتقات اجلذر 

يف كتاب اهللا تعاىل ، ) ن ، ف ، ع ( اهللا تعاىل تقابل مشتقات اجلذر  يف كتاب) س ، د 
متتد لتشمل كاملَ مشـتقّات   –كما نرى  –فاملقابلة هنا .. مرة )  ٥٠( فكلٌّ منهما ترد 

اجلذرين ، يف حني رأينا يف أمثلة أُخرى أنها تشملُ كلمات حمددةً دون بـاقي مشـتقّات   
  ..ت عنه اجلذر اللغوي الذي تفرع

≈M× (وحنن حينما اخترنا كلمة ..  ¨Ψ y_  (   ا يف مقابلة كلمـةومشتقّا) æΛ © yγ y_ 4 (  ،

π× (دون كلمة  ¨Ψ y_ (  ) ما فعلنا ذلك عن علمٍ حبقيقة دالالت ) بصيغة املفردا ، إنومشتقّا
ود كلمـة  هذه املسألة يف كتاب اهللا تعاىل ، ومل خنترها كانتقاٍء للوصول إىل عدد مرات ور

 :) æΛ © yγ y_ 4 (  هميف حيات ل من مل ولن يقفوا على حقيقةكما يتخي ،..  

æΛ© (فكلمةُ ..  yγy_ 4 (  امل ترد يف كتاب اهللا تعاىل إالّ بصيغة النكرة ، فهي غائبة عن
ونظري جهنم هو أيضاً .. وهي ليست مسألةً حسيةً مشاهدةً أمامنا .. وحنن يف هذه الدنيا 



 

 

Ÿξsù ãΝ (.. ليست حسية أمامنا ، ولذلك يقول اهللا تعاىل يف وصف ذلك النظري مسألةٌ  n=÷ès? 

Ó§øÿ tΡ !$̈Β u’ Å∀ ÷zé& Μ çλm; ÏiΒ Íο§� è% &ãôã r& L!# t“y_ $ yϑÎ/ (#θçΡ%x. tβθè=yϑ÷ètƒ (  ] ولو ..  ] ١٧: السجدة

π̈Ψ× (عدنا إىل كتاب اهللا تعاىل لرأينا أنّ كلمة  y_ ( يف كتاب اهللا ات تردتعاىل يف معظم مر 

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

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

æΛ ( ومشتقاا تقابل كلمة © yγ y_ 4 (   عن عدم إدراك حقيقـة سليم ، وناتج هو قولٌ غري ،
  ..هذه املسألة يف كتاب اهللا تعاىل 

ÏN$̈Ζ (أما بالنسبة لكلمة ..  yf ø9$# ( ( فةً بأل الوحيدة اليت ترد يف كتاب اهللا تعاىل معر

#zƒÏ%©!$#uρ (#θãΖtΒ (.. التعريف يف قوله تعاىل  u (#θè=Ïϑ tã uρ ÏM≈ ysÎ=≈ ¢Á9 $# ’ Îû ÏN$|Ê ÷ρu‘ ÏN$̈Ζ yf ø9$# ( Μçλ m; 

$̈Β tβρâ!$ t±o„ y‰Ψ Ïã öΝ ÎγÎn/ u‘ 4 y7 Ï9≡sŒ uθ èδ ã≅ ôÒ xÿø9 $# ç��Î6 s3ø9 ، فنراها مضافة  ] ٢٢: الشورى [  ) #$

N$|Ê÷ρ (لكلمة  u‘ (  وليست مستقلّة عن هذه الكلمة ، :) ’ Îû ÏN$|Ê ÷ρu‘ ÏN$̈Ζ yfø9 $# ( (  ..  

ÏN$̈Ζ (ومما يؤكّد صحةَ ما نذهب إليه يف إدراك دالالت هذه الكلمة ..  yfø9 $# ( (  ،

M≈̈Ψ× (الوحيدة يف كتاب اهللا تعاىل اليت ترِد معرفةً بأل التعريف من بني كلمة  y_  (  هو ،

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

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



 

 

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

،  )إحدى الكُبر ( يف النظرية اخلامسة حسب األجبدية القرآنية اليت هدانا اهللا تعاىل إليها 
والقيمة العددية  ، ) ٣٣( وفق تلك األجبدية تساوي  ) ×yΨ¨≈M_ (فالقيمة العددية لكلمة 

  .. ) ٣٣( تساوي أيضاً  ) yγy©Λæ 4_ (لكلمة 
مشكلةُ بعضـهم أـم   هذه األمثلة ليست من باب احلصر ، ووال أريد اإلطالة ، ف.. 

حيسبون عمق دالالت كتابِ اِهللا تعاىل بطولِ أنوفهم ، ومشكلةُ بعضـهِم اآلخـر ممـن    
ظلَّه يف األرض ، مقدمني التـاريخ والقـال   حيسبون أنفسهم أوصياء على دين اهللا تعاىل و

أم حيسبون عمق دالالت .. مشكلتهم .. والقيل معياراً حلدود دالالت كتاب اهللا تعاىل 
فسواٌء هـؤالء أم هـؤالء   .. كتاب اهللا تعاىل بطول حلاهم ، ومبساحة عباءات مشاخيهم 

نة معيار جمـرد يسـقطُ أصـنامهم    يحاربون اإلعجاز العددي احلق يف كتاب اهللا تعاىل أل
  ..الفكرية 
عندما يدرك هؤالء وهؤالء أنّ القرآن الكرمي هو معيار ما حتملُ كلماته ومجلُه من .. 

معان ، حني ذلك يدركون عمق تقابل الكلمات القرآنية يف هـذا البعـد اإلعجـازي ،    
ة األخرى اليت سنتحدث عنها إن شاَء اُهللا تعاىل ويدركون عمق األبعاد اإلعجازي..  

( عرب األمثلة السابقة أنَّ هناك تطابقاً مطلقاً بني كتاب اهللا تعـاىل املنظـور   لقد رأينا 
عبارة عن نظرية شاملة ، وهذا البعد اإلعجازي ) القرآن الكرمي ( وكتابه املقروء ) الكون 

كتاب اهللا تعاىل هو سـر   حتملها مجيع كلمات كتاب اهللا تعاىل ، فمجموع أي كلمة يف
  ..وتسميه هذه الكلمة ، وحبقيقته يتعلّق جبوهر الشيء الذي تصفه 

إنَّ إدراكنا ألسرار هذا الكون وحقائقه ، يتناسب مع تطورنا العلمي واحلضـاري ،  
لذلك فإنَّ إدراكنا ملا يعنيه جمموع ورود أي كلمة يف القرآن الكرمي ، يتعلّـق بإدراكنـا   

  ..الكونية اليت تصفها وتسميها هذه الكلمة للحقيقة 



 

 

البحر  ( كلمة من جهة و ) يبساً ، الرب ( لو قلنا لألجيال السابقة إنَّ نسبة ورود كلميت
)  ٧١( باملائـة و  )  ٢٩: ( كتاب اهللا تعاىل هي يف موعهما  من جهة أُخرى ، )املعرفة 

فَت نسبة اليابسة ولكن عندما اُكتش..  هلم شيئاً فإنَّ ذلك ال يعينباملائة تقريباً كما رأينا ، 
واملاء على سطح الكرة الرضية ، وهي مقاربة كثرياً هلذه النسبة ، عند ذلك ظهرت عظمة 

الرب ، يبساً ، البحر ( هذه الكلمات اإلعجاز بالنسبة هلذه املسألة ، وأصبحت نسبة ورود 
، يف التطابق التام بني كتـايب  البعد اإلعجازي اهللا تعاىل هلا معىن يدلّ على هذا يف كتاب ) 

  ..اهللا تعاىل املقروء واملنشور 
 ة اليت ختصيتعلّق باألسرار الكوني كلمة يف القرآن الكرمي هو سر فمجموع ورود أي

اليت تسميها هذه الكلمة ، وإنَّ عدم إدراك جيلٍ من األجيال هلذا السر ، يعـين أنَّ  املسألة 
  ..احلقيقة الكونية هلذه املسألة مل يصل إىل إدراك هذا اجليل 

  ..لنقف عند هذا املثال 
ن تكونا متناظرتني يف جمموع ورودمها أيتصور الكثريون أنَّ كلميت الليل والنهار جيب 

يف كتاب اهللا تعاىل ، ألنهم يظنون أنَّ دالالت كلمة الليل يف كتـاب اهللا تعـاىل تقابـل    
إنَّ مثل هذه التصورات تنبع من خميالت حمدودة بإطار معـارف  ... دالالت كلمة النهار 

جيلٍ من األجيال ، وتنبع من مفاهيم معينة سجينة التصور الفلكي الذي ميلكه هذا اجليـل  
  ..بالنسبة هلذه املسألة الكونية 

عليه  الكلمات القرآنية اليت ختص هذه املسألة الفلكية ،إنَّ من يريد فهم أسرار جمموع 
أوالً إدراك هذه املسألة فلكياً ، وفهم الصور اليت ترمسها هذه الكلمات يف القرآن الكرمي ، 
وبعد ذلك يعود إىل جماميع هذه الكلمات يف القرآن الكرمي ، فيجدها مطابقـة وبشـكلٍ   

  ..مطلقٍ للحقائق الكونية اليت تحيط ذه املسألة 
  ..لمة النهار تفيد دالالت الضياء كلمة الليل تفيد دالالت الظالم ، وك

) !$yϑ¯Ρ r(x. ôM uŠÏ±øî é& óΟ ßγèδθã_ãρ $YèsÜ Ï% zÏiΒ È≅ ø‹ ©9 $# $ ¸ϑÎ=ôàãΒ 4 (   ] ٢٧: يونس [  

) uθèδ “Ï%©!$# Ÿ≅ yèy_ ãΝä3 s9 Ÿ≅ øŠ©9 $# (#θãΖ à6ó¡oKÏ9 ÏµŠÏù u‘$yγ ¨Ψ9$# uρ # ·� ÅÁö6 ãΒ 4 (   ] ٦٧: يونس [  



 

 

) $ uΖ ù=yèy_ uρ Ÿ≅ ø‹©9 $# u‘$ pκ̈]9 $#uρ È÷ tGtƒ# u ( !$tΡ öθ ysyϑ sù sπ tƒ# u È≅ ø‹©9 $# !$ uΖù=yè y_uρ sπ tƒ# u Í‘$ pκ̈]9 $# Zοu� ÅÇö7 ãΒ 

(#θäótGö; tGÏj9 WξôÒ sù ÏiΒ óΟ ä3În/§‘ (#θßϑn=÷ètGÏ9 uρ yŠy‰ tã tÏΖ Åb¡9 $# z>$|¡Ïtø:$# uρ 4 (    ] ١٢: اإلسراء [  

) ÷Λ äΡ r&u ‘‰ x©r& $̧) ù=yz ÏΘ r& â !$uΚ¡¡9 $# 4 $yγ8 oΨ t/ ∩⊄∠∪ yìsùu‘ $yγ s3ôϑy™ $ yγ1§θ |¡sù ∩⊄∇∪ |·sÜ øî r&uρ $ yγn=ø‹ s9 

yl t�÷z r&uρ $ yγ9 ptéÏ (   ] ٢٩ – ٢٧: النازعات [  

$ (فكلمة ..  yγ n=ø‹s9 (  اآلية األخرية تعود إىل السماء ، والعبارة يف) |·sÜ øî r&uρ $yγ n=ø‹ s9 ( 
  ..أي جعله مظلماً 

جرام السماوية واألجسام اليت تسبح فيه ، احمليط بالكرة األرضية واألإنَّ الفراغ الكوين 
أسود اللون ، وال نستطيع أن نرى يف هذا الفراغ من تلك األجسام اليت تسبح فيه سوى 

ولو وضع يف هذا الفراغ جسم مادي اجلانب الذي يعكس الضوء من سطحها باتجاهنا ، 
ني ، فإنَّ هذا الفراغ يتحلَّل على هذا اجلسم إىل عنصريه األساسي:  

  عنصر مشع ، ويكون على جانب اجلسم املواجه للشمس..  
  عنصر مظلم ، ويكون على اجلانب اآلخر هلذا اجلسم..  

لذلك إذا وقع هذا اجلسم بيننا وكلّ ما نراه من هذا اجلسم هو اجلانب املشع منه ، 
يكون باالتجاه وبني الشمس على خطٍّ مستقيم فإننا ال نرى منه شيئاً ، ألنَّ اجلانب املشع 

.. وحنن ضمن فراغٍ مظلم ، وبالتايل ال نرى شيئاً اآلخر ، واجلانب املظلم باتجاهنا ، 
وخري مثالٍ ذلك هو القمر يف آخر الشهر ، حينما يكون اجلانب املشع منه يف اجلهة 

  ..اُألخرى بالنسبة لنا 
اللون ، وقريب جداً صحيح أنَّ اجلانب املظلم للجسم السابح يف الفراغ الكوين أسود 

، ولكنه ال حيوي على العنصر املضيء الذي حيويه الفراغ الكوين ، من لون الفراغ الكوين 
أي جسمٍ مادي ، فإنه ال يعكس ) ساحة اجلانب املظلم من اجلسم ( فلو وضعنا يف ساحته 

عنصر  أي ضوء ، وال يكون له جانب مضيء كما هو احلال يف الفراغ الكوين ، ألنَّ
ما الفراغ الكوين على الرغم من أنه أالضوء سحب منه وتركَّز على الوجه اآلخر املضيء ، 



 

 

ىل عنصريه ه ، نراه يتحلَّل على هذا اجلسم إمظلم إالَّ أنَّ وجود أي جسمٍ مادي ضمن
  ..األساسيني 
  هذا وهو العنصر املرئي ، الذي يضيء اجلانب املواجه للشمس من : النهار
  ..اجلسم 
  وهو العنصر غري املرئي ، الذي حييط باجلانب اآلخر هلذا اجلسم : الظالم..  

إنَّ هذا الفراغ الكوين املظلم ، يطلَق عليه اسم الليل ، ألنه قبل حتليله إىل عنصريه 
  .. األساسيني يكون مظلماً

  ..لننظر إىل الصورة القرآنية التالية 
) �χÎ) ãΝ ä3−/ u‘ ª! $# “Ï%©! $# t, n=y{ ÏN≡ uθ≈ yϑ¡¡9 $# uÚö‘F{$# uρ ’Îû Ïπ−GÅ™ 5Θ$−ƒ r& §Ν èO 3“uθtGó™ $# ’ n?tã 

Ä ó̧� yê ø9 $# Å´ øóãƒ Ÿ≅ ø‹ ©9 $# u‘$pκ ¨]9$# …çµ ç7 è=ôÜtƒ $ZW� ÏW ym (   ] ٥٤: األعراف [     

´Å (إنَّ العبارة القرآنية  øóãƒ Ÿ≅ ø‹©9 $# u‘$pκ جيعل الليلَ النهار كالغشاء ، : تعين  ) 9$#[¨
ى فالتغشية واإلغشاء هي إلباس الشيء الشيء ، والغشاء هو غطاء ، واستغشى ثيابه وتغش

  ..ا ، تغطّى ا كي ال يرى وال يسمع 
) #’ n?tã uρ öΝ Ïδ Ì�≈ |Áö/ r& ×οuθ≈ t±Ïî ( (    ] ٧: البقرة [     

) Ÿωr& tÏm tβθà±øó tGó¡o„ óΟßγ t/$uŠÏO ãΝ n=÷è tƒ $ tΒ šχρ•� Å£ãƒ $ tΒuρ tβθãΨÎ=÷èãƒ 4 (   ] ٥: هود [    

) tΠ öθtƒ ãΝßγ9 t±øótƒ Ü>#x‹ yèø9 $#  ÏΒ öΝ ÎγÏ%öθ sù ÏΒuρ ÏM øtrB óΟ ÎγÎ=ã_ ö‘r& (   ] ٥٥: العنكبوت [    

) öΝßγ≈ oΨ øŠt±øî r' sù ôΜßγ sù Ÿω tβρç�ÅÇ ö7 ãƒ (   ] ٩: يس [     

 (وهكذا نرى أنَّ الصورة القرآنية  Å´ øó ãƒ Ÿ≅ ø‹ ©9 $# u‘$ pκ ¨]9 $# … çµ ç7 è= ôÜ tƒ $ ZW� ÏW ym (  تعين أنَّ الظالم
وعند فصـل  .. يغطّي النهار ويستره  ) الكوين الليل(  امللتحم مع النهار يف الفراغ الكوين

( يظهر كلُّ عنصرٍ لوحده ، فعند رفع الغشـاوة  ) الظالم + النهار ( عنصري الليل الكوين 
  ..عن النهار ، يظهر النهار واضحاً جلياً ) الظالم 



 

 

  :ميكن صياغة املعادلة الكونية على الشكل التايل  وحسب ما تقدم
  

  ظ+ ن = ل  
  
  ..احمليط باألجرام السماوية ) الليل الكوين ( الفراغ الكوين : ل 
  ..النهار ، القسم املرئي ، القسم املنري : ن 
  ..الظالم ، القسم املظلم ، غري املرئي : ظ 

  ..الكرمية التالية  وهذه املعادلة الكونية نراها بوضوح يف اآلية
) ×πtƒ# u uρ ãΝßγ ©9 ã≅ø‹ ©9 $# ã‡ n=ó¡nΣ çµ ÷ΖÏΒ u‘$ pκ̈]9 $# # sŒÎ*sù Ν èδ tβθßϑÎ=ôà•Β (   ] ٣٧: يس [     

السلخ مبعىن الكشط والرتع ، ويأيت مبعىن اإلخراج ، وبالتايل يكون معىن اآلية الكرمية 
ل ، نرتع وخنرج منه : ف ، والذي رمزنا له باحلر) الفراغ الكوين ( وآية هلم الليل : 

فإذا النتيجة دخوهلم يف حالة الظالم ، ن ، : ، والذي رمزنا له باحلرف ) النهار ( الضياء 
  ..ظ : والذي رمزنا له باحلرف 

فاآلية الكرمية تصور ذات املعادلة السابقة ، ولكن بطريقة أُخرى ، فاملعادلة اليت 
( إىل الطرف اآلخر  ) ن ( وبنقل الرمز..  ظ= ن  –ل : ترمسها هذه اآلية الكرمية هي 

  ..حنصل على معادلة الفراغ الكوين السابقة ) وهذا يقتضي تغيري إشارته 
  

  ظ+ ن = ل  
  

كان )) قبل سلخه من الليل ودخولنا يف الظالم نتيجة هذا السلخ (( فضوء النهار 
عنصريه ل الليل الكوين إىل النهار والظالم إالّ بعد حتليمتداخالً مع الظالم ، ومل حنصل على 

النهار منه كان فالليل قبل سلخ .. األساسيني ، وإخراجِهما من هذا التداخل بينهما 
  ..مشتمالً على النهار والظالم ، وبعد سلخ النهار بقي الظالم 



 

 

لقد .. ورود كلمات هذه املعادلة الكونية لنعد إىل القرآن الكرمي ، ولننظر يف جمموع 
  ..لمات هذه املعادلة على الشكل التايل ورد جمموع ك

) ≅ øŠ©9$# (  )٧٣ ( + ) ≅ ø‹ n=Î/ (  )٧٤( = )  ١ (  ..   

) ¸ξ ø‹ s9 (  )٥ (  ،،) ' s# ø‹s9 (  )٨ (  ،،) $ yγn=ø‹ s9 (  )١ (  ،،) 5Α$uŠs9 (  )٣ (  ،،) 

u’ Í<$ uŠs9 (  )١ ( ..  

) ‘$yγ ¨Ψ9$# (  )٥٣  + () ¤‘$pκ̈Ξ 4 (  )٥٤( =  ) ١ (  ..  

) #Y‘$pκ tΞ (  = )٣ (  ..  

) M≈ uΗä>—à9$# (  )١٤  + () M≈ yϑè=àß (  )٢٣( ) =  ٩ (  ..  

) zΝ n=øßr& (  )١  + () $̧ϑÎ=ôà ãΒ 4 (  )١  + () tβθßϑÎ=ôà •Β (  )٣( ) =  ١ (  ..  
 .. ، الليل الكوين بشكلٍ عام ة ، اليت ختصلو نظرنا إىل هذه املسألة من زاويتها العام
' ( [ :الكلمات  لرأينا أنَّ s#ø‹ s9 ( ، ) 5Α$uŠs9 ( ، ) u’ Í<$uŠ s9 (  ،) zΝ n=øßr& (  ،) $ ¸ϑÎ=ôà ãΒ 4 (  ،

) tβθßϑÎ=ôà•Β ( [  ، نا ننظر إىل هذهة ، وفق هذا املنظور ، ألنال تدخل يف املعادلة الكوني
ليل الكوين املسألة من زاوية الليل الكوين بشكلٍ عام ، بعيداً عن األرض وعن حتليل هذا ال

yγ$ (ونرى أنَّ كلمة .. على سطحها  n=ø‹ s9 (  ، ة وفق منظرونا هذاتدخل يف املعادلة الكوني
 ها تتعلّق بالسماء بشكلٍ عامألن..  

) ÷Λ äΡ r&u ‘‰ x©r& $̧) ù=yz ÏΘ r& â !$uΚ¡¡9 $# 4 $yγ8 oΨ t/ ∩⊄∠∪ yìsùu‘ $yγ s3ôϑy™ $ yγ1§θ |¡sù ∩⊄∇∪ |·sÜ øî r&uρ $ yγn=ø‹ s9 

yl t�÷z r&uρ $ yγ9 ptéÏ (   ] ٢٩ – ٢٧: النازعات [  

ولو عدنا إىل املعادلة الكونية السابقة ، وأدخلنا فيها جمموع الكلمات اليت ختص هذه 
  ..املسألة من زاوية هذا املنظور ، لرأيناها حمقَّقة قرآنياً 



 

 

≅ (=  ل øŠ©9 $# (  )٧٣  + () ≅ø‹ n=Î/ (  )١  + () $ yγ n=ø‹ s9 (  )١ (  +) ¸ξø‹ s9 (  )٥ (  
 =٨٠  

   ٥٧=  ) ٣(  ) #Ξtκp$‘Y () +  ١(  ) Ξ¨κp$‘¤ 4 () +  ٥٣(  ) ‘$9Ψ¨γy$# (=  ن

     ٢٣ ) =  ٩(  ) ßà=èϑy≈M () +  ١٤(  ) 9à—>äΗu≈M$# (=  ظ

  ظ+ ن = ل 
٢٣+  ٥٧=  ٨٠  

٨٠=  ٨٠  
الكوين بعد حتليله على جسم األرض إىل عنصريه األساسـيني ،  ولو نظرنا إىل الليل 

$ (أنَّ كلمة  –وفق هذا املنظور  –نا لرأي yγ n= ø‹ s9 (  ، ها ال تدخل باملعادلةكما رأينا  –ألن– 

' (وأنَّ كلمة تتعلّق بالسماء بشكلٍ عام ،  s# ø‹ s9 (   ، هـا تصـف    ال تـدخل باملعادلـةألن
ونـرى أنَّ  وال تشمل الليل األرضي بشكلٍ عـام ،  هلا أزمنتها اخلاصة ا ، خصوصيات 

zΝ ( [مات الكل n= øß r& (  ،) $ ¸ϑ Î= ôà ãΒ 4 (  ،) tβθ ßϑ Î= ôà •Β ( [  ،  ـذا تدخل باملعادلة املتعلّقة
.. ألنها ختص الليل األرضي بعد فصله عن النـهار بواسـطة جسـم األرض    املنظور ، 
جمموع الكلمات اليت ختص هذا املنظور يف املعادلة الكونية ، نرى أنَّ هذه املعادلة وبإدخال 

  ..قة قرآنياً حمقّ
≅ (=  ل øŠ©9 $# (  )٧٣  + () ≅ ø‹ n=Î/ (  )١  + () ¸ξø‹ s9 (  )٥  + () 5Α$uŠs9 (  )٣  (

 +) 9sŠu$<Í’u (  )٨٣) =  ١  

   ٥٧=  ) ٣(  ) #Ξtκp$‘Y () +  ١(  ) Ξ¨κp$‘¤ 4 () +  ٥٣(  ) ‘$9Ψ¨γy$# (=  ن



 

 

≈M (=  ظ uΗä>—à9 $# (  )١٤  + () M≈ yϑè=àß (  )٩  ( +) zΝ n=øßr& (  )١  + () $̧ϑÎ=ôà ãΒ 

4 (  )١  + () Β•àô=Îϑßθβt (  )٢٦) =  ١  

  ظ+ ن = ل 
٢٦+  ٥٧=  ٨٣  

٨٣=  ٨٣  
 [الذي تصفه وتسميه الكلمتان عينة من هذا الفراغ الكوين احملدد ولنفرض أننا أخذنا 

) ≅ øŠ©9 $# (  ،) ≅ ø‹ n=Î/ ( [  ، لعناصر اوقمنا بإخضاعه للتجربة ، وحتليله ، حلصلنا على

$‘ ( [: املعروفة واحملددة التالية  yγ̈Ψ9 $# (  ،) ¤‘$pκ ¨Ξ 4 (  ،) #Y‘$ pκtΞ (  ،) M≈ uΗä> —à9$# (  )١٤  (

، ) zΝ n=øß r& ( ، ) $ ¸ϑÎ=ôàãΒ 4 ( ، ) tβθßϑÎ=ôà •Β ( [  .. ة ، وأدخلنا ولو عدنا إىلاملعادلة الكوني
  ..قرآنياً فيها معطيات ونتائج هذه التجربة ، لوجدناها حمقَّقة 

  ٧٤) =  ١(  ) ≅Î=n‹ø/ () +  ٧٣(  ) ≅Šø©9$# (=  ل

   ٥٧=  ) ٣(  ) #Ξtκp$‘Y () +  ١(  ) Ξ¨κp$‘¤ 4 () +  ٥٣(  ) ‘$9Ψ¨γy$# (=  ن

≈M (=  ظ uΗä>—à9 $# (  )١٤  + () zΝ n=øß r& (  )١  + () $̧ϑÎ=ôà ãΒ 4 (  )١  + () 

Β•àô=Îϑßθβt (  )١٧) =  ١  

  ظ+ ن = ل 
١٧+  ٥٧=  ٧٤  

٧٤=  ٧٤  
نصفاً ألهل األرض ، والذي يغطِّي بشكلٍ دائمٍ ولو نظرنا إىل الليل األرضي املعروف 

ξ¸ ( [الكلمات من الكرة األرضية ، لرأينا أنَّ  ø‹ s9 ( ، ) ' s# ø‹ s9 ( ، ) 5Α$ uŠ s9 ( ، ) u’ Í<$ uŠ s9 ( 



 

 

≈M (هي عناصـره ، وأنَّ  ،  ] uΗ ä> —à9 zΝ ( [والكلمـات   ) #$ n= øß r& (  ،) $ ¸ϑ Î= ôà ãΒ 4 (  ،) 

tβθ ßϑ Î= ôà •Β ( [  ، ة  –وفق هذا املنظور  –هي النتائج اليت يظهرهاعلى سطح الكرة األرضي
  ..وبالعودة إىل جمموع هذه الكلمات يف القرآن الكرمي ، نرى هذا التصور حمقّقاً قرآنياً ، 

) 9s‹øξ¸ (  )٥ ( + ) 9s‹ø#s' (  )٨ ( + ) 9sŠu$Α5 (  )٣ ( + ) 9sŠu$<Í’u (  )١٧=  ) ١  

) M≈ uΗ ä> —à9 $# (  )١٤ + ( ) zΝ n= øß r& (  )١  + () $ ¸ϑ Î= ôà ãΒ 4 (  )١  + () tβθ ßϑ Î= ôà •Β ( 
 )١٧) =  ١  

≈M (نرى يف هذه املعادلة أننا مل ندخل كلمة  yϑ è= àß (  ، نا وفق هذا املنظورنرى ، ألن

$ (كلمـة  مل ندخل الليل األرضي املعلوم واملعروف كظلمة ، ونرى أننا  yγ n= ø‹ s9 (   هـاألن ،
 هذا ننظـر إىل الليـل األرضـي    كما رأينا ، وحنن من منظارنا تتعلّق بالسماء بشكلٍ عام

، ونرى أننـا  املعروف ألهل األرض ، والذي يغطِّي بشكلٍ دائمٍ نصفاً من الكرة األرضية 
ξ¸ (كلمة أدخلنا  ø‹ s9 (  هاالذي ننظر من خالله ملنظار هلا تعلّقها باككلمة بصيغة النكرة ألن

  .. إىل الليل األرضي
وهكذا نرى أنَّ جمموع ورود أي كلمة يف القرآن الكرمي يرتبط ارتباطاً وثيقاً باملسألة 

عـدم إدراكنـا   و.. الكونية اليت تسميها هذه الكلمة ، وبشكلٍ خيتزلُ أسرار هذه املسألة 
 موع وال كلمةألسرار جمموع أيمع جمموع كلمة أُخرى أو أكثر يف كتاب رتباط هذا ا

  ..اهللا تعاىل ، إنما هو نتيجة عدم إدراكنا للمسائل اليت تصفها وتسميها هذه الكلمات 
ومن هنا ندرك أنه ال حيق ألحد فرض تصورات خاصة على املسائل الـيت تصـفها   

سراره بشكلٍ مطلق فهذه الكلمات تصف حقائق الكون وأ.. وتسميها الكلمات القرآنية 
ر وعظمته سبحانه وتعاىل يتناسب مع علم املصو..  
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ملّا كان القرآن الكرمي كتاب اهللا تعاىل املقروء ، وحيمل تبياناً لكلِّ شيٍء كما يبين  ..

uΖ$ (.. مرتّله جلَّ وعال  ø9 ¨“tΡ uρ š� ø‹n=tã |=≈ tGÅ3ø9 $# $YΖ≈ u‹ ö;Ï? Èe≅ ä3Ïj9 & óx« (  ] فمن ، ]  ٨٩: النحل
املسائل احملمولة ذه نتظم وفقها ت ملاهيات النواميس اليت تاإشاراملؤكَّد أنَّ نصوصه حتملُ 

  ..النصوص 
ليت متيزه عن وهذه اإلشارات تتجلّى بأبعاد إعجازية كثرية ، لكلٍّ منها حدوده ا

فهناك .. القرآين اليت حيملها النص املسألة  ، وذلك حسب التعلّق جبوانب األبعاد اُألخرى
كما رأينا يف الفصل السابق ، وهناك  ككل ، كلمة يف النص القرآينمبجموع ورود الق تعلُّ

 القرآين كما سنرى مبجموع تعلُّق يف هذا الفصل ،  –إن شاء اهللا تعاىل  –كلمات النص
وهناك تعلُّق مبجموع كلمات اجلمل القرآنية ، وهناك تعلُّق مبجموع احلروف املرسومة يف 

موع حروف اجلمل القرآنية ، وهناك تعلُّق بالقيم العددية النص ، وهناك تعلُّق مبج
وهناك ... للنصوص القرآنية حسب أجبديات قرآنية مستنبطة من كتاب اهللا تعاىل ، وهناك 

  ..وهناك ... 
 ..عمن هذه األبعاد ، وسنقف يف هذا الفصل عند ب لنرى د كلمات كيف أنَّ جمموع

به ، وكيف أنَّ هذا طاً تاماً مع جانبٍ من جوانب املسألة احملمولة يرتبط ارتباالنص القرآين 
 موعهذا اجلانب ا تشري كلُّ كلمة إىل واحدة من واحدات هذا السر و، خيتزلُ سر..  



 
هذا البعد  –من خالهلا  –وسنتعرض لبعض النصوص القرآنية الكرمية ، لنرى 

..  واحدات الزمن اليت ختص هذه املسائل، حيث جانب ارتباطها هو مبجموع  اإلعجازي
ناتج عن علمنا املُسبق وما نريد قوله يف هذا السياق أنَّ اختيارنا هلذه النصوص دون غريها 

  ..الزمن املتعلّقة ذه املسائل مبجموع واحدات 
لقد اخترنا مسائل ذات جانب مرتبط بأعمار املرسلني عليهم السالم ، تلك األعمار 

أنَّ كلَّ نص يتحدث عن املُرسـلني علـيهم    –أبداً  –وهذا ال يعين .. فها مسبقاً اليت نعر
مبجموع صورة جانب واحد هو االرتباط  –وفق هذا البعد اإلعجازي  –السالم ، حيملُ 

إنَّ هناك جوانب وأسراراً كـثرية تصـفها   .. واحدات الفترة الزمنية اليت عاشها املرسلون 
لقرآنية اليت تتحدث عن املُرسلني ، ولكن عدم معرفتنا جبوهر هـذه  وتصورها النصوص ا

  ..اجلوانب وأسرارها ، هو ما دفعنا الختيار املسائل املرتبطة مع اجلانب الزمين املعروف 
 هـو  حسابِ الكلمة يف القرآن الكرمي ، معيار ويف هذا البعد ال بد أن نشري إىل أنَّ ..

ةً يف الرسمِ القرآين ، ولذلك فواو من حرفني أو أكثر ، وأنْ تكونَ مستقلَّأنْ تكونَ مكونةً 
للكلمـة الـيت    –وفق هذا املعيار  –، ويكون واو العطف تابعاً العطف ليس كلمةً قرآنية 

  ..يلتصق ا 
لقد رأينا يف الفصل األول أنَّ جمموع اآليات احلاملة ألمساء عيسى عليه السالم يف 

آية ، وذلك يساوي عدد السنني اليت لبثها عليه السالم قبل )  ٣٣(  تعاىل هو كتاب اهللا
  ..رفعه إىل السماء 

هذا السر املتعلِّق مبجموع سين لبثه عليه السالم قبل رفعه إىل السماء ، نراه متعلِّقاً 
  ..احلاملة هلذه املسألة مبجموع كلمات بعض النصوص القرآنية 

 آين التايل القرلننظر إىل النص..  



 

) ôM s? r' sù ÏµÎ/ $yγ tΒöθs% …ã& é# Ïϑøt rB ( (#θä9$s% ÞΟ tƒö� yϑ≈ tƒ ô‰ s) s9 ÏM ÷∞Å_ $\↔ø‹ x© $wƒ Ì� sù ∩⊄∠∪ |M ÷zé' ¯≈ tƒ tβρã�≈ yδ 

$ tΒ tβ%x. Ï8θç/ r& r& t�øΒ$# &öθ y™ $tΒuρ ôM tΡ%x. Å7 •Βé& $ |‹Éó t/ ∩⊄∇∪ ôN u‘$x© r' sù Ïµø‹ s9 Î) ( (#θä9$s% y# ø‹ x. ãΝ Ïk=s3çΡ tΒ 

šχ%x. ’ Îû Ï‰ôγ yϑø9$# $ wŠÎ6|¹ ∩⊄∪ tΑ$s% (  ] ٣٠ – ٢٧: مرمي [  
ويأيت النص التايل مباشرة هلذا النص ليصور مقولة قول عيسى عليه السالم ، وهو 

خترج من فَمه عليه ، حيث هذه الكلمة مل  ) %tΑ$s (جمموعة الكلمة التالية مباشرةً لكلمة 
التايل احلامل جلانبٍ إعجازي متعلِّقٍ مبجموع سين لبثه  ، ولذلك مل حنسبها يف النصالسالم 

  ..عليه السالم قبل رفعه إىل السماء 
) t’ ÎoΤ Î) ß‰ö7 tã «! $# zÍ_9 s?#u |=≈ tGÅ3ø9 $# Í_n= yèy_ uρ $wŠÎ; tΡ ∩⊂⊃∪ Í_n=yè y_ uρ %º.u‘$t7 ãΒ tø r& $ tΒ àMΖà2 

Í_≈ |¹÷ρ r&uρ Íο4θ n=¢Á9 $$Î/ Íο4θŸ2 ¨“9$# uρ $tΒ àM øΒßŠ $ |‹ ym ∩⊂⊇∪ # C� t/uρ ’ ÎAt$Î!≡uθ Î/ öΝ s9 uρ Í_ù=yèøg s† #Y‘$¬7y_ $ |‹É) x© 

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

) سـنة  ( إذاً كلُّ كلمة من كلمات هذا النص تشري إىل واحدة من واحدات الزمن 
 كون هذا النصاليت ت)  ٣٣( ليت عاشها عليه السالم قبل رفعه إىل السماء ، فالكلمات ال ا

  ..سنة اليت عاشها عليه السالم قبل رفعه إىل السماء )  ٣٣( تقابل ال 
وتأيت الكلمات اليت تلي هذه الكلمات مباشرةً ، لتكون نصاً يصف املسألة نفسـها ،  

  .. قبل رفعه إىل السماء تبطة متاماً بعمره عليه السالموبواحدات وصف وتسمية مر
) y7 Ï9≡sŒ |¤ŠÏã ßø⌠$# zΝ tƒ ö�tΒ 4 š^ öθs% Èd, ysø9 $# “Ï%©!$# ÏµŠÏù tβρç� tIôϑtƒ ∩⊂⊆∪ $ tΒ tβ%x. ¬! βr& x‹Ï‚ −Gtƒ 

ÏΒ 7$s!uρ ( ÿ… çµ oΨ≈ys ö7 ß™ 4 # sŒÎ) #|Ó s% #\� øΒr& $ yϑ¯ΡÎ*sù ãΑθà)tƒ …çµ s9 ä. ãβθä3 u‹sù ∩⊂∈∪ ¨βÎ) uρ ©! $# ’ În1 u‘ óΟä3š/ u‘uρ 

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



 
 كلمة ، مبـا يوافـق  )  ٣٣( ولو نظرنا إىل اآلية الكرمية التالية لرأيناها مكونةً من .. 

ه قبلَ أن يةَ اليت لَبِثَها عيسى عليه السالم يف قوماُهللا تعاىل إىل السماء املُد هفَعر ..  
) ô‰ s)s9 t� xÿŸ2 šÏ%©!$# (# þθä9$s% �χÎ) ©! $# uθèδ ßxŠÅ¡yϑø9 $# ßø⌠$# zΟ tƒó� tΒ ( tΑ$s%uρ ßxŠÅ¡yϑø9 $# ûÍ_ t7≈tƒ 

Ÿ≅ƒÏℜu� ó Î) (#ρß‰ ç6ôã $# ©!$# ’ În1 u‘ öΝ à6−/ u‘uρ ( … çµ̄Ρ Î) tΒ õ8Î� ô³ç„ «!$$ Î/ ô‰ s)sù tΠ§� ym ª!$# Ïµ ø‹n= tã sπ̈Ψ yf ø9$# çµ1uρù' tΒuρ 

#$9Ψ$̈‘â ( ρuΒt$ 9Ï=à©≈=ÎϑÏš ΒÏô &rΡÁ|$‘9 (   ] كلمة  ٣٣=  ] ٧٢: املائدة..  
  .. كلمة أيضاً )  ٣٣( ولو نظرنا يف اآليتني التاليتني هلذه اآلية الكرمية لوجدنامها .. 
) ô‰s) ©9 t� xÿ Ÿ2 tÏ%©!$# (# þθä9$s% �χÎ) ©! $# ß]Ï9$ rO 7π sW≈ n=rO ¢ $ tΒuρ ôÏΒ >µ≈ s9Î) HωÎ) ×µ≈ s9Î) Ó‰Ïn≡uρ 4 β Î) uρ óΟ©9 

(#θßγ tG⊥ tƒ $£ϑtã šχθä9θà) tƒ £¡¡yϑu‹ s9 šÏ%©!$# (#ρã� xÿ x. óΟßγ ÷Ψ ÏΒ ëU# x‹tã íΟŠÏ9 r& ∩∠⊂∪ Ÿξsù r& šχθç/θçGtƒ 

)Î<n† #$!« ρu„o¡óGtóøÿÏ�ãρΡtµç… 4 ρu#$!ª îxÿàθ‘Ö ‘§mÏ‹ΟÒ (  ] كلمة  ٣٣=  ] ٧٤ – ٧٣: املائدة..  
  .. كلمة )  ٣٣( نص التايل مكَونٌ أيضاً من وال.. 
) * $£ϑs9 uρ z> Î�àÑ ßø⌠$# zΟ tƒ ö� tΒ ¸ξsW tΒ # sŒÎ) y7ãΒöθ s% çµ÷Ζ ÏΒ šχρ‘‰ÅÁ tƒ ∩∈∠∪ (# þθä9$ s%uρ $ uΖ çFyγ Ï9≡r&u î�ö� yz 

ôΘr& uθ èδ 4 $tΒ çνθç/u� ŸÑ y7 s9 �ωÎ) Kωy‰ ỳ 4 ö≅ t/ ö/ ãφ îΠöθs% tβθßϑÅÁ yz ∩∈∇∪ ÷βÎ) uθèδ �ω Î) î‰ ö7 tã $ uΖ ôϑyè÷Ρ r& Ïµø‹ n=tã 

ρu_yèy=ùΨo≈µç ΒtWsξW 9jÏ6t_Íû )Î™ó�tℜÏƒ≅Ÿ (  ] كلمة  ٣٣=  ] ٥٩ – ٥٧: الزخرف..  
يبين لنا مهمة القرآن  حديثوهذا نص آخر يصف مسألة عيسى عليه السالم ، عرب 

  ..ولداً  الكرمي ، فمن مهمات القرآن الكرمي ، إنذار أولئك الذين قالوا اتخذ اهللا تعاىل
) u‘É‹Ζãƒ uρ šÏ%©! $# (#θä9$ s% x‹ sƒªB$# ª!$# # V$s!uρ ∩⊆∪ $̈Β Μçλ m; Ïµ Î/ ôÏΒ 5Ο ù=Ïæ Ÿω uρ óΟ Îγ Í←!$ t/Kψ 4 ôN u� ã9x. 

Zπ yϑÎ=Ÿ2 ßl ã�øƒrB ôÏΒ öΝ Îγ Ïδ≡uθøùr& 4 βÎ) šχθä9θà) tƒ �ωÎ) $ \/É‹ x. ∩∈∪ y7 ¯=yèn= sù ÓìÏ‚≈ t/ y7 |¡ øÿ̄Ρ #’ n?tã 

u#Or≈�ÌδÏΝö )Îβ 9©Οó ƒãσ÷ΒÏΖãθ#( /Îγy≈‹x# #$9ø⇔y‰Ïƒ]Ï &r™yÿ¸$ (   ]كلمة  ٣٣=  ] ٦ – ٤:  الكهف..    

اليت لبثها عليه السالم قبل رفعه إىل )  ٣٣( ل اكلمة تقابل السنني )  ٣٣( وأيضاً .. 
  ..السماء 



 
بني قولِ اهللا تعاىل وبني قولِ البشر ، يوازي الفارق بني اهللا تعاىل وبني  الفارقإنَّ .. 

فالبشر يف حلظة اإلدراك ذاا اليت يلفظون ا قولَهم ، أو يسمعون قولَ غريِهم ، .. شر الب
ال يمكنهم تصور أكثر من معىن للعبارة الواحدة ، وال يمكنهم يف حلظة اإلدراك هذه 

يته تصور تلك العبارة على أنها مكونة من عبارات داخلية ، حتملُ كلٌّ منها معىن له استقالل
فهذه العبارة امللفوظة من زاوية . ..عن املعاين اليت حتملُها العبارات الداخلية اُألخرى 

تفاعلِ البشرِ معها ، ويف حلظة اإلدراك ذاتها ، يدرك منها البشر حداً واحداً من املعىن ال 
قانون الزمان واملكان ، وهذا أمر طبيعي كونَ البشرِ حمكومني ل.. يجزأ من بدايته إىل ايته 

وكونَ العبارة امللفوظة تنضح من داخل اإلنسان الصور اليت يرمسها بكلمات هذه العبارة 
..  

من مفهوم واحد يف تصور أكثر  –أثناء النطق بعبارة ما  –ولو فرضنا جدالً أننا نريد 
ان الذي حيكمنا ، لكي إىل أن نفلت من إطار املكان والزمالوقت نفسه ، فإنَّ ذلك حيتاج 

من زماا ومكاا  –من الصور اليت يفترض أن حتملها هذه العبارة  –جنرد كلَّ صورة 
إطار ( اخلاص ا ، ودجمها مع بقية الصور اُألخرى ، واليت جردت مجيعها من هذا اإلطار 

ان والزمان ، لنجدها ، وبعد ذلك ندخل حنن وعبارتنا هذه إىل إطار املك) املكان والزمان 
ني عن بقية الصور اليت صورةً حمددةً مبكان وزمان مستقلَّحتمل يف كلِّ مرة ننطق ا ، 

  .. حتملها هذه العبارة 
ومبا أننا حمكومون بإطار املكان والزمان ، ال ميكننا يف تالوة واحدة هلذه العبارة تصور 

لصور واملفاهيم اليت محلتها هذه العبارة ، أثناء أكثر من صورة واحدة ومفهوم واحد ، من ا
وإن أردنا رؤية صورة أُخرى من الصور اليت  ..جتريدنا إياها من إطار املكان والزمان 

  ..محلتها هذه العبارة املفترضة ، علينا تالوا من جديد بتصور آخر 
يستحيل عليهم  هإنَّ تكوين عبارة حتمل هذه الصفة هو من املستحيل على البشر ، ألن

اإلفالت من إطار املكان والزمان ، وأن يعيشوا يف حلظة واحدة زمنني  –يف هذه الدنيا  –
يف كالم البشر ال ميكن اجتزاء جزٍء من الكلمات اليت تصور مفهوماً .. لذلك .. مستقلّني 



 
وحبيث  ما ، لتصوير مفهومٍ آخر مستقلٍّ عن املفهوم الذي تصوره الكلمات جمتمعة ،

يكون لكلٍّ من املفهومني استقالليته اخلاصة به ، وانعكاس ذلك يف جمموع الكلمات اليت 
  ..مفهوم واليت تطابق بشكلٍ مطلق جوهر هذا املفهوم  تصف كلَّ

قد يتصور بعض الناس أنه من املمكن تكوين مثل هذه العبارة اليت حتمل صورة مسألة 
اا مطابقاً متاماً موع واحدات املسألة املقابلة ، ويف كاملة ، وحبيث يكون جمموع واحد

هذا اجلزء مطابقاً الوقت نفسه ميكن اجتزاء جزء منها ، وحبيث يكون جمموع واحدات 
   ..متاماً موع واحدات املسألة اليت يصفها ويصورها 

و علم ولكن ل ..قد يتصور بعض الناس أنه من املمكن تكوين مثل هذه العبارة .. 
إذا قُورنت  – اجلزئية ، وكلماا ، وحروفها هؤالء أنَّ هذه العبارة الكلية ، وعباراا

 –لكلٍّ ارتباطاته الكثرية اليت ال يعلم حدودها إالّ اهللا تعاىل ، لعلموا  –بالعبارة القرآنية 
  ..كم هو مستحيل على البشر تكوين مثل هذه العبارة  –على قدر علمهم 

 املُجتزأةَ القرآنيةَ العبارةَ جند أنَّ –املتعلّق بصفات اهللا تعاىل  –يف القرآن الكرمي أما  ..
شريطة اكتمال الصورة اليت تصفها وتصورها هذه العبارة  –من أي سياقٍ قُرآينٍّ محيط ا 

ملُ حت –أعين العبارة اتزأة  –دها جن –، وشريطة عدم اختالفها مع صورة قرآنية أُخرى 
معىن مستقالً عن املعىن الذي حيمله النص احمليطُ ا والذي تنتمي إليه يف وصف وتصوير 

ويف .. عن املعاين اليت حتملُها عبارات هذا النص  –يف الوقت ذاته  –مسألة ما ، ومستقالً 
يه هذه العبارةُ الوقت ذاته ، هذا املعىن املستقلُّ هو جزٌء من املعىن العام للنص الذي تنتمي إل

  ..وهنا جانب مهم من جوانب عظمة النص القرآين كونه قولَ اهللا تعاىل .. املُجتزأة 
بل عند كلّ حرف كما  –ففي أي نص قرآين ، أو عبارة قرآنية ، عند كلّ كلمة .. 

الت ، هناك حد جديد من املعاين والدال – يف الفصول القادمة سنرى إن شاء اُهللا تعاىل
 .. سواٌء أدركناها أم مل ندركْها ، وإالّ كيف يكون القرآنُ الكرمي تبياناً لكلِّ شيٍء ؟

  .. وكيف حيملُ بباطنه وظاهره كليات كلِّ شيٍء يف هذا الكون 



 
ولذلك فمن يتصور دالالت النص القرآين على أنها ال خترج عن معىن واحد ، هو 

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

فعند كلّ عبارة ، بل عند كل كلمة ، بل عند كلّ حرف ، حدود جديدة للمعاين .. 
بل عند كلِّ  (لمات أي نص قرآينٍّ والدالالت ، وجمموع الكلمات عند كلّ كلمة من ك

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

فنحن لو مل .. لذي حيمله وبني حقيقة السر ا –أو جمموع حروفه  –كلمات النص القرآين 
  ..  هذه األمثلةعاماً ، ما كُنا لنعرض )  ٣٣( نكن نعلم أنّ مدةَ لبث عيسى عليه السالم 

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

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

جزٌء من سياقٍ وإلدراك هذه احلقيقة سنقف عند النص القرآين التايل ، الذي هو 
.. السالم ، ولكن حبدود خمتلفة من الدالالت واملعاين  قرآينّ حميط يتحدث عن عيسى عليه

  :يقولُ تعاىل .. فقبل النص الذي نعرضه حد ، وبعده حد آخر 
))) $ yϑÎ6 sù Ν ÍκÅÕ ø)tΡ óΟ ßγ s)≈sV‹ ÏiΒ Ν Ïδ Ì� øÿä. uρ ÏM≈ tƒ$t↔Î/ «! $# ãΝÎγ Î=÷Fs%uρ u !$uŠÎ; /Ρ F{$# Î�ö� tó Î/ 9d,ym óΟ ÎγÏ9 öθs%uρ 

$ oΨç/θè=è% 7# ù=äî 4 ö≅ t/ yì t6sÛ ª! $# $uηø‹ n=tæ öΝ Ïδ Ì�øÿ ä3Î/ Ÿξ sù tβθãΨ ÏΒ÷σãƒ �ωÎ) Wξ‹ Î=s% ∩⊇∈∈∪ öΝ Ïδ Ì� øÿä3Î/ uρ öΝ ÎγÏ9 öθ s%uρ 

4’ n?tã zΟ tƒö� tΒ $ ·Ζ≈tF öκæ5 $VϑŠÏà tã ∩⊇∈∉∪ öΝ ÎγÏ9 öθs%uρ $ ¯Ρ Î) $uΖ ù=tGs% yx‹Å¡ pRùQ$#  |¤ŠÏã tø⌠$# zΝ tƒ ó� tΒ tΑθß™ u‘ «! $#   
$ tΒuρ ) çνθè=tFs% $tΒ uρ çνθç7 n=|¹ Å3≈ s9 uρ tµÎm7 ä© öΝ çλm; 4 ¨β Î) uρ tÏ%©!$# (#θàÿ n=tG÷z$# Ïµ‹ Ïù ’Å∀ s9 7e7 x© çµ÷Ζ ÏiΒ 4 $ tΒ 

Μçλ m; Ïµ Î/ ôÏΒ AΟ ù=Ïæ �ωÎ) tí$t7Ïo? $# Çd©à9$# 4 $ tΒuρ çνθè=tF s% $ KΖŠÉ) tƒ ∩⊇∈∠∪ ≅ t/ çµ yèsù §‘ ª! $# Ïµø‹ s9 Î) 4 tβ%x. uρ ª! $# #¹“ƒÍ•tã 

my3ÅŠΚ\$ ∪∇∈⊇∩ ( = كلمة ٣٣ ..  



 

βÎ) uρ    ô ÏiΒ È≅ ÷δ r& É=≈ tGÅ3ø9 $# �ωÎ) ¨ sÏΒ÷σã‹ s9  ÏµÎ/ Ÿ≅ ö6s% ÏµÏ? öθ tΒ ( tΠöθ tƒuρ Ïπ yϑ≈ uŠÉ)ø9 $# ãβθä3tƒ öΝ Íκö� n=tã 

# Y‰‹Íκ y− (((    ] ١٥٩ – ١٥٥: النساء [  
 .. نرى أنّ  املتعلّق بسين لبث عيسى عليه السالم عرب جمموع كلماته ،فقبل النص

علّق بوصف كفرهم وقتلهم األنبياء بغري حق وببهتام على مرمي عليها حدود املعاين تت
وهذه املسائل هلا .. السالم وبقوهلم إنهم قتلوا املسيح عيسى ابن مرمي عليهما السالم 

أسرارها الباطنة اخلاصة ا ، ولذلك فعند كلّ كلمة وكلّ حرف يف هذا النص حد من 
ذي يتعلّق مبجموع الكلمات عند هذه الكلمة ، وجمموع املعاين والدالالت له سره ال

  ..ومعرفة ذلك تقتضي معرفة تلك األسرار .. احلروف عند هذا احلرف 
بينما يف النص الذي اجتزأناه نرى حداً جديداً من املعاين والدالالت يتعلّق فقط .. 

صف حقيقة ما حصل مع بنفي اهللا تعاىل ملسألة قتل عيسى عليه السالم وصلبه ، ويتعلّق بو
... عيسى عليه السالم ، وهذا النص يتعلّق جمموع كلماته مبدة لبث عيسى عليه السالم 

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

   ..عند الكلمة املعنية ، وعند احلرف املعين 
املتعلّق بعمر عيسى عليه السالم من خالل جمموع ويف النص التايل للنص اتزأ .. 
، نرى حداً جديداً من الدالالت يتعلّق مبوقف أهل الكتاب من عيسى عليه السالم  كلماته

  ..يف نزوله الثاين 
 ليس ياقه وطرحه مثاالً على هذا البعد اإلعجازي ،من س اجتزاُء هذا النص.. إذاً .. 

إدراك حقيقة حد املعىن الذي يبدأ عند بداية النص وينتهي عند  نتيجة هواعتباطياً ، إنما 
والنص السابق له ، والتايل ، يتعلّق جمموع كلماته ، وجمموع حروفه ، بأسرارٍ ... ايته 

  ..قبل رفعه إىل السماء  أُخرى غري مدة لبث عيسى عليه السالم
  ..لننظر إىل اآليتني التاليتني .. ولنأخذ مثاالً آخر .. 



 

) $ uΖø‹ ¤ÿ s%uρ #’ n?tã Ν Ïδ Ì�≈ rO# u |¤ŠÏèÎ/ Èø⌠$# zΝ tƒó� tΒ $]%Ïd‰ |ÁãΒ $yϑÏj9 t÷ t/ Ïµ÷ƒ y‰ tƒ zÏΒ Ïπ1u‘öθ −G9$# ( 
çµ≈ oΨ ÷� s?# uuρ Ÿ≅ŠÅgΥM} $# ÏµŠÏù “W‰ èδ Ö‘θçΡ uρ $]%Ïd‰ |ÁãΒuρ $ yϑÏj9 t ÷t/ Ïµ÷ƒ y‰tƒ zÏΒ Ïπ1u‘öθ −G9 $# “Y‰ èδ uρ Zπ sà Ïãöθ tΒuρ 

9jÏ=ùϑßG−)Ét ∪∉⊆∩ ρu9ø‹usó3ä/ö &rδ÷≅ã #$}MΥgÅŠ≅È /Îϑy$! &rΡ“tΑt #$!ª ùÏŠµÏ 4   =كلمة  ٣٣  

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

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

ه مبدة لبث عيسى عليه السالم ، يبدأُ حد موع كلماتالنص الذي يتعلّق جم بعد هذا.. 
tΒuρ ) óΟ: جديد من املعاين والدالالت يتعلَّق بكلِّ من ال حيكم مبا أنزل اهللا تعاىل  ©9 

Ν à6øts† !$yϑÎ/ tΑ t“Ρ r& ª! $# y7 Í×̄≈ s9 'ρé' sù ãΝèδ šχθà) Å¡≈ xÿ ø9 وهذا النص ليس خاصاً بأهل .. )  #$
فالفاسقون الذين ال حيكمون مبا أنزل اهللا تعاىل .. يف النص األول  اإلجنيل كما هو احلال

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

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

ومن حروفها كما  –وحنن ال نزعم أنَّ ما نعرضه من جمموع كلمات النصوص .. 
ومن بدايات حدود النصوص واياا ، ال  – يف الفصول القادمة سنرى إن شاء اُهللا تعاىل

زعم أنّ ذلك هو القراءة األخرية لباطن تلك النصوص ، وأنّ هذه ااميع هي السر ن
هذه القراءة ال تكون من جمموع : إنما نقول .. أبداً .. الوحيد الذي حتمله تلك النصوص 

  .. ما حيمله النص أكثر مما يغرفُه رأس اإلبرةِ من البحر 



 
املسألةُ ليست مسألةَ اجتزاٍء ملوافقة نتيجة مسبقة الصنعِ ، كما يتخيلُ من ال .. إذاً .. 

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

  ..ذا النص 
قول عيسى عليه السالم ملرمي عليها السالم  املسألة التالية املصورة ملقولةولننظر إىل   

لنرى كيف أنَّ اجتزاءنا للنصوص القرآنية فيما نقدمه من أمثلة ،  أثناء نزوله من فرجها ،
مل القرآنية داخل هذه النصوص ، ناتج عن إدراك حدود املعاين والدالالت اليت حتملها اجل

(βÎ (وليس اجتزاًء ملوافقة نتائج مفروضة سلفاً ، كما يتخيل من يصفهم اهللا تعاىل بقوله  uρ 

(# ÷ρt� tƒ ¨≅ à2 7πtƒ# u �ω (#θãΖ ÏΒ÷σ ãƒ $pκ Í5 (   ]١٤٦:  األعراف [ ..  
يـرجح أنْ  سالم ، السابق للنص املصور ملقولة قول عيسى عليه الالسياق القرآينَّ  إنَّ

  .. كما ذهب بعضهم عليه السالم  جربيل وليسيكونَ املُتكلِّم عيسى عليه السالم ، 
))) * çµ÷Gn=yϑys sù ñV x‹t7 oKΡ $$ sù  ÏµÎ/ $ZΡ%s3tΒ $ |‹ ÅÁs% ∩⊄⊄∪ $ yδ u!%ỳ r' sù ÞÚ$ y‚yϑø9 $# 4’ n<Î) Æíõ‹ É` 

Ï' s#÷‚ ¨Ζ9$# ôM s9$s% Í_tF ø‹n=≈ tƒ ‘M ÏΒ Ÿ≅ ö6 s% # x‹≈ yδ àMΖ à2uρ $ \‹ó¡nΣ $wŠÅ¡Ζ ¨Β ∩⊄⊂∪ $ yγ1yŠ$oΨ sù ÏΒ !$ pκ ÉJøtrB   

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

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

ßN ö‘ x‹ tΡ Ç≈ uΗ ÷q §�= Ï9 $ YΒ öθ |¹ ô n= sù zΝ Ïk= Ÿ2 é& uΘ öθ u‹ ø9 $# $ |‹ Å¡Σ Î)   (((  (  ] ٢٦ – ٢٢: مرمي [  
إنَّ : واضح أنّ السياق كُلَّه متعلِّق بعيسى عليه السالم ، وبالتايل فاللغةُ تقولُ لنـا  .. 

ولو قُمنـا اآلن بِعـد   .. حتتها هو عيسى عليه السالم الذي نادى مرمي عليها السالم من 
الكلمات اليت قيلت لمرمي عليها السالم يف ذلك املوقف ، واليت خرجت من فـمِ عيسـى   

مبا يوافق عدد السنني اليت لَبِثَها عيسى عليه السالم .. كلمة )  ٣٣( عليه السالم لوجدناها 



 
تايل نستطيع أنْ نؤكِّد أنَّ الذي نادى مرمي عليها السالم مـن  وبال.. قبلَ رفعه إىل السماء 

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

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

Ρt‹x‘öNß 9Ï=�§q÷Ηu≈Ç ¹|θöΒY$ ùs=nô &é2Ÿ=kÏΝz #$9ø‹uθöΘu )ÎΣ¡Å‹|$ (  =كلمة  ٣٣..  
 كيف أنّ معجزةَ) حوار أكثر من جريء ( يف كتاب املعجزة الكربى  تقد بينو.. 

تؤكِّد هذه احلقيقةَ يف معيارٍ  )يف القرآن الكرمي  – ١٩ –معجزة العدد (  إحدى الكُبر
  ..إعجازي آخر 

اليت حيملها اجلزءان معاً ، والصورة إىل الصورتني التاليتني ، الصورة الكلية ولننظر .. 
  ..اجلزئية اليت حيملها اجلزء األول 

) ûÍ_ t6≈ tƒ Ÿ≅ƒÏℜu�ó  Î) ’ ÎoΤ Î) ãΑθß™ u‘ «! $# / ä3ø‹s9 Î) $]%Ïd‰ |Á•Β $ yϑÏj9 t÷ t/ £“y‰ tƒ zÏΒ Ïπ1u‘öθ −G9$# #M� Åe³t6 ãΒuρ 

5Αθß™ t� Î/ ’ ÎAù' tƒ .ÏΒ “Ï‰÷è t/ ÿ… çµèÿ ôœ$# ß‰uΗ÷q r& ( $ ¬Ηs>sù Ν èδ u!%ỳ ÏM≈ oΨ Éi� t6ø9 $$ Î/ (#θä9$s% # x‹≈yδ Ö� ósÅ™ ×Î7•Β ∩∉∪ 

ôtΒuρ ÞΟ n=øßr& Ç£ϑÏΒ 3“u� tIøù$# ’ n?tã «! $# z> É‹ s3ø9 $#      

uθ èδ uρ #tç ô‰ãƒ ’ n<Î) ÉΟ≈n=ó™ M} $# 4 ª! $# uρ Ÿω “ Ï‰öκ u‰ tΠöθ s) ø9$# tÏΗÍ>≈ ©à9    ] ٧ – ٦: الصف [   ) #$

يف افتراء الكذب على اهللا تعاىل ، معاً يصفان مسألة كاملة ، هي الظلم إنَّ اجلزأين .. 
ده ، وذلك عرب مقولة قول عيسى املنهج السليم الذي يريده اهللا تعاىل لعباالدعوة إىل أثناء 

وكيف أنهم هذا املنهج السليم ،  –خالل قوله هذا  –عليه السالم لبين إسرائيل ، يبين هلم 
<z ( فكلمة ..أثناء دعوم إليه افتروا على اهللا تعاىل الكذب  É‹ s3ø9 هذه الصورة  يف ) #$

اخلضوع (  أثناء الدعوة إىل اإلسالم تتعلَّق باالفتراء على اهللا تعاىل) اجلزأين معاً ( الكاملة 
ارتباطاً تاماً ،  انهذه الصورة الكلية نرى أنَّ اجلزأين يرتبطويف ) .. الكامل ملنهج اهللا تعاىل 

  ..إلظهار الصورة اليت حتملها هذه العبارة الكلية 



 
 (عند كلمة الذي ينتهي ولو نظرنا إىل الصورة اتزأة اليت يصفها اجلزء األول 

z> É‹ s3ø9 مستقلٍّ عن اجلزء الثاين ، لرأيناها تصف مسألةً مستقلَّّةً تتعلّق بعيسى ، وبشكلٍ  ) #$

<z (فكلمة عليه السالم ،  É‹ s3ø9  (اليت انتهت عندها هذه الصورة ، تعود إىل قوهلم  ) #$

# x‹≈yδ Ö� ósÅ™ ×Î7 •Β ( مس تزأة اليت ختصنراها لة عيسى عليه السالم أ، وهذه الصورة ا ،
كلمة ، كلّ كلمة تقابل سنة من سين )  ٣٣( مرتبطة ارتباطاً تاماً حبياته ، فهي مكونة من 

  ..حياته عليه السالم 
) ûÍ_ t6≈ tƒ Ÿ≅ƒÏℜu�ó  Î) ’ ÎoΤ Î) ãΑθß™ u‘ «! $# / ä3ø‹s9 Î) $]%Ïd‰ |Á•Β $ yϑÏj9 t÷ t/ £“y‰ tƒ zÏΒ Ïπ1u‘öθ −G9$# #M� Åe³t6 ãΒuρ 

5Αθß™ t� Î/ ’ ÎAù' tƒ .ÏΒ “Ï‰÷è t/ ÿ… çµèÿ ôœ$# ß‰uΗ÷q r& ( $ ¬Ηs>sù Ν èδ u!%ỳ ÏM≈ oΨ Éi� t6ø9 $$ Î/ (#θä9$s% # x‹≈yδ Ö� ósÅ™ ×Î7•Β ∩∉∪ 

ρuΒtô &rßø=nΟÞ ΒÏϑ£Ç #$ùøIt�u“3 ãt?n’ #$!« #$9ø3s‹É>z (   =كلمة  ٣٣..  

<z (وهكذا نرى كيف أنَّ كلمة  É‹s3 ø9$# ( َّة حتمل دالالت صورتني مستقلتني ، مر

≈›x# (علّقةً بقوهلم جاءت مت yδ Ö� ós Å™ ×Î7•Β (  ناتبعد أن جاءهم عيسى عليه السالم بالبي ،
، لذلك رأيناها تدخل ضمن معادلة مرتبطة حبياة عيسى عليه السالم ، ومرة جاءت متعلّقة 

ôtΒuρ ÞΟ (بافترائهم على اهللا تعاىل أثناء دعوم إىل اإلسالم  n=øß r& Ç£ϑÏΒ 3“u� tIøù$# ’ n?tã «! $# 

z> É‹ s3ø9 $# uθ èδ uρ #tç ô‰ ãƒ ’ n<Î) ÉΟ≈n=ó™ M}   ..، لذلك نراها تدخل ضمن معادلة أُخرى  ) 4 #$

<z (وأثناء قراءتنا لكلمة   É‹ s3ø9 ر هذين املفهومني وصبقراءة واحدة ت، ال ميكننا  ) #$
ر ووحتى نتصور كلَّ مفهوم علينا القيام بقراءة جديدة ، فتص.. املستقلّني بآن واحد 

›z>É (املفهوم املرتبط حبياة عيسى عليه السالم يقتضي الوقوف عند كلمة  s3ø9 $# (  ،
، ومتابعة قراءة باقي الكلمات ولتصور املفهوم الكلّي علينا عدم الوقوف عند هذه الكلمة 

  ..اليت تنتمي إليها بشكلٍ مطلق وقد رأينا كيف أنها يف كلِّ حالة تأيت موافقة للمسألة .. 



 
ورد مرمي مقولة قول املالئكة يف النص التايل ، لننظر إىل  ..ولنأخذ مثاالً آخر  ..

  ..عليها السالم 
) ãΝ tƒö� yϑ≈ tƒ ¨βÎ) ©! $# Ï8ç� Åe³u; ãƒ 7πyϑÎ=s3Î/ çµ ÷ΖÏiΒ çµßϑó™ $# ßxŠÅ¡yϑø9 $# |¤ŠÏã ßø⌠$# zΝ tƒö� tΒ $YγŠÅ_uρ ’ Îû 

$ u‹÷Ρ ‘‰9$# Íοt� ÅzFψ$# uρ zÏΒuρ tÎ/ §� s) ßϑø9$# ∩⊆∈∪ ãΝ Ïk=x6ãƒ uρ }̈ $̈Ψ9 $# ’Îû Ï‰ôγ yϑø9$# Wξôγ Ÿ2 uρ zÏΒuρ 

šÅsÎ=≈ ¢Á9 $# ∩⊆∉∪ ôM s9$s% Éb> u‘ 4’ ¯Τ r& ãβθä3tƒ ’ Í< Ó$s!uρ óΟ s9 uρ Í_ ó¡|¡ôϑtƒ ×�|³ o0 (    

tΑ$s% Å7 Ï9≡x‹Ÿ2 ª! $# ß, è=÷‚tƒ $ tΒ â !$t± o„ 4 #sŒ Î) #|Ós% # \� øΒr& $ yϑ¯ΡÎ*sù ãΑθà) tƒ …çµ s9 ä. ãβθä3u‹ sù (   ]

  ] ٤٧ – ٤٥: عمران آل 
، ختص مسألة عيسى عليه السالم خاصة ، إنَّ الصورة اتزأة اليت حيملها اجلزء األول 

ورد مرمي على ذلك ، ذلك شرى اليت محلتها املالئكة إىل مرمي عليها السالم ، فهي تنقل الب
رة اتزأة اليت ونرى أنَّ جمموع كلمات هذه الصو.. الرد الذي توجهت به إىل اهللا تعاىل 

متاماً مع مدة لبثه قبل رفعه إىل ختص مسألة عيسى عليه السالم بشكلٍ خاص ، أتى مرتبطاً 
  ..كلمة )  ٣٣( السماء ، فمجموع كلمات هذه الصورة القرآنية هو 

) ãΝ tƒö� yϑ≈ tƒ ¨βÎ) ©! $# Ï8ç� Åe³u; ãƒ 7πyϑÎ=s3Î/ çµ ÷ΖÏiΒ çµßϑó™ $# ßxŠÅ¡yϑø9 $# |¤ŠÏã ßø⌠$# zΝ tƒö� tΒ $YγŠÅ_uρ ’ Îû 

$ u‹÷Ρ ‘‰9$# Íοt� ÅzFψ$# uρ zÏΒuρ tÎ/ §� s) ßϑø9$# ∩⊆∈∪ ãΝ Ïk=x6ãƒ uρ }̈ $̈Ψ9 $# ’Îû Ï‰ôγ yϑø9$# Wξôγ Ÿ2 uρ zÏΒuρ 

#$9Á¢≈=ÎsÅš ∪∉⊆∩ %s$9sMô ‘u>bÉ &rΤ¯’4 ƒt3äθβã <Í’ ρu!s$Ó ρu9sΟó ƒtϑô¡|¡ó_Í 0o³|�× (  (  =كلمة  ٣٣..  
لرأيناه يصف  –الذي يرتبط مع اجلزء األول ارتباطاً تاماً  –ولو نظرنا إىل اجلزء الثاين 

طالقة القدرة اإلهلية يف خلقه جلّ وعال لألشياء ، وكيف أنَّ هذه القدرة ال حتتاج إىل 
  ..أسباب ، فبمجرد وجود اإلرادة اإلهلية تظهر هذه األشياء للوجود بأمرٍ من اهللا تعاىل 

) tΑ$s% Å7 Ï9≡x‹ Ÿ2 ª! $# ß, è=÷‚tƒ $tΒ â !$t± o„ 4 # sŒÎ) #|Ós% # \�øΒr& $yϑ¯Ρ Î*sù ãΑθà) tƒ … çµ s9 ä. ãβθä3u‹ sù (    
وكيف ستلد ومل صحيح أنَّ هذا اجلزء أتى إجابة على استفسار مرمي عليها السالم ، 

ميسسها بشر ، لكن هذه اإلجابة عامة تبين طالقة القدرة اإلهلية ، فنحن البشر تعودنا على 



 
تصور حدوث األشياء بعيداً عن األسباب اليت تؤدي إليها ، ، ويصعب علينا األسباب 

من اجتماع الذكورة واألنوثة ، والصورة اليت حيملها هذا  –يف تصورنا  –فاحلمل ال بد له 
اجلزء تبين أنَّ األسباب هي بيد اهللا تعاىل ، وأنَّ قدرته وإرادته وخلقه لألشياء ال حتتاج إىل 

  ..أسباب 
وهكذا نرى أنَّ هذا اجلزء الذي يصف ويصور مسألة عامة ، مل تدخل كلماته يف 

خاص ومرتبط به بشكلٍ بشكلٍ  ليت تصف مسألة عيسى عليه السالمجمموع الكلمات ا
  ..مباشر 

  ..اآليات التالية لننظر إىل .. ولنأخذ مثاالً آخر 
) $£ϑs9 uρ u !%ỳ 4|¤ŠÏã ÏM≈uΖ Éi� t7 ø9 $$Î/ tΑ$s% ô‰ s% Ο ä3çGø⁄Å_ Ïπyϑõ3Ås ø9$$ Î/ tÎi t/T{uρ Νä3 s9 uÙ ÷èt/ “Ï%©!$# 

tβθàÿ Î=tGøƒrB ÏµŠÏù ( (#θà) ¨? $$sù ©! $# Èβθãè‹ ÏÛr&uρ ∩∉⊂∪ ¨βÎ) ©! $# uθèδ ’ În1 u‘ óΟ ä3š/ u‘uρ çνρß‰ ç7 ôã$$ sù 4 # x‹≈yδ ÔÞ≡u� ÅÀ 

ÒΟŠÉ) tGó¡•Β ∩∉⊆∪ y# n=tG÷z$$ sù Ü>#t“ôm F{$# .ÏΒ öΝ ÎηÏΖ ÷� t/ ( ×≅ ÷ƒ uθsù šÏ%©# Ïj9 (#θßϑn=sß   

ôÏΒ É># x‹tã BΘöθ tƒ AΟŠÏ9 r&  (   ] ٦٥ – ٦٣: الزخرف [  
 (كلمة  فحىتإنَّ اجلزء األول يصف مسألةً تتعلّق بعيسى عليه السالم خاصة ، 

#θßϑn=sß ( ، نات فهم نرى مسألةً تتعلّق باختالوما ، بعد أن جاءهم عيسى عليه السالم بالبي

≅× (فالعبارة القرآنية  .. حيام الدنيا يترتب على ذلك من ظلمٍ يف ÷ƒ uθsù šÏ%©# Ïj9 (#θßϑn=sß  
ضمن إطار اجلزء األول ، وبعزهلا عن اجلزء الثاين ، حتمل دالالت الويل الذي يناله ،  )

هؤالء يف حيام الدنيا نتيجة الظلم الناتج عن اختالفهم وخمالفتهم ملراد اهللا تعاىل يف هذه 
)  ٣٣( لك نرى أنَّ اجلزء األول حىت اية هذه العبارة القرآنية يتكون من ولذ.. املسألة 
  ..كلمة 



 

) $£ϑs9 uρ u !%ỳ 4|¤ŠÏã ÏM≈uΖ Éi� t7 ø9 $$Î/ tΑ$s% ô‰ s% Ο ä3çGø⁄Å_ Ïπyϑõ3Ås ø9$$ Î/ tÎi t/T{uρ Νä3 s9 uÙ ÷èt/ “Ï%©!$# 

tβθàÿ Î=tGøƒrB ÏµŠÏù ( (#θà) ¨? $$sù ©! $# Èβθãè‹ ÏÛr&uρ ∩∉⊂∪ ¨βÎ) ©! $# uθèδ ’ În1 u‘ óΟ ä3š/ u‘uρ çνρß‰ ç7 ôã$$ sù 4 # x‹≈yδ ÔÞ≡u� ÅÀ 

Β•¡óGt)ÉŠΟÒ ∪⊆∉∩ ùs$$z÷Gt=n#y #${Fmô“t#>Ü ΒÏ. /t�÷ΖÏηÎΝö ( ùsθuƒ÷≅× 9jÏ#©%Ïš ßs=nϑßθ#( (  =كلمة  ٣٣..  

›ôÏΒ É>#x (أما اجلزء الثاين   tã BΘöθtƒ AΟŠÏ9r& ( اً مع اجلزء األول والذي يرتبط ارتباطاً تام
واحدة ، نراه يتعلّق بالعذاب يوم القيامة ، ذلك العذاب املرتبط بالظلم ، لذلك  مسألةيف 

  ..نرى أنَّ كلماته مل تدخل يف املعادلة املطلقة املرتبطة بالصورة اليت يصفها اجلزء األول 
ية من هنا ندرك أنه ال حيق ألحد أن يفرض تصوراً خاصاً على معاين العبارات القرآن

واملسجون ضمن الكرمية ، ألنه ال يستطيع أن يدرك من هذه املعاين سوى الشيء احملدد ، 
إطار املكان والزمان الذي حيدد تصوره ، وال حيق ألحد أن يفرض حدوداً على بدايات 

إنَّ الذي ميلك القرار يف حتديد .. العبارات والصور القرآنية وعلى اياا ، للسبب ذاته 
، بدايات وايات العبارات القرآنية ، وما حتمله هذه العبارات من معان وصور لكلِّ جيل 

وحسب ما وصل إليه  ،، وماهية الصور اليت تصورها هذه العبارات هو القرآن الكرمي ذاته 
  ..هذا اجليل العلم ، وما حتيط به احلضارة اليت ميلكها 

دة ، هلا عطاء حمدد حييط به جيل من وراً حمدفلو كان القرآن الكرمي حيمل معاين وص
األجيال ، لكان مماثالً لكالم البشر ، وعندها ال يترك شيئاً من عطاءاته وإعجازه لألجيال 

  ..الالحقة ، ولكان حمكوماً بإطار املكان والزمان الذي حيكم البشر وكالمهم 
  ..فمثالً يف اآلية الكرمية 

) $ uΖ ù=y™ö‘r& uρ yx≈ tƒÌh�9 $# yx Ï%≡uθ s9 $ uΖ ø9 t“Ρr' sù zÏΒ Ï!$ yϑ¡¡9 $# [ !$tΒ çνθßϑä3≈ oΨ øŠs) ó™r' sù !$ tΒuρ óΟçFΡ r& … çµs9 

tÏΡ Ì“≈ sƒ¿2 (   ] ٢٢: احلجر [   



 

$ (اجتزأ القدماء من هذه اآلية الكرمية ثالث كلمات  uΖù=y™ ö‘r&uρ yx≈ tƒÌh�9$# yx Ï%≡uθ s9 ( 
لية التلقيح حصروها يف عامل النبات ، وفسروها تفسرياً مستقالً عن اآلية الكرمية ، فعم

  ..وهذا التصور ليس خطأً ، فالرياح تساهم يف عملية تلقيح أزهار النبات 
uΖ$ (اتضح أنَّ الكلمات األربع اليت تليها ولكن عندما تطور العلم  ø9 t“Ρ r' sù zÏΒ Ï!$ yϑ¡¡9 $# 

[ !$tΒ ( ا ارتباطاً وثيقاً ، فإرسال الرياح كان سب باً يف نزول املاء من السماء ، فهو ترتبط
  ..يقوم بتلقيح الغيوم ، وبالتايل يرتل املطر 

ال ميثّالن مجيع إنَّ التصور األول صحيح ، والتصور الثاين صحيح ، وهذان التصوران 
معاين هذه الكلمات ، فلرمبا يظهر املستقبل معاين أُخرى ، حتملها الكلمات نفسها اليت 

  ..السابقني محلت املعنيني 
 ألحد ا ، ولذلك ال حيقة ، ولنهاياة لبدايات اكتمال الصور القرآنيائي وضع حدود

حصر الصور وال حيق له فرض معاين خاصة على العبارات القرآنية ، ألنه ال يستطيع 
زمان  فالقرآن الكرمي حي ، وصاحلٌ لكلِّ.. اليت تصفها وتصورها العبارة القرآنية القرآنية 

ومكان ، ليصور وبالكلمات نفسها لكلِّ جيل ما يناسب علمه وحضارته اليت وصل إليها 
..  

إنَّ أي ة تصوعبارة قرآني د الصور اليت حتملها أيجموفق حدود املكان والزمان ر ي
وال ينطبق اليت حتكم جيالً معيناً أو فكراً حمدداً ، هو تصور ميت ينطبق على كالم البشر ، 

أبداً على كلمات تتعلّق بصفات اهللا تعاىل ، وحتمل من املعاين والصور والتفاسري ما إن 
  ..أصبح البحر مداداً هلذه الكلمات ، لنفد البحر قبل نفادها 

) ≅è% öθ ©9 tβ%x. ã� ós t7ø9 $# # YŠ# y‰ÏΒ ÏM≈ yϑÎ=s3Ïj9 ’În1 u‘ y‰ ÏÿuΖ s9 ã� óst6 ø9$# Ÿ≅ ö7s% βr& y‰ xÿΖ s? àM≈ yϑÎ=x. ’ În1 u‘ öθs9 uρ 

$ uΖ÷∞ Å_ Ï&Î# ÷WÏϑÎ/ # YŠy‰ tΒ (   ] ١٠٩: الكهف [    



 
يتعلّق جمموع كلماا بفترات زمنية عاشـها  وما دمنا يف سياق عرض نصوصٍ قرآنية 

 ) ٥٣( من  واملكون ، كتاب اهللا تعاىل لنقف عند النص التايل يفاألنبياء عليهم السالم ، 
  .. بث سليمان عليه السالم ما يساوي مدةَ ل وهوكلمة ، 
) ô‰s) s9 uρ $̈Ζ tF sù z≈ yϑø‹ n=ß™ $uΖ øŠs) ø9 r&uρ 4’ n?tã  ÏµÍh‹ Å™ö� ä. #Y‰ |¡y_ §Ν èO z>$tΡ r& ∩⊂⊆∪ tΑ$s% Éb> u‘ ö�Ïÿ øî $# ’Í< 

ó= yδ uρ ’ Í< %Z3ù=ãΒ �ω Èö t7 .⊥ tƒ 7‰ tnL{ .ÏiΒ ü“Ï‰ ÷èt/ ( y7 ¨ΡÎ) |MΡ r& Ü>$̈δ uθ ø9$# ∩⊂∈∪ $ tΡ ö�¤‚ |¡sù çµ s9 yxƒÌh�9 $# 

“Ì� øgrB ÍνÌ� øΒr' Î/ ¹ !%s{â‘ ß]ø‹ ym z>$|¹ r& ∩⊂∉∪ tÏÜ≈ u‹ ¤±9 $#uρ ¨≅ ä. & !$ ¨Ζt/ <É# §θ xî uρ ∩⊂∠∪ tÌ� yz# u uρ 

tÏΡ §� s) ãΒ ’ Îû ÏŠ$xÿô¹F{ $# ∩⊂∇∪ #x‹≈ yδ $ tΡäτ!$ sÜ tã ôãΨ øΒ$$sù ÷ρr& ô7 Å¡øΒr& Î�ö� tó Î/ 5>$|¡Ïm ∩⊂∪ ¨βÎ) uρ … çµ s9 

ãÏΖ‰yΡt$ 9s“â9ø∀s’4 ρumã¡óz Βt↔t$>5 (    ] كلمة  ٥٣=  ] ٤٠ – ٣٤: ص..  
كلمة ، مبـا يوافـق    ) ٧١( ولو نظرنا إىل النص القرآينِّ التايل لرأيناه مكوناً من .. 

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

) u‘$tG÷z$# uρ 4y›θãΒ …çµ tΒöθ s% tÏèö7 y™ Wξã_ u‘ $oΨ ÏG≈ s)‹ÏϑÏj9 ( !$£ϑn=sù ãΝ åκ øEx‹ s{r& èπ xÿô_ §�9$# tΑ$s% Éb> u‘ öθ s9 

|M ø⁄Ï© Ο ßγtF õ3n=÷δ r& ÏiΒ ã≅ö6 s% }‘≈ −ƒÎ) uρ ( $ uΖä3 Î=öκ èEr& $ oÿÏ3 Ÿ≅ yèsù â !$yγ xÿ �¡9$# !$̈Ζ ÏΒ ( ÷βÎ) }‘ Ïδ �ω Î) y7 çGt⊥ ÷GÏù ‘≅ ÅÒè? 

$ pκÍ5 tΒ â !$t±n@ ” Ï‰öκ sEuρ tΒ â !$t±n@ ( |MΡ r& $ oΨ •‹Ï9 uρ ö�Ïÿ øî $$ sù $uΖ s9 $ uΖ÷Η xqö‘$# uρ ( |MΡr& uρ ç� ö� yz tÌ� Ïÿ≈tóø9 $# ∩⊇∈∈∪ 

* ó= çGò2$# uρ $ uΖ s9 ’ Îû ÍνÉ‹≈ yδ $ u‹÷Ρ ‘‰9$# ZπuΖ |¡ym ’ Îûuρ Íοt� ÅzFψ $# $ ¯ΡÎ) !$tΡ ô‰èδ y7 ø‹ s9Î) 4 tΑ$s% þ’ Î1#x‹ tã Ü=ŠÏ¹é& 

Ïµ Î/ ô tΒ â!$ x©r& ( ÉLyϑôm u‘uρ ôM yèÅ™ uρ ¨≅ ä. &ó x« 4 $ pκâ: çGø.r' |¡ sù tÏ%©# Ï9 tβθà) −Gtƒ šχθè? ÷σãƒ uρ nο4θŸ2 ¨“9 $# 

ρu#$!©%Ït δèΝ /Î↔t$ƒt≈GÏΖu$ ƒãσ÷ΒÏΖãθβt (  ] كلمة  ٧١=  ] ١٥٦ – ١٥٥: األعراف ..  
وهذا نص آخر يصف ويصور مسألة ترتبط ارتباطاً تاماً حبياة حيىي عليه السـالم ،   ..

)  ٣٠( ولذلك نرى أنَّ كلمات هذا النص هـي  .. ليه السالم كونه إجابة لدعاء زكريا ع
  ..سنة هي حياة حيىي عليه السالم )  ٣٠( كلمة تقابل 



 

) !$ −ƒÌ� Ÿ2 y— uρ øŒÎ) 2” yŠ$ tΡ …çµ −/ u‘ Éb> u‘ Ÿω ’ ÎΤö‘x‹ s? # YŠö� sù |MΡ r&uρ ç� ö� yz šÏOÍ‘≡uθø9 $# ∩∇∪ 

$ uΖö6 yf tGó™$$ sù …çµ s9 $ uΖ ö6yδ uρ uρ … çµ s9 4z�ós tƒ $ oΨ ósn=ô¹ r&uρ … çµs9 ÿ…çµ y_ ÷ρy— 4 öΝ ßγ̄Ρ Î) (#θçΡ$Ÿ2 šχθãã Ì�≈ |¡ç„ ’ Îû 

ÏN≡u� ö� y‚ø9 $# $ oΨ tΡθããô‰ tƒ uρ $Y6 xî u‘ $ Y6yδ u‘uρ ( (#θçΡ%Ÿ2 uρ $uΖ s9 šÏèÏ±≈ yz (   ]٩٠ – ٨٩:  األنبياء [  =
  ..كلمة  ٣٠

وغريه كما ( النص القرآين وفق هذا البعد اإلعجازي وكما قلنا فإنَّ حدود اكتمال 
فتعداد كلمات النص يتعلّق بسر ، .. ، تتعلّق حبقيقة الدالالت احملمولة ذا النص ) سنرى 

يتعلّق بسر آخر ، والقيمة العددية له تتعلّق بسر ثالث ، وهكذا كلُّ مؤشر  حروفهوجمموع 
  ..بحانه وتعاىل بسر من أسرار النص اليت ال حييط ا إىل اهللا سمن األبعاد اإلعجازية يتعلّق 

 ..    القـرآين هـو بعـد من كلِّ األمثلة اليت عرضناها جند أنَّ جمموع كلمات النص
   ..هذا النص  اإعجازي يتعلَّق بسر من األسرار اليت حيمله
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 (.. املخلوقات  هو ناموس تنصاع له كلُّإنَّ قانون الزوجية  ÏΒuρÈe≅à2> óx«$ oΨ ø) n=yz

È÷ỳ ÷ρy—÷/ ä3ª=yès9tβρã� ©.x‹ s?( ] ٤٩: الذاريات [ .. وقد جاءت هذه اآلية شاملة)  ÏΒuρÈe≅ à2

> óx« ( َّوبالتايل فجميع األشياء حمكومة هلذا القانون موجودات عامل اخللق ،  لتشمل كل
.. . ألويل األلباب ألن يتفكّروا ويتذكّروا بأنَّ وراء هذا اخللق وهذا الناموس هو دافع

  ..خالقاً واحداً حكيماً قيوماً على ملكه 
) ÏΒuρÈe≅ à2> óx«$ oΨ ø)n= yzÈ÷ỳ ÷ρy—÷/ ä3ª=yè s9tβρã� ©. x‹ s?∩⊆∪(# ÿρ”� Ïÿ sù’ n<Î)«! $#(’ ÎoΤÎ)/ ä3s9çµ÷Ζ ÏiΒ

Ö�ƒÉ‹ tΡ×Î7•Β( ] ٥ – ٤٩: الذاريات [   
جا أي شيء مها ركنان متناظران متاماً بالنسبة ملاهية هذا الشيء ، وحلقيقة وجوده ووز

  ..، ويبعدان مسافة متساوية عن مركز هذا الشيء وجوهره 
هادفني  ، مركزهمسلّطني الضوء إىل إىل زوجيه االثنني ونظرنا  ولو أخذنا أي شيء ،

يف هذه . .. ماهيتهإىل جوهره وحقيقته ، حماولني اإلدراك والتبصر يف  النظر من ذلك
سنجد أنَّ هذين الزوجني يقعان على مسافة متساوية من مركز هذا الشيء ، فهما النظرة 

املرسومة من خالل هذه النظرة جيب تتكون  ، وبالتايل فإنَّ الصورةزوجان متناظران متاماً 
  ..من ركنني متناظرين متاماً ، كلُّ ركن هو صورة زوج من زوجي هذا الشيء 



  

 

مسلّطني الضوء عليه من هذه الزاوية ، أما لو نظرنا إىل هذا الشيء من زاوية ما ، 
املرسومة لزوجي هادفني من ذلك النظر إىل صفة أو خاصة منه ، فال بد أن تكون الصورة 

هذا الشيء يتفاضل أحدمها عن اآلخر درجة ، ويعود ذلك إىل الزاوية اليت ننظر منها إىل 
فمثالً لو أخذنا اإلنسان ، إنه خملوق من خملوقات هذا الكون ، ..زوجي هذا الشيء 

وبالتايل سيخضع لقانون الزوجية ، وقد خلق على شكل زوجني رجل وامرأة ، ولو نظرنا 
هذين الزوجني مسلّطني الضوء إىل جوهر اإلنسان ، هادفني من ذلك النظر إىل إىل 

، وإىل ما هو أساسي يف حياة واهلدف الذي وجد اإلنسان من أجله استمرارية احلياة ، 
متناظرين متاماً ، ويبعدان مسافة  )الرجل واملرأة ( جند زوجيه اإلنسان ، ضمن هذه الرؤية 

سألة ، وبالتايل ستكون الصورة املنقولة هلذه املسألة مكونة من واحدة عن مركز هذه امل
  ..ركنني متناظرين متاماً 

أما لو نظرنا إليهما من زاوية ما ، مثالً من زاوية القوة اجلسدية ، فإننا نرى أنَّ الرجل 
 يتفاضل درجة عن املرأة ، وبالتايل ستكون الصورة اليت نراها من هذه الزاوية ، ركنني

رق الزاوية اليت يسقط من خالهلا الضوء ليصور ايتفاضل أحدمها عن اآلخر درجة هي ف
ولو نظرنا إليهما من زاوية العاطفة وتربية األطفال لوجدنا أنَّ .. ركين هذه املسألة 

التفاضل درجة بني ركين هذه املسألة سيكون لصاحل املرأة ، وأنَّ هذا التفاضل ال بد أن 
ه من مركز عد زوجي املسألة وقربورة اليت نراها من خالل هذه الزاوية ، فبينعكس يف الص

املسألة ، وعالقتهما ببعضهما يف الصورة املرسومة ، يتبع للزاوية اليت يسلَّط منها الضوء 
  ..هذه الصورة  لرسم

ولكن عندما حناول تصور . .) .موجودات عامل اخللق ( ألشياء هذا عندما ننظر ل
وحماولة إدراكنا ملاهيتها ، ، فإنَّ تصورنا هلا  ، وعندما ننظر لعامل األمرذات اإلهلية صفات ال

اليت اكتسبناها يف هذا العامل احلسي بعد والدتنا يف هذه الدنيا ، ينصبغ بتصوراتنا كلُّ ذلك 
  ..فجميع تصوراتنا احلسية مكتسبة من هذا العامل بعد والدتنا فيه 



  

 

) ª! $#uρΝä3 y_t� ÷zr&.ÏiΒÈβθäÜ ç/öΝ ä3ÏF≈ yγ ¨Βé&Ÿωšχθßϑn=÷ès?$\↔ø‹ x©Ÿ≅ yèy_ uρãΝ ä3s9yìôϑ¡¡9 $#

t�≈ |Áö/ F{$# uρnοy‰ Ï↔øùF{$# uρ öΝ ä3ª=yès9šχρã� ä3ô± s?( ] ٧٨: النحل [   
إنَّ .. قانون الزوجية  ال تتصفان مبقتضياتعامل األمر فساحة الذات اإلهلية وساحة 

≅ÏΒuρÈe (فقط يف ساحة عامل اخللق ، فاهللا تعاىل يقول قانون الزوجية هو  à2> óx«$ oΨ ø)n=yz

È÷ỳ ÷ρy—÷/ ä3ª=yè s9tβρã�©. x‹ s?(ومل يقل ،  ) ومن كلِّ أمر .. (ةفالعبارة القرآني  ) ÏΒuρÈe≅ à2

> óx« (  ة يف األشياء موجودات عاملاخللقنراها حتصر قانون الزوجي ..  
 ..ة تص. .. ولكنرنا لكلِّ املسائل اليت هي خارج قانون الزوجييكون من خالل و ،

.. ا عن تصوراتنا احلسية املتعلّقة بقانون الزوجية ساحة إدراكنا اليت ال نستطيع أن نتجرد 
 ..وهذا ال يعين أنَّ هذه املسائل خاضعة لقانون الزوجية الذي ال يتجاوز ساحة عامل اخللق 

اردة عن قانون ( هذه املسائل بعض فإنَّ وجود .. من جهة أُخرى و.. هذا من جهة 
مسائل تتوازن فيها ، ال يعين أبداً أنها تنتمي  وتناظرات من مناظري تقابالتوفق ) الزوجية 

Ÿω(.. ، فقوله تعاىل  عامل اخللقجمردة أبداً يف ماهيتها عن لعامل اخللق ، فهي مسائل  r&ã& s!

ß,ù=sƒø:$#â� ö∆F{$# uρ3x8u‘$ t6s?ª! $#�> u‘tÏΗs>≈ yèø9 $#(  ] ن لنا أنَّ عاملي اخللق واألمر  ] ٥٤: األعرافيبي ،
  ..هللا سبحانه وتعاىل يعودان  –كعاملني متمايزين  –

من بدايتها إىل ايتها ، وجييء ا من أساسها ، والقرآن الكرمي الذي يأيت باملسائل 
ايات مصو ًحتكم عناصر عامل اخللق ، واصفاً صفات عامل األمر ، وصفات ني اليت القوانرا

يصف لنا ويصور املسائل وصفاً مطلقاً ، حبيث جتتمع صفات الكمال املوىل عز وجل ، 
  :فمصور هذه الصورة جلَّ وعال يتصف بالصفتني التاليتني .. املطلقة يف الصورة القرآنية 

وبصفاته جلّ وعال   اخللق ، وبصفات عامل األمر ،ء عاملاملطلق مباهية أشياالعلم  – ١
..  

  ..القدرة املطلقة على تصوير ما يعلمه اهللا تعاىل يف قالب لغوي  – ٢



  

 

مر عرب كلمات تصور إنَّ مجال التصوير اإلهلي وعظمته تتجلّى يف تصوير احلدث واأل 
خيتلف كثرياً عن تصويرنا  ماهية املُصور بشكلٍ مطابقٍ متاماً حلقيقة وجوده ، وهذا

بني اهللا تعاىل وبيننا ، فكتابتنا وتصويرنا حنن بدرجة تساوي الفارق  ، لألحداث واألمور
الغائبة  إىل ماهيتهاجلسد املادي هلذا احلدث ، وال ينفذ البشر ألي حدث أو أمر ال يتعدى 

ظواهرها املادية األشياء إالّ من حقائق  نعرفعن حواسنا ، وهذا طبيعي ألننا حنن البشر ال 
  .. إالَّ القليل احلسية اليت تقع حتت حواسنا ، وال نعرف من حقائق األمور 

أما التصوير اإلهلي فإنه مطلق يتناول األمور واألشياء تناوالً كامالً وفق علم اهللا تعاىل 
كلمات اهللا تعاىل حية ،  وبالتايل تبقى.. املطلق وقدرته املطلقة بصياغة ما يعلمه اهللا تعاىل 

مع كلِّ جيل يأيت لتعطيه مفهوماً جديداً ، يتناسب ومعطيات احلضارة اليت يعيش تعيش 
واليت استنبطتها من  ، فيها هذا اجليل ، دون أن تناقض املفاهيم احلق لألجيال السابقة

  ..كلمات اهللا تعاىل ذاا 
لذلك .. شكلٍ مطابقٍ متاماً حلقيقتها إنَّ كلمات القرآن الكرمي تصف وتصور املسائل ب

وصف وتسمية فاملسألة اليت تنتظم بأركان متناظرة ، تصفها كلمات اهللا تعاىل بواحدات 
بينما املسائل غري املكونة من أركان متناظرة ، مبعىن أنها ترمسها مبجموع كلمات متناظر ، 
  ..درجة متناسبة مع تفاضل أركاا متناظرة تصور يف كتاب اهللا تعاىل بأركان متفاضلة ، ب

وفق هذا البعد ( يف ماهية هذا التناظر ، فاألركان املتناظرة  أوالً املعجزة تكمن.. 
هي وصف مطلق للحقائق املتناظرة ، وهذا يعود للعلم املُطلق الذي ميلكه ) اإلعجازي 

ملعجزة تكمن بانعكاس هذا القائل سبحانه وتعاىل مباهية هذه املسائل ، وبعد ذلك نرى أنَّ ا
  ..املقابلة ) الكلمات ( التناظر وبشكلٍ مطلق يف جمموع واحدات الوصف والتسمية 

 –إن شاء اهللا تعاىل  –وللربهنة على هذا البعد من أبعاد هذه النظرية ، سنتناول 
احدة ، متاماً بعض املسائل املتفاضلة بدرجة واملسائل ذات األركان املتناظرة باإلضافة إىل 

تفاضل بأكثر من درجة واحدة ، وال يعين أنه ال يوجد ارتباط وهذا ال يعين أنه ال يوجد 
فاهلدف من اختيار فكرة .. بني العبارات القرآنية إالّ وفق األبعاد املعروضة يف هذه النظرية 



  

 

موع واحدات التناظر هو الربهنة على انعكاس ارتباط العبارات القرآنية مع بعضها يف جم
  ..الوصف والتسمية املقابلة اليت تكون هذه العبارات 

سواء بالكلمات أم  –لقد اعتمدت يف الربهان على هذا البعد من أبعاد هذه النظرية 
بني املسائل ذات األركان املتناظرة متاماً ، على إظهار الفارق  –باحلروف كما سنرى 

كلِّ حالة  يفاالرتباط بني كلِّ ركنني وكيف أنَّ  وبني املسائل ذات األركان املتفاضلة ،
نة هلذين الركنني ، وبشكلٍ يطابق مطابقة املكو) الكلمات ( ينعكس يف جمموع الواحدات 

  ..مطلقة جوهر االرتباط بني ركين كلِّ مسألة 
وحتى ال يتشتت روح هذا البعد اإلعجازي من أبعاد هذه النظرية ، ومبا أنَّ التفاضل 
درجة واحدة هو أبسط درجات التفاضل ، فقد متّ اختيار املسائل ذات األركان املتفاضلة 
بدرجة واحدة باإلضافة للمسائل ذات األركان املتناظرة متاماً ، كنموذج للربهنة على هذا 
البعد ، وإلظهار انعكاس ارتباط اجلمل القرآنية مع بعضها يف جمموع الواحدات الدالّة على 

  ..ل هذه اجلم
إنَّ درجة التفاضل تكون لصاحل الركن األقرب إىل الزاوية اليت يسقط منها الضوء 
لرسم ركين املسألة ، وهذا ما حيدده القرآن الكرمي من خالل الصورة اليت ترمسها هذه 
املسألة ، فلرمبا يكون الركن صاحب الدرجة األكرب يف إحدى املسائل هو ذاته صاحب 

ئل أُخرى ، أو يكون متناظراً متاماً مع أركان أُخرى يف مسائل الدرجة األصغر يف مسا
  ..أُخرى 
  لننظر إىل املسألة التالية ، وهي مسألة استئذان النيبr روج للجهاد من أجل عدم اخل

  ..املسألة مكونة من ركنني متناظرين متاماً .. يف سبيل اهللا تعاىل 
) Ÿω š� çΡÉ‹ ø↔tFó¡ o„ tÏ%©!$# šχθãΖ ÏΒ÷σ ãƒ «! $$ Î/ ÏΘöθ u‹ ø9$# uρ Ì�ÅzFψ $# β r& (#ρß‰ Îγ≈ yf ãƒ óΟ Îγ Ï9≡uθøΒr' Î/ 

ρu&rΡÿà¦ÅκÍΝö 3 ρu#$!ª æt=ÎŠΟ7 /Î$$9øϑßG−)Ét (  ] كلمة  ١٤ = ]  ٤٤: التوبة..  



  

 

) $ yϑ¯Ρ Î) š� çΡÉ‹ ø↔tF ó¡o„ tÏ%©!$# Ÿω šχθãΖ ÏΒ÷σ ãƒ «! $$Î/ ÏΘöθu‹ ø9 $#uρ Ì� ÅzFψ $# ôM t/$s? ö‘$# uρ óΟ ßγç/θè=è% óΟ ßγ sù 

ûÎ’ ‘uƒ÷6ÎγÎΟó ƒtIt�uŠ¨Šßρχš (   ] كلمة  ١٤= ]  ٤٥: التوبة..  
هناك مجاعة تؤمن باهللا تعاىل واليوم اآلخر ، لذلك ال ميكن أن يستأذنوا ويتهربوا من 

لذلك يستأذنون اجلهاد يف سبيل اهللا تعاىل ، وهناك مجاعة ال تؤمن باهللا تعاىل واليوم اآلخر 
وهذان املوقفان متضادان متاماً ، ..  سبيل اهللا تعاىل من أجل عدم اخلروج للجهاد يف

ومتناظران متاماً بالنسبة هلذه املسألة ، لذلك نرى أنَّ كلمات اهللا تعاىل تصف هذه املسألة 
هي إحدى ركين هذه املسألة ، وهي  –كما نرى  –عرب ركنني متناظرين متاماً ، فكلُّ آية 

  ..كلمة )  ١٤( مكونة من 
  ..واملتناظرين متاماً ، إىل ركين هذه املسألة  ولننظر.. 
) )ÎΡ$̄ΥwtøßΡt“¨9øΖu$#$!%eÏ.ø�tρu)ÎΡ$̄9sµç…:mtp≈ÿÏàÝθβt( ] كلمات ٧= ]  ٩: احلجر  

) ρu9s)s‰ô&r‘ö™y=ùΖu$ΒÏ%s6ö=Î7yûÎ’©Ï‹uìÆ#${Fρ!̈Î,t( ] كلمات ٧= ]  ١٠: احلجر 
، ) وهذا هو الركن األول ( مي وتولّيه جلّ وعال ذلك إنَّ حفظ اهللا تعاىل للقرآن الكر

وهذا هو ( إنما كان نتيجة اختبار البشر يف حفظ املناهج السابقة حيث فشلوا بذلك 
إىل ملناهج اهللا تعاىل السابقة أدى ومن جهة أُخرى فإنَّ حتريف البشر ) .. الركن الثاين 

  ..تولّيه جلّ وعال حفظ القرآن الكرمي 
وهي حتريف املناهج السابقة اليت أوكل اهللا تعاىل ( التناظر التام بني املقدمة وهذا 

، ) وهي تولّي اهللا تعاىل وتعهده حبفظ القرآن الكرمي ( ، وبني النتيجة ) حفظها للبشر 
بني ركين هذه ) الكلمات  (تقابالً يف عدد واحدات الوصف والتسمية جنده ينعكس 

  ..كلمات )  ٧( ىل ، فكلّ ركن مكون من املسألة يف كتاب اهللا تعا
أوهام الذين يتخيلون دالالت كتاب اهللا تعاىل ويف هذا السياق ال بد أن نقف عند 

حمصورة يف أقوال بعض السابقني ، وبالتايل ال يريدون رؤية اإلعجاز يف كتاب اهللا تعاىل ، 
الركن الثاين  دالالت نَّأَبعضهم  ختيلفقد .. السابقني مل يقولوا به أصنامهم من فقط ألنَّ 



  

 

هذه املسألة ال  أنَّ ختيلوا أوهامهم هذهحسب ، وبالتايل  rلتخفيف عن النيب حمصورة يف ا
ال تعاجل مسألة واحدة  –حسب تصورهم الساقط  –تنطبق عليها هذه النظرية ، ألنها 

  ..بركنني 
ويتجلّى ملها كلمات اهللا تعاىل ، وهنا يتجلّى جهلهم حبقيقة املعاين والدالالت اليت حت

التعصب األعمى يف فرض التصورات الوضعية لبعض السابقني على دالالت النص القرآين 
ال حيمل إالَّ معىن فحتى لو سلّمنا لتصورهم بأنَّ الركن الثاين من هذه املسألة ..... ومعانيه 

أكرب من أن يطمئنه اهللا  rعن الرسول ، فهل هناك من ختفيف  rالتخفيف عن الرسول 
من أنَّ الكتاب الذي نزله عليه لن يحرف كما حرفت الكتب اليت أُنزلت يف شيع تعاىل 

!!! ليبقى بعيداً عن يد التحريف ؟) القرآن الكرمي ( األولني ، وأنَّ اهللا تعاىل سيحفظ كتابه 
اته ، أم سالمة الرسالة هو قضايا شخصية م ذ rهل كان ما خيافه : ونقول هلؤالء .. 

  !!! ..اليت حيملها من اهللا تعاىل للناس ؟
 نالكثريون الذي أغرقوا أنفسهم يف مستنقعات العصبيات املذهبية والطائفية ، والذي

جيعلون من بعض رجاالت التاريخ وأقواهلم وروايام أصناماً ال يرون كتاب اهللا تعاىل إالّ 
نور تستنبط من كتاب اهللا تعاىل ، متمثّلني املعنيني بوله  من خالهلا ، ينكرون كلَّ ومضة

  ..تعاىل 
)ß∃ Î�ñÀ r'y™ôtãzÉL≈ tƒ# utÏ%©!$#šχρã� ¬6 s3tGtƒ’ÎûÇÚ ö‘F{$#Î� ö� tóÎ/Èd,ys ø9 $#βÎ) uρ(#÷ρ t� tƒ¨≅ à27πtƒ# u

�ω(#θãΖ ÏΒ÷σ ãƒ$ pκ Í5βÎ) uρ(# ÷ρ t�tƒŸ≅‹Î6 y™Ï‰ ô©”�9 $#Ÿωçνρä‹ Ï‚−GtƒWξ‹ Î6 y™βÎ) uρ(#÷ρ t� tƒŸ≅‹ Î6y™Äcxö ø9$#çνρä‹ Ï‚ −Gtƒ

Wξ‹ Î6 y™4y7 Ï9≡sŒöΝ åκ̈Ξr' Î/(#θç/¤‹ x.$ uΖ ÏG≈ tƒ$t↔Î/(#θçΡ%x. uρ$ pκ ÷] tãt,Î#Ïÿ≈ xî( ] ١٤٦: األعراف  [ 
  ..ولننظر يف ركين املسألة التالية .. 
) ρuΒÏz#$9Ψ$̈¨ÄΒtƒãè÷fÉ6ç7y%sθö!è&ã…ûÎ’#$9øsyŠuθ4οÍ#$9‰‘Ρ÷‹u$(  ] كلمات ٨= ]  ٢٠٤: البقرة  

) ρuƒã±ôγÎ‰ß#$!©ãt?n’4Βt$ûÎ’%s=ù6ÎµÏρuδèθu&r!s$‘#$9ø‚ÏÁ|$ΘÏ( ] كلمات ٩= ]  ٢٠٤: البقرة 



  

 

ولكن لو نظرنا إىل الركن األول من هذه املسألة لرأيناه .. حنن أمام ركنني متناظرين 
zÏΒuρÄ¨$̈Ψ9 (ا البشر يصفها من زاويتها الظاهرية اليت ينظر منه $#tΒy7 ç6Éf ÷èãƒ… ã&è!öθ s%’ Îû

Íο4θ uŠysø9 $#$u‹ ÷Ρ ‘‰9$#(  .. ة بينما لو نظرنا إىل الركن الثاينلوجدناه يصفها من زاويتها الباطني

ß‰Îγ (احلقيقية اليت يعلمها اهللا تعاىل  ô±ãƒ uρ©! $#4’ n? tã$ tΒ’ ÎûÏµÎ6 ù=s%uθèδ uρ‘$s!r&ÏΘ$|ÁÏ‚ ø9 $#(. . وهذا
هو سبب التفاضل بني ركين هذه املسألة ، حيث التفاضل هو يف الزاوية اليت يسقط من 

وهذه الزاوية هي أقرب إىل اجلانب الباطين خالهلا الضوء لتصوير ركين هذه املسألة ، 
للمسألة واليت يعلمها اهللا سبحانه وتعاىل ، ولذلك نرى الركن الثاين يتفاضل درجة عن 

  ..، وينعكس ذلك يف جمموع الكلمات املكونة لركين هذه املسألة الركن األول 
أنَّ العبارة ، رؤية اإلعجاز يف كتاب اهللا تعاىل  ونال يريد الذينربما يتصور .. هنا .. 
ß‰Îγ (القرآنية  ô±ãƒ uρ©! $#4’ n?tã$tΒ’ÎûÏµ Î6ù=s%( ، لضاف للركن األوكان من املفروض أن ت

م تصوذه املسألة روهكو اً يقول فيه املعينظاهري اللهم اشهد على ما يف : ا حتمل معىن
  ..قليب 

ر املسألة من املنظار الذي يرى منه البشر ظاهر هذا املعينل يصويف  إنَّ الركن األو
خدبون بقوله ، هذه املسألة ، ولذلك يعجة عون به ويم رأوا املسألة من زاوية ظاهريكو

رؤيتهم له  ختص..  
‰ß(والعبارة القرآنية  Îγô±ãƒ uρ©! $#4’ n?tã$tΒ’ Îû ÏµÎ6ù= s%( من الركن الثاين ، ال حتمل معىن

.. اللهم اشهد على ما يف قليب : وقوف املعين أمام الناس وقوفاً حسياً ظاهرياً يقول فيه 
‰ß(ما يقول ويشهد اَهللا أمام الناس على قوله ، إن: فاهللا تعاىل مل يقل  Îγô±ãƒ uρ©!$#4’ n?tã$tΒ’ Îû

Ïµ Î6ù=s%(، ما هو بينه وبني اهللا وفمل ، إنر يف الركن األوه املصوضوع الشهادة ليس يف قول
تعاىل يف مسألة ساحته ها قلب..   



  

 

يف الوقت الذي فاملسألة إذاً هي شهادة بينه وبني اهللا تعاىل ، حيث يعتقد أنه على حق 
uθèδ (، ولذلك تأيت اية الركن الثاين فيه ألد اخلصام هو  uρ‘$s!r&ÏΘ$ |ÁÏ‚ ø9$#( ، بصيغة تؤكّد

‰ß (من أنَّ الشهادة املعنية بالعبارة السابقة هلا مباشرة صحة ما نذهب إليه ،  Îγô±ãƒ uρ©!$#4’ n?tã

$ tΒ’ Îû ÏµÎ6ù= s%( ة بينه وبني اهللا تعاىل هية باطنيه على حق  حيث يعتقدقضيوليست أن ،
فلو كانت قضية قول أمام الناس لكانت اية الركن الثاين تبين  ..قضية قول أمام الناس 

  ..كذب قوله املفترض يف شهادة قولية يقوهلا للناس 
  .. متفاضلني درجةاملكونة من ركنني  ، ولننظر إىل املسألة التالية

)zÏΒuρÄ¨$̈Ζ9$#tΒãΑ Ï‰≈ pgä††Îû«! $#Î� ö�tó Î/5Ο ù=ÏæŸω uρ“W‰èδŸω uρ5=≈ tGÏ.9��ÏΖ •Β( ]لقمان  :

  كلمة ١٣=  ] ٢٠
 ) # sŒÎ) uρŸ≅ŠÏ%ãΝßγ s9(#θãè Î7®? $#!$ tΒtΑ t“Ρ r&ª!$#(#θä9$s%ö≅ t/ßìÎ7 ®KtΡ$ tΒ$ tΡ ô‰ỳ uρÏµø‹ n=tã!$ tΡ u!$ t/#u4( ]لقمان 

  كلمة ١٤=  ] ٢١: 
صف لنا هذه املسألة من جانبها العام ، فهؤالء جيادلون من الواضح أنَّ الركن األول ي

وهذه صورة عامة .. يف كلِّ ما يتعلّق باهللا تعاىل ، بغري علم وال هدى وال كتاب منري 
  ..اهللا تعاىل اادلة يف تشمل كلَّ ما يتعلّق ب

لٍ يصف هذه املسألة من جانبها اخلاص ، واملتعلّق بقوبينما نرى أنَّ الركن الثاين 
عرهم على هذا القول يولذلك نرى كيف أنَّ هذا التفاضل يف الزاوية .. ض عليهم وبرد

تفاضالً يف جمموع الكلمات ينعكس اليت يلقى منها الضوء لتصوير ركين هذه املسألة ، 
  ..املكونة لركين هذه املسألة يف كتاب اهللا تعاىل 

لوجدناه مسألةً مكونةً من ركنني  ولو نظرنا إىل الركن الثاين من هذه املسألة ،
  ..متناظرين متاماً 

) ρu)ÎŒs#%ÏŠ≅Ÿ9sγßΝã#$?®7Îèãθ#(Βt$!&rΡ“tΑt#$!ª( ]كلمات ٧=  ] ٢١:  لقمان  



  

 

)%s$9äθ#(/t≅öΡtK®7ÎìßΒt$ρùy‰ôΡt$ãt=n‹øµÏu#/t$!uΡt$!4 ( ]كلمات ٧=  ] ٢١:  لقمان  
اين من هذه املسألة األخرية لوجدناه الركن األول يف مسألة ولو نظرنا إىل الركن الث

  ..ركنها الثاين هو باقي كلمات اآلية الكرمية جديدة مكونة من ركنني متناظرين متاماً ، 
)%s$9äθ#(/t≅öΡtK®7ÎìßΒt$ρùy‰ôΡt$ãt=n‹øµÏu#/t$!uΡt$!4 ( ]كلمات ٧=  ] ٢١:  لقمان  

)&rρu9sθö2Ÿ%βt#$9±¤‹øÜs≈ßƒt‰ôããθδèΝö)Î<n’4ãt‹x#>É#$9¡¡èÏ��Î( ]كلمات ٧=  ] ٢١:  لقمان  
بني ركين املسألة التالية ، وانعكـاسِ ذلـك يف جممـوعِ     التام ولننظر إىل التناظر.. 

  .. كلماتهِما 
) Ü=≈ ptõ¾ r&uρ ÈÏϑu‹ ø9$# !$tΒ Ü=≈ ptõ¾ r& ÈÏϑu‹ ø9 $# ∩⊄∠∪ ’Îû 9‘ô‰ Å™ 7ŠθàÒøƒ¤Χ ∩⊄∇∪ 8x ù=sÛ uρ 7ŠθàÒΖ ¨Β ∩⊄∪ 

9e≅ Ïß uρ 7Šρß‰ ôϑ¨Β ∩⊂⊃∪ & !$tΒuρ 5>θä3ó¡̈Β ∩⊂⊇∪ 7πyγ Å3≈ sùuρ ;οu�� ÏW x. ∩⊂⊄∪ �ω 7πtãθäÜø) tΒ Ÿωuρ 7π tãθãΖ øÿ xΕ ∩⊂⊂∪ 

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

É=≈ ysô¹X{ ÈÏϑu‹ ø9 $# ∩⊂∇∪ ×'©# èO š∅ÏiΒ tÏ9 ¨ρ F{$# ∩⊂∪ ×'©# èOuρ zÏiΒ tÌ�ÅzFψ  ] ٤٠ – ٢٧: الواقعة [  ) #$
  كلمة  ٣٧= 

) Ü=≈ptõ¾ r& uρ ÉΑ$uΚÏe±9 $# !$ tΒ Ü=≈ ptõ¾ r& ÉΑ$uΚÏe±9$# ∩⊆⊇∪ ’Îû 5Θθèÿ xœ 5Ο‹ ÏΗxquρ ∩⊆⊄∪ 9e≅Ïß uρ ÏiΒ 5ΘθãΚøts† 

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

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

&rρuu#/t$!τäΡt$ #${Fρ¨9äθβt (  ] كلمة  ٣٧=  ] ٤٨ – ٤١: الواقعة  
يف جممـوعِ   بني ركين املسألة التالية وانعكاسِ هذا التناظرِ التام ولننظر إىل التناظر.. 

  ..كلماتهما 



  

 

) ×νθã_ ãρ >‹ Í× tΒöθ tƒ îπyè Ï±≈ yz ∩⊄∪ ×' s#ÏΒ%tæ ×πt6 Ï¹$̄Ρ ∩⊂∪  4’ n?óÁ s? #·‘$ tΡ Zπ u‹ ÏΒ%tn ∩⊆∪  4’ s+ ó¡è@ ô ÏΒ 

A÷tã 7πu‹ ÏΡ#u ∩∈∪ }§ øŠ©9 öΝ çλm; îΠ$yè sÛ �ωÎ) ÏΒ 8ìƒÎ� ŸÑ ∩∉∪ �ω ß Ïϑó¡ ç„ Ÿω uρ Í_øó ãƒ ÏΒ 8íθã_ (  ] الغاشية

  كلمة  ٢٤=  ] ٧ – ٢: 
) ×νθã_ ãρ 7‹ Í× tΒöθtƒ ×π uΗ¿å$̄Ρ ∩∇∪ $ pκÈ� ÷è|¡ Ïj9 ×πu‹ ÅÊ# u‘ ∩∪ ’ Îû >π ¨Ζ y_ 7πu‹ Ï9%tæ ∩⊇⊃∪ �ω ßìyϑó¡ n@ $ pκ� Ïù Zπ u‹Éó≈ s9 

∩⊇⊇∪ $ pκ�Ïù ×÷ tã ×π tƒÍ‘%ỳ ∩⊇⊄∪ $ pκ�Ïù Ö‘ç�ß  ×πtãθèùö� ¨Β ∩⊇⊂∪ Ò>#uθ ø.r& uρ ×π tãθàÊ öθ̈Β ∩⊇⊆∪ ä−Í‘$oÿ sς uρ ×π sùθàÿ óÁtΒ 

∪∈⊇∩ ρu—y‘u#1Î’� Βt7öVèθOrπî (  ] كلمة  ٢٤=  ] ١٦ – ٨: الغاشية  
ولننظر إىل اآلية الكرمية التالية ، كيف أنها ركنان متناظران يف الدالالت ، وكيف .. 

   ..ينعكس هذا التناظر تناظراً يف جمموع كلمات ركنيها 
) (#θèù÷ρ r&uρ Ï‰ ôγyè Î/ «! $# #sŒÎ) óΟ ›?‰yγ≈ tã Ÿω uρ (#θàÒ à)Ζs? z≈ yϑ÷ƒF{$# y‰ ÷èt/ $yδ Ï‰‹Å2 öθs?  (  ] النحل :

  كلمات ١٠=  ] ٩١

ô‰ s%uρ ) ÞΟ çFù=yè y_ ©! $# öΝà6ø‹ n=tæ ¸ξŠÏÿ x. 4 ¨βÎ) ©! $# ÞΟ n=÷ètƒ $ tΒ šχθè=yèøÿ s? (  ] ٩١: النحل [  =
  كلمات  ١٠

  ..وكلُّ ركنٍ من هذين الركنني ، يتكون من ركنني متناظرين .. 
) ρu&rρ÷ùèθ#( /Îèyγô‰Ï #$!« )ÎŒs# ãt≈γy‰?›Οó (  =كلمات  ٥..  

) ρuωŸ ?sΖ)àÒàθ#( #${Fƒ÷ϑy≈z /tè÷‰y ?sθö2Å‹‰Ïδy$ (  =كلمات ٥  

) ρu%s‰ô _yèy=ùFçΟÞ #$!© æt=n‹ø6àΝö .xÿÏŠξ ̧(  =كلمات ٥  

) )Îβ ̈#$!© ƒtè÷=nΟÞ Βt$ ?sÿøèy=èθχš (  =كلمات  ٥..  
  ..ولننظر إىل ركين املسألة التالية .. 
) ρuωŸ@n¡óGtθÈ“#$:øtp¡|ΨoπèρuωŸ#$9¡¡ŠhÍ∞yπè4#$Š÷ùsìô/Î$$9©LÉδÏ‘}&rmô¡|ß( ] ٩= ]  ٣٤: فصلت 
كلمات 



  

 

)ùs*ÎŒs##$!©%Ï“/t�÷Ζu7yρu/t�÷Ζuµç…ãt‰y≡ρuο×.x(rΡµ̄ç…ρu<Í’;myϑÏŠΟÒ( ] كلمات ٨= ]  ٣٤: فصلت 
انب العام ركنان متناظران يف مسألة واحدة ، ولكننا نرى أنّ الركن األول يصف اجل

ونرى أنَّ الركن الثاين يصف جانباً خاصاً منها ، وهذا التفاضل يف الزاوية اليت منها ، 
يسقط من خالهلا الضوء ليصف ركين هذه املسألة ، جنده منعكساً يف واحدات الوصف 

  ) ..الكلمات ( والتسمية 
  ..املسألة التالية ولننظر إىل ركين .. 
) tΑ$s%uρtÏ%©! $#(#θãèt7 ¨? $#öθ s9�χr&$ oΨ s9Zο§� x.r&§� t6oK oΨ sùöΝ åκ ÷]ÏΒ$ yϑx.(#ρâ§� t7 s?$ ¨ΖÏΒ3 ( ] ١٦٧: البقرة  [

كلمة ١٢=  
)y7 Ï9≡x‹ x.ÞΟ ÎγƒÌ�ãƒª! $#öΝ ßγn=≈ yϑôã r&BN≡u� y£ymöΝ Íκö� n=tæ($ tΒuρΝèδtÅ_ Ì�≈y‚ Î/zÏΒÍ‘$̈Ψ9 $#( ] البقرة

كلمة ١١= ]  ١٦٧:  
ظاهر هذه املسألة ، ن يف مسألة واحدة ، ولكن الركن األول يصف لنا ركنان متناظرا

أما الركن الثاين فيصف لنا جوهر هذه املسألة .. ومن الزاوية اليت ينظر من خالهلا اإلنسان 
، ومن الزاوية اليت يعلمها اهللا سبحانه وتعاىل ، وهذا التفاضل يف الزاوية اليت يسقط منها 

  ) ..الكلمات ( ركن ، جنده ينعكس يف واحدات الوصف والتسمية  الضوء على كلِّ
y7(فالعبارتان املكونتان للركن الثاين  Ï9≡x‹ x.ÞΟÎγƒÌ� ãƒª!$#öΝßγ n=≈ yϑôã r&BN≡u� y£ymöΝ Íκö� n=tæ(( ،

)$tΒ uρΝ èδtÅ_Ì�≈ y‚ Î/zÏΒÍ‘$̈Ψ9 $#(  ، ، واحدة تصويرمها من زاوية هي زاوية علم اهللايتم 
ومها من هذا املنظار ضمن ، ) العبارة الثانية ( وبنتيجتهم ) العبارة األوىل ( تعاىل حبقيقتهم 

رؤية زاوية واحدة ، ختتلف عن الزاوية اليت يتم من خالهلا إلقاء الضوء على الركن األول 
  ..الظاهر املُصور لقوهلم 

  ..لة التالية أولننظر إىل ركين املس.. 



  

 

)tÏ%©!$#(#θãΖ tΒ# uóΟ s9 uρ(#þθ Ý¡Î6ù=tƒΟ ßγuΖ≈ yϑƒÎ)AΟ ù=ÝàÎ/y7 Í×̄≈ s9 'ρé&ãΝ ßγs9ßøΒF{$#Ν èδ uρtβρß‰ tGôγ•Β( ]

  كلمة ١١= ]  ٨٢: األنعام 
)y7 ù=Ï? uρ!$ uΖ çF¤f ãm!$ yγ≈ oΨ øŠs?# uzΟŠÏδ≡t� ö/Î)4’ n?tãÏµ ÏΒöθs%4ßì sùö� tΡ;M≈ y_ u‘yŠ̈Βâ!$ t±®Σ3( ] األنعام :

اتلمك ١٠= ]  ٨٣ 
tÏ%©!$#(#θãΖ ( خطاب عام ، فالعبارة يف بدايتهالركن األول هو  tΒ#u(  ةواضحة وجلي

ومجيع كلمات هذا الركن تؤكّد عموم األحكام احملمولة فيه يف عموم أحكام هذا الركن ، 
يه براهيم علخاصة هي احلجة اليت أُعطيت إل بينما الركن الثاين نراه يصف لنا حالةً.. 

السالم على قومه ، وواضح أنَّ الدالالت يف هذا الركن تتعلّق بإبراهيم عليه السالم وقومه 
ولذلك متَّ االنتقال من العموم يف الركن األول إىل اخلصوص يف الركن الثاين ،  .. إذاً.. 

  ..يف جمموع الكلمات املكونة لركين هذه املسألة نرى كيف ينعكس هذا التفاضل 
  .. ، كيف ينعكس التناظر يف جمموع كلمات ركنيها أيضاً إىل املسألة التالية  ولننظر
) ÏM s9$s%uρ ßŠθßγ u‹ø9 $# í� ÷ƒ t“ãã ßø⌠$# «! $# ÏM s9$ s%uρ “t�≈ |Á̈Ψ9 $# ßxŠÅ¡yϑø9 $# Ú∅ö/ $# «! $# ( š� Ï9≡sŒ Ο ßγ ä9öθ s% 

óΟ ÎγÏδ≡uθ øùr' Î/ ( šχθä↔Îγ≈ ŸÒ ãƒ tΑ öθ s% tÏ%©!$# (#ρã� xÿ Ÿ2  ÏΒ ã≅ ö6s% 4 ÞΟ ßγn=tG≈ s% ª! $# 4 4’ ¯Τ r& šχθà6sù÷σ ãƒ (  
  كلمة  ٢٣=  ] ٣٠: التوبة [ 

) (#ÿρ ä‹sƒªB $# öΝèδ u‘$t6ôm r& öΝ ßγ uΖ≈t6 ÷δ â‘uρ $\/$ t/ö‘r& ÏiΒ ÂχρßŠ «!$# yx‹ Å¡yϑø9 $#uρ š∅ö/ $# zΝ tƒö� tΒ !$ tΒuρ 

(# ÿρã� ÏΒé& �ω Î) (#ÿρ ß‰ ç6÷èu‹ Ï9 $ Yγ≈ s9 Î) # Y‰Ïm≡uρ ( Hω tµ≈ s9Î) �ωÎ) uθ èδ 4 …çµ oΨ≈ ys ö7ß™ $ £ϑtã šχθà2 Ì� ô±ç„  (          
  كلمة  ٢٣=  ] ٣١: التوبة [ 

  .. ، كيف ينعكس التناظر يف جمموع كلمات ركنيها  ولننظر أيضاً إىل املسألة التالية 
) øŒ Î) tΑ$s% ß# ß™θãƒ Ïµ‹ Î/ L{ ÏM t/ r'̄≈ tƒ ’ÎoΤ Î) àM ÷ƒr& u‘ y‰ tnr& u� |³tã $ Y6x. öθ x. }§ôϑ¤±9 $# uρ t� yϑs)ø9 $# uρ öΝ åκçJ ÷ƒr& u‘ 

<Í’ ™y≈fÉ‰Ïš (  ] كلمة  ١٥=  ] ٤: يوسف  



  

 

) tΑ$s% ¢o_ ç6≈ tƒ Ÿω óÈ ÝÁø) s? x8$tƒö â‘ #’ n?tã y7 Ï? uθ÷zÎ) (#ρß‰‹Å3 uŠsù y7 s9 # ´‰øŠx. ( ¨β Î) z≈ sÜ ø‹¤±9 $# 

9Ï∼MΣ¡|≈Ç ãt‰ßρA Β•7ÎÑ ( ]  كلمة  ١٥=  ] ٥: يوسف  
 ..رصوالتالية ، اليت ي واراً بني موسى عليه السالم  ولننظر أيضاً إىل املسألةركناها ح
  .. وفرعون 
) tΑ$s% óΟ s9 r& y7 În/ t� çΡ $uΖŠÏù #Y‰‹Ï9 uρ |M ÷W Î6s9 uρ $ uΖŠÏù ôÏΒ x8Ì� çΗéå tÏΖÅ™ ∩⊇∇∪ |M ù=yè sùuρ y7 tGn=÷èsù ÉL©9 $# 

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

) tΑ$ s% !$ yγçF ù=yèsù # ]ŒÎ) O$ tΡ r&uρ z ÏΒ t,Îk!!$ �Ò9 $# ∩⊄⊃∪ ßNö‘ t�xÿ sù öΝ ä3ΖÏΒ $ £ϑs9 öΝä3çF øÿÅz |= yδ uθsù ’ Í< ’ În1u‘ 
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وال أريد اإلطالة فاألمثلة أكثر من أن يحيطَ ا خملوق ، وكلُّ عبارة قرآنية تدخل مع 

  ...ن الكرمي ، يف تقابالت متناظرة ال يعلم حدودها إال اُهللا تعاىل غريها من عبارات القرآ
قد يتخيل بعض الناس أنه من املمكن تكوين عبارات ومسائل وفق التناظرات اليت 
رأيناها ، وقد يهرعون إىل انتقاء أمثلة من كالم البشر يتوهمون أنها تشابه ما رأيناه يف هذا 

عرب  –حسب تصورهم  –متناظرة طيع البشر نظم عبارات وقد يستالبعد اإلعجازي ، 
ز كالم اهللا تعاىل عن كالم البشر وختيالم إنَّ ما ميي... ..جمموع متقابل من الكلمات 

بل هو هو أنَّ التناظر ليس جمرد تناظر أرقام ، بالنسبة هلذا البعد من أبعاد هذه النظرية ، 
تصفها وتسميها هذه الكلمات ، وهو نظرية تشمل مجيع  تناظر مطلق يف روح املسائل اليت

  ..املسائل املتناظرة يف القرآن الكرمي 
وهذا التناظر املطلق يستحيل على البشر ليس نظمه فحسب ، بل يستحيل عليهم 

تداخل واملعجزة تتجلّى أمام أعيننا يف ماهيته وحقيقته املطلقة ، واإلحاطة التامة به ، إدراك 



  

 

فاملسألة املتناظرة .. .ناظر مع األبعاد اإلعجازية اُألخرى اليت حيملها كتاب اهللا تعاىل هذا الت
مع تناظرات ، ترتبط وفق هذا البعد اإلعجازي واليت تصف بشكلٍ مطلق حقيقة متناظرة 

ال يعلم حدودها إالّ اهللا تعاىل على كامل مساحة القرآن الكرمي ، وحتقّق يف الوقت نفسه 
  ..اإلعجاز  مكمند هذه النظرية وغريها ، وهنا مجيع أبعا

  ..لنتابع عرب الفصول القادمة برهان هذه النظرية ..... 
  

$      $      $  
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األمية ، وعالقتها بـالقراءة والكتابـة ،    ال بد يف هذا الفصل من الوقوف عند مسألة

مل يتعلّم قواعد القراءة والكتابة على يد  rفهو .. سول النيب األمي ذه املسألة وعالقة الر
  ..ومل خيطه بيمينه  أحد من البشر ، ومل يتل أي كتاب قبل نزول الوحي عليه ،

) $ tΒuρ |MΖ ä. (#θè=÷Fs? ÏΒ  Ï&Î# ö7s% ÏΒ 5=≈tGÏ. Ÿωuρ … çµ’Ü èƒrB š�ÎΨŠÏϑu‹ Î/ ( #]ŒÎ) z>$s? ö‘^ω šχθè=ÏÜ ö6ßϑø9 $# ( 
     ] ٤٨: العنكبوت [ 

القرآن الكرمي رمساً وقراءة ، وأمر كتبة الوحي بكتابته على الذي نزل عليه  rوهو 
  ..فكيف يكون ذلك ؟ ..  rكما رآه  ،السماء وجهة خمصوصٍ يوافق إمالء 

حىت نعلم ما تعنيه األمية ، وما هي الصورة احلقيقية اليت تصفها وتسميها هذه الكلمة 
، علينا أن ننظر يف الصور اليت ترمسها مشتقّات اجلذر الذي تفرعت عنه هذه الكلمة ، يف 

  ..كتاب اهللا تعاىل 
والصور اليت ترمسها  ،) أ ، م ، م ( وجذرها هو  ، إنَّ أصل هذه الكلمة هو كلمة أم

فأم .. هو األصل والذات واألساس  ،هذه الكلمة يف القرآن الكرمي تدور حول حمور واحد 
  ..الشيء تعين أصله وذاته وأساسه ومرجعه 

) çµ÷Ζ ÏΒ ×M≈ tƒ# u ìM≈ yϑs3øt’Χ £ èδ ‘Πé& É=≈ tGÅ3ø9 $# ã� yzé& uρ ×M≈ yγ Î7≈t± tFãΒ (  (    ] ٧:  عمرانآل [     
) (#θßsôϑtƒ ª! $# $tΒ â!$ t±o„ àM Î6÷Vãƒ uρ ( ÿ… çνy‰Ψ Ïã uρ ‘Πé& É=≈tGÅ6 ø9$# (    ]٣٩:  الرعد [     

) …çµ ¯ΡÎ) uρ þ’ Îû ÏdΘé& É=≈tGÅ3 ø9$# $ uΖ÷ƒ t$s! ;’ Í? yès9 íΟŠÅ3 ym  (   ]٤:  الزخرف [     



  

  ..ومرجعه يف هذه اآليات الكرمية تعين أصل الكتاب وأساسه  ) &Πé (إنّ كلمةَ 
  ..ولننظر يف اآليات الكرمية التالية 

) u‘É‹ΖçFÏ9 uρ ¨Πé& 3“ t�à) ø9 $# ôtΒuρ $oλ m; öθym 4 (  ]٩٢:  األنعام [     
) $tΒuρ tβ%x. y7 •/u‘ y7 Î=ôγ ãΒ 3“t� à) ø9$# 4®L ym y] yèö7 tƒ þ’ Îû $ yγÏiΒé& Zωθß™ u‘ (   ]٥٩:  القصص [     
) y7 Ï9≡x‹x. uρ !$ uΖøŠ ym÷ρ r& y7 ø‹ s9 Î) $ºΡ#u ö� è% $ |‹Î/ t� tã u‘É‹Ψ çGÏj9 ¨Πé& 3“t� à)ø9      ] ٧:  الشورى[    ) #$

فأم القرى ال .. إنَّ كلمة أم هنا تعين مرجعية القرى ، واملنبع الفكري والعقائدي هلا 
 ة تستمدة من غريها من القرى ، بل إنَّ القرى اليت خصائصها الفكرية واحلضاريوالعقائدي

ها ، وهذا ما أعطاها صفة األم ، ألنها املرجع واألساس ملن حوهلا حوهلا تستمد ذلك من
  ..من القرى 

كيف أنَّ كلمة القرى يف كتاب اهللا تعاىل ) احلق املطلق ( وقد بينت يف النظرية الثالثة 
واالجتماعي للتجمعات البشرية ، بينما كلمة املدينة تعين تعين اجلانب الفكري والعقائدي 

  ..دي من هذه التجمعات اجلانب املا
خلَق يف بطنها خلقاً من بعد خلق ،  وأموحتمله حىت والدته ، لذلك اإلنسان هي اليت ي

  ..هي السبب واملرجع األساسي لرعايته ووجوده وجميئه إىل الدنيا 
) öΝä3à) è=øƒs† ’ Îû ÈβθäÜ ç/ öΝà6ÏG≈ yγ ¨Βé& $ Z)ù=yz .ÏiΒ Ï‰ ÷èt/ 9,ù=yz  (    ]٦:  الزمر [     

  ..ولننظر يف اآليات الكرمية التالية 
) $ ¨Βr&uρ ôtΒ ôM ¤ÿ yz … çµãΖƒÎ—≡ uθtΒ ∩∇∪ …çµ •Βé' sù ×π tƒÍρ$yδ ∩∪ !$ tΒuρ y71u‘÷Šr& $tΒ ÷µu‹ Ïδ ∩⊇⊃∪ î‘$tΡ 8π uŠÏΒ%tn  (   ]
     ] ١١ – ٨:  القارعة

… (إنَّ كلمة  çµ•Βé' sù ( ا تدور ضمن اإلطار تعين أساسه ومآله ومرجعه وذاته ، ودالال
  ..الذي تصفه وتسميه هذه الكلمات 

 .. موعة اليت حتمل صفاتطلَق على اة ، وهي تمن هنا نقرأ دالالت كلمة أُم
ومرجعية هذه الصفات .. خاصةً متيزها ، صفات غري مكتسبة من غريها من األمم 



  
إعطاء هذه  وأساسها هو ذات هذه األمة وماهيتها اليت متيزها ، واليت كانت سبباً يف

  ..اموعة اسم أمة مستقلّة تتميز مباهيتها عن غريها من األمم 
) ä3tFø9 uρ öΝ ä3Ψ ÏiΒ ×π̈Βé& tβθãã ô‰ tƒ ’ n<Î) Î� ö� sƒø:$# tβρã� ãΒù' tƒ uρ Å∃ρã� ÷èpRùQ $$Î/  (    ]١٠٤:  آل عمران [   

) ôÏiΒ È≅ ÷δ r& É=≈ tGÅ3ø9 $# ×π̈Βé& ×π yϑÍ←!$ s% tβθè=÷Gtƒ ÏM≈tƒ# u «!$# (    ]١١٣:  آل عمران [  

) öΝåκ ÷] ÏiΒ ×π̈Βé& ×ο y‰ÅÁ tFø) •Β ( ×�� ÏVx. uρ öΝ åκ ÷] ÏiΒ u !$y™ $ tΒ tβθè=yϑ÷ètƒ (    ]٦٦:  املائدة [  
) ÏΒuρ ÏΘöθs% #y›θãΒ ×π ¨Βé& šχρß‰ öκu‰ Èd,ptø:$$ Î/ ÏµÎ/ uρ tβθä9Ï‰ ÷ètƒ (    ]١٥٩:  األعراف [  
) Èe≅ ä3Ïj9 7π̈Βé& $ uΖ ù=yèy_ %¸3|¡Ψ tΒ öΝèδ çνθà6 Å™$tΡ ( (    ]٦٧:  احلج [  
) $£ϑs9 uρ yŠu‘uρ u !$ tΒ št ô‰ tΒ y‰ ỳ uρ Ïµø‹ n=tã Zπ̈Βé& š∅ÏiΒ Ä¨$̈Ψ9 $# šχθà) ó¡o„ (   ]٢٣:  القصص [  
) ö≅ t/ (#þθ ä9$s% $ ¯ΡÎ) !$ tΡ ô‰ỳ uρ $tΡ u !$t/# u #’ n?tã 7π ¨Βé& $ ¯ΡÎ) uρ #’ n?tã Ν Ïδ Ì�≈rO# u tβρß‰ tGôγ•Β (    ]٢٢:  الزخرف [  

تعين صفات خاصة موعة من  ) &π̈Βé (خالل هذه اآليات الكرمية أنَّ كلمة نرى من 
وينتهي أجل األمة بفقداا هلذه الصفات اليت متيزها ، وبالتايل ... البشر متيزهم عن غريهم 

  ..موت ذاا وعقيدا وماهيتها املتعلّقة ذه الصفات اليت أعطتها اسم أمة 
) Èe≅ ä3Ï9 uρ >π̈Βé& ×≅ y_ r& ( # sŒÎ*sù u!% ỳ öΝßγ è=y_r& Ÿω tβρã� Åzù' tGó¡o„ Zπtã$y™ ( Ÿω uρ šχθãΒÏ‰ ø) tGó¡o„ (    ]

  ] ٣٤:  األعراف
كتاا املرتبط بعقيدا وبذاا ومنهجها اخلاص ا ، وكلُّ أمة تدعى يوم القيامة إىل 

من ساحة هذه ذلك املنهج الذي كان السبب يف إعطاء أفرادها اسم أمة ، ويف مجعهم ض
  .. األمة 
) 3“t� s? uρ ¨≅ ä. 7π̈Βé& Zπ uŠÏO% ỳ 4 ‘≅ ä. 7π̈Βé& #tç ô‰ è? 4’ n<Î) $ pκ È:≈ tGÏ. tΠöθ u‹ø9 $# tβ÷ρ t“øgéB $ tΒ ÷ΛäΖ ä. tβθè=yϑ÷è s? (    ]اجلاثية 

 :٢٨ [  
  ..لقد وصف إبراهيم عليه السالم بأنه أمة .. 
) ¨βÎ) zΟŠÏδ≡t� ö/ Î) šχ%x. Zπ̈Βé& $ \FÏΡ$s% °! $ ZÿŠÏΖ ym óΟ s9 uρ à7 tƒ z ÏΒ tÏ. Î�ô³ ßϑø9   ] ١٢٠:  النحل[   ) #$



  
فالفطرة السليمة والعقيدة الصافية والفكر النير الذي محله عليه السالم ، أعطاه 

 –أبداً  –استقالليةً خاصةً عن جمتمعه احمليط به ، حبيث كان منهجاً كامالً جعله مل يتأثّر 
  ..به ، وال بفكره ، وال بثقافته بعقيدة اتمع الوثين احمليط 

  ..فكلمة أمة تعين الفكر والثقافة واملنهج الذي يسري عليه اإلنسان 
) ö≅ t/ (#þθ ä9$s% $̄Ρ Î) !$ tΡô‰ ỳ uρ $ tΡ u!$ t/#u #’ n?tã 7π̈Βé& $̄Ρ Î) uρ #’ n?tã Ν ÏδÌ�≈ rO# u tβρß‰ tGôγ•Β ∩⊄⊄∪ y7 Ï9≡x‹ x. uρ !$tΒ 
$ uΖù=y™ ö‘r&  ÏΒ y7 Î=ö7s% ’Îû 7πtƒ ö� s% ÏiΒ @�ƒÉ‹ ¯Ρ �ωÎ) tΑ$s% !$ yδθèùu� øIãΒ $ ¯ΡÎ) !$ tΡ ô‰ ỳ uρ $tΡ u !$ t/#u #’ n?tã 7π̈Βé& $̄Ρ Î) uρ #’n?tã 

Ν ÏδÌ�≈ rO# u šχρß‰tF ø)•Β (    ]٢٣ – ٢٢:  الزخرف [  
قبل نزول الوحي عليه ، مل يكن مكتسباً أو فبحث إبراهيم عليه السالم عن احلقيقة 

الروح الذي ينفخه ( ، وإنما كان عرب فطرته السليمة حمليط به متأثّراً بعقيدة اتمع الوثين ا
  ..اليت حافظ عليها منذ ولدته أمه بعيداً عن تأثري جمتمعه الوثين ) اهللا تعاىل يف كلّ مولود 

) š� Ï9≡x‹ x.uρ ü“Ì� çΡ zΟŠÏδ≡t� ö/ Î) |Nθä3 n=tΒ ÏN≡uθ≈ yϑ¡¡9 $# ÇÚ ö‘F{$#uρ tβθä3u‹ Ï9 uρ zÏΒ tÏΨÏ%θßϑø9 $# ∩∠∈∪ $ £ϑn=sù 
£y_ Ïµø‹ n=tã ã≅ ø‹©9 $# #u u‘ $ Y6x. öθx. ( tΑ$ s% # x‹≈yδ ’ În1 u‘ ( !$£ϑn=sù Ÿ≅ sù r& tΑ$s% Iω �= Ïmé& šÎ=ÏùFψ $# ∩∠∉∪ $£ϑn= sù #u u‘ 

t� yϑs) ø9$# $ ZîÎ—$t/ tΑ$s% # x‹≈yδ ’ În1 u‘ ( !$£ϑ n=sù Ÿ≅ sù r& tΑ$s% È⌡ s9 öΝ ©9 ’ÎΤ Ï‰ öκu‰ ’ În1u‘ � sðθà2V{ zÏΒ ÏΘöθ s) ø9$# t,Îk!!$ �Ò9 $# 
∩∠∠∪ $ £ϑn=sù # u u‘ }§ ôϑ¤±9$# Zπ xî Î—$t/ tΑ$s% # x‹≈ yδ ’ În1 u‘ !# x‹≈yδ ç�t9ò2 r& ( !$ £ϑn=sù ôM n=sùr& tΑ$s% ÉΘöθs)≈ tƒ ’ ÎoΤÎ) Öü“Ì� t/ 
$£ϑÏiΒ tβθä.Î� ô³è@ ∩∠∇∪ ’ ÎoΤ Î) àM ôγ§_ uρ }‘ Îγô_ uρ “Ï%©# Ï9 t� sÜ sù ÅV≡ uθ≈ yϑ¡¡9 $# š⇓ö‘F{$# uρ $ Zÿ‹ÏΖ ym ( !$ tΒuρ O$ tΡr& 

š∅ÏΒ šÏ. Î� ô³ßϑø9$# (   ]٧٩ – ٧٥:  األنعام [  
وهكذا نرى أنَّ عقيدته وروحه مل يذب يف اتمع الذي حييط به ، وقد بقيت ذاته ، 

ولذلك .. ما حوله من البشر  عقائد ومرجع عقيدته ، وأساس تفكريه ، بعيداً عن تأثري
زة ، وفكراً ومنهجاً خاصاً حيمل صفات خاصةً متميوصفه اهللا تعاىل باألمة ، ألنه كان 

  ..متعلّقاً بذاته وفطرته السليمة ، اليت مل تتأثّر بأفكار األمة الوثنية احمليطة به وبثقافتها 
حمافظاً على سالمة فطرته ، وصفاِء عقيدته ، منذ  ،سار بالطريق ذاته  rالنيب حممد 

عن ثقافام وعقائدهم ، فقد ولدته أُمه ، بعيداً عن أفكار من حوله من الناس وبعيداً 



  
رفض الشرك وعبادة األصنام والتقاليد السيئة اليت سادت يف جمتمعه ، ومل يتأثّر ا ، ومل 

  ..يأخذ منها أي ثقافة أو علم أو فكر يؤثّر على نقاء روحه وصفاء ذاته 
) �χÎ) ’ n<÷ρr& Ä¨$̈Ψ9$# zΝŠÏδ≡t� ö/Î*Î/ tÏ%©# s9 çνθãèt7 ¨?$# # x‹≈ yδ uρ �É<̈Ζ9   ] ٦٨:  آل عمران[   ) #$
) §ΝèO !$ uΖøŠ ym÷ρ r& y7 ø‹ s9 Î) Èβr& ôìÎ7̈? $# s'©# ÏΒ zΟŠÏδ≡t� ö/ Î) $Zÿ‹ÏΖ ym ( (   ]١٢٣:  النحل [  

مل يتعلّم على يد أحد من البشر ، ومل يتل أي كتاب قبل نزول الوحي عليه  rوالنيب 
  ..ومل خيطه بيمينه 

) $ tΒuρ |MΖä. (#θè=÷F s? ÏΒ  Ï&Î# ö7s% ÏΒ 5=≈ tGÏ. Ÿω uρ …çµ ’Üèƒ rB š�ÎΨŠÏϑu‹ Î/ ( # ]ŒÎ) z>$ s?ö‘^ω šχθè=ÏÜ ö6 ßϑø9 $# (   
  ] ٤٨:  العنكبوت[ 

ولذلك وه اهللا تعاىل باألمي ، حملافظته على ذاته وسالمة فطرته وصفاء عقيدته فَص
ه ، بعيداً عن عقائد مونقاء فكره منذ ولدته أُمحوله وعن أفكارهم  ن..  

) tÏ%©! $# šχθãèÎ7 −Ftƒ tΑθß™ §�9$# ¢É<̈Ζ9 $# ¥_ ÍhΓW{$# (   ]١٥٧:  األعراف [   
) (#θãΨ ÏΒ$t↔sù «!$$ Î/ Ï&Î!θß™u‘uρ ÄcÉ<̈Ψ9 $# Çc’ÍhΓ W{$# (    ]١٥٨:  األعراف [    

ميكننا أن نعرف األمي بأنه الذي مل يتأثّر أساس عقيدته ومرجعية ذاته اليت .. ومن هنا 
عن تأثري ي حوله ، ويبقى بفطرته وبفكره وثقافته اليت متيزه ، بعيداً متيزه بثقافة الوجود الذ

  ..ثقافة الوجود البشري الذي حييط به منذ والدته ، ومل يكتسب من ذلك شيئاً 
 ة بشكلٍ عامولكن عندما تصف هذه الكلمة مسألة ما ، ... هذا هو تعريف األمي

البشر ذه الصفة ، فهذا يعين أنهم ال مقترنةً ا ، كأن تصف إنساناً أو جمموعة من 
 أي علم أو فكر أو ثقافة جتاه هذه املسألة ، ومل يكتسبوا من ثقافة الوجود احمليطميلكون 

  ..وبقوا بالنسبة هلذه املسألة كما ولدم أمهام أي شيء من ذلك ،  م
  ..لننظر إىل اآلية الكرمية التالية 

) ≅ è%uρ tÏ%©# Ïj9 (#θè?ρé& |=≈ tGÅ3ø9 $# z↵Íh‹ ÏiΒW{$# uρ óΟ çFôϑ n=ó™ r&u 4 ÷βÎ*sù (#θßϑn=ó™ r& Ï‰ s)sù (#ρy‰ tF÷δ آل [    ) ) #$
  ] ٢٠:  عمران



  

≅ (إنَّ األمر بتبليغ الرسالة  è%uρ (  وهؤالء البشر بالنسبة دون استثناء هو جلميع البشر ،
  :نوعان  )مسألة الرسالة السماوية (  هلذه املسألة

 )١  (– ) tÏ%©# Ïj9 (#θè?ρé& |=≈ tGÅ3ø9 ، وهؤالء ميلكون علماً بالنسبة ملسألة الرساالت  ) #$
  ..السماوية 

 )٢  (– ) z↵Íh‹ ÏiΒW{$# uρ (  ة ، الذين ال ميلكون عقيدةً وعلماً وثقافة جتاهوهم البقي ،
  ..ولذلك يصفهم اهللا تعاىل باألميني بالنسبة هلذه املسألة هذه املسألة ، 
  ..ىل قوله تعاىل ولننظر إ
) öΝ åκ÷] ÏΒuρ tβθ•‹ÏiΒé& Ÿω šχθßϑn=ôè tƒ |=≈ tGÅ3ø9 $# HωÎ) ¥’ ÎΤ$tΒr& ÷βÎ) uρ öΝ èδ �ωÎ) tβθ‘ΖÝà tƒ ∩∠∇∪ ×≅ ÷ƒ uθsù tÏ%©# Ïj9 

tβθç7 çFõ3tƒ |=≈ tGÅ3ø9 $# öΝ Íκ‰Ï‰ ÷ƒr' Î/ §Ν èO tβθä9θà) tƒ # x‹≈yδ ôÏΒ Ï‰ΨÏã «! $# (#ρç� tIô±uŠ Ï9 Ïµ Î/ $ YΨ yϑrO WξŠÎ= s% ( ×≅ ÷ƒ uθsù Ν ßγ©9 
$£ϑÏiΒ ôM t6tGŸ2 öΝ ÍγƒÏ‰÷ƒ r& ×≅ ÷ƒ uρuρ Ν ßγ©9 $ £ϑÏiΒ tβθç7 Å¡õ3tƒ (   ]٧٩ – ٧٨:  البقرة [  

إنَّ كلمة األميني يف هذا النص تصف أمةً من أهل الكتاب ، وهم الذين أنزل عليهم 
سبة ، ألنهم ال حيملون علماً بالنوعلى الرغم من ذلك يصفهم اهللا تعاىل باألميني  ،الكتاب 
  ..وهكذا نرى أنَّ عدم علمهِم ذه املسألة ، جعلهم أميني بالنسبة هلا .. للكتاب 

  ..فيه جمتمعاً أمياً  rعد اتمع الذي بعث .. ومن هنا 
) uθèδ “Ï%©! $# y] yèt/ ’ Îû z↵Íh‹ ÏiΒW{$# Zωθß™ u‘ öΝåκ ÷] ÏiΒ (     ]٢:  اجلمعة [  
علماً وثقافةً بالنسبة ملسألة الرسالة السماوية لون لقد وصفوا باألمية ألنهم ال حيم 

  ..والكتاب السماوي ، وهم يف غفلة بالنسبة هلذه املسألة 
) u‘É‹ΖçFÏ9 $ YΒöθs% !$̈Β u‘É‹Ρ é& öΝ èδäτ!$ t/#u ôΜßγ sù tβθè=Ïÿ≈ xî   (   ]٦:  يس [  

ينِّ املُحيط ، يعرف يف كتابِ اهللا تعاىل حني تجريد املعىن عن السياقِ القرآ.. إذاً .. 
الذي مل يقتبس من اتمعِ املُحيط أي علمٍ أو ثقافة يف املسألة اليت تتعلَّق بِها : األمي بأنه 

اُألميةُ ، ويبقى بِفطرته بعيداً عن تأثريِ املُجتمعِ املُحيط فيما يخص املسألةَ املتعلِّقةَ بكونِه أُمياً 
  . .بالنسبة هلا 



  
فأهلُ .. ولكن هذا ال يعين أنّ األميةَ يف كتابِ اِهللا تعاىل هي حصراً غري الكتابيني .. 

 ةنهم باُألميسماً ماُهللا تعاىل ق فصهم يالكتابِ ذات .. تابهم ال يعلمونَ الكذلك أن ببسو
 باألماينِّ والظَّن هعويتفاعلونَ م ، ..لْمع مَدفَع هلذه بالنسبة نيم أميلَهعتابِ جهِم بالك

  .. املسألة 
ليست محصورةً بوصف الطَّرف اآلخرِ املُقابِلِ ألهلِ  –كما نرى  –فاُألميةُ .. 
الذي مل يتعلَّم القراءةَ ..... وليست محصورةً بِعدمِ تعلُّمِ القراءة والكتابة .. الكتاب 

.. ع احمليط ، ومل يقتبس هذا العلم من البشرِ ، أمي بالنسبة هلذه املسألة والكتابةَ من اتم
  .. ولكن هذا ال يعين أنه أُمي بالتعريف العام لُألمية 

öΝåκ (.. فأولئك الذين يصفُهم اُهللا تعاىل باألميني من أهلِ الكتاب ..  ÷] ÏΒuρ tβθ•‹ ÏiΒé& Ÿω 
šχθßϑ n=ôètƒ |=≈ tGÅ3ø9 $# Hω Î) ¥’ ÎΤ$ tΒr& ÷βÎ) uρ öΝ èδ �ωÎ) tβθ‘ΖÝà tƒ (  .. فَةالص م اُهللا تعاىل بِهذهفْهملْ يص

إنما يصفُهم اُهللا تعاىل بذلك ألنهم ال يعلمونَ .. بِسببِ عدمِ تعلُّمهِم القراءةَ والكتابة 
وربما منهم من يكتب من عنده .. ن الكتاب السماوي إالّ أماينَّ وال يتفاعلونَ معه إالّ بالظَّ

  ..ظناً وهوى ويدعي أنه من عند اِهللا تعاىل 
 ) öΝ åκ÷] ÏΒuρ tβθ•‹ ÏiΒé& Ÿω šχθßϑn=ôè tƒ |=≈tGÅ3 ø9$# HωÎ) ¥’ ÎΤ$tΒr& ÷βÎ) uρ öΝèδ �ωÎ) tβθ‘Ζ Ýà tƒ ∩∠∇∪ ×≅ ÷ƒ uθsù tÏ%©# Ïj9 

tβθç7 çFõ3tƒ |=≈ tGÅ3ø9 $# öΝ Íκ‰Ï‰ ÷ƒr' Î/ §Ν èO tβθä9θà) tƒ # x‹≈yδ ôÏΒ Ï‰ΨÏã «! $# (#ρç� tIô±uŠ Ï9 Ïµ Î/ $ YΨ yϑrO WξŠÎ= s% ( ×≅ ÷ƒ uθsù Ν ßγ©9 
$£ϑÏiΒ ôM t6tGŸ2 öΝ ÍγƒÏ‰÷ƒ r& ×≅ ÷ƒ uρuρ Ν ßγ©9 $ £ϑÏiΒ tβθç7 Å¡õ3tƒ (   ]٧٩ – ٧٨:  البقرة [  

من فال يمكن لعاقلٍ أنْ يجزِم بأنّ الذين يكتبونَ الكتاب بأيديهم مثّ يقولون هذا .. 
öΝåκ (.. عند اهللا تعاىل ، ال يوجد بينهم من يعنيه قولُ اهللا تعاىل  ÷] ÏΒuρ tβθ•‹ ÏiΒé& Ÿω šχθßϑn=ôètƒ 

|=≈ tGÅ3ø9 $# Hω Î) ¥’ ÎΤ$tΒr& ÷β Î) uρ öΝ èδ �ωÎ) tβθ‘Ζ Ýà tƒ (  .. دحصورةً بِمجرم فاملسألةُ كما نرى ليست
  ..عدمِ تعلّمِ القراءة والكتابة 

 ..ا اإلصرارمِ تعلُّمِ  أمدرِها يف إطارِ عصجاه حبات ةاألمي سألةم فْعِ دالالتعلى د
بأنه أتى بالقرآنr  القراءة والكتابة ، بِحجة عدمِ إعطاِء مربرٍ لآلخرين على اتهامِ الرسول 

 حيملُ من السوية هذا اإلصرار هو اتهام مبطَّن للقرآن الكرمي بأنه ال.. الكرميِ من عنده 



  
اإلعجازية اليت تثْبِت ترتيلَه من عند اِهللا تعاىل ، إالّ ما يتناسب مع كونِه نزلَ على رجلٍ ال 

 عجزةً أمام الذين يقرؤون ويكتبون .. يقرأُ وال يكتبليس م هوكأنّ الذين .. وكأن
  ..يقرؤون ويكتبون يستطيعون اإلتيان مبثله 

. . املخلوقات زمعجزةً تعج هالكرمي كون هذا اإلصرارِ جيهلونَ حقيقةَ القرآن أصحاب
 ها من جِهةمبثل اِهللا .. بأسرِها عن اإلتيان لُها كتابوجيهلون حقيقةَ الدالالت اليت حيم
واملعيار ..  فاحلق هو ما يستنبطُ من كتابِ اِهللا تعاىل.. تعاىل ملسألة األمية من جهة أُخرى 

  ..هو كتاب اِهللا تعاىل 
 ولنعد إىل جوهر املسألة ، وانعكاس ذلك على علم النيبr  بالقراءة والكتابة، 

  ..باحلروف اليت تكون الكلمات  rومعرفته 
 (هي كلمة  rإنَّ أول كلمة نزل ا جربيل عليه السالم من السماء على الرسول 

ù&t� ø%$# (  ورد ،r ات .. بقارئ  ما أنار ذلك ثالث مروتكر..  

�ù&t (القراءة والكتابة ، فالكلمة تعين مل أتعلّم قواعد ) ما أنا بقارئ ( إنَّ العبارة  ø%$# ( 

≅ã (غري كلمة  ø?$# ( ،  محلت معىن كلمة فلو) ã≅ ø? $# (  قملا ش ذلك على النيبr  ولتال ،
) ما أنا بقارئ ( فاجلملة مل يقل ما أنا بقارئ ، ، ومن أول مرة ، أو لقال ال أريد أن أتلو 

إنَّ التالوة تعين .. قواعد القراءة والكتابة ، وهذا بعيد عن معىن التالوة تعين مل أتعلّم 
  ..اإلظهار والتبيان واالتباع 

) yϑsùr& tβ% x. 4’ n?tã 7π oΨÉi� t/  ÏiΒ Ïµ În/ §‘ çνθè=÷Gtƒ uρ Ó‰ Ïδ$x© çµ ÷Ψ ÏiΒ (   ]١٧:  هود [   
) ÏM≈ uŠÎ=≈ −G9$$ sù # ·� ø.ÏŒ ∩⊂∪ ¨βÎ) ö/ä3yγ≈ s9Î) Ó‰ Ïn≡ uθs9 (   ]٤ – ٣:  الصافات [       

) Ä§÷Κ¤±9 $#uρ $ yγ8 ptéÏ uρ ∩⊇∪ Ì� yϑs) ø9 $#uρ # sŒÎ) $ yγ9 n=s? (    ]٢ – ١:  الشمس [   
  ..وتالوة الكالم هو النطق به وإظهاره وإمساعه 

) ßNö� ÏΒé&uρ ÷β r& tβθä. r& zÏΒ tÏϑÎ=ó¡ßϑø9 $# ∩⊇∪ ÷βr&uρ (# uθè=ø? r& tβ# uö� à)ø9 $# ( Ç yϑsù 3“y‰ tF÷δ $# $yϑ¯Ρ Î*sù 

“Ï‰ tGöκ u‰  ÏµÅ¡øÿ uΖ Ï9 ( (    ]٩٢ – ٩١:  النمل [  



  

) #sŒ Î)uρ 4’ n?÷Gè? Ïµø‹ n=tã $ oΨ çG≈ tƒ# u 4’ ¯<uρ # Z�É9ò6tGó¡ ãΒ βr( x. óΟ©9 $ yγ ÷èyϑó¡o„ (   ]٧:  لقمان [   
) ßìuΚó¡tƒ ÏM≈ tƒ# u «! $# 4’ n?÷Gè? Ïµø‹ n=tã §Ν èO •� ÅÇãƒ # Z�É9õ3 tGó¡ãΒ β r(x. óΟ ©9 $ yγ ÷èyϑó¡o„ ( çν÷� Åe³t6sù A># x‹yè Î/ 

8ΛÏ9 r& (   ]٨:  اجلاثية [  
  ..ما وراء الظاهر املسطور ، وحتتاج إىل كتاب أما القراءة فهي تعين استنباط 

) tΠ öθtƒ (#θããô‰ tΡ ¨≅ à2 ¤¨$tΡ é& ÷ΛÏι Ïϑ≈ tΒÎ*Î/ ( ô yϑsù u’ ÎAρé& … çµ t7≈tFÅ2 Ïµ ÏΨŠ Ïϑu‹Î/ š�Í× ¯≈ s9 'ρé' sù tβρâ t� ø)tƒ 

óΟ ßγt7≈ tGÅ2 Ÿω uρ tβθßϑn=ôà ãƒ Wξ‹ ÏFsù (  ] ٧١: اإلسراء [  

) s9 uρ š∅ÏΒ÷σ œΡ y7 ÍhŠÏ%ã� Ï9 4®Lym tΑ Íi” t∴è? $uΖ øŠn=tã $Y7≈ tFÏ. … çνäτt� ø)̄Ρ 3 (   ] ٩٣: اإلسراء [  
) $̈Βr' sù ôtΒ š† ÎAρé& … çµt7≈ tGÏ. ÏµÏΨŠÏϑu‹ Î/ ãΑθà) u‹ sù ãΠäτ!$ yδ (#ρâ t� ø%$# ÷µ u‹ Î6≈ tFÏ. (  ] ١٩: احلاقة [  

 النيبإنَّ قراءة جربيل عليه السالم لآليات الكرمية األوىل اليت نزلت من السماء ، على 
r : ) ù&t� ø%$# ÉΟ ó™$$ Î/ y7 În/u‘ “ Ï%©!$# t,n=y{ ∩⊇∪ t, n=y{ z≈ |¡ΣM} $# ôÏΒ @,n=tã ∩⊄∪ ù& t�ø%$# y7 š/ u‘uρ ãΠ t�ø. F{$# ∩⊂∪ 

“Ï%©!$# zΟ̄= tæ ÉΟ n=s)ø9 $$Î/ ∩⊆∪ zΟ ¯=tæ z≈ |¡ΣM} $# $ tΒ óΟ s9 ÷Λ s>÷è tƒ (   ]وعدم اعتراض  ، ] ٥ – ١:  العلق
 النيبr  هات الثالث األوىل ، يدلُّ على أنعلى ذلك ، كما فعل يف املرr  استجاب فقرأ

  .. ، وإالّ ألعاد عليه جربيل عليه السالم تكرار ذلك ، كما فعل يف املرات الثالث األوىل
وهو الذي مل يتعلّم أسباب ذلك ، ومل يتلُ أي كتاب حىت  ، rولكن كيف قرأ 

  .. !!!اليت نزل عليه جربيل عليه السالم ا ؟اللحظة 
  .. rإنَّ اإلجابة على هذا السؤال موجودة يف اآليات الكرمية األوىل اليت نزلت عليه 

) ù&t� ø%$# ÉΟó™ $$Î/ y7 În/u‘ “Ï%©!$# t,n=y{ ∩⊇∪ t, n=y{ z≈ |¡ΣM} $# ôÏΒ @,n=tã ∩⊄∪ ù& t�ø%$# y7 š/u‘ uρ ãΠt� ø.F{$# ∩⊂∪ 

“Ï%©!$# zΟ ¯=tæ ÉΟ n=s)ø9 $$ Î/ ∩⊆∪ zΟ ¯=tæ z≈ |¡ΣM} $# $ tΒ óΟ s9 ÷Λ s>÷ètƒ (   ]٥ – ١:  العلق [   
& (فاألمر اإلهلي  t�ø%$# (  ا البشر لتعلّم ال حيتاج تنفيذه إىل أسباب ، كتلك اليت يأخذ

وبشكلٍ مماثلٍ ملا حيدث  ،نما كان مباشرة بقدرة اهللا تعاىل ، دون أسباب هذه املسألة ، إ
  ..يف اآلخرة 



  

) ôyϑsù u’ ÎAρé& …çµ t7≈ tFÅ2 ÏµÏΨŠÏϑu‹ Î/ š�Í× ¯≈ s9 'ρé' sù tβρâ t� ø) tƒ óΟßγ t7≈ tGÅ2 (  ] ٧١: اإلسراء [  
، مل يتعلّم مجيعهم أسباب القراءة إنَّ هؤالء الذين يقرؤون كتام يف اآلخرة 

 –هذا إن كان ما سيقرؤونه مماثالً ملا تعلّموه يف احلياة الدنيا  –وقواعدها يف احلياة الدنيا 
ولكنهم مجيعهم يقرؤون كتام ، ويكون ذلك بقدرة اهللا تعاىل ، وبإهلامٍ منه جلّ وعال 

 اآليات اليت rهكذا قرأ النيب ... بعيداً عن األسباب اليت ندركها حنن يف احلياة الدنيا 
نزلت من السماء مع جربيل عليه السالم ، بعيداً عن األسباب اليت يأخذ ا البشر ، وعن 

  ..قواعد القراءة والكتابة اليت يأخذون ا 
هكذا يدرك كُلُّ متدبرٍ .. قراءةُ الكتاب هي تالوةُ النصوصِ املُسطَّرة فيه .. إذاً .. 

تارخيية اليت يصور بعضها نقيض ذلك ، فالعبارةُ لكتابِ اهللا تعاىل ، بعيداً عن املوروثات ال
ãΠäτ!$yδ (#ρâ (: القرآنيةُ  t�ø%$# ÷µu‹ Î6≈ tFÏ. (  ه من خالل تلك السطورقراءت طلبسطّراً تتعين كتاباً م

ô (: والعبارةُ القرآنيةُ ..  yϑsù u’ ÎAρé& …çµ t7≈tF Å2 Ïµ ÏΨŠÏϑ u‹Î/ š�Í× ¯≈ s9'ρ é' sù tβρât� ø) tƒ óΟ ßγ t7≈tGÅ2 (  ،
  .. تعين يقرؤونَ نصاً مكتوباً قد أويت يف مينيِ كلٍّ منهم 

كان يقرأُ القرآنَ الكرمي كنص مكتوبٍ ، وإالّ كيف بنا أنْ نفهمr  إذاً الرسول .. 
# (: قولَ اهللا تعاىل  sŒÎ) uρ šVù&t� s% tβ# u ö� à)ø9 $# $oΨ ù=yè y_ y7 uΖ ÷� t/ t÷t/ uρ tÏ%©!$# Ÿω tβθãΖÏΒ÷σ ãƒ Íο t�ÅzFψ $$Î/ 

$\/$pgÉo #Y‘θçGó¡̈Β (  ] لَ اهللا تعاىل ..  ] ٤٥: اإلسراءقو وكيف بنا أنْ نفهم :) $ZΡ# uö� è%uρ çµ≈ oΨ ø%t� sù 

… çνr&t� ø) tGÏ9 ’ n?tã Ä¨$̈Ζ9 $# 4’ n?tã ;]õ3ãΒ çµ≈ oΨ ø9 ¨“tΡ uρ WξƒÍ”∴s? (  ] نا نرى يف هذه ..  ] ١٠٦: اإلسراءإن
ت ، ل ، و : ( وليس من اجلذر اللغوي ) ق ، ر ، أ ( ذر اآليات الكرمية كلمات من اجل

هي تالوةٌ من صحف مرسومة ، مبعىن استقراء املعاين الكائنة  –كما رأينا  - ، فالقراءةُ ) 
بينما التالوة ال تشترطُ ا الصحف املرسومة إالّ إذا .. بني سطور تلك الصحف املرسومة 

≅ã (: لُ تعاىل يقو.. تعلّقت بكتابٍ أو بصحيفة  ø?$# !$tΒ z Çrρé& y7 ø‹ s9Î) š∅ ÏΒ É=≈ tGÅ3ø9 $# (  ]

  ..، فهنا خصت التالوةُ بأنها تالوةٌ من كتاب ]  ٤٥: العنكبوت 



  

Ÿω (: من قوله تعاىل  –أيضاً  –هذه احلقيقة نستطيع استنباطَها ..  uρ ö≅ yf÷è s? 

Èβ# u ö�à) ø9 $$Î/ ÏΒ È≅ ö6 s% βr& #|Óø) ãƒ š� ø‹s9 Î) …çµ ã‹ôm uρ ( (  ] فاكتمالُ وحي القرآن  .. ] ١١٤: طـه
واهللا تعاىل يف هذه اآلية .. الكرمي هو رسم حروفه إضافةً إىل تالوة تلك احلروف املرسومة 

Ÿω (: الكرمية  uρ ö≅ yf÷è s? Èβ# u ö�à) ø9$$ Î/ ÏΒ È≅ö6 s% βr& #|Óø) ãƒ š�ø‹ s9Î) …çµ ã‹ôm uρ ( (  يأمر رسولَه ،r 

Ÿω (تالوة احلروف املرسومة اليت كان يرتل ا جربيل عليه السالم عليه بأن ال ينطق ب uρ 

ö≅ yf ÷ès? Èβ# u ö� à)ø9 $$ Î/ (  ُيه بأن يتلوها له جربيلحو قبل أنْ يتم ، :) ÏΒ È≅ ö6s% βr& #|Óø) ãƒ 

š� ø‹s9 Î) … çµã‹ ôm uρ ( ( ..  القرآين رمساً وقراءة وهذا يدلُّ على نزول النص..  

$ (: ه تعاىل وقولُ..  tΒuρ |MΖ ä. (#θè=÷F s?  ÏΒ  Ï&Î# ö7s% ÏΒ 5=≈ tGÏ. Ÿω uρ … çµ’Ü èƒrB š� ÎΨŠ Ïϑu‹Î/ ( # ]ŒÎ) 

z>$ s?ö‘^ω šχθè=ÏÜö6 ßϑø9$# (  ] هذه احلقيقة  ] ٤٨: العنكبوت فقبل نزول القرآن .. ، يؤكّد
هل استمر .. ولكن .. أي كتابٍ بيمينه  يتلوا أي كتاب ومل يكن خيط rالكرمي مل يكن 

&ÏΒ Ï (فالكلمتان .. بالتأكيد ال .. هذا بعد نزول النص القرآين عليه  Î#ö7 s% (  وضعامل ت
فلو كان األمر قبل .. عبثاً يف هذه اآلية الكرمية ، وال يمكن أنْ تكونا حشواً ال فائدة منه 
كلمتان ، أي لكانت نزول النص القرآين كبعده بالنسبة هلذه املسألة ، لَما وردت هاتان ال

وما كُنت تتلُو من كتابٍ وال تخطُّه بِيمينِك إِذاً الرتاب : ( اآليةُ الكرميةُ على الشكل 
  ) .. الْمبطلُونَ 
أصبحت املسألةُ خمتلفةً عما كانت  rإذاً بعد نزول القرآن الكرمي على الرسول .. 

#ÏΒ Ï&Î (:  عليه قبل نزوله ، ولذلك نرى كلميت ö7 s% (  الكرمية يف قَلْبِ هذه اآلية ..
 لنا أنّ النيب يذكر والقرآنُ الكرميr القرآين عليه كان يتلوبعد ن اهللا  ازول النص آيات

‰ô£ (: تعاىل  s% tΑ t“Ρ r& ª! $# óΟ ä3ö‹ s9 Î) # [� ø.ÏŒ ∩⊇⊃∪ Zωθß™§‘ (#θè=÷Gtƒ ö/ ä3øŠn=tã ÏM≈ tƒ# u «!$# ;M≈ oΨÉi� t7 ãΒ ylÌ� ÷‚ ã‹Ïj9 

tÏ%©!$# (#θãΖ tΒ#u (#θè=ÏΗxå uρ ÏM≈ ys Î=≈¢Á9 $# zÏΒ ÏM≈ uΗä> —à9$# ’ n<Î) Í‘θ–Ψ9$# 4 (  ] ١١ – ١٠: الطالق [ ..  
  :أمل يقل اهللا تعاىل .. 



  

 ) ×Αθß™ u‘ z ÏiΒ «! $# (#θè=÷Gtƒ $Zÿ çtà¾ Zοt� £γ sÜ•Β ∩⊄∪ $ pκ�Ïù Ò=çGä. ×π yϑÍh‹ s% (   ] ٣ – ٢: البينة  [  
يقرأُ القرآنَ كنص مكتوبٍ ،  rنه بعد نزولِ النص القرآين أصبح وهكذا نرى أ.. 

ويتلو آياته ، ويأمر كتبةَ الوحي بأن يرمسوا حروفَه كما نزل ا جربيلُ عليه السالم من 
  ..السماء 

tΒuρ |MΖä. (#θè=÷F$ (: اآليةُ الكرمية .. إذاً ..  s? ÏΒ Ï& Î#ö7 s% ÏΒ 5=≈ tGÏ. Ÿωuρ … çµ’Ü èƒrB š�ÎΨŠ Ïϑu‹ Î/ ( 
# ]ŒÎ) z>$s?ö‘^ω šχθè=ÏÜ ö6ßϑø9 أصبح بالنسبةr  ، تبين لنا أنَّ الرسولَ  ] ٤٨: العنكبوت [  ) #$

  .. هلذه املسألة عكس ما كان عليه قبل نزول النص القرآين 
 .. الكرمية على أنَّ النيب ذه اآلية بعضهم واحتجاجr  ِمل يكن يعلم تالوةَ كتاب

اىل كحروف مرسومة بعد نزولِ النص القرآين ، هو جهلٌ حبقيقة صياغة هذه اآلية اهللا تع
ÏΒ  (: الكرمية ، حبيث ال يستقيم تفسريهم اخلاطئُ هلا إالَّ حبذف الكلمتني  Ï&Î# ö7s% (  ..

 لْمِ النيبالكرمية على عدمِ ع ذه اآلية همواستشهادr القرآن الكرمي ، هو دلي لٌ حبروف
واضح على أنَّ املوروثات التفسرييةَ املُؤطَّرةَ بأصنامِ التاريخ ، مل تكن يف يومٍ من األيام 

  ..نتاجاً علميا مستنبطاً من كتابِ اهللا تعاىل 
 ..والنيب r  لُ الكلمةُ من معىناً بِكُلِّ ما حتماً ، .. كان أُمينقي ه الطاهرةكان بِفطرت

أُمياً أيضاً بالنسبة ملسألةr  وكانَ .. قافة اتمعِ احمليط املتعلِّقة بالعقيدة الوثنية وملْ يتأثَّر بث
هو  rوما تعلَّمه .. فلم يقتبس من اتمعِ احمليط علْم هذه املسألة .. القراءة والكتابة 

 rيته أبداً ، فهذا العلم مل يقتبِسه وبالتايل مل تتأثَّر أُم.. إمالُء السماء ، بِوحيٍ من السماء 
  ..من اتمعِ احمليط 

أمياً على الرغم من تعلّمه هذه املسألة ، ألنه تعلّمها من اهللا تعاىل  rوهكذا بقي 
  ..يأخذ ا البشر  بعيداً عن قواعد القراءة والكتابة اليت، مباشرةً 

  ..للوح يستعمل للكتابة حصراً ولو نظرنا يف كتاب اهللا تعاىل لرأينا أنَّ ا
) $oΨ ö; tFŸ2 uρ …çµ s9 ’ Îû Çy# uθ ø9F{ $#  ÏΒ Èe≅ à2 & óx« Zπ sàÏã öθ ¨Β (   ]١٤٥:  األعراف [  
) ’ s+ø9 r&uρ yy# uθø9 F{$# x‹ s{r&uρ Ä¨ ù&t� Î/ Ïµ‹ Åzr& ÿ…çν”� ègs† Ïµø‹ s9Î) 4 (   ]١٥٠:  األعراف [  



  

) $£ϑs9 uρ |M s3y™  tã y›θ•Β Ü=ŸÒ tóø9 $# x‹s{ r& yy# uθø9 F{$# ( (    ]١٥٤:  األعراف [  
  ..والقرآن الكرمي مرسوم يف لوحٍ حمفوظ 

) ö≅ t/ uθèδ ×β# uö� è% Ó‰‹ Åg¤Χ ∩⊄⊇∪ ’Îû 8yöθ s9 ¤âθàÿ øt¤Χ (   ]٢٢ – ٢١:  الربوج [    
بل إنَّ قواعد اإلمالء والنحو ال تفيد يف رسم كلمات كتاب اهللا تعاىل ، ألنها ال 

اء ، وبالتايل ال تطابق متاماً رسم القرآن الكرمي املطابق متاماً لرسم تطابق متاماً إمالء السم
  ..السماء 

فاملسألة مسألة وحي وليست مسألة اجتهاد واقتباس ، وبالتايل ال حتتاج إىل علوم 
  ..ما مل يكن يعلم  rفاهللا تعاىل علّم نبيه  ..القراءة والكتابة اليت يأخذ ا البشر 

) tΑ t“Ρ r&uρ ª! $# š� ø‹ n=tã |=≈ tGÅ3ø9$# sπyϑõ3Ïtø:$# uρ š�yϑ©=tã uρ $tΒ öΝ s9 ä3s? ãΝ n=÷ès? 4 šχ%x. uρ ã≅ôÒ sù 

«! $# y7 ø‹n= tã $VϑŠÏà tã (   ]١١٣:  النساء [  
 سم القرآن الكرمي كامالً يف عهد النيبلقد رr  ، كتاب اهللا تعاىل والذي تولّى مجع ،

  ..هو اهللا تعاىل 
) ¨βÎ) $ uΖ øŠn=tã … çµyè ÷Ηsd … çµtΡ# uö� è%uρ (   ]١٧:  القيامة [   

$ (βÎ¨ (فالعبارة القرآنية  uΖøŠn= tã … çµyè÷Ηsd (  ، رسم كلماته والكلمة ختص) … çµtΡ# uö� è%uρ (   
  ..إىل اهللا سبحانه وتعاىل  –كما نرى  –فجمع كتاب اهللا تعاىل وقرآنه يعود  ،تعين قراءته 

 .. إليه ما نذهب ةحكثريةٌ جداً واألدلّةُ على ص .. رسمِ القرآن ةففي خصوصي
الكرمي ، وتعلُّقِ هذه اخلصوصية مبعجزة يستحيلُ فيها تغري هذا الرسم ، ألكرب دليلٍ على أنَّ 

  ..كانَ يأمر كتبةَ الوحيِ برسمِ القرآن الكرميِ على صورته اليت رآها  rالرسولَ 
 ..القرآن كلمات مستفلو ر الكرميِ ح عليها البشر اإلمالِء اليت تعارف دبِ قواعس

آنذاك ، هل كان من املُمكن أنْ نرى ما نراه من أوجه إعجازية يف حروف القرآن الكرمي 
، مع كون  ، وهل كنا سنرى ما نراه من أكثر من وجه لرسم بعض الكلمات القرآنية؟ 

  .. تعاىل يف هذا الفصل ؟ هذا االختالف حلكمة مرادة كما سنرى إن شاء اهللا



  
ولذلك نرى أنّ رسم القُرآن الكرميِ أكرب من كُلِّ قواعد اإلمالِء والنحوِ اليت عرفَها .. 

علْم الكتابة منr  ولو أخذَ الرسولُ ... البشر قبلَ تقعيد اللغة العربية ، وبعد ذلك 
  ...أُميته  rرسمِ الكلمة ذاتها ، ولَفَقَد  املُجتمعِ املُحيط ، ملا رأينا هذا الفارِق يف

صحة ما نقرؤه من كتاب اهللا تعاىل يف هذه ولنأخذ أمثلةً من كتاب اهللا تعاىل تؤكّد 
  ..املسألة 

  :لو نظرنا إىل كلمة إبراهيم يف كتاب اهللا تعاىل ، لرأيناها ترسم وفق رمسني خمتلفني 
 :) zΟ↵ Ïδ≡ t� ö/ Î) (  ،) tΛ Ïδ≡ t� ö/ Î) (  القرآن الكرمي يف سـورة البقـرة    –، ففي بداية–  

↵Ο (ترسم  Ïδ≡ t� ö/ Î) (  ّرسـم   –بعد سورة البقرة  –دون حرف ياء ، ومن مثت) Λ Ïδ≡ t� ö/ Î) ( 
  .. بوجود حرف ياء 

أنَّ اسـم  ، ويف غريها من كتيب ، ) سلّم اخلالص ( وقد بينت يف النظرية السادسة  ..
↵Ο (: فكلمة .. الم مر مبرحلتني إبراهيم عليه الس Ïδ≡ t� ö/ Î) (  إبراهيم   تصفدون حرف ياء

من مرحليت تـدرج  آخر رسول من رسل املرحلة األوىل حيث هو ذه الصفة  ،قبل إجنابه 
Λ (: وكلمةُ .. الرساالت السماوية كما بينا  Ïδ≡ t� ö/ Î) ( ، تصفه عليه السالم بعد أن أجنب 

  ..أبو أنبياء املرحلة الثانية ذه الصفة هو م حيث إبراهيم عليه السال
وهذا التمايز يف الرسم هو إشارةٌ من اهللا تعاىل إىل مرحليت حياة إبراهيم عليه  ..
آنذاك ولو كُتب القرآن الكرمي حسب لغة البشر .. وهو حلكمة إهلية مرادة  ..السالم 

نَّ رسم القرآن الكرمي إنما كان ألكتبت كلمة إبراهيم بصورة واحدة ، وهذا مما يثبت 
يأمر كتبة الوحي حسب  r، حيث كان  rبوحي من اهللا سبحانه وتعاىل ، عرب الرسول 

  ..اهليئة اليت رآها يف اللوح احملفوظ 
  .. ولنأخذ مسألة أُخرى 

لو نظرنا إىل كلمة ضعفاء يف كتابِ اِهللا تعاىل ، لوجدنا أنها ترد أربع مرات ، .. 
 (فَفي موضعني ترِد كما نكْتبها حنن يف إمالئنا ..  متمايزين وبرمسني !$xÿ yèàÊ (  .. ولو

  يقولُ تعاىل يف املَوضعِ اَألول  ..دقَّقنا يف هذين املَوضعني لَعلمنا أنها تشري إىل ضعفاِء الدنيا 



  

) –Šuθ tƒr& öΝ à2ß‰ tnr& β r& šχθä3 s? … çµs9 ×π̈Ψ y_ ÏiΒ 9≅ŠÏ‚̄Ρ 5>$ oΨôã r& uρ “Ì� ôfs? ÏΒ $ yγ ÏFós s? 

ã�≈ yγ÷Ρ F{$# … çµs9 $ yγ‹ Ïù ÏΒ Èe≅ à2 ÏN≡t� yϑ¨W9$# çµt/$|¹ r&uρ ç� y9Å3ø9 $# … ã&s!uρ ×π−ƒ Íh‘èŒ â!$ xÿ yèàÊ !$ yγ t/$|¹r' sù Ö‘$|Áôã Î) 

Ïµ‹ Ïù Ö‘$tΡ ôM s%u� tIôm $$ sù 3 š�Ï9≡x‹ x. ÚÎi t7ãƒ ª! $# ãΝ à6s9 ÏM≈tƒ Fψ $# öΝ ä3ª=yès9 šχρã� ©3xÿ tGs? (  ] البقرة :

  ..ويقولُ تعاىل يف املَوضعِ الثاين ..  ] ٢٦٦
) }§ øŠ©9 ’ n? tã Ï !$ xÿyè ‘Ò9 $# Ÿω uρ ’ n?tã 4yÌ ö� yϑø9$# Ÿω uρ ’ n?tã šÏ%©!$# Ÿω šχρß‰Ågs† $ tΒ 

šχθà) ÏÿΨãƒ ël t�ym # sŒÎ) (#θßs|Á tΡ ¬! Ï&Î!θß™ u‘uρ 4 $ tΒ ’ n?tã šÏΖ Å¡ós ßϑø9$# ÏΒ 9≅ŠÎ6 y™ 4 ª! $# uρ Ö‘θàÿxî 

ÒΟ‹Ïm    ] ٩١: التوبة [  )  ‘§
 .. عرِفُهإمالئنا الذي ن بسعفاء حةُ ضمكَل مسرعني توهي كما .. ففي هذين املَوض

يف املوضعني التاليني ترسم هذه الكلمةُ بشكلٍ .. ولكن ... نرى تصف ضعفاَء الدنيا 
#) (: مختلف متاماً  àσ̄≈ xÿ yè‘Ò9 .. ، عني ، فاء ، واو مهموزة ، ألف ألف ، الم ، ضاد ..  ) #$

  :يقولُ تعاىل يف املَوضعِ األول .. ونرى أنها تصف ضعفاَء اآلخرة ، ال ضعفاَء الدنيا 
) (#ρã— t� t/ uρ ¬! $YèŠÏΗsd tΑ$s) sù (# àσ̄≈ xÿ yè‘Ò9 $# tÏ%©# Ï9 (# ÿρç� y9õ3 tGó™$# $ ¯Ρ Î) $ ¨Ζ à2 öΝ ä3s9 $Yèt7 s? ö≅ yγsù Ο çFΡ r& 

tβθãΖ øó•Β $ ¨Ψtã ô ÏΒ ÅU#x‹ tã «! $# ÏΒ & óx« 4 (#θä9$s% öθ s9 $uΖ1y‰ yδ ª! $# öΝà6≈uΖ ÷ƒ y‰oλ m; ( í !#uθ y™ !$uΖ øŠn=tã 

!$ oΨôã Ì“y_ r& ÷Πr& $ tΡ ÷� y9|¹ $ tΒ $ uΖ s9 ÏΒ <ÈŠÅs̈Β (  ] ٢١: إبراهيم [   
  :ويقولُ تعاىل يف املَوضعِ الثاين .. 
) øŒÎ) uρ šχθ•_ !$ ystF tƒ ’ Îû Í‘$̈Ζ9 $# ãΑθà)u‹ sù (# àσ ¯≈ xÿyè ‘Ò9 $# šÏ%©# Ï9 (# ÿρç� y9ò6tFó™ $# $ ¯Ρ Î) $ ¨Ζ ä. öΝ ä3s9 

$Yè t7 s? ö≅ yγsù Ο çFΡ r& šχθãΨ øó•Β $ ¨Ζ tã $ Y7ŠÅÁ tΡ š∅ÏiΒ Í ‘$̈Ζ9$# (  ] ٤٧: غافر [   
 .. ة ، وليسإهلي كمةحتابِ اِهللا تعاىل ، هو لعفاء يف كض ةممِ كَلسيف ر زفالتماي

وكلُّ رسمٍ من هذين الرمسني املتمايزين يضيُء دالالت هلا حدودها .. مجرد مصادفَة 
  ..املميزةُ واملختلفةُ عن الدالالت اليت يضيئها الرسم اآلخر 



  

 (كلمة  فالضعيف يف الدنيا حيث يصور ذلك !$xÿ yèàÊ (  قد ال يكون ضعيفاً يف ،
والضعيف يف اآلخرة .. خرة ألنَّ معايري الضعف يف الدنيا ختتلف عنها يف اآلاآلخرة ، 

#) (حيث يصور ذلك كلمة  àσ̄≈ xÿ yè‘Ò9  ..، قد مل يكن ضعيفاً فيما قضاه من حياته الدنيا  ) #$
     ..هذا التمايز يف الدالالت نراه متايزاً ما بني رمسي هذه الكلمة يف كتاب اهللا تعاىل 

 .. ةمكَل روداملسألةُ نراها أيضاً يف و هذه الكلمةُ يف  ..) دعاء ( وهذه فقد وردت
àσ# (مرة ، منها مرةٌ واحدةٌ تكتب فيها على الشكل )  ١٤( كتابِ اِهللا تعاىل  ¯≈ tã ßŠ (  دال ،

  .. ، عني ، واو مهموزة ، ألف ، لتصف دعاَء اآلخرة 
) tΑ$s%uρ tÏ%©!$# ’ Îû Í‘$̈Ζ9$# Ïπ tΡ t“y‚Ï9 zΟ ¨Ψ yγy_ (#θãã ÷Š$# öΝä3 −/u‘ ô# Ïeÿ sƒä† $̈Ζ tã $ YΒöθtƒ zÏiΒ É>#x‹ yèø9 $# ∩⊆∪ 

(# þθä9$s% öΝ s9 uρ r& Û� s? öΝä3ŠÏ? ù' s? Νà6è=ß™ â‘ ÏM≈uΖ Éi� t7 ø9 $$Î/ ( (#θä9$s% 4’ n?t/ 4 (#θä9$s% (#θãã ÷Š$$sù 3 $ tΒuρ (# àσ ¯≈ tã ßŠ 

tÍ�Ïÿ≈ x6ø9 $# �ωÎ) ’ Îû @≅≈ n=|Ê (  ] ٥٠ – ٤٩: غافر [   

!%tæ (ذي نكتبه يف إمالئنا بينما يف املواضعِ اُألخرى ترِد بالشكلِ ال..  ßŠ (  ، دال ،
  .. عني ، ألف ، مهزة ، لتصف دعاَء الدنيا 

) ã≅ sVtΒ uρ tÏ%©! $# (#ρã� xÿ Ÿ2 È≅ sVyϑx. “Ï%©! $# ß,Ïè÷Ζ tƒ $oÿ Ï3 Ÿω ßì yϑó¡tƒ �ωÎ) [ !$tã ßŠ [ !# y‰ÏΡ uρ 4 BΛ à¼ íΝ õ3ç/ 

Ò‘ôϑãã óΟ ßγ sù Ÿω tβθè=É) ÷ètƒ  (  ] ١٧١: البقرة [    
) š�Ï9$uΖèδ $tã yŠ $−ƒ Ì�Ÿ2 y— … çµ−/ u‘ ( tΑ$s% Éb> u‘ ó= yδ ’ Í< ÏΒ š�Ρ à$©! Zπ−ƒ Íh‘èŒ ºπ t7Íh‹ sÛ ( š� ¨ΡÎ) 

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

) … çµ s9 äο uθôã yŠ Èd,ptø:$# ( tÏ%©!$# uρ tβθãã ô‰ tƒ ÏΒ ÏµÏΡρßŠ Ÿω tβθç7‹Éf tGó¡o„ Οßγ s9 > óý Î/ �ωÎ) ÅÝ Å¡≈ t6 x. 

Ïµø‹ ¤ÿ x. ’ n<Î) Ï!$ yϑø9 $# x÷è=ö6 u‹Ï9 çν$ sù $ tΒuρ uθ èδ  ÏµÉóÎ=≈ t7 Î/ 4 $ tΒuρ â !%tæßŠ tÍ� Ïÿ≈ s3ø9$# �ωÎ) ’ Îû 9≅≈ n=|Ê (  ] الرعد :
١٤ [   

) ß‰ôϑ ysø9 $# ¬! “Ï%©!$# |= yδ uρ ’ Í< ’n? tã Î� y9Å3ø9 $# Ÿ≅‹Ïè≈ yϑó™Î) t,≈ ysó™ Î) uρ 4 ¨βÎ) ’ În1 u‘ ßì‹ Ïϑ|¡ s9 Ï!$ tã ‘$!$# 

∩⊂∪ Éb> u‘ Í_ ù=yèô_ $# zΟŠÉ)ãΒ Íο4θn=¢Á9 $# ÏΒuρ ÉL−ƒ Íh‘èŒ 4 $oΨ −/ u‘ ö≅ ¬6 s) s?uρ Ï !$ tã ßŠ (  ] ٤٠ – ٣٩: إبراهيم [   



  

) öΝ ä3ä9Í” tIôã r& uρ $tΒ uρ šχθãã ô‰ s? ÏΒ ÈβρßŠ «! $# (#θãã ÷Šr&uρ ’ În1 u‘ # |¤ tã Hω r& tβθä. r& Ï !%tæß‰ Î/ ’ În1u‘ 

$|‹ É) x© (  ] ٤٨: مرمي [   

) ö≅ è% !$yϑ¯Ρ Î) Νà2 â‘É‹Ρé& Äóruθø9 $$ Î/ 4 Ÿω uρ ßìyϑó¡tƒ �Ο�Á9 $# u !%tæ‘$!$# #sŒ Î) $ tΒ šχρâ‘x‹Ζãƒ (      
  ]  ٤٥: األنبياء [ 

) �ω (#θè=yèøgrB u !$ tã ßŠ ÉΑθß™ §�9$# öΝ à6oΨ ÷� t/ Ï !%tæß‰ x. Νä3 ÅÒ÷èt/ $ VÒ÷è t/ 4 (  ] ٦٣: النور [   
) y7 ¨ΡÎ) Ÿω ßì Ïϑó¡è@ 4’ tAöθyϑø9 $# Ÿω uρ ßìÏϑó¡è@ §Μ �Á9 $# u !%tæ‘$!$# # sŒÎ) (# öθ©9 uρ tÌ�Î/ ô‰ãΒ (  ] ٨٠: النمل [   

) y7 ¯ΡÎ* sù Ÿω ßìÏϑó¡è@ 4’ tAöθ yϑø9$# Ÿω uρ ßì Ïϑó¡è@ ¢Ο�Á9 $# u !%tæ ‘$!$# #sŒ Î) (#öθ ©9 uρ tÌ� Î/ô‰ ãΒ ( ]٥٢: الروم [   

) �ω ãΝt↔ó¡ o„ ß≈ |¡ΡM} $# ÏΒ Ï!% tæßŠ Î� ö� y‚ ø9$# β Î) uρ çµ ¡¡̈Β •� ¤³9 $# Ó¨θä↔u‹ sù ÔÞθãΖ s% ( ]٤٩: فصلت [   

) !# sŒÎ) uρ $ uΖ ôϑyè÷Ρ r& ’ n?tã Ç≈ |¡ΣM} $# uÚt� ôã r& $ t↔tΡ uρ  ÏµÎ7 ÏΡ$pg¿2 # sŒÎ) uρ çµ¡¡ tΒ •� ¤³9$# ρä‹ sù > !$tã ßŠ <ÙƒÌ� tã  

  ..]  ٥١: فصلت [  )
#) (: وهذه الواو اليت رأيناها يف كلميت  àσ̄≈ xÿ yè‘Ò9 $# (  ،) (# àσ ¯≈ tã ßŠ (  نراها يف كلمة ،) 

(# àσ̄≈ yϑn=ãã (  .. تني ، ترد فيهما بصيغة متعلّقةفقد وردت هذه الكلمة يف كتاب اهللا تعاىل مر
  ..ذه الواو 
) óΟ s9 uρr& ä3tƒ öΝ çλ°; ºπ tƒ# u βr& … çµuΗs>÷ètƒ (# àσ̄≈ yϑn=ãã ûÍ_t/ Ÿ≅ƒÏℜu� ó Î) (   ]١٩٧:  الشعراء [  
) $yϑ¯Ρ Î) ý øƒs† ©! $# ôÏΒ ÍνÏŠ$t6 Ïã (# àσ̄≈ yϑn=ãè ø9$# 3 �χÎ) ©! $# î“ƒÍ• tã î‘θàÿ xî (   ]٢٨:  فاطر [  

.. فهذه الواو نراها تتعلّق مبسائل أقرب إىل اجلانب املعنوي منها إىل اجلانب املادي 
حقائق  الوقوف على منفالعلماء حسب التعريف القرآين ، هم من تقودهم معارفهم 

$ (ة إىل خشية اهللا تعاىل ، وهذا ما تنطق به العبارة القرآني األمور واألشياء yϑ̄Ρ Î)  ý øƒs† ©! $# 

ôÏΒ ÍνÏŠ$t6 Ïã (# àσ̄≈ yϑn=ãè ø9$# 3  (..  

#) (إذاً رسم كلمة  àσ̄≈ yϑ n=ãã ( ما هو حلة على واو ، ليس عبثاً إنذه اخلصوصيمة ك
  ..إهلية مرادة ، نستطيع النظر إليها من خالل رسم الكلمة يف كتاب اهللا تعاىل 



  
 .. تمايزين يف ) بالء ( ولو نظرنا إىل كلمةبِشكلنيِ م مرسالكرمي ، لرأيناها ت القرآن

 (: مها  Iξt/ (  م بالشكلرسيف إمالئنا ، باء ، الم ، ألف ، مهزة ، وت بكما نكت) # Ôσ ¯≈ n=t/ 

ولو عدنا إىل السياقِ القُرآينِّ املُحيط بِهذه الكلمة .. ، باء ، الم ، واو مهموزة ، ألف  )
طابٍ  لرأينا أنَّ الرسمتعلِّقٍ بِخياقٍ قُرآينٍّ مهذه املسألةَ يف س فيص نا اإلمالئيرمسل املوافق

  .. مباشرٍ للمخاطَبِ وليس للغائب 
) øŒÎ) uρ Ν à6≈oΨ øŠ̄gwΥ ô ÏiΒ ÉΑ#u tβöθ tã ö�Ïù öΝä3 tΡθãΒθÝ¡o„ u þθß™ ÅU# x‹ yèø9 $# tβθçt¿o2 x‹ãƒ öΝä. u !$ oΨö/ r& 

tβθãŠós tFó¡tƒ uρ öΝä. u !$|¡ ÎΣ 4 ’ Îûuρ Ν ä3Ï9≡sŒ Ö Iξ t/ ÏiΒ öΝ ä3În/§‘ ×ΛÏà tã (  ] ٤٩: البقرة [   
) øŒÎ) uρ Ν à6≈uΖ øŠpgΥr& ôÏiΒ ÉΑ# u šχöθ tãö� Ïù öΝà6tΡθãΒθÝ¡o„ uþθ ß™ É>#x‹ yèø9 $# ( tβθè=ÏnGs) ãƒ öΝä. u !$oΨ ö/ r& 

šχθãŠ óstFó¡ tƒuρ öΝ ä. u!$ |¡ÎΣ 4 ’ Îûuρ Ν à6Ï9≡sŒ Ö Iξt/  ÏiΒ öΝà6 În/§‘ ÒΟŠÏà tã (  ] ١٤١: األعراف [   
) öΝn= sù öΝ èδθè=çFø) s?  ∅Å3≈ s9 uρ ©! $# óΟ ßγ n=tGs% 4 $tΒuρ |M ø‹ tΒu‘ øŒÎ) |M ø‹ tΒu‘  ∅Å3≈ s9uρ ©! $# 4’ tΓ u‘ 4 u’ Í?ö7 ãŠÏ9 uρ 

šÏΖÏΒ÷σ ßϑø9 $# çµ÷Ζ ÏΒ ¹ Iξt/ $ ·Ζ |¡ym 4 �χÎ) ©! $# ìì‹Ïϑy™ ÒΟŠÎ=tæ  (  ] ١٧: األنفال [   
) øŒÎ) uρ tΑ$s% 4y›θãΒ ÏµÏΒöθ s)Ï9 (#ρã�à2 øŒ$# sπ yϑ÷èÏΡ «! $# öΝ à6ø‹ n=tæ øŒÎ) Ν ä39 pgΥr& ôÏiΒ ÉΑ#u 

šχöθ tãö� Ïù öΝ ä3tΡθãΒθÝ¡o„ u þθ ß™ É># x‹yè ø9$# šχθçt¿o2 x‹ãƒ uρ öΝä. u !$oΨ ö/ r& šχθãŠóstGó¡ tƒuρ öΝà2 u !$|¡ ÎΣ 4 ’ Îûuρ 

Ν à6Ï9≡sŒ Ö Iξt/  ÏiΒ öΝà6 În/§‘ ÒΟŠÏà tã (  ] ٦: إبراهيم [  

# (ورود كلمة  ولو نظرنا إىل..  Ôσ̄≈ n=t/ (  ، بالرسمِ اآلخر ، باء ، الم ، واو مهموزة
  .. ألف ، لرأيناها تصور هذه املسألةَ يف سياقٍ قُرآينٍّ متعلّقٍ بِخطابِ الغائب 

) çµ≈ oΨ ÷ƒ y‰≈tΡ uρ β r& ÞΟŠÏδ≡t�ö/ Î*¯≈ tƒ ∩⊇⊃⊆∪ ô‰s% |M ø%£‰ |¹ !$ tƒö ”�9 $# 4 $̄Ρ Î) y7 Ï9≡x‹ x. “Ì“øgwΥ tÏΖÅ¡ós ßϑø9 $# ∩⊇⊃∈∪ 

�χÎ) # x‹≈ yδ uθçλ m; (# àσ̄≈ n=t7 ø9 $# ßÎ7ßϑø9    ] ١٠٦  – ١٠٤: الصافات [  ) #$
) Ï‰ s) s9uρ öΝßγ≈ tΡ÷� tI÷z$# 4’ n?tã AΟù=Ïã ’ n?tã tÏΗs>≈ yè ø9$# ∩⊂⊄∪ Μßγ≈ oΨ ÷� s?#u uρ z ÏiΒ ÏM≈ tƒ Fψ$# $tΒ ÏµŠÏù (# Ôσ̄≈ n= t/ 

êÎ7•Β (  ] ٣٣  – ٣٢: الدخان [   



  

Ï (: لرأيناها تكتب بشكلني متمايزين أيضاً مها ) أنباء (  كَلمة ولو نظرنا إىل..  !$ t7/Ρ r& 

àσ# (ألف ، نون  ، باء ، ألف ، مهزة ، و : كما يف رمسنا اإلمالئي  ) ¯≈ t6/Ρ r& (  : ألف ، نون

# (ونرى أيضاً أنّ كلمةَ .. ، باء ، واو مهموزة ، ألف  àσ ¯≈ t6/Ρ r& ( نا اإلمالاملخالفةَ لرمس ئي
  .. تصور املسألةَ اليت تصفُها يف سياقٍ قرآينٍّ متعلِّقٍ خبطابِ الغائب 

) ô‰ s)sù (#θç/ ¤‹x. Èd,ys ø9$$ Î/ $£ϑ s9 öΝèδ u !%ỳ ( t∃ öθ|¡ sù öΝ Íκ� Ï?ù' tƒ (# àσ̄≈ t6 /Ρ r& $ tΒ (#θçΡ%x. ÏµÎ/ tβρâ Ì“öκ tJó¡o„ (  ]
  ]  ٥: األنعام 
) ô‰s) sù (#θç/¤‹ x. öΝ Íκ�Ï? ù' u‹|¡ sù (# àσ̄≈ t6 /Ρ r& $tΒ (#θçΡ%x.  ÏµÎ/ tβρâ Ì“öκtJ ó¡o„ (  ] ٦: الشعراء [  

 .. ينا اإلمالئمسرقِ لها املوافيف رمس الكلمة ولو نظرنا إىل هذه) Ï!$ t7 /Ρr& (  لرأيناها ،
ب ، أو يف تصور املسألةَ اليت تصفُها ، إما يف سياقٍ قرآينٍّ متعلِّقٍ بِخطابٍ مباشرٍ للمخاطَ

$! (سياقٍ قرآينٍّ متعلّقٍ بِخطابِ الغائب ولكنها معرفةٌ بأل التعريف  t6/Ρ F{$# (  ..  

) y7 Ï9≡sŒ ôÏΒ Ï!$ t7 /Ρr& É= ø‹ tóø9 $# ÏµŠÏmθçΡ y7 ø‹ s9 Î) 4 ..... (   ] ٤٤: آل عمران [   
) š�ù=Ï? ô ÏΒ Ï !$t7 /Ρ r& É= ø‹ tóø9 $# !$pκ� ÏmθçΡ y7 ø‹ s9 Î) ( ..... (  ] ٤٩ :هود [   
) y7 Ï9≡sŒ ôÏΒ Ï!$ t6 /Ρr& 3“t� à)ø9 $# … çµ�Áà) tΡ š� ø‹ n=tã ( $ pκ ÷] ÏΒ ÒΟ Í←!$ s% Ó‰‹ÅÁ ymuρ (  ] ١٠٠: هود [   

) yξä. uρ �Èà) ¯Ρ y7 ø‹ n=tã ôÏΒ Ï !$ t6/Ρ r& È≅ß™ ”�9$# $ tΒ àM Îm7 sVçΡ Ïµ Î/ x8yŠ# xσèù 4 ( ]  ١٢٠: هود [   
) y7 Ï9≡sŒ ôÏΒ Ï!$ t6 /Ρr& É= ø‹tó ø9$# Ïµ‹ ÏmθçΡ y7 ø‹ s9 Î) ( ..... (  ] ١٠٢: يوسف [   
) y7 Ï9≡x‹x. �È à) tΡ y7 ø‹n= tã ôÏΒ Ï !$ t7/Ρ r& $tΒ ô‰s% t,t7 y™ 4 ..... (  ] ٩٩: طـه [   
) ôM u‹Ïϑ yèsù ãΝ Íκ ö� n=tã â !$t6 /Ρ F{$# 7‹Í× tΒöθ tƒ ôΜ ßγ sù Ÿω šχθä9 u !$ |¡tFtƒ (  ] ٦٦: القصص [   
) ô‰s) s9 uρ Ν èδ u!$ y_ zÏiΒ Ï !$ t6/Ρ F{$# $ tΒ ÏµŠÏù í� y_ yŠ÷“ãΒ (  ] ٤: القمر [  

وهنا أيضاً فإنَّ داللة الواو اليت تدفع باتجاه اجلانب املعنوي ، نراها يف مسألة .. 
# (: الغائب يف الكلمتني  Ôσ̄≈ n=t/ ( ، ) # àσ̄≈ t6 /Ρ r& ( د عن اجلانب ي، مبعىن التعلّق باجلانب البع



  

$!â (ئب عندما تأيت كلمة احلسي ، ولذلك رأينا أنه حىت يف خطاب الغا t6/Ρ F{$# (  ، فةمعر
، ألنَّ هذا التعريف ينقل الكلمة من اإلدراك للغائب فإنها تأخذ شكل خطاب املخاطب 

القضية قضية منهج علمي حيمله كتاب اهللا تعاىل ، .. إذاً  ..إىل حالة اإلدراك للمعلوم 
  ..فالختالف يف رسم الكلمة هو حلكمة إهلية مرادة 

فقد وردت هذه الكلمة برمسني  ..ضاً يف رسم كلمة شفعاء هذه املسألة نراها أيو
 ( [متمايزين  !$ yèxÿ ä© (  ،) #àσ ¯≈ yèxÿ ä© ( [   ،وردت هذه الكلمة برمسها املختلف  وقد) 

# àσ̄≈ yè xÿä© (  يف آيتني من كتاب اهللا تعاىل..  

  ) šχρß‰ç7 ÷ètƒ uρ  ÏΒ ÂχρßŠ «! $# $ tΒ Ÿω öΝèδ •� ÛØ o„ Ÿω uρ óΟ ßγãèxÿΖ tƒ šχθä9θà) tƒuρ ÏIω àσ̄≈ yδ 

$ tΡàσ ¯≈ yèxÿ ä© y‰Ψ Ïã «! $# 4 ö≅ è% šχθä↔Îm6 uΖ è? r& ©! $# $ yϑÎ/ Ÿω ãΝn=÷è tƒ ’ Îû ÏN≡uθ≈ yϑ¡¡9 $# Ÿωuρ ’ Îû ÇÚö‘F{$# 4 
… çµoΨ≈ ys ö7ß™ 4’ n?≈ yè s?uρ $ £ϑtã šχθä. Î�ô³ç„ (   ] ١٨: يونس [  
) öΝs9 uρ ä3tƒ Ν ßγ©9 ÏiΒ óΟ ÎγÍ← !%x. u�à° (# àσ̄≈ yè xÿä© (#θçΡ%Ÿ2 uρ öΝÎγ Í←!%x. u� à³Î0 šÌ� Ïÿ≈Ÿ2 (  ] الروم :

١٣ [  
 (بينما يف اآليات اُألخرى نراها ترسم بشكلها  !$ yèxÿ ä© ( ..  

) ô‰ s)s9 uρ $ tΡθßϑçG÷∞ Å_ 3“yŠ≡t� èù $ yϑx. öΝ ä3≈ oΨø) n=yz tΑ ¨ρr& ;ο§� tΒ ΝçFø. t� s?uρ $ ¨Β öΝä3≈ oΨ ø9 §θyz u !#u‘ uρ 

öΝ à2Í‘θßγ àß ( $tΒ uρ 3“t� tΡ öΝä3 yètΒ ãΝ ä. u!$ yè xÿä© tÏ%©!$# öΝçGôϑtã y— öΝ åκ̈Ξr& öΝ ä3ŠÏù (#àσ ¯≈ x.u� à° 4 ‰ s) s9 yì©Ü s) ¨? 

öΝ ä3oΨ ÷� t/ ¨≅ |Êuρ Ν à6Ψtã $ ¨Β öΝçGΨ ä. tβθßϑãã ÷“s? (   ] ٩٤: األنعام [  
) ö≅ yδ tβρã� ÝàΖtƒ �ωÎ) … ã&s#ƒÍρ ù' s? 4 tΠöθ tƒ ’ ÎAù' tƒ … ã&é#ƒÍρ ù' s? ãΑθà) tƒ šÏ%©!$# çνθÝ¡nΣ ÏΒ ã≅ ö7 s% ô‰s% 

ôN u !%ỳ ã≅ ß™ â‘ $ uΖÎn/ u‘ Èd,ysø9 $$ Î/ ≅ yγsù $uΖ ©9 ÏΒ u !$ yèxÿ ä© (#θãè xÿ ô±uŠsù !$uΖ s9 ÷ρ r& –Št� çΡ Ÿ≅ yϑ÷è uΖ sù u� ö� xî “Ï%©!$# $ ¨Ζ ä. 

ã≅ yϑ÷ètΡ 4 ô‰ s% (# ÿρç� Å£yz öΝåκ |¦àÿΡr& ¨≅ |Ê uρ Νåκ ÷] tã $̈Β (#θçΡ$Ÿ2 šχρç� tIøÿ tƒ (   ] ٥٣: األعراف [  
) ÏΘr& (#ρä‹ sƒªB $# ÏΒ ÈβρßŠ «! $# u !$yè xÿ ä© 4 ö≅ è% öθs9 uρ r& (#θçΡ$Ÿ2 Ÿω tβθä3Î=ôϑtƒ $\↔ø‹ x© Ÿωuρ šχθè=É) ÷ètƒ 

  ] ٤٣: الزمر [   )



  
فقد رمست هذه الكلمة يف كتاب اهللا .. واملسألة نفسها نراها يف رسم كلمة شركاء 

 ( [تعاىل بشكلني متمايزين  !%Ÿ2u� à° (  ،) # àσ̄≈ Ÿ2 u� à° ( [  ، هذه الكلمة وقد وردت

àσ# (برمسها املختلف  ¯≈ Ÿ2u� à° (  يف آيتني من كتاب اهللا تعاىل..  

) ô‰ s)s9 uρ $ tΡθßϑçG÷∞ Å_ 3“yŠ≡t� èù $ yϑx. öΝ ä3≈ oΨø) n=yz tΑ ¨ρr& ;ο§� tΒ ΝçFø. t� s?uρ $ ¨Β öΝä3≈ oΨ ø9 §θyz u !#u‘ uρ 

öΝ à2Í‘θßγ àß ( $tΒ uρ 3“t� tΡ öΝä3 yètΒ ãΝ ä. u!$ yè xÿä© tÏ%©!$# öΝçGôϑtã y— öΝ åκ̈Ξr& öΝ ä3ŠÏù (#àσ ¯≈ x.u� à° 4 ‰ s) s9 yì©Ü s) ¨? 

öΝ ä3oΨ ÷� t/ ¨≅ |Êuρ Ν à6Ψtã $ ¨Β öΝçGΨ ä. tβθßϑãã ÷“s? (   ] ٩٤: األنعام [  
) ÷Π r& óΟ ßγs9 (# àσ̄≈ Ÿ2 u� à° (#θãã u�Ÿ° Ο ßγs9 z ÏiΒ ÉÏe$!$# $ tΒ öΝ s9 .βsŒù' tƒ Ïµ Î/ ª! $# 4 Ÿω öθs9 uρ èπyϑÎ=Ÿ2 

È≅ óÁxÿ ø9 $# zÅÓà) s9 öΝæη uΖ÷� t/ 3 ¨βÎ) uρ šÏϑÎ=≈©à9 $# öΝ ßγs9 ë># x‹ tã ÒΟŠÏ9r& (   ] ٢١: الشورى [   
 (بينما يف اآليات اُألخرى نراها ترسم بشكلها  !%Ÿ2 u�à° ( ..  

) βÎ*sù (# þθçΡ%Ÿ2 u� sYò2r& ÏΒ y7 Ï9≡sŒ ôΜ ßγ sù â !%Ÿ2u� à° ’ Îû Ï]è=›W9 $# 4 .ÏΒ Ï‰ ÷è t/ 7π§‹ Ï¹uρ 4|»θãƒ !$ pκÍ5 

÷ρ r& Aø yŠ u� ö� xî 9h‘!$ ŸÒãΒ 4 (   ] ١٢: النساء [  
) tΠöθ tƒuρ öΝ èδ ç�à³øt wΥ $ YèŠÏΗsd §ΝèO ãΑθà) tΡ tÏ%©# Ï9 (#þθ ä.u� õ°r& tø r& ãΝ ä. äτ!% x.u� à° tÏ%©!$# öΝ çFΖ ä. tβθßϑãã ÷“s? (  

  ] ٢٢: األنعام [ 
) (#θè=yèy_ uρ ¬! u !%x. u� à° £ Ågø:$# öΝßγ s)n=yz uρ ( (#θè% t�yz uρ …çµ s9 tÏΖ t/ ¤M≈ oΨ t/ uρ Î�ö� tó Î/ 5Οù=Ïæ 4 … çµoΨ≈ ysö7 ß™ 

4’ n?≈ yè s?uρ $ £ϑtã šχθàÿÅÁ tƒ (   ] ١٠٠: األنعام [  
) (#θè=yè y_ uρ ¬! $£ϑÏΒ r&u‘sŒ š∅ ÏΒ Ï ö̂� ysø9 $# ÉΟ≈yè ÷ΡF{$# uρ $ Y7ŠÅÁtΡ (#θä9$s) sù #x‹≈ yδ ¬! óΟ Îγ Ïϑôãt“Î/ 

# x‹≈yδ uρ $oΨ Í←!%x. u� à³Ï9 ( $ yϑsù šχ%Ÿ2 öΝ ÎγÍ← !%Ÿ2u� à³Ï9 Ÿξ sù ã≅ ÅÁtƒ † n<Î) «! $# ( $ tΒuρ šχ%Ÿ2 ¬! uθßγ sù 

ã≅ ÅÁtƒ 4† n<Î) óΟ ÎγÍ← !%Ÿ2u� à° 3 u !$y™ $ tΒ šχθßϑà6ós tƒ (   ] ١٣٦: األنعام [     



  

) š�Ï9≡x‹ Ÿ2 uρ š̈ y— 9�� ÏWx6Ï9 š∅ ÏiΒ šÅ2Î� ô³ßϑø9 $# Ÿ≅÷F s% öΝ Ïδ Ï‰≈s9 ÷ρ r& öΝ èδ äτ!$Ÿ2 t�ä© 

öΝ èδρßŠ÷� ã�Ï9 (#θÝ¡ Î6ù=u‹ Ï9 uρ óΟ Îγ ø‹n= tæ öΝ ßγ uΖƒÏŠ ( öθs9 uρ u !$x© ª!$# $ tΒ çνθè=yèsù ( öΝèδ ö‘x‹ sù $ tΒuρ šχρç� tIøÿ tƒ (   ]
  ] ١٣٧: األنعام 
) (#θä9$s%uρ $ tΒ †Îû ÈβθäÜ ç/ ÍνÉ‹≈ yδ ÉΟ≈ yè÷Ρ F{$# ×π |ÁÏ9%s{ $tΡ Í‘θà2 ä%Îk! îΠ§� ptèΧuρ #’ n?tã $uΖ Å_≡uρø— r& ( βÎ) uρ 

ä3tƒ Zπ tGø‹̈Β óΟ ßγsù Ïµ‹ Ïù â !%Ÿ2 u�à° 4 öΝ ÎγƒÌ“ôf uŠy™ öΝßγ xÿ ô¹uρ 4 … çµ̄Ρ Î) íΝŠÅ6ym ÒΟŠÎ=tæ (  ]١٣٩: األنعام [  

) !$ £ϑn=sù $ yϑßγ9 s?#u $[s Î=≈ |¹ Ÿξyè y_ … çµ s9 u !%x. u� à° !$yϑŠÏù $ yϑßγ9 s?#u 4 ’ n?≈ yè tGsù ª! $# $£ϑ tã tβθä. Î� ô³ç„ (  
  ] ١٩٠: األعراف [ 

) öΝßγ s9 r& ×≅ ã_ö‘r& tβθà±ôϑtƒ !$pκ Í5 ( ôΘr& öΝçλ m; 7‰÷ƒ r& tβθà±ÏÜ ö7 tƒ !$ pκ Í5 ( ôΘr& óΟ ßγs9 ×ã ôãr& šχρç� ÅÇ ö7ãƒ !$ pκÍ5 ( 
÷Πr& óΟßγ s9 Òχ# sŒ#u tβθãè yϑó¡o„ $pκ Í5 3 È≅ è% (#θãã ÷Š$# öΝä. u !%x. u�à° §ΝèO Èβρß‰‹Ï. Ÿξ sù Èβρã� ÏàΖè? (   ] األعراف
 :١٩٥ [  

) tΠ öθtƒ uρ öΝ èδ ç� à³øtwΥ $ YèŠÏΗsd §Ν èO ãΑθà) tΡ tÏ%©# Ï9 (#θä.u� õ°r& öΝ ä3tΡ%s3tΒ óΟ çFΡ r& ö/ ä.äτ!%x. u� à°uρ 4 $uΖ ù=−ƒ t“sù 

öΝ æηuΖ÷� t/ ( tΑ$ s%uρ Νèδ äτ!%x. u�à° $̈Β ÷ΛäΨ ä. $ tΡ$−ƒÎ) tβρß‰ ç7 ÷ès? (   ] ٢٨: يونس [  
) ö≅ è% ö≅ yδ ÏΒ / ä3Í← !%x.u� à° ̈Β (#äτy‰ ö7tƒ t, ù=sƒø:$# §Ν èO …çνß‰‹ Ïèãƒ 4 È≅ è% ª! $# (#äτy‰ ö7 tƒ t, ù=sƒø:$# §ΝèO … çνß‰‹Ïèãƒ ( 

4’ ¯Τ r'sù tβθä3sù÷σ è? (  ] ٣٤: يونس [   
) ö≅è% ö≅ yδ ÏΒ / ä3Í←!%x. u� à° ̈Β ü“Ï‰ öκu‰ ’ n<Î) Èd,ys ø9 $# 4 È≅ è% ª! $# “Ï‰ öκu‰ Èd,ys ù=Ï9 3  yϑsùr& ü“Ï‰ öκ u‰ ’ n<Î) 

Èd,ys ø9 $# ‘, ymr& χr& yì t6−Gãƒ ̈Βr& �ω ü“Ïd‰ Íκu‰ HωÎ) β r& 3“ y‰öκ ç‰ ( $yϑsù ö/ ä3s9 y# ø‹ x. šχθßϑä3øtrB (   ]
  ] ٣٥: يونس 
) Iω r& �χÎ) ¬! tΒ † Îû ÏN≡uθ≈ yϑ¡¡9$# tΒuρ † Îû ÇÚö‘F{$# 3 $ tΒuρ ßìÎ7 −Gtƒ šÏ%©!$# 

šχθãã ô‰ tƒ  ÏΒ ÂχρßŠ «! $# u !%Ÿ2 u�à° 4 β Î) šχθãèÎ7 −Ftƒ �ωÎ) £©à9$# ÷βÎ) uρ öΝèδ �ωÎ) šχθß¹ã�øƒs† (  
  ] ٦٦: يونس [ 



  

) * ã≅ ø?$# uρ öΝ Íκö� n= tã r' t6 tΡ ?yθçΡ øŒÎ) tΑ$s% Ïµ ÏΒöθs) Ï9 ÉΘöθ s)≈tƒ βÎ) tβ%x. u� ã9x. / ä3ø‹ n=tæ ’ ÍΓ$s) ¨Β “Î�� Ï.õ‹ s? uρ 

ÏM≈ tƒ$t↔Î/ «!$# ’ n?yè sù «! $# àM ù=�2 uθ s? (# þθãè ÏΗød r'sù öΝä. {�øΒ r& öΝä. u !%x. u�à°uρ ¢Ο èO Ÿω ôä3tƒ öΝä. á�øΒ r& ö/ä3ø‹ n=tæ Zπ£ϑäî 

¢Ο èO (#þθ àÒø%$# ¥’ n<Î) Ÿω uρ Èβρã� ÏàΖ è? (   ] ٧١: يونس [  
) ö≅ è%  tΒ �>§‘ ÏN≡uθ≈ yϑ¡¡9 $# ÇÚö‘F{$# uρ È≅è% ª! $# 4 ö≅ è% Μè? õ‹ sƒªB $$sùr& ÏiΒ ÿÏµÏΡρßŠ u !$uŠÏ9 ÷ρ r& Ÿω 

tβθä3Î=ôϑtƒ öΝÎγ Å¡àÿΡL{ $ Yèøÿ tΡ Ÿω uρ # u�ŸÑ 4 ö≅ è% ö≅ yδ “Èθ tGó¡o„ 4‘ yϑôã F{$# ç�� ÅÁt7 ø9 $#uρ ÷Πr& ö≅ yδ “Èθ tGó¡n@ 

àM≈ uΗä>—à9$# â‘θ‘Ζ9$# uρ 3 ÷Πr& (#θè=yè y_ ¬! u !%x. u� à° (#θà) n=yz Ïµ É)ù=y⇐ x. tµ t6≈ t±tF sù ß, ù=sƒø:$# öΝÍκ ö� n=tã 4 È≅è% ª! $# ß,Î=≈ yz 

Èe≅ ä. & óx« uθ èδ uρ ß‰ Ïn≡ uθø9 $# ã�≈£γ s) ø9$# (   ] ١٦: الرعد [  
) ô yϑsùr& uθ èδ íΟ Í← !$s% 4’ n?tã Èe≅ ä. ¤§øÿ tΡ $yϑÎ/ ôM t6|¡ x. 3 (#θè=yè y_uρ ¬! u !%x.u� à° ö≅ è% öΝèδθ‘ϑy™ 4 ÷Π r& 

… çµtΡθä↔Îm6 t⊥ è? $yϑÎ/ Ÿω ãΝ n=÷ètƒ † Îû ÇÚö‘F{$# Πr& 9� Îγ≈ sà Î/ zÏiΒ ÉΑöθ s) ø9$# 3 ö≅ t/ zÎiƒ ã— tÏ%©#Ï9 (#ρã� xÿ x. öΝ èδã� õ3tΒ 

(#ρ‘‰ ß¹uρ Çtã È≅‹ Î6¡¡9 $# 3 tΒuρ È≅ Î=ôÒãƒ ª! $# $ yϑsù … çµs9 ôÏΒ 7Š$yδ (   ] ٣٣: الرعد [  
) ¢Ο èO tΠöθ tƒ Ïπyϑ≈ uŠÉ) ø9 $# óΟ ÎγƒÌ“øƒä† ãΑθà) tƒ uρ tør& š” Ï!$ Ÿ2u� à° tÏ%©!$# óΟ çGΨ ä. šχθ’)̄≈ t±è@ öΝ Íκ� Ïù 4 

tΑ$ s% šÏ%©!$# (#θè?ρé& zΟù=Ïè ø9$# ¨β Î) y“÷“Ï‚ ø9$# tΠöθ u‹ ø9$# u þθ �¡9$# uρ ’ n?tã t Í�Ïÿ≈ x6ø9   ] ٢٧: النحل [   ) #$

) #sŒÎ) uρ # u u‘ šÏ%©!$# (#θä. u�õ°r& öΝ èδ u !$Ÿ2 u�à° (#θä9$s% $ oΨ −/u‘ ÏIω àσ ¯≈ yδ $tΡ äτ!%Ÿ2 u�à° tÏ%©!$# $ ¨Ζä. 

(#θãã ô‰ tΡ ÏΒ š� ÏΡρßŠ ( (#öθ s) ø9r' sù ÞΟ ÎγøŠ s9Î) tΑöθ s) ø9$# öΝ ä3̄Ρ Î) šχθç/ É‹≈ x6s9 (   ] ٨٦: النحل  [  

) tΠöθtƒ uρ ãΑθà) tƒ (#ρßŠ$tΡ y“Ï !$Ÿ2 u� à° tÏ%©!$# öΝ çGôϑtã y— öΝ èδ öθtã y‰ sù óΟ n=sù (#θç7ŠÉf tFó¡o„ öΝçλ m; $ uΖù=yè y_ uρ 

Ν æηuΖ÷� t/ $ Z)Î/ öθ̈Β (   ] ٥٢: الكهف [  
) tΠöθ tƒuρ öΝ ÎγƒÏŠ$uΖ ãƒ ãΑθà) u‹ sù tø r& y“Ï !%x. u�à° tÏ%©!$# óΟ çFΖ ä. šχθßϑãã ÷“s? (  ] ٦٢: القصص [  

) Ÿ≅ŠÏ%uρ (#θãã ÷Š$# ö/ä. u !$x. u� à° óΟèδ öθ tã y‰sù óΟ n=sù (#θç6‹ Éf tFó¡o„ öΝçλ m; (# ãρr& u‘uρ z># x‹ yèø9 $# 4 öθ s9 öΝ ßγ̄Ρ r& (#θçΡ%x. 

tβρß‰ tGöκu‰ (   ] ٦٤: القصص [  



  

) tΠöθ tƒuρ ôΜÎγƒÏŠ$uΖ ãƒ ãΑθà) uŠsù tø r& y“Ï !$Ÿ2 u� à° šÏ%©!$# óΟ çFΖ ä. šχθßϑãã ÷“s? (  ] القصص :
٧٤ [  

) öΝ s9 uρ  ä3tƒ Ν ßγ©9 ÏiΒ óΟ ÎγÍ← !%x.u� à° (# àσ̄≈ yè xÿä© (#θçΡ%Ÿ2uρ öΝ ÎγÍ←!%x. u� à³Î0 šÌ�Ïÿ≈ Ÿ2 (   ] الروم :
١٣ [  

) z> u� ŸÑ Ν ä3s9 Wξ sV̈Β ôÏiΒ öΝä3Å¡àÿΡ r& ( ≅ yδ Ν ä3©9 ÏiΒ $ ¨Β ôM s3 n=tΒ Ν ä3ãΖ≈ yϑ÷ƒr& ÏiΒ u!%Ÿ2 u� à° ’ Îû 

$ tΒ öΝ à6≈oΨ ø%y— u‘ óΟ çFΡ r' sù ÏµŠÏù Ö !#uθ y™ öΝßγ tΡθèù$sƒrB öΝ à6ÏGxÿŠÏ‚ x. öΝ ä3|¡àÿΡ r& 4 y7 Ï9≡x‹ Ÿ2 ã≅ Å_Á xÿ çΡ 

ÏM≈ tƒFψ $# 5Θöθ s)Ï9 šχθè=É)÷è tƒ (   ] ٢٨: الروم [  
) ª!$# “Ï%©!$# öΝ ä3s) n=s{ ¢Ο èO öΝä3 s%y— u‘ ¢Ο èO öΝà6 çGŠÏϑãƒ ¢Ο èO öΝä3‹ ÍŠøtä† ( ö≅ yδ ÏΒ Ν ä3Í←!%x. u� à° ̈Β 

ã≅ yèøÿ tƒ ÏΒ Ν ä3Ï9≡sŒ ÏiΒ & óx« 4 …çµ oΨ≈ ysö7 ß™ 4’ n?≈ yès? uρ $ ¬Ηxå tβθä.Î� ô³ç„ (  ] ٤٠: الروم [    
) ö≅ è% u’ ÎΤρâ‘r& šÏ%©!$# ΟçF ø)ys ø9 r& Ïµ Î/ u !%Ÿ2 u� à° ( �ξ x. 4 ö≅ t/ uθ èδ ª! $# â“ƒÍ“yèø9 $# ÞΟ‹Å3 ysø9 $# (   ]

  ] ٢٧: سبأ 
) ö≅ è% ÷Λä ÷ƒu u‘r& ãΝä. u !%x. u�à° tÏ%©!$# tβθãã ô‰s? ÏΒ ÈβρßŠ «! $# ’ ÎΤρâ‘ r& # sŒ$tΒ (#θà) n=yz zÏΒ ÇÚö‘F{$# ôΘr& 

öΝ çλm; Ô8÷� Å° ’Îû ÏN≡uθ≈ uΚ¡¡9 $# ôΘr& öΝ ßγ≈ oΨ÷� s?# u $ Y7≈tGÏ. ôΜßγ sù 4’ n?tã ;M uΖ Éi� t/ çµ÷Ζ ÏiΒ 4 ö≅ t/ β Î) ß‰ Ïè tƒ šχθßϑÎ=≈ ©à9$# 

Ν åκÝÕ÷è t/ $³Ò ÷èt/ �ω Î) #·‘ρá� äî (   ] ٤٠: فاطر [  
) z> u� ŸÑ ª! $# WξsW tΒ Wξã_ §‘ ÏµŠÏù â !%x. u� à° tβθÝ¡Å3≈ t± tFãΒ Wξ ã_u‘uρ $ Vϑn=y™ @≅ ã_ t�Ïj9 ö≅ yδ Èβ$tƒÈθ tFó¡o„ 

¸ξ sWtΒ 4 ß‰ ôϑptø:$# ¬! 4 ö≅ t/ ÷Λèε ç� sYø. r& Ÿω tβθßϑn=ôètƒ (   ] ٢٩: الزمر [  
) * Ïµø‹ s9 Î) –Št� ãƒ ãΝ ù=Ïæ Ïπtã$¡¡9 $# 4 $ tΒuρ ßlã� øƒrB ÏΒ ;N≡t� yϑrO ôÏiΒ $ yγÏΒ$ yϑø.r& $ tΒuρ ã≅ ÏϑøtrB ôÏΒ 4s\Ρ é& 

Ÿω uρ ßìŸÒ s? �ω Î)  ÏµÏϑù=ÏèÎ/ 4 tΠöθ tƒuρ öΝ Íκ‰ÏŠ$uΖ ãƒ t ør& “Ï !$Ÿ2 u� à° (#þθ ä9$s% y7≈ ¯ΡsŒ# u $tΒ $ ¨Ψ ÏΒ ÏΒ 7‰ŠÍκ y− (   ]
  ] ٤٧: فصلت 
) ÷Πr& öΝçλ m; â !%x.u� à° (#θè? ù' u‹ ù=sù öΝ ÍκÉ″ !%x. u� à³Î0 βÎ) (#θçΡ%x. tÏ%Ï‰≈   ] ٤١: القلم [   ) ¹|



  
إنَّ فارق الزاوية اليت يسقط من خالهلا الضوء ، والذي يؤدي إىل التمايز يف رسم 
الكلمة اليت تصور املسألة وفق صور متمايزة ، هذا الفارق وهذا التمايز ، جنده متايزاً يف 

äτℜu#) (صورة اليت جاءت ا كلمة ال t� ç/ ( ..  

) øŒÎ) uρ tΑ$s% ãΛÏδ≡t�ö/ Î) Ïµ‹ Î/ L{ ÿ ÏµÏΒöθ s%uρ Í_̄Ρ Î) Ö !#t� t/ $ £ϑÏiΒ tβρß‰ç7 ÷ès? (   ] ٢٦: الزخرف [      
) ô‰s% ôM tΡ%x. öΝ ä3s9 îο uθó™é& ×π uΖ|¡ ym þ’ Îû zΟŠÏδ≡t� ö/ Î) tÏ%©!$# uρ ÿ… çµyè tΒ øŒÎ) (#θä9$ s% öΝ ÍηÏΒöθ s) Ï9 $̄Ρ Î) (#äτℜu t� ç/ 

öΝ ä3ΖÏΒ $£ϑÏΒuρ tβρß‰ ç7÷è s? ÏΒ ÈβρßŠ «!       ] ٤: املمتحنة [   ) #$
ولننظر إىل كلمة أيام كيف أنها ترسم بشكلني متمايزين ، مع أنها يف احلالتني مضافة 

Π$−ƒ ([  ..للفظ اجلاللة اهللا سبحانه وتعاىل  r& (  ،) Ν9−ƒ r'Î/ ( [ ..  

) ô‰ s) s9uρ $uΖ ù=y™ ö‘r& 4† y›θãΒ !$ oΨÏF≈ tƒ$t↔Î/ ïχr& ólÌ� ÷zr& y7 tΒöθ s% š∅ÏΒ ÏM≈ yϑè=—à9$# ’ n<Î) Í‘θ–Ψ9 $# 

Ν èδö� Åe2 sŒuρ ÄΝ9−ƒ r'Î/ «! $# 4 �χÎ) ’ Îû š� Ï9≡sŒ ;M≈ tƒ Uψ Èe≅ ä3Ïj9 9‘$¬7 |¹ 9‘θä3 x© (   ] ٥: إبراهيم [      
) ≅ è% šÏ%©#Ïj9 (#θãΖ tΒ# u (#ρã� Ïÿøó tƒ šÏ%©# Ï9 Ÿω tβθã_ö� tƒ tΠ$−ƒ r& «! $# y“Ì“ôf u‹ Ï9 $ JΒöθs% $ yϑÎ/ (#θçΡ%x. 

tβθç6Å¡ õ3tƒ (   ] ١٤: اجلاثية [   
‰7 ( [ولننظر إىل كلميت ..  &‹ ÷ƒr' Î/ (  ،) ÿ… çµ̈Ψ ptr2øŒ(# V{ ( [  ، رمسا بزيادة حرفكيف ت

     ..وبشكلٍ مختلف عما هو يف رمسنا اإلمالئي 
) u !$uΚ¡¡9 $# uρ $yγ≈ oΨ ø‹t⊥ t/ 7‰ &‹ ÷ƒr' Î/ $̄Ρ Î) uρ tβθãè Å™θßϑs9 (   ] ٤٧: الذاريات [    
) …çµ ¨Ψ t/Éj‹ tã _{ $ \/#x‹ tã # ´‰ƒÏ‰x© ÷ρr& ÿ…çµ ¨Ψpt r2øŒ(#V{ ÷ρ r& Íh_ u‹Ï? ù' uŠs9 9≈ sÜ ù=Ý¡Î0 &Î7 •Β (   ] ٢١: النمل [    
  .. التاليةسألة امل ولنقف عند.. 
يف  تدور) ب ، س ، ط ( يف كتاب اهللا تعاىل ، نرى أنَّ دالالت اجلذر اللغوي .. 

إطار االمتداد والسعة والتوسع باتجاه واحد ، هو حنو املسألة املتعلّقة بالبسط ، فالبسط هو 
ب ، ص ، ( بينما دالالت .. امتداد وسعةٌ وتوسع باتجاه واحد ، وليس باتجاهات خمتلفة 



  
باتجاه حمدد  تدور يف إطار االمتداد والسعة والتوسع ، ولكن بكلِّ االجتاهات ، وليس) ط 

  ) ..ب ، س ، ط ( كما هو حال دالالت اجلذر 
Zπ (ففي اآلية الكرمية التالية نرى أنَّ البسط فيها  sÜó¡ o0 (  دتني ، مهايتعلَّق مبسألتني حمد

تعين زيادة يف ) ب ، س ، ط ( العلم واجلسم ، فهذه الكلمة كمشتق من مشتقّات اجلذر 
ة والتوسعجاه هاتني املسألتني حصراً االمتداد والسع بات..  

) tΑ$s%uρ óΟßγ s9 óΟ ßγ–ŠÎ; tΡ ¨βÎ) ©!$# ô‰ s% y] yèt/ öΝ à6s9 šVθä9$sÛ %Z3Î= tΒ 4 (# þθä9$s% 4’ ¯Τ r& ãβθä3tƒ ã& s! 

Û� ù=ßϑø9 $# $ uΖ øŠn=tã ßøt wΥuρ ‘,ym r& Å7 ù=ßϑø9$$ Î/ çµ÷Ζ ÏΒ öΝ s9 uρ |N ÷σ ãƒ Zπ yèy™ š∅ÏiΒ ÉΑ$yϑø9 $# 4 tΑ$s% ¨β Î) ©! $# 

çµ8 xÿ sÜ ô¹$# öΝà6ø‹ n=tæ … çνyŠ#y— uρ Zπ sÜ ó¡o0 ’ Îû ÉΟ ù=Ïèø9 $# ÉΟó¡ Éfø9 $#uρ ( ª! $# uρ ’ÎA÷σ ãƒ …çµ x6ù=ãΒ ∅ tΒ â !$ t±o„ 4 
ª! $#uρ ììÅ™≡uρ ÒΟŠÎ=tæ (   ] ٢٤٧: البقرة [   

Zπ (فكلمة ..  sÜó¡ o0 (  دتني مهانراها متعلِّقة مبسألتني حمد :) ÉΟ ù=Ïèø9 $# ÉΟ ó¡Éfø9 $# uρ ( (  ،

… (.. يف السياق عليهما  ومتقدمة çνyŠ# y— uρ ZπsÜ ó¡o0 ’ Îû ÉΟ ù=Ïèø9 $# ÉΟ ó¡Éfø9 $# uρ ( (  ومها مسألتان ،
  .. حمددتان زادمها اهللا تعاىل بالنسبة لطالوت 

فالزيادة كانت باتجاه مسألة حمددة هي العلم ومسألة حمددة هي اجلسم ، وليست .. 
ZπsÜ (ولذلك نرى أنَّ كلمة مفتوحة على غريمها يف باقي االتجاهات ،  ó¡o0 (  مة يفمتقد

ÉΟ (السياق على كلميت  ù=Ïèø9 $# ÉΟ ó¡Éf ø9$# uρ ( (  يف ع حمصورة والتوسعكون االمتداد والس ،
  ..جهة كلِّ مسألة من هاتني املسألتني 

حينما يكون السياق متعلّقاً باخللق كمسألة عامة حتوي كلَّ ما يتعلّق ا ، .. ولكن 
ZπsÜ (كلِّ االجتاهات ، نرى ورود كلمة  ومن )Á t/ ( (  من اجلذر اللغوي ) ب ، ص ، ط (

..  



  

) óΟ çFö6 Éf tãuρ r& βr& öΝ ä.u !%ỳ Ö� ò2ÏŒ ÏiΒ öΝä3În/ §‘ 4’ n?tã 9≅ ã_ u‘ öΝ ä3ΖÏiΒ öΝ à2u‘É‹ΖãŠÏ9 4 (#ÿρ ã�à2 øŒ$# uρ 

øŒÎ) öΝ ä3n=yè y_ u!$ xÿ n=äz .ÏΒ Ï‰÷è t/ ÏΘöθ s% 8yθçΡ öΝä. yŠ# y— uρ ’ Îû È,ù=y⇐ ø9 $# Zπ sÜ )Át/ ( (#ÿρ ã�à2 øŒ$$ sù u Iω# u «! $# 

÷/ ä3ª=yès9 tβθßsÎ=øÿ è? (    ] ٦٩: األعراف [  

Zπ (فكلمة  sÜ )Át/ ( (  نراها متعلّقة مبسألة) È,ù=y⇐ ø9$# (  رة يف السياق عنهاومتأخ ...) 

öΝ ä.yŠ# y— uρ ’ Îû È,ù=y⇐ ø9$# Zπ sÜ )Át/ ( (  ..واحد ومسألة اخللق ليست متوقّفة على اجت واحد وبعد اه

,È (، كاجلسم أو غريه من العناصر اليت تشملها كلمة  ù=y⇐ ø9$# (  .. ولذلك نرى كلمة) 

Zπ sÜ)Á t/ ( (  من اجلذر اللغوي ) ب ، س ، ط ( وليس من اجلذر اللغوي ) ب ، ص ، ط (

Zπ (ونرى أنَّ كلمة ..  sÜ)Á t/ ( (  رة يف السياق عن كلمةمتأخ) È,ù=y⇐ ø9 ذلك كون ، و ) #$
االتجاهات  االمتداد والسعة والتوسع ليس حمصوراً يف جهة حمددة ، إنما هو يشمل كلَّ

⇐È,ù=y (اليت تشملها كلمة  ø9 $# ( م كلمة ، وهذا ما يفسر تقد) È,ù=y⇐ ø9$# (  يف السياق القرآين

ZπsÜ (على كلمة  )Át/ ( (  ..) öΝ ä. yŠ# y— uρ ’ Îû È,ù=y⇐ ø9 $# Zπ sÜ)Á t/ ( ( ..  

ZπsÜ (ولو فرضنا جدالً أنَّ كلمة  )Á t/ ( (  هنا وردت بالصيغة األخرى من اجلذر ) ب

,È (، القتضى ذلك أنَّ كلمة ) ، س ، ط  ù=y⇐ø9 $# (  يتم جاه واحدداً وباتتعين عنصراً حمد

⇐È,ù=y (باتجاهه فقط االمتداد والسعة والتوسع ، وهذا يناقض متاماً دالالت كلمة  ø9$# (  ..
  ..والقتضى ذلك أيضاً تقدم هذه الكلمة املفترضة على كلمة اخللق 

نراها أيضاً يف كلمة ، ) ب ، ص ، ط ( هذه الدالالت اليت حيملها اجلذر اللغوي .. 
) äÝ +Áö6 tƒ uρ (  ِّة واالنفتاح بكلعحيث نرى مسألةً حتمل دالالت االمتداد والس ،

  ..االتجاهات 
) ̈Β # sŒ “Ï%©!$# ÞÚÌ� ø)ãƒ ©! $# $ ·Êö� s% $YΖ |¡ ym … çµxÿ Ïè≈ ŸÒ ãŠsù ÿ… ã&s! $ ]ù$yè ôÊr& Zοu��ÏW Ÿ2 4 ª!$# uρ 

âÙÎ6 ø) tƒ äÝ +Áö6 tƒuρ ÏµøŠ s9Î) uρ šχθãèy_ ö� è? (   ] ٢٤٥: البقرة [   



  

äÝ (فما نراه يف هذه اآلية الكرمية أنَّ كلمة  +Áö6 tƒuρ (  وضع مقابل كلمةت) âÙ Î6ø) tƒ ( 

âÙÎ6 (وحنن نعلم أنَّ كلمة .. ياق عنها ، وأنها وتتأخر يف الس ø) tƒ (  من اجلذر ) ، ق ، ب
حتمل معىن اإلحاطة من كلّ اجلهات ، ومشتقّات هذا اجلذر واضحة وجلية يف ) ض 

äÝ (كتاب اهللا تعاىل حبملها هلذه الداللة ، وبالتايل فكلمة  +Áö6 tƒuρ (  ًااملقابلة هلا تعين مد
) ب ، ص ، ط ( هات ، وهذا يتعلَّق بكوا من اجلذر اللغوي وانفتاحاً وسعةً بكلِّ اجل
  ) ..ب ، س ، ط ( وليس من اجلذر اللغوي 

äÝ (وباملقابل نرى أنَّ كلمة ..   Ý¡ö6 tƒ (  من اجلذر اللغوي ) ع ) ب ، س ، طوضت

‰â‘Ï (مقابل كلمة  ø) tƒuρ (  من اجلذر ) م يف السياق عليها ) ق ، د ، روتتقد..  

) ª! $# äÝ Ý¡ö6 tƒ s− ø— Îh�9$# yϑÏ9 â!$ t±o„ â‘Ï‰ø) tƒ uρ 4 (#θãmÌ� sùuρ Íο4θu‹ ys ø9$$ Î/ $ u‹÷Ρ ‘‰9$# $ tΒuρ äο4θ u‹ ysø9 $# $u‹ ÷Ρ ‘‰9$# 

’ Îû Íοt� ÅzFψ $# �ω Î) Óì≈ tFtΒ (    ] ٢٦: الرعد [  

) ¨β Î) y7 −/ u‘ äÝ Ý¡ö6 tƒ s−ø— Îh�9$#  yϑÏ9 â !$ t±o„ â‘Ï‰ø) tƒ uρ 4 … çµ̄Ρ Î) tβ%x. ÍνÏŠ$t6 ÏèÎ/ # M��Î7 yz # Z��ÅÁ t/ (   ]
  ] ٣٠: اإلسراء 

) yx t7ô¹ r&uρ šÏ%©!$# (#öθ ¨Ψ yϑs? … çµ tΡ%s3 tΒ Ä§ øΒF{ $$Î/ tβθä9θà)tƒ �χr(s3÷ƒ uρ ©! $# äÝÝ¡ö6 tƒ šXø— Îh�9 $# 

yϑÏ9 â !$ t±o„ ôÏΒ ÍνÏŠ$ t7Ïã â‘Ï‰ ø) tƒ uρ ( Iω öθs9 βr& £̈Β ª! $# $ oΨ ø‹n=tã y# |¡y‚ s9 $ uΖÎ/ ( … çµ̄Ρ r(s3÷ƒ uρ Ÿω ßx Î=øÿ ãƒ 

tβρã� Ïÿ≈s3ø9   ] ٨٢: القصص [    ) #$

) ª!$# äÝÝ¡ ö6tƒ s− ø— Îh�9$#  yϑÏ9 â !$ t±o„ ô ÏΒ  ÍνÏŠ$t7 Ïã â‘Ï‰ø) tƒ uρ ÿ…ã& s! 4 ¨βÎ) ©! $# Èe≅ ä3Î/ > óx« ÒΟŠÎ=tæ (   ]
   ] ٦٢: العنكبوت 

) öΝ s9 uρr& (#÷ρ t� tƒ ¨β r& ©! $# äÝ Ý¡ö6tƒ s− ø—Îh�9 $# yϑÏ9 â !$t± o„ â‘Ï‰ ø)tƒ uρ 4 ¨βÎ) ’ Îû y7Ï9≡sŒ ;M≈ tƒUψ 5Θöθ s)Ïj9 

tβθãΖ ÏΒ÷σãƒ (   ] ٣٧: الروم [  

) ö≅ è% ¨βÎ) ’ În1 u‘ äÝ Ý¡ö6tƒ s−ø— Îh�9 $# yϑÏ9 â !$t± o„ â‘Ï‰ ø) tƒuρ £Å3≈ s9 uρ u� sYò2 r& Ä¨$̈Ζ9$# Ÿω tβθßϑ n=ôètƒ (   ]
  ] ٣٦: سبأ 



  

) ö≅ è% ¨βÎ) ’ În1 u‘ äÝÝ¡ö6 tƒ s−ø— Îh�9$# yϑÏ9 â !$t± o„ ôÏΒ  ÍνÏŠ$t7 Ïã â‘Ï‰ø) tƒ uρ …çµ s9 4 !$tΒ uρ Ο çFø) xÿΡr&  ÏiΒ &óx« 

uθ ßγsù … çµàÿ Î=øƒä† ( uθ èδuρ ç� ö� yz šÏ%Î—≡§�9$# (    ] ٣٩: سبأ [  

) öΝ s9 uρ r& (#þθ ßϑn=÷ètƒ ¨β r& ©!$# äÝÝ¡ö6 tƒ s− ø—Îh�9 $# yϑÏ9 â!$ t±o„ â‘Ï‰ ø) tƒuρ 4 ¨βÎ) ’ Îû š� Ï9≡sŒ ;M≈ tƒUψ 5Θöθs) Ïj9 

tβθãΖ ÏΒ÷σãƒ (    ] ٥٢: الزمر [    

) … çµs9 ß‰‹Ï9$s) tΒ ÏN≡uθ≈ yϑ¡¡9 $# ÇÚö‘F{$# uρ ( äÝÝ¡ ö6tƒ s− ø—Îh�9 $# yϑÏ9 â !$t± o„ â‘Ï‰ ø) tƒuρ 4 … çµ̄Ρ Î) Èe≅ ä3Î/ > óx« 

×ΛÎ=tæ (     ] ١٢: الشورى [    

فالداللة احملمولة يف هذه اآليات الكرمية احلاملة ملقابلة هاتني الكلمتني يف مسألة حمددة 
¡äÝÝ (هو املد والسعة والفتح  ، هي باجتاه واحد أفقي ö6tƒ (  مقابل التضييق والتحديد) 

â‘Ï‰ ø)tƒ uρ (  .. واحد هو مسألة الرزق جاهوكلُّ ذلك بات..  
، ) ب ، س ، ط ( وهذه الداللة اليت حتملها الكلمات املشتقّة من اجلذر اللغوي .. 

هذه الداللة .. تجاه املسألة املتعلّقة ا بأنه االنفتاح والسعة واالمتداد باتجاه حمدد هو ا
  ..نراها جلية يف اآلية التالية 

) * öθ s9uρ xÝ |¡o0 ª! $# s− ø— Îh�9$# ÍνÏŠ$t7Ïè Ï9 (# öθ tót7 s9 ’Îû ÇÚö‘F{$# Å3≈ s9 uρ ãΑÍi” t∴ãƒ 9‘y‰ s)Î/ $̈Β â !$ t±o„ 4 …çµ ¯ΡÎ) 

ÍνÏŠ$t7 ÏèÎ/ 7��Î7 yz ×��ÅÁ t/  (    ] ٢٧: الشورى [  
  ..لداللة نراها جلية أيضاً يف اآلية التالية وهذه ا.. 
) .È⌡s9 |MÜ |¡o0 ¥’ n<Î) x8 y‰tƒ Í_n=çFø) tGÏ9 !$ tΒ O$tΡ r& 7Ý Å™$t6Î/ y“Ï‰tƒ y7 ø‹s9 Î) y7 n=çF ø%L{ ( þ’ ÎoΤ Î) Ú’%s{r& ©! $# 

¡> u‘ tÏϑn=≈ yè ø9$# (   ] ٢٨: املائدة [   
ل ، وليس مفتوحاً على البسط هو باتجاه مسألة حمددة هي القت.. فكما نرى .. 

  ..غريها من املسائل 
، ) ب ، س ، ط ( وهذه الداللة اليت حتملها الكلمات املشتقّة من اجلذر اللغوي .. 

  ..بأنها االنفتاح والسعة واالمتداد باتجاه مسألة حمددة ، نراها جلية يف اآلية التالية 



  

) Ÿω uρ ö≅ yèøg rB x8y‰ tƒ »'s!θè=øótΒ 4’ n<Î) y7 É)ãΖ ãã Ÿω uρ $ yγôÜ Ý¡ö6s? ¨≅ä. ÅÝó¡t6 ø9$# y‰ãè ø)tF sù $ YΒθè=tΒ #·‘θÝ¡øt¤Χ 

  ] ٢٩: اإلسراء [   )
ونرى أيضاً أنَّ البسط هو باتجاه مسألة حمددة هي مد اليد ، وليس مفتوحاً على 

  ..غريها من املسائل 
، ) س ، ط  ب ،( وهذه الداللة اليت حتملها الكلمات املشتقّة من اجلذر اللغوي .. 

  ..بأنها االنفتاح واالمتداد باتجاه مسألة حمددة ، نراها جلية يف اآلية التالية 
) ª!$# “Ï%©!$# ã≅Å™ ö� ãƒ yx≈ tƒ Ìh�9$# ç�� ÏWçG sù $\/$ys y™ … çµäÜ Ý¡ö6 u‹ sù ’Îû Ï !$ yϑ¡¡9 $# y# ø‹ x. â !$ t±o„ … ã&é# yèøg s† uρ 

$Zÿ |¡Ï. “u� tIsù s−øŠ sθø9 $# ßl ã�øƒ s† ôÏΒ ÏµÎ=≈ n=Åz ( !# sŒÎ*sù z>$|¹r& Ïµ Î/ tΒ â !$t± o„ ôÏΒ ÿÍνÏŠ$t7Ïã # sŒÎ) ö/ ãφ 

tβρç� Å³ö;tGó¡ o„ (    ] ٤٨: الروم [   
ونرى أيضاً أنَّ البسط هو باتجاه مسألة حمددة هي مد السحاب ، وليس مفتوحاً  

  ..على غريها من املسائل 
  ..وهذه الداللة نراها جلية يف اآليات التالية .. 
) $ pκ š‰r' ¯≈ tƒ šÏ%©!$# (#θãΨ tΒ# u (#ρã�ä. øŒ$# |M yϑ÷èÏΡ «!$# öΝà6ø‹ n=tæ øŒÎ) §Ν yδ îΠöθ s% βr& (#þθ äÜ Ý¡ö6tƒ öΝ ä3øŠs9 Î) 

óΟ ßγtƒ Ï‰÷ƒ r& £#s3 sù óΟ ßγ tƒÏ‰ ÷ƒr& öΝà6Ζ tã ( (#θà)̈? $# uρ ©!$# 4 ’ n?tã uρ «! $# È≅ ©. uθtGuŠ ù=sù šχθãΨÏΒ÷σ ßϑø9 املائدة [   ) #$
 :١١ [    

) ÏM s9$s%uρ ßŠθåκ u� ø9 $# ß‰ tƒ «! $# î' s!θè=øótΒ 4 ôM ¯=äî öΝÍκ‰É‰ ÷ƒr& (#θãΨÏè ä9 uρ $ oÿÏ3 (#θä9$s% ¢ ö≅ t/ çν# y‰tƒ Èβ$tGsÛθÝ¡ö6tΒ 

ß,ÏÿΨ ãƒ y# ø‹ x. â!$ t±o„ 4 �χ y‰ƒÍ”z� s9 uρ #Z�� ÏVx. Νåκ ÷] ÏiΒ !$̈Β tΑÌ“Ρ é& y7 ø‹ s9 Î) ÏΒ y7 Îi/ ¢‘ $ YΖ≈u‹ øóèÛ #\� øÿ ä.uρ 4 $ uΖ øŠs) ø9 r&uρ 

ãΝ æηuΖ÷� t/ nοuρ≡y‰yè ø9$# u !$ŸÒøó t7ø9 $# uρ 4’ n<Î) ÏΘ öθtƒ Ïπ yϑ≈ uŠÉ)ø9 $# 4 !$ yϑ¯=ä. (#ρß‰ s%÷ρ r& # Y‘$ tΡ É> ö� ysù=Ïj9 $ yδ r' xÿôÛ r& ª!$# 4 
tβöθ yèó¡ tƒuρ ’ Îû ÇÚö‘F{$# #YŠ$|¡sù 4 ª! $#uρ Ÿω �= Ïtä† tÏ‰Å¡øÿ ßϑø9     ] ٦٤: املائدة [   ) #$

) ôtΒuρ ãΝn=øß r& Ç£ϑÏΒ 3“u� tIøù$# ’ n?tã «! $# $ ¹/É‹ x. ÷ρ r& tΑ$ s% zÇrρé& ¥’ n<Î) öΝs9 uρ yyθãƒ Ïµ ø‹s9 Î) Öó x«  tΒuρ 

tΑ$ s% ãΑ Ì“Ρé' y™ Ÿ≅ ÷W ÏΒ !$ tΒ tΑ t“Ρ r& ª! $# 3 öθs9 uρ #“t� s? ÏŒÎ) šχθßϑÎ=≈ ©à9$# ’Îû ÏN≡t� yϑxî ÏN öθ pRùQ$# èπs3Í× ¯≈ n=yϑø9 $#uρ 



  

(# þθäÜ Å™$t/ óΟ ÎγƒÏ‰÷ƒ r& (# þθã_ Ì�÷zr& ãΝ à6|¡àÿΡ r& ( tΠöθ u‹ø9 $# šχ÷ρ t“øgéB z># x‹tã Èβθßγø9 $# $ yϑÎ/ öΝ çFΖ ä. tβθä9θà) s? 

’ n?tã «! $# u� ö� xî Èd,ptø:$# öΝçGΨ ä. uρ ô tã Ïµ ÏG≈ tƒ# u tβρç�É9õ3tF ó¡n@ (    ] ٩٣: األنعام [  

) …çµ s9 äοuθôã yŠ Èd,ptø:$# ( tÏ%©! $#uρ tβθãã ô‰ tƒ ÏΒ ÏµÏΡρßŠ Ÿω tβθç7‹Éf tGó¡o„ Ο ßγs9 > óý Î/ �ωÎ) ÅÝ Å¡≈ t6 x. 

Ïµø‹ ¤ÿ x. ’n<Î) Ï !$ yϑø9$# x÷ è=ö6 u‹ Ï9 çν$sù $tΒuρ uθèδ  ÏµÉóÎ=≈ t7 Î/ 4 $ tΒuρ â !%tæßŠ tÍ� Ïÿ≈ s3ø9$# �ω Î) ’Îû 9≅≈ n=|Ê (   ] الرعد :
١٤ [      

) öΝ åκ â:|¡øt rBuρ $ Wß$s) ÷ƒr& öΝ èδ uρ ×Šθè%â‘ 4 öΝ ßγç6 Ïk=s) çΡuρ |N# sŒ ÈÏϑu‹ ø9$# |N#sŒuρ ÉΑ$yϑÏe±9$# ( Ο ßγ ç6ù=x. uρ ÔÝ Å¡≈ t/ 

ÏµøŠ tã#u‘ÏŒ Ï‰ŠÏ¹uθ ø9$$ Î/ 4 Èθs9 |M ÷è n=©Û$# öΝ Íκ ö� n=tã |M ø‹ ©9uθ s9 óΟ ßγ÷Ψ ÏΒ #Y‘# t�Ïù |M ø⁄Î=ßϑs9 uρ öΝ åκ÷] ÏΒ $ Y6 ôãâ‘ (    ] الكهف

 :١٨ [      

) β Î) öΝ ä.θàÿs) ÷Vtƒ (#θçΡθä3tƒ öΝ ä3s9 [ !#y‰ ôã r& (#þθ äÜÝ¡ö6 tƒ uρ öΝä3ö‹ s9 Î) öΝ åκu‰ Ï‰÷ƒ r& Ν åκ tJoΨ Å¡ø9 r&uρ Ï þθ�¡9 $$ Î/ (#ρ–Šuρ uρ 

öθ s9 tβρã� àÿ õ3s? (   ] ٢: املمتحنة [    

) ª! $#uρ Ÿ≅ yèy_ â/ä3 s9 uÚ ö‘F{$# $ WÛ$ |¡Î0 (   ] ١٩: نوح [    

ب ( ،، ) ب ، س ، ط (  [: يف كتاب اهللا تعاىل هناك جذران خمتلفان مها .. إذا .. 
حدود اجلذر  ، ولكلٍّ منهما حدوده من املعاين والدالالت ، واليت متيزه عن ]) ، ص ، ط 

  ..اآلخر 
äÝ ( [أما القول بأنَّ الكلمتني  +Áö6 tƒuρ (  ،،) Zπ sÜ)Á t/ ( ( [  مها من اجلذر اللغوي )

حيث متَّ استبدل حرف السني حبرف الصاد ،  فهو قولٌ ينقضه رسم ) ب ، س ، ط 
ب ، (  كتاب اهللا تعاىل ، وتنقضه الدالالت احملمولة اتني الكلمتني املتفرعتني من اجلذر

عن الدالالت احملمولة مبشتقّات  –كما رأينا  –، واليت هلا حدودها املميزة ) ص ، ط 
  ) ..ب ، س ، ط ( اجلذر 

ب ( ،، ) ب ، س ، ط (  [وما رأيناه من متايز ما بني دالالت اجلذرين املختلفني .. 
نهما جذر ومن خصوصية تميز كالً منهما عن اآلخر ، ومن توهمهم بأ ]) ، ص ، ط 



  

�tβρã ( [، نرى توهماً مثيالً له هو تصور الكلمتني ) ب ، س ، ط ( واحد هو  ÏÜø‹ kÁßϑø9 $# 

(  ،) @� ÏÜ øŠ|ÁßϑÎ/ ( [  هما من اجلذرالواردتني يف كتاب اهللا تعاىل ، بأن ) س ، ط ، ر.. ( 
يف إطار اصطفاف ) س ، ط ، ر ( يف كتاب اهللا تعاىل تدور دالالت اجلذر .. 

  ..احلروف يف تكوين الكتاب 
 ) úχ 4 ÉΟn= s)ø9 $# uρ $ tΒuρ tβρã� äÜ ó¡o„ (   ] ١: القلم [    

  ..وهذا ما نراه أيضاً يف اآليات الكرمية ..  
) β Î)uρ  ÏiΒ >πtƒ ö� s% �ω Î) ßøtwΥ $ yδθà6Î=ôγ ãΒ Ÿ≅ ö6s% ÏΘöθtƒ Ïπ yϑ≈ uŠÉ) ø9$# ÷ρ r& $ yδθç/ Éj‹ yèãΒ $ \/#x‹ tã # Y‰ƒÏ‰x© 4 

tβ% x. y7 Ï9≡sŒ ’ Îû É=≈ tGÅ3ø9 $# # Y‘θäÜ ó¡tΒ (   ] ٥٨: اإلسراء [    

) �É< ¨Ζ9$# 4’ n<÷ρ r& šÏΖ ÏΒ÷σßϑø9 $$ Î/ ôÏΒ öΝÍκ Å¦àÿΡr& ( ÿ… çµã_≡uρø— r& uρ öΝåκ çJ≈ yγ ¨Βé& 3 (#θä9'ρ é&uρ ÏΘ%tn ö‘F{$# öΝåκ ÝÕ÷è t/ 

4† n<÷ρr& <Ù÷è t7Î/ ’ Îû É=≈ tFÅ2 «! $# z ÏΒ šÏΖ ÏΒ÷σ ßϑø9 $# tÌ�Éf≈ yγßϑø9 $#uρ HωÎ) β r& (#þθ è=yèøÿ s? #’ n<Î) Νä3Í← !$uŠÏ9 ÷ρ r& 

$]ùρã� ÷è̈Β 4 šχ%Ÿ2 y7 Ï9≡sŒ ’ Îû É=≈ tGÅ6ø9 $# # Y‘θäÜ ó¡tΒ (    ] ٦: األحزاب [    

) Í‘θ’Ü9 $#uρ ∩⊇∪ 5=≈ tFÏ. uρ 9‘θäÜó¡̈Β ∩⊄∪ ’Îû 5e−u‘ 9‘θà±Ψ ¨Β  (  ] ٣ – ١: الطور [   

) ‘≅ ä. uρ & óx« çνθè=yè sù ’ Îû Ì�ç/ –“9 $# ∩∈⊄∪ ‘≅ ä. uρ 9��Éó |¹ 9��Î6 x.uρ í� sÜ tGó¡•Β  (   ] ٥٣ – ٥٢: القمر [  

  ..واألساطري هي أفاعيل ذلك ، فاألساطري أباطيل كُتبت من الباطل .. 
) ãΑθà)tƒ tÏ%©!$# (# ÿρã� xÿ x. ÷β Î) !# x‹≈ yδ HωÎ) ç�� ÏÜ≈y™ r& t,Î!̈ρ F{$# (   ] ٢٥: األنعام [    

) (# þθä9$ s%uρ ç��ÏÜ≈ y™r& šÏ9̈ρ F{$# $ yγt7 oKtGò2 $# }‘ÏS sù 4’n? ôϑè? Ïµø‹ n=tã Zο t� ò6ç/ Wξ‹ Ï¹r&uρ (   ] الفرقان
 :٥ [    

tβρ ( [أما الكلمتان ..  ã� ÏÜ ø‹ kÁ ßϑ ø9 $# (   ،) @� ÏÜ øŠ |Á ßϑ Î/ ( [  فهما مشتقّتان من اجلذر )
  ) ..س ، ط ، ر ( ، وهو جذر آخر خمتلف متاماً عن اجلذر ) ص ، ط ، ر 
) ÷Πr& öΝ èδ y‰ΖÏã ßÉ!# t“yz y7 În/ u‘ ÷Πr& ãΝ èδ tβρã� ÏÜ ø‹kÁ ßϑø9$# (   ] ٣٧: الطور [    



  

) ö� Ïj. x‹ sù !$yϑ¯Ρ Î) |MΡ r& Ö� Åe2x‹ ãΒ ∩⊄⊇∪ |M ó¡©9 Ο Îγø‹ n=tæ @� ÏÜ øŠ|ÁßϑÎ/ ∩⊄⊄∪ �ω Î) tΒ 4’ ¯<uθ s? t� xÿ x.uρ ∩⊄⊂∪ 

çµç/ Éj‹ yèã‹ sù ª! $# z># x‹ yèø9 $# u� y9ø. F{$#  (   ] ٢٤ – ٢١: الغاشية [    

تدور ) ص ، ط ، ر ( أنَّ دالالت هذا اجلذر اللغوي  وما نراه يف كتاب اهللا تعاىل  
س ، ( وهذا بعيد متاماً عن دالالت اجلذر اللغوي .. يف إطار التعهد للشيء والتسلّط عليه 

  ) ..ط ، ر 
لرمستا يف كتاب اهللا تعاىل ) س ، ط ، ر ( ولو كانت هاتان الكلمتان من اجلذر 

م القرآين ليس عبثاً ، وهو دليلٌ قطعي على أنهما بالسني بدل الصاد ، فورودمها ذا الرس
، هذا إضافة إىل الدالالت املختلفة هلما عن دالالت مجيع ) ص ، ط ، ر ( من اجلذر 

  ..يف كتاب اهللا تعاىل ) س ، ط ، ر ( مشتقّات اجلذر 
حيث حلّ حرف ) س ، ط ، ر ( أما القول بأنَّ هاتني الكلمتني مشتقّتان من اجلذر 

اد مكان حرف السني ، فهو قولٌ ليس سليماً على اإلطالق ، وينقضه رسم هاتني الص
الكلمتني يف كتاب اهللا تعاىل ، وتنقضه الدالالت اليت حتملها هاتان الكلمتان ، واليت تتميز 

  ..كما رأينا ) س ، ط ، ر ( عن الدالالت اليت حتملها مجيع مشتقّات اجلذر 
  ..ولنأخذ مسألة أُخرى .. 
< (لننظر يف رسم كلمة  .. ô“($ t±Ï9 (  ز يف هذا املوضع من القرآن الكرمياملمي..  

) Ÿω uρ £ s9θà)s? > ô“($t±Ï9 ’ ÎoΤÎ) ×≅ Ïã$sù š� Ï9≡sŒ # ´‰xî ∩⊄⊂∪ Hω Î) β r& u !$t± o„ ª! $# 4 � ä.øŒ $#uρ š�−/ §‘ #sŒÎ) 

|MŠÅ¡nΣ ö≅ è%uρ #|¤tã βr& ÇtƒÏ‰ ôγ tƒ ’ În1 u‘ z> t� ø%L{ ôÏΒ #x‹≈ yδ # Y‰ x©u‘ (   ] ٢٤ - ٢٣: الكهف [    
إننا جند أنَّ هذه الكلمة تصور لنا صورة الشيء املوجود يف خيال اإلنسان ، وغري 
املوجود يقيناً يف الواقع ، هذا الشيء الذي يتخيل اإلنسان أنه سيقوم بفعله غداً ، وهو ال 

ك ، لذلك فإنّ ميلك من أسباب ذلك أي سبب ، لكي يكون عنده يقني بأنه سيفعل ذل
ا اإلنسان ، هلاليء ، حسب الزاوية اليت ينظر من خهذه الكلمة هي صفة واسم هذا الش

ويعتقد بفعل ذلك وإجياد هذا الشيء فيما بعد ، فهي تصور هذا الشيء بعد إلقاء الضوء 
.. عليه من زاوية خيال اإلنسان ، وظنه وأمانيه ، وليس من زاوية وجوده يقيناً يف الواقع 



  
هذه املسألة املميزة ، واليت تصفها وتصورها هذه الكلمة ، جندها ترسم يف كتاب اهللا تعاىل 

  ..بشكلٍ مميز أيضاً 
#) (يف القرآن الكرمي مخس مرات ، مرة بصورة  تردإنَّ كلمة أبناء  àσ̄≈ oΨ ö/ r& (  وأربع ،

u (مرات بصورة  !$oΨ ö/ r& (  ..احمليط بال صورة األوىل ، لوجدنا أنَّ هذه ولو نظرنا إىل النص
الكلمة تصور لنا هذه املسألة من الزاوية اليت يفتريها بعض البشر على اهللا تعاىل ، وادعائهم 

  ..أنهم أبناء اهللا سبحانه وتعاىل وأحباؤه 
) ÏM s9$s% uρ ßŠθßγ u‹ ø9$# 3“t�≈|Á ¨Ψ9$# uρ ßøtwΥ (# àσ̄≈ oΨ ö/ r& «!$# …çνàσ ¯≈ ¬6Ïm r&uρ 4 ö≅ è% zΝÎ= sù Ν ä3ç/ Éj‹yè ãƒ Ν ä3Î/θçΡä‹ Î/ ( 

ö≅ t/ Ο çFΡ r& ×� |³o0 ô£ϑÏiΒ t, n=y{ 4 ã� Ïÿøó tƒ yϑÏ9 â!$ t±o„ Ü> Éj‹ yèãƒ uρ  tΒ â !$ t±o„ 4 ¬! uρ à7 ù=ãΒ ÏN≡uθ≈ yϑ¡¡9 $# ÇÚ ö‘F{ $#uρ 

$ tΒuρ $yϑßγ uΖ ÷� t/ ( Ïµ ø‹s9 Î) uρ ç��ÅÁ yϑø9     ] ١٨: املائدة [   ) #$
ه الكلمة تصور لنا هذه املسألة من زاوية ولو نظرنا يف النصوص اُألخرى لوجدنا هذ

  ..نسب األبناء إىل البشر ، وليس إىل اهللا سبحانه وتعاىل 
) Ÿω uρ šÏ‰ ö7ãƒ £ßγ tFt⊥ƒÎ— �ω Î)  ∅Îγ ÏFs9θãè ç7Ï9 ÷ρ r&  ∅ÎγÍ← !$t/# u ÷ρ r& Ï!$ t/#u  ∅Îγ ÏGs9θãèç/ ÷ρr& 

 ∅Îγ Í←!$ oΨ ö/r& ÷ρ r& Ï !$ oΨö/ r&  ∅Îγ ÏGs9θãèç/ (   ] ٣١: النور [    

) �ω yy$ uΖã_ £Íκ ö� n=tã þ’ Îû £Íκ É″!$ t/#u Iω uρ £Îγ Í←!$ uΖ ö/r& Iω uρ £Íκ ÍΞ≡uθ ÷zÎ) Iω uρ Ï !$uΖ ö/ r& £ÍκÍΞ≡uθ÷zÎ) Iωuρ Ï!$ oΨ ö/r& 

£Îγ Ï?≡uθyzr& ............... (   ] ٥٥: األحزاب [    

) $ £ϑn=sù Νèδ u !%ỳ Èd,ys ø9 $$Î/ ôÏΒ $tΡ Ï‰ΖÏã (#θä9$s% (#þθ è=çFø%$# u !$ oΨö/ r& šÏ%©!$# (#θãΖ tΒ# u … çµyè tΒ 

(#θãŠós tFó™ $#uρ öΝ èδ u!$ |¡ÏΡ 4 (  ] ٢٥: غافر [     
وهكذا نرى كيف أنَّ اختالف الزاوية اليت يسقط منا الضوء لتصوير املسألة ، يؤدي 

  ..إىل اختالف صورا يف كتاب اهللا سبحانه وتعاىل 
  ..  ولنأخذ مسألةً أُخرى

≈z (لننظر إىل كلمة ..  t↔ ø9   ..يف كتاب اهللا تعاىل  ) #$



  

≈z (حنن البشر نرى دالالت كلمة  t↔ ø9 من مناظرينا البشرية احملكومة لقوانني الزمان  ) #$
بينما دالالت هذه الكلمة يف كتاب اهللا تعاىل نراها فوق حدود الزمان واملكان .. واملكان 

 (ل بالسياق القرآين احمليط بكلمة ، فهي تعين املوقف الذي عنده يتم تصوير احلكم احملمو

z≈ t↔ ø9 $# ( ..  

≈z (كلمة   t↔ø9 مرات يف كتاب اهللا تعاىل ، تأيت فيها مجيعها جمردة عن )  ٨( ترد  ) #$
  ..والنص القرآين التايل يؤكّد هذه احلقيقة .. الزمن 
) $pκ š‰ r'̄≈ tƒ �É<̈Ζ9 $# ÇÚÌh� ym šÏΖ ÏΒ÷σßϑø9 $# ’ n?tã ÉΑ$tFÉ) ø9$# 4 βÎ)  ä3tƒ öΝ ä3Ζ ÏiΒ tβρç� ô³Ïã tβρç� É9≈ |¹ 

(#θç7 Î=øótƒ È÷tGs�($ ÏΒ 4 β Î) uρ ä3 tƒ Ν à6Ζ ÏiΒ ×πs� ($ÏiΒ (# þθç7 Î=øótƒ $Zÿ ø9 r& zÏiΒ šÏ%©!$# (#ρã� xÿ x. óΟ ßγ ¯Ρr' Î/ ×Πöθ s% �ω 
šχθßγ s) øÿtƒ ∩∉∈∪ z≈ t↔ø9 $# y#¤ÿ yz ª!$# öΝ ä3Ψ tã zΝÎ=tæ uρ �χr& öΝä3ŠÏù $Zÿ ÷è |Ê 4 β Î*sù ä3tƒ Ν à6ΖÏiΒ ×πs�($ ÏiΒ 

×οt� Î/$|¹ (#θç7 Î=øó tƒ È÷ tGs�($ÏΒ 4 βÎ) uρ  ä3tƒ öΝä3Ζ ÏiΒ ×#ø9 r& (# þθç7 Î=øótƒ È÷ xÿø9 r& ÈβøŒÎ*Î/ «!$# 3 ª! $#uρ yì tΒ tÎ� É9≈ ¢Á9 $# (  
  ] ٦٦ – ٦٥: األنفال [ 

≈ (إنَّ كلمة  t↔ø9$# (  ةيف العبارة القرآني) z≈ t↔ ø9$# y# ¤ÿ yz ª! $# öΝ ä3Ψ tã ( املوقف  تعين عند
الذي علم اهللا تعاىل فيه بعلمه الكاشف أزالً أنَّ هناك ضعفاً عند بعض املؤمنني الذين ال 
يستطيع أحدهم مواجهة عشرة من الكافرين ، عند هذا احلد خفّف اهللا تعاىل نسبة 
املواجهة من واحد إىل عشرة للمؤمنني األقوياء يف اآلية األوىل ، إىل واحد إىل اثنني 

  .. الضعاف يف اآلية الثانية  للمؤمنني
zΝÎ=tæ (وكلمة  uρ (  ةبصيغة املاضي دون املضارع يف العبارة القرآني) z≈ t↔ ø9$# y#¤ÿ yz ª! $# 

öΝ ä3Ψ tã zΝ Î=tæ uρ �χr& öΝ ä3ŠÏù $ Zÿ÷è |Ê 4 (  ة تفسرينا هلذه اآليات الكرمية ، فالكلمةتؤكِّد صح) 

zΝ Î=tæuρ ( ا قد هي بصيغة املاضي وليس املضارع ، وكة الثالثة ننا يف النظريبي ) املطلق احلق (
  ..كيف أنَّ هذه الصيغة تصور علم اهللا تعاىل الكاشف أزالً ملا سيكون  ،

  ..وهذه املسألة نراها ذاا يف النص القرآين التايل 



  

) ¨≅ Ïmé& öΝà6 s9 s's# ø‹ s9 ÏΘ$ uŠÅ_Á9 $# ß] sù§�9$# 4’ n<Î) öΝ ä3Í← !$|¡ÎΣ 4 £èδ Ó¨$t6 Ï9 öΝä3©9 öΝ çFΡ r&uρ Ó¨$t6 Ï9 £ßγ ©9 3 
zΝ Î=tæ ª! $# öΝ à6̄Ρr& óΟ çGΨä. šχθçΡ$tFøƒrB öΝ à6|¡àÿΡr& z>$tGsù öΝä3ø‹ n=tæ $xÿ tã uρ öΝä3Ψ tã ( z≈ t↔ø9 $$ sù 

£èδρç� Å³≈ t/ (#θäótF ö/$# uρ $ tΒ |= tFŸ2 ª! $# öΝ ä3s9 4 (#θè=ä. uρ (#θç/ u� õ°$# uρ 4®L ym ẗt7 oKtƒ ãΝä3 s9 äÝ ø‹ sƒø:$# âÙu‹ ö/F{$# zÏΒ 

ÅÝ ø‹ sƒø:$# ÏŠuθó™ F{$# z ÏΒ Ì� ôf xÿø9 $# ( ¢Ο èO (#θ‘ϑÏ? r& tΠ$u‹Å_Á9 $# ’ n<Î) È≅ øŠ©9 $# 4 Ÿω uρ  ∅ èδρç� Å³≈ t7è? óΟ çFΡ r&uρ tβθàÿ Å3≈ tã 

’ Îû Ï‰Éf≈ |¡yϑø9 $# 3 y7 ù=Ï? ßŠρß‰ãn «! $# Ÿξ sù $ yδθç/ t�ø) s? 3 y7 Ï9≡x‹ x. ÚÎi t6ãƒ ª! $# Ïµ ÏG≈ tƒ# u Ä¨$̈Ψ=Ï9 óΟ ßγ̄=yè s9 

šχθà) −Gtƒ (   ] ١٨٧: البقرة [  

zΝ (إنّ ورود كلمة  Î=tæ (  بصيغة املاضي دون املضارع يف هذه اآلية الكرمية) zΝ Î=tæ ª! $# 

öΝ à6̄Ρr& óΟ çGΨ ä. šχθçΡ$tFøƒrB öΝà6|¡àÿΡ r& ( ُّعلى علم اهللا تعاىل الكاشف أزالً ، وال يعين  يدل

≈z (وبالتايل فكلمة  أحداثاً حدثت ومتّ بعدها حصول علم اهللا تعاىل ، –أبداً  – t↔ø9 $$ sù (  يف

≈z (هذه اآلية الكرمية  t↔ø9 $$sù £èδρç� Å³≈ t/ (#θäó tFö/ $#uρ $ tΒ |= tF Ÿ2 ª! $# öΝ ä3s9 4 (#θè=ä. uρ (#θç/ u� õ°$# uρ 4 ®Lym 

ẗ t7oK tƒ ãΝ ä3s9 äÝ ø‹ sƒø:$# âÙ u‹ ö/F{$# zÏΒ ÅÝ ø‹ sƒø:$# ÏŠuθ ó™F{$# zÏΒ Ì� ôfxÿ ø9 $# ( ¢Ο èO (#θ‘ϑÏ? r& tΠ$u‹ Å_Á9 $# ’ n<Î) È≅ øŠ©9 $# 4 
Ÿω uρ  ∅ èδρç� Å³≈ t7è? óΟ çFΡ r&uρ tβθàÿ Å3≈ tã ’ Îû Ï‰Éf≈ |¡yϑø9 ≈z (، هذه الكلمة  ) 3 #$ t↔ ø9$$ sù (  تتعلّق بعلم

اهللا تعاىل الكاشف أزالً ، وتعين عند احلد الذي علم اهللا تعاىل فيه أزالً أنكم بكينونتكم 
علّق األحكام الواردة يف هذه اآلية الكرمية من البشرية ختتانون أنفسكم ، عند هذا احلد تت

  ....... مباشرة وأكل وشرب 
≈z (وكذلك األمر بالنسبة لكلمة  t↔ø9 $# y(  يف اآلية الكرمية ..  

) tΑ$s% … çµ̄Ρ Î) ãΑθà) tƒ $ pκ̈ΞÎ) ×οt� s) t/ �ω ×Αθä9 sŒ ç�� ÏVè? uÚ ö‘F{$# Ÿω uρ ’ Å+ ó¡s? ŷ ö�ptø:$# ×πyϑ¯=|¡ãΒ �ω sπu‹ Ï© 

$ yγ‹ Ïù 4 (#θä9$s% z≈ t↔ø9 $# |M ÷∞Å_ Èd, ysø9 $$Î/ 4 $ yδθçtr2x‹ sù $tΒuρ (#ρßŠ% x. šχθè=yèøÿ tƒ (   ] ٧١: البقرة [    



  
فبنو إسرائيل عندما طلبوا من موسى عليه السالم أن يبين هلم صفات البقرة اليت أُمروا 

ا هذه البقرة بذحبها ، وصل م البيان إىل حد فاصلٍ وقفوا عنده وكفّوا عن أسئلتهم وذحبو
≈z (هذا احلد تصوره لنا كلمة ..  t↔ø9 $# y(  يف هذه اآلية الكرمية..  

≈z (وهذا ما نراه يف بقية الصور القرآنية احلاملة لكلمة  t↔ø9 $# y( ،  ة منذه اخلصوصي
  ..يف كتاب اهللا تعاىل  الرسم
) ÏM |¡øŠs9 uρ èπt/ öθ−G9 $# šÏ%©# Ï9 tβθè=yϑ÷ètƒ ÏN$ t↔ÍhŠ¡¡9 $# #̈Lym # sŒÎ) u� |Ø ym ãΝèδ y‰ tnr& ÝVöθ yϑø9$# tΑ$s% 

’ ÎoΤ Î) àMö6 è? z≈ t↔ø9 $# Ÿωuρ tÏ%©! $# šχθè?θßϑtƒ öΝ èδ uρ î‘$¤ÿ à2 4 y7 Í× ¯≈ s9'ρ é& $ tΡô‰ tFôã r& öΝçλ m; $¹/# x‹tã $ VϑŠÏ9 r& (   ]
  ] ١٨: النساء 

) ¢Ο èOr& #sŒÎ) $tΒ yìs%uρ Λ äΖ tΒ# u ÿÏµÎ/ 4 z≈ t↔ø9!# u ô‰ s%uρ Λ äΨ ä. ÏµÎ/ tβθè=É∨ ÷è tGó¡n@ (   ] ٥١: يونس [   

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

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

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

šÏ%Ï‰≈¢Á9   ] ٥١: يوسف [   ) #$

≈z (الداللة املتعلّقة ذه الكلمة .. إذاً  t↔ø9 $# (  دة عن مفهوم الزمان ، ومتعلّقة باحلدجمر
  .. اق القرآين احمليط الذي عنده تعلّق احلكم واخلرب احملمول بالسي

  ..بينما يف اآلية الكرمية التالية .. 
) $̄Ρ r&uρ $ ¨Ζ ä. ß‰ãèø) tΡ $ pκ ÷]ÏΒ y‰Ïè≈ s)tΒ Æì ôϑ¡¡=Ï9 (  yϑsù Æì ÏϑtGó¡o„ tβFψ $# ô‰ Ågs† … çµs9 $ \/$pκ Å− # Y‰|¹§‘ (   ]
   ] ٩: اجلن 

tβ (نرى أنَّ رسم كلمة  Fψ$# (  ففي .. فيها خيتلف عنه يف كلِّ احلاالت السابقة

≈z (احلاالت السابقة رمست بالشكل  t↔ø9$# (  ، دون حرف األلف بني حريف الالم والنون

tβFψ (ويف هذه اآلية الكرمية نرى وجود حرف األلف بني حريف الالم والنون  $# (  ،



  
وبالتايل فالداللة احملمولة ذه الكلمة املميزة رمساً حتمل خصوصيةً متيزها عن الداللة 

≈z (بكلمة  احملمولة t↔ø9   ..يف اآليات السبع األوىل  ) #$

tβ (ولو نظرنا يف السياق القرآين احمليط بكلمة  Fψ$# (  هذا الرسم املختلف ، لرأينا أن
على الرغم من أنَّ الصورة املرسومة ذا السياق متعلّقة باحلد الذي عنده تغير احلكم من 

ن يقعد من اجلن مقاعد للسمع ، على عدم وجود شهاب رصد إىل وجود شهاب رصد مل
  ..الرغم من ذلك فإنَّ حالة استرقاق السمع مل تنته 

) $ ¯Ρ r&uρ $oΨ ó¡yϑs9 u !$ yϑ¡¡9$# $ yγ≈ tΡ ô‰ ỳ uθ sù ôM y∞ Î=ãΒ $U™ t� ym # Y‰ƒÏ‰ x© $Y7 åκ à− uρ ∩∇∪ $ ¯Ρr& uρ $ ¨Ζ ä. ß‰ ãèø) tΡ $ pκ ÷] ÏΒ 

y‰ Ïè≈ s) tΒ Æìôϑ¡¡=Ï9 ( yϑsù ÆìÏϑtGó¡o„ tβFψ $# ô‰Åg s† …çµ s9 $ \/$pκÅ− #Y‰ |¹§‘ ∩∪ $ ¯Ρ r&uρ Ÿω ü“Í‘ô‰tΡ ;� Ÿ°r& y‰ƒÍ‘é& 

yϑÎ/ ’ Îû ÇÚö‘F{$# ôΘr& yŠ# u‘r& öΝ ÍκÍ5 öΝ åκ›5 u‘ #Y‰ x©u‘ (   ] ١٠ – ٨: اجلن [  
الذي تغير هو وجود الشهاب الرصد ... فالذي تغير ليس حماولة استرقاق السمع .. 

  ..ملن حياول استرقاق السمع 
) ô‰ s)s9 uρ $ uΖ ù=yèy_ ’Îû Ï !$ yϑ¡¡9$# %[`ρã� ç/ $yγ≈ ¨Ψ −ƒy— uρ šÌ� Ïà≈ ¨Ψ= Ï9 ∩⊇∉∪ $ yγ≈ uΖ ôàÏÿ ym uρ ÏΒ Èe≅ ä. 9≈ sÜ ø‹ x© 

AΟŠÅ_§‘ ∩⊇∠∪ �ω Î) ÇtΒ s− u� tIó™ $# yì ôϑ¡¡9 $# …çµ yèt7 ø? r' sù Ò>$ pκÅ− ×Î7•Β (    ] ١٨ – ١٦: احلجر [   

) $Zà øÿ Ïmuρ  ÏiΒ Èe≅ ä. 9≈ sÜ ø‹ x© 7ŠÍ‘$̈Β ∩∠∪ �ω tβθãè£ϑ¡¡ o„ ’ n<Î) Z∼yϑø9 $# 4’ n?ôã F{$# tβθèùx‹ ø)ãƒ uρ ÏΒ Èe≅ ä. 

5= ÏΡ%ỳ ∩∇∪ #Y‘θãmßŠ ( öΝçλ m; uρ Ò># x‹ tã ë=Ï¹# uρ ∩∪ �ωÎ) ôtΒ y# ÏÜ yz sπ xÿôÜ sƒø:$# …çµ yèt7 ø? r' sù Ò>$pκ Å− Ò= Ï%$ rO  

  ] ١٠ – ٧: الصافات [   )

ناك شهاب فاسترقاق السمع كان قبل هذا األمر وبقي بعده ، واجلديد يف األمر أنه ه
  .. رصد ثاقب مبني يتبع من حياول استرقاق السمع ، فاسترقاق السمع مل ينته 

tβ (وما نراه يف كلمة  Fψ$# (  ذا األمر اجلديد الذي هو احلد الفاصل بني ها ال تتعلّقأن

Ρ̄$ (أمرين وهو وجود الشهاب الرصد ، إنما تتعلّق مبسألة حماولة السمع  r&uρ $̈Ζ ä. ß‰ ãèø) tΡ $ pκ ÷] ÏΒ 

y‰ Ïè≈ s) tΒ Æìôϑ¡¡=Ï9 (  yϑsù ÆìÏϑ tGó¡ o„ tβFψ $# ô‰Ågs† … çµ s9 $ \/$pκ Å− # Y‰|¹§‘ (  تلك املسألة اليت مل تنته ،



  

tβFψ (ولذلك فكلمة .. كمحاولة  يف هذا السياق والتعلّق مبسألة ليست حداً فاصالً  ) #$

≈z (بني أمرين ، نراها ختتلف يف دالالا عن كلمة  t↔ø9 .. آليات السبع األوىل يف ا ) #$
ولذلك نرى أنَّ عظمة الرسم القرآين املطلق يأيت ا برسمٍ خيتلف عن قريناا يف اآليات 

  ..األخرى 
وحني ..... لكرمي كثريةٌ واألمثلةُ اليت تبين تمايز رسمِ الكلمة ذاتها يف القرآن ا.. 
أنَّ هذا سنرى  ، ة واملتعلّقة باحلروفأبعاد املعجزة املعروضة يف هذه النظريعن  احلديث

 املعىن والدالالت ساسِ بِتوازندونَ امل هه يستحيلُ تغرياِهللا تعاىل ، وأن ندمن ع توقيفي الرسم
  ..للكلمات القرآنية 

  ..ولنتابع عرض أبعاد هذه النظرية 
  
  

$      $      $  
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ملّا كانت املفردات القرآنية لغةَ السماء ، وملّا كان رسم كلمات كتاب اهللا تعاىل هو 

وملّا كان القرآن الكرمي تبياناً لكلِّ يف اللوح احملفوظ ،  rبوحي من السماء وكما رآه 
$ (شيء  uΖø9 ¨“tΡ uρ š� ø‹ n=tã |=≈tGÅ3ø9 $# $ YΖ≈u‹ ö; Ï? Èe≅ ä3Ïj9 &óx« (  ] احلرف ،  ] ٨٩: النحل فإنَّ مبدأ عد

ال بد أن يكون مستنبطاً من كتاب اهللا تعاىل ذاته ، وأن املرسوم حرفاً يف كتاب اهللا تعاىل 
  ..حمتوى يف كتاب اهللا تعاىل نتائجه  ىلإيكون من مقدماته 

هو أنْ يكونَ مرسـوماً يف   ، القرآن الكرميحرفاً يف  إنَّ منهج اعتبار احلرف املرسوم
والقرآنُ الكـرمي يثبِـت   .. ، بِغضِ النظر عن كَونِه مقروءاً أو غَير مقروء كتابِ اهللا تعاىل 

  .. صحةَ هذا االستدالل 
لننظر إىل الفارِقِ بني رسمِ كلمة يستأخرون مـا بـني اآليـتني    .. على سبيل املثال 

  .. الكرميتني التاليتني 
) Èe≅ ä3Ï9 uρ >π ¨Βé& ×≅ y_ r& ( # sŒÎ*sù u!%ỳ öΝ ßγè= y_r& Ÿω tβρã�Åzù' tGó¡o„ Zπ tã$y™ ( Ÿω uρ šχθãΒÏ‰ø) tGó¡o„ (   ]

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

، ونرى أنّ اهلمزةَ توضع فوق التاِء فَفي سورة النحل نرى غياب حرف األلف .. 
  .. دونَ أنْ يوضع هلا كرسي خاص بِها ، وبالتايل فهي لَيست حرفاً 



 

χρ (فكلمةُ ..  ã� Ï‚ ø↔ tF ó¡ tƒ (  قُصنالنحل ت من سورة كما نـرى   –يف هذه اآلية– 

βρ (حرفاً عنها يف اآلية اليت من سورة األعراف  ã� Åz ù' tG ó¡ o„ ( ..  

χρ (إذاً كلمة  ...أليس هذا فارِقاً يف الرسمِ القُرآين ؟ ..  ã� Ï‚ ø↔ tF ó¡ tƒ (   هي سـبعة

βρ (وكلمة ، ) ياء ، سني ، تاء ، خاء ، راء ، واو ، نون ( حروف  ã� Åz ù' tG ó¡ o„ (  هي مثانية
  .. ) ياء ، سني ، تاء ، ألف ، خاء ، راء ، واو ، نون (  حروف

رعتبهمـا   ويف هذا املنهجِ ال ترفاً ، ألنةُ حنجرياخل فاألل عتربرفاً ، وال تةُ حالشد– 
  ..مل يرتال رمساً من السماء  –كحروف مرسومة 

  .. لننظُر إىل النص القُرآينِّ التايل .. 
) ô‰ s) s9 uρ $ uΖù= y™ö‘r& Wξ ß™â‘ ÏiΒ y7 Î=ö6 s% $uΖ ù=yèy_ uρ öΝçλ m; %[`≡uρ ø— r& Zπ−ƒ Íh‘èŒuρ 4 $ tΒuρ tβ%x. @Αθß™t� Ï9 βr& u’ ÎA ù'tƒ 

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

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

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

 مرسوم هنا حرف ففكلمة  ..األل) >$ tG Å2 (  نة منمكو ) كاف ، تاء ، ألف ، باء (
..   

≈= (بينما نرى أنَّ كلمةَ ..  tG Å6 ø9 ـ  ) #$ نص ترسـم دونَ  يف اآلية الثانية من هذا ال
وبالتايل ففي هذه الكلمة ال يدخلُ حرف األلف .. حرف ألف بني حريفِّ التاِء والباِء فيها 

≈= (فكلمة  ..امللفوظُ هذا يف تعدادِ حروفِ هذه الكلمة ، ألنه ليس مرسوماً  tG Å6 ø9 $# ( 
  ) ..ألف ، الم ، كاف ، تاء ، باء ( مكونة من 



 

θ# ( هذا النص نرى أيضاً أنّ كَلمةَ ويف..  ßs ôϑ tƒ (   ِـرغَي فأَل فرح بِزِيادة تمسر

θ# (فكلمـة   ..ملْفُوظ يف نِهايتها ، وهذا احلرف هو حرف مرسوم كما نـرى   ßs ôϑ tƒ ( 
  ) ..ياء ، ميم ، حاء ، واو ، ألف ( مكونة من 

  .. ولننظر إىل هذه الصورة القرآنية .. 
) z≈ t↔ø9 $# y# ¤ÿyz ª! $# öΝä3Ψ tã zΝ Î=tæuρ �χ r& öΝ ä3ŠÏù $ Zÿ÷è |Ê 4 (  ] ٦٦: األنفال [   

≈ (إننا نرى أنّ كلمة ..  t↔ ø9 األلف ، والـالم ،  : ترسم ثالثةَ حروف فقط هي  ) #$
اً فاهلمزةُ توضع فوق الالم دون كُرسي خاص بِها ، وبالتايل ليست حرفاً مرسوم.. والنون 

≈ (إذاً كلمةُ .. ، وكذلك األلف اخلنجرية  t↔ ø9 ألف ، الم ، : هي ثالثةُ حروف ، هي  ) #$
  ..نون 

tβ (وقد رأينا يف الفصل السابق كيف أنَّ كلمة  Fψ ترسم يف اآلية التالية رمسـاً  ،  ) #$
  ..ورودها يف كتاب اهللا تعاىل مرات خمتلفاً عنها يف باقي 

) $̄Ρ r&uρ $ ¨Ζ ä. ß‰ãèø) tΡ $ pκ ÷]ÏΒ y‰Ïè≈ s)tΒ Æì ôϑ¡¡=Ï9 (  yϑsù Æì ÏϑtGó¡o„ tβFψ $# ô‰ Ågs† … çµs9 $ \/$pκ Å− # Y‰|¹§‘ (   ]
   ] ٩: اجلن 

tβ (إنَّ كلمة  Fψ ، والنون  واأللف ، األلف ، والالم ،: حروف هي  أربعةترسم  ) #$

≈ (وهي بذلك تزيد حبرف األلف عن كلمة  t↔ ø9 $# ( ..  

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

) Ÿω uρ (# þθè=çGø) s? öΝä. y‰≈ s9÷ρ r& sπ u‹ô± yz 9,≈ n=øΒÎ) ( ßøtªΥ öΝ ßγ è%ã—ö� tΡ ö/ ä.$−ƒÎ) uρ 4 ¨βÎ) öΝßγ n=÷Fs% tβ%Ÿ2 $ \↔ôÜÅz 

# Z��Î6 x. (  ] ٣١: اإلسراء  [  



 

$ (إننا نرى أنّ كلمةَ ..  \↔ ôÜ Åz (  فقط ، هي ثالثةَ حروف مرساِء ، اخلاء ، والط: ت
مجرد حركة ، ومل يوضع هلا كُرسي خاص ا ، ولذلك فهي  –هنا  –فاهلمزةُ .. واأللف 

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

) # sŒÎ*sù u !%ỳ ß‰ôã uρ Íο t�ÅzFψ $# (#θä↔ÿ Ý¡uŠÏ9 öΝà6yδθã_ãρ (#θè=äzô‰ u‹ Ï9 uρ y‰Éf ó¡yϑø9 $# $ yϑŸ2 çνθè= yzyŠ 

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

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

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

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

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

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

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

) Ü=≈ ptõ¾r& uρ Ïπyϑt↔ô± pRùQ$# !$ tΒ Ü=≈ ptõ¾ r& Ïπ yϑt↔ô±pR ùQ$# (  ]٩: اقعة الو [   

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

  ..مربوطة 



 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

) Ü= Ïk=s) çΡuρ öΝåκ sE y‰Ï↔øùr& öΝ èδ t�≈ |Áö/ r&uρ $ yϑx. óΟ s9 (#θãΖ ÏΒ÷σãƒ ÿÏµÎ/ tΑ ¨ρr& ;ο§� s∆ öΝ èδâ‘x‹ tΡ uρ ’ Îû óΟ ÎγÏΖ≈ uŠøó èÛ 

tβθßγ yϑ÷ètƒ (   ] ١١٠: األنعام [   

 ) #xö óÁtGÏ9 uρ Ïµ øŠs9 Î) äοy‰Ï↔øù r& tÏ%©!$# Ÿω šχθãΖÏΒ÷σ ãƒ Íο t�ÅzFψ $$Î/ çνöθ |Ê÷� z� Ï9 uρ (#θèùÎ� tIø) u‹ Ï9uρ $ tΒ Ν èδ 

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



 

 ) ö≅ yèô_ $$sù Zοy‰ Ï↔øùr& š∅ ÏiΒ Ä¨$̈Ζ9 $# ü“Èθ öκ sE öΝÍκ ö� s9 Î) Ν ßγø%ã— ö‘$# uρ zÏiΒ ÏN≡t� yϑ¨W9$# óΟßγ ¯=yès9 tβρã� ä3ô±o„ 

  ]  ٣٧: إبراهيم [  )
) šÏè ÏÜôγ ãΒ Éë ÏΨ ø) ãΒ öΝ ÎηÅ™ρâ â‘ Ÿω ‘‰ s?ö� tƒ öΝ Íκö� s9 Î) óΟ ßγ èùö� sÛ ( öΝåκ èEy‰ Ï↔øùr&uρ Ö !# uθyδ (  ] إبراهيم :

٤٣  [  
) Ÿ≅ yèy_ uρ ãΝä3 s9 yìôϑ¡¡9 $# t�≈ |Áö/ F{$# uρ nοy‰ Ï↔øùF{$#uρ   öΝ ä3ª=yès9 šχρã� ä3ô±s? (  ] ٧٨: النحل [   

) uθ èδ uρ ü“Ï%©!$# r' t±Σr& â/ ä3s9 yìôϑ¡¡9 $# t�≈ |Áö/ F{$# uρ nο y‰Ï↔øùF{$# uρ 4 Wξ‹ Î=s% $̈Β tβρã� ä3ô±n@ (  ] املؤمنون :
٧٨  [  

) Ÿ≅ yèy_ uρ ãΝä3 s9 yìôϑ¡¡9 $# t�≈ |Áö/ F{$# uρ nοy‰ Ï↔øùF{$#uρ 4 Wξ‹ Î=s% $ ¨Β šχρã� à6ô± n@ (  ]٩: السجدة [   

) $ uΖ ù=yèy_ uρ öΝ ßγs9 $Yè øÿxœ # \�≈ |Áö/ r&uρ Zοy‰Ï↔øù r&uρ !$ yϑsù 4o_øî r& öΝ åκ÷] tã öΝ ßγãèøÿ xœ Iω uρ öΝ èδ ã�≈|Á ö/r& Iω uρ 

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

) ö≅ è% uθ èδ ü“Ï%©!$# ö/ ä.r' t±Σr& Ÿ≅ yè y_ uρ â/ ä3s9 yìôϑ¡¡9 $# t�≈ |Áö/ F{$# uρ nο y‰ Ï↔øùF{$#uρ ( Wξ‹ Î=s% $̈Β tβρã� ä3ô±n@ 

   ] ٢٣: امللك [  )
) ÉL©9 $# ßìÎ=©Ü s? ’ n?tã Íο y‰Ï↔øùF{$# (  ] ٧: اهلمزة [  

βρ ( [ :ولننظر إىل اهلمزة يف الكلمات ..  ã� t↔ øg rB ( ، ) χρ ã� t↔ øg s† ( ، ) #ρ ã� t↔ øg rB ( 
  .. ، كيف أنها مجرد حركة ، وليست حرفاً مرسوماً  ]

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

) #̈L ym !#sŒ Î) $ tΡõ‹ s{r& Ν Íκ�Ïùu� øIãΒ É># x‹yè ø9$$ Î/ # sŒÎ) öΝ èδ šχρã� t↔øgs† ∩∉⊆∪ Ÿω (#ρã� t↔øgrB tΠöθu‹ ø9 $# ( /ä3 ¯ΡÎ) 

$̈Ζ ÏiΒ Ÿω tβρç� |ÇΖ è? (  ] ٦٥  – ٦٤: املؤمنون [   



 

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

  .. رسمِ هاتني الكلمتني يف اآلية الكرمية التالية 
) (#θè?# u uρ u !$|¡ ÏiΨ9$# £ÍκÉJ≈ s%ß‰ |¹ \'s# øtÏΥ 4 βÎ* sù t÷ÏÛ öΝ ä3s9 tã &ó x« çµ÷Ζ ÏiΒ $T¡øÿ tΡ çνθè=ä3 sù $\↔ÿ‹ ÏΖ yδ 

$\↔ ÿƒÍ�    ] ٤: النساء [  ) ∆£

⁄πt (ولننظر إىل اهلمزة يف كلمة ..  ÍhŠy™ (  هلا عوضي هحرفاً ، ألن بحسكيف ت ،

⁄πt (كُرسي خاص ا يف كتاب اهللا تعاىل ، فكلمةُ  ÍhŠy™ (  هي حروف نة من أربعةمكو :

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

$N (فكلمة  t↔ÍhŠ¡¡9 لف ، الم ، سني ، ياء ، ألف ، تاء أ: مكونة من ستة حروف هي  ) #$
  .. مبسوطة 
) zƒÏ%©! $#uρ (#θç7 |¡x. ÏN$t↔ÍhŠ¡¡9 $# â!# t“y_ ¥π t⁄ÍhŠy™ $ yγÎ=÷W ÏϑÎ/ öΝßγ à) yδö� s? uρ ×'©! ÏŒ ( (  ] ٢٧: يونس [   

) tΒ u !%ỳ ÏπoΨ |¡ ysø9 $$Î/ … ã&s# sù ×� ö� yz $ pκ ÷]ÏiΒ ( tΒuρ u !$ y_ Ïπy∞ ÍhŠ¡¡9 $$Î/ Ÿξ sù “t“øgä† šÏ%©!$# (#θè=ÏΗxå 

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

  ..كونه مقروءاً أم ال 
  :  ولننظر إىل كلمة هداهم يف قوله تعاىل .. 
) * }§ øŠ©9 š�ø‹ n=tã óΟ ßγ1y‰ èδ £Å6≈s9 uρ ©! $# “Ï‰ôγ tƒ ∅tΒ â!$ t±o„ 3 (  ] ٢٧٢: البقرة [   

إننا نرى أنّ حرف األلف يف هذه الكلمة بني حريف الدال واهلاء رسم نربة ، .. 
Ο (فكلمةُ .. وبالتايل فهو والنربةُ حرف واحد  ßγ1y‰ èδ (  روفح مسةنةً من خكونراها م



 
وكذلك فإنّ كلمةَ املالئكة يف القرآن الكرمي .....  هاء ، دال ، نربة ، هاء ، ميم: هي 

≤èπs3Í (ترسم على الشكل  ¯≈ n=uΚø9 ألف ، الم ، ميم ، الم ، نربة ، كاف ، تاء مربوطة .. )  #$
..  

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

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

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

… (إننا نرى أنَّ كلمةَ ..  çµ ¨Ψ pt r2 øŒ (# V{ (  ةنا اإلمالئيقواعد حسب زائد ألف حبرف مرست
 ةهذه الكلمة .. الوضعي يف حسابِ حروف هجتاوز ال ميكن مرسوم حرف وهذا احلرف.. 

… (وبالتايل فكلمة  çµ ¨Ψ pt r2 øŒ (# V{ (  نة منألف ، ألف ، ذال ، باء ، حاء ، نون ، الم ، : مكو
  .. هاء

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

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

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

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

كلمة  حروف) θ yè y™ (  فقط سبأ هو ثالثةُ حروف يف سورة..  
  ..ولننظر إىل كلمة أيام يف اآليتني التاليتني 



 

) ô‰ s) s9uρ $uΖ ù=y™ ö‘r& 4† y›θãΒ !$ oΨÏF≈ tƒ$t↔Î/ ïχr& ólÌ� ÷zr& y7 tΒöθ s% š∅ÏΒ ÏM≈ yϑè=—à9$# ’ n<Î) Í‘θ–Ψ9 $# 

Ν èδö� Åe2 sŒuρ ÄΝ9−ƒ r'Î/ «! $# 4 �χÎ) ’ Îû š� Ï9≡sŒ ;M≈ tƒ Uψ Èe≅ ä3Ïj9 9‘$¬7 |¹ 9‘θä3 x© (   ] ٥: إبراهيم [      
) ≅ è% šÏ%©#Ïj9 (#θãΖ tΒ# u (#ρã� Ïÿøó tƒ šÏ%©#Ï9 Ÿω tβθã_ö� tƒ tΠ$−ƒr& «! $# y“Ì“ôfu‹ Ï9 $JΒöθ s% $ yϑÎ/ (#θçΡ%x. 

tβθç6Å¡ õ3tƒ (   ] ١٤: اجلاثية [   
Π$−ƒ (إنَّ كلمة  r& ( ،  نة منكلمة  بينما .. ياء ، ألف ، ميم  ،ألف : مكو) Ν9−ƒr' Î/ ( 

  ..ياء ، نربة ، ميم  ألف ، باء ،: تتكون من 
$)“ô< (لننظر يف رسم كلمة و..  t±Ï9 ( ه تعاىلليف قو ..  

) Ÿω uρ £ s9θà)s? > ô“($t±Ï9 ’ ÎoΤÎ) ×≅ Ïã$sù š� Ï9≡sŒ # ´‰xî ∩⊄⊂∪ Hω Î) β r& u !$t± o„ ª! $# 4 � ä.øŒ $#uρ š�−/ §‘ #sŒÎ) 

|MŠÅ¡nΣ ö≅ è%uρ #|¤tã βr& ÇtƒÏ‰ ôγ tƒ ’ În1 u‘ z> t� ø%L{ ôÏΒ #x‹≈ yδ # Y‰ x©u‘ (   ] ٢٤ - ٢٣: الكهف [    
هذه الكلمة تزيد عن كلمة شيء يف كتاب اهللا تعاىل حبرف األلف بني حريف الشـني  

  ..والياء 
واألمثلة يف اختالف رسم الكلمة ذاا كثرية ، وقد بينا يف الفصل السابق جانباً منها 

عيار حساب احلرف املرسوم حرفاً يف كتاب اهللا تعاىل ، هو أن يكون فما نريد قوله أنَّ م، 
  ..موجوداً رمساً ، بغض النظر عن قراءته 

ولكن املُشكلَةَ اليت واجهتين يف بِداية بحثي هي اهلمـزةُ  .. هذا كُلُّه ال خالف فيه .. 
  ..... ون يف بداية الكلمة ، ويف نِهايتها ، مىت تكونُ حرفاً ، ومىت ال تك

إذا : هذا املعيار هو ... وقد هداين اُهللا تعاىل إىل اعتبارِ معيارٍ قُرآينٍّ يف هذه املسألة .. 
أُضيف حرف قبلَ اهلمزة اليت يف بِداية الكلمة ، أو بعد اهلمزة الـيت يف نِهايـة الكلمـة ،    

ةٌ كبـاقي احلركـات ،   وحافظت هذه اهلمزةُ على مكانِها ، فهي حرف ، وإالّ فهي حرك
  ..وبالتايل ليست حرفاً 



 

tΠ (: اهلمزةُ اليت يف بِداية الكلمات مثلَ ..  yŠ#u (  ،) z tΒ# u  ( هحرفاً ، ألن ليست ،
واحلرف األولُ .. عند إضافة حرف إىل بداية هذه الكلمات ، تذهب اهلمزةُ من مكانِها 

األل هذه الكلمات هو حرف يف بداية فكلمةُ ... ف) ΠyŠ$t↔̄≈ tƒ (  حرف ضافحيثُ ي ،

 كلمة الياِء إىل بداية) tΠyŠ# u (  ُوكلمة ،) ΠyŠ Kψ (  الالمِ إىل بداية حرف ضافحيثُ ي ،

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

 ) tΑ$s% ãΠyŠ$t↔̄≈ tƒ Νßγ ÷∞ Î;/Ρ r& öΝÎηÍ←!$ oÿ ôœr' Î/ ( !$ £ϑn=sù Νèδ r' t6 /Ρr& öΝ ÎηÍ←!$ oÿôœ r'Î/ tΑ$s% öΝ s9 r& ≅ è%r& öΝ ä3©9 þ’ ÎoΤ Î) ãΝ n=ôã r& 

|= ø‹ xî ÏN≡uθ≈ uΚ¡¡9 $# ÇÚ ö‘F{$#uρ ãΝ n=÷ær& uρ $ tΒ tβρß‰ö7 è? $tΒuρ öΝçFΨ ä. tβθãΚçFõ3s? ∩⊂⊂∪ øŒÎ) uρ $ oΨù=è% Ïπ s3Í× ¯≈ n=uΚù=Ï9 

(#ρß‰ àfó™ $# tΠyŠKψ (# ÿρß‰ yf |¡sù Hω Î) }§ŠÎ=ö/ Î) 4’ n1 r& u� y9õ3tF ó™$# uρ tβ%x. uρ zÏΒ šÍ� Ïÿ≈ s3ø9  – ٣٣: البقرة [  ) #$

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

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

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

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

z (كلمة ..  tΒ#u  (نة من ثالثة حرواهلمزة ... األلف ، وامليم ، والنون : وف هي مكو
املرسومة يف بدايتها ليست حرفاً مرسوماً يف معيار حساب احلروف املرسومة ، شأا بذلك 

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



 

z (: فكلمة .. يتغير رمسها  tΒ# uuρ ( نة من حركوف كلمة و، م) ztΒ# u ( ، الثالثة  مع
وكذلك ... الواو ، واأللف ، وامليم ، والنون : حرف العطف هذا ، وبالتايل حروفها هي 

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

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

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

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

) Ö ô∃ÏŠ ( ،   ًحرفا ظُ هذه  ..ليستحافهذه الكلمات ، ال ت اية إىل رفح إضافة فعند

$ (كلمة : مثالً ... اهلمزةُ على مكانِها  \↔ø‹ x© (  فقط روفالكرميِ ثالثةَ ح يف القرآن مرست
هكذا .. الشني ، والياء ، واحلرف املضاف ، وهو حرف األلف : ، مها حرفا كلمة شيء 

ِهللا تعاىل ، فلو كانت حرفاً لَوضع هلا كُرسي خاص بِها ، كما هو احلال ترسم يف كتابِ ا
  .. يف كتابتنا اإلمالئية 

) (#θà)̈? $# uρ $ YΒöθtƒ �ω “Ì“øgrB ë§øÿ tΡ tã <§ øÿ̄Ρ $ \↔ø‹x© Ÿωuρ ã≅ t6 ø)ãƒ $ pκ ÷]ÏΒ ×πyè≈ xÿx© Ÿωuρ ä‹ s{÷σ ãƒ $ pκ ÷]ÏΒ 

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

$ (وكذلك كلمةُ ..  \↔ ÿƒ Ì� t/ (   أربعةَ حروف ، هي حروف كلمـة مرست) Ö ü“ Ì� t/ ( 
  ..باء ، راء ، ياء ، مع حرف األلف املُضاف : الثالثةَ 
) tΒuρ ó=Å¡ õ3tƒ ºπ t↔ÿ‹ÏÜ yz ÷ρr& $ \ÿùSÎ) ¢ΟèO ÏΘ ö�tƒ ÏµÎ/ $\↔ÿƒ Ì� t/ Ï‰ s)sù Ÿ≅ yϑtGôm $# $YΨ≈ tFöκ æ5 $VϑøO Î) uρ $ YΨ�Î6 •Β (  ]
  ]  ١١٢: النساء 

 .. ويف رسمِ كلمة) βθ ä↔ ÿƒ Ì� t/ (  دليلٌ آخر على ذلك ، التالية يف اآلية :  



 

) βÎ) uρ x8θç/ ¤‹ x. ≅ à) sù ’ Ík< ’ Í?yϑtã öΝä3s9 uρ öΝ ä3è=yϑtã ( Ο çFΡ r& tβθä↔ÿƒ Ì� t/ !$ £ϑÏΒ ã≅ yϑôã r& O$ tΡ r&uρ Ö ü“Ì� t/ 

$£ϑÏiΒ tβθè=yϑ÷ès? (  ] ٤١: يونس [   

βθä↔ÿƒ ( كلمة فاهلمزة يف..  Ì� t/ (  ، ا خاص م هلا كُرسيرسه مل يحرفاً ، ألن دعال ت

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

$!] (: بينما اهلمزةُ يف نِهاية الكلمات مثلَ ..  tΒ y(  ،) [!$ tãßŠ (  ،) Ï !$ |¡ÎΣ (  .....
رفاً ، ألنح دعا ، أو تها ، فتبقى على حالهبعد حرف ظُ على مكانِها حني إضافةحافها ت

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

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

.ä/ (وكلمةُ .. بعد إضافة حريف اهلاِء واأللف إىل اية الكلمة  äτ!$ tΒ (  تعاىل هيف قول) ö≅ è% 

÷Λ ä÷ƒ uu‘ r& ÷βÎ) yx t6ô¹r& ö/ä. äτ!$tΒ # Y‘öθxî yϑsù / ä3‹ Ï?ù' tƒ &!$ yϑÎ/ ¤Ïè̈Β (  ] نرى فيها ]  ٣٠: امللك ،
واواً مهموزةً بعد إضافة حريف الكاف وامليمِ إىل اية  محافظةَ اهلمزة على مكانِها بانقالبِها

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

Ÿ≅ yètGô© $#uρ â ù̈&§�9 $# $Y6 øŠx© öΝ s9 uρ .à2 r& š�Í←!% tæß‰Î/ Éb> u‘ $wŠÉ) x© (  ] فيها حمافظةَ ، نرى  ] ٤: مرمي
 (وكلمةُ .. اهلمزة على مكانِها بانقالبِها نبِرةً بعد إضافة حرف الكاف إىل نِهاية الكلمة 

“Ï !%tæßŠ (  تعاىل هيف قول) öΝ n=sù óΟ èδ ÷ŠÌ“tƒ ü“Ï!% tæßŠ �ω Î) #Y‘# t� Ïù (  ] نرى فيها  ] ٦: نوح ،
  .. ِء إىل اية الكلمة محافظةَ اهلمزة على مكانِها بعد إضافة حرف اليا

Ν (وكلمةُ ..  ä.äτ!$ |¡ÎΣ (  تعاىل هيف قول ..) öΝ ä.äτ!$ |¡ÎΣ Ó ö̂�ym öΝ ä3©9 (#θè? ù' sù (  ] البقرة :

نرى فيها حمافظةَ اهلمزة على مكانِها ، بانقالبِها واواً مهموزةً بعد إضافة حريف  ] ٢٢٣



 

öΝ (وكلمةُ ... الكاف وامليمِ إىل اية الكلمة  ä. u!$ |¡ÎΣ 4 (  ه تعاىليف قول) øŒÎ) uρ Νà6≈oΨ øŠ̄gwΥ 

ôÏiΒ ÉΑ# u tβöθ tãö� Ïù öΝä3tΡθãΒθÝ¡o„ u þθß™ ÅU# x‹yè ø9$# tβθçt¿o2x‹ ãƒ öΝä. u !$oΨ ö/ r& tβθãŠós tFó¡tƒ uρ öΝä. u !$|¡ÎΣ 4 ’ Îûuρ 

Ν ä3Ï9≡sŒ Ö Iξt/  ÏiΒ öΝ ä3În/§‘ ×ΛÏà tã (  ] ٤٩: البقرة [ على مكانِها ،  ، نرى  فيها حمافظةَ اهلمزة
  ..بعد إضافة حريف الكاف وامليم إىل اية الكلمة 

وهكذا نرى أنَّ معيار اعتبارِ احلرف املرسومِ حرفاً هو معيار قُرآينٌّ مجرد عن .. 
  ..  األهواء وعن القواعد الوضعية اليت وضعها البشر 
حنواً يف عصرٍ من العصور ، ولو استمر لقد متَّ االكتفاُء بِتقعيد اللغة العربية رمساً و

البحثُ يف القرآن الكرميِ لُغوياً الكتشفنا الكثري من القواعد اليت جنهلُها اآلن ، سواٌء كان 
  ..ذلك يف جمالِ اإلمالء ، أم يف جمالِ النحو 

تفريقِ لواوِ اجلماعة يف قواعدنا اإلمالئية نضع أَلف ال: على سبيلِ املثالِ ال احلصر ... 
 .. ولكن ..... عايرعياراً نشكِّلُ مالكرمي لوجدنا أنّ هذه القاعدةَ ال ت دنا إىل القرآنلو ع

 ةيف كُلي ةزئيمن ج أكثر ةَ ليستالقرآين ، ولوجدنا أنّ هذه القاعدةَ اإلمالئي عليه الرسم
ρâ (: فاألفعال  ...النص القرآينِّ مبا يخص هذه املسألة  !%ỳ (  ،) ρ â!$ t/ u(  ،) ρ â!$ sù (  ،

  .. لننظر إىل رمسها يف كتابِ اهللا تعاىل .. يف القرآن الكرمي ترسم دونَ أَلف التفريقِ هذه 
) βÎ* sù x8θç/ ¤‹Ÿ2 ô‰s) sù z> Éj‹ ä. ×≅ ß™â‘ ÏiΒ y7 Î=ö7s% ρ â!%ỳ ÏM≈ oΨ Éi� t6 ø9 $$Î/ Ì�ç/ –“9 $#uρ É=≈ tGÅ3ø9 $# uρ Î��ÏΨ ßϑø9 $#  
  ]  ١٨٤: آل عمران [  )

) tΑ$s% (#θà) ø9r& ( !$£ϑn= sù (#öθ s) ø9r& (#ÿρ ã�ys y™ š ãôã r& Ä¨$̈Ζ9$# öΝ èδθç7 yδ÷� tIó™ $#uρ ρâ !%ỳ uρ @� ósÅ¡Î/ 5Ο‹ Ïàtã  
  ]  ١١٦: األعراف [  )

) ÿρâ !%ỳ uρ öΝ èδ$t/ r& [!$ t±Ïã šχθä3ö7 tƒ (  ] ١٦: يوسف [   

) ρâ !%ỳ uρ 4’ n? tã Ïµ ÅÁŠÏϑs% 5Θy‰Î/ 5> É‹ x. 4 ..... (  ] ١٨: يوسف  [  

) ¨βÎ) tÏ%©!$# ρâ !%ỳ Å7 øùM} $$Î/ ×π t6óÁãã ö/ä3Ψ ÏiΒ 4 ..... (  ] ١١: النور [   



 

) Ÿωöθ ©9 ρâ !%ỳ Ïµø‹ n=tã Ïπ yèt/ ö‘r' Î/ u!# y‰ pκà− 4 ....... (  ] ١٣: النور [   

) tΑ$s%uρ tÏ%©!$# (#ÿρ ã� xÿx. ÷β Î) !# x‹≈yδ Hω Î) î7 øùÎ) çµ1u� tIøù$# … çµtΡ%tær& uρ Ïµ ø‹ n=tã îΠöθ s% šχρã� yz#u ( ô‰ s)sù 

ρâ !%ỳ $Vϑù=àß # Y‘ρã— uρ (  ] ٤: الفرقان [   

) #̈Lym # sŒÎ) ρâ !%ỳ tΑ$s% Ν çFö/¤‹ Ÿ2 r& ÉL≈ tƒ$ t↔Î/ óΟ s9 uρ (#θäÜ‹ÏtéB $pκ Í5 $ ¸ϑù=Ïã #sŒ$̈Βr& ÷Λ äΖ ä. tβθè=yϑ÷ès?  
   ] ٨٤: النمل  [ )

) šÏ%©!$#uρ ρ â!% ỳ .ÏΒ öΝÏδ Ï‰ ÷èt/ šχθä9θà) tƒ $ uΖ−/ u‘ ö� Ïÿ øî $# $ oΨ s9 $ oΨÏΡ≡uθ ÷z\} uρ šÏ%©! $# 

$ tΡθà)t7 y™ Ç≈ yϑƒM} $$Î/  ..... (  ] ١٠: احلشر [   

) ôM t/Î� àÑuρ ÞΟ ÎγøŠ n=tæ ä' ©!Éj‹9$# èπ uΖ x6ó¡yϑø9 $# uρ ρâ !$t/ uρ 5= ŸÒtó Î/ š∅ÏiΒ «!   ] ٦١: البقرة [  ) 3 #$

)  .....ρ â !$t6 sù A= ŸÒ tóÎ/ 4’ n?tã 5= ŸÒ xî 4 zƒÌ� Ïÿ≈ s3ù=Ï9uρ ÑU# x‹ tã ÑÎγ•Β (  ] ٩٠: البقرة [    

)  .......ρ â!$ t/ uρ 5= ŸÒ tóÎ/ zÏiΒ «!$# ôM t/ Î�àÑuρ ãΝ Íκ ö� n=tã èπ uΖs3 ó¡yϑø9$# 4 ( ]  ١١٢: آل عمران [  

) ....... βÎ* sù ρ â!$ sù ¨β Î*sù ©! $# Ö‘θàÿ xî ÒΟ‹Ïm    ] ٢٢٦: البقرة [  ) ‘§
أنّ هذه األفعالَ يف مجيعِ مرات ورودها بِصيغة اجلمعِ ، ترسم دونَ ألف  إننا نرى.. 
ويف الوقت ذاته نرى أنّ بعض الكلمات اليت ال يوضع هلا أَلف تفريقٍ يف ..... تفريق 

 ثْلَ كلمةايتها ، م يف فالكرمي أل هلا يف القرآن عوضة ، ينا اإلمالئيدقواع) #θè=÷Gtƒ (  ..  
  .. لننظر إىل رمسها يف كتابِ اِهللا تعاىل .. 
) $uΖ −/ u‘ ô] yèö/ $#uρ öΝ Îγ‹ Ïù Zωθß™ u‘ öΝ åκ÷] ÏiΒ (#θè=÷Gtƒ öΝ Íκ ö� n=tæ y7 ÏG≈ tƒ# u (  ] ١٢٩: البقرة [   

) !$yϑ x. $uΖ ù=y™ö‘ r& öΝ à6‹Ïù Zωθß™u‘ öΝ à6Ζ ÏiΒ (#θè=÷Gtƒ öΝ ä3ø‹ n=tæ $ oΨ ÏG≈ tƒ# u (  ] ١٥١: البقرة [   
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) $tΒuρ tβ%x. y7 •/ u‘ y7 Î=ôγãΒ 3“t� à)ø9 $# 4®Lym y] yèö7 tƒ þ’Îû $ yγÏiΒé& Zωθß™ u‘ (#θè=÷Gtƒ öΝ ÎγøŠ n=tæ $ uΖ ÏF≈ tƒ# u 4 (  ]
   ] ٥٩: القصص 
) uθèδ “Ï%©!$# y]yè t/ ’Îû z↵Íh‹ÏiΒW{$# Zωθß™ u‘ öΝ åκ ÷]ÏiΒ (#θè=÷Ftƒ öΝÍκ ö� n=tã ÏµÏG≈ tƒ# u (  ] ٢: اجلمعة [   

) Zωθß™§‘ (#θè=÷G tƒ ö/ä3øŠn= tã ÏM≈ tƒ# u «! $# ;M≈ oΨÉi� t7 ãΒ ( ]  ١١: الطالق [   

) ×Αθß™ u‘ zÏiΒ «!$# (#θè=÷Gtƒ $ Zÿçtà¾ Zοt� £γ sÜ•Β ( ]  ٢: البينة [  
فلماذا ال تكونُ هذه احلاالت قواعد لَم يكتشفْها السابقون ؟ ، وخصوصاً أنّ هذا .. 

 إىل اختاللِ توازن هي تغيريطلقٍ حبيثُ يؤدبشكلٍ م مسنا ، رقواعدل فالالقرآينَّ املُخ الرسم
يالق لكتابِ اِهللا تعاىل ، تيف ك ةمِ العدديية ، القالنصوصِ القرآني م املتعلَّقة جبوهرِ دالالت

  .. كما سنرى إن شاَء اُهللا تعاىل 
املشكلةُ أنّ الكثريين يتعاملونَ مع كتابِ اهللا تعاىل على أنَّ دالالته تابعةٌ لقواميسِ .. 

ا البشر ، وأنَّ اللغة اليت وضعها البشر ، وأنَّ قواعد صياغته تابعةٌ لقواعد النحوِ اليت وضعه
.. مع أنّ احلق هو نقيض ذلك .. رسم كلماته تابعةٌ لمصطَلَحِ الرسمِ الذي وضعه البشر 

  ..إنَّ القرآنَ الكرمي هو معيار لُغتنا رمساً وحنواً ومعىن 
، وبالتـايل   وكالم اِهللا تعاىل مطْلَق.. املُطْلَق ال يتعدد ، وال يتجزأُ ، وال يحاطُ به .. 

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

  ..مطلَقاً 
حفْـصٍ   هي يف رِواية ،هذه النظرية وغريها نتعرض هلا يف اليت واملعايري اإلعجازيةُ .. 

وأنا ال أزعم أنَّ هذه املعايري تحيطُ بالنص القرآينّ ، ويف الوقت ذاتـه  ..... لقراءة عاصم 
.. حيملُها بكلِّ حرف من حروفـه  ) رِوايةَ حفْصٍ لقراءة عاصم ( أُؤكِّد أنَّ النص القرآينَّ 

ك معايري أُخرى يف منظومات إعجازية أُخرى غري تلـك الـيت رأيناهـا    أما إنْ كانت هنا
، حتملُها قراءات أُخرى ، فهذا أمـر آخـر ، ال يكـون    وسنراها يف هذه النظرية وغريها 

أما أنْ يتم إنكار ما ال ينكره عاقل ، خوفـاً  .. صحيحاً إالّ بعد تقدميِ برهان على صحته 



 
عن زعمِ الكفرة بأنّ الكونَ  –أبداً  –روايات التارخيية ، فهذا ال خيتلف من سقوط بعضِ ال

 باملصادفة لدو..  
وأنا مل أحبث يف رسمِ هذه القراءات .. يوجد موقف مسبق من القراءات اُألخرى  وال

نبويـة ،  ، تاركاً ذلك للذين يتصورون أنَّ اكتشاف أي معجزة يف رسمِ مصحف املدينة ال
فتصورهم هذا هـو  .. رواية حفص لقراءة عاصم ، هو إلغاٌء ملرجعية رسمِ باقي القراءات 

  ..مشكلتهم هم ، ونتيجةُ عدمِ تدبرِهم السليمِ لكتابِ اِهللا تعاىل 
.. سرينا يف الطريق اليت اخترناها ، هي ما يحدد حقيقةَ سرينا باالتجاه السليم  ونتيجةُ

كيف أنَّ التغيري يف رسم الكلمة القرآنية هو نتيجـةُ   –يف الفصل السابق  – نا قد رأيناوك
ورأينا يف األبعاد اإلعجازيـة املتعلّقـة   .. متايزٍ يف املعىن والدالالت بني رمسي الكلمة ذاتها 

 بكلمة يف كتابِ اِهللا تعاىل ، أو حذف ه يستحيلُ تبديلُ كلمةبالكلمات ، كيف أن  كلمـة
وسنرى إنْ شاَء اُهللا تعاىل يف .. من كتابِ اِهللا تعاىل ، أو إضافةُ كلمة إىل كتاب اهللا تعاىل 

األبعاد اإلعجازية املتعلّقة باحلروف املرسومة ، كيف أنه يستحيلُ حذف حرف من كتاب 
ىل يف عرضـنا  وسنرى إنْ شاَء اُهللا تعا.. اهللا تعاىل ، أو إضافةُ حرف إىل كتاب اهللا تعاىل 

كيف أنه يسـتحيلُ تبـديلُ    ، )إحدى الكُبر ( يف النظرية اخلامسة  زة إحدى الكُبرملعج
  ..حرف حبرف يف كتاب اهللا تعاىل ، فضالً عن إضافته أو حذفه 

هذه احلقائق املستنبطةُ من كتابِ اِهللا تعاىل ، واليت يستطيع أي إنسان إدراكَها ، ال .. 
  :الّ صنفان جيحدها إ
هو أُولئك الذين ال يريدون معرفةَ صدقِ نزول القرآن الكرمي من :  الصنف األول.. 

عند اهللا تعاىل ، واضعني أهواَءهم معياراً لكلِّ الرباهني الرياضية املُجـردة الـيت رأيناهـا    
  ..وسنراها إن شاء اُهللا تعاىل 

لقرآن الكرمي إلينا ، مثل وصول هو أولئك الذين حيسبون وصولَ ا:  الصنف الثاين.. 
) رمساً وقـراءة  ( أي حيسبون التاريخ معياراً حلقيقة وصول القرآن الكرمي إلينا .. الروايات 

فبدالً من البحـث يف رسـم القـراءات    .. ويف هذه النقطة بالذات مكمن مشكلتهِم .. 



 
حفص لقراءة عاصم  روايةَ –يف بعض كلماا وحروفها  –األخرى اليت يطرحوا مخالفةً 

يذهبون إىل إنكار اإلعجاز العددي يف كتاب اهللا تعـاىل ، ضـاربني   ..  بدالً من ذلك .. 
  ..بعرضِ احلائط كُلَّ احلقائق اليت رأيناها ، وسنراها إن شاَء اُهللا تعاىل 

ف إليه وأعرضه للناس ، يتوقّ إنين أُؤكِّد أنَّ حقيقةَ الكشف الذي هداين اُهللا تعاىل.. 
≅ö (: الربهان الذي أُقدمه ، عمالً بقوله تعاىل  على è% (#θè?$yδ öΝ à6uΖ≈ yδ ö�ç/ βÎ) óΟ çGΖ à2 

šÏ%Ï‰≈|¹ (  ] أنَّ هذا الكشف هو جزٌء بسيطٌ جداً جداً من ..  ] ١١١: البقرة وأُؤكّد
ؤكّد أنَّ القرآنَ وأُ.. جانبٍ من جوانب اإلعجاز القرآين اليت ال يعلم ايتها إالّ اُهللا تعاىل 

الكرمي هو الذي تعهد اُهللا تعاىل حبفظة ، ومن أهم حيثيات هذا احلفظ ، هو رسم كلماته 
وقراءتها ، وهذا يقتضي عدم ترك ماهية رسمِ الكلمة فيه حتت رمحة الروايات ورجاالت 

فكيف إذاً .. اهللا تعاىل  تلك الروايات اليت تأخذُ مصداقيتها من موافقتها لكتاب.. التاريخ 
  !! ..تكون الروايات حجةً على حيثيات رسمِ الكلمة القرآنية ؟

صحيح أنه لذات املعيار اإلعجازي ال يمكن تبديلُ رسم الكلمـة ، وال إضـافةُ   .. 
حنن .. ولكن .. حرف إليها ، وال حذف حرف منها ، فذلك خرق هلذا البعد اإلعجازي 

إالّ هذه املعايري عِ أمل ند وجده ال تيف كتابِ اِهللا تعاىل ، وأن ةنا أحطنا باملعايريِ اإلعجازين..  
مشكلةُ بعضِ اجلاحدين حبقيقة القرآن الكرمي من أفراد اجليل األول ، أنهـم أرادوا  .. 

كتابِ اِهللا وبدالً من تعقّل آيات .. من كتابِ اِهللا تعاىل موافقةَ بعضِ ما ورثوه عن آبائهم 
اختاروا اجلحود مبعجزة القرآن الكـرمي  .. بدالً من ذلك .. تعاىل وحتري احلق من الباطل 

وعدم ترك بعضِ ما ورثوه عن آبائهم ، جاعلني من تلك املوروثات معياراً حىت لكتابِ اِهللا 
  ..تعاىل 

اىل ، ال ختتلف كثرياً عن ومشكلةُ الذين جيحدون املعجزةَ العدديةَ يف كتابِ اِهللا تع.. 
فبدالً من أن يتعقّلوا حقيقةَ هذه املعجـزة العدديـة ، راحـوا    .. مشكلة بعضِ السابقني 

يحاربوا ، ضاربني بعرضِ احلائط كُلَّ الرباهني واألدلّة اليت تثبت وجودها يف كتـابِ اِهللا  



 
نفسهم حملاربتها ، متكئني علـى  وجندوا أ.. تعاىل ، كما رأينا وسنرى إن شاَء اُهللا تعاىل 
  .. بعض أوهامهم التارخيية مبا فيها من قال وقيل 

اليت تـذهب   دفاع عن بعض الروايات التارخييةويف الوقت ذاته جندوا أنفسهم لل.. 
صياغتها اللغوية إىل حذف الكلمات من كتابِ اهللا تعاىل وإىل إضافتها ، مفسرين متنهـا  

روايات تفسريية لكتاب اهللا تعاىل ، مع أنّ صياغةَ هذه الروايات واضحةٌ وضوح  على أنها
  مبطلقِ صـياغة الشمس وسط النهار ، وال حتملُ لكتاب اهللا تعاىل إالّ اإلساءةَ والتشكيك

ويف هذا السياق ال يتسع الوقت للوقوف عند هذه الروايات بالتفصـيل ،  .. النص القرآين 
فما أُريد قولَه هو أنه ال جيـوز أن  .. ، ويستطيع أي إنسان االطالع عليها  فهي موجودة

  ..جنعلَ ما هو خارج كتابِ اِهللا تعاىل ، معياراً لكتابِ اِهللا تعاىل 
موقف مسـبق   –عندي  –لقد حبثت يف رواية حفص لقراءة عاصم ، وال يوجد  ..

لذين خيشون من وجود معجزة يف رسـم هـذه   وأقولُ ألولئك ا.. من القراءات األخرى 
! .. وملاذا مل تبحثوا يف رسـوم القـراءات اُألخـرى ؟    ..! ملاذا ختشون احلق ؟: القراءة 

واعلمـوا أنّ  .. واعلموا أنَّ احلق يزهق الباطلَ ، وأنّ الباطلَ ال يمكنه أبداً أن يزهق احلق 
د وال حيمل أيأ وال يتعدال يتجز استثناء  املُطلق..  

واعلموا أنَّ ما نبحثُ عنه هو احلق ، وأنّ كتاب اهللا تعاىل الذي نزلـه اهللا تعـاىل   .. 
واعلموا .. تبياناً لكلِّ شيء ، هو بالتأكيد تبيانٌ للحق الذي حيملُه يف هذه املسألة وغريِها 

ابِ اِهللا تعـاىل ، وال  أنه ال يمكن التشكيك باملعجزة العددية املبنية على رسم كلمات كت
إن شاء اُهللا تعاىل  –فما سنراه .. يمكن التشكيك بكون الرسم القرآينّ من عند اهللا تعاىل 

أكرب بكثري مـن أن  وغريمها ،  ، )إحدى الكُبر ( هذه النظرية ويف النظرية اخلامسة يف  –
الكرمي من عند اِهللا تعاىل ، فحىت الذين ال يؤمنون بِصدقِ نزولِ القرآن .. يتسرب إليه شك 

سريون أنّ النص القرآينَّ معجزةٌ يستحيلُ فيها حذف حرف من كتـابِ اِهللا تعـاىل ، أو   
  ..إضافَته ، أو تبديلُه 

$      $      $  
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يف مسألة تناظر أركان املسائل يف اجلمل القرآنية ، بالنسـبة لواحـدات    إنَّ ما رأيناه

)  احلروف( مشااً له يف واحدات التصوير  وجهاًنرى ، ) الكلمات ( الوصف والتسمية 
.. رة ملسألة ما ، تصوة املصور   فالعبارة القرآنيطلق يتناسب وعظمـة املُصـوها بشكلٍ مر

فاملسألة .. هذه العبارة بعدد احلروف اليت تكون  –فيما يتعلّق  –ويتعلَّق سبحانه وتعاىل ، 
جلوهرهـا ،   ركنني متناظرين متاماً واليت يأيت ا كتاب اهللا تعـاىل كتصـويرٍ  املكونة من 

، وحبيث يكون جمموع احلروف املصورة ماً لذلك تصورها العبارة القرآنية بشكلٍ مطابقٍ متا
واملسألة املكونـة مـن    ،لكلِّ ركن ، مساوياً متاماً موع احلروف املصورة للركن الثاين 

ركنني متناظرين ، واليت يأيت ا كتاب اهللا تعاىل كتصويرٍ جلوهرها ، تصـورها العبـارة   
  ..القرآنية بشكلٍ مطابقٍ متاماً لذلك 

القرآنيـة  القرآينُّ واحدةَ تصوير ، ألنَّ جمموع حروف العبارة يعد احلرف .. كذا وه
  ..حمسوب بدقّة ، وبشكلٍ يطابق متاماً جوهر املسألة اليت تصورها هذه العبارة 

، وهذا يعود إىل العلم املطلق لقائل هـذه  إنَّ املعجزة تكمن أوالً يف روح هذا التناظر 
وتعاىل جبوهر املسألة املتناظرة اليت تصورها هذه العبارة ، وتكمن ثانيـاً يف   بحانهالعبارة س

يف القرآن الكرمي ، بشكلٍ يطابق مطابقة مطلقة روح هـذا التنـاظر ،   تصوير هذه العبارة 
  .. الصياغةوهذا يعود إىل قدرة اهللا تعاىل املطلقة على 



 
النظر علينا  –أم التفاضل  التام ناظرسواء الت –لذلك عند النظر إىل أي مسألة متناظرة 

بني ركنيها ، ومن مثَّ النظر إىل عظمة اإلعجـازي  أوالً إىل عظمة اإلعجاز يف روح التناظر 
    ..ات التصوير املقابلة وهي احلروف اإلهلي يف انعكاس ذلك يف واحد

شريطة اكتمال  –جزٍء من العبارة القرآنية  لقد رأينا يف هذه النظرية كيف أنَّ اجتزاَء
عن هذه العبارة ، ومرتبطة يعطي صورة مسألة مستقلّة  –الصورة اليت يصورها هذا اجلزء 

فحدود تعلّق العبارات القرآنية باألبعاد اإلعجازية املختلفـة ،  .. جبوهر هذا اجلزء وروحه 
  ..تعود للدالالت احملمولة ذه العبارات 

ألنّ .. عايري أعمق من معايريِ مسائلِ الكلمـات  يف مسألة احلروف ندخلُ م وهنا.. 
 بناٍء ، كلّما أحبرنا أكثر األوىل يف أي جهنا حنو اللبنةكُلَّما اتةٌ يف بناِء الكلمة ، ولَبِن احلرف

فكونُ احلرف لبنةً يف بناء الكلمة ، يقتضي أنَّ حدود املعـاين  .. يف عمقِ حقيقة هذا البِناء 
أكثر منها وأعمق بالنسـبة للحـدود    –للنص ذاته  –املتعلّقة بعدد احلروف  والدالالت

  ..واملعاين املتعلّقة بعدد الكلمات 
.. ففي حني أنّ الكلمةَ واحدةُ وصف وتسمية ، نرى أنَّ احلرف واحدةُ تصـوير  .. 

ينعكس تناظراً يف جمموعِ وبالتايل فالتناظر يف تصويرِ الدالالت اليت حيملُها النص القرآينُّ ، 
  .. احلروف املرسومة ما بني ركنيه املتناظرين 

y7 (.. لننظر إىل قوله تعاىل يف سورة البقرة ..  Ï9≡sŒ Ü=≈tGÅ6ø9 $# Ÿω |= ÷ƒ u‘ ¡ Ïµ‹ Ïù ¡ “W‰èδ 

zŠÉ) −Fßϑù=Ïj9 (  ] تناظرين ...  ] ٢: البقرةكنني مر ننةٌ مكَوهذه اآليةُ الكرميةُ م متاماً ، الركن

y7 (: األولُ هو  Ï9≡sŒ Ü=≈ tGÅ6ø9 $# Ÿω |= ÷ƒu‘ ¡ (  ، اإلهلي هو الكتاب أنَّ القرآنَ الكرمي نويبي ،

›Ïµ (: ال ريب يف ذلك ، والركن الثاين هو  Ïù ¡ “W‰ èδ zŠÉ) −Fßϑù=Ïj9 (  ه حيتوى هدىأن نويبي ،
، فالكتاب اإلهلي الذي ال يأتيه الريب هو هدى وما بينهما تناظر تام ..... لمتقّني ل

للمتقني ، ومن جهة أُخرى فإنّ اهلدى الذي يبحث عنه املتقون حمتوى يف هذا الكتابِ ألنه 



 
هذا التناظر يف املعىن والدالالت ، ينعكس تناظراً يف جمموع احلروف .. ال يأتيه الريب 

  . .املرسومة ما بني ركين هذه املسألة 
) Œs≡9Ï7y #$9ø6ÅGt≈=Ü ωŸ ‘uƒ÷=| ¡ (  =حرفاً ١٣  

) ùÏ‹µÏ ¡ δè‰W“ 9jÏ=ùϑßF−)ÉŠz (  =حرفاً ١٣  

 .. النص ولو اجتزأنا من هذه اآلية ..) y7 Ï9≡ sŒ Ü=≈ tG Å6 ø9 $# Ÿω |= ÷ƒ u‘ ¡ Ïµ‹ Ïù ¡ (   لرأينـاه ،
  ..  مكَوناً من ركنني متناظرين أيضاً 

) Œs≡9Ï7y #$9ø6ÅGt≈=Ü (  =حروف   ٨  ..) ωŸ ‘uƒ÷=| ¡ ùÏ‹µÏ ¡ (  =حروف  ٨..  
 ..  ال يأتيه الريـب كتاب دوجأُخرى ال ي ومن جهة ، ال يأتيه الريب فالقرآنُ الكرمي

  ..سوى القرآن الكرمي 
›Ïµ (: وهكذا نرى كيف أنَّ كلمة ..  Ïù ¡ (    جـاء ت يف املسـألة األوىل :) y7 Ï9≡ sŒ 

#$9ø6ÅGt≈=Ü ωŸ ‘uƒ÷=| ¡ (  =حرفاً  ١٣ ..) ùÏ‹µÏ ¡ δè‰W“ 9jÏ=ùϑßF−)ÉŠz (  =جاءت .. حرفاً  ١٣

›Ïµ (لتؤكّد أنّ القرآنَ الكرمي حيوي هدى للمتقني  Ïù ¡ “ W‰ èδ zŠ É) −F ßϑ ù= Ïj9 (  ..... وجاء ت يف

حـروف   ٨=  ) ¡ ωŸ ‘uƒ÷=| ¡ ùÏ‹µÏ (.. حروف  ٨=  ) Œs≡9Ï7y #$9ø6ÅGt≈=Ü (: املسألة الثانية 

=| Ÿω (لتنفي عنه الريب جاءت ..  ÷ƒ u‘ ¡ Ïµ‹ Ïù ¡ (  .....  ًعطي حـدافدخوهلا يف كلّ مسألة ي
وهنا جانب من جوانب اإلعجاز القرآين ، كونه قولَ اهللا .. جديداً من املعاين والدالالت 

وهذا يؤكّد صحةَ ما نذهب إليه ، بأنَّ هناك حداً جديداً من املعاين والـدالالت  .. تعاىل 
  ..د كلِّ حرف من حروف كتابِ اِهللا تعاىل عن

=| (وحتى نستطيع إدراك صورة املسألة األوىل ال بد من الوقوف بعد كلمـة   ÷ƒ u‘ ¡ ( 
 ، وإلدراك صورة املسألة الثانية ال بد من الوقوف بعد كلمةومن مثّ قراءة بقية اآلية الكرمية 



 

) Ïµ‹ Ïù ¡ (  ..تها ، اليت نراها تتعلّق بعـدد  ولكلِّ صورة من الصورتني استقالتها وخاصيلي
  ..حروف هذه الصورة 

صورة وفهم دالالا ، ال بد من قراءة خاصة ا ، ومن املستحيل تصور  وإلدراك كلِّ
املسألتني يف الوقت نفسه وبقراءة واحدة ، أي أنه يستحيل على العقل البشري أن يتصور 

›Ïµ (كلمة  Ïù ¡ ( ها حتمل أكثر من صورة واحدة يف الوقت ذاتـه ، وأنَّ   أثناء النطقا ، بأن
حروفها الثالثة تدخل يف الوقت ذاته يف معادلتني مستقلّتني ، ألنه ال ميكن أن يتصور دمج 
مفهومني مستقلّني لكلٍّ منهما إطاره اخلاص به من الزمان واملكان ، يف إطـارٍ واحـد ،   

  ..السابقني بزمنٍ واحد وحبيث يستبدل زمن املفهومني 
) $̈Β Ÿ≅ yè y_ ª! $# 9≅ã_ t� Ï9 ÏiΒ É÷ t7ù= s% ’Îû  ÏµÏùöθ y_ 4 (   ]٤:  األحزاب [       

وهكذا نرى أنَّ قائل القرآن الكرمي جلّ وعال ال حيكمه إطار املكان والزمان الـذي  
ونرى أيضاً حيكمنا ، وأنَّ الكلمات القرآنية نفسها حتمل أكثر من صورة يف الوقت ذاته ، 

 –شريطة اكتمال الصورة اليت حيملها هذا اجلـزء   –أنَّ اجتزاء جزٍء من الصورة القرآنية 
  ..ألة مستقلّة عن الصورة األوىل يعطي صورة مس

y7 (واملسألة الثانية  Ï9≡ sŒ Ü=≈ tG Å6 ø9 $# Ÿω |= ÷ƒ u‘ ¡ Ïµ‹ Ïù ¡ ( ،   ا والـيت ةهلا حدودها اخلاص
تتعلَّق بصفة ال يتصف ا ، فاملسألة الثانية ) اآلية كاملة ( وىل متيزها عن حدود املسألة األ

، فهو الكتاب السماوي الوحيد الـذي تعهـد اهللا   ) القرآن الكرمي ( إالّ كتاب اهللا تعاىل 
  ..تعاىل حبفظه ، وبالتايل سيبقى إىل قيام الساعة بعيداً عن الريب 

هذه الصفة تتصـف ـا الكتـب    لة األوىل تشمل صفة محل اهلدى ، وأبينما املس
  ..أيضاً السماوية اُألخرى 

) !$̄Ρ Î) $uΖ ø9 t“Ρ r& sπ1u‘öθ−G9 $# $pκ� Ïù “W‰ èδ Ö‘θçΡ uρ 4 (    ]٤٤:  املائدة [    

) çµ≈ oΨ ÷� s?#u uρ Ÿ≅ŠÅgΥM} $# ÏµŠÏù “W‰èδ Ö‘θçΡ uρ (   ]٤٦:  املائدة [  



 

y7Ï9≡sŒ Ü=≈tGÅ6ø9 (حدود العبارة اتزأة .. إذاً ..  $# Ÿω |= ÷ƒ u‘ ¡ Ïµ‹ Ïù ¡ ( ،  ًتتعلَّق حصرا
ومن خالل أجبدية ، ) إحدى الكُبر ( بكتاب اهللا تعاىل ، ولذلك رأينا يف النظرية اخلامسة 

قرآنية مستنبطة ألول مرة يف العامل ومن كتاب اهللا تعاىل ، رأينا أنَّ القيمة العددية هلذه 
  ..لكرمي على عدد سور القرآن ا)  ١١٤( العبارة هي 

تعلّق صفة الرسالة باملنهج الذي وهذه مسألة أُخرى تصور بركنيها املتناظرين .. 
  ..يريده اهللا تعاىل 

) Β̈ ƒãÜÏìÆ #$9�§™ßθΑt (  ] حرفاً ١١= ]  ٨٠: النساء  

) ùs)s‰ô &rÛs$ít #$!© ( (   ] حرفاً ١١= ]  ٨٠: النساء  

™tΑθß (سالة ما نراه يف هذه املسألة هو ورود صفة الر..  §�9 دون أي صفة أُخرى  ) #$
من يطع حممداً فقد أطاع : من يطع النيب فقد أطاع اهللا ، ومل يقل : فاهللا تعاىل مل يقل ، 

، فأمر الطاعة صفة الرسالة متعلّقةً بأمر الطاعة هللا تعاىل ، هو ناموس قرآينٌّ فورود .. اهللا 
وقد بينت ذلك واحلكمة منه .. الرسالة دون غريها  هللا تعاىل ال يأيت إالَّ متعلّقاً بصفة

  ..بشكلٍ جلي يف بعض كتيب اُألخرى 
هو اهللا ( من مرسل ) املنهج اإلهلي ( إنَّ صفة الرسالة تعين محل موضوع الرسالة 

وملّا كانت الرسالة هي مراد اهللا ) .. هم املكلّفون ( مرسل إليهم  إىل) سبحانه وتعاىل 
ما نراه يف وهذا .. نَّ اتباع هذه الرسالة هو عني طاعة مرسلها سبحانه وتعاىل تعاىل ، فإ

  ..التناظر بني ركين املسألة اليت بني أيدينا 
بع منهج الرسالة الذي حيمله الرسول فمن يتr ) ̈Β ÆìÏÜ ãƒ tΑθß™ ، فقد أطاع  ) �9$#§

‰ô (مراد مرسل منهج الرسالة  s)sù tí$sÛr& ©! فإنَّ طاعة اهللا تعاىل ، من جهة أُخرى و..  ) ) #$
  .. rحيمله رسوله تقتضي اتباع منهجه الذي 

صفةً من صفات الكمال املطلق هللا تعاىل ، فهو جلَّ وهذه مسألة أُخرى تصور ..  
وإنَّ عدم إدراك األبصار .. بصار ومن أن تقدر عليه احلواس وعال أمسى من أن تدركه األ



 
 أنَّ اهللا تعاىل ليس موجوداً ، بل العكس هو الصحيح ، فعدم قدرة له جلّ وعال ال يعين

لوهيته جلّ وعال ، ودليل صفات الكمال املطلقة إاحلواس واألبصار على إدراكه هو دليل 
اليت يتصف ا ، فلو استطاعت هذه األبصار أن تدركه ، فهذا يعين أنه أصبح مقدوراً عليه 

بصفة من صفاته عز وجل ، وهذا يتناىف مع صفات حييط ، وأنَّ املخلوق استطاع أن 
  ..هذا ما نراه جلياً يف التناظر التام بني ركين املسألة التالية .. اإللوهية 

) ω� ?è‰ô‘Í2àµç #${F/öÁ|≈�ã (   ] حرفاً ١٣= ]  ١٠٣: األنعام  

) ρuδèθu ƒã‰ô‘Í8à #${F/öÁ|≈�t ( (    ] حرفاً ١٣= ]  ١٠٣: األنعام  
وهذا ال يعين أنه ليس موجوداً كما بينا ، ولذلك يأيت  تعاىل ال تدركه األبصار ، فاهللا

  .. هو يدرك هذه األبصار  الركن الثاين ليبين لنا أنه جلّ وعال
ال تدركونه بأبصـاركم وهـو   ( مل تأت على الشكل أنها وما نراه يف هذه الصورة 

كليات اليت وراء هذا العامل املادي ، إنما هـو  ، ألنّ اهللا تعاىل ليس كال) يدرككم ببصره 
ولذلك حىت هذه األبصار اليت تدرك الكليات .. فوق الكليات ، وإليه تعود هذه الكليات 

األبصار  –أيضاً  –ال تدركه جلّ وعال ، وهو يدرك ليس وجودنا فحسب ، وإنما يدرك 
�ω çµ (: لصورة القرآنيـة هـي   اليت ندرك من خالهلا الكليات ، لذلك نرى أنّ ا à2 Í‘ ô‰ è? 

ã�≈ |Á ö/ F{ $# uθ èδ uρ à8 Í‘ ô‰ ãƒ t�≈ |Á ö/ F{ $# ( ( ..  
اخلضوع الكامل ملراد اهللا ( السبيل للهداية ، فاإلسالم وهذه مسألة أُخرى تصور .. 

  ..واهلداية مها ركنا هذه املسألة ) تعاىل 
) ùs*Îβ÷ &r™ó=nϑßθ#( (   ] حروف ٩= ]  ٢٠: آل عمران  

) ùs)s‰Ï #$δ÷Ft‰yρ#( ( (   ] حروف ٩= ]  ٢٠: آل عمران  

اإلسالم يؤدي إىل اهلداية ، واهلداية تأيت عن طريق اإلسالم ، ولذلك فرسم ركين 
  ..هذه املسألة متناظر أيضاً بالنسبة لواحدات التصوير القرآين وهي احلروف 



 
سبحانه وتعاىل ، وحدود هذه  املسألة التالية ، اليت تبين مغفرة اهللاولننظر يف ركين .. 
  ..املغفرة 

) )Îβ ̈#$!© ωŸ ƒtóøÿÏ�ã &rβ „ç³ô�u8x /ÎµÏ (  ] حرفاً ٢٠=  ] ٤٨: النساء  
) ρuƒtóøÿÏ�ã Βt$ Šßρβt Œs≡9Ï7y 9Ïϑy „o±t$!â 4 (  ] حرفاً  ٢٠=  ] ٤٨: النساء  

املغفرة ، والركن وهو خارج حدود هذه الركن األول يبين أنَّ الشرك أمر ال يغتفَر ، 
الثاين يبين أنَّ ما دون الشرك هو داخل هذه احلدود ، وميكن غفرانه ، شريطة حصول 

�x8u (وما نراه أنَّ كلمة .. يف هذا الغفران مشيئة اهللا تعاىل  ô³ç„ (  ، ترد بصيغة املضارع
  ..مبعىن االستمرار يف الشرك واإلصرار عليه 
ارج حدود املغفرة ، ولكن هذا ال يعين أنَّ اهللا فالركن األول يرسم جمال ما هو خ

والركن .. سبحانه وتعاىل ال يغفر ، فهناك ما هو داخل هذه احلدود وهو ما دون الشرك 
الثاين يبين أنَّ هناك جماالً ملغفرة اهللا سبحانه وتعاىل إن شاء ، ولكن هذا ال يعين أنه ال 

فالركنان متكامالن يف تصوير .. تفر وهو الشرك حدود هلذه املغفرة ، فهناك حد ال يغ
ومتناظران بالنسبة حلدودها ، لذلك جند أنَّ واحدات التصوير القرآين ركين هذه املسألة 

  ..جاءت متناظرة متاماً 
$ (.. ويف النص القرآينِّ التايل ..  uΖ øÿt± s3sù y7Ψ tã x8 u!$ sÜ Ïî x8 ã�|Á t7 sù tΠöθ u‹ ø9$# Ó‰ƒÏ‰ tn (     

نرى ركنني متناظرين متاماً ، فَكَشف الغطاِء يف اآلخرة جيعلُ بصر اإلنسان ..  ] ٢٢: ق [ 
 أخرى ما كان بصر الدنيا ، ومن جِهة يف احلياة اليت كانت ايةُ الغفلة حديداً ، وهو

  .. اإلنسان ليكون حديداً لوال كَشف اهللا تعاىل عنه ذلك الغطاء 
ملعىن والدالالت ، نراه تناظراً يف مجمـوعِ احلـروف املرسـومة    هذا التناظر يف ا.. 

  ..املصورة لكلِّ ركنٍ من ركين هذه املسألة 
) ùs3s±tÿøΖu$ ãtΨ7y îÏÜs$!u8x (  =حرفاً  ١٤  

) ùs7tÁ|�ã8x #$9ø‹uθöΠt nt‰Ïƒ‰Ó (  =حرفاً  ١٤  



 
  ..ولننظر يف ركين املسألة التالية 

) Βt .x%βt ƒã�Ìƒ‰ß #$9øèÏ“¨οn (   ]حرفاً ١٤=  ] ١٠:  فاطر  

) ùsT¬ #$9øèÏ•¢οä dsΗÏ‹è·$ 4 (   ]حرفاً ١٤=  ] ١٠:  فاطر  

والركن الثاين هو  ،فالركن األول هو استفسار .. جندمها ركنني متناظرين متاماً 
ه إجابته ، ومها يكونان مسألة واحدة يف حقيقة العزة وملن العزة ، ولذلك جند أنَّ ركين هذ

  ..املسألة قد رمسا بنصيبٍ متساوٍ من واحدات التصوير القرآين 
  ..ولننظر يف املسألة التالية 

) )ÎΡ¯ϑy$ #$9øϑßσ÷ΒÏΖãθβt )Îz÷θuο× (   ] حرفاً ١٦=  ] ١٠: احلجرات  

) ùs'r¹ô=Îsßθ#( /t÷t &rzyθuƒ÷3ä/ö 4 (    ] حرفاً  ١٦=  ] ١٠: احلجرات  
، والركن الثاين تضيء قة ، هي أنَّ املؤمنني إخوة الركن األول تضيء صورته حقي

بني هؤالء اإلخوة ، وبالتايل اإلصالح بني مجيع املؤمنني ، صورته أمراً إهلياً ، هو اإلصالح 
وهذا التناظر التام بني هذين الركنني ، نراه ينعكس يف واحدات .. ألنهم مجيعاً إخوة 

  ) ..احلروف ( التصوير القرآين 
  ..يف ركين هذه املسألة ولننظر 

) )Îχ� #$!© ωŸ ƒãót�iÉ�ç Βt$ /Î)sθöΘB  (   ] حرفاً ١٨=  ] ١١: الرعد  

) myL®4 ƒãót�iÉ�çρ#( Βt$ /Î'rΡÿà¦ÅκÍΝö 3 (    ] حرفاً ١٨=  ] ١١: الرعد  

إنها مسألة مكونة من ركنني متناظرين متاماً ، فحتى يغير اهللا سبحانه وتعاىل ما بقوم 
، شرط هو أن يغيروا ما بأنفسهم ، ومن جهة أُخرى إذا أراد قوم أن يتغير ما م ، هناك 

.. أن يغيروا ما بأنفسهم ، فالركنان متناظران ويصوران ركين مسألة واحدة  إالّفما عليهم 
لذلك جند أنَّ التصوير اإلهلي هلذه املسألة يرسم ركنيها بشكلٍ متناظر متاماً بالنسبة 

  ) ..احلروف ( صوير القرآين لواحدات الت
  ..ولننظر يف ركين هذه املسألة 



 

) #$9ø↔t≈z zyÿ¤#y #$!ª ãtΨ3äΝö (  ] حرفاً ١٤=  ] ٦٦: األنفال  

) ρuæt=ÎΝz &rχ� ùÏŠ3äΝö Ê|è÷ÿZ$ 4 (  ] حرفاً ١٤=  ] ٦٦: األنفال  
الكاشف عز وجل بضعفهم من جهة  وعلمهإنَّ ختفيف اهللا تعاىل عنهم من جهة ، 

أُخرى ، مها ركنان متناظران يف مسألة واحدة ، لذلك نرى أنَّ التصوير اإلهلي هلذه املسألة 
  ..جاء متناظراً بالنسبة لركنيها 
  ..ولننظر يف هذه املسألة 

) ρu9sθö .äΖMà &rãô=nΝã #$9øót‹ø=| (   ] حرفاً ١٥=  ] ١٨٨: األعراف  

) ω]™óGt6òYs�÷Nß ΒÏz #$9ø‚y�ö�Î  (   ]حرفاً ١٥=  ] ١٨٨: اف األعر  
 ها صورة ينقلها النيبإنr  إىل الناس ، والتناظر التام بني ركين هذه عرب القرآن الكرمي

املسألة واضح ، فعدم علم الغيب يقتضي عدم االستكثار من اخلري ، ومن جهة أُخرى فإنَّ 
وير اإلهلي هلذه أنَّ التصلذلك نرى .. عدم االستكثار من اخلري إنما هو لعدم علم الغيب 

  ..املسألة جاء بواحدات تصوير متناظرة متاماً بالنسبة لركنيها 
  ..ولننظر يف ركين هذه املسألة 

) ρuΒt ƒt)øFç≅ö Βãσ÷ΒÏΨY$ Β•GtèyϑdÏ‰Y# (     ]حرفاً ١٨=  ] ٩٣:  النساء  

) ùsfy“t#!τäνç… _yγyΨΟ̈Þ zy≈#Î$V# ùÏ�κp$ (    ]حرفاً ١٨=  ] ٩٣:  النساء  

مها عملٌ ونتيجته ، ومها ركنا مسألة واحدة ، لذلك نرى أنَّ هذين الركنني إنما 
  ..يرمسان يف كتاب اهللا تعاىل بواحدات تصوير متناظرة 

ولننظر إىل اآلية الكرمية التالية املُكونة من ركنني متناظرين متاماً ، وإىل انعكـاسِ  .. 
  .. ملسألة هذا التناظُرِ يف جمموعِ حروف ركين هذه ا

) )Îβ ̈#$!©%Ït ùs�§%èθ#( ŠÏƒ]sκåΝö ρu.x%Ρçθ#( ©Ï‹uèY$ 9©¡óM| ΒÏ]÷κåΝö ûÎ’ «xó> (  =حرفاً  ٣٨  



 

) )ÎΡ¯ϑy$! &rΒø�áδèΝö )Î<n’ #$!« OèΝ§ ƒã⊥t6mÎ♦ãκåΝ 3Ïÿo$ .x%Ρçθ#( ƒtÿøèy=èθβt  (  ] حرفاً  ٣٨=  ] ١٥٩: األنعام
 ......تناظرين أيضاً وداخلَ هذه املسألة نرى مسألةً منةً من ركنني مكو..  

) )Îβ ̈#$!©%Ït ùs�§%èθ#( ŠÏƒ]sκåΝö ρu.x%Ρçθ#( ©Ï‹uèY$ (  =حرفاً ٢٧  

) 9©¡óM| ΒÏ]÷κåΝö ûÎ’ «xó> )ÎΡ¯ϑy$! &rΒø�áδèΝö )Î<n’ #$!« (  =حرفاً ٢٧  
  ..ولننظر يف ركين هذه املسألة 

) 9s⌡È ©x6x�ö?èΟó (   ]حروف ٨=  ] ٧:  إبراهيم  

) {V—Îƒ‰yΡ3̄äΝö ( (   ]حروف ٨=  ] ٧:  إبراهيم  

ب الزيادة ، والزيادة هي نتيجة الشكر ، فهما ركنان متناظران ملسألة الشكر يسب
واحدة ، لذلك جاء رمسهما متساوياً بالنسبة حلصة كلٍّ منهما من واحدات التصوير 

  ..القرآين 
  ..ولننظر يف ركين هذه املسألة 

) ρu)Îβ ΒiÏ «xó> )Îω� „ç¡|7mÎxß 2¿tpΚ÷‰ÏνÍ (   ]حرفاً ١٩=  ] ٤٤:  اإلسراء  

) ρu9s≈3Å ω� ?sÿø)sγßθβt @n¡ó6Î‹syγßΝö 3 (     ]حرفاً ١٩=  ] ٤٤:  اإلسراء  

هذه املسألة تصور لنا حقيقة غري واقعة حتت حواسنا ، فجميع األشياء تسبح حبمد اهللا 
نسان بيح ، فتسبيح هذه األشياء ، وعدم فقه اإلسبحانه وتعاىل ، وحنن ال نفقه هذا التس

، لذلك نرى أنَّ  متاماً بعضهما ارتباطاً تاماً ، ومتناظرانلذلك ، مها ركنان مرتبطان مع 
  ..هذين الركنني املتناظرين متاماً يرمسان يف كتاب اهللا تعاىل بشكلٍ متناظرٍ متاماً 

ûÍ_̄Ρ (.. ولننظر إىل اآلية الكرمية  Î) $tΡ r& ª!$# Iω tµ≈ s9 Î) Hω Î) O$tΡ r& ’ ÎΤ ô‰ç6 ôã $$sù ÉΟÏ%r& uρ nο 4θn=¢Á9 $# 

ü“Ì� ò2Ï%Î! (  ] تعاىل ..  ] ١٤: طـه فقولُه :) ûÍ_̄Ρ Î) $tΡ r& ª! يقتضي أنه جلّ وعال ال إله  ) #$

≈Iω tµ (إالّ هو ، وهذا ما تصوره العبارةُ القرآنيةُ  s9 Î) HωÎ) O$ tΡ r& (  ..  



 

≈Iω tµ (: رى فإنّ قولَه تعاىل ومن جهة أُخ s9 Î) Hω Î) O$ tΡ r& (   ، ه هو اُهللا تعـاىليقتضي أن ،

û (: وهذا ما تصوره العبارةُ القرآنيةُ  Í_ ¯Ρ Î) $ tΡ r& ª! هذا التناظر يف املعىن والـدالالت ،  ..  ) #$
  ..نراه تناظراً ما بني جمموعِ حروف ركين هذه املسألة 

) )ÎΡ_̄Íû &rΡt$ #$!ª (  =حرفاً  ١١ .....) ωI )Î9s≈µt )ÎωH &rΡt$O (  =حرفاً  ١١..  
ولو نظرنا إىل هذه املسألة بركنيها ، لرأيناها الركن األولَ يف مسألة جديدة ركنها .. 

  ..الثاين هو بقيةُ اآلية الكرمية 
) )ÎΡ_̄Íû &rΡt$ #$!ª ωI )Î9s≈µt )ÎωH &rΡt$O (  =حرفاً ٢٢  

) ùs$$ãô6ç‰ôΤÎ’ ρu&r%ÏΟÉ #$9Á¢=nθ4οn !Î%Ï2ò�Ì“ü (  =حرفاً ٢٢  
 .. بادةُ وإقامةُ الصالةنُ اِهللا تعاىل ال إله إالّ هو جلّ وعال ، يقتضي أنْ تكونَ العفَكَو

ومن جهة أخرى ، فإنّ العبادةَ وإقامةَ الصالة ال تكونُ إالّ ِهللا جلّ وعال ، ... خالصةً له 
  ..إله إالّ هو  ألنه هو اُهللا الذي ال

  .. ولننظر إىل هاتني اآليتني املتتاليتني يف كتاب اهللا تعاىل
) ρu#$Bªƒs‹äρ#( ΒÏ ŠßρχÂ #$!« u#9ÏγyπZ 9jÏ‹u3äθΡçθ#( ;mλçΝö ãÏ“x# (  ] حرفاً ٣٣=  ] ٨١: مرمي  

) .xξ� 4 ™y‹u3õÿà�ãρβt /ÎèÏ7t$ŠyEÌκÍΝö ρuƒt3äθΡçθβt ãt=n�öκÍΝö ÊÅ‰ƒ# (  ] حرفاً ٣٣ = ] ٨٢: مرمي  
يصور ركنها األول أولئك الذين اتخذوا إنهما ركنان متناظران يف مسألة واحدة ، 

 ر ركنها الثاين الرداً ، ويصولني أن يكونوا هلم عزم ، متأممن دون اهللا تعاىل آهلةً يعبدو
آهلةً يعبدوم ، متاماً ، فالذين اتخذوهم اإلهلي على هؤالء ، وقد جاء عكس الركن األول 

سيكفرون بعبادم ، واألمل الذي يرجونه منهم بأنهم سيكونون هلم عزاً ، سيصبح 
هذين الركنني نراه ينعكس يف وهذا التناظر التام بني .. معكوساً وسيكونون عليهم ضداً 

  ) ..احلروف ( واحدات التصوير القرآين 



 
دنا فيه مسألة مكونة من ركنني ولو نظرنا إىل الركن الثاين من هذه املسألة لوج

  ..متناظرين متاماً 
) ™y‹u3õÿà�ãρβt /ÎèÏ7t$ŠyEÌκÍΝö (  =حرفاً ١٥  

) ρuƒt3äθΡçθβt ãt=n�öκÍΝö ÊÅ‰ƒ# (  =حرفاً  ١٥  
فكفرهم بعبادم جعلهم يكونون عليهم ضداً ، وكوم عليهم ضداً إنما كان نتيجةً 

  ..ا التناظر ينعكس يف واحدات الرسم لكال الركنني هذلكفرهم بعبادم ، ونرى أيضاً أنَّ 
إنَّ مجيع املسائل السابقة صورت يف القرآن الكرمي بشكلٍ يضيء جوهر هذه املسائل 

لة بشكلٍ متناظرٍ متاماً فيما بينهما ، وهذا أومركزها ، مما أدى إىل ظهور ركين كلِّ مس
ندما يسلَّط الضوء على مركزها ، وبالتايل التناظر التام ناتج عن تصوير ركين املسألة ع

لوال العلم يرتسم ركناها بشكلٍ متناظرٍ متاماً بالنسبة لواحدات التصوير ، وما كان ذلك 
املطلق لقائل هذا الكالم مباهية هذه املسائل وجوهرها ، ولوال صفات التصوير املطلقة اليت 

  ..ميلكها ، عند تصوير هذه املسائل 
ر واقعاً معيناً ، هو يف حقيقته وعند النظر إليه من الزاوية اليت ألة تصوولو أخذنا مس

بالنسبة ملركز الواقع تصور هذا الواقع ، فإنَّ أحد الركنني يكون أقرب من اآلخر درجة ، 
الذي تصوره هذه املسألة ، كأن يكون أحد ركين هذه املسألة يصور اجلانب العام منها ، 

من هذه املسألة ويكون اآلخر مصو حدمها عن اآلخر أ، وبالتايل يتفاضل راً للجانب اخلاص
خر مصوراً ر باطن هذه املسألة ، ويكون اآلأو أن يكون أحد الركنني يصو ..ذه الدرجة 

أو أن يكون أحد الركنني مصوراً هذه .. لظاهرها ، وبالتايل يتفاضالن ذه الدرجة 
وهكذا ، ..... ، ويصورها اآلخر كما يراهم بعضهم اآلخر  املسألة كما يراها بعضهم

وحت أن ى يكون التصوير مطلقاً هلذه املسائل ال بديف الصورة الناجتة عن هذا  تظهر
التفاضل اليت أشرنا إليها ، وأن تنعكس هذه الدرجة يف واحدات التصوير  التصوير ، درجةُ

وقدرة  ،إذا ملك املصور علماً مطلقاً ذه املسائل ، وهذا ال يكون إالّ ) احلروف ( األوىل 



 
مطلقة على تصوير هذه املسائل اليت يعلمها علماً مطلقاً ، وهذا ال يقدر عليه إالّ اهللا تعاىل 

..  
إنَّ اختيار املسائل املتناظرة متاماً ، واملسائل املتفاضلة بدرجة واحدة ، يف برهان هذا 

النظرية ، ال يعين أنه ال يوجد ارتباط بني العبارات القرآنية البعد اإلعجازي من أبعاد هذه 
إالّ وفق هذين االرتباطني ، وال يعين أنه ال يوجد تفاضل بني أركان املسائل إالّ بدرجة 

  ..واحدة ، كما هو معروض يف برهان هذا البعد من أبعاد هذه النظرية 
واملتفاضلة درجة واحدة ، للربهنة على أنَّ  متاماًاختيار املسائل املتناظرة لقد متَّ 

متاماً يف جمموع واحدات تصوير هذه العبارات ، بني العبارات القرآنية ينعكس االرتباط 
وبشكلٍ مطلق يتناسب مع عظمة املصور سبحانه وتعاىل ، وأنه يستحيل على البشر ليس 

عليهم أيضاً اإلحاطة حبدود اإلتيان مبثل عبارات القرآن الكرمي فحسب ، بل يستحيل 
  ..االرتباطات واملعاين والصور اليت حتملها العبارة القرآنية 

  ..لةً مكونةً من ركنني أهذه آية كرمية تصور مس... 
) )Îβ¨ #$!©%Ït ?s‰ôããθχš ΒÏ ŠßρβÈ #$!« ãÏ6t$Šî &rΒøWs$9ä6àΝö ( (  ]٣٢=  ] ١٩٤:  األعراف 

   حرفاً
) ùs$$Š÷ããθδèΝö ùs=ùŠu¡óGtfÉ‹6çθ#( 9s6àΟó )Îβ .äΖFçΟó ¹|≈‰Ï%Ït (   ]٣١=  ] ١٩٤:  األعراف 

   حرفاً
الركن األول يصور حقيقة الذين يدعوم ، مسلِّطاً الضوء على ضعفهم وعدم قدرم 

أما الركن الثاين فإنه يصور جانباً خاصاً من ضعفهم وهو عدم إجابتهم .. بشكلٍ عام 
من هنا نرى كيف أنَّ هذين الركنني املتناظرين يف مسألة واحدة .. دعوهم للدعوة إذا 

يتفاضل أحدمها عن اآلخر درجة ، تتبع للزاوية اليت يسقط من خالهلا الضوء لتصوير ركين 
هذه املسألة ، ونرى أنَّ واحدات التصوير القرآين جاءت هي اُألخرى متفاضلة درجة 

  ..واحدة بني ركين هذه املسألة 
  .. ولننظر إىل قولِ اِهللا تعاىل . .



 

) öΝßγ s9 r& ×≅ ã_ö‘r& tβθà±ôϑtƒ !$pκ Í5 ( ôΘr& öΝçλ m; 7‰÷ƒ r& tβθà±ÏÜ ö7 tƒ !$ pκ Í5 ( ôΘr& óΟ ßγs9 ×ã ôãr& šχρç� ÅÇ ö7ãƒ !$ pκÍ5 ( 
÷Πr& óΟ ßγs9 Òχ# sŒ# u tβθãèyϑó¡o„ $ pκ Í5 3 (  ] ١٩٥: األعراف [  ..  

لمشي ، واملشيقَت لللذلك نرى يف هذا .. ال يكون إالّ باألرجل  إنَّ األرجلَ خ
  ..  النص مسألةً مكونةً من ركنني متناظرين متاماً 

) &r9sγßΝö &r‘ö_ã≅× (  =حروف  ٨  ..) ƒtϑô±àθβt 5Íκp$! ( (  =حروف  ٨..  
 .. ال يكون إالّ باألعني ، وبالتايل فنحن للبصر ، والبصر قَتلخ وكذلك فإنّ األعني

كنني متناظرين متاماً  أماممن ر نةكوم مسألة  ..  
) &rΘô 9sγßΟó &rãôã× (  =حروف  ٩ ..) ƒã7öÇÅ�çρχš 5Íκp$! ( (  =حروف  ٩..  

فاآلذانُ خلقَت للسمع ، والسمع ال .. وكذلك األمر يف مسألة اآلذان والسمعِ .. 
  .. يكون إالّ عن طريق اآلذان 

) &rΠ÷ 9sγßΟó u#Œs#χÒ (  =حروف  ٩.. ) „o¡óϑyèãθβt 5Íκp$ 3 (  =حروف  ٩..  
ôΘr& öΝ (ولننظر إىل العبارة القرآنية ..  çλm; 7‰ ÷ƒr& tβθà±ÏÜ ö7 tƒ !$ pκ Í5 ( (  .. قَتلفهل األيدي خ

وهل البطش ال يكون إالّ ... للبطش ؟ ، بالتأكيد مل تخلَق األيدي من أجل البطش 
ولذلك ... بطش يكون بوسائلَ ليست مقتصرةً على األيدي باأليدي ؟ ، بالتأكيد أنَّ ال

  ..  نرى تفاضالً يف جمموعِ حروف ركين هذه املسألة غريِ املتناظرة 
) &rΘô ;mλçΝö &rƒ÷‰7 (  =حروف  ٨ ..) ƒt7öÜÏ±àθβt 5Íκp$! ( (  =حروف  ٩..  

  ..وهذه مسألة أُخرى .. 
) )Îβ¨ #$!©%Ït .xÿx�ãρ#( /Î↔t$ƒt≈GÏΖu$ ™yθô∃t ΡçÁó=Î�κÍΝö Ρt$‘Y# (   ]حرفاً ٣١=  ] ٥٦:  النساء   
  
) .ä=¯ϑy$ ΩmÖ¾gpMô _ã=èθŠßδèΝ /t‰£9øΖu≈γßΝö _ã=èθŠ·# îx�ö�uδy$ (   ]حرفاً ٣٠=  ] ٥٦:  النساء      



 
فهو اجلانب العام واألوسع من هذه املسألة ، أما الركن الثاين الركن األول يصور 

ر لنا جانباً خاصا سيلقاه هؤالء يف اً من هذه املسألة ، ليلقي الضوء يصون ممعلى واقع معي
واليت نراها تنعكس يف واحدات  ،النار ، هذه هي درجة التفاضل بني ركين هذه املسألة 

  ..التصوير القرآين وهي احلروف 
›θè%ρä#) (وإن توهم بعضهم بأنّ العبارة  u‹ Ï9 z># x‹yè ø9$# 3 ( من إضافتها إىل الركن  ال بد

$ (الثاين ليصبح  yϑ¯=ä. ôM pg¾ÖmΩ Ν èδ ßŠθè=ã_ öΝ ßγ≈ uΖø9 £‰ t/ #·Šθè=ã_ $yδ u� ö� xî (#θè%ρä‹u‹ Ï9 z># x‹ yèø9 $# ( ، 
فإنَّ توهمهم هذا ناتج عن  وبالتايل سيختل التناظر املتفاضل بدرجة واحدة الذي عرضناه ،

  ..عدم إدراك دالالت هذه اآلية الكرمية 
›θè%ρä#) (إنَّ هذه العبارة  u‹Ï9 z># x‹yè ø9$# 3 (  ل ارتباطاً ال يقلّ عنترتبط بالركن األو

∃t (العبارة فارتباط .. ارتباطها بالركن الثاين  ôθy™ öΝÍκ� Î=óÁçΡ #Y‘$tΡ (  لذه من الركن األو

›θè%ρä#) (العبارة  u‹Ï9 z>#x‹ yèø9 $# 3 (  جلي ذه ، كما أنَّ ارتباط الركن الثاينهو ارتباطٌ واضح 
 جلي العبارة واضح..  

من جيعل من تصوراته املسبقة الصنع واملبنية من تصورات وختيالت بعض .. إذاً 
السابقني ، حجةً ومعياراً وإطاراً لدالالت كتاب اهللا تعاىل ، وسقفاً ال تتجاوزه معاين 

ألنه جعل من روايات العبارات القرآنية ، لن يبحر يف أعماق كتاب اهللا تعاىل قيد أمنلة ، 
  ..التاريخ ورجاالته أصناماً حتجب عنه نور كتاب اهللا تعاىل 

ال إنَّ ما نعرضه من أمثلة لتبيان أي بعد من األبعاد اإلعجازية لكتاب اهللا تعاىل ، و
ضمن إطار ما نعرضه ،  ) اليت نأيت ا كمثل(  القرآنية العبارة ارتباطات حصريعين أبداً 
ما ال يعلم  – وفق أي بعد إعجازي – نا توجد للعبارة القرآنية من االرتباطاتفكما قل

حدوده إالّ اهللا تعاىل ، وما نعرضه ال يكون من ارتباطاا إالَّ كنسبة علمنا احملدود إىل علم 
  ..اهللا تعاىل املطلق 

  ..ولننظر إىل اآلية الكرمية 



 

) øŒÎ) uρ ÏM s9$s% èπ x6Í×̄≈ n=yϑø9 $# ãΝtƒ ö� yϑ≈ tƒ ¨β Î) ©! $# Å79 xÿ sÜô¹$# Ï8t� £γ sÛuρ Å79xÿ sÜ ô¹$#uρ 4’ n?tã Ï!$ |¡ÎΣ 

šÏϑn=≈ yèø9      ] ٤٢:  مرمي[   ) #$

  :إننا نرى فيها املسألة 
) ƒt≈ϑy�öƒtΝã )Îβ¨ #$!© #$¹ôÜsÿx97Å ρuÛsγ£�t8Ï (   ]حرفاً ٢٢=  ] ٤٢:  آل عمران  

) ρu#$¹ôÜsÿx97Å ãt?n’4 ΣÎ¡|$!Ï #$9øèy≈=nϑÏš (   ]حرفاً ٢١=  ] ٤٢:  آل عمران  

الركن األول يلقي الضوء على اختيار مرمي عليها السالم وتطهريها بشكلٍ عام ، أما  
.. الركن الثاين فهو يلقي الضوء على هذا االختيار بشكلٍ خاص مبقارنتها مع نساء العاملني 

  ) ..احلروف ( صوير القرآين هذا التفاضل بني هذين الركنني جنده ينعكس يف واحدات الت
(øŒÎ (وما نراه أنَّ بداية اآلية الكرمية  uρ ÏM s9$s% èπx6 Í×̄≈ n=yϑø9 مل تدخل يف املعادلة بني  ، ) #$

  ..ركين هذه املسألة ، وذلك كوا تتعلّق بكلٍّ من هذين الركنني 
  ..وهذه مسألة أُخرى 

) ρu9sθö u#Βt∅š &rδ÷≅ã #$9ø6ÅGt≈=É 9s3s%βt zy�ö�Z# 9©γßΝ (  ]حرفاً ٢٥=  ] ١١٠:  آل عمران      

) ΒiÏΖ÷γßΝã #$9øϑßσ÷ΒÏΨãθχš ρu&r2òYs�çδèΝã #$9øÿx≈¡Å)àθβt (   ]حرفاً ٢٦=  ] ١١٠:  آل عمران          

الركن األول يصور موضوعاً معيناً هو أنَّ أهل الكتاب لو آمنوا مبنهج الرسالة اخلامتة 
ا الركن الثاين يلقي الضوء على حقيقة إميام ونسبة املؤمنني بينملكان ذلك خرياً هلم ، 

فيهم ، مصوراً موقعهم من مسألة اإلميان بشكلٍ عام ، ونرى أنَّ الصورة اليت ترسم ركين 
لواحدات التصوير بني هي اُألخرى متفاضلة درجة واحدة ، بالنسبة هذه املسألة جاءت 

  ..ركنيها 
  ..ولننظر إىل هذه املسألة 

) ρuΒÏ 2à≅eÈ «xó> zy=n)øΨo$ —yρ÷ỳ÷È 9sèy=ª3ä/÷ ?s‹x.©�ãρβt (   ]حرفاً ٢٨=  ] ٤٩:  الذاريات  

) ùsÿÏ�”ρÿ#( )Î<n’ #$!« ( )ÎΤoÎ’ 9s3ä/ ΒiÏΖ÷µç Ρt‹Éƒ�Ö Β•7Î× (   ]حرفاً ٢٩=  ] ٥٠:  الذاريات  



 
ينظر إىل ما وراء هذه وأن مسألة تصور حقيقة يراد منها أن يتذكَّر اإلنسان وأن يتعظ 

فهو يعرف أنَّ كلَّ احملسوسات اليت .. املخلوقات ، اليت خلقت مجيعها على شكل زوجني 
ولذلك عليه أن يعلم أنَّ هذه الدنيا هلا زوج آخر يراها إنما خلقَت على شكل زوجني ، 

لذلك خرة ، العمل يف الدنيا خريه وشره له جزاء يف اآلهو اآلخرة ، وعليه أن يعلم أنَّ 
ة جيب أن تكون دافعاً له لكي يفربع منهجه  فنظرته إىل قانون الزوجيإىل اهللا تعاىل ويت، 

  ..املسألة املصورة ذين الركنني هذه هي 
اإلنسان يصور لنا اجلانب الذي جيب أن يدركه الركن الثاين لوجدناه ولو نظرنا إىل 

للجوء إىل اهللا تعاىل ، هذا اللجوء الذي تقتضيه وهو ابعد فهمه لدالالت الركن األول ، 
أسباب ال تعد وال تحصى ، ومن هذه األسباب الدافع الذي جيب أن يقتضيه إدراك 

هذه هي درجة التفاضل بني ركين هذه املسألة ، واليت .. اإلنسان ملا حيمله الركن األول 
  ) ..احلروف ( تنعكس يف واحدات التصوير القرآين 

  ..لننظر يف الصورة اليت ترمسها اآلية الكرمية و
) * ρuδy≅ö &r?s97y Ρt7tσà#( #$9ø‚yÁóΝÄ (    ]حرفاً ١٦=  ] ٢١:  ص  

) )ÎŒø @n¡|θ§‘âρ#( #$9øϑÏsó�t#>z (    ]حرفاً ١٥=  ] ٢١:  ص  

يلقي الضوء على موقف ، والركن الثاين  مجاعة حمددةعلى الركن األول يلقي الضوء 
روا احملراب ، لذلك نرى أنَّ درجة التفاضل هذه تنعكس يف  خاصهلؤالء عندما تسو

  ..واحدات التصوير القرآين 
  ..وهذه آية كرمية تصور مسألة بركنني متفاضلني درجة 

) tΑ$s%uρ tÏ%©!$# (#θãè t7̈? $# öθ s9 �χr& $ oΨ s9 Zο§� x. r&§� t6 oKoΨ sù öΝ åκ ÷]ÏΒ $yϑ x. (#ρâ§� t7 s? $̈Ζ ÏΒ 3 (   ]١٦٧:  البقرة 

    حرفاً ٤٧=  ]
) y7 Ï9≡x‹x. ÞΟ ÎγƒÌ�ãƒ ª!$# öΝßγ n=≈ yϑôã r& BN≡u� y£ym öΝÍκ ö� n=tæ ( $ tΒuρ Ν èδ tÅ_ Ì�≈ y‚Î/ zÏΒ Í‘$̈Ψ9 $# (    ]

       حرفاً ٤٦=  ] ١٦٧:  البقرة



 
الركن األول يصور مجاعة وحديثهم وأمانيهم من الزاوية اليت ينظرون منها إىل هذه 

أما الركن الثاين فإنَّ تصويره ينفذ إىل داخل هذه املسألة ، .. فهو يصور ظاهرها  ،ألة املس
هذه هي درجة .. من الزاوية اليت يعلمها اهللا سبحانه وتعاىل  ،ليبين حقيقة واقعهم 

  ..التفاضل بني هذين الركنني ، واليت تنعكس يف واحدات التصوير القرآين 
  ..الن ركنني متفاضلني درجة يف مسألة واحدة وهاتان آيتان كرميتان تشكّ

) ωŸ ƒtóä�§Ρ¯7y ?s)s=�=Ü #$!©%Ït .xÿx�ãρ#( ûÎ’ #$9ø6Î=n≈‰Ï (   ]حرفاً ٢٨=  ] ١٩٦:  آل عمران  

) ΒtFt≈ìÓ %s=ÎŠ≅× OèΟ¢ Βt'ùρu1γßΝö _yγyΖ¨Μã 4 ρu/Î♥ø§} #$QùRÎγy$Šß (   ]حرفاً ٢٩=  ] ١٩٧:  آل عمران  

صول يالركن األوا حسب ما يراه البشر ، أمظاهر هذه املسألة ، ويرسم صور ا ر
هذه املسألة رامساً صورا من الزاوية اليت يعلمها اهللا سبحانه الركن الثاين فيصور حقيقة 

  ..وهذا التفاضل نراه يف واحدات التصوير القرآين .. وتعاىل 
املتناظر تناظراً تاماً  –إلهلي لقد رأينا من خالل املسائل السابقة أنَّ التصوير ا

هللا سبحانه وتعاىل ، وعن إنما جاء معبراً عن صفات الكمال املطلقة  –واملتفاضل درجة 
الصورة القرآنية ترسم قدرته يف التصوير املطلق ملا يعلمه بعلمه املطلق ، ورأينا كيف أنَّ 

جتعل من احلروف روحاً حتر ناً بدقّةره ك صورة هواقعاً معيفارتباط .. ذا الواقع الذي تصو
احلرف بالكلمة اليت ينتمي إليها ليعطيها هويتها اخلاصة ا ، ال يقل عن ارتباطه باجلملة 

فهذه اجلملة هي أحد ركنني ، وهذا احلرف .. اليت ينتمي إليها ليعطيها هويتها اخلاصة ا 
  ..يدخل يف معادلة التوازن بني هذين الركنني 

أن ندركه هو أنَّ التناظر بني أركان املسائل ليس جمرد أرقام يشري إليه جمموع  ما جيب
إنه تناظر مطلق يف روح هذه املسائل ، وبشكلٍ .. الواحدات املكونة للنص القرآين 

علينا أن  ..عن تناظر جمموع واحدات التصوير  يستحيل على البشر اإلتيان مبثله بعيداً
د ذلك نعود إىل جمموع واحدات التصوير لنجدها مطابقة وبشكلٍ ندرك ذلك جيداً ، وبع

  ..مطلق هلذا التناظر 



 
ولننظر إىل التناظرِ التام بني أركان املسائلِ التالية يف آية واحدة من كتابِ اهللا تعاىل .. 

  ..من سورة التوبة )  ٩٤( ، هي اآلية 
) šχρâ‘É‹ tF÷è tƒ öΝ ä3ö‹ s9 Î) #sŒÎ) óΟ çF÷è y_u‘ öΝÍκ ö� s9 Î) 4 ≅ è% �ω (#ρâ‘É‹ tG÷ès? s9 š∅ ÏΒ÷σœΡ öΝ à6s9 ô‰ s% 

Ρt6¬'rΡt$ #$!ª ΒÏô &rz÷6t$‘Í2àΝö 4 (  =حرفاً ٦٥   

) “ u�z� y™ uρ ª! $# öΝä3 n=yϑtã …ã& è!θß™ u‘uρ §Ν èO šχρ–Št� è? 4’ n<Î) ÉΟ Î=≈ tã É= ø‹ tóø9 $# Íοy‰≈ yγ¤±9 $# uρ Ν ä3ã∞ Îm7t⊥ ã‹ sù 

/Îϑy$ .äΖFçΟó ?sè÷ϑy=èθβt (  =حرفاً ٦٥ ..   
) %è≅ ω� ?sè÷Gt‹É‘âρ#( (  =حرفاً   ١١...  ) %s‰ô Ρt6¬'rΡt$ #$!ª (  =حرفاً  ١١..  

) %è≅ ω� ?sè÷Gt‹É‘âρ#( 9s Ρœσ÷ΒÏ∅š 9s6àΝö (  =حرفاً ٢٠  

) %s‰ô Ρt6¬'rΡt$ #$!ª ΒÏô &rz÷6t$‘Í2àΝö 4 (  =حرفاً  ٢٠..  

) ρu™y�z�u“ #$!ª ãtϑy=n3äΝö ρu‘u™ßθ!è&ã… (  =حرفاً ٢٠  
) ùs‹ã⊥t7mÎ∞ã3äΝ /Îϑy$ .äΖFçΟó ?sè÷ϑy=èθβt (  =حرفاً  ٢٠..  

) šχρâ‘É‹ tF÷è tƒ öΝä3ö‹ s9 Î) # sŒÎ) óΟ çF÷è y_u‘ öΝÍκ ö� s9 Î) 4 ≅ è% �ω (#ρâ‘É‹tG÷è s?  s9 š∅ÏΒ÷σ œΡ öΝà6 s9 (  =
  حرفاً  ٤٥
) ρu™y�z�u“ #$!ª ãtϑy=n3äΝö ρu‘u™ßθ!è&ã… OèΝ§ ?è�tŠ–ρχš )Î<n’4 ãt≈=ÎΟÉ #$9øót‹ø=É ρu#$9±¤γy≈‰yοÍ (  =٤٥ 
  ..حرفاً 

املعجزة العددية حقيقةً قرآنيةً ، فهذا يقتضي أنها متعلِّقةٌ بالدالالت الـيت   إنَّ كونَ.. 
   ـدوجمـن ال ت مكما يتوه صادفاتم درجم تسها لَينِه ، وأنالقرآينُّ بباط لُها النصحيم

يف سورة اإلسراِء خمس آيات ..  ولنقف عن هذا املثال ..عندهم أيةُ إرادة ملعرفة احلقيقة 
  ..يقولُ تعاىل .. تصور لنا إفسادي بين إسرائيلَ يف كُلَّ األرض 



 

) !$oΨ ø‹ ŸÒs%uρ 4’ n<Î) ûÍ_ t/ Ÿ≅ƒÏℜu�ó  Î) ’ Îû É=≈ tGÅ3ø9 $# ¨βß‰ Å¡øÿ çGs9 ’Îû ÇÚö‘F{$# È÷ s?§� tΒ £è=÷è tGs9 uρ #vθ è=ãæ 

# Z��Î6 Ÿ2 ∩⊆∪ # sŒÎ*sù u!% ỳ ß‰ ôã uρ $ yϑßγ8 s9ρé& $ oΨ ÷W yèt/ öΝ à6ø‹ n=tæ #YŠ$t6 Ïã !$uΖ ©9 ’ Í<'ρ é& <¨ ù' t/ 7‰ƒÏ‰x© (#θß™$y∨ sù 

Ÿ≅≈ n=Åz Í‘$tƒ Ïe$!$# 4 šχ%x. uρ # Y‰ôã uρ Zωθãè øÿ̈Β ∩∈∪ ¢Ο èO $ tΡ÷Š yŠu‘ ãΝä3s9 nο§� x6ø9 $# öΝ Íκ ö� n=tã Νä3≈ tΡ ÷Šy‰ øΒr&uρ 

5Α≡uθøΒ r'Î/ šÏΖ t/ uρ öΝä3≈ oΨù= yèy_ uρ u� sYò2r& # ·��Ïÿ tΡ ∩∉∪ ÷βÎ) óΟçFΨ |¡ôm r& óΟçFΨ |¡ômr& ö/ ä3Å¡àÿΡL{ ( ÷βÎ) uρ 

öΝ è?ù' y™ r& $ yγ n=sù 4 # sŒÎ*sù u !%ỳ ß‰ôã uρ Íοt� ÅzFψ$# (#θä↔ ÿÝ¡ uŠÏ9 öΝ à6yδθã_ ãρ (#θè=äzô‰ u‹Ï9 uρ y‰ Éf ó¡yϑø9 $# $yϑŸ2 

çνθè= yzyŠ tΑ ¨ρr& ;ο§� tΒ (#ρç� Éi9tFãŠÏ9 uρ $tΒ (# öθn=tã # ·��Î6 ÷Ks? ∩∠∪ 4|¤ tã ö/ä3 š/u‘ βr& ö/ä3 uΗxqö� tƒ 4 ÷βÎ) uρ öΝ›?‰ ãã $tΡ ô‰ãã ¢ 
$ uΖù=yè y_ uρ tΛ© yγy_ tÌ� Ïÿ≈s3 ù=Ï9 #·�� ÅÁym (  ] ٨ – ٤: اإلسراء [   
ال شك أنّ هـذا العـدد   .. كلمة  ) ٧٥( : عدد كلمات هذا النص القرآينّ هو .. 

ومما يؤكِّد ما نذهب إليه ، أنّ داخـلَ  ..... يرتبِطُ بِِسر احلقيقة اليت حيملُها النص بداخله 
هذا النص مسألةً مكونةً من ركنني متناظرين ، كُلٌّ منهما يصور إفساداً من إفسادي بـين  

، الـذي هـو    ) ٧٥( إسرائيل ، ونرى أنَّ مجموع حروف كُلِّ ركنٍ منهما هو العدد 
  .. جمموع كلمات هذا النص كما رأينا 

  :الركن األولُ هو قولُ اِهللا تعاىل .. 
 ) # sŒ Î* sù u !% ỳ ß‰ ôã uρ $ yϑ ßγ8 s9ρ é& $ oΨ ÷W yè t/ öΝ à6 ø‹ n= tæ # YŠ$ t6 Ïã !$ uΖ ©9 ’ Í< 'ρ é& <¨ ù' t/ 7‰ƒ Ï‰ x© (#θ ß™$ y∨ sù 

zÅ=n≈≅Ÿ #$!$eÏƒt$‘Í 4 ρu.x%χš ρuãô‰Y# Β¨ÿøèãθωZ (  =حرفاً  ٧٥ ..  
  :والركن الثاين هو قولُ اِهللا تعاىل .. 
) # sŒ Î* sù u !% ỳ ß‰ ôã uρ Íο t� Åz Fψ $# (#θ ä↔ ÿ Ý¡ uŠ Ï9 öΝ à6 yδθ ã_ ãρ (#θ è= äz ô‰ u‹ Ï9 uρ y‰ Éf ó¡ yϑ ø9 $# $ yϑ Ÿ2 çνθ è= yz yŠ 

&rρ¨Αt Βt�§ο; ρu9ÏŠãFt9iÉ�çρ#( Βt$ ãt=nθö#( ?sK÷6Î��·# (  =حرفاً  ٧٥..  
 .... العدد لـيس عبثـاً    ) ٧٥( إنّ تكرار يف هذا النص اتوسـاحةُ  .. ثالثَ مر

جتهادنا تكمن يف محاولَة ربط هذا العدد بِسر جوهرِ احلقيقة اليت حيملُها هـذا الـنص   ا



 
وإنّ كان األمـر  .. ، إىل املُدة الزمنية إلفسادهم ؟  ) ٧٥( فهل يشري العدد ..... القرآينُّ 

أُخرى ، تتعلّق بسر إفسادهم  أم أنه يشري إىل قضية.. كذلك ، فمىت هي بدايةُ هذه املُدة ؟ 
  ..اهللا تعاىل أعلم : إنّ الشيَء الوحيد الذي نستطيع اجلزم به ، هو قولُنا .. ؟ 

  :ويف الركن األول نرى مسألة مكونة من ركنني متناظرين 
) /tèyW÷Ψo$ æt=n‹ø6àΝö ãÏ6t$ŠY# 9©Ζu$! &éρ'<Í’ /t'ù¨< ©x‰Ïƒ‰7 (  =حرفاً ٢٩   

) ùs∨y$™ßθ#( zÅ=n≈≅Ÿ #$!$eÏƒt$‘Í 4 ρu.x%χš ρuãô‰Y# Β¨ÿøèãθωZ (  =حرفاً ٢٩  
  : مسألةً مكونةً من ركننيِ متناظرين  أيضاً نرى الركن الثاينويف .. 
) ρu9Ï‹u‰ôzä=èθ#( #$9øϑy¡ófÉ‰y (  =حرفاً  ١٤ ..) 2Ÿϑy$ Šyzy=èθνç &rρ¨Αt Βt�§ο; (  =١٤ 
هل يشري إىل تشابه يف دخولِ األمة ذاتها اليت .. فإىل ماذا يشري هذا التناظر .. حرفاً 

  ..اُهللا تعاىل أعلم .. دخلَت عليهم يف املرة األوىل ؟ 
  :من سورة األنعام )  ٩٣( ولنأخذ مثاالً آخر ، هو اآلية .. 
) ô tΒuρ ãΝ n=øß r& Ç£ϑÏΒ 3“u� tIøù$# ’ n?tã «! $# $ ¹/É‹ x. ÷ρr& tΑ$s% zÇrρé& ¥’ n<Î) öΝ s9 uρ yyθãƒ Ïµø‹ s9 Î) Ö óx« tΒ uρ 

tΑ$ s% ãΑ Ì“Ρé' y™ Ÿ≅ ÷W ÏΒ !$ tΒ tΑ t“Ρ r& ª! $# 3 öθs9 uρ #“t� s? ÏŒÎ) šχθßϑÎ=≈ ©à9$# ’Îû ÏN≡t� yϑxî ÏN öθ pRùQ$# èπs3Í× ¯≈ n=yϑø9 $#uρ 

(# þθäÜ Å™$t/ óΟ ÎγƒÏ‰÷ƒ r& (# þθã_ Ì�÷zr& ãΝ à6|¡àÿΡ r& ( tΠöθ u‹ø9 $# šχ÷ρ t“øgéB z># x‹tã Èβθßγø9 $# $ yϑÎ/ öΝ çFΖ ä. tβθä9θà) s? 

’ n?tã «! $# u� ö� xî Èd, ptø:$# öΝçGΨ ä. uρ ôtã Ïµ ÏG≈ tƒ# u tβρç� É9õ3tFó¡n@ (  ] ٩٣: األنعام [  
من كلمات هذه اآلية وأي آية يف كتاب اهللا تعاىل ، ) وكلّ حرف ( إنَّ كلَّ كلمة 

ترتبط مع غريها من الكلمات ارتباطاً تاماً وفق مجيع األبعاد اإلعجازية اليت حيملها كتاب 
ن الكرمي ، مبا وقد وجدنا يف هذه النظرية كيف أنَّ كلمة املالئكة يف كلِّ القرآاهللا تعاىل ، 

يف ذلك هذه اآلية ، ترتبط ارتباطاً تاماً ومتناظراً مع كلمة الشيطان ، ورأينا أنَّ كلمة اليوم        
واحدات املسألة ورود  ترد مبجموعيف كلِّ القرآن الكرمي ، مبا يف ذلك هذه اآلية ، 

لّ كلمة هلا وهكذا ك.. مرة )  ٣٦٥( املوصوفة ذه الكلمة على وجه األرض ، وهو 



 

èπ ( فكلمة.. ارتباط مع غريها ، وكذلك كلّ حرف  s3Í× ¯≈ n=yϑø9 $#uρ (  وكلمة ،) tΠöθ u‹ø9 يف  ) #$
هذه اآلية الكرمية ، وكلّ كلمة فيها تدخل ضمن كتاب اهللا تعاىل وفق معادالت إعجازية 

  ..ال حييط ا إالّ اهللا سبحانه وتعاىل 
كلماا وحروفها وفق األبعاد اإلعجازية اُألخرى ويف هذه اآلية الكرمية سندع ارتباط 

وفق البعد  داخل هذه اآلية الكرمية ، إىل صور اإلعجاز –حسب استطاعتنا  –، وسننظر 
لننظر إىل املعادالت املتناظرة التالية داخل .. ...جازي الذي نعرضه يف هذا الفصل اإلع

م أعيننا عظمةَ هذا البعد هذه اآلية الكرمية فقط ، دون أن نشرح ذلك ، لنرى بأ
  :اإلعجازي يف كتابِ اِهللا تعاىل 

) ρuΒtô &rßø=nΝã ΒÏϑ£Ç #$ùøIt�u“3 ãt?n’ #$!« .x‹É/¹$ (  =حرفاً ٢٦  

) ρu9sθö ?s�t“# )ÎŒÏ #$9à©≈=Îϑßθχš ûÎ’ îxϑy�t≡NÏ #$QùRpθöNÏ (  =حرفاً  ٢٦..  

) &rρ÷ %s$Αt &éρrÇz )Î<n’¥ (  =حرفاً  ١٢ ...) ρu9sΝö ƒãθyy )Î9s‹øµÏ «xóÖ (  =حرفاً  ١٢..  

) &rρ÷ %s$Αt &éρrÇz )Î<n’¥ ρu9sΝö ƒãθyy )Î9s‹øµÏ «xóÖ (  =حرفاً ٢٤  

) ρuΒt %s$Αt ™y'éΡ“ÌΑã ΒÏW÷≅Ÿ Βt$! &rΡ“tΑt #$!ª 3 (  =حرفاً  ٢٤..  
) )ÎŒÏ #$9à©≈=Îϑßθχš ûÎ’ îxϑy�t≡NÏ #$QùRpθöNÏ (  =حرفاً ٢٠   
) ρu#$9øϑy=n≈¯×Í3sπè /t$™ÅÜäθþ#( &rƒ÷‰ÏƒγÎΟó (  =حرفاً  ٢٠..  
) /t$™ÅÜäθþ#( &rƒ÷‰ÏƒγÎΟó (  =حرفاً  ١٢.. ) &rz÷�Ì_ãθþ#( &rΡÿà¡|6àΝã ( ( = حرفاً  ١٢..  
) /t$™ÅÜäθþ# (  =حروف  ٦... ) &rƒ÷‰ÏƒγÎΟ (  =حروف ٦  
) &rz÷�Ì_ãθþ# (  =حروف  ٦... ) &rΡÿà¡|6àΝã ( ( = حروف  ٦..  
) #$9ø‹uθöΠt Bégø“tρ÷χš ãt‹x#>z #$9øγßθβÈ ( = حرفاً  ١٩  

) /Îϑy$ .äΖFçΝö ?s)àθ9äθβt ãt?n’ #$!« ( = حرفاً  ٢٠..  



 

) ρu9sθö ?s�t“# )ÎŒÏ #$9à©≈=Îϑßθχš ûÎ’ îxϑy�t≡NÏ #$QùRpθöNÏ ρu#$9øϑy=n≈¯×Í3sπè /t$™ÅÜäθþ#( &rƒ÷‰ÏƒγÎΟó (  =٤٦ 
  حرفاً
) /Îϑy$ .äΖFçΝö ?s)àθ9äθβt ãt?n’ #$!« îx�ö�u #$:øtp,dÈ ρu.äΨGçΝö ãtô u#ƒt≈GÏµÏ @n¡óFt3õ9É�çρβt ( = ٤٦ 
  ..حرفاً 

فأولئك الذين أرسل اهللا وهذه صورة ترسم مسألة مكونة من ركنني متناظرين متاماً ، 
سبحانه وتعاىل عليهم آياته املفصالت استكربوا ، فوقع عليهم الرجز ، عندها طلبوا من 

عز وجل لكي يكشف عنهم هذا الرجز ، وأنهم  موسى عليه السالم أن يدعو ربه
هذا ما فرضوه على .. سرائيل حينما يكشف عنهم الرجز سيؤمنون ويرسلون معه بين إ

  ..أنفسهم يف حال كشف الرجز ، وهذا هو الركن األول يف هذه املسألة 
 ) ∅Í× s9 |M øÿ t±x. $ ¨Ψ tã t“ ô_Ìh�9 $# ¨sÏΒ÷σ ãΖs9 y7 s9 £ n=Å™÷� ã∴s9 uρ š� yètΒ ûÍ_ t/ Ÿ≅ƒÏℜu� ó Î) (  ] األعراف

  حرفاً  ٤٢=  ] ١٣٤: 
) $ £ϑn=sù $oΨ øÿ t±Ÿ2 ãΝ åκ ÷]tã t“ô_ Ìh�9 $# #’ n<Î) @≅ y_r& Ν èδ çνθäóÎ=≈ t/ # sŒÎ) öΝèδ tβθèVä3Ζ tƒ (  ] األعراف :

  حرفاً  ٤٢=  ] ١٣٥
فاملسألة إذاً  ..وجاء الركن الثاين ليصور نكثهم لعهدهم الذي قطعوه على أنفسهم 

كونة من ركنني متناظرين متاماً ، عهد قطعوه على أنفسهم ، مثّ نكثوه ، لذلك نرى أنَّ م
هذا التناظر ترمسه كلمات اهللا تعاىل بشكلٍ متناظرٍ متاماً بالنسبة لواحدات التصوير القرآين 

..  
 ولو نظرنا إىل الركن الثاين لرأيناه ركناً أوالً يف مسألة مكونة من ركنني متناظرين

  ..متاماً ، وبواحدات تصوير قرآين متناظرة 
) $ £ϑn=sù $oΨ øÿ t±Ÿ2 ãΝ åκ ÷]tã t“ô_ Ìh�9 $# #’ n<Î) @≅ y_r& Ν èδ çνθäóÎ=≈ t/ # sŒÎ) öΝèδ tβθèVä3Ζ tƒ (  ] األعراف :

  حرفاً  ٤٢=  ] ١٣٥



 

) $ uΖ ôϑs) tFΡ $$sù öΝ åκ÷] ÏΒ öΝßγ≈ oΨ ø%t�øî r' sù ’ Îû ÉdΟuŠ ø9$# öΝ åκ ¨Ξr' Î/ (#θç/¤‹ x. $ uΖ ÏG≈ tƒ$t↔Î/ (   ] ١٣٦: األعراف [  =
  حرفاً ٤٢

نكثهم لعهدهم الذي قطعوه على أنفسهم من جهة ، وتكذيبهم بآيات اهللا تعاىل 
  ..واجلزاء املترتب على ذلك من جهة أُخرى 

وسنقف اآلن عند صورٍ تبين صدق القرآن الكرمي ، وبطالن قول الذين يشكّكون 
حمل هذه الصور معها دليل صدقها بشكلٍ إعجازي مبصداقية إنزاله من عند اهللا تعاىل ، لت

  ..يستحيل على البشر أن يأتوا مبثله 
) &rΠ÷ ƒt)àθ9äθχš #$ùøIt�u1µç ( %è≅ö ùs'ù?èθ#( /Îèy³ô�Î ™ßθu‘9 ΒiÏV÷#Î&Ï ΒãÿøIt�uƒt≈M; (  ]٣٨=  ] ١٣:  هود 

  حرفاً

) ùs*Î9©Οó „o¡óFtfÉŠ7çθ#( 9s3äΝö ùs$$æ÷=nϑßθþ#( &rΡ¯ϑy$! &éΡ“ÌΑt /ÎèÏ=ùΝÄ #$!« (   ]حرفاً ٣٨=  ] ١٤:  هود  

الركن الثاين هو النتيجة اليت نستخلصها من عجز هؤالء عن معارضة القرآن الكرمي ، 
نَّ هذا التناظر ينعكس أوجند .. واليت صورها الركن األول ، حينما محل عرضاً هلم بذلك 

  ..يف واحدات الرسم القرآين لكال الركنني 
  ..إىل كلِّ ركنٍ لرأينا فيه مسألة مكونة من ركنني متناظرين متاماً ولو نظرنا 

) &rΠ÷ ƒt)àθ9äθχš #$ùøIt�u1µç ( (  =حرفاً ١٤   ..) %è≅ö ùs'ù?èθ#( /Îèy³ô�Î ™ßθu‘9 (  =حرفاً ١٤    

) ùs*Î9©Οó „o¡óFtfÉŠ7çθ#( 9s3äΝö (  =حرفاً ١٥    ..) ùs$$æ÷=nϑßθþ#( &rΡ¯ϑy$! &éΡ“ÌΑt (  =حرفاً ١٥    
هذه اآلية .. ولو نظرنا إىل الركن الثاين من املسألة السابقة لرأيناه جزءاً من آية كرمية 

  ..تكون مع آية أُخرى كاملة ركنني متناظرين يف مسألة وحدة 
) óΟ©9 Î*sù (#θç7ŠÉf tFó¡o„ öΝ ä3s9 (# þθßϑn=÷æ$$ sù !$ yϑ¯Ρr& tΑ Ì“Ρ é& ÄΝ ù=ÏèÎ/ «! $# βr&uρ Hω tµ≈ s9 Î) �ω Î) uθ èδ ( ö≅ yγ sù ΟçFΡ r& 

Β•¡ó=Îϑßθχš (   ]حرفاً ٦٤=  ] ١٤:  هود  



 

 ) y7 Í× ¯≈ s9 'ρé& tÏ%©!$# }§ øŠs9 öΝçλ m; ’ Îû Íοt� ÅzFψ$# �ωÎ) â‘$̈Ψ9$# ( xÝ Î7ym uρ $ tΒ (#θãè uΖ |¹ $pκ� Ïù ×≅ ÏÜ≈ t/uρ $̈Β 

2Ÿ$Ρçθ#( ƒtè÷ϑy=èθβt (    ]حرفاً ٦٤=  ] ١٦:  هود    
هم للتحدي الذي يعرضه اهللا سبحانه وتعاىل عليهم الركن األول يصور عدم استجابت

.. ، وهو اإلتيان بسور مثله إن استطاعوا ، وأنهم على الرغم من عجزهم هذا مل يؤمنوا 
إنَّ وقوفهم عاجزين أمام معجزة القرآن الكرمي يدلّ على أنه كالم اهللا تعاىل ، وأُنزل بعلم 

ويأيت الركن الثاين ليصور جزاء ذلك ، جزاًء .. ا اهللا تعاىل ، على الرغم من ذلك مل يؤمنو
ونرى أنَّ هذا التناظر التام ينعكس يف .. عن آيات اهللا تعاىل يستحقّونه نتيجة إلعراضهم 

  ..رسم كلِّ ركنٍ من ركين املسألة 
لرأينا صورة ملسألة مؤلّفة من ركنني  ، ولو نظرنا يف كلِّ ركنٍ من ركين هذه املسألة

  ..اماً متناظرين مت
) ρu&rβ ωH )Î9s≈µt )Îω� δèθu ( (  =حرفاً  ١٣.. ) ùsγy≅ö &rΡFçΟ Β•¡ó=Îϑßθχš (  =حرفاً ١٣  

) &éρ'9s≈×̄Í7y #$!©%Ït 9sŠø§} ;mλçΝö ûÎ’ #$ψFzÅ�tοÍ )Îω� #$9Ψ$̈‘â ( (  =حرفاً ٣٢  

) ρumy7ÎÝx Βt$ ¹|Ζuèãθ#( ùÏ�κp$ ρu/t≈ÜÏ≅× Β¨$ 2Ÿ$Ρçθ#( ƒtè÷ϑy=èθβt (  =اًحرف ٣٢  
  ) ..احلروف ( أنَّ هذا التناظر التام ينعكس يف واحدات التصوير القرآين ونرى 

هذا هو بعد واحد جلانبٍ واحد الرتباط واحد ، من األبعاد اإلعجازية اليت حتملها 
البشر أن يأتوا اهللا تعاىل ، فكيف إذاً يستطيع  هذه العبارات القرآنية ، واليت ال حييط ا إالّ

وبعد أن يعلموا أنَّ هذا الكالم الذي عجزوا عن أن يأتوا مبثله ، !!! .. هذا الكالم ؟ مبثل
ال بد أن يكون كالم اهللا تعاىل ، بعد ذلك جندهم ال يستجيبون للنداء اإلهلي عرب القرآن 

  ..الكرمي ، لذلك فهم يستحقّون اجلزاء الذي صورته كلمات اهللا سبحانه وتعاىل 
، ترسم مخسة أركان متتابعة ، ال يوجد ة يف كتاب اهللا تعاىل وهذه حروف متتابع

  ..حرف واحد يفصلها عن بعضها 



 

) $ ¨ΒÎ) uρ y7 ¨Ζ uŠÅ¡Ψ ãƒ ß≈ sÜ ø‹¤±9 $# Ÿξsù ô‰ ãèø) s? y‰ ÷è t/ 3“t� ò2 Éj‹9$# yìtΒ ÏΘöθ s)ø9 $# tÏΗÍ>≈ ©à9$# (  ] األنعام

  حرفاً ٤٦= ]  ٦٨: 
) $tΒuρ ’ n? tã šÏ%©!$# tβθà)−F tƒ ôÏΒ ΟÎγ Î/$|¡Ïm  ÏiΒ & ó_ x« Å6≈s9 uρ 3“ t�ò2 ÏŒ óΟßγ ¯=yès9 

ƒtF−)àθχš (   ] حرفاً ٤٦= ]  ٦٩: األنعام  

) Í‘sŒuρ šÏ%©!$# (#ρä‹ sƒªB$# öΝ åκ s]ƒÏŠ $ Y6Ïè s9 #Yθ ôγs9 uρ ÞΟ ßγø? §� sïuρ äο4θ u‹ ysø9 $# $u‹ ÷Ρ  ٧٠: األنعام [    ) 4 ‰9$#‘

  حرفاً ٤٦= ] 

) ö� Åe2sŒ uρ ÿ ÏµÎ/ βr& Ÿ≅ |¡ö6è? 6§øÿ tΡ $yϑÎ/ ôM t6 |¡x. }§øŠs9 $ oλm;  ÏΒ ÂχρßŠ «! $# @’ Í<uρ Ÿω uρ Óì‹ Ïÿ x© 

  حرفاً ٤٧= ]  ٧٠: األنعام [   )

) β Î) uρ öΑ Ï‰÷è s? ¨≅ à2 5Αô‰ tã �ω õ‹ s{÷σ ãƒ !$ pκ ÷]ÏΒ 3 y7 Í× ¯≈ s9 'ρé& tÏ%©!$# (#θè=Å¡ ÷0é& $ yϑÎ/ (#θç7 |¡x. ( (   ]

    حرفاً ٤٦= ]  ٧٠: األنعام 

أي صورتني منها ترسم مسألة متناظرة ، تعطي صورة واضحة عن  صور متناظرة ،.. 
موضوع تلك املسألة ، ونرى أنَّ أي حرف يف أي صورة يرتبط يف الوقت نفسه مع باقي 

  ..الصور األخرى ، ليدخل يف معادالا بآن واحد 
لقلب م تنهى عن جمالستهم ، وعن تعلّق ا) ما عدا الركن الرابع ( إنَّ هذه األركان 

ولعدم خمالطتهم ، وأنهم مهما افتدوا ال ، وعن احلزن عليهم ، وتدعوا لإلعراض عنهم ، 
أما الركن الرابع فنرى أنه دعوة للتذكري والوعظ بالقرآن واحلساب .. يؤخذ منهم فديهم 

  ..، ألنَّ النفس رهينة مبا كسبت 
تتميز عن روح الصور اليت وهكذا نرى أنَّ روح الصورة اليت يظهرها هذا الركن ، 

تظهرها األركان اُألخرى ، وبالتايل فهذا الركن يتفاضل عن األركان األربعة اُألخرى ، 
فالزاوية اليت يلقى منها الضوء لرسم صورته تتفاضل عن الزاوية اليت يلقى منها الضوء 

  ..لرسم األركان األربعة اُألخرى 



 
  ..تصور ركنني متفاضلني درجة ولننظر يف هذه اآلية الكرمية اليت .. 
) $ s)t6 tGó™$# uρ z>$t7 ø9 $# ôN £‰ s%uρ … çµ |ÁŠÏϑ s% ÏΒ 9� ç/ßŠ $ uŠxÿ ø9 r&uρ $ yδ y‰ Íh‹y™ #t$s! É>$t7 ø9$# 4 (   ] يوسف :

    حرفاً ٤٥= ]  ٢٥

) ôM s9$s% $tΒ â!# t“y_ ô tΒ yŠ# u‘r& y7 Ï=÷δ r' Î/ #¹ þθß™ Hω Î) βr& zyf ó¡ç„ ÷ρr& ëU# x‹ tã ÒΟŠÏ9r& (   ] يوسف

      حرفاً ٤٤= ]  ٢٥: 

الركن األول يصور هذه املسألة على حقيقتها لترسم حروفه صورة هذه املسألة كما 
هذه .. هي ، أما الركن الثاين فهو يصور هذه املسألة من الزاوية اليت افترا امرأة العزيز 

  .. لتصوير القرآين هي درجة التفاضل بني هذين الركنني واليت نراها تنعكس يف واحدات ا
وهذه صورة ملسألة مكونة من ركنني متناظرين متاماً ، ترمسهما آيتان من كتاب اهللا 

  ..تعاىل 
) öΝ s9 r& (#þθ ßϑn=÷ètƒ …çµ ¯Ρ r& tΒ ÏŠÏŠ$ ptä† ©! $# … ã&s!θß™ u‘uρ �χr' sù … çµs9 u‘$tΡ zΟ ¨Ζ yγy_ #V$Î#≈ yz $pκ� Ïù 4 š� Ï9≡sŒ 

#$9ø‚Ï“÷“ß #$9øèyàÏŠΟÞ (   ]حرفاً  ٦٣=  ] ٦٣: ة التوب  

) È⌡ s9uρ óΟßγ tFø9 r' y™  ∅ ä9θà) u‹s9 $yϑ¯Ρ Î) $ ¨Ζà2 ÞÚθèƒ wΥ Ü=yè ù=tΡ uρ 4 ö≅ è% «!$$ Î/ r& ÏµÏG≈ tƒ# uuρ Ï&Î!θß™u‘ uρ 

.äΨFçΟó @n¡óJtκö“Ìâρχš (   ] حرفاً  ٦٣=  ] ٦٥: التوبة..  
 تعاىل ركنان متناظران يف معصية اهللا تعاىل ورسوله ، وخوضهم واستهزائهم باهللا

التام جنده منعكساً يف واحدات الرسم املصورة لكلِّ ركن هذا التناظر .. وآياته ورسوله 
  ..من ركين هذه املسألة 

  ..من ركنني متناظرين متاماً ولو نظرنا يف اآلية األوىل لوجدنا فيها مسألة مكونة 
) &rΡ¯µç… Βt †ätp$ŠÏŠÏ #$!© ρu‘u™ßθ!s&ã… (  =حرفاً ٢٠  

) ùs'rχ� 9sµç… Ρt$‘u _yγyΖ¨Οz zy≈#Î$V# ùÏ�κp$ 4 (  =حرفاً ٢٠  
  ..ولو نظرنا يف اآلية الثانية لرأينا أيضاً مسألة مكونة من ركنني متناظرين متاماً 



 

) ρu9s⌡È ™y'r9øFtγßΟó 9s‹u)àθ9ä∅  (  =حرفاً ١٦  

) )ÎΡ¯ϑy$ 2àΖ¨$ ΥwƒèθÚÞ ρuΡt=ùèy=Ü 4 (  =حرفاً  ١٦  
ها هي أحد ركين مسألة متفاضلني درجة ، ركنها اآلخر هـو  بركنيوهذه املسألة .. 

  ..بقية اآلية الكرمية 
) ρu9s⌡È ™y'r9øFtγßΟó 9s‹u)àθ9ä∅  )ÎΡ¯ϑy$ 2àΖ$̈ ΥwƒèθÚÞ ρuΡt=ùèy=Ü 4 (  =حرفاً ٣٢  

) %è≅ö &r/Î$$!« ρuu#ƒt≈GÏµÏ ρu‘u™ßθ!Î&Ï .äΨFçΟó @n¡óJtκö“Ìâρχš (  =حرفاً ٣١  
وأول .. كتاب اهللا تعاىل ترسم حروفها صوراً لعدة مسائل وهذه آية كرمية من 

  ..صورة تشمل اآلية كاملة ، حبيث تنقسم إىل ركنني متناظرين متاماً 
) $ yγ•ƒ r' ¯≈ tƒ tÏ%©! $# (#θãΖ tΒ#u Ÿω (#θè=ÏÜ ö7è? Νä3ÏG≈ s% y‰|¹ Çdyϑø9 $$ Î/ 3“sŒF{$# uρ “É‹ ©9$%x. ß,ÏÿΨãƒ …ã& s!$ tΒ u !$ s�Í‘ 

#$9Ζ$̈¨Ä ρuωŸ ƒãσ÷ΒÏß /Î$$!« ρu#$9ø‹uθöΘÏ #$ψFzÅ�Ì ( (   ] حرفاً ٨٥=  ] ٢٦٤: البقرة  

) … ã&é# sVyϑsù È≅ sVyϑx. Aβ# uθøÿ |¹ Ïµø‹ n=tã Ò>#t� è? … çµt/$|¹ r'sù ×≅ Î/#uρ …çµ Ÿ2 u�tI sù #V$ù# |¹ ( �ω šχρâ‘Ï‰ ø)tƒ 

ãt?n’4 «xó& ΒiÏϑ£$ 2Ÿ¡|7çθ#( 3 ρu#$!ª ωŸ ƒtγô‰Ï“ #$9ø)sθöΠt #$9ø3s≈ÿÏ�Ít (  ] حرفاً ٨٥=  ] ٢٦٤: البقرة  
ولو نظرنا يف هذه اآلية الكرمية ويف احلروف نفسها ، لرأيناها ترسم عدة صور ، 

  ..ونرى أنَّ ذلك ينعكس يف واحدات التصوير القرآين 
) .x%$9©‹É“ ƒãΨÿÏ,ß Βt$!s&ã… ‘Í�s$!u #$9Ζ$̈¨Ä (  =حرفاً ٢٢  

) ùsϑyVs#é&ã… .xϑyVs≅È ¹|ÿøθu#βA ãt=n‹øµÏ ?è�t#>Ò (  =حرفاً ٢٢  

) ρuωŸ ƒãσ÷ΒÏß /Î$$!« ρu#$9ø‹uθöΘÏ #$ψFzÅ�Ì (  (  =حرفاً ٢٣  

) ρu#$!ª ωŸ ƒtγô‰Ï“ #$9ø)sθöΠt #$9ø3s≈ÿÏ�Ít (  =حرفاً  ٢٣  

) ƒt≈'̄rƒ•γy$ #$!©%Ït u#ΒtΖãθ#( (  =حرفاً  ١٥ ..) ωŸ ?è7öÜÏ=èθ#( ¹|‰y%s≈GÏ3äΝ (  =حرفاً   ١٤  



 

) ƒt≈¯'rƒ•γy$ #$!©%Ït u#ΒtΖãθ#( ωŸ ?è7öÜÏ=èθ#( ¹|‰y%s≈GÏ3äΝ /Î$$9øϑydÇ ρu#${FŒs“3 (  =حرفاً ٤٠  

) ùsϑyVs#é&ã… .xϑyVs≅È ¹|ÿøθu#βA ãt=n‹øµÏ ?è�t#>Ò ùs'r¹|$/tµç… ρu#/Î≅× ùsIt�u2Ÿµç… ¹|#ù$V# ( ( = ٤١ 
  حرفاً
) .x%$9©‹É“ ƒãΨÿÏ,ß Βt$!s&ã… ‘Í�s$!u #$9Ζ¨$¨Ä ρuωŸ ƒãσ÷ΒÏß /Î$$!« ρu#$9ø‹uθöΘÏ #$ψFzÅ�Ì (  (  =حرفاً ٤٥  

) �ω šχρ â‘ Ï‰ ø) tƒ 4’ n? tã & ó x« $ £ϑ ÏiΒ (#θ ç7 |¡ Ÿ2 3 ª! $# uρ Ÿω “ Ï‰ ôγ tƒ tΠ öθ s) ø9 $# t Í� Ïÿ≈ s3 ø9 $# (  =
   حرفاً ٤٤

وهذه صور ترسم لنا مسائل ركنها األول هو صورة هذه املسائل من الزاوية اليت 
، وركنها الثاين هو إجابة هذه األسئلة ، ولكن  ينظر منها البشر ، وبالتايل يسألون عنها
  ..من الزاوية اليت يعلمها اهللا سبحانه وتعاىل 

) ρu„o¡ó↔t=èθΡt�š ãtÇ #$9�”ρyÇ ( (   ] حرفاً ١٤=  ] ٨٥: اإلسراء  

) %è≅È #$9�”ρyß ΒÏô &rΒø�Ì ‘u1nÎ’ (    ] حرفاً ١٥=  ] ٨٥: اإلسراء  

) ρu„o¡ó↔t=èθΡt7y ãtÇ #$:øgÅ7t$ΑÉ (    ]حرفاً ١٥=  ] ١٠٥:  طه  

) ùs)à≅ö ƒtΨ¡Åÿàγy$ ‘u1nÎ’ Σn¡óÿZ$ (   ]حرفاً ١٦=  ] ١٠٥:  طه  

) „o¡ó↔t=è7y #$9Ζ$̈¨â ãtÇ #$9¡¡$ãtπÏ ( (   ]حرفاً ١٧=  ] ٦٣:  األحزاب  

) %è≅ö )ÎΡ¯ϑy$ æÏ=ùϑßγy$ ãÏΖ‰y #$!« 4 (    ]حرفاً ١٨=  ] ٦٣:  األحزاب  

  ..لة ولننظر يف ركين هذه املسأ
  ) y] yèt7 sù ª!$# $\/#{� äî ß] ysö7 tƒ ’ Îû ÇÚö‘F{$# … çµtƒ Î�ã� Ï9 y# ø‹ x. ” Í‘≡uθãƒ nοu öθy™ Ïµ‹ Åzr& 4 (  ] املائدة

  حرفاً ٤٤=   ] ٣١: 
) tΑ$s% #tLn=÷ƒ uθ≈ tƒ ßN ÷“yftã r& ÷β r& tβθä. r& Ÿ≅ ÷W ÏΒ #x‹≈ yδ É>#{� äóø9 $# y“Í‘≡ uρé' sù nοu öθy™ Å�r& ( (  ] املائدة :

  حرفاً  ٤٤=  ] ٣١



 
إنها أول جرمية قتل على وجه األرض ، وما بعثُ الغراب وحبثه يف األرض أمام هذا 

فالذي خلق .. اإلنسان الذي قتل أخاه ، إالَّ ليعرف هذا اإلنسان كيف يواري سوءة أخيه 
هذا املشهد وخلق هذا اإلنسان ، جاء باملشهد مطابقاً متاماً للموعظة اليت جيب أن يأخذها 

فاملشهد املُراد منه إعطاء املوعظة لإلنسان من جهة ، .. ا اإلنسان من هذا املشهد هذ
واملوعظة اليت أخذها هذا اإلنسان من جهة أُخرى ، مها ركنان متناظران يف مسألة واحدة 
، ولذلك نرى أنَّ عظمة التصوير اإلهلي ترسم ركين هذه املسألة بشكلٍ متناظرٍ متاماً 

  ) ..احلروف ( التصوير القرآين بالنسبة لواحدات 
أنَّ أركان كيف  لنرى ولننظر إىل املسائل التالية ، املتناظرة يف املعىن والدالالت ،.. 

ر يف كتاب اهللا تعاىل بشكلٍ مطابقٍ متاماً هلذا التناظر ، وكيف املسائل املتناظرة تصو
  ..نِها ينعكس هذا التناظر تناظراً يف جمموع احلروف املصورة ألركا

) ¨βÎ) šÏ%©!$# (#ρã� xÿ x. í !#uθ y™ óΟ ÎγøŠn= tæ öΝ ßγs? ö‘x‹Ρ r&u ÷Πr& öΝs9 öΝ èδ ö‘É‹Ζè? (   ] ٦: البقرة [  =
  حرفاً ٣٩
) zΝtF yz ª! $# 4’ n?tã öΝ ÎγÎ/θè=è% 4’ n? tã uρ öΝÎγ Ïèôϑy™ ( #’ n? tã uρ öΝ Ïδ Ì�≈ |Áö/ r& ×οuθ≈ t± Ïî ( (   ] ٧: البقرة [  =
  حرفاً ٣٩

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

) øŒÎ) uρ tΑ$s% 4 y›θãΒ Ïµ ÏΒöθs) Ï9 ÉΘöθ s)≈tƒ öΝä3̄Ρ Î) öΝ çFôϑn=sß Νà6|¡ àÿΡr& ãΝ ä.ÏŒ$sƒÏkB $$Î/ Ÿ≅ ôfÏè ø9$# (   ]

  حرفاً ٤٧=  ] ٥٤: البقرة 
) (# þθç/θçGsù 4’ n<Î) öΝä3Í← Í‘$t/ (#þθ è=çFø%$$sù öΝ ä3|¡àÿΡr& öΝ ä3Ï9≡sŒ ×� ö�yz öΝ ä3©9 y‰Ψ Ïã öΝä3Í← Í‘$t/ (   ] ٥٤: البقرة 

  حرفاً ٤٧=  ]
.................................  

) %è≅ö )Îβ .x%ΡtMô 9s6àΝã #$9‰£#‘â #$ψFzÅ�tοä (    ] حرفاً ٢٢=  ] ٩٤: البقرة  

) ãÏΨ‰y #$!« {s%9ÏÁ|πZ ΒiÏ ŠßρβÈ #$9Ψ$̈¨Ä (   ] حرفاً ٢٢=  ] ٩٤: البقرة  



 

) ùsFtϑyΖ¨θâ#( #$9øϑyθöN| )Îβ 2àΨäΛ÷ ¹|≈‰Ï%Ïš (   ] حرفاً ٢٢=  ] ٩٤: البقرة  

) ùsFtϑyΖ¨θâ#( #$9øϑyθöN| (  ] حرفاً ١١=  ] ٩٤: البقرة  

) )Îβ 2àΨäΛ÷ ¹|≈‰Ï%Ïš (  ] حرفاً ١١=  ] ٩٤: البقرة  

) ρu9s ƒtGtϑyΨθ̈öνç &r/t‰J# (  ] حرفاً ١٣=  ] ٩٥: البقرة  
) /Îϑy$ %s‰£ΒtMô &rƒ÷‰É‰κÍΝö 3 (   ] حرفاً ٣١=  ] ٩٥: البقرة     

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

) * Βt$ ΡtΨ¡|‡ô ΒÏô u#ƒtπ> &rρ÷ ΡçΨ¡Åγy$ (   ] حرفاً ١٨=  ] ١٠٦: البقرة     

) Ρt'ùNÏ 2¿ƒs�ö�9 ΒiÏ]÷κp$! &rρ÷ ΒÏW÷=Îγy$! 3 (   ] حرفاً ١٨=  ] ١٠٦: البقرة        
.................................  

) (#θä9$s%uρ s9 Ÿ≅ äzô‰tƒ sπ ¨Ψyf ø9 $# �ωÎ)  tΒ tβ%x. # ·Šθèδ ÷ρ r& 3“t�≈ |Á tΡ 3 š� ù=Ï? öΝ à‰•‹ ÏΡ$tΒr& 3 ö≅ è% (#θè?$yδ 

/ç�öδy≈Ζu6àΝö (   ] حرفاً ٥٨=  ] ١١١: البقرة          
) 4’ n?t/ ô tΒ zΝ n=ó™ r& … çµyγ ô_ uρ ¬! uθ èδ uρ ÖÅ¡øtèΧ ÿ… ã&s# sù …çνã� ô_ r& y‰Ψ Ïã  ÏµÎn/ u‘ Ÿωuρ ì∃ öθyz öΝÎγ øŠn=tæ Ÿω uρ 

δèΝö †stø“tΡçθβt (   ] حرفاً ٥٨=  ] ١١٢: البقرة          
.................................  

) ôtΒuρ ãΝ n=øß r& £ϑÏΒ yìoΨ ¨Β y‰Éf≈ |¡tΒ «!$# βr& t� x.õ‹ ãƒ $ pκ�Ïù …çµ ßϑó™$# (   ] ١١٤: البقرة [  =
          حرفاً ٣٥
) 9sγßΝö ûÎ’ #$!$‘Ρ÷Šu$ zÅ“÷“Ó ρu9sγßΟó ûÎ’ #$ψFzÅ�tοÍ ãt‹x#>ë ãtàÏΛ× (    ] ٣٤=  ] ١١٤: البقرة 

          حرفاً
.................................  



 

) s9 uρ 4yÌ ö�s? y7Ψ tã ßŠθåκ u� ø9$# Ÿω uρ 3“t�≈ |Á̈Ψ9 $# 4®Lym yì Î6®Ks? öΝ åκ tJ̄=ÏΒ 3 ö≅ è% �χÎ) “y‰ èδ «!$# uθ èδ 

#$;ùλç‰y“3 3 (   ] حرفاً ٥٥=  ] ١٢٠: البقرة          
 ) ÈÈ⌡s9 uρ |M ÷è t7̈? $# Ν èδ u!# uθ ÷δ r& y‰÷èt/ “Ï%©!$# x8 u!% ỳ zÏΒ ÉΟù=Ïè ø9$#   $tΒ y7 s9 z ÏΒ «! $#  ÏΒ <c’ Í<uρ Ÿωuρ 

ΡtÁÅ��A (    ] حرفاً ٥٦=  ] ١٢٠: البقرة            
.................................  

) ûÍ_ t6≈ tƒ Ÿ≅ƒÏℜu� ó Î) (#ρã� ä.øŒ$# zÉL yϑ÷èÏΡ ûÉL©9 $# àM ôϑyè÷Ρ r& ö/ ä3ø‹ n=tæ ’ ÎoΤ r&uρ óΟ ä3çGù=�Òsù ’n? tã tÏϑn=≈ yèø9 $# (   
            حرفاً ٥٥=  ] ١٢٢: البقرة [ 

) (#θà) ¨?$# uρ $YΒöθ tƒ �ω “Ì“øgrB ë§øÿ tΡ tã <§øÿ̄Ρ $\↔ø‹ x© Ÿωuρ ã≅ t6 ø)ãƒ $ pκ÷] ÏΒ ×Αô‰ tã Ÿωuρ $ yγãè xÿΖs? 

©xÿx≈èyπ× (   ] حرفاً ٥٤=  ] ١٢٣: البقرة   
.................................  

) ρu9s⌡È÷ &r?sŠøM| #$!©%Ït &éρ?èθ#( #$9ø3ÅGt≈=| /Î3ä≅eÈ u#ƒtπ7 (    ] حرفاً ٢٩=  ] ١٤٥: البقرة  
) Β$̈ ?s7Îèãθ#( %Ï7ö=nFt7y 4 ρuΒt$! &rΡM| /ÎFt$/Îì8 %Ï6ö=nJtκåΝö 4 (    ] حرفاً ٢٩=  ] ١٤٥: البقرة  

) ρu9s⌡ÈÈ #$?¨7tè÷M| &rδ÷θu#!uδèΝ (   ] حرفاً ١٦=  ] ١٤٥: البقرة  

) )ÎΡ�̈š )ÎŒ]# 9©ϑÏz #$9à©≈=ÎϑÏš (   ] حرفاً ١٦=  ] ١٤٥: البقرة   
.................................  

) ƒt≈'̄rƒ•γy$ #$9Ζ$̈¨â .ä=èθ#( ΒÏϑ£$ ûÎ’ #${F‘öÚÇ my=n≈ξW Ûs‹hÍ7Y$ (   ] حرفاً ٣٢=  ] ١٦٨: البقرة  

) ρuωŸ ?sK®6Îèãθ#( zäÜäθu≡NÏ #$9±¤‹øÜs≈Ç 4 )ÎΡ¯µç… 9s3äΝö ãt‰ßρA Β•7Îî (  ] ٣٢=  ] ١٦٨: البقرة 
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) ö≅ è% ö≅ yδ ÏΒ /ä3Í← !%x.u� à° ̈Β (# äτy‰ ö7tƒ t, ù=sƒø:$# §ΝèO … çνß‰‹Ïèãƒ 4 È≅ è% ª! $# (#äτy‰ ö7 tƒ t,ù=sƒø:$# §Ν èO …çνß‰‹Ïè ãƒ 

( ùs'rΤ¯’4 ?èσ÷ùs3äθβt (    ] حرفاً ٦٥=  ] ٣٤: يونس   

) ÷Πr& tβθä9θà)tƒ çµ1u� tIøù$# ( ö≅ è% (#θè? ù' sù ;οu‘θÝ¡Î/ Ï&Î# ÷VÏiΒ (#θãã ÷Š$#uρ ÇtΒ Ο çF÷èsÜ tGó™ $# ÏiΒ ÈβρßŠ «!$# βÎ) 

.äΨäΛ÷ ¹|≈‰Ï%Ït (   ] حرفاً ٦٥=  ] ٣٨: يونس     



 

) ÷Πr& tβθä9θà) tƒ çµ1u� tIøù$# ( ö≅ è% (#θè?ù' sù ;οu‘θÝ¡Î/ Ï&Î# ÷VÏiΒ (#θãã ÷Š$# uρ ÇtΒ ΟçF÷è sÜtGó™  ٣٨: يونس [   ) #$

     حرفاً ٤٥=  ]
) Ν åκ ÷]ÏΒuρ ̈Β ßÏΒ÷σ ãƒ Ïµ Î/ Ν åκ ÷]ÏΒuρ  ¨Β �ω Ú∅ÏΒ÷σ ãƒ  ÏµÎ/ 4 y7 š/ u‘uρ ÞΟ n=÷æ r& tÏ‰Å¡øÿ ßϑø9$$ Î/ (  ]

        حرفاً ٤٥=  ] ٤٠: يونس 
) &rΠ÷ ƒt)àθ9äθβt #$ùøIt�u1µç ( %è≅ö ùs'ù?èθ#( /Î¡Ýθ‘uο; ΒiÏV÷#Î&Ï (   ] حرفاً ٣٠=  ] ٣٨: يونس     

) ρuΒt$ .x%βt δy≈‹x# #$9ø)à�öu#βã &rβ ƒãÿøIt�u“3 ΒÏ ŠßρχÂ #$!« (  ] حرفاً ٣١=  ] ٣٧: يونس          
) ρuΒt$ .x%βt δy≈‹x# #$9ø)à�öu#βã &rβ ƒãÿøIt�u“3 ΒÏ ŠßρχÂ #$!« (  ] حرفاً ٣١=  ] ٣٧: يونس          
) ρu9s≈3Å ?sÁó‰Ïƒ,t #$!©%Ï“ /t÷t ƒt‰yƒ÷µÏ ρu?sÿøÁÅŠ≅Ÿ #$9ø3ÅGt≈=É (  ] حرفاً ٣١=  ] ٣٧: يونس          

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

) ρu)ÎΒ$̈ Ρç�ÌƒtΖ¨7y /tè÷Ùu #$!©%Ï“ ΡtèÏ‰ßδèΝö (   ] حرفاً ٢١=  ] ٤٦: يونس          

) &rρ÷ ΡtGtθuù©‹uΨ¨7y ùs*Î9sŠøΖu$ ∆s�ó_ÅèãγßΟó (   ] حرفاً ٢١=  ] ٤٦: يونس          

) OèΝ§ #$!ª −yκÍ‹‰î ãt?n’4 Βt$ ƒtÿøèy=èθχš (   ] حرفاً ٢١=  ] ٤٦: يونس          
................................  

) * ρuƒt¡óFt⊥.6Î↔äθΡt�š &rmy,< δèθu ( (   ] حرفاً ١٤=  ] ٥٣: يونس          

) %è≅ö )Î“ ρu‘u1nÎ’þ )ÎΡ¯µç… 9ssy,A ( (   ] حرفاً ١٤=  ] ٥٣: يونس          
) ρuΒt$! &rΡFçΟ /Îϑßè÷fÉ“Ìš (   ] حرفاً ١٤=  ] ٥٣: يونس          

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

) ρu&r |�•ρ#( #$9Ψ‰̈y#Βtπs (   ] حرفاً ١٣=  ] ٥٤: يونس     
) 9sϑ£$ ‘u&rρã#( #$9øèy‹x#>z ( (    ] حرفاً ١٣=  ] ٥٤: يونس     
) ρu&r |�•ρ#( #$9Ψ‰̈y#Βtπs 9sϑ£$ ‘u&rρã#( #$9øèy‹x#>z ( (   ] حرفاً ٢٦=  ] ٥٤: يونس     



 

) ρu%èÓÅ†š /t�÷ΨoγßΟ /Î$$9ø)É¡óÝÅ 4 ρuδèΝö ωŸ ƒãàô=nϑßθβt (   ] حرفاً ٢٦=  ] ٥٤: يونس     
................................  

) $ tΒuρ ãβθä3 s? ’ Îû 5β ù'x© $ tΒuρ (#θè=÷G s? çµ ÷ΖÏΒ ÏΒ 5β# u ö� è% Ÿωuρ tβθè=yϑ÷ès? ôÏΒ @≅ yϑtã �ω Î) $ ¨Ζ à2 

æt=n‹ø3ä/ö −àκåθŠ·# (   ] حرفاً ٥٩=  ] ٦١: يونس     

) $tΒuρ Ü> â“÷ètƒ  tã y7 Îi/¢‘  ÏΒ ÉΑ$s) ÷W ÏiΒ ;ο§‘sŒ † Îû ÇÚö‘F{$# Ÿω uρ ’ Îû Ï !$ yϑ¡¡9 $# Iω uρ t� tóô¹r& ÏΒ 

Œs≡9Ï7y ρuωI &r.ø9y�u (    ] حرفاً ٥٩=  ] ٦١: يونس       
) $ tΒuρ ãβθä3 s? ’ Îû 5β ù'x© $ tΒuρ (#θè=÷G s? çµ ÷ΖÏΒ ÏΒ 5β# u ö� è% Ÿωuρ tβθè=yϑ÷ès? ôÏΒ @≅ yϑtã �ω Î) $ ¨Ζ à2 

æt=n‹ø3ä/ö −àκåθŠ·# )ÎŒø ?èÿÏ‹Òàθβt ùÏ‹µÏ 4 (  ] حرفاً ٧٠=  ] ٦١: يونس       

) $tΒuρ Ü> â“÷ètƒ  tã y7 Îi/¢‘  ÏΒ ÉΑ$s) ÷W ÏiΒ ;ο§‘sŒ † Îû ÇÚö‘F{$# Ÿω uρ ’ Îû Ï !$ yϑ¡¡9 $# Iω uρ t� tóô¹r& ÏΒ 

Œs≡9Ï7y ρuωI &r.ø9y�u )Îω� ûÎ’ .ÏGt≈=5 Β•7ÎA (   ] حرفاً ٧١=  ] ٦١: يونس         
................................  

) &éρ'9s≈×̄Í7y 9sΝö ƒt3äθΡçθ#( Βãè÷fÉ“Ìš ûÎ’ #${F‘öÚÇ (   ]حرفاً ٢٦=  ] ٢٠:  هود   

) ρuΒt$ .x%βt ;mλçΟ ΒiÏ ŠßρβÈ #$!« ΒÏô &rρ÷9ÏŠu$!u ¢ (      ]حرفاً ٢٦=  ] ٢٠:  هود  
................................  

) tΑ$s) sù (#θãè−Gyϑs? ’ Îû öΝà2 Í‘#yŠ sπ sW≈n=rO 5Θ$−ƒ r& ( š� Ï9≡sŒ î‰ôã uρ ç�ö� xî 5>ρä‹ õ3tΒ (   ]٦٥:  هود [ 
    حرفاً ٣٩= 

) x‹ s{r&uρ šÏ%©!$# (#θßϑn=sß èπys øŠ¢Á9 $# (#θßs t7ô¹r' sù ’Îû öΝÏδ Ì�≈ tƒÏŠ šÏϑÏW≈y_ (   ]٦٧:  هود 

    حرفاً ٣٩=  ]
................................  

) ƒt≈)sθöΘÉ δy≈¯σàωIÏ /tΖu$AÎ’ δè£ &rÛôγy�ã 9s3äΝö ( (   ]حرفاً ٢٣=  ] ٧٨:  هود  



 

) 9s)s‰ô ãt>ÍΗ÷M| Βt$ 9sΖu$ ûÎ’ /tΖu$?Ï7y ΒÏô my,d9 (   ]حرفاً ٢٣=  ] ٧٩:  هود       
................................  

) %s$Αt 9sθö &rβ ̈<Í’ /Î3äΝö %èθ§ο ̧(   ]حرفاً ١٥=  ] ٨٠:  هود   
) &rρ÷ u#ρÍ“ü )Î<n’4 ‘â.ø9 ©x‰Ïƒ‰7 (    ]حرفاً ١٥=  ] ٨٠:  هود  
) %s$Αt 9sθö &rβ ̈<Í’ /Î3äΝö %èθ§ο ̧&rρ÷ u#ρÍ“ü )Î<n’4 ‘â.ø9 ©x‰Ïƒ‰7 (   ]حرفاً ٣٠=  ] ٨٠:  هود  
) %s$9äθ#( ƒt≈=èθÞä )ÎΡ¯$ ‘â™ß≅ã ‘u/nÎ7y 9s ƒtÁÅ=èθþ#( )Î9s‹ø7y ( (   ]حرفاً ٢٩=  ] ٨١:  هود   

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

) ùs=nϑ£$ _y$!u &r∆ö�âΡt$ _yèy=ùΨo$ ãt≈=ÎŠuγy$ ™y$ùÏ=nγy$ (   ]حرفاً ٢٨=  ] ٨٢:  هود  

) ρu&rΒøÜs�öΡt$ ãt=nŠøγy$ mÏfy$‘uοZ ΒiÏ ™ÅfdÉŠ≅9 Β¨ΖÒàθŠ7 (   ]حرفاً ٢٨=  ] ٨٢:  هود   
................................  

) &rρ÷ùèθ#( #$9øϑÏ6ò‹u$Αt ρu#$9øϑÏ�”u#χš /Î$$9ø)É¡óÝÅ ( (   ]حرفاً ٢٦=  ] ٨٥:  هود  

) /t)É‹§Mà #$!« zy�ö�× 9©3äΝö )Îβ 2àΖFçΟ Β•σ÷ΒÏΖÏt 4 (  ]حرفاً ٢٦=  ] ٨٦:  هود  

) ρuωŸ ?s7ö‚y¡Ýθ#( #$9Ζ$̈}̈ &r©ô‹u$!uδèΝö (   ]حرفاً ٢١=  ] ٨٥:  هود  

) ρuωŸ ?sè÷Wsθö#( ûÎ† #${F‘öÚÇ Βãÿø¡Å‰Ït (   ]حرفاً ٢١=  ] ٨٥:  هود  

) Ÿω uρ (#θÝ¡y‚ ö7s? }̈ $̈Ζ9$# öΝèδ u !$u‹ ô©r& Ÿωuρ (# öθ sW÷è s? † Îû ÇÚ ö‘F{$# tÏ‰Å¡øÿ ãΒ (   ]٨٥:  هود [ 
  حرفاً ٤٢= 

) àM §‹É) t/ «! $# ×� ö� yz öΝä3©9 βÎ) Ο çFΖ à2 tÏΖ ÏΒ÷σ•Β 4 !$tΒuρ O$tΡ r& Νä3ø‹ n=tæ 7á‹Ïÿ pt¿2 (   ]٨٦:  هود [ 
  حرفاً ٤٢= 

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



 

) tΑ$s%uρ “Ï%©!$# çµ1u� tIô©$# ÏΒ u� óÇ ÏiΒ ÿÏµÏ? r& t�øΒeω ’ ÍΓÌ� ò2 r& çµ1uθ÷W tΒ # |¤tã β r& !$ oΨ yèxÿΨ tƒ ÷ρr& 

ΡtG−‚Ï‹xνç… ρu!s$V# 4 (   ]حرفاً ٥٨=  ] ٢١:  يوسف  

) y7 Ï9≡x‹ Ÿ2 uρ $ ¨Ψ ©3tΒ y# ß™θã‹Ï9 ’ Îû ÇÚö‘F{$# … çµyϑÏk=yè ãΨÏ9 uρ ÏΒ È≅ƒÍρ ù' s? Ï]ƒÏŠ$ym F{$# 4 ª!$# uρ ë= Ï9%yñ 

ãt?n’# &rΒø�ÌνÍ (   ]حرفاً ٥٩=  ] ٢١:  يوسف     
   ................................  

) ρu)Îω� ?sÇó�Î∃ô ãt_hÍ .x‹ø‰yδè£ &r¹ô=Ü )Î9s�öκÍ£ (   ]حرفاً ٢٤=  ] ٣٣:  يوسف          

) ùs$$™óFtfy$>z 9sµç… ‘u/šµç… ùsÇ|�u∃t ãtΖ÷µç .x‹ø‰yδè£ 4 (   ]حرفاً ٢٤=  ] ٣٤:  يوسف   

) ùs$$™óFtfy$>z 9sµç… ‘u/šµç… (  =حرفاً ١٢   

) ùsÇ|�u∃t ãtΖ÷µç .x‹ø‰yδè£ 4 (  =حرفاً ١٢   
................................  

) ΡçÁÅŠ=Ü /Î�tq÷ΗuFÏΖu$ Βt Σ®±t$!â ( ρuωŸ ΡçÒÅ‹ìß &r_ô�t #$9øϑßsó¡ÅΖÏt (   ]٣٥=  ] ٥٦:  يوسف 
   حرفاً
) ρu{V_ô�ã #$ψFzÅ�tοÍ zy�ö�× 9jÏ#©%Ït u#ΒtΖãθ#( ρu.x%Ρçθ#( ƒtG−)àθβt (   ]حرفاً ٣٥=  ] ٥٧:  يوسف  

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

) tΑ$s%uρ ¢Í_ t6≈ tƒ Ÿω (#θè=äzô‰s? .ÏΒ 5>$t/ 7‰Ïn≡uρ (#θè=äz÷Š$# uρ ôÏΒ 5>≡uθ ö/r& 7π s%Ìh� xÿtG•Β ( !$ tΒuρ Í_øî é& 

Ν ä3Ζ tã š∅ÏiΒ «!$#  ÏΒ > óx« ( ÈβÎ) ãΝõ3çtø:$# �ω Î) ¬! ( Ïµø‹ n=tã àM ù=©. uθs? ( Ïµø‹ n=tæuρ È≅ ©. uθ tGuŠù=sù tβθè=Åe2 uθ tFßϑø9 $# 

  حرفاً ١٠٧=  ] ٦٧:  يوسف[    )
) $ £ϑs9uρ (#θè=yzyŠ ôÏΒ ß] ø‹ym öΝèδ t� tΒr& Νèδθç/r& $ ¨Β šχ%Ÿ2 Í_ øóãƒ Ο ßγ ÷Ζ tã zÏiΒ «! $# ÏΒ >óx« 

�ωÎ) Zπ y_%tn ’Îû Ä§ øÿtΡ z>θà) ÷ètƒ $ yγ9 ŸÒs% 4 … çµ̄Ρ Î) uρ ρ ä%s! 5Ο ù=Ïæ $ yϑÏj9 çµ≈ oΨ ôϑ¯=tæ £Å3≈ s9 uρ u� sYò2 r& Ä¨$̈Ζ9$# Ÿω 
ƒtèô=nϑßθχš (   ]حرفاً ١٠٨=  ] ٦٨:  يوسف  



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

) (#θä9$s% «! $$ s? (#àσ tGøÿ s? ã� à2õ‹ s? y# ß™θãƒ 4®L ym šχθä3 s? $ ·Êt� ym ÷ρ r& tβθä3 s? š∅ÏΒ 

#$9øγy≈=Î3Åš (   ]حرفاً ٤٩=  ] ٨٥:  يوسف  

) tΑ$s% !$ yϑ¯ΡÎ) (#θä3ô©r& Éo\t/ þ’ ÎΤ÷“ãm uρ ’ n<Î) «! $# ãΝ n=ôã r&uρ š∅ÏΒ «! $# $ tΒ Ÿω šχθßϑ n=÷ès? (   ]

  حرفاً ٤٨=  ] ٨٦:  يوسف
................................  

) … çµ̄Ρ Î) tΒ È,−Gtƒ ÷� É9óÁ tƒuρ  χÎ*sù ©!$# Ÿω ßì‹ ÅÒãƒ t� ô_ r& šÏΖ Å¡ós ßϑø9$# (   ]٩٠:  يوسف [ 
  حرفاً ٣٧= 

) (#θä9$s% «!$$ s? ô‰s) s9 x8t� rO# u ª! $# $ uΖøŠ n=tã βÎ) uρ $ ¨Ζ à2 šÏ↔ÏÜ≈y‚ s9 (   ]٩١:  يوسف [  =
  حرفاً ٣٧

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

) )ÎΤoÎ’ {V_Å‰ß ‘Íƒxy ƒãθ™ß#y ( 9sθöωI &rβ ?èÿxΖiÏ‰ßρβÈ (   ]حرفاً ٢٦=  ] ٩٤:  يوسف    
) %s$9äθ#( ?s$$!« )ÎΡ¨7y 9s∀Å’ Ê|=n≈=Î�š #$9ø)s‰ÏƒΟÉ (   ]حرفاً ٢٦=  ] ٩٥:  فيوس    

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

) &rùs'rΒÏΖãθþ#( &rβ ?s'ù?Ï�uκåΝö îx≈±Ï‹uπ× ΒiÏô ãt‹x#>É #$!« (   ]حرفاً ٢٩=  ] ١٠٧:  يوسف    

) &rρ÷ ?s'ù?Ï�uκåΝã #$9¡¡$ãtπè /tóøFtπZ ρuδèΝö ωŸ „o±ôêß�âρχš (   ]حرفاً ٢٩=  ] ١٠٧:  يوسف    
................................  

) öθs9 �χr& Νßγ s9 $ ¨Β ’ Îû ÇÚö‘F{$# $YèŠÏΗsd … ã&s# ÷W ÏΒuρ … çµyè tΒ (# ÷ρy‰ tFøù]ω ÿÏµÎ/ 4 (   ]١٨:  الرعد [ 
    حرفاً ٣٨= 

) &éρ'9s≈×̄Í7y ;mλçΝö ™ßθþâ #$:øtÏ¡|$>É ρuΒt'ùρu1γßΝö _yγy©Λæ ( ρu/Î♥ø§} #$QùRÎγy$Šß (   ]٣٨=  ] ١٨:  الرعد 
     حرفاً



 

) * yϑsù r& ÞΟ n=÷ètƒ !$ yϑ̄Ρ r& tΑÌ“Ρ é& y7 ø‹ s9Î) ÏΒ y7 Îi/¢‘ ‘, ptø:$# ô yϑx. uθèδ #‘ yϑôãr& 4 (   ]١٩:  الرعد [ 
     حرفاً ٣٨= 

) $oÿ ©ςÎ) ã� ©. x‹ tGtƒ (#θä9'ρ é& É=≈ t6ø9 F{$# ∩⊇∪ tÏ%©!$# tβθèùθãƒ Ï‰ ôγyè Î/ «!$# (   ]٢٠ – ١٩:  الرعد [  =
     حرفاً ٣٨
) tÏ%©! $#uρ tβθè=ÅÁtƒ !$ tΒ t� tΒr& ª! $# ÿÏµ Î/ βr& Ÿ≅ |¹θãƒ šχöθt± øƒs† uρ öΝ åκ®5 u‘ (   ]٢١:  الرعد [  =
     حرفاً ٣٨

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

) óΟ s9 r& öΝ ä3Ï? ù' tƒ (# àσ t6tΡ šÏ%©!$# ÏΒ ôΜ à6Î=ö6s% ÏΘöθs% 8yθçΡ 7Š$ tã uρ yŠθßϑrO uρ ¡ šÏ%©!$#uρ .ÏΒ 

/tè÷‰ÏδÏΝö ¡ (  ]حرفاً ٥٢=  ] ٩: هيم إبرا  
) Ÿω öΝ ßγßϑn=÷è tƒ �ω Î) ª!$# 4 öΝ ßγ ø?u !%ỳ Νßγ è=ß™â‘ ÏM≈ uΖ Éi� t7ø9 $$ Î/ (# ÿρ–Št� sù óΟ ßγtƒ Ï‰÷ƒ r& þ’ Îû óΟ Îγ Ïδ≡uθøùr& (  ]

  حرفاً ٥٢=   ] ٩: إبراهيم 
) (# þθä9$ s%uρ $̄Ρ Î) $tΡ ö� xÿ x. !$ yϑÎ/ Ο çFù=Å™ö‘é&  ÏµÎ/ $ ¯Ρ Î) uρ ’ Å∀ s9 7e7 x© $£ϑÏiΒ !$ oΨ tΡθãã ô‰s? Ïµø‹ s9 Î) 5=ƒÌ� ãΒ (   ]

  حرفاً  ٥٢=  ] ٩: إبراهيم 
................................  

) )ÎΡ$̄ Υwtøß Ρt“¨9øΖu$ #$!%eÏ.ø�t ρu)ÎΡ$̄ 9sµç… :mtp≈ÿÏàÝθβt (  ]حرفاً ٢٨=  ] ٩:  احلجر   

) ρu9s)s‰ô &r‘ö™y=ùΖu$ ΒÏ %s6ö=Î7y ûÎ’ ©Ï‹uìÆ #${Fρ!̈Î,t (  ]حرفاً ٢٨=  ] ١٠:  احلجر     
................................  

) ùs'r ó�Î /Î'rδ÷=Ï7y /Î)ÉÜôì8 ΒiÏz #$9©‹ø≅È ρu#$?7̈Îìô &rŠ÷/t≈�tδèΝö (  ] حرفاً ٣٠=  ] ٦٥: احلجر  

) ρuωŸ ƒt=ùGtÿÏMô ΒÏΖ3äΟó &rnt‰Ó ρu#$ΒøÒàθ#( my‹ø]ß ?èσ÷Βt�ãρβt (  ] حرفاً  ٣٠=  ] ٦٥: احلجر  

) ρuωŸ ƒt=ùGtÿÏMô ΒÏΖ3äΟó &rnt‰Ó (  =حرفاً ١٥  



 

) ρu#$ΒøÒàθ#( my‹ø]ß ?èσ÷Βt�ãρβt (  =حرفاً  ١٥  
...................................  

) ρu#$!©%Ïš ƒt‰ôããθβt ΒÏ ŠßρβÈ #$!« (  ]حرفاً ٢٠=  ] ٢٠:  النحل  

) ωŸ †sƒø=è)àθβt ©x‹ø↔\$ ρuδèΝö †äƒø=n)àθχš (   ]حرفاً ٢٠=  ] ٢٠:  النحل  

) ρu#$!©%Ïš ƒt‰ôããθβt ΒÏ ŠßρβÈ #$!« ωŸ †sƒø=è)àθβt ©x‹ø↔\$ (   ]حرفاً ٣١=  ] ٢٠:  النحل    

) &rΒøθu≡Nì îx�ö�ç &rmôŠu$!& ( ρuΒt$ „o±ôèã�ãρχš &rƒ−$βt ƒã7öèyWèθχš (  ]٣١=  ] ٢١:  النحل 
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) tΠ öθ u‹ ø9 $$ sù tβ ÷ρ t“ øg éB z># x‹ tã Èβθ ßγ ø9 $# $ yϑ Î/ ÷Λ äΖ ä. tβρ ç� É9 õ3 tG ó¡ n@ ’ Îû ÇÚ ö‘ F{ $# Î� ö� tó Î/ Èd, pt ø: $# $ oÿ Ï3 uρ óΟ çFΖ ä. 
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) ρuΒt ω� †ägÅ=ó Šy#çÅz #$!« ùs=nŠø§} /Îϑßè÷fÉ“9 ûÎ’ #${F‘öÚÇ (   ] ٣٢=  ] ٣٢: األحقاف 
  حرفاً
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   حرفاً ٣٢

) ρuΒt ω� †ägÅ=ó Šy#çÅz #$!« (  =حرفاً ١٦    

) ùs=nŠø§} /Îϑßè÷fÉ“9 ûÎ’ #${F‘öÚÇ (  =حرفاً ١٦  
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) )Îβ ̈#$!©%Ïš ƒã6t$ƒÎèãθΡt7y  (  ] حرفاً  ١٥=  ] ١٠: الفتح  

) )ÎΡ¯ϑy$ ƒã7t$ƒÎèãθχš #$!©  (  =حرفاً ١٥  

) ƒt‰ß #$!« ùsθö−s &rƒ÷‰É‰κÍΝö 4 (  =حرفاً  ١٥  

) ƒt‰ß #$!« ùsθö−s &rƒ÷‰É‰κÍΝö 4 ùsϑy Ρ¯3s]y ùs*ÎΡ¯ϑy$ ƒtΖ3ä]ß ãt?n’4 Ρtÿø¡ÅµÏ ( (  =حرفاً ٣٧  

) ρuΒtô &rρ÷ûn’4 /Îϑy$ ãt≈γy‰y æt=n‹øµç #$!© ùs¡|‹ãσ÷?Ï‹µÏ &r_ô�·# ãtàÏ‹ϑV$ (  =حرفاً  ٣٧  

) ùs*ÎΡ¯ϑy$ ƒtΖ3ä]ß ãt?n’4 Ρtÿø¡ÅµÏ ( (  =حرفاً ١٦  
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) ùs'rΡ“tΑt #$!ª ™y6Å‹⊥tGtµç… ãt?n’4 ‘u™ßθ!Î&Ï ρuãt?n’ #$9øϑßσ÷ΒÏΖÏš (   ]٣٥=  ] ٢٦:  الفتح 
  حرفاً 
) ρu&r9ø“tΒtγßΟó 2Ÿ=Îϑyπs #$9G−)øθu“3 ρu.x%Ρçθþ#( &rmy,¨ 5Íκp$ ρu&rδ÷=nγy$ 4 (   ]حرفاً ٣٥=  ] ٢٦:  الفتح  
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) ωŸ ?s�öùsèãθþ#( &r¹ôθu≡?s3äΝö ùsθö−s ¹|θöNÏ #$9Ψ¨<ÉcÄ (   ]حرفاً ٢٥=  ] ٢:  احلجرات  



 

) &rβ Brtø7tÝx &rãôϑy≈=è3äΝö ρu&rΡFçΟó ωŸ ?s±ôêß�âρβt (   ]حرفاً ٢٥=  ] ٢:  احلجرات  
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) ùs3s%βt %s$>z %sθö™y÷È &rρ÷ &rŠ÷Τo’4 (   ]حرفاً ١٨=  ] ٩:  النجم  

) ùs'rρ÷ry# )Î<n’4 ãt6ö‰ÏνÍ Βt$! &rρ÷ry4 (   ]حرفاً ١٨=  ] ١٠:  النجم  

) Βt$ .x‹x>z #$9øÿàσx#Šß Βt$ ‘u&r“# (   ]حرفاً ١٦=  ] ١١:  النجم  

) &rùsFçϑy≈�ãρΡtµç… ãt?n’4 Βt$ ƒt�t“3 (    ]حرفاً ١٦=  ] ١٢:  النجم  
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) )Îβ ̈#$!©%Ït †ätp$!Š–ρβt #$!© ρu‘u™ßθ!s&ã… (  ] ادلةحرفاً ٢٣=  ] ٥: ا  

) .ä7ÎFçθ#( .xϑy$ .ä7ÎM| #$!©%Ït ΒÏ %s7ö=ÏγÎΟó 4 (  ] ادلةحرفاً  ٢٣=  ] ٥: ا  

) ρu%s‰ô &rΡ“t9øΖu$! u#ƒt≈M¤ /t�iÉΖu≈M; 4 (  ] ادلةحرفاً ١٦=  ] ٥: ا  

) ρu9Ï=ù3s≈ÿÏ�Ìƒz ãt‹x#>Ò Β•γÎ× (  ] ادلةحرفاً  ١٦=  ] ٥: ا  
...................................  
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) ùsÁ|‰‘ρ#( ãt ™y6Î‹≅È #$!« (   ] ادلةحرفاً ١٥=  ] ١٦: ا    
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) ρu†stø¡|7çθβt &rΞ¨κåΝö ãt?n’4 «xó> 4 (   ] ادلةحرفاً ١٦=  ] ١٨: ا    

) &rωI )ÎΞκ̈åΝö δèΝã #$9ø3s≈‹É/çθβt (    ] ادلةحرفاً ١٦=  ] ١٨: ا    
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  حرفاً ٤٦=  ] ١٢
) (#þθ çΗs>÷è tFÏ9 ¨βr& ©! $# 4’ n?tã Èe≅ ä. & óx« Ö�ƒÏ‰s% ¨βr& uρ ©!$# ô‰ s% xÞ% tnr& Èe≅ä3 Î/ >óx« $RΗø>Ïã (           

  حرفاً  ٤٦=  ] ١٢: الطالق [ 
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) &rùsϑy ƒtϑốÅ Βã3Å7‰$ ãt?n’4 ρu_ôγÎµÏÿ &rδ÷‰y“# (   ]حرفاً ٢٣=  ] ٢٢:  امللك  

) &rΒ̈ ƒtϑô´Å ™yθÈƒ‡$ ãt?n’4 ÀÅ�u≡Þ: Β•¡óGt)ÉΛ8 (   ]حرفاً ٢٣=  ] ٢٢:  امللك  
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) ùs‹x‘öΤÎ’ ρuΒt ƒã3s‹jÉ>Ü 5Íκp≈‹x# #$:øtp‰Ïƒ]Ï ( (   ]حرفاً ٢٢=  ] ٤٤:  القلم  

) ™y⊥t¡óGt‰ô‘Í_ãγßΟ ΒiÏô my‹ø]ß ωŸ ƒtèô=nϑßθβt (   ]حرفاً ٢٢=  ] ٤٤:  القلم  
فاألمثلةُ أكثر من أن يحيطَ ا خملوق ، ومعادالت التناظر اليت .. وال أُريد اإلطالة .. 

إلعجازي ، ال يعلم ايةَ حـدودها إالّ  يدخلُ ا احلرف القرآين وفق معادالت هذا البعد ا
  ..اُهللا سبحانه وتعاىل 

إنَّ اهلدف من عرض هذه األمثلة الواردة يف برهان هذا البعد من أبعاد هذه النظرية ، 
هو من أجل مشاركة القارئ يف تصور عمق هذا البعد اإلعجازي ، وكيف أنَّ هذا التناظر 

جمموع واحدات التصوير القرآين ، إنما هو تناظر مطلـق   ليس جمرد تناظر أرقام يشري إليها
  ..يف روح املسائل املصورة ، وكيف أنَّ عظمة التصوير اإلهلي حتيط بذلك 

إنَّ املعجزة تكمن يف االرتباطات الكثرية جداً لواحدات تصوير العبارة القرآنية ، واليت 
باإلضافة إىل أنَّ هـذه العبـارة   ال تقف عند حدود النص ، وال عند حدود السورة ، هذا 

، وفق حدود القرآنية حتقّق يف الوقت نفسه مجيع األبعاد اإلعجازية يف هذه النظرية وغريها 
  ..كلِّ بعد من هذه األبعاد تتعلّق ب



 
جيب أالَّ ننسى األبعـاد اُألخـرى ،   وأثناء تصورنا ألي بعد من أبعاد هذه املعجزة ، 

لواردة يف برهان أي بعد إعجازي ، تصلح ألن تكون مثاالً لربهـان أي  فالعبارة القرآنية ا
  ..بعد آخر 

 ل أنَّ باستطاعته اإلتيان بعبارة مماثلة لعبارات القرآن الكرمي ، حسب بعدإنَّ من يتخي
تحقِّق عبارته الومهية هذه مجيع أبعـاد  معين ، عليه أن يعلم أنَّ هذا التخيل يفرض عليه أن 

... اهللا تعاىل لألجيال القادمة اليت يظهرها هذه النظرية وغريها ، ومجيع األبعاد اإلعجازية 
يدركون أنه يستحيل عليهم ليس اإلتيان بعبارة مماثلـة لعبـارات   عندما يعلم البشر ذلك 
عليهم اإلحاطة باالرتباطات والصور واملعـاين الـيت   ، بل يستحيل القرآن الكرمي فحسب 

ويدركون أنَّ الفارق بني عبارم اليت يتخيلوا وبني عبـارات  أي عبارة قرآنية ، حتملها 
  ..القرآن الكرمي ، يوازي الفارق بينهم وبني اهللا سبحانه وتعاىل 

  ..لنتابع الربهان على أبعاد هذه النظرية 
  

$      $      $  
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È⌡s9 (لنختر اآلية الكرمية  متابعة ملا عرضناه يف الفصول السابقة ،...  uρ öΝ šF•Β ÷ρ r& öΝ çFù=ÏF è% 

’ n<Z} «! $# tβρç� |³øtéB (   ] ا مع غريها من ،  ] ١٥٨: آل عمرانع بعض ارتباطاولنحاول تتب
  ..ظم القرآن الكرمي ورمسه العبارات اُألخرى ، واليت تظهر عجز البشر أمام ن

  ..لو نظرنا إىل مسألة املوت بالنسبة لإلنسان لوجدناها تقع وفق شكلني 
 موت طبيعي ) È⌡s9 uρ öΝšF•Β ( يف موته د، وعن سبب ها ال يكون ألحد..  

 قتل ) ÷ρr& öΝçFù=ÏF è% (  وعندها ميوت بسبب غريه ،..  
ولذلك فهما ركنان متناظران  ، ومجيع أشكال املوت ال خترج عن هذين الشكلني

متاماً يف مسألة واحدة ، ولذلك تأيت الصورة القرآنية متناظرة وفق واحدات التصوير 
  ..القرآين 

) ρu9s⌡È Β•FšΝö (   ] حروف ٧=  ] ١٥٨: آل عمران  

) &rρ÷ %èFÏ=ùFçΝö (   ] حروف ٧=  ] ١٥٨: آل عمران  
يناها أحد ركنني متناظرين متاماً ملسألة أُخرى ولو نظرنا إىل هذه املسألة بركنيها ، لرأ

ولذلك تأيت الصورة القرآنية .. ، ركنها الثاين هو املصري واملرجع بعد املوت ، وهو احلشر 
  ..املصورة هلذه املسألة متناظرة وفق واحدات التصوير القرآين 



 

) ρu9s⌡È Β•FšΝö &rρ÷ %èFÏ=ùFçΝö (   ] اًفحر ١٤=  ] ١٥٨: آل عمران  

) }Z<n’ #$!« Bétø³|�çρβt (   ] اًفحر ١٤=  ] ١٥٨: آل عمران  
وهذه اآلية الكرمية اليت تصور هذه املسألة بركنيها ، هي رد وإجابـة علـى سـؤالٌ    

ركنها فنحن اآلن أمام مسألة جديدة تتألّف من ركنني متناظرين متاماً ، .. يطرحه بعضهم 
  ..الثاين هو رد اهللا تعاىل على هذا القول األول هو قولٌ من بعض البشر ، وركنها 

) 9sθö .x%βt 9sΨo$ ΒÏz #${FΒø�Ì «xóÖ Β¨$ %èGÏ=ùΖu$ δy≈γßΨo$ 3 (    ] حرفاً ٢٨=  ] ١٥٤: آل عمران  
) ρu9s⌡È Β•FšΝö &rρ÷ %èFÏ=ùFçΝö }Z<n’ #$!« Bétø³|�çρβt (   ] حرفاً ٢٨=  ] ١٥٨: آل عمران  

، لوجـدناه نتيجـةً ملـا    ) لركن األول من هذه املسألة ا( ولو نظرنا يف قول هؤالء 
.. لهم يقولون قـوهلم هـذا   إىل قلوم ، وجع هم به الشيطان ، حيث أدخل اخلوفاستزلَّ

ن أمام مسألة مكونة من ركنني متناظرين متاماً ، قول ضعيفي اإلميان وموقفهم من فنحن اآل
  ..جهة ، واستزالل الشيطان هلم من جهة أُخرى 

) 9sθö .x%βt 9sΨo$ ΒÏz #${FΒø�Ì «xóÖ Β¨$ %èGÏ=ùΖu$ δy≈γßΨo$ 3 (     ] حرفاً ٢٨=  ] ١٥٤: آل عمران  
) )ÎΡ¯ϑy$ #$™óIt”u9©γßΝã #$9±¤‹øÜs≈ß /Î7tè÷ÙÇ Βt$ .x¡|7çθ#( ( (    ] حرفاً ٢٨=  ] ١٥٥: آل عمران  

م عندما التقى اجلمعان ، ولو نظرنا إىل استزالل الشيطان هلؤالء والذي أدى إىل توليه
جند اإلجابة يف اآلية الكرمية نفسها ، لتكون الركن الثاين يف هذه .. مباذا قابله اهللا تعاىل ؟ 

  ..فنحن اآلن أمام مسألة مكونة من ركنني متفاضلني درجة فيما بينهما .. املسألة اجلديدة 
) )ÎΡ¯ϑy$ #$™óIt”u9©γßΝã #$9±¤‹øÜs≈ß /Î7tè÷ÙÇ Βt$ .x¡|7çθ#( ( (   ] حرفاً ٢٨=  ] ١٥٥: آل عمران  
) ρu9s)s‰ô ãtÿx$ #$!ª ãt]÷κåΝö 3 )Îβ ̈#$!© îxÿàθ‘î my=ÎŠΟÒ  (     ] حرفاً ٢٩=  ] ١٥٥: آل عمران  

جاء الركن الثاين ليلقي الضوء على هذه املسألة من زاوية رمحة اهللا سبحانه وتعاىل ، 
هم وتوليهم وقوهلم أقلُّ، فعملُرحيم ملا عفا عنهم جلّ وعال غفور  هفلوال رمحته ، ولوال أن 

من أن يستحق اإلهلي جاء على مقدار العمل ، ملا حصلوا  عفو اهللا تعاىل ، ولو أنَّ الرد



 
ونرى أنَّ درجة التفاضل هذه بني ركين هذه املسألة ، تنعكس يف .. على هذا العفو 

  ..واحدات التصوير القرآين 
أولئك الذين تولوا يوم التقى اجلمعان ، يربطه اهللا تعاىل مع عفوٍ  إنَّ العفو الذي طال
الذي عفا يف احلالة ف.. كرب ، يناهلا من يقاتل يف سبيل اهللا تعاىل أآخر ومغفرة هي أعظم و

وهكذا جند أننا أمام مسألة جديدة مكونة من .. األوىل ، سيكافئ وسيغفر يف احلالة الثانية 
  ..ماً ركنني متناظرين متا

 ) ρu9s)s‰ô ãtÿx$ #$!ª ãt]÷κåΝö 3 )Îβ ̈#$!© îxÿàθ‘î my=ÎŠΟÒ  (      ] حرفاً ٢٩=  ] ١٥٥: آل عمران  
) 9sϑyóøÿÏ�tο× ΒiÏz #$!« ρu‘umôϑyπî zy�ö�× ΒiÏϑ£$ †sgøϑyèãθχš (     ] حرفاً ٢٩=  ] ١٥٧: آل عمران  

اظراً مع ركنٍ آخر ، يصور ولو نظرنا يف الركن الثاين من هذه املسألة ، لرأيناه متن
 م يف حال موت النيبانقالب ضعيفي اإلميان على أعقاr  .. فنحن اآلن أمام مسألة

جديدة مكونة من ركنني متناظرين متاماً ، ركنها األول يصور لنا الذين ينقلبون على 
متمسكني مبا  ،، غري مدركني لعظمة اهللا تعاىل وملغفرته  rأعقام ، يف حال موت النيب 

املشروطة بالقتال  صور لنا عظمة املغفرة والرمحةجيمعونه من حطام الدنيا ، وركنها الثاين ي
  ..أولئك الذين انقلبوا على أعقام يف سبيل اهللا تعاىل ، وكم هي أعظم وأكرب مما جيمع 

) &rùs*Î' Β$̈N| &rρ÷ %èFÏ≅Ÿ #$Ρ)s=n6öäΛ÷ ãt?n’# &rãô)s≈6Î3äΝö 4 (          ] حرفاً ٢٩=  ] ١٤٤: آل عمران  
) 9sϑyóøÿÏ�tο× ΒiÏz #$!« ρu‘umôϑyπî zy�ö�× ΒiÏϑ£$ †sgøϑyèãθχš (     ] حرفاً ٢٩=  ] ١٥٧: آل عمران  

يف مسألة أُخرى ، ركنها  ول من هذه املسألة لوجدناه ركناًولو نظرنا يف الركن األ
ر اَهللا تعاىل شيئاً ، ومها ركنان متناظران متاماً الثاين هو نتيجة هذا االنقالب ، وبأنه ال يض

..  
) &rùs*Î' Β$̈N| &rρ÷ %èFÏ≅Ÿ #$Ρ)s=n6öäΛ÷ ãt?n’# &rãô)s≈6Î3äΝö 4 (      ] حرفاً ٢٩=  ] ١٤٤: آل عمران  
) ρuΒt ƒtΖ)s=Î=ó ãt?n’4 ãt)É6t‹øµÏ ùs=n ƒtØÛ�§ #$!© ©x‹ø↔\$ 3 (    ] حرفاً ٢٩=  ] ١٤٤: آل عمران  



 
و نظرنا إىل اآلية الكرمية احلاملة هلذه املسألة بركنيها ، لرأيناها تصور ناموساً جرى ول

وسيجري على متبعي الرسالة اخلامتة ، ففي حال ،  rعلى الرسل الذين خلوا من قبله 
هذه اآلية الكرمية جندها ركناً متناظراً متاماً .. فإنَّ هؤالء سينقلبون على أعقام  rموته 
.. اهللا تعاىل على املؤمنني ببعث الرسول فيهم  نة أُخرى يف السورة ذاا ، تصور ممع آي

  ..من ركنني متناظرين متاماً فنحن اآلن أمام مسألة جديدة 
) $tΒuρ î‰ £ϑptèΧ �ωÎ) ×Αθß™u‘ ô‰ s% ôM n=yz ÏΒ Ï&Î# ö7s% ã≅ ß™ ”�9$# 4 ' Î*sùr& |N$̈Β ÷ρr& Ÿ≅ÏF è% ÷Λä ö6n= s)Ρ$# #’ n?tã 

öΝ ä3Î6≈ s) ôã r& 4  tΒuρ ó= Î=s)Ζtƒ 4’ n?tã Ïµø‹ t6É) tã  n=sù §�ÛØ tƒ ©! $# $ \↔ø‹x© 3 “Ì“ôf u‹y™ uρ ª! $# tÌ� Å6≈¤±9$# (   ] آل

  حروف ١٠٥=  ] ١٤٤: عمران 
) ô‰s) s9 £tΒ ª! $# ’ n?tã tÏΖÏΒ÷σ ßϑø9$# øŒÎ) y]yè t/ öΝÍκ� Ïù Zωθß™ u‘ ôÏiΒ ôΜÎγÅ¡ àÿΡr& (#θè=÷Gtƒ öΝ Íκö� n=tæ Ïµ ÏG≈ tƒ# u 

öΝ Íκ�Åe2 t“ãƒuρ ãΝ ßγßϑÏk=yè ãƒuρ |=≈ tGÅ3ø9 $# sπ yϑò6Ïtø:$#uρ βÎ) uρ (#θçΡ%x. ÏΒ ã≅ ö6 s% ’ Å∀ s9 9≅≈ n=|Ê AÎ7•Β (   ] آل عمران :

  حروف ١٠٥=  ] ١٦٤
الركن األول هو موقف ضعيفي اإلميان من هذه املسألة ، والركن الثاين هو موقف 

مسعوا آيات اهللا تعاىل وتعلّموا الكتاب واحلكمة و rاملؤمنني ، وهم الذين اتبعوا الرسول 
بالنسبة هلذه املسألة ، ولذلك نرى أنَّ واحدات فهما ركنان متناظران متاماً .. على يديه 

  ..التصوير القرآين هي اُألخرى متناظرة أيضاً 
(βÎ (ولو نظرنا إىل الركن الثاين من هذه املسألة ، وبالتحديد إىل الصورة  uρ (#θçΡ%x. ÏΒ 

ã≅ ö6s% ’ Å∀ s9 9≅≈ n=|Ê AÎ7 •Β (   َّلرأينا أن ،) ÏΒ ã≅ ö6s% (  تعين قبل نزول الرسالة على النيبr  ،
فهذه الصورة ترسم حبروفها الفترة اليت انتهى خالهلا ضالل أولئك الذين اتبعوا هذا املنهج 

هم الكتاب واحلكمة ، ويزكّيهم ويعلّم يتلوا آيات اهللا تعاىل rالنيب ، تلك الفترة اليت كان 
نَّ هذا اجلزء من اآلية الكرمية ، ألذلك جند .. ما مل يكونوا يعلمون الفترة اليت علّمهم فيها 



 
ية أُخرى يف كتاب مسألة ، ركنها الثاين هو جزء من آهو أحد ركنني متناظرين متاماً يف 

  ..اهللا تعاىل 
) ρuƒãèy=kÏϑß3äΝ Β¨$ 9sΝö ?s3äθΡçθ#( ?sè÷=nϑßθβt (   ]حرفاً ٢٣=  ] ١٥١:  البقرة  
) ρu)Îβ .x%Ρçθ#( ΒÏ %s6ö≅ã 9s∀Å’ Ê|=n≈≅9 Β•7ÎA (   ] حرفاً ٢٣=  ] ١٦٤: آل عمران  

هو ارتباطٌ لكلٍّ منهما إنما  ، وهذا االرتباط التام ليس بني ركين هذه املسألة فحسب
 مع فترة الرسالة ونزول الوحي على النيبr  تلذلك نرى .. عاماً  ) ٢٣( ، واليت استمر

كلُّ حرف يقابل سنة من سين فترة .. واحدة تصوير قرآين )  ٢٣( كلَّ ركنٍ مكوناً من 
  ..نزول الوحي 

‰ô ( ولو نظرنا يف اآلية الكرمية نفسها s) s9 £tΒ ª! $# ’ n?tã tÏΖ ÏΒ÷σ ßϑø9 $# øŒÎ) y] yèt/ öΝ Íκ�Ïù Zωθß™u‘ 

ôÏiΒ ôΜ ÎγÅ¡àÿΡ r& (#θè=÷Gtƒ öΝ Íκö� n=tæ Ïµ ÏG≈ tƒ# u öΝ Íκ�Åe2 t“ãƒ uρ ãΝ ßγßϑÏk=yè ãƒuρ |=≈ tGÅ3ø9 $# sπyϑò6Ïtø:$# uρ βÎ) uρ (#θçΡ%x. ÏΒ 

ã≅ ö6s% ’ Å∀ s9 9≅≈ n=|Ê AÎ7 •Β (  ] وبالتحديد إىل الصورة  ،]  ١٦٤: آل عمران) ô‰s) s9 £tΒ ª! $# ’ n?tã 

tÏΖ ÏΒ÷σ ßϑø9$# øŒÎ) y]yè t/ öΝ Íκ�Ïù Zωθß™ u‘ ôÏiΒ ôΜÎγ Å¡àÿΡr& (#θè=÷Gtƒ öΝÍκ ö� n=tæ Ïµ ÏG≈ tƒ# u öΝ Íκ� Åe2t“ãƒ uρ (  لرأيناها ،
، واخلاصة به حصراً ،  rتصور مسألةً مستقلّةً ، ترسم املهام األساسية املتعلّقة حبياته 

واليت ال يستطيع أحد القيام ا ، أو املشاركة فيها ، ولذلك مين اهللا تعاىل على املؤمنني 
ه املهام اليت يستحيل عليهم القيام ا ، أو املشاركة بأي ببعث الرسول فيهم ، وقيامه ذ
    ..جزٍء منها مهما صغر هذا اجلزء 

 ..الكرمية هو من زاوية م اخلطاب يف هذه اآلية نا نرى أنّ مستاهللا تعاىل علـى  إن ن
ه دونه فيهم ومن أنفسهم ، ليعلِّمهم ما مل يستطيعوا تعلُّمr املؤمنني خاصة ببعث الرسول 

الذي ال نقول إنه الوحيد الذي ينظَر منه إىل دالالت هـذه اآليـة    –ومن هذا املنظار .. 
  :املسائلَ التالية  –يف هذه اآلية الكرمية  –من هذا املنظار اخلاص نرى  –الكرمية 



 
  داِهللا تعاىل ببعث حمم ةمن جوهرr     برسالة اإلسـالم ، يف املـؤمنني امللتـزمني
‰ô (: ، نراه يف العبارات القرآنية بأحكامه  s) s9 £ tΒ ª! $# ’ n? tã t ÏΖ ÏΒ ÷σ ßϑ ø9 $# øŒ Î) y] yè t/ öΝ Íκ� Ïù Zωθ ß™ u‘ 

ô ÏiΒ ôΜ Îγ Å¡ àÿΡ r& (#θ è= ÷G tƒ öΝ Íκ ö� n= tæ  Ïµ ÏG≈ tƒ# u öΝ Íκ� Åe2 t“ ãƒ uρ (   السـماء فتالوةُ آيات ، :) (#θ è= ÷G tƒ öΝ Íκ ö� n= tæ 

 Ïµ ÏG≈ tƒ# u (  ةوالتزكي :) Ν Íκ� Åe2 t“ ãƒ uρ (   ما ، ومهـا املؤمنون القيام مسألتان ال يستطيع ،
  ..  rمسألتان حمصورتان بشخصِ الرسول 

ãΝ (: بينما دالالت العبارة القرآنية ..  ßγ ßϑ Ïk= yè ãƒ uρ |=≈ tG Å3 ø9 $# sπ yϑ ò6 Ït ø: $# uρ (  ستدخل ، واليت
ذلـك  طاب يف ، حيث اخل rيف معادلة تتعلّق بعمرِ حممد  كما سنرى يف نصين آخرين ،

إلـيهم   rمن زاوية خماطبة اهللا تعاىل للناس بإرسال رسوله  – سنرىكما  –هو  النصني ،
يف هذه  –نراها .. مجيعاً ، ومن زاوية خماطبة أهل الكتاب ببعث الرسول األمي يف األميني 

عادلـة ،  ال تدخلُ يف هذه امل – rاآلية الكرمية ومن منظار املنة على املؤمنني برسالة حممد 
الذين مين اهللا تعاىل عليهم يف هذه اآلية  –فمهمةُ تعليم الكتاب واحلكمة بالنسبة للمؤمنني 

فهم يبذلون .. تعلّموها من الرسول  –كمؤمنني  –مسألةٌ يستطيعون القيام ا ، ألنهم  –
 –حممـد   عند املؤمنني برسـالة  –جهداً يف حتقيق هذه املهمة ، حيث تدبر القرآن الكرمي 

مـن هـذا    –كما يتخيل التائهون ، وهذا هو  rمسألةٌ مستمرة مل تنته عند موت حممد 
  .. rسر خروج هذه العبارة القرآنية من معادلة التعلّق بعمر حممد  –املنظار 
مـن   rولذلك نرى أنّ جمموع حروف العبارات القرآنية املتعلّقة حبياة الرسـول  .. 

الكرمية وخصوصية املنة على املؤمنني ، يساوي جمموع السنني اليت عاشها  منظار هذه اآلية
r ..   
) ô‰ s) s9 £tΒ ª! $# ’ n?tã tÏΖÏΒ÷σ ßϑø9 $# øŒÎ) y]yè t/ öΝ Íκ�Ïù Zωθß™ u‘ ôÏiΒ ôΜ ÎγÅ¡ àÿΡr& (#θè=÷Gtƒ öΝÍκ ö� n=tæ ÏµÏG≈ tƒ# u 

ρuƒã“t2eÅ�κÍΝö (  =حرفاً  ٦٣  



 

ãΝ (: والعبارة القرآنية ..  ßγ ßϑ Ïk= yè ãƒ uρ |=≈ tG Å3 ø9 $# sπ yϑ ò6 Ït ø: $# uρ (   ها ليست خـارجدالالت ،
من الزوايا األخرى ، هي فقط خارج ساحة منة اهللا تعاىل على املـؤمنني   rعمر الرسول 
 ببعث حممدr  هلـا    .. فيهم ومن أنفسهم السـابقة ها تدخلُ مع العبـارةولذلك نرى أن

قبلَ اللحظة اليت تلقى ا الرسالة  rنص يتعلّق بعمر الرسول واردة عن مسألة املنة ، يف 
  .. rمن السماء ، أي يتعلّق باألربعني سنة من حياته اليت يف ايتها نزلت الرسالة عليه 

) ƒtG÷=èθ#( æt=n�öκÍΝö u#ƒt≈GÏµÏ ρuƒã“t2eÅ�κÍΝö ρuƒãèy=kÏϑßγßΝã #$9ø3ÅGt≈=| ρu#$:øtÏ6òϑyπs (  =حرفاً   ٤٠  
تدخلُ مع تلك العبارة السابقة هلا واردة عن مسألة املنة علـى   –أيضاً  –ونراها .. 

، ولـذلك نـرى أنَّ    rاملؤمنني ، ومع العبارة التالية هلا ، يف معادلة تتعلّق بعمر الرسول 
  : rجمموع حروفها يساوي سين حياة الرسول 

) (#θ è= ÷G tƒ öΝ Íκ ö� n= tæ  Ïµ ÏG≈ tƒ# u öΝ Íκ� Åe2 t“ ãƒ uρ ãΝ ßγ ßϑ Ïk= yè ãƒ uρ |=≈ tG Å3 ø9 $# sπ yϑ ò6 Ït ø: $# uρ β Î) uρ (#θ çΡ% x.  ÏΒ ã≅ ö6 s% 

9s∀Å’ Ê|=n≈≅9 Β•7ÎA (  =حرفاً  ٦٣  
تتعلّق بفترة الرسالة اليت أت حـال كـون    رأينا أنهاالعبارة القرآنية األخرية ، و.. 

فترة نزول  –ما رأينا ك –موا فيها ما مل يكونوا يعلمون ، واليت هي املؤمنني ضالني ، وتعلَّ
  : القرآن الكرمي 

) ρu)Îβ .x%Ρçθ#( ΒÏ %s6ö≅ã 9s∀Å’ Ê|=n≈≅9 Β•7ÎA (  =حرفاً ٢٣  
 ..  سبقٍ بسـمتمسألةَ جزمٍ م رٍ مسبق ، وليستإذاً املسألةُ ليست مسألةَ وضعِ تصو

أن توافـق  دالالت كتابِ اِهللا تعاىل ، مثّ بعد ذلك يطلب من عبارات كتـابِ اِهللا تعـاىل   
املسألة تتعلّق حبقيقة ما حتملُ العبارات القرآنيـةُ مـن   .. أبداً .. تصوراتنا املسبقةَ الصنع 

حبقيقة مست اخلطاب القرآين وتعلّقه بالسياق املُحـيط   –أيضاً  –ق دالالت ومعان ، وتتعلَّ
 ..حروف جمموع ة السابقة اليت يتعلّقها بعمر الرسول ففي كلِّ العبارات القرآنيr  وبفترة ،

يف كـلِّ هـذه   .. الوحي من السماء يف ايتـها   rالرسالة ، وباألربعني سنة اليت تلقّى 



 
العبارات القرآنية ، رأينا تصويراً إهلياً مطلقاً يلقي الضوء على جوهر تلك الفترات الزمنية ، 

  ..من زاوية علم اهللا تعاىل املُطلق ذه الفترات 
( من سورة البقـرة ، واآليـة   ) ١٥١( التاليني من اآليتني التناظر بني الركنني  ..إذاً 

  ..من سورة آل عمران )  ١٦٤
) ρuƒãèy=kÏϑß3äΝ Β¨$ 9sΝö ?s3äθΡçθ#( ?sè÷=nϑßθβt (   ]حرفاً ٢٣=  ] ١٥١:  البقرة  
) ρu)Îβ .x%Ρçθ#( ΒÏ %s6ö≅ã 9s∀Å’ Ê|=n≈≅9 Β•7ÎA (   ] حرفاً ٢٣=  ] ١٦٤: آل عمران  

 يتعلَّق بالنسبة لكلٍّ منهما بفترة الرسالة ونزول الوحي على النيبr  تواليت استمر ،
حرفاً ، )  ٢٣( فكون جمموع احلروف املرسومة املكونة لكلٍّ منهما هو .. عاماً )  ٢٣( 

  ..عاماً )  ٢٣( وهي  ،يتعلّق بفترة نزول الوحي 
 واملعادلتان املتعلّقتان بعمر النيبr  من سورة آل )  ١٦٤( ، واللتان رأينامها يف اآلية

  .. عمران 
) ô‰ s) s9 £tΒ ª! $# ’ n?tã tÏΖÏΒ÷σ ßϑø9 $# øŒÎ) y]yè t/ öΝ Íκ�Ïù Zωθß™ u‘ ôÏiΒ ôΜ ÎγÅ¡ àÿΡr& (#θè=÷Gtƒ öΝÍκ ö� n=tæ ÏµÏG≈ tƒ# u 

ρuƒã“t2eÅ�κÍΝö (  ] حرفاً  ٦٣=  ] ١٦٤: آل عمران  

) (#θ è= ÷G tƒ öΝ Íκ ö� n= tæ  Ïµ ÏG≈ tƒ# u öΝ Íκ� Åe2 t“ ãƒ uρ ãΝ ßγ ßϑ Ïk= yè ãƒ uρ |=≈ tG Å3 ø9 $# sπ yϑ ò6 Ït ø: $# uρ β Î) uρ (#θ çΡ% x.  ÏΒ ã≅ ö6 s% 

9s∀Å’ Ê|=n≈≅9 Β•7ÎA (  ] حرفاً  ٦٣=  ] ١٦٤: آل عمران  
من سورة )  ١٥١( كلٌّ منهما تعد ركناً يف مسألة ركنها الثاين هو جزء من اآلية .. 
  ..البقرة 
) !$ yϑ x. $ uΖ ù= y™ ö‘ r& öΝ à6‹ Ïù Zωθ ß™ u‘ öΝ à6Ζ ÏiΒ (#θ è= ÷G tƒ öΝ ä3 ø‹ n= tæ $ oΨ ÏG≈ tƒ# u öΝ à6Š Ïj. t“ ãƒ uρ ãΝ à6 ßϑ Ïk= yè ãƒ uρ 

#$9ø3ÅGt≈=| ρu#$:øtÏ6òϑyπs (   ]حرفاً ٦٣=  ] ١٥١:  البقرة   



 

) ô‰ s) s9 £tΒ ª! $# ’ n?tã tÏΖÏΒ÷σ ßϑø9 $# øŒÎ) y]yè t/ öΝ Íκ�Ïù Zωθß™ u‘ ôÏiΒ ôΜ ÎγÅ¡ àÿΡr& (#θè=÷Gtƒ öΝÍκ ö� n=tæ ÏµÏG≈ tƒ# u 

ρuƒã“t2eÅ�κÍΝö (  ] حرفاً  ٦٣=  ] ١٦٤: آل عمران  

) (#θ è= ÷G tƒ öΝ Íκ ö� n= tæ  Ïµ ÏG≈ tƒ# u öΝ Íκ� Åe2 t“ ãƒ uρ ãΝ ßγ ßϑ Ïk= yè ãƒ uρ |=≈ tG Å3 ø9 $# sπ yϑ ò6 Ït ø: $# uρ β Î) uρ (#θ çΡ% x.  ÏΒ ã≅ ö6 s% 

9s∀Å’ Ê|=n≈≅9 Β•7ÎA (  ] حرفاً  ٦٣=  ] ١٦٤: آل عمران  
تلقـي   ]من سورة البقـرة  )  ١٥١ ( :اآلية  [ آلية الكرميةإنّ دالالت عبارات ا.. 

، من زاوية خماطبة اهللا تعاىل للناس دون استثناء ، ومن  rالضوَء على جوهرِ حياة الرسول 
البشـرr   الذي أرسله فيهم ، والفترة اليت علّم ا الرسولُ  rزاوية تبيني مهام الرسول 

  .. تعاليم السماء 
من سورة البقرة )  ١٥١: ( اآلية  [دالالت عبارات هذه اآلية الكرمية وبالنظر إىل .. 

  :، من هذا املنظار ، نرى أنها تنقسم إىل قسمني  ]
 لـة   القسم األوهو العبارات القرآني :) !$ yϑ x. $ uΖ ù= y™ ö‘ r& öΝ à6‹ Ïù Zωθ ß™ u‘ öΝ à6Ζ ÏiΒ 

(#θ è= ÷G tƒ öΝ ä3 ø‹ n= tæ $ oΨ ÏG≈ tƒ# u öΝ à6Š Ïj. t“ ãƒ uρ ãΝ à6 ßϑ Ïk= yè ãƒ uρ |=≈ tG Å3 ø9 $# sπ yϑ ò6 Ït ø: $# uρ (  ر املهامصوواليت ت ،
اليت كُلّف ا الشخص الذي خياطب اهللا تعاىل الناس بأنه أرسلَه فيهم ، إليصال رسـالته  

فتلقّي اآليات من السماء ، وتالوتها ، وتزكيةُ متبعيه ، وتعليمهم الكتـاب  .. إليهم مجيعاً 
..  rهام ال يستطيع القيام ا كرسولٍ يف الناس إالّ شخص حممد كلّ هذه امل.. واحلكمة 

  .. rولذلك نرى أنّ جمموع حروف هذا القسم يتعلّق بعمر الرسول 
) !$ yϑx. $ uΖù=y™ ö‘r& öΝà6‹ Ïù Zωθß™u‘ öΝà6Ζ ÏiΒ (#θè=÷Gtƒ öΝä3 ø‹n=tæ $ oΨ ÏG≈ tƒ# u öΝ à6ŠÏj. t“ãƒuρ ãΝ à6ßϑÏk=yèãƒ uρ 

#$9ø3ÅGt≈=| ρu#$:øtÏ6òϑyπs (  =حرفاً  ٦٣ 

 ة األخـرية   القسم الثاينهو العبارة القرآني) Ν ä3 ßϑ Ïk= yè ãƒ uρ $ ¨Β öΝ s9 (#θ çΡθ ä3 s? tβθ ßϑ n= ÷è s? ( 
ونرى أنّ دالالت هذه العبارة القرآنية تلقي الضوء على الفترة الزمنية اليت علّم الرسولُ .. 
r لقي الضما مل يكونوا يعلمون ، أي ت وء على فترة الرسالة السـماوية الـيت   فيها البشر



 
ولذلك نرى أنّ جمموع حروف هـذا القسـمِ   .. عاماً  ) ٢٣(  –كما نعلم  –استمرت 

حرفاً ، تقابل سـين   ٢٣=  ) ρuƒãèy=kÏϑß3äΝ Β¨$ 9sΝö ?s3äθΡçθ#( ?sè÷=nϑßθβt (: يتعلّق بفترة الرسالة 
  ..الرسالة 
ايتها تصف الذين يتبعون الرسولَ النيب األمي ، يف اآلية الكرمية التالية ، نرى أنّ و.. 

، الـذي   rونرى أنَّ سر جمموعِ كلمات النص املُصور هلذه املسألة ، يتعلَّق حبياة الرسولِ 
 ٦٣( يأمر اُهللا تعاىل باتباعه ويصف الذين يتبعونه وينصرونه باملفلحني ، أي يتعلّق بالرقم 

  .. عاماً  ) ٦٣(  –عروف كما هو م – rحيث عاش  )
))) tÏ%©!$# šχθãè Î7−F tƒ tΑθß™§�9 $# ¢É<̈Ζ9$# ¥_ÍhΓ W{$# “Ï%©!$# …çµ tΡρß‰Ågs† $¹/θçGõ3tΒ öΝ èδ y‰ΨÏã ’ Îû 

Ïπ1u‘öθ−G9 $# È≅‹ ÅgΥM} $#uρ Ν èδ ã�ãΒù' tƒ Å∃ρã� ÷èyϑø9 $$Î/ öΝ ßγ8 pκ ÷] tƒuρ Ç tã Ì� x6Ψßϑø9 $# ‘≅Ïtä† uρ ÞΟ ßγ s9 ÏM≈ t6Íh‹ ©Ü9$# ãΠÌh� ptä† uρ 

ÞΟ ÎγøŠn= tæ y] Í×̄≈ t6 y‚ ø9$# ßìŸÒ tƒ uρ öΝ ßγ ÷Ζtã öΝ èδ u� ñÀÎ) Ÿ≅≈ n=øñF{$# uρ ÉL ©9$# ôM tΡ%x. óΟ ÎγøŠ n=tæ 4   

šÏ%©!$$ sù ) (#θãΖ tΒ# u Ïµ Î/ çνρâ‘¨“tã uρ çνρã� |Á tΡuρ (#θãè t7̈? $# uρ u‘θ‘Ζ9$# ü“Ï%©!$# tΑ Ì“Ρé& ÿ…çµ yètΒ   y7 Í×̄≈ s9 'ρ é& 

δèΝã #$9øϑßÿø=Îsßθχš (  =١٥٧: األعراف [  ))).. حرفاً  ٦٣ [  
وأي آية يف كتابِ اِهللا  –ال شك أنه عند كلِّ حرف من حروف هذه اآلية الكرمية .. 

حد جديد من املعىن والدالالت ، وبالتايل سر باطن يتعلّق مبجموع احلروف حىت  –تعاىل 
حياتـه ، ويف   ليس السـر الوحيـد يف   rهذا احلرف ، وال شك أنّ عمر الرسول حممد 

ولكننا نعرض أمثلةً عن مسائلَ نعرف مسبقاً وحـداتها  .. رسالته ، بل ليس السر األهم 
  ..وحقيقةَ السر املتعلّق مبجموع حروف النصوصِ املصورة هلا 

عاماً ، )  ٢٣( اليت هي فترة نزول الوحي ، واليت استمرت وفترة الرسالة هذه .. 
$! (: اآليةُ الكرمية  اهتلقي الضوَء علي tΒ $ uΖ ø9t“Ρ r& y7 ø‹ n=tã tβ# uö� à)ø9 $# #’ s+ ô±tFÏ9 (  ] ٢: طـه [  ..

   ..ولذلك نرى أنّ سر جمموعِ حروف هذه اآلية الكرمية يتعلّق مبجموع سين فترة الرسالة 
) Βt$! &rΡ“t9øΖu$ ãt=n‹ø7y #$9ø)à�öu#βt 9ÏFt±ô+s’# (  =حرفاً ٢٣  



 
حرفاً ، تشري إىل عدد سين فترة )  ٢٣( الصورة القرآنية التالية نراها أيضاً مكونة من و

  .. rعلى النيب  نزول الوحي
) ρu9s≈3Å ‘§™ßθΑt #$!« ρuzy$?sΟz #$9Ψ¨;ÎŠhÍ↵z 3 (   ]حرفاً ٢٣=   ] ٤٠:  األحزاب  

  :ولننظر إىل اآلية الكرمية التالية .. 
) uθ èδ “Ï%©! $# y] yèt/ ’ Îû z↵Íh‹ÏiΒW{$# Zωθß™ u‘ öΝåκ ÷] ÏiΒ (#θè=÷F tƒ öΝ Íκö� n= tã Ïµ ÏG≈ tƒ# u öΝ Íκ�Ïj. t“ãƒ uρ ãΝ ßγßϑÏk=yè ãƒuρ 

|=≈ tGÅ3ø9 $# sπyϑõ3Ïtø:$# uρ βÎ) uρ (#θçΡ%x. ÏΒ ã≅ö6 s% ’ Å∀ s9 9≅≈ n=|Ê &Î7 •Β (   ] ٢: اجلمعة [  
الكتاب ببعـث  نرى يف هذه اآلية الكرمية أنّ مست اخلطاب هو من زاوية خماطبة أهل 

الرسولِ األمي يف األميني ، ولو نظرنا إىل السياقِ القرآينِّ التايل هلذه اآلية الكرمية يف سورة 
  ..اجلمعة لرأينا هذه احلقيقة 

 ..  ها عن مسـتدجرنا أن نمكنةَ اليت يالقرآني نرى أنّ العبارات الكرمية ويف هذه اآلية
، كونهم مقابلَ األميني ، وعن مسألة األمية ، واليت يمكننا  اخلطاب اخلاص بأهلِ الكتاب

، نرى أنها العبارات القرآنيةُ املتعلّقةُ مبهام  rالنظر إليها على أنها تلقي الضوء على حياته 
  :  rونرى أنَّ جمموع حروفها يتعلَّق بعمرِ الرسول ..  rالرسولِ 
) (#θ è= ÷F tƒ öΝ Íκ ö� n= tã  Ïµ ÏG≈ tƒ# u öΝ Íκ� Ïj. t“ ãƒ uρ ãΝ ßγ ßϑ Ïk= yè ãƒ uρ |=≈ tG Å3 ø9 $# sπ yϑ õ3 Ït ø: $# uρ β Î) uρ (#θ çΡ% x.  ÏΒ ã≅ ö6 s% ’ Å∀ s9 

Ê|=n≈≅9 Β•7Î& (  =حرفاً ، تقابل السنني اليت عاشها  ٦٣r  ..  
، نرى أنَّ العبارةَ  rويف هذه العبارات القرآنية اليت تلقي الضوَء على حياته .. 

(βÎ (: األخريةَ فيها  uρ (#θçΡ%x. ÏΒ ã≅ ö6 s% ’ Å∀ s9 9≅≈ n=|Ê &Î7•Β (  ةلقي الضوَء على الفترة الزمنيت ،
.. حالة كون األميني يف ضاللٍ مبني ، أي تصور فترةَ الرسالة  rاليت أا خالهلا الرسولُ 

  :ولذلك نرى أنّ جمموع حروفها يتعلَّق بفترة الرسالة 
) ρu)Îβ .x%Ρçθ#( ΒÏ %s6ö≅ã 9s∀Å’ Ê|=n≈≅9 Β•7Î& (  =حرفاً ، تقابل سين الرسالة  ٢٣..  



 
ونرى أنّ العبارات القرآنية األوىل تلقي الضوء على الفترة الزمنية اليت انتهت عند .. 

 r رسالةَ السماء ، أي تلقي الضوء على األربعني سنة األوىل من عمره  rتلقي الرسول 
أنَّ جمموع حروفها يساوي متاماً عمر الرسول  ولذلك نرى.. ، واليت سبقت نزول الرسالة 

r  حينما أتته الرسالةُ من اِهللا تعاىل ..  
) ƒtF÷=èθ#( ãt=n�öκÍΝö u#ƒt≈GÏµÏ ρuƒã“t.jÏ�κÍΝö ρuƒãèy=kÏϑßγßΝã #$9ø3ÅGt≈=| ρu#$:øtÏ3õϑyπs (  =حرفاً  ٤٠..  

  ..ية الكرمية يف اآلولننظر .. 
) $ uΖ −/u‘ ô] yèö/ $#uρ öΝÎγ‹ Ïù Zωθß™u‘ öΝ åκ÷] ÏiΒ (#θè=÷Gtƒ öΝÍκ ö� n=tæ y7 ÏG≈ tƒ# u ÞΟ ßγßϑÏk= yèãƒuρ |=≈ tGÅ3ø9 $# sπ yϑõ3Ïtø:$# uρ 

öΝ Íκ�Ïj. t“ãƒuρ 4 y7 ¨Ρ Î) |MΡ r& â“ƒÍ•yè ø9$# ÞΟŠÅ3ys ø9$# (  ] ١٢٩: البقرة [  
 ..صوـد  هذه اآليةُ الكرميةُ تعليه السالم لبعث الرسول حمم دعاَء إبراهيم رr  أي ،
رصوحياةَ الرسولِ  تr  عليه السالم من خالهلا إبراهيم نظُرمن الزاوية اليت ي ..  

  :بني مرحلتني  rومن هذا املنظار وعرب هذا السمت ، نميز يف حياة الرسول .. 
  سنة كما نعلم )  ٤٠( هناك مرحلةُ ما قبل نزول الرسالة ، وهي ..  وإبـراهيم

جبانبها البشريr  إىل حياة الرسول  –من هذه الزاوية  –ر عليه السالم كونه بشراً ، وينظ
املُجرد عن الرسالة ، اليت هي جوهر دعوته ، فإنَّ نظرته إىل هذه املرحلة من حياة الرسول 

r  جوهرِهال راملُصو رةَ للفتـرة  .. موازيةٌ للسمتةَ املصوالقرآني لذلك نرى أنَّ العبارات
حرفاً مبـا يطـابق متامـاً     ) ٤٠( ، نراها  rالرسالة على الرسول  اليت يف ايتها نزلت

 دايتها أويت حمم األربعني سنة اليت يفr  الرسالةَ من السماء ..  
) ƒtG÷=èθ#( æt=n�öκÍΝö u#ƒt≈GÏ7y ρuƒãèy=kÏϑßγßΟÞ #$9ø3ÅGt≈=| ρu#$:øtÏ3õϑyπs ρuƒã“t.jÏ�κÍΝö 4 (  =حرفاً  ٤٠  
 إىل هذه .. د ابتداِء نزول الرسالة وهناك مرحلةُ ما بع عليه السالم ينظر وإبراهيم

املرحلة املتعلّقة بتعاليم السماء ، من زاوية كونه بشراً ، وبالتايل فنظرته ليست موازية متاماً 
ولذلك نرى أنَّ جمموع حروف العبارة القرآنية املتعلّقة بفتـرة  .. للسمت املُصورِ جلوهرها 

.. تتفاضل درجة واحدة عن جمموع سين هذه الفتـرة    –ذه اآلية الكرمية يف ه –الرسالة 



 
حرفاً كما هو احلال حني تصوير تلك الفترة )  ٢٣( حرفاً ، وليس  ) ٢٢( فاموع هو 

  .. من منظار علم اهللا تعاىل املُطلق ، كما رأينا يف املسائل السابقة 
) ‘u/−Ζu$ ρu#$/öèy]ô ùÏ‹γÎΝö ‘u™ßθωZ ΒiÏ]÷κåΝö (  =حرفاً  ٢٢ 

بفترتيه من املنظار الذي ينظر منه إبـراهيم عليـه السـالم ،     rإذاً عمر الرسول .. 
من منظار علم اهللا تعاىل املُطلق ، وجمموع احلروف القرآنيـة   rيتفاضل درجه عن عمره 

ففـي  .. يطابق مطابقةً مطلقةَ مست الزاوية اليت يلقى منها الضوء لتصوير املسائل القرآنية 
( من منظار علم اهللا تعاىل املُطلـق   rحني كانت الصور القرآنية املصورة حلياة الرسول 

٦٣  (  رةَ لعمـرهحرفاً ، كما رأينا يف املسائل السابقة ، نرى أنّ الصورةَ املُصوr   مـن
،  حرفاً ) ٦٢( : منظار إبراهيم عليه السالم تتفاضلُ درجةً عنها يف الصور السابقة ، فهي 

  ..حرفاً )  ٦٣( وليس 
) $ uΖ −/u‘ ô] yèö/ $#uρ öΝÎγ‹ Ïù Zωθß™u‘ öΝ åκ÷] ÏiΒ (#θè=÷Gtƒ öΝÍκ ö� n=tæ y7 ÏG≈ tƒ# u ÞΟ ßγßϑÏk= yèãƒuρ |=≈ tGÅ3ø9 $# sπ yϑõ3Ïtø:$# uρ 

ρuƒã“t.jÏ�κÍΝö 4 (  =حرفاً  ٦٢  
معرفـة  السر الذي يتعلّق به جمموع حروف النص القرآينِّ ، حيتـاج إدراكُـه إىل    إنَّ

وحداته ، وإىل إدراك حدود املعاين والدالالت للعبارات القرآنية ، وإىل معرفة مست زاوية 
  ..اخلطاب القرآين اليت يلقى منها الضوء لتصوير احلقائق 

ففي املسألة املتناظرة التالية جند أنَّ كلَّ ركنٍ من ركنيها يتعلّق جمموع حروفه بعمـر  
 النيبr  عاماً)  ٦٣( ، وهو .. (  
) $̈ΒÎ) uρ y7 ¨Ζ tƒÌ� çΡ uÙ÷è t/ “Ï%©!$# öΝ èδß‰ ÏètΡ ÷ρ r& y7 ¨Ψ u‹ ©ùuθ tGtΡ $uΖ øŠs9 Î*sù óΟ ßγãè Å_ó� s∆ §ΝèO ª! $# î‰‹ Íκy− 4’ n? tã 

Βt$ ƒtÿøèy=èθχš (   ]حرفاً  ٦٣=   ] ٤٦:  يونس  

) óΟ s9 uρ r& óΟ ÎγÏÿ õ3tƒ !$ ¯Ρ r& $uΖ ø9 t“Ρ r& y7 ø‹ n=tã |=≈tF Å6ø9$# 4‘n=÷F ãƒ óΟ ÎγøŠ n=tæ 4 �χ Î) ’ Îû š� Ï9≡sŒ Zπyϑôm t� s9 

ρuŒÏ2ò�t“3 9Ï)sθöΘ5 ƒãσ÷ΒÏΖãθχš (   ] حرفاً  ٦٣=  ] ٥١: العنكبوت  



 
فكلّما أحبرنا أكثر يف كتاب اهللا تعاىل ، ويف معرفة الوحـدات  .. وال أريد اإلطالة .. 

هـذا  األوىل اليت تلقي العبارات القرآنيةُ الضوَء على جوهرها ، كلّما أدركنا أكثر حقيقةَ 
  ..البعد اإلعجازي يف كتابِ اِهللا تعاىل 

  ..ولنقف عند املثال التايل 
  : عن غريِها من السورِ املسماة بأمساِء مرسلني ، بأنهانوحٍ تتميز سورةُ  كنا قد بينا أنَّ

  ت بامسهيمعن الرسولِ الذي س فيها إىل آخرِ حرف لِ حرفثُ من أوتتحد .. 
 دةُ   ةُمـده ، هي مرت يف كتابِ اهللا تعاىل لرسولٍ يف قوماليت ذُك الوحيدة اللبث

  ..يقولُ تعاىل .. لَبث نوحٍ عليه السالم 
) ô‰ s) s9 uρ $ uΖ ù=y™ö‘r& %·nθçΡ 4’ n<Î) ÏµÏΒöθ s% y]Î7 n=sù öΝ Îγ‹ Ïù y# ø9 r& >πuΖ y™ �ωÎ) šÅ¡÷Ηs~ $YΒ% tæ ãΝ èδx‹ s{ r'sù 

Üχ$sùθ’Ü9 $# öΝ èδ uρ tβθßϑÎ=≈ sß (  ] ١٤: العنكبوت  [ .. ةَ هو العددهذه املُد نبيالذي ي فالعدد
 )٩٥٠ ( ..  

 ُعجزةم هلبث ةديف م نكْمنت هذه احلقيقة بشكلٍ هذه  نوحٍ عليه السالم توقد بي ،
ر حـوا ( املعجزة الكـربى   : ، ويف كتاب) سلَّم اخلالص (  : مفصلٍ يف النظرية السادسة

  حمطّات يف سبيل احلكمة : ، ويف كتاب ) أكثر من جريء 
  .. ) ٩٥٠( أكبر سر ختتزِلُه سورةُ نوحٍ عليه السالم ، يتعلَّق بالعدد .. إذاً .. 
تتجلَّى املعجزةُ اإلهليةُ بأنْ يكونَ جمموع حروف سورة نوحٍ عليه السالم وِفق هذا .. 
  .. اً ، دون زيادة أو نقصان حرفاً مرسوم ) ٩٥٠( املنهجِ ، 
  .. ولنقرأ سورةَ نوحٍ آيةً آية ، ولنبين جمموع احلروف املرسومة يف كُلِّ آية .. 
) !$̄Ρ Î) $ uΖ ù=y™ö‘ r& %·nθçΡ 4’ n<Î) ÿÏµÏΒöθ s% ÷βr& ö‘É‹Ρr& y7 tΒöθs% ÏΒ È≅ ö7s% βr& óΟßγ u‹ Ï?ù' tƒ ë># x‹ tã ÒΟŠÏ9 r&   =

  حرفاً    ٥١

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



 

 ö� Ïÿ øótƒ / ä3s9 ÏiΒ ö/ ä3Î/θçΡ èŒ öΝ ä.ö� ½jzxσ ãƒuρ #’ n<Î) 9≅ y_ r& ‘‡Κ|¡•Β 4 ¨βÎ) Ÿ≅ y_r& «! $# # sŒÎ) u !%ỳ Ÿω ã� ¨zxσ ãƒ ( öθs9 

.äΖFçΟó ?sè÷=nϑßθχš   =رفاًح  ٦٥  

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

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

 ’ ÎoΤ Î) uρ $ yϑ¯=à2 öΝ ßγè? öθ tã yŠ t� Ïÿøó tGÏ9 óΟßγ s9 (#þθ è=yèy_ ÷Λàι yè Î6≈ |¹r& þ’ Îû öΝ ÍκÍΞ# sŒ# u (# öθ t±øótGó™ $#uρ öΝåκ u5$uŠÏO 

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

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

 OèΝ§ )ÎΤoÎ’þ &rãô=nΖMà ;mλçΝö ρu&r ó�u‘öNß ;mλçΝö )Î ó�u#‘Y#   =حرفاً  ٢٨  

  ùs)à=ùMà #$™óFtóøÿÏ�ãρ#( ‘u/−3äΝö )ÎΡµ̄ç… .x%χš îxÿ¤$‘Y#   =حرفاً  ٢٧  

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

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

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

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

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

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

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

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

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



 

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

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

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

  ρu%s‰ô &rÊ|=�θ#( .xWÏ��Z# ( ρuωŸ ?s“ÌŠÏ #$9à©≈>ÍΗÏt )Îω� Ê|=n≈ξW   =حرفاً  ٣٣  

 ΒiÏϑ£$ zyÜÏ‹ÿ↔t≈JÉκÍΝö &éîø�Í%èθ#( ùs'éŠ÷zÅ=èθ#( Ρt$‘Y# ùs=nΟó †sgÅ‰ßρ#( ;mλçΜ ΒiÏ ŠßρβÈ #$!« &rΡÁ|$‘Y#   =٥٢ 
  حرفاً

  ρu%s$Αt ΡçθyÓ ‘§>bÉ ωŸ ?s‹x‘ö ãt?n’ #${F‘öÚÇ ΒÏz #$9ø3s≈ÿÏ�Ít Šyƒ−$‘·#    =حرفاً  ٣٦  

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

Éb> §‘ ö� Ïÿ øî$# ’ Í< £“t$Î!≡uθ Ï9uρ  yϑÏ9uρ Ÿ≅ yzyŠ š_ÉLøŠ t/ $YΖ ÏΒ÷σãΒ tÏΖ ÏΒ÷σ ßϑù=Ï9uρ ÏM≈ oΨ ÏΒ÷σßϑø9 $# uρ Ÿωuρ ÏŠÌ“s? 

#$9à©≈>ÍΗÏt )Îω� ?s7t$‘I#    =حرفاً   ٦٨ (   

ن مدة ، كلُّ حرف يقابلُ وِحدةً زمنيةً م حرفاً مرسوماً)  ٩٥٠( فاموع إذاً هو .. 
  .. لَبثه عليه السالم 

ليس بني جمموعِ حروف النص القـرآينِّ وبـني    الربطَ وما نريد أن نؤكّده هو أنَّ ..
 هذا النص لُهالذي حيم رالقرآينِّ ، وبني الس النص ما بني جمموعِ حروفة ، إنزمني وِحدات

املُهم أنْ نعلم السر الـذي  ... ية كان ذلك ، وإالّ فال فإنْ كانَ السر متعلِّقاً بفترة زمن.. 
، )  ٩٥٠( فنحن لو مل نعلم عالقةَ رسالة نوحٍ عليه السالم بالعدد .. حيملُه النص القرآين 



 
ه ولو مل نعلم التصاق املُعجزة اليت أُيد ا ، بِشخصه ، لَما علمنا سر ورود سورة نوحٍ علي

  ..حرفاً مرسوماً )  ٩٥٠( السالم مبجموعِ ورود هو 
ومسألةُ ارتباط جمموعِ حروف النص القرآينِّ بفترة زمنية متعلِّقَـة باملسـألة الـيت    .. 

  .. يصورها النص ، مسألةٌ وردت يف كتابِ اِهللا تعاىل 
سنة ، ولذلك نرى أنّ صورةَ  ) ٤٠(  حنن نعلم أنّ تيه بين إسرائيلَ استمر ..مثالً .. 

  .. القرارِ اإلهلي املُتعلِّقِ بذلك ، مكونةٌ من أربعني حرفاً مرسوماً 
) tΑ$s% $ yγ̄Ρ Î*sù îπtΒ§� ptèΧ öΝÍκ ö� n=tã ¡ zŠÏè t/ö‘r& ZπuΖ y™ ¡ šχθßγ‹ ÏK tƒ ’ Îû ÇÚö‘F{$# (  ] ٢٦: املائدة [  =
  ..حرفاً  ٤٠

 التايل الذي يصور نِهايةَ حياة سليمانَ عليـه السـالم ،   ولننظر إىل النص القرآينِّ.. 
فيه ت املرسومة احلروف أنَّ جمموع وهيوكيف هةَ لبثدمتاماً م سنة  ) ٥٣(  وافق ..  

) $ £ϑn=sù $ uΖøŠŸÒ s% Ïµø‹ n=tã |N öθyϑø9 $# $ tΒ öΝ çλ°; yŠ 4’ n? tã ÿ ÏµÏ? öθtΒ �ωÎ) èπ −/!# yŠ ÇÚö‘F{$# ã≅ à2ù' s? … çµ s?r' |¡Ψ ÏΒ (  

  ..حرفاً  ٥٣=  ] ١٤: سـبأ [  )
معلوم أنّ زكريا عليه السالم طلب من اِهللا تعاىل أن يهِبه غُالماً .. وهذا مثالٌ آخر .. 

ولذلك نـرى  .. ويف النص القرآينِّ التايل نرى ملاذا طَلب هذا الغالم ، وما هي صفاته .. 
  .. سنة  ) ٣٠( ىي عليه السالم ، وهي جمموع حروفه مرتبطاً حبياة حي

) ƒt�ÌOè_Í ρuƒt�Ì̂ß ΒÏô u#ΑÉ ƒtè÷)àθ>z ( ρu#$_ôèy#ù&ã ‘u>bÉ ‘uÊÅ‹|$ (  ] حرفاً  ٣٠=  ] ٦: مرمي  
وعندما بشر زكريا عليه السالم بيحىي ، طلب من اِهللا تعاىل أن جيعلَ له آية ، فجاَء .. 

  .. اآلية ، مرتبطاً أيضاً باملُدة الزمنية اليت لَبِثَها حيىي عليه السالم الرد اإلهلي املُبين هلذه 
) %s$Αt u#ƒtGç7y &rω� ?è3s=kÏΝz #$9Ψ$̈Zš Or=n≈]y 9sŠu$Α5 ™yθÈƒw$ (  ] حرفاً  ٣٠=  ] ١٠: مرمي  

حرفاً ، وذلك مبـا  )  ٣٣( ولننظر إىل النصوص التالية كيف أنَّ جمموع حروفها هو 
  ..ملدة اليت لبثها عيسى عليه السالم قبل رفعه إىل السماء ايقابل 



 

) �χÎ) Ÿ≅ sV tΒ 4 |¤ŠÏã y‰ΖÏã «! $# È≅ sVyϑ x. tΠyŠ# u ( …çµ s) n=yz ÏΒ 5># t�è? (   ]٥٩:  آل عمران [ 
   حرفاً ٣٣= 

) ö≅ è% Ÿ≅ ÷δ r' ¯≈ tƒ É=≈tGÅ3ø9 $# zΝ Ï9 šχρ‘‰ ÝÁ s?  tã È≅‹Î6 y™ «! $# ôtΒ z tΒ#u (   ]٩٩:  آل عمران [ 
   حرفاً ٣٣= 

) ƒt≈'̄r‰šκp$ #$!©%Ït &éρ?èθ#( #$9ø3ÅGt≈=| u#ΒÏΨãθ#( 3Ïÿo$ Ρt“9̈øΖu$ (   ]حرفاً ٣٣=  ] ٤٧:  النساء  

) )ÎΡµ̄ç… Βt „ç³ô�Î8õ /Î$$!« ùs)s‰ô my�§Πt #$!ª ãt=n‹øµÏ #$9øfyΨπ̈s (   ]حرفاً ٣٣=  ] ٧٢:  املائدة  

) ρuωŸ ƒt‰ÏƒΨãθχš ŠÏt #$9øsy,dÈ ΒÏz #$!©%Ïš &éρ?èθ#( #$9ø6ÅFt≈=| (   ]٣٣=  ] ٢٩:  التوبة 
    حرفاً
) * $ £ϑs9 uρ z> Î� àÑ ßø⌠$# zΟ tƒ ö� tΒ ¸ξ sWtΒ # sŒÎ) y7 ãΒöθ s% çµ÷Ζ ÏΒ šχρ‘‰ÅÁ tƒ (   ]٥٧:  الزخرف [  =
    حرفاً ٣٣

 أنَّ أركاا األربعة مكونة من جمموعٍ منولننظر يف املسألتني املتناظرتني التاليتني كيف 
  ..احلروف يتعلّق باملدة اليت لبثها عيسى عليه السالم قبل رفعه إىل السماء 

) ρu_Å⁄øGç3ä/ /Î↔t$ƒtπ7 ΒiÏ ‘§/nÎ6àΝö ùs$$?)̈àθ#( #$!© ρu&rÛÏ‹èãθβÈ (   ]٣٣=  ] ٥٠:  آل عمران 
   حرفاً

) ¨β Î) ©! $# † În1 u‘ öΝà6š/ u‘uρ çνρß‰ ç6ôã $$sù 3 #x‹≈ yδ ÔÞ≡u� ÅÀ ÒΟŠÉ) tGó¡•Β (   ]٥١:  عمران آل [  =
  حرفاً ٣٣

) øŒÎ) uρ àM øÿ xÿ Ÿ2 ûÍ_t/ Ÿ≅ƒÏℜu� ó Î) š�Ζ tã øŒÎ) Ο ßγ tGø⁄Å_ ÏM≈uΖ Éi� t7 ø9$$ Î/ (  ]١١٠:  املائدة [  =
    حرفاً ٣٣
) ùs)s$Αt #$!©%Ït .xÿx�ãρ#( ΒÏ]÷κåΝö )Îβ÷ δy≈‹x#! )Îω� ™Åsó�Ö Β•7ÎÑ (  ]٣٣=  ] ١١٠:  املائدة 

    حرفاً



 
تتبدلُ وتتسامى عنـد   –يف هذا البعد اإلعجازي  –الت واملعاين وملا كانت الدال.. 

  اللبنةَ األوىل للمعىن ، فإنّ سـر الكرمي ، كونَ هذه احلروف القرآن من حروف كلِّ حرف
.. النص القرآينِّ املتعلّقِ بِمجموعِ حروفه ، أعمق من السر املتعلّـقِ بِمجمـوع كلماتـه    

، سر جمموع حروف النص حيتاج إىل جترد أكثر ، وإدراك أكرب لدالالته  ولذلك فإنّ قراءةَ
لنأخذ مثاالً على ذلك .. حدود دالالت العبارات القرآنية وحيتاج إىل الوقوف السليم عند 

  ..هذه آية كرمية ترسم حروفها صورة حوارٍ حدث بني اهللا تعاىل وبني رجل  ..
) ÷ρ r& “É‹©9 $%x. §� tΒ 4’ n?tã 7π tƒö� s% }‘Éδ uρ îπtƒ Íρ%s{ 4’ n? tã $yγ Ï©ρá� ãã tΑ$s% 4’ ¯Τ r& Ç‘ ósãƒ ÍνÉ‹≈yδ ª! $# y‰÷è t/ 

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

š� n=yèôf uΖ Ï9uρ Zπtƒ# u ÂZ$̈Ψ=Ïj9 ( ö� ÝàΡ$# uρ † n<Î) ÏΘ$sà Ïèø9 $# y#ø‹ Ÿ2 $ yδ ã” Å³⊥ çΡ §Ν èO $ yδθÝ¡õ3tΡ $ Vϑós s9 4 
$£ϑ n=sù š̈ t7s? … çµs9 tΑ$s% ãΝ n=ôã r& ¨βr& ©!$# 4’ n?tã Èe≅ à2 & óx« Ö�ƒÏ‰ s%  (   ]٢٥٩:  البقرة [   

≅ (الكلمات من بداية هذه اآلية الكرمية حىت كلمة   t/ (  وقبل كلمة) |M ÷VÎ7©9 ( 
كيف تساءل الرجل عن  ..دون تصوير جوهر مدة اللبث أحداثَ هذه القصة صور ت

 وكيف أماته اهللا تعاىل مائة عام مثّالقرية وهي خاوية على عروشها ، عملية إحياء هذه 
هذا الرجل ، وكيف أتى الرد اإلهلي على بعثه ، وماذا سأله اهللا تعاىل ، ومباذا أجاب 

≅ %tΑ$s (إجابته رداً ينفي تصوراته  t/ ( :  

) ÷ρ r& “É‹©9 $%x. §� tΒ 4’ n?tã 7π tƒö� s% }‘Éδ uρ îπtƒ Íρ%s{ 4’ n? tã $yγ Ï©ρá� ãã tΑ$s% 4’ ¯Τ r& Ç‘ ósãƒ ÍνÉ‹≈yδ ª! $# y‰÷è t/ 

$ yγÏ? öθtΒ ( çµ s?$tΒr' sù ª! $# sπs�($ ÏΒ 5Θ$tã §Ν èO …çµ sVyèt/ ( tΑ$ s% öΝ Ÿ2 |M ÷VÎ7s9 ( tΑ$s% àM ÷VÎ7s9 $·Βöθ tƒ ÷ρr& uÙ÷è t/ 5Θöθ tƒ ( 
tΑ$ s% ≅ t/ (   



 

≅ ( صحيح أنَّ كلمة t/ ( من مقولة قول اهللا تعاىل يف إجابته هلذا الرجل ،  جزٌء
لإلجابة اليت أجاب  وهي نفي لكلِّ ما ختيله ذلك الرجل عن مدة لبثه تلك ، نفيولكنها 

تتعلّق بأحداث هذه القصة هي تضع حداً لنهاية صورة من الدالالت بالتايل فوا الرجل ، 
   ..برسم صورة لبثه بعيداً عن كلِّ ما سبق قبل بدء الصورة اليت تبدأُ ، 

M| (واليت تبدأ بكلمة  وتأيت الكلمات بعد ذلك ÷VÎ7 ة الفترة لتصور حبروفها صور،  ) 9©
الزمنية اليت لبثها هذا الرجل ، وصورة الربهان الذي أراه اهللا تعاىل به كيف أنَّ طعامه 

أعاد اهللا وشرابه مل يتسنه يف تلك الفترة ، وكيف أنَّ عظام محاره اليت مر عليها مائة عام ، 
احدات وذلك عرب واحدات تصوير مطابقة متاماً لعدد وتعاىل مجعها ، وكساها حلماً ، 

  ..تلك الفترة الزمنية 
) |M ÷VÎ7 ©9 sπ s�($ÏΒ 5Θ$tã ö�ÝàΡ $$sù 4’ n<Î) š� ÏΒ$ yèsÛ š�Î/#u� Ÿ°uρ öΝ s9 ÷µ ¨Ζ|¡tF tƒ ( ö� ÝàΡ$# uρ 4’ n<Î) š‚ Í‘$ yϑÏm 

š� n=yèôf uΖ Ï9uρ Zπ tƒ# u ÂZ$̈Ψ= Ïj9 ( ö� ÝàΡ$# uρ †n<Î) ÏΘ$sà Ïèø9 $# y# ø‹ Ÿ2 $ yδ ã”Å³⊥ çΡ §Ν èO $yδθÝ¡ õ3tΡ $Vϑós s9 4 (  
  ..رف ح ١٠٠= 

تصور مسألة ليس هلا عالقة بالفترة ونرى أنَّ احلروف التالية هلذه الصورة القرآنية 
  ..الزمنية ، وال بالكلمات اليت خاطبه اهللا تعاىل ا 

) $£ϑn=sù š̈t7 s? …çµ s9 tΑ$s% ãΝ n=ôã r& ¨β r& ©!$# 4’ n?tã Èe≅ à2 & óx« Ö�ƒÏ‰ s% (    
ها يف برهان هذا البعد اإلعجازي من أبعاد هذه عند النظر يف األمثلة اليت عرضنا.. 

النظرية ، ويف ارتباطاا املتطابقة ما بني واحدات التصوير وواحدات الزمن ، جيب أالّ 
ننسى أنَّ هذه األمثلة ذاا حتقّق يف الوقت ذاته مجيع األبعاد اإلعجازية األخرى يف هذه 

ن من أسرار كتاب اهللا تعاىل أكثر مما  يكوالنظرية وغريها ، وأنَّ ما نعرضه من أمثلة ال
  ..يغرفه رأس اإلبرة من البحر 

$      $      $  



 
 

 
 

 
 
 

www.thekr.net 
adnan@thekr.net 



  
  
  

 
 

  
وضمن نظامٍ كوينٍّ حمدد ، نرى أنَّ الزمن يسري وفق  ،يف عامل املادة  حنن البشر نعيش

سرعة حمددة ، وقد خييل لبعض الناس أنَّ سيالن الزمن هذا إنما هو قانون ثابت ينسـحب  
  ..ن املادة وحركتها على كلِّ أجزاء الكون ، وأنه مستقلٌّ ع

ولكن عند النظر يف حقيقة الزمن وارتباطه باملادة وحركتها ، نظرة علمية تعتمد على 
.. ثوابت العلم واملنطق ، وعلى سالمة العقل واإلدراك ، عندها جند أنَّ األمر خمتلف متاماً 

لو تالشت مجيـع  فهل يتصور أحد أنَّ فكرة الزمان واملكان من املمكن أن تكون موجودة 
األشياء اليت ننظر إليها من منظار املكان والزمان ، بل اليت نرى من خالهلا أبعـاد املكـان   

  ..وسيالن الزمان ؟ 
م له أبعاده وإنَّ كلَّ عالَ ...ال ميكننا تصور الزمن مستقالً عن حركة األشياء وسكوا 

حمللي اخلاص به ، ألنَّ الضـوء هـو   املكانية وحركته اخلاصة به يف هذا الكون ، له زمانه ا
( وحنن نعلـم أنَّ سـرعته ثابتـة    .. الوسيلة الوحيدة لنقل ظواهر الكون من مكان آلخر 

ثا ، وبالتايل فإنَّ نقله لظواهر هذا الكون من مكانً آلخـر يسـتغرق   / كم )  ٣٠٠٠٠٠
عة الضـوء سـتكون   وقتاً ، وبالتايل فإنَّ رؤية حادثة ما تسري صورا يف هذا الكون بسر

  ..حسب البعد املكاين الفاصل عن موقع هذه احلادثة 
إنَّ اإلحساس بالزمن شأنه شأن احلواس اُألخرى ، فهو صورة مـن صـور اإلدراك   
احلسي ، فكما أننا ال ميكن أن ندرك صفات املادة إالّ من خالل األعضاء احلسـية الـيت   



 
كذلك ال ميكن أن ندرك الزمن إالّ من خالل ،  منلكها ، واليت تنقل للدماغ هذه الصفات

 زه ، تلك احلوادث اليت حنسة اليت متياحلوادث اليت وقعت فيه ، واليت تعطيه مدلوالته املادي
  ..ا من خالل منافذنا احلسية ، اليت نطلّ من خالهلا على عامل املادة الذي نتفاعل معه 

لشمس دورة كاملة ، وما حيدث ضـمن  السنة يف حقيقتها هي دوران األرض حول ا
هذا البعد املكاين من حوادث مرتبة ومتالحقة ، تكون يف جمموعها اهلُوية الزمنية اخلاصـة  
ذه السنة ، وكذلك اليوم هو دوران األرض حول نفسها دورة كاملة ، وكذلك الساعة 

ملقاييس الزمانية هي وهكذا فإنَّ مجيع ا... درجة )  ١٥( هي دوران األرض حول حمورها 
يف حقيقتها مقاييس مكانية ، حدثت ضمن أنظمة معينة ، وبترتيب معين ، وكلّ ذلك يف 

  ..عامل املادة الذي حنسه ونراه ، مما يصور لنا سيالن الزمن وفق هذه املقاييس 
إنَّ رؤيتنا للماضي واحلاضر واملستقبل هي يف حقيقتها ال تتعدى وضـع األحـداث   

قبـل   –بالنسبة لنا  –تيبها وحركتها ، فاملاضي هو اهليئة اليت كانت عليها األحداث وتر
بعـد   –بالنسبة لنـا   –األحداث  اليت ستكون عليها وضعها احلايل ، واملستقبل هو اهليئة 

وضعها احلايل ، أما حلظة اآلن فهي مسألة تسري بسرعة هذه األحداث ، إنها حلقة متر من 
  ..اث املستقبلية ، لتخرج منها أحداثاً ماضية خالهلا األحد

فالنجم .. فاحلادثة اليت مضت يف مكان ما يف هذا الكون هي مستقبلية يف مكان آخر 
الذي انفجر قبل ماليني السنني ، والذي نراه اآلن بصورته قبل انفجاره ، ألنَّ صورة هذا 

ب البعد املكاين األكرب من املسافة اليت االنفجار تسري إلينا بسرعة الضوء ومل تصلنا بعد بسب
عدبالنسبة  – ) صورة هذا االنفجار (هذه احلادثة  قطعها الضوء إلينا خالل هذه الفترة ، ت

  .. صوراصورة مستقبلية ، سنشاهدها عندما تصلنا  –لنا 
ا هذه احلادثة املستقبلية بالنسبة لنا هي حادثة ماضية بالنسبة ألماكن أُخـرى يف هـذ  

وهناك الكثري من احلوادث املاضية بالنسبة لنا هي .. الكون ، وصلتها صورة هذا االنفجار 
  ..مستقبلية بالنسبة ألماكن أخرى مل تصل إليها صور هذه احلوادث 



 
فمسألة املاضي واحلاضر واملستقبل هي مسألة تتوقّف على وجود املشاهد ، وبعده من 

  ..مكان احلادثة 
لوجي واجلسدي والنفسي ، فهو يـرتبط  من يتعلّق بالتركيب الفيزيوساس بالزإنَّ اإلح

إنه خملوق يتولّد تبعاً لذلك ، وحنـس  .. مباشرة باملادة وماهيتها ونسبية حركتها وسكوا 
  ..لنفس ا هو وعاءالذي  اجلسدبانسيابه نتيجة تأثري ذلك على 

ملادة ، وهلا سرعتها احملـددة  هذا هو الزمن بالنسبة لنا كمخلوقات حمكومة لنواميس ا
لو نظرنا إىل هذه املسألة بالنسبة للخالق سبحانه وتعـاىل ،   ... ولكن... يف هذا الكون 

ن أالذي ليس كمثله شيء ، وهو أمسى من أن يشبه بأي شيء من خملوقاته ، وأمسى مـن  
ل هناك فـارق بـني   بالنسبة هللا سبحانه وتعاىل ، ه.. حيكمه خملوق من خملوقاته كالزمن 

بأحد هذه العناصر الثالثة خيتلف عن وهل علمه جلّ وعال .. املاضي واحلاضر واملستقبل ؟ 
  ..العنصرين اآلخرين ؟ علمه ب

، وحركة املادة والـيت  ما دامت األسباب كلّها بيده عز وجل ، املادة هو خالقها .. 
أي شيء وايته ، يعلمه اهللا تعاىل قبـل   إنَّ مصري.. مفهوم الزمن هي بيده  د يف أنفسناتولِّ

أن خيلقه ، ولذلك من الطبيعي أن يكون الفارق بني كالمنا حنن البشر وبني كالمه جـلّ  
وعال موازياً للفارق بني انصياعنا للزمن وبني علم اهللا تعاىل وإحاطته املطلقة بعناصر هـذا  

  ..الزمن 
هي وم القيامة ، وتنقل لنا صوراً حلوادث إننا جند يف القرآن الكرمي كلمات تصف لنا ي

هللا عز وجل فإنه أما بالنسبة .. بالنسبة لنا وملفهومنا والنصياعنا لقوانني الزمن مل تأت بعد 
يصورها يف كتابه الكرمي كما حتدث متاماً بواقعها ، فهو يراها ويعلمهـا قبـل أن خيلـق    

  ..تلك احلوادث لالعناصر املكونة 
بيعي ألنَّ الزمن الذي يفصلنا عن هذه احلوادث ، ومينعنا عن رؤيتها ، هو وهذا أمر ط

  ..خملوق من خملوقات اهللا تعاىل 



 
ور لنا حواراً أو حديثاً أو لذلك كثرياً ما نرى يف كتاب اهللا تعاىل عبارات تصف وتص

دة عن الزمن ، فالقرآن الكرمي خياطب كلَّ األجيال على م أيدار الزمن مسألة ، بصيغة جمر
جيل حيس أنَّ هذه الكلمات ختاطبه هو ، وموجه إليه بالذات ، وتعاجل مشـاكله   ، وكلُّ

وأمراضه بالذات ، وحتى يف اجليل نفسه نرى أنَّ املنهج اإلهلي هو دواء لكـلّ أمـراض   
  ..اتمعات على اختالفها وتنوعها 

ث عنها بطريقة مالقرآن الكرمي يصوة ، و ر القصص اليت يتحدبصـور تـأيت   شـهدي
يف تكون هذه املشاهد لبنـات  متناسبة وسياق احلديث الذي حييط بكلّ مشهد ، وحبيث 

ن جمموعة مسائل تؤدي دورها املوضوعي وتكوبناء احلكمة اليت حيملها كتاب اهللا تعاىل ، 
  ..، وحتقّق الغاية املطلوبة منها 

 تكرار ألي وجد أية ، فلكلِّ ويف القرآن الكرمي ال يقص حلقة من أي مشهد من أي
مشهد خصوصيته اليت متيزه عن غريه ، وذلك من ناحية ماهية هذا املشهد وخصوصـيته ،  

( فاملشاهد القرآنية .. ومن ناحية ارتباطه مع املسائل احملمولة بالعبارات القرآنية احمليطة به 
سياق احلديث احمليط ا ، وأيضـاً مـع   هي أركان مرتبطة مع ) صية أو غري قصصية صق

لذلك فإنَّ حكمة .. املشاهد املصورة للمسائل ذاا يف حلقات أخرى يف كتاب اهللا تعاىل 
القرآين يف مكانه الذي هو فيه ، هي أيضاً بعد وضع النص إعجازي لت  هامدجداً ، فلو ب

سها ، حبيث توضع إحدامها مكـان  أي حلقة من أي قصة ، مع حلقة أُخرى من القصة نف
.. اُألخرى ، الختلّت معادالت االرتباط بني مشاهد هذه احللقة وبني األركان احمليطة ا 

فهذه املشاهد تأيت شاهداً ودليالً حسياً على األحكام العامة اليت حتيط ذا النص ، ومرتبطة 
مات املصورة هلذه األحكام مع هذه األحكام وفق معادالت تتعلّق مبجموع احلروف والكل

  ..واملشاهد 
ـة االختبـار ، قبـل    وسوف نتعرة آدم عليه السالم وزوجه يف جنض حللقة من قص

إنها جتربة تزود ا آدم وزوجه ، لتكون دليالً له ولذريته ، كي يعرفـوا  .. هبوطهما منها 
  ..العراقيل اليت تتعارض مع مهمة خالفته وذريته يف األرض 



 
داء هـذه  ا قصتهما مع إبليس يف جنة االختبار إالّ جتربة يراد االستفادة منـها يف أ وم
اء إبليس آلدم وزوجه يف تلك اجلنة كان سبب هبوطهما منـها ،  صحيح أنَّ إغو.. املهمة 

ولكن بالنسبة هللا سبحانه وتعاىل فهو يعلم ما سيحدث يف تلك اجلنـة ، ويعلـم أنَّ آدم   
تيجةً لذلك وسيخرجان من اجلنة تلك ، ولكن هذا ال يلغي مسـؤولية  وزوجه سيهبطان ن

  ..العمل باألسباب ، ألنَّ علم اهللا تعاىل الكاشف هو علم جمرد عن أي جربية 
فمرة تصوير قصة آدم عليه السالم عبارات تصور لنا مسألة اخللق ، تتكرر يف حلقات 

ة من طني ، ومرة من محإ مسنون ، ومرة من ومر ،تنقل لنا صورة خلق جسده من تراب 
فمـرة   ،صلصال كالفخار ، وكلّ صورة من هذه الصور تأيت وفق سياق حديث معـين  

من صلصال  خلق يعترض إبليس على مسألة السجود ألدم ألنه خلق من طني ، ومرة ألنه
اهد تبين مراحل مسألة تكرار ، إنما تأيت هذه الصور مشوهذه ليست .. من محإ مسنون 

خمتلفة من خلق جسد آدم عليه السالم ، ابتداء من التراب ، فالطني ، فاحلمإ املسـنون ،  
( فالصلصال كالفخار ، ومن مثَّ تسويته إنساناً كامالً ، وبعد كلِّ ذلك نفخ الـروح فيـه   

ت لكـلِّ  وقد أُخـذ ) .. نفخ الفطرة النقية يف نفسه والصلة واملدد والقرىب من اهللا تعاىل 
  ..مرحلة من هذه املراحل صورة تبين ما رافق هذه املرحلة من حوار واستكبار إلبليس 

وحسب مفهومنا للزمن فإنَّ عملية اخللق هذه ومرورها عرب هذه املراحل حيتـاج إىل  
زمن ، فال ميكننا حنن البشر أن نتصور بداية املرحلة الالحقة قبل اكتمال املرحلة السـابقة  

  ..ور زمن معين يرافقها حىت تكتمل وقبل مر
ولكن يف حضرة اهللا تعاىل ، ويف علمه ، كم هو الزمن الذي يفصل املرحلة السـابقة  

.. وكم هو الزمن الذي تستغرقه عملية اكتمال كلّ مرحلـة ؟  .. عن املرحلة الالحقة ؟ 
أطرافها الذات  وهل سيالن الزمن الذي حيكم املادة حيكم أيضاً مسألة احلوار ، واليت أحد

  ..اإلهلية ؟ 
مسألة ال يعلمها اهللا تعـاىل   هووهل يتخيل أحد أنَّ اعتراض إبليس ألن يسجد آلدم 

  !!! ..؟علماً مطلقاً إالّ بعد اكتمال مراحل خلق آدم وأمر إبليس بالسجود له 



 
 القرآن الكرمي يصور مراحل خلق آدم عليه السالم ، واعتراض إبليس الذي علمـه اهللا 
تعاىل علماً مطلقاً ، ويراه قبل أن خيلق أي مرحلة من هذه املراحل ، بشكلٍ جمرد عن الزمن 
، ولذلك فإننا جند أنَّ اعتراض إبليس هو ركن يف جمموعة مسائل ، الركن اآلخر يف كـلِّ  

يتعلّق ـذه   اًأو حدثمن مراحل خلق آدم عليه السالم  مسألة منها هو صورة تبين مرحلةً
ة القص..  

قرآينٍّ يصو داً  وسنقف عند نصه جمـرة ، وبشكلٍ حنسر حلقة من حلقات هذه القص
.. عن الزمن ، ليصور لنا جتربة تتكرر مع كلّ إنسان ، ومع كلّ أسرة ، ومع كلّ جيـل  

مع سياق احلـديث   –كما سنرى  –مسائل هذا النص تأيت بشكلٍ منسجم متاماً وجند أنّ 
عده ، ومرتبطة أيضاً مع احللقات األخرى هلذه القصة ، وسنرى إن شاء قبل هذا النص وب

اهللا تعاىل بعد االطّالع على ارتباطات مشاهد هذه احللقة مع سياق احلديث احمليط ا ومع 
احللقات اُألخرى للقصة ذاا ، أنَّ وضع هذه احللقة ذا املكان وذا الترتيب بني سـياق  

حلديث الالحق ، هو بعد إعجازي آخر من أبعاد هذه النظريـة ،  احلديث السابق وسياق ا
  ..هذه احللقة أتت مبكاا ، دليالً وبرهاناً على األحكام العامة احمليطة ا وأنَّ 

  ..وسنرى أيضاً االرتباطات العديدة ملشاهد هذه احللقة مع احللقات اُألخرى 
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‘ ÏΖ oK ÷ƒ uθ øî r& ¨β y‰ ãè ø% V{ öΝ çλ m; y7 sÛ≡ u� ÅÀ tΛ É) tF ó¡ ãΚ ø9 $# ∩⊇∉∪ §Ν èO Ο ßγ ¨Ψ u‹ Ï? Uψ . ÏiΒ È ÷ t/ öΝ Íκ‰ É‰ ÷ƒ r& ô ÏΒ uρ öΝ Îγ Ïÿ ù= yz ô tã uρ 

öΝ Íκ È]≈ yϑ ÷ƒ r&  tã uρ öΝ Îγ Î= Í← !$ oÿ w¬ ( Ÿω uρ ß‰ Åg rB öΝ èδ t� sV ø. r& š Ì� Å3≈ x© ∩⊇∠∪ tΑ$ s% ól ã� ÷z $# $ pκ ÷] ÏΒ $ YΒρ â õ‹ tΒ # Y‘θ ãm ô‰ ¨Β ( 
 yϑ ©9 y7 yè Î7 s? öΝ åκ ÷] ÏΒ ¨β V| øΒ V{ tΛ © yγ y_ öΝ ä3Ζ ÏΒ t Ïè uΗ ød r& ∩⊇∇∪ ãΠ yŠ$ t↔ ¯≈ tƒ uρ ô ä3 ó™ $# |MΡ r& y7 ã_ ÷ρ y— uρ sπ ¨Ψ yf ø9 $# Ÿξ ä3 sù 



 

ô ÏΒ ß] ø‹ ym $ yϑ çF ø⁄ Ï© Ÿω uρ $ t/ t� ø) s? Íν É‹≈ yδ nο t� yf ¤±9 $# $ tΡθ ä3 tF sù z ÏΒ t ÏΗ Í>≈ ©à9 $# ∩⊇∪ }̈ uθ ó™ uθ sù $ yϑ çλ m; ß≈ sÜ ø‹ ¤±9 $# 
y“ Ï‰ ö7 ãŠ Ï9 $ yϑ çλ m; $ tΒ y“ Í‘… ãρ $ yϑ åκ ÷] tã  ÏΒ $ yϑ Îγ Ï?≡ u öθ y™ tΑ$ s% uρ $ tΒ $ yϑ ä38 uη tΡ $ yϑ ä3 š/ u‘ ô tã Íν É‹≈ yδ Íο t� yf ¤±9 $# HωÎ) βr& 

$ tΡθ ä3 s? È ÷ s3 n= tΒ ÷ρ r& $ tΡθ ä3 s? z ÏΒ t Ï$ Î#≈ sƒ ø: $# ∩⊄⊃∪ !$ yϑ ßγ yϑ y™$ s% uρ ’ ÎoΤ Î) $ yϑ ä3 s9 z Ïϑ s9 š Ï⇔ ÅÁ≈ ¨Ψ9 $# ∩⊄⊇∪ 
$ yϑ ßγ9 ©9 y‰ sù 9‘ρ á� äó Î/ 4 $ £ϑ n= sù $ s%# sŒ nο t� yf ¤±9 $# ôN y‰ t/ $ yϑ çλ m; $ yϑ åκ èE≡ u öθ y™ $ s) Ïÿ sÛ uρ Èβ$ xÿ ÅÁ øƒ s† $ yϑ Íκ ö� n= tã  ÏΒ É− u‘ uρ 

Ïπ ¨Ψ pg ø: $# ( $ yϑ ßγ1 yŠ$ tΡ uρ !$ yϑ åκ ›5 u‘ óΟ s9 r& $ yϑ ä3 pκ ÷Ξ r&  tã $ yϑ ä3 ù= Ï? Íο t� yf ¤±9 $# ≅ è% r& uρ !$ yϑ ä3 ©9 ¨β Î) z≈ sÜ ø‹ ¤±9 $# $ yϑ ä3 s9 Aρ ß‰ tã 
× Î7 •Β ∩⊄⊄∪ Ÿω$ s% $ uΖ −/ u‘ !$ oΨ ÷Η s> sß $ uΖ |¡ àÿΡ r& β Î) uρ óΟ ©9 ö� Ïÿ øó s? $ uΖ s9 $ oΨ ôϑ ym ö� s? uρ ¨ sðθ ä3 uΖ s9 z ÏΒ zƒ Î� Å£≈ y‚ ø9 $# ∩⊄⊂∪ tΑ$ s% 

(#θ äÜ Î7 ÷δ $# ö/ ä3 àÒ ÷è t/ CÙ ÷è t7 Ï9 Aρ ß‰ tã ( ö/ ä3 s9 uρ ’ Îû ÇÚ ö‘ F{ $# @� s) tG ó¡ ãΒ ìì≈ tF tΒ uρ 4’ n< Î) & Ïm ∩⊄⊆∪ tΑ$ s% $ pκ� Ïù tβ öθ u‹ øt rB 
$ yγ‹ Ïù uρ tβθ è?θ ßϑ s? $ pκ ÷] ÏΒ uρ tβθ ã_ t� øƒ éB ∩⊄∈∪ û Í_ t6≈ tƒ tΠ yŠ# u ô‰ s% $ uΖ ø9 t“Ρ r& ö/ ä3 ø‹ n= tæ $ U™$ t7 Ï9 “ Í‘≡ uθ ãƒ öΝ ä3 Ï?≡ u öθ y™ $ W±„Í‘uρ ( 

â¨$ t7 Ï9 uρ 3“ uθ ø) −G9 $# y7 Ï9≡ sŒ ×� ö� yz 4 š� Ï9≡ sŒ ô ÏΒ ÏM≈ tƒ# u «! $# óΟ ßγ ¯= yè s9 tβρ ã� ©. ¤‹ tƒ ∩⊄∉∪ û Í_ t6≈ tƒ tΠ yŠ# u Ÿω 
ãΝ à6 ¨Ψ t⊥ ÏF øÿ tƒ ß≈ sÜ ø‹ ¤±9 $# !$ yϑ x. yl t� ÷z r& Ν ä3 ÷ƒ uθ t/ r& z ÏiΒ Ïπ ¨Ζ yf ø9 $# äí Í”∴ tƒ $ yϑ åκ ÷] tã $ yϑ åκ y�$ t7 Ï9 $ yϑ ßγ tƒ Î� ã� Ï9 !$ yϑ Íκ ÌE≡ u öθ y™ 3 

… çµ ¯Ρ Î) öΝ ä31 t� tƒ uθ èδ … çµ è=‹ Î6 s% uρ ô ÏΒ ß] ø‹ ym Ÿω öΝ åκ tΞ ÷ρ t� s? 3 $ ¯Ρ Î) $ uΖ ù= yè y_ t ÏÜ≈ uŠ ¤±9 $# u !$ u‹ Ï9 ÷ρ r& t Ï% ©# Ï9 Ÿω tβθ ãΖ ÏΒ ÷σ ãƒ (     ]
  ] ٢٧ – ١١: األعراف 

متناظرين متاماً يف مسألة نا نراها أحد ركنني إن.. لنقف عند اآلية األوىل يف هذا النص 
وإنزال واحدة ، هي مسألة تكرمي اإلنسان من خلق وتصوير وأمر للمالئكة بالسجود له ، 

اللباس الذي يواري سوءات بين آدم ، ولباس التقوى واملنهج اإلهلي الذي يعطـي هـذا   
  ..مغطّياً عوراته احلسية واملعنوية اإلنسان كرامته ، 

) ô‰ s) s9 uρ öΝ à6≈ oΨ ø) n= yz §Ν èO öΝ ä3≈ tΡ ö‘ §θ |¹ §Ν èO $ uΖ ù= è% Ïπ s3 Í× ¯≈ n= yϑ ù= Ï9 (#ρ ß‰ àf ó™ $# tΠ yŠ Kψ (# ÿρ ß‰ yf |¡ sù HωÎ) }§ŠÎ=ö/ Î) 
9sΟó ƒt3ä ΒiÏz #$9¡¡≈fÉ‰Ïš (   ] حرفاً ٦٩=  ] ١١: األعراف  



 

) û Í_ t6≈ tƒ tΠ yŠ# u ô‰ s% $ uΖ ø9 t“Ρ r& ö/ ä3 ø‹ n= tæ $ U™$ t7 Ï9 “ Í‘≡ uθ ãƒ öΝ ä3 Ï?≡ u öθ y™ $ W±„ Í‘ uρ ( â¨$ t7 Ï9 uρ 3“ uθ ø) −G9 $# y7 Ï9≡sŒ ×� ö� yz 4 
Œs≡9Ï�š ΒÏô u#ƒt≈MÏ #$!« (    ] حرفاً ٦٩=  ] ٢٦: األعراف  

ركنان متناظران متاماً ، وموجودان يف النص نفسه ، ويصوران مسألة واحـدة هـي   
كساً يف واحدات وهذا التناظر نراه منع.. رعاية اهللا سبحانه وتعاىل لإلنسان ، وتكرميه له 

  ..التصوير القرآين 
واآلية األوىل يف هذا النص نراها أيضاً أحد ركنني متناظرين متاماً يف مسألة أُخـرى ،  

  ..ركنها الثاين موجود يف سياق احلديث الذي يلي هذا النص 
) ô‰ s) s9 uρ öΝ à6≈ oΨ ø) n= yz §Ν èO öΝ ä3≈ tΡ ö‘ §θ |¹ §Ν èO $ uΖ ù= è% Ïπ s3 Í× ¯≈ n= yϑ ù= Ï9 (#ρ ß‰ àf ó™ $# tΠ yŠ Kψ (# ÿρ ß‰ yf |¡ sù HωÎ) }§ŠÎ=ö/ Î) 

9sΟó ƒt3ä ΒiÏz #$9¡¡≈fÉ‰Ïš (   ] حرفاً ٦٩=  ] ١١: األعراف  

) ö≅ è% z� s∆ r& ’ În1 u‘ ÅÝ ó¡ É) ø9 $$ Î/ ( (#θ ßϑŠ Ï% r& uρ öΝ ä3 yδθ ã_ ãρ y‰Ζ Ïã Èe≅ à2 7‰ Éf ó¡ tΒ çνθ ãã ÷Š $# uρ š ÅÁ Î= øƒ èΧ ã& s! 
#$!$eÏt 4 .xϑy$ /t‰y&r.äΝö ?sèãθŠßρβt (    ]حرفاً ٦٩=  ] ٢٩: ألعراف ا  

ركنان متناظران متاماً ، يصور الركن الثاين الغاية من مسألة خلق آدم ، ومن تكرمي اهللا 
  ..تعاىل هلذه الذرية 

مسألة واحدة يصور ركناها حقيقة االنصياع ألوامر اهللا تعاىل ، وإخالص الدين لـه  
إبليس ، فلو كان إبليس خملصاً هللا عز حتى ال يقع اإلنسان يف العصيان نفسه الذي وقع فيه 

  ..وجل ملا رفض أمر اهللا تعاىل 
ران مسألة واحدة ، هي أنَّ أوامر اهللا تعاىل حق وعـدل ، وال  ركنان متناظران يصو

يف الـركن األول ،   رة اإلنسان ببداية اخللقمر مذكِّهلذه األواجيوز للمخلوق إالّ االنصياع 
 الركن الثاين ، وجند أيضاً أنَّ واحدات التصوير القرآين متناظرة وبعودة اخللق إىل بدايته يف

  ..بني ركين هذه املسألة 



 
الركن الثاين من هذه املسألة لوجدناه ركناً ثانياً يف مسألة أُخرى مكونة ولو نظرنا إىل 

 من ركنني متناظرين متاماً ، وبواحدات تصوير متناظرة متاماً ، وركنا هذه املسألة مهـا يف 
  ..سياق احلديث الذي يلي هذا النص 

) # sŒ Î) uρ (#θ è= yè sù Zπ t± Ås≈ sù (#θ ä9$ s% $ tΡ ô‰ ỳ uρ !$ pκ ö� n= tæ $ tΡ u !$ t/# u ª! $# uρ $ tΡ z� s∆ r& $ pκ Í5 3 ö≅ è% �χ Î) ©! $# Ÿω â� ß∆ ù' tƒ 
/Î$$9øÿxsó±t$!Ï ( (    ] حرفاً ٦٩=  ] ٢٨: األعراف  

) ö≅ è% z� s∆ r& ’ În1 u‘ ÅÝ ó¡ É) ø9 $$ Î/ ( (#θ ßϑŠ Ï% r& uρ öΝ ä3 yδθ ã_ ãρ y‰Ζ Ïã Èe≅ à2 7‰ Éf ó¡ tΒ çνθ ãã ÷Š $# uρ š ÅÁ Î= øƒ èΧ ã& s! 
#$!$eÏt 4 .xϑy$ /t‰y&r.äΝö ?sèãθŠßρβt (    ] حرفاً ٦٩=  ] ٢٩: األعراف  

يف مسـألة  متناظرين متاماً أنَّ جزءاً من اآلية األوىل يف هذا النص هو أحد ركنني  وجند
  ..حلقة أُخرى من حلقات هذه القصة واحدة ركنها الثاين هو آية موجودة يف 

 ) ô‰ s) s9 uρ öΝ à6≈ oΨ ø) n= yz §Ν èO öΝ ä3≈ tΡ ö‘ §θ |¹ §Ν èO $ uΖ ù= è% Ïπ s3 Í× ¯≈ n= yϑ ù= Ï9 (#ρ ß‰ àf ó™ $# tΠ yŠ Kψ (    ] ١١: األعراف 

  حرفاً ٤١=  ]
) øŒ Î) uρ $ oΨ ù= è% Ïπ x6 Í× ¯≈ n= yϑ ù= Ï9 (#ρ ß‰ ß∨ ó™ $# tΠ yŠ Kψ (# ÿρ ß‰ yf |¡ sù Hω Î) š[Š Î= ö/ Î) 4’ n1 r& (   ]ــه =  ] ١١٦:  ط
  حرفاً ٤١

وال .. ركنان متناظران متاماً يصوران مسألة واحدة ، وبواحدات تصوير متناظرة متاماً 
د أيوجفلكلٍّ منهما ارتباطاتـه العديـدة مـع    تكرار يف الكلمات بني هذين الركنني ،  ي
 مسألة أُخرى حد ركنني متناظرين متاماً يفأفالركن الثاين مثالً هو .. اليت يصورها املسائل 

  ..، ركنها الثاين هو آية كرمية يف حلقة أُخرى 
) øŒ Î) uρ $ oΨ ù= è% Ïπ x6 Í× ¯≈ n= yϑ ù= Ï9 (#ρ ß‰ ß∨ ó™ $# tΠ yŠ Kψ (# ÿρ ß‰ yf |¡ sù Hω Î) š[Š Î= ö/ Î) 4’ n1 r& (    ]١١٦:  طــه [  =
  حرفاً ٤١
) tΑ$ s% ó= yδ øŒ $#  yϑ sù y7 yè Î7 s? óΟ ßγ ÷Ψ ÏΒ  χ Î* sù zΟ ¨Ψ yγ y_ ö/ ä. äτ !# t“ y_ [ !# t“ y_ # Y‘θ èù öθ ¨Β (    ]٦٣:  اإلسراء 

  حرفاً ٤١=  ]



 
مسألة واحدة ، وركنان متناظران متاماً ، يرمسان يف كتاب اهللا تعاىل بواحدات رسـم  

تكرار يف القرآن الكرمي ، إنما هـي عمليـة    وهكذا نرى أنه ال يوجد أي.. متناظرة متاماً 
مسائل خمتلفة ، تأيت متناسـبة وسـياق   ، إلظهار وملراحل متمايزة تصوير من زوايا معينة 
  ..احلديث الذي حييط ا 
من اآلية األوىل هو أحد ركنني متناظرين متاماً يف مسألة واحدة ،  اًونرى أيضاً أنَّ جزء

  ..يف سياق احلديث الذي يلي هذا النص ركنها الثاين موجود 
) ô‰ s) s9 uρ öΝ à6≈ oΨ ø) n= yz §Ν èO öΝ ä3≈ tΡ ö‘ §θ |¹ §Ν èO $ uΖ ù= è% Ïπ s3 Í× ¯≈ n= yϑ ù= Ï9 (#ρ ß‰ àf ó™ $# tΠ yŠ Kψ (# ÿρ ß‰ yf |¡ sù HωÎ) }§ŠÎ=ö/ Î) 
  حرفاً ٥٥=  ] ١١: األعراف [   )

) š Ï% ©! $# uρ (#θ ç/ ¤‹ x. $ uΖ ÏG≈ tƒ$ t↔ Î/ (#ρ ç� y9 õ3 tF ó™ $# uρ !$ pκ ÷] tã y7 Í× ¯≈ s9 'ρ é& Ü=≈ ys ô¹ r& Í‘$ ¨Ψ9 $# ( öΝ èδ $ pκ� Ïù tβρ à$ Î#≈ yz (   
  حرفاً ٥٥=  ] ٣٦: األعراف [ 

واحدة ، تصويراً  مسألةاظران متاماً ، وبواحدات تصوير متناظرة ، يصوران ركنان متن
  ..جمرداً عن الزمن 

الركن األول يصور قضية اخللق األوىل ، وتكرمي اهللا تعاىل آلدم عليه السالم ، ومعصية 
عد والركن الثاين يصور مصري الذين يكذّبون بآيات اهللا تعاىل ، ويعصون أمره ، ب.. إبليس 

إنما جيعلون إنهم باستكبارهم عن آيات اهللا تعاىل وتكذيبهم ا .. إكرام اهللا تعاىل لبين آدم 
أنفسهم جنوداً إلبليس الذي عصا اهللا تعاىل يف مسـألة سـجوده آلدم ، ولـذلك فهـم     

  ..يستحقّون اخللود يف النار 
ووتصوه ال يبه اإلنسان أن بينـهما ،  ر هذه املسألة عرب ركنيها ، حيس د فاصلٌ زمينج

لة واحدة تتكرر يف كلِّ زمـان  أفمعصية إبليس ومعصية هؤالء ، هي يف علم اهللا تعاىل مس
  ..ومكان 



 
وهكذا نرى أنَّ مشاهد القصة القرآنية تأيت مرتبطة مع األحكام العامة اليت حتيط ا ، 

يف أزمنة وأمكنة معينة ،  وتكون عبارة عن براهني وشواهد مصورة جتارب ومشاهد خاصة
  ..تشرح وتبين هذه األحكام 

وجند أيضاً أنَّ اآلية األوىل يف هذا النص هي أحد ركنني متفاضلني درجة ، يف مسألة 
    ..ركنها الثاين هو جزء من آية أُخرى يف حلقة أُخرى واحدة ، 
) ô‰ s) s9 uρ öΝ à6≈ oΨ ø) n= yz §Ν èO öΝ ä3≈ tΡ ö‘ §θ |¹ §Ν èO $ uΖ ù= è% Ïπ s3 Í× ¯≈ n= yϑ ù= Ï9 (#ρ ß‰ àf ó™ $# tΠ yŠ Kψ (# ÿρ ß‰ yf |¡ sù HωÎ) }§ŠÎ=ö/ Î) 

9sΟó ƒt3ä ΒiÏz #$9¡¡≈fÉ‰Ïš (   ] حرفاً ٦٩=  ] ١١: األعراف  

) øŒ Î) uρ tΑ$ s% š� •/ u‘ Ïπ s3 Í× ¯≈ n= yϑ ù= Ï9 ’ ÎoΤ Î) ×≅ Ïã% ỳ ’ Îû ÇÚ ö‘ F{ $# Zπ xÿ‹ Î= yz ( (# þθ ä9$ s% ã≅ yè øg rB r& $ pκ� Ïù  tΒ ß‰ Å¡ øÿ ãƒ $pκ� Ïù 
ρu„o¡óÿÏ7à #$!$eÏΒt$!u (     ]حرفاً ٧٠=  ] ٣٠:  البقرة  

لة خلق آدم وجعله أالركن الثاين يصور حواراً بني اهللا تعاىل وبني املالئكة ، حول مس
خليفة يف األرض ، لذلك فهو يسلّط الضوء على هذه املسألة من هذه الزاوية ، مبيناً مـا  

هذا املخلوق ، وذلك من الزاوية الـيت  يدور يف خاطر املالئكة ، وما هو تصورهم حلقيقة 
ولذلك فالركنان يتفاضالن درجة واحـدة ، نراهـا   .. ينظر منها املالئكة إىل هذه املسألة 

  ..تنعكس يف واحدات التصوير القرآين 
تصور مسألتني ولو نظرنا يف الركن الثاين من هذه املسألة لرأيناه جزءاً من آية كرمية ، 

ركنني متناظرين متاماً ، ويتقاسم طرفا احلوار يف هذه اآلية الكرميـة  كلٌّ منهما مكونة من 
  ..القرآين مناصفة تامة واحدات التصوير 

) ρu)ÎŒø %s$Αt ‘u/•�š 9Ï=ùϑy=n≈¯×Í3sπÏ )ÎΤoÎ’ ỳ%ãÏ≅× ûÎ’ #${F‘öÚÇ zy=Î‹ÿxπZ ( (  =حرفاً ٣٥  

) %s$9äθþ#( &rBrgøèy≅ã ùÏ�κp$ Βt ƒãÿø¡Å‰ß ùÏ�κp$ ρu„o¡óÿÏ7à #$!$eÏΒt$!u (  =حرفاً ٣٥  

) ρuΥwtøß Ρç¡|7mÎxß 2¿tpϑô‰Ï8x ρuΡç)s‰dÏ¨â 9s7y ( (   =حرفاً ٢٠  
) %s$Αt )ÎΤoÎ’þ &rãô=nΝã Βt$ ωŸ ?sè÷=nϑßθβt (   ]حرفاً ٢٠=   ] ٣٠:  البقرة  



 
وجند أيضاً أنَّ اآلية األوىل يف هذا النص هي أحد ركنني متفاضلني درجة يف مسـألة  

  ..ا اآلخر هو آية أُخرى يف حلقة أُخرى واحدة ، ركنه
) ô‰ s) s9 uρ öΝ à6≈ oΨ ø) n= yz §Ν èO öΝ ä3≈ tΡ ö‘ §θ |¹ §Ν èO $ uΖ ù= è% Ïπ s3 Í× ¯≈ n= yϑ ù= Ï9 (#ρ ß‰ àf ó™ $# tΠ yŠ Kψ (# ÿρ ß‰ yf |¡ sù HωÎ) }§ŠÎ=ö/ Î) 

9sΟó ƒt3ä ΒiÏz #$9¡¡≈fÉ‰Ïš (    ] حرفاً ٦٩=  ] ١١: األعراف  

) tΑ$ s% $ sÜ Î7 ÷δ $# $ yγ ÷Ψ ÏΒ $ Jè‹ ÏΗ sd ( öΝ ä3 àÒ ÷è t/ CÙ ÷è t7 Ï9 Aρ ß‰ tã ( $ ¨Β Î* sù Ν à6 ¨Ζ t� Ï? ù' tƒ  Íh_ ÏiΒ “ W‰ èδ Ç yϑ sù yì t7 ©? $# 
δè‰y#“y ùsξŸ ƒtÒÅ≅‘ ρuωŸ „o±ô+s’4 (     ]حرفاً ٧٠=  ] ١٢٣:  طه  

ذلـك التكـرمي   ركن يصور املسألة من زاوية تكرمي آدم وأمر املالئكة بالسجود له ، 
املعصية اليت تؤدي إىل الضاللة والشقاء ، وركن  عنعن إغواء إبليس و الذي يكون بالبعد

يصور قرار اهلبوط من اجلنة ، وكيف أنَّ الضاللة والشقاء أصبحا من نصيب من ال يتبـع  
التصوير القرآين وهـي  ذلك ينعكس يف واحدات ونرى أنَّ .. اهلدى الذي بينه اهللا تعاىل 

  ..احلروف 
  ..ونة من ركنني متناظرين متاماً مسألة مكوجند يف داخل اآلية األوىل 

) ùs¡|fy‰ßρÿ#( )ÎωH )Î/ö=ÎŠ§} (  ] حرفاً ١٤=  ] ١١: األعراف  

) 9sΟó ƒt3ä ΒiÏz #$9¡¡≈fÉ‰Ïš (   ] حرفاً ١٤=  ] ١١: األعراف  
 ا وما رأيناه من ارتباطات لآلية األوىل يف هذا النصهو جزٌء بسيطٌ جداً من ارتباطا

  ..فما نعرضه يتعلّق بشرح برهان هذا البعد اإلعجازي الكرمي ، على مساحة القرآن 
إننا نراها أحد ركنني متناظرين متاماً يف مسألة .. ولننتقل إىل اآلية الثانية يف هذا النص 

  ..ركنها الثاين هو آية يف حلقة أُخرى واحدة ، 
) tΑ$ s% $ tΒ y7 yè uΖ tΒ �ω r& y‰ àf ó¡ n@ øŒ Î) y7 è? ó� s∆ r& ( tΑ$ s% O$ tΡ r& ×� ö� yz çµ ÷Ζ ÏiΒ  Í_ tF ø) n= yz  ÏΒ 9‘$ ¯Ρ … çµ tG ø) n= yz uρ ÏΒ &ÏÛ 
  حرفاً ٥٧=  ] ١٢: األعراف [   )



 

) øŒ Î) uρ $ uΖ ù= è% Ïπ x6 Í× ¯≈ n= yϑ ù= Ï9 (#ρ ß‰ ß∨ ó™ $# tΠ yŠ Kψ (# ÿρ ß‰ yf |¡ sù Hω Î) }§Š Î= ö/ Î) tΑ$ s% ß‰ ß∨ ó™ r& u ô yϑ Ï9 |M ø) n= yz 
ÛÏŠΖY$ (    ]حرفاً ٥٧=  ] ٦١:  اإلسراء  

أنَّ اآلية الثانية يف هذا النص هي أحد ركنني متناظرين متامـاً يف مسـألة    ونرى أيضاً
واحدة ، ركنها الثاين هو آية كرمية من اآليات اليت ترد يف سياق احلديث الذي يسبق هذا 

  ..النص 
) tΑ$ s% $ tΒ y7 yè uΖ tΒ �ω r& y‰ àf ó¡ n@ øŒ Î) y7 è? ó� s∆ r& ( tΑ$ s% O$ tΡ r& ×� ö� yz çµ ÷Ζ ÏiΒ  Í_ tF ø) n= yz  ÏΒ 9‘$ ¯Ρ … çµ tG ø) n= yz uρ 

ΒÏ ÛÏ& (  ] حرفاً  ٥٧=  ] ١٢: األعراف  
) (#θ ãè Î7 ®? $# !$ tΒ tΑ Ì“Ρ é& Ν ä3 øŠ s9 Î)  ÏiΒ óΟ ä3 În/ §‘ Ÿω uρ (#θ ãè Î7 −F s?  ÏΒ ÿ Ïµ ÏΡρ ßŠ u !$ u‹ Ï9 ÷ρ r& 3 Wξ‹ Î= s% $ ¨Β tβρ ã� ©. x‹ s? ( 

  حرفاً  ٥٧=  ]  ٣: األعراف [ 
ألوامر اهللا تعاىل إنما يكون أنَّ االنصياع ركنان متناظران يرمسان حقيقة واحدة ، هي 

فاتباع األمر اإلهلي املُنـزل   ..ال يربر وال ألي سبب دون استكبار ، وأنَّ رد األمر اإلهلي 
ر اإلنسان هلذه احلقيقة ، من عند اهللا تعاىل ، وعدم اتباع أولياء من دون اهللا تعاىل ، وتذكُّ

الركن هرصواألمر .. يف هذه املعادلة  الثاين وهذا ما ي باع يكون من خاللِ عدم ردهذا االت
 اُهللا تعاىل بالسجود ورد اإلهلي وعدم االستكبار ، وليس كما حصل مع إبليس حينما أمره

  .. األولاألمر اإلهلي ، وهذا ما نراه يف الركن 

متناظرين متامـاً يف مسـألة   هي أحد ركنني ونرى أيضاً أنَّ اآلية الثانية يف هذا النص 
  ..واحدة ، ركنها الثاين موجود داخل هذا النص 

) tΑ$ s% $ tΒ y7 yè uΖ tΒ �ω r& y‰ àf ó¡ n@ øŒ Î) y7 è? ó� s∆ r& ( tΑ$ s% O$ tΡ r& ×� ö� yz çµ ÷Ζ ÏiΒ  Í_ tF ø) n= yz  ÏΒ 9‘$ ¯Ρ … çµ tG ø) n= yz uρ 

ΒÏ ÛÏ& (  ] حرفاً  ٥٧=  ] ١٢: األعراف  



 

) û Í_ t6≈ tƒ tΠ yŠ# u ô‰ s% $ uΖ ø9 t“Ρ r& ö/ ä3 ø‹ n= tæ $ U™$ t7 Ï9 “ Í‘≡ uθ ãƒ öΝ ä3 Ï?≡ u öθ y™ $ W±„ Í‘ uρ ( â¨$ t7 Ï9 uρ 3“ uθ ø) −G9 $# y7 Ï9≡ sŒ 

zy�ö�× 4 (    ] حرفاً ٥٧=  ] ٢٦: األعراف    

الركن األول يصور حواراً بني اهللا تعاىل وبني إبليس ، وتكبر إبليس وغروره ، فهـو  
.. ي أدى إىل طرد إبليس من رمحة اهللا تعـاىل  يرى أنه أعلى من اإلنسان ، هذا احلوار الذ

والركن الثاين يصور رعاية اهللا تعاىل لإلنسان ، بأن أنزل عليه لباساً يواري عورته ، وأنزل 
عليه منهجاً سليماً يبين لباس التقوى الذي يعطيه كرامته اليت جتعلـه أمسـى مـن بقيـة     

ئذ ال يكون كما وصفه إبليس يف الـركن  ، وعنداملخلوقات ، يف حال اتباعه هلذا املنهج 
األول ، فالركن األول هو مشهد وجتربة حاصلة تبين عدم االلتزام بلباس التقوى املتمثّـل  
بطاعة اهللا تعاىل ، هذا اللباس الذي يصوره الركن الثاين ، موضحاً أنَّ االلتـزام بـه مـن    

  ..عكساً يف واحدات التصوير القرآين هذا التناظر جنده من.. متطلّبات الطاعة هللا عز وجل 

ونرى أيضاً أنَّ جزءاً من اآلية الثانية يف هذا النص هو أحد ركنني متناظرين متامـاً يف  
  ..مسألة واحدة ، ركنها الثاين موجود يف حلقة أُخرى من حلقات تصوير هذه القصة 

) Βt$ ΒtΖuèy7y &rω� @n¡ófà‰y )ÎŒø &r∆s�ó?è7y ( (  ] حرفاً ٢٠=  ] ٢١: األعراف  
) Βt$ 9s7y &rω� ?s3äθβt Βtìy #$9¡¡≈fÉ‰Ït (   ] حرفاً  ٢٠=  ] ٣٢: احلجر  

ونرى أيضاً أنَّ جزءاً من اآلية الثانية هو ركن متناظر متاماً مع ركنٍ آخر موجـود يف  
  ..حلقة أُخرى ، ليكونا مسألة واحدة 

) %s$Αt Βt$ ΒtΖuèy7y &rω� @n¡ófà‰y )ÎŒø &r∆s�ó?è7y ( (  ] حرفاً ٢٣=  ] ١٢: األعراف  
) ρu%è=ùΖu$ #$δ÷7ÎÜäθ#( /tè÷Òà3ä/ö 9Ï7tè÷ÙC ãt‰ßρA ( (  ] حرفاً  ٢٣=  ] ٣٦: البقرة  

  ..إنَّ املعصية اليت يصورها الركن األول أدت إىل النتيجة اليت يصورها الركن الثاين 



 

$tΑ (هذه العبارة القرآنية ..  s% $ tΒ y7 yè uΖ tΒ �ω r& y‰ àf ó¡ n@ øŒ Î) y7 è? ó� s∆ r& ( (    ًعبـارة نـاظرت ،
  ..أخرى من السياق القرآين الالحق هلا 

) %s$Αt Βt$ ΒtΖuèy7y &rω� @n¡ófà‰y )ÎŒø &r∆s�ó?è7y ( (  ] حرفاً ٢٣=  ] ١٢: األعراف   
) %s$Αt #$z÷�ãló ΒÏ]÷κp$ Βt‹õâρΒY$ Β¨‰ômãθ‘Y# ( (   ] حرفاً  ٢٣=  ] ١٨: األعراف  

$ (اليت يصورها الركن األول ، هي سـبب خـروج إبلـيس     فاملعصية..  YΒρ â õ‹ tΒ 

# Y‘θ ãm ô‰ ¨Β ( ( ،  ه الركن الثاينرصووهذا ما ي..  

$tΑ (وهذه العبارة القرآنية ..  s% $ tΒ y7 yè uΖ tΒ �ω r& y‰ àf ó¡ n@ øŒ Î) y7 è? ó� s∆ r& ( (   ًعبـارة ناظرت ،
  ..لة ذاتها أخرى يف سورة أُخرى ، تلقي الضوَء على املسأ

) %s$Αt Βt$ ΒtΖuèy7y &rω� @n¡ófà‰y )ÎŒø &r∆s�ó?è7y ( (  ] حرفاً ٢٣=  ] ١٢: األعراف   
) Βt$ ΒtΖuèy7y &rβ @n¡ófà‰y 9Ïϑy$ zy=n)øMà /Î‹u‰y“£ ( (  ] حرفاً  ٢٣=  ] ٧٥: ص  

نٍ آخر ركمتناظر متاماً مع أنَّ جزءاً من اآلية الثانية يف هذا النص هو ركن ونرى أيضاً 
  ..، ضمن إطار مسألة واحدة  النص ذاتهموجود يف 

) %s$Αt &rΡt$O zy�ö�× ΒiÏΖ÷µç zy=n)øFt_Í ΒÏ Ρ¯$‘9 ρuzy=n)øGtµç… ΒÏ ÛÏ& (  ] ٣٤ = ] ١٢: األعــراف 
  حرفاً
) ρuΒtô zyÿ¤Mô Βtθu≡—ÎƒΨãµç… ùs'éρ'9s≈¯×Í7y #$!©%Ït zy¡Å�ãρÿ#( &rΡÿà¦|κåΝ (  ] ــراف  ٣٤=  ] ٩: األع
  ..حرفاً 

الركن الثاين يصور حكماً عاماً هو خسران من ختف موازينه ، هذه املوازين املرتبطـة  
بعبادة اهللا تعاىل دون استكبار ، وبااللتزام بأوامره ، وبعدم رد األمر اإلهلي مهما كانـت  

ن األول األسباب ، هذا احلكم العام الذي يصوره الركن الثاين جنده جتربةً حاصلةً يف الرك
..  



 
ولو نظرنا يف اآلية الثانية من هذا النص لرأيناها حتتوي على عدة مسائل مكونة مـن  

  ..أركان متناظرة 
) &rω� @n¡ófà‰y (  =حروف  ٧ ..) )ÎŒø &r∆s�ó?è7y ( (  =حروف  ٧..  

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

) zy=n)øFt_Í ΒÏ Ρ¯$‘9 (  =حرفاً  ١١  ..) ρuzy=n)øGtµç… ΒÏ ÛÏ& (  =حرفاً  ١١..  

) %s$Αt Βt$ ΒtΖuèy7y &rω� @n¡ófà‰y )ÎŒø &r∆s�ó?è7y ( (  =حرفاً  ٢٣  

) %s$Αt &rΡt$O zy�ö�× ΒiÏΖ÷µç zy=n)øFt_Í ΒÏ Ρ¯$‘9 (  =حرفاً  ٢٣..  
) %s$Αt &rΡt$O zy�ö�× ΒiÏΖ÷µç (  =حرفاً  ١٢ ..) zy=n)øFt_Í ΒÏ Ρ¯$‘9 (  =حرفاً ١١  

) %s$Αt &rΡt$O zy�ö�× ΒiÏΖ÷µç (  =حرفاً  ١٢ ..) ρuzy=n)øGtµç… ΒÏ ÛÏ& (  =حرفاً ١١  

) Βt$ ΒtΖuèy7y &rω� @n¡ófà‰y (  =حرفاً ١٣  

) %s$Αt &rΡt$O zy�ö�× ΒiÏΖ÷µç (  =حرفاً ١٢  

) ùs¡|fy‰ßρÿ#( )ÎωH )Î/ö=ÎŠ§} (  ] حرفاً  ١٤=  ] ١١: األعراف  

) &rω� @n¡ófà‰y )ÎŒø &r∆s�ó?è7y ( (  ] حرفاً ١٤=  ] ١٢: األعراف  

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

) &rω� @n¡ófà‰y )ÎŒø &r∆s�ó?è7y ( (  ] حرفاً ١٤=  ] ١٢: األعراف  
  ...لة املتناظرة التالية اليت رأيناها أولو وقفنا عند املس.. 
) %s$Αt Βt$ ΒtΖuèy7y &rω� @n¡ófà‰y )ÎŒø &r∆s�ó?è7y ( (  ] حرفاً ٢٣=  ] ١٢: األعراف  
) Βt$ ΒtΖuèy7y &rβ @n¡ófà‰y 9Ïϑy$ zy=n)øMà /Î‹u‰y“£ ( (  ] حرفاً  ٢٣=  ] ٧٥: ص  



 

�ω (: بني العبارة القُرآنية  على الفارقالضوِء  إلقاِءبوقمنا ...  r& y‰ àf ó¡ n@ (  ـ نص من ال

 ةالقُرآني بارةالع لِ ، وبنياألو) β r& y‰ àf ó¡ n@ (  الثاين صالن نم..  

�ω (: يف العبارة  )ال ( لَقَد ذهب الكثريون ، إىل أنَّ كلمةَ ..  r& y‰ àf ó¡ n@ (   زائـدةٌ ال
أال تزيد احلروف  وهذا يتناىف مع عظَمة الصياغة القُرآنية ، اليت يقتضي مطلقُها.. عملَ لَها 

  ..عن املعىن املُراد وال تنقص 
�ω (فالعبـارةُ القُرآنيـةُ   .. املُعجزةُ العدديةُ تعطي حالً هلذه املسألة ...  r& y‰ àf ó¡ n@ (  

  .. اليت رأيناها تناظرة امل ونَ الركن األولَ يف املسألةتكَ
) &rω� @n¡ófà‰y (  =حروف  ٧.. .) )ÎŒø &r∆s�ó?è7y ( (  =حروف  ٧  

وبالتايل تكُونُ العبارةُ القرآنيـةُ         .. كيف ال تسجد ، وأنا آمرك بالسجود : مبعىن .. 
) �ω r& y‰ àf ó¡ n@ (  هلا السابقة بارةنِ العستقلّةً عم) tΑ$ s% $ tΒ y7 yè uΖ tΒ (  ..  

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

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

) &rω� @n¡ófà‰y )ÎŒø &r∆s�ó?è7y ( (  ] حرفاً ١٤=  ] ١٢: األعراف  

$tΑ (نيةُ والعبارةُ القرآ s% $ tΒ y7 yè uΖ tΒ (  هاأُخـرى  رأينا أن سألةيف م هي األخرى ركن

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

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

ة  دالالتالعبارة القرآني) tΑ$ s% $ tΒ y7 yè uΖ tΒ (  ..  



 

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

  ..ه املسألة ، يف النص القرآين التايل وهناك مسألةٌ مشاةٌ هلذ.. 
) tΑ$ s% ãβρ ã�≈ yγ≈ tƒ $ tΒ y7 yè uΖ tΒ øŒ Î) öΝ ßγ tF ÷ƒ r& u‘ (# þθ �= |Ê ∩⊄∪ �ω r& Ç∅ yè Î7 ®K s? ( |M øŠ |Á yè sù r& “ Ì� øΒ r& (     ]

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

كيف ال تتبعين ، ونراها جزءاً من ركنٍ يف مسألة متناظرة : وهي بِمعىن .. املسألة السابقة 
  .. ، تؤكِّد صحةَ ما نذهب إليه 

) Βt$ ΒtΖuèy7y )ÎŒø ‘u&rƒ÷FtγßΝö Ê|=�θþ#( (  =حرفاً ١٨  

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

�ω (لقرآنية فالعبارة ا..  r& Ç∅ yè Î7 ®K s? ( (  ، جزٌء من الركن الثاين يف هذه املسألة املتناظرة
.. كيـف ال تتـبعين   : وتدور دالالتها يف إطار االستفهام على سبيل اإلنكـار ، مبعـىن   

 ةالقرآني العبارة ها مستقلَّةٌ متاماً عن دالالتودالالت) $ tΒ y7 yè uΖ tΒ ( ..  

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

  ..سليمة يف تدبرِ آيات كتابِ اِهللا تعاىل 
يف مسـألة  حد ركنني متناظرين متاماً إىل اآلية الثالثة يف هذا النص ، لنجدها أولننتقل 

  ..واحدة ، ركنها الثاين موجود يف حلقة أُخرى من حلقات تصوير هذه القصة 
) tΑ$ s% ñÝ Î7 ÷δ $$ sù $ pκ ÷] ÏΒ $ yϑ sù ãβθ ä3 tƒ y7 s9 β r& t� ¬6 s3 tF s? $ pκ� Ïù ól ã� ÷z $$ sù y7 ¨Ρ Î) z ÏΒ t Ì� Éó≈ ¢Á9 $# (  ]

    حرفاً ٤٩=  ] ١٣: األعراف 



 

) $ uΖ ù= è% uρ (#θ äÜ Î7 ÷δ $# ö/ ä3 àÒ ÷è t/ CÙ ÷è t7 Ï9 Aρ ß‰ tã ( ö/ ä3 s9 uρ ’ Îû ÇÚ ö‘ F{ $# @� s) tG ó¡ ãΒ ìì≈ tF tΒ uρ 4’ n< Î) & Ïm (   ]

    حرفاً ٤٩=  ] ٣٦:  البقرة

  ..ركنان متناظران متاماً ، يصوران مسألة واحدة ، وبواحدات تصوير متناظرة متاماً 
لة جديـدة ،  أركن األول يف مسولو نظرنا يف الركن الثاين من هذه املسألة لوجدناه ال

  ..ركنها الثاين آية كرمية يف احللقة نفسها 
) $ uΖ ù= è% uρ (#θ äÜ Î7 ÷δ $# ö/ ä3 àÒ ÷è t/ CÙ ÷è t7 Ï9 Aρ ß‰ tã ( ö/ ä3 s9 uρ ’ Îû ÇÚ ö‘ F{ $# @� s) tG ó¡ ãΒ ìì≈ tF tΒ uρ 4’ n< Î) & Ïm (   ]

    حرفاً ٤٩=  ] ٣٦:  البقرة

) $ ¨Β Î* sù Ν ä3 ¨Ψ t� Ï? ù' tƒ  Íh_ ÏiΒ “ W‰ èδ  yϑ sù yì Î7 s? y“# y‰ èδ Ÿξ sù ì∃ öθ yz öΝ Íκ ö� n= tæ Ÿω uρ öΝ èδ tβθ çΡ t“ øt s† (    ]

    حرفاً ٤٩=  ] ٣٨:  البقرة
مع ركنٍ آخر يف النص ذاته ، ارتباطاً متناظراً واآلية الثالثة يف هذا النص جندها ترتبط 

  ..متاماً يف مسألة واحدة 
) tΑ$ s% ñÝ Î7 ÷δ $$ sù $ pκ ÷] ÏΒ $ yϑ sù ãβθ ä3 tƒ y7 s9 β r& t� ¬6 s3 tF s? $ pκ� Ïù ól ã� ÷z $$ sù y7 ¨Ρ Î) z ÏΒ t Ì� Éó≈ ¢Á9 $# (  ]

    حرفاً ٤٩=  ] ١٣: األعراف 
) $ uΖ −/ u‘ !$ oΨ ÷Η s> sß $ uΖ |¡ àÿΡ r& β Î) uρ óΟ ©9 ö� Ïÿ øó s? $ uΖ s9 $ oΨ ôϑ ym ö� s? uρ ¨ sðθ ä3 uΖ s9 z ÏΒ zƒ Î� Å£≈ y‚ ø9 األعراف [   ) #$

    حرفاً ٤٩=  ] ٢٣: 

، إنها واحدة ، وبواحدات تصوير متناظرة متاماً  يصوران مسألةركنان متناظران متاماً 
مسألة العصيان ، ولكن بوجهني خمتلفني ، عصيان إبليس وتكبره وعدم توبته وما حصـده  
نتيجة لذلك ، وخطيئة آدم عليه السالم وما رافقها من توبة واعتراف بالـذنب وطلـب   

نتيجة عصيانه ألمـر اهللا تعـاىل    فالركن األول يصور جزاء إبليس ..املغفرة من اهللا تعاىل 
ورده األمر اإلهلي مستكرباً ، والركن الثاين يصور طلب آدم وزوجه املغفرة من اهللا تعـاىل  
نتيجة خطيئتهما وعدم التزامهما مبا امها اهللا تعاىل عنه ، حىت ال يناهلما اجلزاء وال خيرجـا  

  ..الركن األول  من رمحة اهللا تعاىل كما خرج إبليس ، وهذا ما يصوره



 
وجند أيضاً أنَّ جزءاً من هذه اآلية هو ركن متناظر متاماً مع ركن آخـر موجـود يف   

  ..حلقة أُخرى 
) ùs$$z÷�ãló )ÎΡ¨7y ΒÏz #$9Á¢≈óÉ�Ìt (  ] حرفاً ١٧=  ] ١٣: األعراف  

) ùs$$z÷�ãló ΒÏ]÷κp$ ùs*ÎΡ¯7y ‘u_ÅΛ× (   ]حرفاً ١٧=  ] ٧٧:  ص  

  ..ه اآلية الكرمية لرأينا عدة مسائل ولو نظرنا داخل هذ
) ùs$$δ÷7ÎÝñ ΒÏ]÷κp$ (  =حروف   ٩. .) ùsϑy$ ƒt3äθβã 9s7y (  =حروف ٩  

) %s$Αt ùs$$δ÷7ÎÝñ ΒÏ]÷κp$ (  =حرفاً  ١٢. .) )ÎΡ¨7y ΒÏz #$9Á¢≈óÉ�Ìt (  =حرفاً ١٢  

) ùs$$δ÷7ÎÝñ ΒÏ]÷κp$ (  =حروف  ٩ ..) %s$Αt &rΡàÏ�öΤÎ’þ (  ]حروف   ٩ = ] ١٤:  األعراف  
جندها الركن الثاين يف مسألة مكونة مـن  إننا .. ولننتقل إىل اآلية الرابعة يف هذا النص 

  ..من هذا النص ) السابقة ( ركنها األول موجود يف اآلية الثالثة ركنني متناظرين متاماً ، 
) %s$Αt ùs$$δ÷7ÎÝñ ΒÏ]÷κp$ ùsϑy$ ƒt3äθβã 9s7y (  ] حرفاً ٢١=  ] ١٣: األعراف  

) %s$Αt &rΡàÏ�öΤÎ’þ )Î<n’4 ƒtθöΘÏ ƒã7öèyWèθβt (  ] حرفاً ٢١=  ] ١٤: األعراف   
  ..لة أهذا التناظر جنده تناظراً تاماً يف واحدات التصوير لكلٍّ من ركين هذه املس

هي أحد ركنني متناظرين متاماً يف مسـألة  ونرى أيضاً أنَّ اآلية الرابعة من هذا النص 
  ..كنها الثاين موجود يف النص نفسه واحدة ، ر
) %s$Αt &rΡàÏ�öΤÎ’þ )Î<n’4 ƒtθöΘÏ ƒã7öèyWèθβt (  ] حرفاً ٢١=  ] ١٤: األعراف  

) {V%øèã‰yβ¨ ;mλçΝö ÀÅ�u≡Ûs7y #$9øΚã¡óFt)ÉΛt (    ] حرفاً ٢١=  ] ١٦: األعراف  

ماً يف مسـألة  ونرى أيضاً أنَّ اآلية الرابعة من هذا النص هي أحد ركنني متناظرين متا
  ..واحدة ، ركنها الثاين موجود يف حلقة أُخرى 

) &r™óGt3õ9y�÷N| &rΠ÷ .äΖM| ΒÏz #$9øèy$!Î,t (   ]حرفاً ٢١=  ] ٧٥:  ص  



 

) %s$Αt &rΡàÏ�öΤÎ’þ )Î<n’4 ƒtθöΘÏ ƒã7öèyWèθβt (  ] حرفاً ٢١=  ] ١٤: األعراف  
ني متناظرين متاماً يف مسـألة  حد ركنأوجند أيضاً أنَّ اآلية السادسة يف هذا النص هي 

  ..ركنها الثاين موجود يف حلقة أُخرى أُخرى 
) %s$Αt ùs6Îϑy$! &rîøθuƒ÷KoΖÏ‘ {V%øèã‰yβ¨ ;mλçΝö ÀÅ�u≡Ûs7y #$9øΚã¡óFt)ÉΛt (   ] ٣٥=  ] ١٦: األعراف 
  حرفاً

) öΝ åκ ¨] tƒ Èθ øî _{ uρ t Ïè uΗ ød r& ∩⊂∪ �ω Î) š‚ yŠ$ t6 Ïã ãΝ åκ ÷] ÏΒ š ÅÁ n= ø⇐ ßϑ ø9  ٤٠ – ٣٩:  احلجر [  ) #$

   حرفاً ٣٥=  ]

وجند أيضاً أنّ جزءاً من اآلية السادسة يف هذا النص هي أحد ركنني متناظرين متامـاً  
  ..مع ركنٍ آخر موجود يف حلقة أُخرى 

) {V%øèã‰yβ¨ ;mλçΝö ÀÅ�u≡Ûs7y #$9øΚã¡óFt)ÉΛt (   ] حرفاً ٢١=  ] ١٦: األعراف  

) )Îβ¨ ãÏ6t$ŠÏ“ 9sŠø§} 9s7y ãt=n�öκÍΝö ™ß=ùÜs≈í (   ]حرفاً ٢١=  ] ٤٢:  احلجر  

موجود يف  ، متفاضل درجة مع ركنٍ آخروجند أيضاً أنَّ هذا اجلزء من اآلية السادسة 
  ..حلقة أُخرى من حلقات تصوير هذه القصة 

) {V%øèã‰yβ¨ ;mλçΝö ÀÅ�u≡Ûs7y #$9øΚã¡óFt)ÉΛt (   ] حرفاً ٢١=  ] ١٦: األعراف  

) ρu9s)s‰ô ¹|‰£−s ãt=n�öκÍΝö )Î/ö=ÎŠ§ß ßsΨ¨µç… (   ]حرفاً ٢٠=  ] ٢٠:  سبأ  

ل يصوا الركن الثـاين  .. ر هذه املسألة من الزاوية اليت ينظر منها إبليس الركن األوأم
وهذا التفاضل نراه يـنعكس يف واحـدات   .. فيصورها من الزاوية اليت يعلمها اهللا تعاىل 

  ..التصوير القرآين 
اآلية السادسة يف هذا النص هي ركن متناظر متاماً مع ركـنٍ آخـر ،    وجند أيضاً أنَّ

  ..موجود يف حلقة أُخرى 



 

) %s$Αt ùs6Îϑy$! &rîøθuƒ÷KoΖÏ‘ {V%øèã‰yβ¨ ;mλçΝö ÀÅ�u≡Ûs7y #$9øΚã¡óFt)ÉΛt (   ] ٣٥=  ] ١٦: األعراف 
  حرفاً

) %s$Αt ƒt≈¯↔t$ŠyΠã δy≅ö &rŠß9—7y ãt?n’4 ©xfy�tοÍ #$:øƒè#ù$Ï ρuΒã=ù77 ω� ƒt7ö?n’4 (   ]٣٥=  ] ١٢٠:  طه 
   حرفاً

إغواء إبلـيس  الركن األول يصور توعد إبليس بإغواء بين آدم ، والركن الثاين يصور 
  ..آلدم عليه السالم 

وجند أيضاً أنَّ جزءاً من اآلية السادسة هو ركن متفاضل درجة مـع ركـنٍ آخـر ،    
  ..موجود يف حلقة أُخرى 

) 9s⌡È÷ &rz¨�ö∫sÈ )Î<n’4 ƒtθöΘÏ #$9ø)ÉŠu≈ϑyπÏ (   ]حرفاً ٢٠=  ] ٦٢:  اإلسراء  

) {V%øèã‰yβ¨ ;mλçΝö ÀÅ�u≡Ûs7y #$9øΚã¡óFt)ÉΛt (   ] حرفاً ٢١=  ] ١٦: األعراف  

 حتتوي علـى  ، أنَّ اآلية الكرمية اليت حتوي الركن األول من هذه املسألة وجند أيضاً  
  ..ثالثة أركان متناظرة متاماً 

) &r‘uuƒ÷Gt7y δy≈‹x# #$!©%Ï“ 2Ÿ�§ΒøM| ãt?n’¥ (  =حرفاً ٢٠  

) 9s⌡È÷ &rz¨�ö∫sÈ )Î<n’4 ƒtθöΘÏ #$9ø)ÉŠu≈ϑyπÏ (  =حرفاً ٢٠  

) {VmôFtΨÏ3s∅  Œè‘hÍƒ−Gtµç…ÿ )Îω� %s=ÎŠξW (  =حرفاً ٢٠  

  ..وهذه التناظرات جندها موافقة متاماً لواحدات التصوير القرآين 
متناظر متاماً مع ركنٍ آخر موجود يف اً من اآلية السادسة هو ركن أنَّ جزءيضاً أوجند 

  ..حلقة أُخرى 
) %s$Αt ùs6Îϑy$! &rîøθuƒ÷KoΖÏ‘ {V%øèã‰yβ¨ ;mλçΝö (   ] حرفاً ٢٣=  ] ١٦: األعراف  

) ρu)Îβ¨ ãt=n‹ø7y 9sè÷ΖuLÉû )Î<n’4 ƒtθöΘÏ #$9‰dÏÈ (   ]حرفاً ٢٣=  ] ٧٨:  ص  



 
من اآلية السادسة هو ركن متناظر متاماً مع ركنٍ آخر ، هو جزء  أنَّ جزءاًوجند أيضاً 

  ..من اآلية الثالثة من هذا النص 
) %s$Αt ùs$$δ÷7ÎÝñ ΒÏ]÷κp$ ùsϑy$ ƒt3äθβã 9s7y &rβ ?sFt3s6¬�t ùÏ�κp$ (   ] حرفاً ٣٢=  ] ١٣: األعراف  

) ùs6Îϑy$! &rîøθuƒ÷KoΖÏ‘ {V%øèã‰yβ¨ ;mλçΝö ÀÅ�u≡Ûs7y #$9øΚã¡óFt)ÉΛt (   ] حرفاً ٣٢=  ] ١٦: األعراف  

من هذا النص هي ركن متفاضل درجة مع ركـنٍ آخـر   وجند أيضاً أنَّ اآلية الثالثة 
  ..موجود يف حلقة أُخرى 

) øŒ Î) uρ $ oΨ ù= è% Ïπ s3 Í× ¯≈ n= uΚ ù= Ï9 (#ρ ß‰ àf ó™ $# tΠ yŠ Kψ (# ÿρ ß‰ yf |¡ sù Hω Î) }§Š Î= ö/ Î) 4’ n1 r& u� y9 õ3 tF ó™ $# uρ (   ]٣٤:  البقرة 

   حرفاً ٤٨=  ]

) tΑ$ s% ñÝ Î7 ÷δ $$ sù $ pκ ÷] ÏΒ $ yϑ sù ãβθ ä3 tƒ y7 s9 β r& t� ¬6 s3 tF s? $ pκ� Ïù ól ã� ÷z $$ sù y7 ¨Ρ Î) z ÏΒ t Ì� Éó≈ ¢Á9 $# (   ]

  حرفاً ٤٩=  ] ١٣: األعراف 

الركن األول يصور هذه املسألة من الزاوية العامة ، اليت تصور األمر اإلهلي بالسجود 
اليت ختص  ر هذه املسألة من الزاويةوالركن الثاين يصو.. ا األمر آلدم ، وعصيان إبليس هلذ

  ..إبليس واجلزاء الذي ناله ، نتيجة عصيانه هلذا األمر 
ولو نظرنا يف الركن األول من هذه املسألة لوجدناه مسألة مكونة من ركنني متناظرين 

  ..متاماً 
) ρu)ÎŒø %è=ùΨo$ 9Ï=ùΚu=n≈¯×Í3sπÏ #$™ófà‰ßρ#( ψKŠyΠt (   ]حرفاً ٢٤=  ] ٣٤:  البقرة  

) ùs¡|fy‰ßρÿ#( )ÎωH )Î/ö=ÎŠ§} &r1n’4 ρu#$™óFt3õ9y�u (   ]حرفاً ٢٤=  ] ٣٤:  البقرة  

الرابعة واخلامسة والسادسة يف هذا النص ، لوجدناها : ولو نظرنا إىل اآليات الثالث 
ثاين موجـود يف الـنص   مبجموعها أحد ركنني متناظرين متاماً يف مسألة واحدة ، ركنها ال

  ..نفسه 



 

) tΑ$ s% þ’ ÎΤ ö� ÏàΡ r& 4’ n< Î) ÏΘ öθ tƒ tβθ èW yè ö7 ãƒ ∩⊇⊆∪ tΑ$ s% y7 ¨Ρ Î) z ÏΒ t Ì� sàΖ ßϑ ø9 $# ∩⊇∈∪ tΑ$ s% !$ yϑ Î6 sù ‘ ÏΖ oK ÷ƒ uθ øî r& 

{V%øèã‰yβ¨ ;mλçΝö ÀÅ�u≡Ûs7y #$9øΚã¡óFt)ÉΛt (   ] حرفاً ٧٢=  ] ١٦ – ١٤: األعراف  

 ) û Í_ t6≈ tƒ tΠ yŠ# u Ÿω ãΝ à6 ¨Ψ t⊥ ÏF øÿ tƒ ß≈ sÜ ø‹ ¤±9 $# !$ yϑ x. yl t� ÷z r& Ν ä3 ÷ƒ uθ t/ r& z ÏiΒ Ïπ ¨Ζ yf ø9 $# äí Í”∴ tƒ $ yϑ åκ ÷] tã 

9Ï7t$�yκåϑy$ 9Ï�ã�Îƒtγßϑy$ ™yθöu≡EÌκÍϑy$! 3 (    ] حرفاً ٧٢=  ] ٢٧: األعراف    

الركن الثاين يصور التحذير اإلهلي لبين آدم من فتنة الشيطان وإغوائـه ، ويـذكّرهم   
والركن األول يصور احلوار .. وخروجهما من اجلنة نتيجة لذلك ألبويهم ، بفتنته وإغوائه 

  ..بني اهللا تعاىل وبني إبليس ، والذي يتوعد به إبليس بإغواء بين آدم وفتنتهم 
ولو نظرنا إىل اآلية السابعة يف هذا النص لوجدناها أحد ركنني متنـاظرين متامـاً يف   

  ..د يف سياق احلديث التايل هلذا النص مسألة واحدة ، ركنها الثاين موجو
) §Ν èO Ο ßγ ¨Ψ u‹ Ï? Uψ . ÏiΒ È ÷ t/ öΝ Íκ‰ É‰ ÷ƒ r& ô ÏΒ uρ öΝ Îγ Ïÿ ù= yz ô tã uρ öΝ Íκ È]≈ yϑ ÷ƒ r&  tã uρ öΝ Îγ Î= Í← !$ oÿ w¬ ( Ÿω uρ ß‰ Åg rB 

&r.øVs�tδèΝö ©x≈3Å�Ìš (   ] حرفاً ٦٤=  ] ١٧: األعراف    

) ¨β Î) š É‹ ©9 $# (#θ ç/ ¤‹ x. $ uΖ ÏG≈ tƒ$ t↔ Î/ (#ρ ç� y9 õ3 tF ó™ $# uρ $ pκ ÷] tã Ÿω ßx −G xÿ è? öΝ çλ m; Ü>≡ uθ ö/ r& Ï !$ uΚ ¡¡9 $# Ÿω uρ 

ƒt‰ôzä=èθβt #$9øfyΨ¨πs (   ] حرفاً ٦٤=  ] ٤٠: األعراف    

الركن الثاين يصور حكماً يتعلّق بالذين يكذّبون بآيات اهللا تعاىل ويستكربون عنها ، 
هد يصور توعد إبليس بإغواء بين آدم والركن األول هو مش.. مبيناً املصري الذي ينتظرهم 

حىت يكذّبوا بآيات اهللا تعاىل ويستكربوا عنها وحىت ال يكونوا من الشاكرين ، وبالتـايل  
  ..حىت ينالوا املصري الذي يصوره الركن الثاين 

وجند أيضاً أنَّ جزءاً من اآلية السابعة هو ركن متفاضلٌ درجة مع ركنٍ آخر موجـود  
  ..يف حلقة أُخرى من حلقات تصوير هذه القصة 

) §Ν èO Ο ßγ ¨Ψ u‹ Ï? Uψ . ÏiΒ È ÷ t/ öΝ Íκ‰ É‰ ÷ƒ r& ô ÏΒ uρ öΝ Îγ Ïÿ ù= yz ô tã uρ öΝ Íκ È]≈ yϑ ÷ƒ r&  tã uρ öΝ Îγ Î= Í← !$ oÿ w¬ ( (   ]

    حرفاً ٤٧=  ] ١٧: األعراف 



 

) tΑ$ s% ‘, pt ø: $$ sù ¨, pt ø: $# uρ ãΑθ è% r& ∩∇⊆∪ ¨β V| øΒ V{ tΛ © yγ y_ y7Ζ ÏΒ  £ϑ ÏΒ uρ y7 yè Î7 s? öΝ åκ ÷] ÏΒ t Ïè uΗ ød r& (    ]

    حرفاً ٤٨=  ] ٨٥ – ٨٤:  ص

الركن األول يصور توعد إبليس بإغواء بين آدم ، ومن الزاوية اليت ينظر منها إبلـيس  
 يصور املصري الذي ينتظر من يتبع هذا اإلغواء ، ولكـن  والركن الثاين.. إىل هذه املسألة 

  ..من الزاوية اليت يعلمها اهللا تعاىل 
وجند أيضاً أنَّ جزءاً من اآلية السابعة هو ركن متناظر متاماً مع ركنٍ آخـر موجـود   

  ..حلقة أُخرى 
) ρuωŸ BrgÅ‰ß &r.øVs�tδèΝö ©x≈3Å�Ìš (   ] حرفاً ١٧=  ] ١٧: األعراف  

) ùs$$z÷�ãló ΒÏ]÷κp$ ùs*ÎΡ¯7y ‘u_ÅΛ× (    ]حرفاً ١٧=  ] ٧٧:  ص  

يات الرابعة واخلامسة والسادسة والسابعة يف هذا النص ، لوجـدناها  ولو نظرنا يف اآل
أحد ركنني متفاضلني درجة يف مسألة واحدة ، ركنها الثاين هو اآلية األخرية مـن هـذا   

  ..النص 
) tΑ$ s% þ’ ÎΤ ö� ÏàΡ r& 4’ n< Î) ÏΘ öθ tƒ tβθ èW yè ö7 ãƒ ∩⊇⊆∪ tΑ$ s% y7 ¨Ρ Î) z ÏΒ t Ì� sàΖ ßϑ ø9 $# ∩⊇∈∪ tΑ$ s% !$ yϑ Î6 sù ‘ ÏΖ oK ÷ƒ uθ øî r& 

¨β y‰ ãè ø% V{ öΝ çλ m; y7 sÛ≡ u� ÅÀ tΛ É) tF ó¡ ãΚ ø9 $# ∩⊇∉∪ §Ν èO Ο ßγ ¨Ψ u‹ Ï? Uψ . ÏiΒ È ÷ t/ öΝ Íκ‰ É‰ ÷ƒ r& ô ÏΒ uρ öΝ Îγ Ïÿ ù= yz ô tã uρ 

&rƒ÷ϑy≈]ÈκÍΝö ρuãt ¬wÿo$!←Í=ÎγÎΝö ( ρuωŸ BrgÅ‰ß &r.øVs�tδèΝö ©x≈3Å�Ìš (   ] ١٣٦=  ] ١٧ – ١٤: األعراف 
   حرفاً

) û Í_ t6≈ tƒ tΠ yŠ# u Ÿω ãΝ à6 ¨Ψ t⊥ ÏF øÿ tƒ ß≈ sÜ ø‹ ¤±9 $# !$ yϑ x. yl t� ÷z r& Ν ä3 ÷ƒ uθ t/ r& z ÏiΒ Ïπ ¨Ζ yf ø9 $# äí Í”∴ tƒ $ yϑ åκ ÷] tã 

$ yϑ åκ y�$ t7 Ï9 $ yϑ ßγ tƒ Î� ã� Ï9 !$ yϑ Íκ ÌE≡ u öθ y™ 3 … çµ ¯Ρ Î) öΝ ä31 t� tƒ uθ èδ … çµ è=‹ Î6 s% uρ ô ÏΒ ß] ø‹ ym Ÿω öΝ åκ tΞ ÷ρ t� s? 3 $ ¯Ρ Î) $ uΖ ù= yè y_ 

#$9±¤Šu≈ÜÏt &rρ÷9Ï‹u$!u 9Ï#©%Ït ωŸ ƒãσ÷ΒÏΖãθβt (   ] حرفاً ١٣٥=  ] ٢٧: األعراف   



 
الركن الثاين يصور حكماً عاماً ومن الزاوية اليت يعلمها اهللا تعاىل ، حمذّراً بين آدم من 

مشهداً خاصاً لتوعد إبليس بإغواء بـين آدم ،   إغواء الشيطان هلم ، والركن األول يصور
  ..ومن الزاوية اليت ينظر منها إبليس إىل هذه املسألة 

ولو نظرنا يف اآلية السابعة من هذا النص لوجدنا فيها مسألة مكونـة مـن ركـنني    
  ..متناظرين متاماً 

) ΒiÏ. /t÷È &rƒ÷‰É‰κÍΝö ρuΒÏô zy=ùÿÏγÎΝö (   ] حرفاً ١٩ = ] ١٧: األعراف  

) ρuãtô &rƒ÷ϑy≈]ÈκÍΝö ρuãt ¬wÿo$!←Í=ÎγÎΝö ( (   ] حرفاً ١٩=  ] ١٧: األعراف  

ولننتقل إىل اآلية الثامنة يف هذا النص ، لنجدها أحد ركنني متناظرين متاماً يف مسـألة  
  ..ركنها الثاين موجود يف السياق السابق هلذا النص 

) tΑ$ s% ól ã� ÷z $# $ pκ ÷] ÏΒ $ YΒρ â õ‹ tΒ # Y‘θ ãm ô‰ ¨Β (  yϑ ©9 y7 yè Î7 s? öΝ åκ ÷] ÏΒ ¨β V| øΒ V{ tΛ © yγ y_ öΝ ä3Ζ ÏΒ t Ïè uΗ ød r& 

  حرفاً ٥٤=  ] ١٨: األعراف [   )

) ô tΒ uρ ôM ¤ÿ yz … çµ ãΨƒ Î—≡ uθ tΒ y7 Í× ¯≈ s9 'ρ é' sù t Ï% ©! $# (# ÿρ ã� Å¡ yz Ν åκ |¦ àÿΡ r& $ yϑ Î/ (#θ çΡ% x. $ uΖ ÏG≈ tƒ$ t↔ Î/ tβθ ßϑ Î= ôà tƒ 

  حرفاً ٥٤=  ] ٩: األعراف [   )

كونة من ركنني أيضاً أنَّ اآلية الثامنة من هذا النص هي الركن األول يف مسألة م وجند
  ..متفاضلني درجة ، ركنها اآلخر موجود يف السياق التايل هلذا النص 

) tΑ$ s% ól ã� ÷z $# $ pκ ÷] ÏΒ $ YΒρ â õ‹ tΒ # Y‘θ ãm ô‰ ¨Β (  yϑ ©9 y7 yè Î7 s? öΝ åκ ÷] ÏΒ ¨β V| øΒ V{ tΛ © yγ y_ öΝ ä3Ζ ÏΒ t Ïè uΗ ød r& 

  حرفاً ٥٤=  ] ١٨: األعراف [   )

) šÏ%©!$# uρ (#θç/¤‹ x. $ uΖ ÏG≈ tƒ$t↔Î/ (#ρç� y9õ3tF ó™$# uρ !$pκ ÷] tã y7 Í× ¯≈ s9 'ρé& Ü=≈ ysô¹r& Í‘$̈Ψ9$# ( öΝ èδ $ pκ�Ïù 

zy≈#Î$àρβt (   ] حرفاً ٥٥=  ] ٣٦: األعراف   

 خاص ل هو مشهدباعالركن األون التحذير اإلهلي جلميع الناس من اتإبلـيس ،   يبي
أما الركن الثاين فيصور حكماً عاماً يبين مصـري  .. نَّ من يتبعه سيكون مصريه يف جهنم أو



 
الفئة من هؤالء الناس ، الذين كذّبوا بآيات اهللا تعاىل واستكربوا عنها ، وهم الذين اتبعـوا  

  ..ونرى أنَّ واحدات التصوير القرآين تأيت مطابقةً هلذا التفاضل .. إبليس 
وجند أيضاً أنَّ جزءاً من اآلية الثامنة هو ركن متناظر متاماً مع ركنٍ آخر ، موجود يف 

  ..حلقة أُخرى من حلقات تصوير هذه القصة 
) #$z÷�ãló ΒÏ]÷κp$ Βt‹õâρΒY$ Β¨‰ômãθ‘Y# ( (   ] حرفاً ٢٠=  ] ١٨: األعراف  

) ùs6ÎèÏ“¨?Ï7y {_îøθÈƒtΖ¨γßΝö &rdøΗuèÏt (   ]حرفاً ٢٠=  ] ٨٢:  ص  

وجند أيضاً أنَّ جزءاً من اآلية الثامنة هو ركن متناظر متاماً مع ركنٍ آخر ، موجود يف 
  ..حلقة أُخرى 
) 9©ϑy ?s7Îèy7y ΒÏ]÷κåΝö {VΒø|Vβ¨ _yγy©Λt ΒÏΖ3äΝö &rdøΗuèÏt (   ] حرفاً ٣١=  ] ١٨: األعراف  

) {VΒø|Vβ¨ _yγy©Λt ΒÏΖ7y ρuΒÏϑ£ ?s7Îèy7y ΒÏ]÷κåΝö &rdøΗuèÏt (  ]حرفاً ٣١=  ] ٨٥:  ص    

مع ركنٍ آخر ، موجود يف حلقة  متاماً وجند أيضاً أنَّ هذا اجلزء من اآلية الثامنة متناظر
  ..أُخرى 
) %s$Αt ‘u>bÉ 3Ïÿo$! &rîøθuƒ÷KoΖÏ‘ {_—yƒiÎΖu£ 9sγßΝö ûÎ’ #${F‘öÚÇ (   ]حرفاً ٣١=  ] ٣٩:  احلجر      

) 9©ϑy ?s7Îèy7y ΒÏ]÷κåΝö {VΒø|Vβ¨ _yγy©Λt ΒÏΖ3äΝö &rdøΗuèÏt (   ] حرفاً ٣١=  ] ١٨: األعراف  

  ..ولو نظرنا يف داخل اآلية الثامنة من هذا النص لرأينا عدة مسائل 
) %s$Αt ùs6Îϑy$! &rîøθuƒ÷KoΖÏ‘ {V%øèã‰yβ¨ ;mλçΝö (   ] حرفاً ٢٣=  ] ١٦: األعراف      

) %s$Αt #$z÷�ãló ΒÏ]÷κp$ Βt‹õâρΒY$ Β¨‰ômãθ‘Y# ( (   ] حرفاً ٢٣=  ] ١٨: األعراف  

) ρuωŸ BrgÅ‰ß &r.øVs�tδèΝö ©x≈3Å�Ìš (   ] حرفاً ١٧=  ] ١٧: األعراف  

) %s$Αt #$z÷�ãló ΒÏ]÷κp$ Βt‹õâρΒY$ (   ] حرفاً ١٧=  ] ١٨: األعراف  

) {VΒø|Vβ¨ _yγy©Λt (    ] حروف ١٠=  ] ١٨: األعراف  



 

) ΒÏΖ3äΝö &rdøΗuèÏt (   ] حروف ١٠=  ] ١٨: األعراف  

) 9©ϑy ?s7Îèy7y ΒÏ]÷κåΝö (   ] حرفاً ١١=  ] ١٨: األعراف  

) {VΒø|Vβ¨ _yγy©Λt (   ] حروف ١٠=  ] ١٨: األعراف  

) %s$Αt #$z÷�ãló (  =حروف ٧  ..) Βt‹õâρΒY$ (  =حروف  ٦..  

) %s$Αt #$z÷�ãló (  =حروف ٧  ..) Β¨‰ômãθ‘Y# ( (   =حروف  ٦..  

) Βt‹õâρΒY$ (  =حروف  ٦  ..) Β¨‰ômãθ‘Y# ( (  =حروف  ٦ ..  

) %s$Αt #$z÷�ãló ΒÏ]÷κp$ (  =حرفاً ١١  ..) Βt‹õâρΒY$ Β¨‰ômãθ‘Y# ( (  =حرفاً ١٢  

) #$z÷�ãló ΒÏ]÷κp$ Βt‹õâρΒY$ Β¨‰ômãθ‘Y# ( (   ] حرفاً ٢٠=  ] ١٨: األعراف  

) &r‘uuƒ÷Gt7y δy≈‹x# #$!©%Ï“ 2Ÿ�§ΒøM| ãt?n’¥ (  ]حرفاً  ٢٠=  ] ٦٢:  اإلسراء  

) 9s⌡È÷ &rz¨�ö∫sÈ )Î<n’4 ƒtθöΘÏ #$9ø)ÉŠu≈ϑyπÏ (   ]حرفاً  ٢٠=  ] ٦٢:  اإلسراء  

) {VmôFtΨÏ3s∅  Œè‘hÍƒ−Gtµç…ÿ )Îω� %s=ÎŠξW (  ]حرفاً ٢٠=  ] ٦٢:  اإلسراء  

لة أيف مس ولننتقل إىل اآلية التاسعة من هذا النص ، لنجدها أحد ركنني متناظرين متاماً
  ..واحدة ، ركنها الثاين هو آية كرمية موجودة يف حلقة أُخرى من حلقات هذه القصة 

) ãΠ yŠ$ t↔ ¯≈ tƒ uρ ô ä3 ó™ $# |MΡ r& y7 ã_ ÷ρ y— uρ sπ ¨Ψ yf ø9 $# Ÿξ ä3 sù ô ÏΒ ß] ø‹ ym $ yϑ çF ø⁄ Ï© Ÿω uρ $ t/ t� ø) s? Íν É‹≈ yδ 

#$9±¤fy�tοn ùsFt3äθΡt$ ΒÏz #$9à©≈>ÍΗÏt (   ] حرفاً ٦٨ = ] ١٩: األعراف  

) $ oΨ ù= è% (#θ äÜ Î7 ÷δ $# $ pκ ÷] ÏΒ $ YèŠ ÏΗ sd ( $ ¨Β Î* sù Ν ä3 ¨Ψ t� Ï? ù' tƒ  Íh_ ÏiΒ “ W‰ èδ  yϑ sù yì Î7 s? y“# y‰ èδ Ÿξ sù ì∃ öθ yz 

æt=n�öκÍΝö ρuωŸ δèΝö †stø“tΡçθβt (   ]حرفاً ٦٨=  ] ٣٨:  البقرة  

مـر مـن   حنن البشر نرى أنَّ هناك فاصالً زمنياً يفصل ركين هذه املسألة ، ولكن األ
مها  ،فقرار إسكان آدم وزوجه اجلنة ، وقرار اهلبوط منها زاوية العلم اإلهلي خمتلف متاماً ، 



 
قراران موجودان يف علم اهللا تعاىل ، قبل أن يخلق آدم عليه السالم ، إنها مسألة يراها اهللا 

وجهة النظـر   فركنا هذه املسألة من.. تعاىل جمردة عن الزمن الذي حيكمنا يف هذا العامل 
  ..ومها متناظران متاماً  ،اإلهلية ال يفصلهما زمن 

وجند أيضاً أنَّ اآلية التاسعة يف هذا النص هي ركن متفاضل درجة مع ركـنٍ آخـر   
  ..هلذا النص  مباشرة يف السياق التايلموجود 
) ãΠyŠ$ t↔̄≈ tƒuρ ôä3ó™$# |MΡ r& y7 ã_ ÷ρy— uρ sπ̈Ψ yf ø9$# Ÿξä3sù ôÏΒ ß] ø‹ym $ yϑçFø⁄ Ï© Ÿωuρ $ t/ t� ø)s? ÍνÉ‹≈ yδ 

#$9±¤fy�tοn ùsFt3äθΡt$ ΒÏz #$9à©≈>ÍΗÏt (   ] حرفاً ٦٨=  ] ١٩: األعراف  

) # sŒ Î) uρ (#θ è= yè sù Zπ t± Ås≈ sù (#θ ä9$ s% $ tΡ ô‰ ỳ uρ !$ pκ ö� n= tæ $ tΡ u !$ t/# u ª! $# uρ $ tΡ z� s∆ r& $ pκ Í5 3 ö≅ è% �χ Î) ©! $# Ÿω â� ß∆ ù' tƒ 

/Î$$9øÿxsó±t$!Ï ( (     ]حرفاً ٦٩=  ] ٢٨: اف األعر    

يبين الركن األول كيف أنَّ اهللا تعاىل يرسم الطريق السليم آلدم ، وحيذّره من الوقوع 
بين آدم يفترون على اهللا تعاىل ، فعنـدما يفعلـون    بعض أنَّيف اخلطأ ، ويبين الركن الثاين 

المة املنهج الذي يعطيـه  فهما ركنان ملسألة س.. فاحشة ، يدعون أنَّ اهللا تعاىل أمرهم ا 
.. اهللا تعاىل للبشر ، وأنَّ هذا املنهج ال ميكن أن يأمر بالفحشاء ، كما يدعي بعض البشر 

وهكذا نرى أنَّ الركن األول يصور هذه املسألة من زاويتها احلقيقية ، بينمـا يصـورها   
يف واحدات التصوير  الركن الثاين من زاوية افتراء البشر ، ونرى أنَّ هذا التفاضل ينعكس

  ..القرآين 
وجند أنَّ جزءاً من اآلية التاسعة هو أحد ركنني متفاضلني درجة يف مسألة واحـدة ،  

  ..ركنها الثاين موجود يف النص نفسه 
) ô ä3 ó™ $# |MΡ r& y7 ã_ ÷ρ y— uρ sπ ¨Ψ yf ø9 $# Ÿξ ä3 sù ô ÏΒ ß] ø‹ ym $ yϑ çF ø⁄ Ï© Ÿω uρ $ t/ t� ø) s? Íν É‹≈ yδ nο t� yf ¤±9 $# 

ùsFt3äθΡt$ ΒÏz #$9à©≈>ÍΗÏt (   ] حرفاً ٦٣=  ] ١٩: األعراف  



 

) §Ν èO Ο ßγ ¨Ψ u‹ Ï? Uψ . ÏiΒ È ÷ t/ öΝ Íκ‰ É‰ ÷ƒ r& ô ÏΒ uρ öΝ Îγ Ïÿ ù= yz ô tã uρ öΝ Íκ È]≈ yϑ ÷ƒ r&  tã uρ öΝ Îγ Î= Í← !$ oÿ w¬ ( Ÿω uρ ß‰ Åg rB 

&r.øVs�tδèΝö ©x≈3Å�Ìš (   ] حرفاً ٦٤=  ] ١٧: األعراف  

إبليس بأن  توعد – ويتني متفاضلتني درجة واحدةن زام –إنها مسألة واحدة تصور 
.. يطغي آدم عليه السالم من جهة ، وحتذير اهللا تعاىل من هذا الطغيان من جهة أُخـرى  

  ..ونرى أنَّ ذلك ينعكس يف واحدات التصوير القرآين 
وجند أيضاً أنَّ جزءاً من اآلية التاسعة هو أحد ركنني متفاضلني درجـة ، يف مسـألة   

  ..، ركنها الثاين موجود يف النص نفسه  واحدة
) tΑ$ s% ól ã� ÷z $# $ pκ ÷] ÏΒ $ YΒρ â õ‹ tΒ # Y‘θ ãm ô‰ ¨Β (  yϑ ©9 y7 yè Î7 s? öΝ åκ ÷] ÏΒ ¨β V| øΒ V{ tΛ © yγ y_ öΝ ä3Ζ ÏΒ t Ïè uΗ ød r& 

  حرفاً ٥٤=  ] ١٨: األعراف [   )

) ãΠ yŠ$ t↔ ¯≈ tƒ uρ ô ä3 ó™ $# |MΡ r& y7 ã_ ÷ρ y— uρ sπ ¨Ψ yf ø9 $# Ÿξ ä3 sù ô ÏΒ ß] ø‹ ym $ yϑ çF ø⁄ Ï© Ÿω uρ $ t/ t� ø) s? Íν É‹≈ yδ 

#$9±¤fy�tοn (    ] حرفاً ٥٣=  ] ١٩: األعراف     

ركن يصور طرد إبليس مذؤوماً مدحوراً ، والتحذير العام للبشر من اتباع إبلـيس ،  
وركن يصور إسكان آدم وزوجه اجلنة ، والتحذير اخلاص هلما ، من االقتراب من الشجرة 

  ..تراب منها احملظور عليهما االق
  ..لوجدنا مسائل ، كلٌّ منها عبارة عن ركنني متناظرين ولو نظرنا يف اآلية التاسعة 

) #$™ó3äô &rΡM| ρu—yρ÷_ã7y #$9øfyΨ¨πs (    ] حرفاً ١٧=  ] ١٩: األعراف     

) ρuωŸ ?s)ø�t/t$ δy≈‹ÉνÍ #$9±¤fy�tοn (   ] حرفاً ١٧=  ] ١٩: األعراف  

) #$™ó3äô &rΡM| ρu—yρ÷_ã7y #$9øfyΨ¨πs ùs3äξŸ ΒÏô my‹ø]ß ©Ï⁄øFçϑy$ (  ] ــراف  ٣١=  ] ١٩: األع
  حرفاً

) ρuωŸ ?s)ø�t/t$ δy≈‹ÉνÍ #$9±¤fy�tοn ùsFt3äθΡt$ ΒÏz #$9à©≈>ÍΗÏt (   ] حرفاً ٣٢=  ] ١٩: األعراف  



 

) ρuωŸ ?s)ø�t/t$ δy≈‹ÉνÍ #$9±¤fy�tοn ùsFt3äθΡt$ ΒÏz #$9à©≈>ÍΗÏt (   ] حرفاً ٣٢=  ] ١٩: األعراف  

) )ÎωH &rβ ?s3äθΡt$ Βt=n3s÷È &rρ÷ ?s3äθΡt$ ΒÏz #$:øƒs≈#Î$Ït (    ] حرفاً ٣١=  ] ٢٠: األعراف  

ولننتقل إىل اآلية العاشرة من هذا النص ، لنجدها أحد ركنني متناظرين متاماً يف مسألة 
  ..واحدة ، ركنها الثاين موجود يف النص نفسه 

) }̈ uθ ó™uθ sù $ yϑçλ m; ß≈ sÜø‹ ¤±9 $# y“Ï‰ ö7ãŠÏ9 $yϑçλ m; $tΒ y“Í‘… ãρ $ yϑåκ÷] tã ÏΒ $yϑÎγ Ï?≡uöθ y™ tΑ$s%uρ $ tΒ 

$ yϑä38 uηtΡ $ yϑä3š/ u‘ ô tã ÍνÉ‹≈ yδ Íοt� yf¤±9 $# HωÎ) β r& $tΡθä3 s? È÷s3 n=tΒ ÷ρr& $ tΡθä3s? z ÏΒ tÏ$Î#≈ sƒø:$# (   ]

   حرفاً ١٠٢=  ] ٢٠: األعراف 

) $ yϑ ßγ9 ©9 y‰ sù 9‘ρ á� äó Î/ 4 $ £ϑ n= sù $ s%# sŒ nο t� yf ¤±9 $# ôN y‰ t/ $ yϑ çλ m; $ yϑ åκ èE≡ u öθ y™ $ s) Ïÿ sÛ uρ Èβ$ xÿ ÅÁ øƒ s† $ yϑ Íκ ö� n= tã 

 ÏΒ É− u‘ uρ Ïπ ¨Ψ pg ø: $# ( $ yϑ ßγ1 yŠ$ tΡ uρ !$ yϑ åκ ›5 u‘ óΟ s9 r& $ yϑ ä3 pκ ÷Ξ r&  tã $ yϑ ä3 ù= Ï? Íο t� yf ¤±9 =  ] ٢٢: األعراف [   ) #$
   حرفاً ١٠٢

هذا النص هو ركن متناظر متاماً مع ركنٍ آخـر   وجند أنَّ جزءاً من اآلية العاشرة من
  ..موجود يف سياق احلديث السابق هلذا النص 

) }̈ uθ ó™ uθ sù $ yϑ çλ m; ß≈ sÜ ø‹ ¤±9 $# y“ Ï‰ ö7 ãŠ Ï9 $ yϑ çλ m; $ tΒ y“ Í‘… ãρ $ yϑ åκ ÷] tã  ÏΒ $ yϑ Îγ Ï?≡ u öθ y™ tΑ$ s% uρ $ tΒ 

Ρtηu83äϑy$ ‘u/š3äϑy$ ãtô δy≈‹ÉνÍ #$9±¤fy�tοÍ )ÎωH &rβ ?s3äθΡt$ Βt=n3s÷È (   ] حرفاً ٨٦=  ] ٢٠: األعراف   

) Ν x. uρ ÏiΒ >π tƒö� s% $yγ≈ uΖõ3 n=÷δ r& $ yδ u!$ y∨ sù $ uΖ ß™ù' t/ $ ¹G≈ u‹t/ ÷ρ r& öΝèδ šχθè=Í←!$ s% ∩⊆∪ $ yϑsù tβ%x. 

Šyãôθu1γßΟó )ÎŒø ỳ%!uδèΝ /t'ù™ßΖu$! )ÎωH &rβ %s$9äθþ#( )ÎΡ¯$ .äΖ¨$ ßs≈>ÍΗÏt (   ] ٨٦=  ] ٥ – ٤: األعراف 
    حرفاً

مسألة واحدة تصورها كلمات اهللا تعاىل وبشكلٍ جمرد عن الزمان واملكان ، لترسم لنا 
الركن الثاين يصور املصري الذي يواجهـه   ...حقيقة العصيان واالبتعاد عن منهج اهللا تعاىل 

الركن و.. البشر نتيجة االبتعاد عن أوامر اهللا تعاىل ، واتباعهم لوسوسة الشيطان وإغوائه 



 
األول يصور مشهداً يصور وسوسة الشيطان وإغوائه آلدم وزوجه حىت يبعدمها عن أوامر 

  ..اهللا تعاىل ، وبالتايل نيلهما اجلزاء على ذلك ، والذي يصوره الركن الثاين 
أنَّ اآلية العاشرة مع اآلية احلادية عشرة مها ركن متناظر متاماً مـع ركـن   وجند أيضاً 
  ..السياق التايل هلذا النص آخر موجود يف 

) }̈ uθ ó™uθ sù $ yϑçλ m; ß≈ sÜø‹ ¤±9 $# y“Ï‰ ö7ãŠÏ9 $yϑçλ m; $tΒ y“Í‘… ãρ $ yϑåκ÷] tã ÏΒ $yϑÎγ Ï?≡uöθ y™ tΑ$s%uρ $ tΒ 

$ yϑä38 uηtΡ $ yϑä3š/u‘ ôtã ÍνÉ‹≈yδ Íοt� yf¤±9 $# Hω Î) β r& $ tΡθä3s? È÷s3n=tΒ ÷ρ r& $tΡθä3s? zÏΒ tÏ$Î#≈ sƒø:$# ∩⊄⊃∪ 

ρu%s$™yϑyγßϑy$! )ÎΤoÎ’ 9s3äϑy$ 9sϑÏz #$9Ψ¨≈ÁÅ⇔Ïš (   ] حرفاً ١٢٧=  ] ٢١ – ٢٠: األعراف    

 ) û Í_ t6≈ tƒ tΠ yŠ# u $ ¨Β Î) öΝ ä3 ¨Ζ t� Ï? ù' tƒ ×≅ ß™ â‘ öΝ ä3Ζ ÏiΒ tβθ �Á à) tƒ ö/ ä3 ø‹ n= tæ  ÉL≈ tƒ# u   Ç yϑ sù 4’ s+ ¨? $# yx n= ô¹ r& uρ 

Ÿξ sù ì∃ öθ yz öΝ Íκ ö� n= tã Ÿω uρ öΝ èδ tβθ çΡ t“ øt s† ∩⊂∈∪ š Ï% ©! $# uρ (#θ ç/ ¤‹ x. $ uΖ ÏG≈ tƒ$ t↔ Î/ (#ρ ç� y9 õ3 tF ó™ $# uρ !$ pκ ÷] tã y7 Í× ¯≈ s9 'ρ é& 

&r¹ôsy≈=Ü #$9Ψ¨$‘Í ( δèΝö ùÏ�κp$ zy≈#Î$àρβt (   ] حرفاً ١٢٧=  ] ٣٦ – ٣٥: األعراف    
ركنان متناظران متاماً ملسألة واحدة ، يصور ركنها األول كيف أنّ الشيطان يطغـي  

ويصور ركنها الثاين أنَّ منهج اهللا تعاىل الذي يريـده   تعاىل ، اإلنسان ليبعده عن منهج اهللا
إنما يكون من خالل الرسـل   ،لعباده والذي جيعل اإلنسان بعيداً عن وسوسات الشيطان 

  ..الذين يبعثهم اهللا تعاىل ، ويصور ثواب من يلتزم بأوامر اهللا تعاىل وعقاب من يعصيها 
عاشرة واحلادية عشرة مها أيضاً الركن األول يف مسـألة  وجند أيضاً أنَّ هاتني اآليتني ال

  ..مكونة من ركنني متناظرين متاماً ، ركنها الثاين موجود يف حلقة أُخرى 
) }̈ uθ ó™uθ sù $ yϑçλ m; ß≈ sÜø‹ ¤±9 $# y“Ï‰ ö7ãŠÏ9 $yϑçλ m; $tΒ y“Í‘… ãρ $ yϑåκ÷] tã ÏΒ $yϑÎγ Ï?≡uöθ y™ tΑ$s%uρ $ tΒ 

$ yϑä38 uηtΡ $ yϑä3š/u‘ ôtã ÍνÉ‹≈yδ Íοt� yf¤±9 $# Hω Î) β r& $ tΡθä3s? È÷s3n=tΒ ÷ρ r& $tΡθä3s? zÏΒ tÏ$Î#≈ sƒø:$# ∩⊄⊃∪ 

ρu%s$™yϑyγßϑy$! )ÎΤoÎ’ 9s3äϑy$ 9sϑÏz #$9Ψ¨≈ÁÅ⇔Ïš (  ] حرفاً ١٢٧=  ] ٢١ – ٢٠: األعراف    



 

) ø— Ì“ øÿ tF ó™ $# uρ Ç tΒ |M ÷è sÜ tG ó™ $# Ν åκ ÷] ÏΒ y7 Ï? öθ |Á Î/ ó= Î= ô_ r& uρ Ν Íκ ö� n= tã y7 Î= ø‹ sƒ ¿2 š� Î= Å` u‘ uρ óΟ ßγ ø. Í‘$ x© uρ 

’ Îû ÉΑ≡ uθ øΒ F{ $# Ï‰≈ s9 ÷ρ F{ $# uρ öΝ èδ ô‰ Ïã uρ 4 $ tΒ uρ ãΝ èδ ß‰ Ïè tƒ ß≈ sÜ ø‹ ¤±9 $# �ω Î) # ·‘ρ ã� äî ∩∉⊆∪ ¨β Î) “ ÏŠ$ t6 Ïã }§ øŠ s9 

9s�š æt=nŠøγÎΟó ™ß=ùÜs≈Ö 4 ρu.x∀s†4 /Î�t/nÎ7y ρu2Å‹ξW (   ]حرفاً ١٢٧=  ] ٦٥ – ٦٤:  اإلسراء    

ر خطاباً من اهللا تعاىل إلبليس لعنه اهللا تعاىل ، يقول له فيه اسـتفزز  الركن الثاين يصو
.. من استطعت منهم ، وعدهم ما شئت ، فإنَّ عبادي املخلصني ليس لك عليهم سلطان 

  ..والركن األول يصور مشهداً من هذه الوسوسة وهذا التوعد واإلغواء 
 متناظرين متاماً يف مسـألة ركنـها   وجند أيضاً أنَّ اآلية احلادية عشرة هي أحد ركنني

  ..موجود يف حلقة أُخرى ، وبواحدات تصوير متناظرة متاماً الثاين 
) ρu%s$™yϑyγßϑy$! )ÎΤoÎ’ 9s3äϑy$ 9sϑÏz #$9Ψ¨≈ÁÅ⇔Ïš (  ] حرفاً ٢٥=  ] ٢١: األعراف    

) ùs$$?¨7tèãθνç )Îω� ùs�Ìƒ)Z$ ΒiÏz #$9øϑßσ÷ΒÏΖÏt (    ]رفاً  ح ٢٥=  ] ٢٠:  سبأ  
الركن األول يصور مشهداً من إغواء إبليس آلدم وزوجه ، والركن الثاين يصور اتباع 

  ..الكثري من البشر هلذا اإلغواء 
وجند أيضاً أنَّ اآلية احلادية عشرة هي ركن متناظر متاماً مع ركنٍ آخـر موجـود يف   

  ..حلقة أُخرى 
) ùs)à=ùΖu$ ƒt≈¯↔t$ŠyΠã )Îβ¨ δy≈‹x# ãt‰ßρA 9©7y ρu9Ï“tρ÷_Å�š (   ]حرفاً   ٢٥=  ] ١١٧:  طه  

) ρu%s$™yϑyγßϑy$! )ÎΤoÎ’ 9s3äϑy$ 9sϑÏz #$9Ψ¨≈ÁÅ⇔Ïš (  ] حرفاً ٢٥=  ] ٢١: األعراف    

الركن األول يصور حتذير اهللا تعاىل آلدم وزوجه من إغواء إبليس هلما ، والركن الثاين 
  ..يصور مشهداً من هذا اإلغواء 

أنَّ اآلية احلادية عشرة هي ركن متناظر متاماً مع ركنٍ آخـر موجـود يف   وجند أيضاً 
  ..حلقة أُخرى 
) ρu%s$™yϑyγßϑy$! )ÎΤoÎ’ 9s3äϑy$ 9sϑÏz #$9Ψ¨≈ÁÅ⇔Ïš (  ] حرفاً ٢٥=  ] ٢١: األعراف    



 

) ùsGt=n)¤‘# u#ŠyΠã ΒÏ ‘§/nÎµÏ .x=Îϑy≈M; ùsGt$>z ãt=n‹øµÏ 4 (   ]اًحرف ٢٥=  ] ٣٧:  البقرة        

الركن األول يصور إغواء إبليس آلدم وزوجه ، والركن الثاين يصور التوبة اليت تلقّاها 
  ..آدم من اهللا تعاىل ، نتيجة استجابته هلذا اإلغواء 

لة ، ركنها أهو ركن متناظر متاماً يف مسوجند أنَّ جزءاً من اآلية العاشرة يف هذا النص 
  ..الثاين موجود يف حلقة أُخرى 

) }̈ uθ ó™ uθ sù $ yϑ çλ m; ß≈ sÜ ø‹ ¤±9 $# y“ Ï‰ ö7 ãŠ Ï9 $ yϑ çλ m; $ tΒ y“ Í‘… ãρ $ yϑ åκ ÷] tã  ÏΒ $ yϑ Îγ Ï?≡ u öθ y™ tΑ$ s% uρ $ tΒ 

Ρtηu83äϑy$ ‘u/š3äϑy$ ãtô δy≈‹ÉνÍ #$9±¤fy�tοÍ )ÎωH &rβ ?s3äθΡt$ Βt=n3s÷È (   ] حرفاً ٨٦=  ] ٢٠: األعراف   

) øŒ Î) uρ $ uΖ ù= è% Ïπ s3 Í× ¯≈ n= yϑ ù= Ï9 (#ρ ß‰ ß∨ ó™ $# tΠ yŠ Kψ (# ÿρ ß‰ yf |¡ sù Hω Î) }§Š Î= ö/ Î) tβ% x. z ÏΒ Çd Éf ø9 $# t, |¡ xÿ sù ô tã 

&rΒø�Ì ‘u/nÎµÏÿ 3 &rùsFtG−‚Ï‹äρΡtµç… ρuŒè‘hÍƒ−Ftµç…ÿ &rρ÷9ÏŠu$!u ΒÏ ŠßρΤÎ’ (    ]حرفاً ٨٦=  ] ٥٠:  الكهف  

الركن األول يصور مشهداً من إغواء إبليس آلدم وزوجه ، والركن الثـاين يصـور   
عصيان إبليس ألمر ربه ، وحتذير بين آدم من االستجابة لغوايته واتخاذه وذريته أولياء من 

  ..دون اهللا تعاىل 
وجند أيضاً أنَّ هذا اجلزء من اآلية العاشرة يف هذا النص هو ركن متفاضلٌ درجة مـع  

  ..ركنٍ آخر موجود يف السياق التايل هلذا النص 
) }̈ uθ ó™ uθ sù $ yϑ çλ m; ß≈ sÜ ø‹ ¤±9 $# y“ Ï‰ ö7 ãŠ Ï9 $ yϑ çλ m; $ tΒ y“ Í‘… ãρ $ yϑ åκ ÷] tã  ÏΒ $ yϑ Îγ Ï?≡ u öθ y™ tΑ$ s% uρ $ tΒ 

Ρtηu83äϑy$ ‘u/š3äϑy$ ãtô δy≈‹ÉνÍ #$9±¤fy�tοÍ )ÎωH &rβ ?s3äθΡt$ Βt=n3s÷È (   ] حرفاً ٨٦=  ] ٢٠: األعراف   

) ¨βÎ) šÉ‹ ©9$# (#θç/ ¤‹x. $ uΖ ÏG≈ tƒ$ t↔Î/ (#ρç� y9õ3 tFó™$# uρ $pκ ÷] tã Ÿω ßx −Gxÿ è? öΝçλ m; Ü>≡uθö/ r& Ï !$ uΚ¡¡9$# Ÿω uρ 

ƒt‰ôzä=èθβt #$9øfyΨ¨πs myL®4 ƒt=Îky #$:øgpϑy≅ã ûÎ’ ™yΟdÉ #$:øƒÏ‹u$ÞÅ 4 (    ] حرفاً ٨٥=  ] ٤٠: األعراف  

الركن األول يصور مشهداً من وسوسة الشيطان آلدم وزوجه ، إلبعادمها عن اتبـاع  
مر اهللا تعـاىل ويكـذّب بآياتـه    أور مصري من ال يتبع أمر اهللا تعاىل ، والركن الثاين يص



 
ويستكرب عنها ، ولكن من الزاوية اليت يعلمها اهللا تعاىل ، واليت ال ينظر منها أولئك الذين 

  ..يات اهللا تعاىل ويستكربون عنها بآيكذّبون 
رين ولو نظرنا يف هذا اجلزء من اآلية العاشرة لرأيناه مسألة مكونة من ركنني متنـاظ 

  ..متاماً 
) }̈ uθ ó™ uθ sù $ yϑ çλ m; ß≈ sÜ ø‹ ¤±9 $# y“ Ï‰ ö7 ãŠ Ï9 $ yϑ çλ m; $ tΒ y“ Í‘… ãρ $ yϑ åκ ÷] tã  ÏΒ $ yϑ Îγ Ï?≡ u öθ y™ (   ] األعراف

  حرفاً ٤٣=  ] ٢٠: 

) tΑ$ s% uρ $ tΒ $ yϑ ä38 uη tΡ $ yϑ ä3 š/ u‘ ô tã Íν É‹≈ yδ Íο t� yf ¤±9 $# Hω Î) β r& $ tΡθ ä3 s? È ÷ s3 n= tΒ (   ] األعــراف :

  اًحرف ٤٣=  ] ٢٠
  ..ولو نظرنا يف اآلية العاشرة لرأينا عدة مسائل 

) ùsFt3äθΡt$ ΒÏz #$9à©≈>ÍΗÏt (   ] حرفاً ١٥=  ] ١٩: األعراف  

) ùsθu™óθu}̈ ;mλçϑy$ #$9±¤‹øÜs≈ß (   ] حرفاً ١٥=  ] ٢٠: األعراف  

) 9ÏŠã7ö‰Ï“y ;mλçϑy$ (  =حروف  ٩ ..) Βt$ ρã…‘Í“y ãt]÷κåϑy$ (  =حروف ١٠  

) 9ÏŠã7ö‰Ï“y ;mλçϑy$ (  =حروف  ٩  ..) ΒÏ ™yθöu≡?ÏγÎϑy$ (  =حروف ٩  

) Βt$ ρã…‘Í“y ãt]÷κåϑy$ (  =حروف  ١٠ ..) ΒÏ ™yθöu≡?ÏγÎϑy$ (  =حروف ٩  

) )ÎωH &rβ ?s3äθΡt$ Βt=n3s÷È (  =حرفاً  ١٥ ..) &rρ÷ ?s3äθΡt$ ΒÏz #$:øƒs≈#Î$Ït (   =حرفاً ١٦  
احلادية عشرة والثانية عشرة لوجدنامها ركناً متناظراً متاماً  جمموع اآليتنيولو نظرنا إىل 

  ..مع ركن آخر ، موجود يف السياق التايل هلذا النص 
) !$ yϑ ßγ yϑ y™$ s% uρ ’ ÎoΤ Î) $ yϑ ä3 s9 z Ïϑ s9 š Ï⇔ ÅÁ≈ ¨Ψ9 $# ∩⊄⊇∪ $ yϑ ßγ9 ©9 y‰ sù 9‘ρ á� äó Î/ 4 $ £ϑ n= sù $ s%# sŒ nο t� yf ¤±9 $# 

ôN y‰ t/ $ yϑ çλ m; $ yϑ åκ èE≡ u öθ y™ $ s) Ïÿ sÛ uρ Èβ$ xÿ ÅÁ øƒ s† $ yϑ Íκ ö� n= tã  ÏΒ É− u‘ uρ Ïπ ¨Ψ pg ø: $# ( $ yϑ ßγ1 yŠ$ tΡ uρ !$ yϑ åκ ›5 u‘ óΟ s9 r& $ yϑ ä3 pκ ÷Ξ r& 



 

 tã $ yϑ ä3 ù= Ï? Íο t� yf ¤±9 $# ≅ è% r& uρ !$ yϑ ä3 ©9 ¨β Î) z≈ sÜ ø‹ ¤±9 $# $ yϑ ä3 s9 Aρ ß‰ tã × Î7 •Β (   ]٢٢ – ٢١:  األعراف [ 
    حرفاً ١٥٤= 

) ô yϑ sù ÞΟ n= øß r& Ç £ϑ ÏΒ 3“ u� tI øù $# ’ n? tã «! $# $ ¹/ É‹ x. ÷ρ r& z> ¤‹ x. ÿ Ïµ ÏG≈ tƒ$ t↔ Î/ 4 y7 Í× ¯≈ s9 'ρ é& öΝ çλ é;$ oΨ tƒ Ν åκ â:� ÅÁ tΡ 

z ÏiΒ É=≈ tG Å3 ø9 $# ( # ¨L ym # sŒ Î) öΝ åκ øE u !% ỳ $ uΖ è= ß™ â‘ öΝ åκ tΞ öθ ©ù uθ tG tƒ (# þθ ä9$ s% t ø r& $ tΒ óΟ çGΨ ä. tβθ ãã ô‰ s?  ÏΒ Âχρ ßŠ «! $# 

( %s$9äθ#( Ê|=�θ#( ãtΖ¨$ ρu−yκÍ‰ßρ#( ãt?n’# &rΡÿà¦ÅκÍΝö &rΞ¨κåΝö .x%Ρçθ#( .x≈ÿÏ�Ìt (  ]١٥٤=  ] ٣٧:  األعراف 
    حرفاً

الركن الثاين يصور حكماً يبين الظلم نتيجة افتـراء الكـذب علـى اهللا تعـاىل     .. 
والركن األول يصور مشـهداً  .. والنتيجة اليت حيصدها من يقوم بذلك  ،والتكذيبِ بآياته 

إبليس وكذبه وعدم إطاعته ألوامر اهللا تعاىل ، وقيامه بإغواء آدم وجتربة حاصلة تبين افتراء 
  ..وزوجه 

وجند أيضاً أنَّ جزءاً من اآلية الثانية عشرة هو ركن متناظر متاماً مع ركـن آخـر يف   
  ..حلقة أُخرى من حلقات تصوير هذه القصة 

) šZ uθ ó™ uθ sù Ïµ øŠ s9 Î) ß≈ sÜ ø‹ ¤±9 $# tΑ$ s% ãΠ yŠ$ t↔ ¯≈ tƒ ö≅ yδ y7 —9 ßŠ r& 4’ n? tã Íο t� yf x© Ï$ ù# èƒ ø:  ١٢٠:  طه[   ) #$

   حرفاً ٤٠=  ]

 ) $ yϑ ßγ9 ©9 y‰ sù 9‘ρ á� äó Î/ 4 $ £ϑ n= sù $ s%# sŒ nο t� yf ¤±9 $# ôN y‰ t/ $ yϑ çλ m; $ yϑ åκ èE≡ u öθ y™ (  ]٢٢:  األعراف [  =
   حرفاً ٤٠

  ..ولو نظرنا يف اآلية الثانية عشرة لوجدنا عدة مسائل 
) %s$Αt ùs6Îϑy$! &rîøθuƒ÷KoΖÏ‘ {V%øèã‰yβ¨ ;mλçΝö ÀÅ�u≡Ûs7y #$9øΚã¡óFt)ÉΛt (  ]٣٥=  ] ١٦:  األعــراف 
    حرفاً
) ρuΡt$Šy1γßϑy$ ‘u5›κåϑy$! &r9sΟó &rΞ÷κp3äϑy$ ãt ?Ï=ù3äϑy$ #$9±¤fy�tοÍ (  ]حرفاً ٣٥=  ] ٢٢:  األعراف    

) ùs=nϑ£$ Œs#%s$ #$9±¤fy�tοn (  =حرفاً ١٤   ..) /t‰yNô ;mλçϑy$ ™yθöu≡Eèκåϑy$ (  =حرفاً ١٤  



 

) /t‰yNô ;mλçϑy$ (  =حروف  ٧ ..  ) ™yθöu≡Eèκåϑy$ (  =حروف ٧  

) ùs=nϑ£$ Œs#%s$ #$9±¤fy�tοn /t‰yNô ;mλçϑy$ ™yθöu≡Eèκåϑy$ (  =حرفاً ٢٨  

) ρuÛsÿÏ)s$ †sƒøÁÅÿx$βÈ ãt=n�öκÍϑy$ ΒÏ ρu‘u−É #$:øgpΨ¨πÏ ( (  =حرفاً ٢٧  

) †sƒøÁÅÿx$βÈ ãt=n�öκÍϑy$ ΒÏ ρu‘u−É #$:øgpΨ¨πÏ ( (  =حرفاً ٢٢  

) &r9sΟó &rΞ÷κp3äϑy$ ãt ?Ï=ù3äϑy$ #$9±¤fy�tοÍ (   =حرفاً ٢٢  

ولو نظرنا يف اآلية الثالثة عشرة من هذا النص لوجدناها ركناً متناظراً متامـاً مـع   .. 
  ..ركنٍ آخر موجود يف النص ذاته 

) ãΠyŠ$ t↔̄≈ tƒuρ ôä3ó™$# |MΡ r& y7 ã_ ÷ρy— uρ sπ̈Ψ yf ø9$# Ÿξä3sù ôÏΒ ß] ø‹ym $ yϑçFø⁄ Ï© Ÿωuρ $ t/ t� ø)s? ÍνÉ‹≈ yδ 

#$9±¤fy�tοn (   ]حرفاً ٥٣=  ] ١٩:  األعراف    

 ) Ÿω$ s% $ uΖ −/ u‘ !$ oΨ ÷Η s> sß $ uΖ |¡ àÿΡ r& β Î) uρ óΟ ©9 ö� Ïÿ øó s? $ uΖ s9 $ oΨ ôϑ ym ö� s? uρ ¨ sðθ ä3 uΖ s9 z ÏΒ zƒ Î� Å£≈ y‚ ø9 $# (   ]

        حرفاً ٥٣=  ] ٢٣:  األعراف
ة ، الركن األونه اهللا تعاىل آلدم وزوجه يف اجلنر املنهج السليم الذي بيوالركن ل يصو

وطلب املغفرة من  ،الثاين يصور اعتراف آدم وزوجه بالظلم نتيجة عدم االلتزام ذا املنهج 
  ..اهللا تعاىل 

وجند أيضاً أنَّ جزءاً من اآلية الثالثة عشرة هو ركن متفاضل درجة مع ركـن آخـر   
  .. النص ذاته موجود يف
) $ uΖ −/u‘ !$ oΨ ÷Ηs>sß $ uΖ |¡àÿΡr& β Î)uρ óΟ ©9 ö� Ïÿ øós? $ uΖs9 $ oΨ ôϑymö� s? uρ ¨sðθä3uΖ s9 zÏΒ zƒÎ� Å£≈ y‚ø9 $# (   ] 

        حرفاً ٤٩=  ] ٢٣:  األعراف
) ô‰ s% $ uΖ ø9 t“Ρ r& ö/ ä3 ø‹ n= tæ $ U™$ t7 Ï9 “ Í‘≡ uθ ãƒ öΝ ä3 Ï?≡ u öθ y™ $ W±„ Í‘ uρ ( â¨$ t7 Ï9 uρ 3“ uθ ø) −G9 $# y7 Ï9≡ sŒ ×� ö� yz 4 (    ]

             حرفاً ٥٠=  ] ٢٦:  األعراف



 
الركن األول يصور االعتراف بظلم النفس ، وطلب املغفرة والرمحـة نتيجـة عـدم    

، مصوراً هذه املسألة من الزاويـة   السوءة، وهذا ما أدى إىل إظهار االلتزام باألمر اإلهلي 
املنـهج   –من منظار علم اهللا تعـاىل   –  فيصورأما الركن الثاين.. اليت ختص آدم وزوجه 

السليم الذي يغطّي عورات بين آدم ، ويدعوهم إىل اللباس الذي يواري سـوءام ، وإىل  
  ..لباس التقوى ، حىت ال يظلموا أنفسهم ويكونوا من اخلاسرين 

ر موجود وجند أيضاً أنَّ جزءاً من اآلية الثالثة عشرة هو ركن متناظر متاماً مع ركن آخ
  ..يف النص نفسه 

) ρu)Îβ 9©Οó ?sóøÿÏ�ö 9sΖu$ ρu?s�ömyϑôΨo$ 9sΖu3äθðs¨ ΒÏz #$9ø‚y≈£Å�Îƒz (  ]٣٤=  ] ٢٣:  األعــراف 
        حرفاً
) %s$Αt ùÏ�κp$ Brtø‹uθöβt ρuùÏ‹γy$ ?sϑßθ?èθβt ρuΒÏ]÷κp$ Béƒø�t_ãθβt (    ]حرفاً ٣٤=  ] ٢٥:  األعراف   

  ..لتني ألثالثة عشرة لرأينا مسولو نظرنا يف اآلية ا
) )Îβ¨ #$9±¤‹øÜs≈z 9s3äϑy$ ãt‰ßρA Β•7Î× (  ]حرفاً ١٩=  ] ٢٢:  األعراف  

) %s$ωŸ ‘u/−Ζu$ ßs>sΗ÷Ψo$! &rΡÿà¡|Ζu$ (   ]حرفاً ١٩=  ] ٢٣:  األعراف  

) ‘u/−Ζu$ ßs>sΗ÷Ψo$! &rΡÿà¡|Ζu$ (   ]حرفاً ١٥=  ] ٢٣:  األعراف  

) 9sΖu3äθðs¨ ΒÏz #$9ø‚y≈£Å�Îƒz (   ]حرفاً ١٥=  ] ٢٣:  األعراف  

ولننتقل إىل اآلية الرابعة عشرة ، لنجدها أحد ركنني متناظرين متاماً يف مسألة ، ركنها 
  ..الثاين موجود يف السياق التايل هلذا النص 

) tΑ$ s% (#θ äÜ Î7 ÷δ $# ö/ ä3 àÒ ÷è t/ CÙ ÷è t7 Ï9 Aρ ß‰ tã ( ö/ ä3 s9 uρ ’ Îû ÇÚ ö‘ F{ $# @� s) tG ó¡ ãΒ ìì≈ tF tΒ uρ 4’ n< Î) & Ïm (   ]

     حرفاً ٤٧=  ] ٢٤:  األعراف
) Èe≅ ä3 Ï9 uρ >π ¨Β é& ×≅ y_ r& ( # sŒ Î* sù u !% ỳ öΝ ßγ è= y_ r& Ÿω tβρ ã� Åz ù' tG ó¡ o„ Zπ tã$ y™ ( Ÿω uρ šχθ ãΒ Ï‰ ø) tG ó¡ o„ (   ]

     حرفاً ٤٧=  ] ٣٤:  األعراف



 
مسـتقراً   الركن األول يصور هبوط البشر بعضهم لبعض عدو ، وأنَّ هلـم يف األرض 

والركن الثاين يبين أنَّ هذا املستقر واملتاع لكلّ أمة له أجـل ال يتـأخر   .. ومتعاً إىل حني 
  ..ساعة وال يتقدم 

وجند أيضاً أنَّ اآلية الرابعة عشرة من هذا النص هي ركن متفاضل درجة مع ركـن  
  ..آخر ، موجود يف حلقة أُخرى من حلقات هذه القصة 

) tΑ$ s% (#θ äÜ Î7 ÷δ $# ö/ ä3 àÒ ÷è t/ CÙ ÷è t7 Ï9 Aρ ß‰ tã ( ö/ ä3 s9 uρ ’ Îû ÇÚ ö‘ F{ $# @� s) tG ó¡ ãΒ ìì≈ tF tΒ uρ 4’ n< Î) & Ïm (  ]

     حرفاً ٤٧=  ] ٢٤:  األعراف
) tΑ$ s% $ sÜ Î7 ÷δ $# $ yγ ÷Ψ ÏΒ $ Jè‹ ÏΗ sd ( öΝ ä3 àÒ ÷è t/ CÙ ÷è t7 Ï9 Aρ ß‰ tã ( $ ¨Β Î* sù Ν à6 ¨Ζ t� Ï? ù' tƒ  Íh_ ÏiΒ “ W‰ èδ (   ]

         حرفاً ٤٦=  ] ١٢٣:  طه

ولكن الركن األول .. ركنان متناظران يصوران مسألة القرار اإلهلي باهلبوط من اجلنة 
يصور هذه املسألة من زاوية جعل األرض لبين آدم مستقراً ومتاعاً ، والركن الثاين يصورها 

  ..من زاوية إنزال مناهج اهللا تعاىل على بين آدم واليت حتمل هلم اهلدى 
اآلية الرابعة عشرة هي ركن متفاضل درجة مع ركن آخر موجـود يف   وجند أيضاً أنَّ

  ..السياق السابق هلذا النص 
) tΑ$ s% (#θ äÜ Î7 ÷δ $# ö/ ä3 àÒ ÷è t/ CÙ ÷è t7 Ï9 Aρ ß‰ tã ( ö/ ä3 s9 uρ ’ Îû ÇÚ ö‘ F{ $# @� s) tG ó¡ ãΒ ìì≈ tF tΒ uρ 4’ n< Î) & Ïm (  ]

     حرفاً ٤٧=  ] ٢٤:  األعراف
) ô‰ s) s9 uρ öΝ à6≈ ¨Ζ ©3 tΒ ’ Îû ÇÚ ö‘ F{ $# $ uΖ ù= yè y_ uρ öΝ ä3 s9 $ pκ� Ïù |· ÍŠ≈ yè tΒ 3 Wξ‹ Î= s% $ ¨Β tβρ ã� ä3 ô± s? (   ]

     حرفاً ٤٦=  ] ١٠:  األعراف

الركن األول يصور هذه املسألة من زاوية اهلبوط إىل األرض ، وجعلـها لـبين آدم   
ض ، مستقراً ومتاعاً إىل حني ، والركن الثاين يصورها من زاوية متكـني بـين آدم يف األر  

  ..وامتنان اهللا تعاىل عليهم بذلك ، وعلى الرغم من ذلك قليالً ما يشكرون 



 
ونرى أيضاً أنَّ جزءاً من اآلية الرابعة عشرة هو ركن متناظر متاماً مع ركـنٍ آخـر ،   

  ..موجود يف النص ذاته 
) {V%øèã‰yβ¨ ;mλçΝö ÀÅ�u≡Ûs7y #$9øΚã¡óFt)ÉΛt (   ] حرفاً ٢١=  ] ١٦: األعراف  

) %s$Αt #$δ÷7ÎÜäθ#( /tè÷Òà3ä/ö 9Ï7tè÷ÙC ãt‰ßρA ( (  ] حرفاً ٢١=  ] ٢٤: األعراف  

وجند أيضاً أنَّ اآليتني الثالثة عشرة والرابعة عشرة مها ركن متناظر متاماً مع ركن آخر 
  ..موجود يف السياق السابق هلذا النص 

) Ÿω$ s% $ uΖ −/ u‘ !$ oΨ ÷Η s> sß $ uΖ |¡ àÿΡ r& β Î) uρ óΟ ©9 ö� Ïÿ øó s? $ uΖ s9 $ oΨ ôϑ ym ö� s? uρ ¨ sðθ ä3 uΖ s9 z ÏΒ zƒ Î� Å£≈ y‚ ø9 $# ∩⊄⊂∪ 

tΑ$ s% (#θ äÜ Î7 ÷δ $# ö/ ä3 àÒ ÷è t/ CÙ ÷è t7 Ï9 Aρ ß‰ tã ( ö/ ä3 s9 uρ ’ Îû ÇÚ ö‘ F{ $# @� s) tG ó¡ ãΒ ìì≈ tF tΒ uρ 4’ n< Î) & Ïm (   ]األعراف 

     حرفاً ١٠٠=  ] ٢٤ – ٢٣: 

 ) ôtΒuρ ôM ¤ÿ yz … çµãΨƒÎ—≡uθ tΒ y7 Í× ¯≈ s9 'ρé' sù tÏ%©!$# (# ÿρã� Å¡yz Νåκ |¦àÿΡ r& $ yϑÎ/ (#θçΡ%x. $uΖ ÏG≈ tƒ$t↔Î/ tβθßϑÎ=ôà tƒ 

∩∪ ô‰ s) s9uρ öΝ à6≈̈Ζ ©3tΒ ’ Îû ÇÚö‘F{$# $ uΖ ù=yèy_ uρ öΝä3 s9 $pκ� Ïù |·ÍŠ≈yè tΒ 3 Wξ‹ Î=s% $ ¨Β tβρã� ä3ô±s? (  ]

     حرفاً ١٠٠=  ] ١٠ – ٩:  األعراف
صيام لألمر اإلهلي ، وأنَّ الركن الثاين يصور حكماً للذين خفّت موازينهم ، نتيجة ع

اهللا تعاىل مكّنهم يف األرض ، وجعل هلم فيها معايش ، وعلى الرغم من ذلك قلـيالً مـا   
والركن األول يصور مشهداً يبين هذا احلكم ، فهـو يصـور اعتـراف آدم    .. يشكرون 

مهم باألمر اإلهلي نتيجة عدم التزا ،وزوجه بالذنب ، وطلبهما املغفرة والرمحة من اهللا تعاىل 
  ..الذي حدده اهللا تعاىل ، وهبوط بين آدم إىل األرض حىت حني 

وجند أنَّ اآليات الثالثة عشرة والرابعة عشرة واخلامسة عشرة ، هي مبجموعها ركـن  
  ..متفاضل درجة مع ركنٍ آخر ، هو اآلية األخرية من هذا النص 



 

) Ÿω$ s% $ uΖ −/ u‘ !$ oΨ ÷Η s> sß $ uΖ |¡ àÿΡ r& β Î) uρ óΟ ©9 ö� Ïÿ øó s? $ uΖ s9 $ oΨ ôϑ ym ö� s? uρ ¨ sðθ ä3 uΖ s9 z ÏΒ zƒ Î� Å£≈ y‚ ø9 $# ∩⊄⊂∪ 

tΑ$ s% (#θ äÜ Î7 ÷δ $# ö/ ä3 àÒ ÷è t/ CÙ ÷è t7 Ï9 Aρ ß‰ tã ( ö/ ä3 s9 uρ ’ Îû ÇÚ ö‘ F{ $# @� s) tG ó¡ ãΒ ìì≈ tF tΒ uρ 4’ n< Î) & Ïm ∩⊄⊆∪ tΑ$ s% $ pκ� Ïù 

Brtø‹uθöβt ρuùÏ‹γy$ ?sϑßθ?èθβt ρuΒÏ]÷κp$ Béƒø�t_ãθβt (   ]حرفاً ١٣٤=  ] ٢٥ – ٢٣:  فاألعرا     

) û Í_ t6≈ tƒ tΠ yŠ# u Ÿω ãΝ à6 ¨Ψ t⊥ ÏF øÿ tƒ ß≈ sÜ ø‹ ¤±9 $# !$ yϑ x. yl t� ÷z r& Ν ä3 ÷ƒ uθ t/ r& z ÏiΒ Ïπ ¨Ζ yf ø9 $# äí Í”∴ tƒ $ yϑ åκ ÷] tã 

$ yϑ åκ y�$ t7 Ï9 $ yϑ ßγ tƒ Î� ã� Ï9 !$ yϑ Íκ ÌE≡ u öθ y™ 3 … çµ ¯Ρ Î) öΝ ä31 t� tƒ uθ èδ … çµ è=‹ Î6 s% uρ ô ÏΒ ß] ø‹ ym Ÿω öΝ åκ tΞ ÷ρ t� s? 3 $ ¯Ρ Î) $ uΖ ù= yè y_ 

#$9±¤Šu≈ÜÏt &rρ÷9Ï‹u$!u 9Ï#©%Ït ωŸ ƒãσ÷ΒÏΖãθβt (   ]حرفاً ١٣٥=  ] ٢٧:  األعراف     
الركن الثاين يصور حتذيراً عاماً لبين آدم من أن يفتنهم الشيطان ، ويذكّرهم بـإغواء  

 ،ج اإلهلـي  الشيطان آلدم وزوجه ، وأنَّ الشيطان ويلّ الذين ال يؤمنون وال يتبعون املنـه 
أما الركن األول فيصـور  .. وذلك من الزاوية العامة اليت ينظر منها البشر إىل هذه املسالة 

مشهداً خاصاً يرتبط ذا احلكم ، ونتيجة عدم اتباعه ، وذلك من الزاوية اخلاصة اليت يلقى 
  ..منها الضوء على قصة آدم عليه السالم وزوجه 

 الرابعة عشرة واخلامسة عشرة مها ركن متفاضل درجة مع ركن وجند أيضاً أنَّ اآليتني
  ..آخر ، هو اآلية السادسة عشرة من هذا النص 

) tΑ$ s% (#θ äÜ Î7 ÷δ $# ö/ ä3 àÒ ÷è t/ CÙ ÷è t7 Ï9 Aρ ß‰ tã ( ö/ ä3 s9 uρ ’ Îû ÇÚ ö‘ F{ $# @� s) tG ó¡ ãΒ ìì≈ tF tΒ uρ 4’ n< Î) & Ïm ∩⊄⊆∪ 

%s$Αt ùÏ�κp$ Brtø‹uθöβt ρuùÏ‹γy$ ?sϑßθ?èθβt ρuΒÏ]÷κp$ Béƒø�t_ãθβt (  ]حرفاً ٨١=  ] ٢٥ – ٢٤:  األعراف     

) û Í_ t6≈ tƒ tΠ yŠ# u ô‰ s% $ uΖ ø9 t“Ρ r& ö/ ä3 ø‹ n= tæ $ U™$ t7 Ï9 “ Í‘≡ uθ ãƒ öΝ ä3 Ï?≡ u öθ y™ $ W±„ Í‘ uρ ( â¨$ t7 Ï9 uρ 3“ uθ ø) −G9 $# y7 Ï9≡ sŒ 

zy�ö�× 4 Œs≡9Ï�š ΒÏô u#ƒt≈MÏ #$!« 9sèy=¯γßΟó ƒt‹¤.©�ãρβt (   ]حرفاً ٨٠=  ] ٢٦:  األعراف     
الركن األول يصور هذه املسألة من زاوية نتيجة عصيان األمر اإلهلي ، والذي أدى إىل 

أما الركن الثاين فيصورها من زاوية إعطاء األمر اإلهلي واألمر باتباعـه  .. اهلبوط من اجلنة 
  ..بعد اهلبوط من اجلنة 



 
ة هو ركن متفاضل درجة مع ركنٍ آخـر  وجند أيضاً أنَّ جزءاً من اآلية السادسة عشر

  ..موجود يف النص ذاته 
) }̈ uθó™ uθsù $ yϑçλm; ß≈ sÜø‹ ¤±9 $# y“Ï‰ ö7ãŠ Ï9 $ yϑçλm; $ tΒ y“Í‘… ãρ $ yϑåκ ÷] tã  ÏΒ $yϑÎγ Ï?≡uöθ y™ (  ]  

       حرفاً ٤٣=  ] ٢٠:  األعراف
) ô‰ s% $ uΖ ø9 t“Ρ r& ö/ ä3 ø‹ n= tæ $ U™$ t7 Ï9 “ Í‘≡ uθ ãƒ öΝ ä3 Ï?≡ u öθ y™ $ W±„ Í‘ uρ ( â¨$ t7 Ï9 uρ 3“ uθ ø) −G9 :  األعراف[   ) #$

       حرفاً ٤٤=  ] ٢٦
الركن الثاين يصور حكماً عاماً لبين آدم ، ومن الزاوية اليت ختاطب مجيع بـين آدم ،  

أما الركن األول فهو يصـور  .. ي عورام احلسية واملعنوية مبيناً لباس التقوى الذي يغطّ
وسوسـة  يبـين   –وية اليت تصور قصة آدم وزوجه يف اجلنـة  ومن الزا –مشهداً خاصاً 

دف إظهار هذه العورات ، األمر الذي ينهى اهللا تعاىل عنه والذي يصـوره  هلما الشيطان 
  ..بشكلٍ عام الركن الثاين 

وجند أيضاً أنَّ اآلية السادسة عشرة هي ركن متناظر متاماً مع ركنٍ آخر موجـود يف  
  ..النص ذاته 
) û Í_ t6≈ tƒ tΠ yŠ# u ô‰ s% $ uΖ ø9 t“Ρ r& ö/ ä3 ø‹ n= tæ $ U™$ t7 Ï9 “ Í‘≡ uθ ãƒ öΝ ä3 Ï?≡ u öθ y™ $ W±„ Í‘ uρ ( â¨$ t7 Ï9 uρ 3“ uθ ø) −G9 $# y7 Ï9≡ sŒ 

zy�ö�× 4 Œs≡9Ï�š ΒÏô u#ƒt≈MÏ #$!« 9sèy=¯γßΟó ƒt‹¤.©�ãρβt (   ]حرفاً ٨٠=  ] ٢٦:  األعراف     

) û Í_ t6≈ tƒ tΠ yŠ# u Ÿω ãΝ à6 ¨Ψ t⊥ ÏF øÿ tƒ ß≈ sÜ ø‹ ¤±9 $# !$ yϑ x. yl t� ÷z r& Ν ä3 ÷ƒ uθ t/ r& z ÏiΒ Ïπ ¨Ζ yf ø9 $# äí Í”∴ tƒ $ yϑ åκ ÷] tã 

9Ï7t$�yκåϑy$ 9Ï�ã�Îƒtγßϑy$ ™yθöu≡EÌκÍϑy$! 3 )ÎΡ¯µç… ƒt�t13äΝö (   ]حرفاً ٨٠=  ] ٢٧:  األعراف        

  ..من ركنني متناظرين متاماً لرأيناها مسألة مكونة ولو نظرنا يف اآلية السادسة عشرة 
) û Í_ t6≈ tƒ tΠ yŠ# u ô‰ s% $ uΖ ø9 t“Ρ r& ö/ ä3 ø‹ n= tæ $ U™$ t7 Ï9 “ Í‘≡ uθ ãƒ öΝ ä3 Ï?≡ u öθ y™ $ W±„ Í‘ uρ ( (   ]٢٦:  األعراف [ 

       حرفاً ٤٠= 



 

) â¨$ t7 Ï9 uρ 3“ uθ ø) −G9 $# y7 Ï9≡ sŒ ×� ö� yz 4 š� Ï9≡ sŒ ô ÏΒ ÏM≈ tƒ# u «! $# óΟ ßγ ¯= yè s9 tβρ ã� ©. ¤‹ tƒ (   ]األعراف  :

     حرفاً ٤٠=  ] ٢٦
لة لرأينا فيه مسألة مكونة مـن ركـنني   أنا يف كلِّ ركنٍ من ركين هذه املسولو نظر

  ..متناظرين 
) ƒt≈6t_Íû u#ŠyΠt %s‰ô &rΡ“t9øΖu$ æt=n‹ø3ä/ö  (   ]حرفاً ٢٠=  ] ٢٦:  األعراف  

) 9Ï7t$™U$ ƒãθu≡‘Í“ ™yθöu≡?Ï3äΝö ρu‘Í„±W$ ( (   ]حرفاً ٢٠=  ] ٢٦:  األعراف  

) Œs≡9Ï�š ΒÏô u#ƒt≈MÏ #$!« (   ]حرفاً ١٢=  ] ٢٦:  األعراف  

) 9sèy=¯γßΟó ƒt‹¤.©�ãρβt (   ]حرفاً ١١=  ] ٢٦:  األعراف  
  ..لتني متناظرتني أمسيف اآلية السادسة عشرة وجند أيضاً 

) %s‰ô &rΡ“t9øΖu$ æt=n‹ø3ä/ö 9Ï7t$™U$ (   ]حرفاً ١٨=  ] ٢٦:  األعراف  

) ρu9Ï7t$¨â #$9G−)øθu“3 Œs≡9Ï7y zy�ö�× 4 (    ]حرفاً ١٧=  ] ٢٦:  األعراف  

) ρu9Ï7t$¨â #$9G−)øθu“3 (   ]حرفاً ١١=  ] ٢٦:  األعراف  

) 9sèy=¯γßΟó ƒt‹¤.©�ãρβt (   ]حرفاً ١١=  ] ٢٦:  األعراف  
  ..ولو نظرنا يف اآلية اخلامسة عشرة لرأينا ثالثة أركان متناظرة 

) %s$Αt ùÏ�κp$ Brtø‹uθöβt (   ]حرفاً ١٢=  ] ٢٥:  األعراف  

) ρuùÏ‹γy$ ?sϑßθ?èθβt (   ]حرفاً ١١=  ] ٢٥:  األعراف  

) ρuΒÏ]÷κp$ Béƒø�t_ãθβt (   ]حرفاً ١١=  ] ٢٥:  األعراف  

لقد رأينا االرتباطـات  .. ولننتقل على اآلية السابعة عشرة واألخرية من هذا النص .. 
  ..اليت تربطها وتربط أجزاًء منها مع أركان أُخرى يف هذا النص 

  ..ولو نظرنا يف داخلها لرأينا عدة مسائل 



 

) ωŸ ƒtÿøFÏ⊥tΨ¨6àΝã #$9±¤‹øÜs≈ß .xϑy$! &rz÷�tly &r/tθuƒ÷3äΝ ΒiÏz #$9øfyΖ¨πÏ (  =حرفاً ٣٥  

) )ÎΡ¯$ _yèy=ùΖu$ #$9±¤Šu≈ÜÏt &rρ÷9Ï‹u$!u 9Ï#©%Ït ωŸ ƒãσ÷ΒÏΖãθβt (  =حرفاً ٣٤  

) 9Ï�ã�Îƒtγßϑy$ (  =حروف  ٧ ..) ™yθöu≡EÌκÍϑy$! 3 (  =حروف ٧  

) )ÎΡ¯µç… ƒt�t13äΝö (  =حروف  ٨  ..) δèθu ρu%s6Î‹=èµç… (  =حروف ٨  

) ƒt∴”Ííä ãt]÷κåϑy$ 9Ï7t$�yκåϑy$ 9Ï�ã�Îƒtγßϑy$ ™yθöu≡EÌκÍϑy$! 3 (  =حرفاً ٣٠  

) )ÎΡ¯µç… ƒt�t13äΝö δèθu ρu%s6Î‹=èµç… ΒÏô my‹ø]ß ωŸ ?s�tρ÷ΞtκåΝö 3 (  =حرفاً ٢٩  

) ρu)ÎŒs# ùsèy=èθ#( ùs≈sÅ±tπZ %s$9äθ#( ρuỳ‰ôΡt$ æt=n�öκp$! u#/t$!uΡt$ (   ]حرفاً ٣٤=  ] ٢٨:  األعراف  

) )ÎΡ¯$ _yèy=ùΖu$ #$9±¤Šu≈ÜÏt &rρ÷9Ï‹u$!u 9Ï#©%Ït ωŸ ƒãσ÷ΒÏΖãθβt (    ]حرفاً ٣٤=  ] ٢٧:  األعراف  
رجة مع ركن آخر ، وجند أيضاً أنَّ جزءاً من اآلية السابعة عشرة هو ركن متفاضل د

  ..موجود يف السياق التايل هلذا النص 
) û Í_ t6≈ tƒ tΠ yŠ# u Ÿω ãΝ à6 ¨Ψ t⊥ ÏF øÿ tƒ ß≈ sÜ ø‹ ¤±9 $# !$ yϑ x. yl t� ÷z r& Ν ä3 ÷ƒ uθ t/ r& z ÏiΒ Ïπ ¨Ζ yf ø9 $# äí Í”∴ tƒ $ yϑ åκ ÷] tã 

$ yϑ åκ y�$ t7 Ï9 $ yϑ ßγ tƒ Î� ã� Ï9 !$ yϑ Íκ ÌE≡ u öθ y™ 3 … çµ ¯Ρ Î) öΝ ä31 t� tƒ uθ èδ … çµ è=‹ Î6 s% uρ ô ÏΒ ß] ø‹ ym Ÿω öΝ åκ tΞ ÷ρ t� s? 3 (    ]األعراف  :

      حرفاً ١٠١=  ] ٢٧

) ¨β Î) š É‹ ©9 $# (#θ ç/ ¤‹ x. $ uΖ ÏG≈ tƒ$ t↔ Î/ (#ρ ç� y9 õ3 tF ó™ $# uρ $ pκ ÷] tã Ÿω ßx −G xÿ è? öΝ çλ m; Ü>≡ uθ ö/ r& Ï !$ uΚ ¡¡9 $# Ÿω uρ 

tβθ è= äz ô‰ tƒ sπ ¨Ψ yf ø9 $# 4 ®L ym yk Î= tƒ ã≅ yϑ pg ø: $# ’ Îû ÉdΟ y™ ÅÞ$ u‹ Ïƒ ø: $# 4 š� Ï9≡ x‹ Ÿ2 uρ “ Ì“ øg wΥ t ÏΒ Ì� ôf ßϑ ø9 $# (  ]

      حرفاً ١٠٢=  ] ٤٠:  األعراف

الركن األول يصوراً خطاباً مباشراً لبين آدم ومن الزاوية اليت ينظرون منها ، ويتعاملون 
من خالهلا مع هذه املسألة ، لذلك حيذّرهم من إغواء إبليس وفتنته اليت جتعلهم يكـذّبون  

أما .. عنها ، مبيناً هلم أنَّ الشيطان يراهم من حيث ال يرونه  بآيات اهللا تعاىل ويستكربون
الركن الثاين فيصور حكماً عاماً ، ومن زاوية الغيب بالنسبة للمخلوقات ، مبيناً هلم املصري 



 
وهذا التفاضـل نـراه    ..ويستكرب عنها واملرجع الذي ينتظر من يكذّب بآيات اهللا تعاىل 

  ..ر القرآين ينعكس يف واحدات التصوي
وجند أيضاً أنَّ جزءاً من اآلية السابعة عشرة هو ركن متناظر متاماً مع ركـنٍ آخـر ،   

  ..موجود يف السياق التايل هلذا النص 
) û Í_ t6≈ tƒ tΠ yŠ# u Ÿω ãΝ à6 ¨Ψ t⊥ ÏF øÿ tƒ ß≈ sÜ ø‹ ¤±9 $# !$ yϑ x. yl t� ÷z r& Ν ä3 ÷ƒ uθ t/ r& z ÏiΒ Ïπ ¨Ζ yf ø9 $# äí Í”∴ tƒ $ yϑ åκ ÷] tã 

9Ï7t$�yκåϑy$ 9Ï�ã�Îƒtγßϑy$ ™yθöu≡EÌκÍϑy$! 3 (   ]حرفاً ٧٢=  ] ٢٧:  األعراف   

) û Í_ t6≈ tƒ tΠ yŠ# u $ ¨Β Î) öΝ ä3 ¨Ζ t� Ï? ù' tƒ ×≅ ß™ â‘ öΝ ä3Ζ ÏiΒ tβθ �Á à) tƒ ö/ ä3 ø‹ n= tæ  ÉL≈ tƒ# u   Ç yϑ sù 4’ s+ ¨? $# yx n= ô¹ r& uρ Ÿξ sù 

zyθö∃ì ãt=n�öκÍΝö ρuωŸ δèΝö †stø“tΡçθβt (   ]حرفاً ٧٢=  ] ٣٥:  األعراف     

كيف أنَّ النص القرآينَّ لقد رأينا من خالل هذه احللقة من قصة آدم عليه السالم ، .. 
يرتبط ارتباطاً وثيقاً مع سياق احلديث الذي يسبقه والذي يليه ، ويف الوقت نفسه يـرتبط  
ارتباطاً وثيقاً مع احللقات اُألخرى اليت تصور املوضوع نفسه يف سورٍ أُخرى ، ويف الوقت 

  ..نفسه رأينا كم هي االرتباطات الداخلية بني أركان املسائل املوجودة داخل هذا النص 
وهذه االرتباطات اليت رأيناها ليست من باب احلصر ، فلكـلّ مجلـة ولكـلّ آيـة     

  ..ارتباطات مع أركان أُخرى يف القرآن الكرمي ال يعلم حدودها إالّ اهللا تعاىل 
معينة على العبارة القرآنية ، وأنها جيـب أن تكـون   وهكذا نرى أنَّ فرض ارتباطات 

ركناً حمدداً مع عبارة حمددة يف مسألة حمددة ، وأن تكون نصاً يصور مسألة حمـددة ، وأن  
نـرى أنَّ  ... أن يكون مطابقاً هلذا الفرض يطلَب من جمموع واحدات تصوير هذه العبارة 

  ..يالم هذا التصور خيضع ألهواء البشر وخت
رها العبارة القرآنية املسألة اليت تصووجوهرهـا ،   ةإنَّ حتديد أركان املسائل ، وماهي ،

فنحن البشـر ال  .. يعود للقرآن الكرمي ذاته ، وحسب الصور اليت حتملها العبارة القرآنية 
بارة قرآنية ، ميكننا اإلحاطة جبميع املسائل واملعاين والصور واالرتباطات اليت حتملها أي ع



 
وحتجيمها ضمن إطاره ، يعين أنها ال حتمل إالّ صورة وإنَّ فرض أي تصور خاص عليها ، 

  ..املسألة اليت حناول فرضها على هذه العبارة 
لقد رأينا من خالل النص املدروس يف هذا الفصل ، كيـف أنَّ جممـوع واحـدات    

تطعنا من خالله رؤية صور وارتباطات عديـدة  التصوير للعبارة القرآنية ، كان مفتاحاً اس
من جمموعة الصور واملعاين واالرتباطات اليت حتملها هذه العبارة ، وكيف أنَّ هذه الصـور  

  ..ترتبط ارتباطاً مطلقاً مبجموع واحدات تصوير هذه العبارة 
لك لقد متَّ اختيار هذا النص وإظهار جزء من ارتباطات عباراته ، حىت يعلم القارئ ذ

، وحىت يعلم أنَّ األمثلة الواردة يف هذا الكتاب إلثبات صحة أبعاد هذه النظرية هي ليست 
وحىت يرى جزءاً من االرتباطات العديـدة  من باب احلصر ، وليست من باب املصادفة ، 

داخل النص وخارجه ، وأنَّ ذلك يرتبط ارتباطاً مطلقاً مع جمموع واحدات للعبارة القرآنية 
  ..هذه العبارة  تصوير

وهذا النص الذي رأيناه شأنه شأن أي نص يف كتاب اهللا تعاىل ، وإنَّ ما رأيناه حتمله 
  ..ن يأتوا مبثله أكلّ النصوص القرآنية ، وبشكلٍ يستحيل فيه على البشر 

لو اجتمع اإلنس واجلن لكي يكتبوا كتاباً ، حيوي فيما حيويه جمموعة من القصـص ،  
قصـة  أن يصوروا حلقة من حلقات ، فهل يتصور أحد أنَّ باستطاعتهم  موزعة يف حلقات

وهـل يسـتطيعون أن يرمسـوا    .. ، بالشكل الذي رأينا جانباً منـه ؟   القصصمن هذه 
  ..باحلروف مثل هذه الصور اليت رأيناها ؟ 

ـ العجز البشري يتجلّى أمام أعيننا حينما نرى األبعاد اإلعجازية  ها األخرى اليت حتمل
( معجزة العدد  [إحدى الكُبر : ذات النصوص القرآنية ، كاليت بيناها يف النظرية اخلامسة 

فقد أثبتنا أنَّ اإلنس واجلـن لـو اجتمعـوا ال    .. ويف غريها ،  ]يف القرآن الكرمي  ) ١٩
وذلك وفق معايري رياضية ال تعرف  يف كتاب اهللا تعاىل ، يستطيعون أن يبدلوا حرفاً حبرف

  ..الكذب واخلداع 



 
ولو عدنا إىل هذا النص وقرأناه من جديد ، دون أن ننسى ما رأيناه مـن أبعـاد   .. 

كم هو الفارق بني كالم اهللا تعاىل  –أكثر من قبل  –إعجازية يف هذه النظرية ، ألدركنا 
  ..وبني كالم البشر 

  
$      $      $  



 
 
 

 
 

  
كتاب اهللا تعاىل حي ، وال حيده زمانٌ وال مكان ، فهو يصف ويصور مجيع املسائل 
عرب صورٍ حية جمردة عن الزمن ، يراها كلّ جيل بشكلٍ يتناسب واحلضارة اليت يعـيش  

زاوية فيها ، وحىت يف اجليل نفسه فإنَّ القرآن الكرمي يصور هذه املسائل لكلِّ جمتمع من ال
  ..اليت يعلمها وينظر من خالهلا هذا اتمع 

  ..اهللا سبحانه وتعاىل حتدى اإلنس واجلن على أن يأتوا مبثل هذا القرآن الكرمي و
) ≅ è% ÈÈ⌡©9 ÏM yè yϑtGô_$# ß§ΡM} $# �Éfø9 $# uρ #’ n?tã β r& (#θè?ù' tƒ È≅ ÷VÏϑÎ/ #x‹≈ yδ Èβ# u ö� à)ø9 $# Ÿω tβθè? ù' tƒ 

Ï& Î#÷W ÏϑÎ/ öθs9 uρ šχ% x. öΝ åκÝÕ ÷èt/ <Ù÷è t7Ï9 # Z��Îγ sß (   ] ٨٨: اإلسراء [  

.. وهذا التحدي قائم منذ نزول القرآن الكرمي إىل األرض وحتى قيام الساعة 
ر احلضارات والعلوم وارتقاء اإلنسان وتطو ...احلضارات والعلوم تتطور والتحدي قائم 

كثر إحلاحاً وأكثر وضوحاً ، أ، كلّ ذلك جيعل التحدي يف فهمه لقوانني الكون 
فاكتشاف النواميس الكونية من جهة ، ورؤية محل القرآن الكرمي هلا من جهة أُخرى ، 

  ..يعطي دليالً يتبين البشر من خالله أنّ القرآن الكرمي حق من عند اهللا تعاىل 
) óΟ ÎγƒÎ�ã∴ y™ $ uΖ ÏF≈ tƒ# u ’ Îû É−$ sùFψ$# þ’ Îûuρ öΝÍκ Å¦àÿΡr& 4®Lym ẗt7 oKtƒ öΝ ßγs9 çµ̄Ρ r& ‘, ptø:$# 3 öΝ s9 uρ r& É# õ3tƒ 

y7 În/ t�Î/ … çµ̄Ρ r& 4’ n?tã Èe≅ ä. & óx« î‰‹Íκ y− (   ] لت٥٣: فص [  

وجه خري ، ووجه شر ، وهذا التطور هناك وجهان لتطور العلوم والتكنولوجيا ، 
ة ، وما عن منهج اهللا تعاىل وعن احلدود اليت بينها ، فإنَّ الدمار هو النتيجإذا خرج 



 
واملآسي اليت نراها والفساد الذي حلق بالطبيعة ، إالّ دليل واحلروب األسلحة الفتاكة 

  ..على ذلك 
) t� yγsß ßŠ$|¡xÿ ø9 $# ’Îû Îh� y9ø9$# Ì� ós t7ø9 $# uρ $yϑÎ/ ôM t6 |¡x. “Ï‰ ÷ƒr& Ä¨$̈Ζ9$# Ν ßγ s)ƒÉ‹ã‹ Ï9 uÙ ÷èt/ “Ï%©!$# 

(#θè=ÏΗxå öΝßγ ¯=yès9 tβθãèÅ_ ö� tƒ (   ] ٤١: الروم [  

لو نظر إىل القرآن الكرمي إنَّ أي إنسان سليم العقل ، مهما كانت لغته وعقيدته ، 
نظرةً جمردةً بعيدةً عن وسوسات شياطني اإلنس واجلن ، لوجد أنَّ القرآن الكرمي من 

  ..املستحيل أن يكون كالماً لبشر ، وال بأي شكلٍ من األشكال 
يم هلذا اإلنسان أنَّ بشراً من املمكن أن يؤلّف هل من املمكن أن يصور العقل السل

كتاباً مؤلّفاً من احلروف ذاا اليت يستعملها البشر ، مرتبة ومعدودة ، حبيث لو أخذنا 
  :حرفاً من هذا الكتاب لوجدناه 

  يرتبط ارتباطاً وثيقاً مع جنسه من احلروف ، حبيث يستحيل تبديله أو حذفه أو
إحدى : وهذا ما بيناه بشكلٍ كامل يف النظرية اخلامسة  (زيادة حرف آخر من جنسه 

  ) ..الكُبر ، وغريها 
  يرتبط ارتباطاً وثيقاً مع الكلمة اليت هو جزء منها ، إذ أنَّ هذه الكلمة هي

( اُألخرى معدودة وحمسوبة ، حبيث يصف جمموع ورودها يف كتاب اهللا تعاىل املقروء 
،  )كتاب اهللا تعاىل املنشور (  لذي تصفه يف هذا الكونحقيقةَ الشيء ا) القرآن الكرمي 

نظرياا يف كامل القرآن  ورود مع جمموع ارتباطاً كامالً وحبيث يرتبط جمموع ورودها
  ..الكرمي 
   كلمات النص ، واليت ترتبط ارتباطاً وثيقاً مع يرتبط ارتباطاً وثيقاً مع جمموع

  ..حقيقة املسألة اليت يصفها هذا النص 
  يرتبط ارتباطاً وثيقاً مع جمموع كلمات نص آخر أو أكثر ، وبشكلٍ مطلق

  ..يتعلّق مبجموع هذه الكلمات املرتبط جبوهر هذا النص وروحه 



 
  يرتبط ارتباطاً وثيقاً مع رسم الكلمة اليت هو جزٌء منها ، حبيث تصف هذه

الكلمة وتصور الشيء أو األمر الذي تسميه ، وصفاً وتصويراً متطابقني متاماً مع حقيقة 
  ..احلديث احمليط ذه الكلمة وجوده يف هذا الكون ، وأيضاً بشكلٍ يتناسب مع سياق 

 اجلملة اليت هو جزء منها ، فهو واحدة تصوير هلذه  يرتبط ارتباطاً وثيقاً مع
  ..اجلملة ، وبشكلٍ مطلقٍ يرتبط جبوهرها وروحها 

  فهذا يرتبط ارتباطاً وثيقاً مع الرقم الدال على جمموع واحدات تصوير النص ،
  ..الرقم يرتبط ارتباطاً وثيقاً مع ماهية احلدث الذي يصوره هذا النص 

 يف معادالت يقاً مع جمموعة كثرية من املسائل ، فهو يدخل يرتبط ارتباطاً وث
التصوير املطلق اليت ترسم هذه املسائل املختلفة ، وفق سياق احلديث احمليط ، ووفق 

  ..احللقات اُألخرى اليت تصور موضوع هذه املسائل 
  له منالكثريةُ االرتباطات األبعاد ض إليها اليت يف علم اهللا تعاىل ، واليت مل تتعر

  ..هذه النظرية 
  ومع كلّ ذلك ، فهذه األبعاد متداخلة ، سواء يف اجلانب اإلعجازي املعروض

  ..يف هذه النظرية ، أم يف غريها 
فهل يتصور هذا اإلنسان أنَّ بشراً من املمكن أن يؤلّف كتاباً وفق الشروط اليت  

األبعاد اإلعجازية اليت حيملها ذه ه تاركاً، عنها  –يف جيله  –دون أن يعلن و، رأيناها 
  ..قرون من الزمن ؟  بعدليتم اكتشافها ،  كتابه

 القسم احملمول يف واملُقسم عليه يف به قسممن هنا نستطيع أن ندرك العالقة بني املُ
  ..اآليات الكرمية 
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فكما أنَّ مواقع النجوم حمسوبة بدقّة مطلقة ، حبيث أنه لو خرج جنم من هذه 
كتاب اهللا تعاىل ل جنم بآخر ، الختلت النواميس يف نظومة ، أو دخل جنم إليها ، أو بدامل



 

Iξ * ( .. )الكون ( املنشور  sù ÞΟ Å¡ø%é& ÆìÏ%≡ uθyϑÎ/ ÏΘθàf ‘Ζ9$# ∩∠∈∪ …çµ ¯ΡÎ) uρ ÒΟ |¡s) s9 öθ©9 tβθßϑn=÷è s? 

íΟŠÏà tã ( .. لو  كذلك فإنَّ حروف القرآن الكرمي موضوعة حبكمة مطلقة ، حبيث
ذف حرف ، أو زيد ، أو بدالختلّت النواميس املطلقة اليت حيملها كتاب ل بآخر ، ح

  ) ..القرآن الكرمي ( اهللا تعاىل املقروء 
إنَّ هذا الكتاب هو نداٌء ألهل األرض مجيعاً ، مبختلف لغام ومعتقدام .. وأخرياً 

آن الكرمي للبشر ، ووقوفهم ، للنظر يف إعجاز القرآن الكرمي ، وللنظر يف حتدي القر
وبعد أن ينظروا يف ذلك ، ويتيقّنوا من هذا الكالم ، بعد .. عاجزين أمام هذا التحدي 

ذلك ، فإنَّ هذا الكتاب هو نداء هلم للسري يف منهج اهللا تعاىل ، الذي أراده ألهل األرض 
  ..آلخرة مجيعاً ، نوراً يضيء حقائق األشياء ، وطريقاً للسعادة يف الدنيا وا

  
  متّ بعونه تعاىل

  ميالدي ١٩٩٤هجري املوافق  ١٤١٥عام 
  

$      $      $  
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