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ويف سري كلّ الرسل عليهم ..  يدفعها أصحابه يف كلِّ زمان ومكان للحق ضريبة.. 
ال يعرفون  –يف كلِّ زمان ومكان  – فعابدو أصنام التاريخ.. السالم أكرب دليلٍ على ذلك 

والتدليس احلق ، وال يريدون معرفته ، وديدم يف كلِّ زمان ومكان هو الكذب واالفتراء 
( صاراً ألصنامهم من جهة ، وانت والتلبيس والتضليل لتغطية إفالسهم الفكري والروحي

  .. من جهة أُخرى) داخل أنفسهم وخارجها 
وأنا شخصياً رأيت الكثري الكثري من هرائهم ومن تدليسهم ، وبإمكان أي إنسان أن 

متمثّلني  يدخل إىل النت لريى كيف يكذبون علينا وكيف ينعقون مبا ال يسمعون
≅ã ( املوصوفني بقوله تعاىل sVtΒuρ tÏ%©!$# (#ρã� xÿŸ2 È≅ sV yϑx. “Ï%©!$# ß,Ïè ÷Ζ tƒ $oÿ Ï3 Ÿω ßìyϑó¡tƒ �ω Î) [ !$tã ßŠ 

[ !#y‰ ÏΡ uρ 4 BΛ à¼ íΝ õ3ç/ Ò‘ôϑãã óΟ ßγ sù Ÿω tβθè=É)÷è tƒ (  ] ة ..  ] ١٧١: البقرةوأعتقد أنَّ كلَّ من ميتلك ذر
على ما كتبت وما قدمت من برامج تلفزيونية ،  وحداً أدىن من االطّالع من عقل ومنطق

  ..يدرك حجم الكذب والتدليس الذي ميارسه هؤالء 
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 بعض التائهني يفتري علينا حيث –صدفة  –رأيت شيئاً منه الكذب والتدليس ، هذا 
إىل قول يل يف برنامج تلفزيوين وأنا أشرح  وافقد ذهب.. بأسلوب عجيب املشوشني ذهنياً 

وما [[  :البعد اإلعجازي الذي تعرضنا إليه يف هذا الرد ، وبالذات إىل قويل  كيف أنَّ
يجِب قولُه أنَّ فكْرةَ هذا البعد اإلعجازي معلومةٌ سابقاً ، وأنا لست أول من قال بِها 

بعرض هذا القول اتزأ من سياقه  وا، وقام ]]ولكنين أضفت يف برهانِها أمثلةً جديدةً .. 
إىل مسألة أُخرى يف  وانه يعين كلَّ ما كتبت يف اإلعجاز العددي ، مثّ ذهبأيف الربنامج على 

مكان آخر وأنا أشرح كيف أنَّ األجبدية اليت هداين اهللا تعاىل إليها وما يتعلّق ا هي مسألة 
وضع املقطعني بشكل متجاور ، إليهام  غري مسبوقة من آدم عليه السالم إىل اآلن ، ومتّ

  ..املشاهد بوجود تناقض 
طبعاً هؤالء ال يوجد عندهم شرف يف أي جانب من جوانب البحث يف أي مسألة ، 

وبإمكان أي  ..وهم يعلمون أنهم يكذبون ، ورأس ماهلم وديدم هو الكذب والتضليل 
لريى بأم عينه كيف  )وجودة على النت وامل(  إنسان أن يعود إىل الربامج اليت قدمتها

  ..يدلّس هؤالء وكيف أنهم ليسوا أكثر من كذّابني 
ال خيجلون ال من اهللا تعاىل وال من أنفسهم وال من الناس حينما يكتشف هؤالء و

فهمهم الوحيد هو التصفيق ألصنامهم ومشاخيهم وطوائفهم .. اآلخرون كذم وتدليسهم 
  ..درجت الكذب والتدليس عندهم ومذاهبهم مهما بلغت 

بسبب ومع أنين ال أستطيع قراءة معظم الرسائل اليت ترد إىل بريدي اإللكتروين .. 
يعيدين إىل مدونة  أحدهمعلى املوقع أبلغين بوجود رسالة من  املشرفانشغايل ، إالَّ أنَّ 

( النظرية األوىل : يف كتايب أنه يرد على ما ذُكر  –هذا اآلخر  – فيها يقولآلخر ، 
فقرأت هذا الرد ووجدت .. الليل والنهار ، وبالتحديد حول ما كتبته يف مسألة ) املعجزة 

 ن لإلخوة أنَّ هذا األخ مل يقف على حقيقة ما كتبت ، وودت أن اكتب هذا الردألبي
نَّ مشكلة هذا األخ القراء كيف أنَّ ما كتبته ذا األمر واضح وجلي وال لبس فيه ، وأ

   ..تكمن يف أنه مل يقف على حقيقة ما كتبت 
سأعرض النصني اللذين  ما يعرضه هذا األخ ،والرد على وقبل البدء بتوضيح األمر  ..

  ..حول هذه املسألة ذكرما يف كتيب 



 

3 
 

 : ذكرت النص التايل يف الفصل الثاين من كتايب .. 
  :، وهذا الكتاب منشور وموجود على موقعي على النت 

فمجموع ورود أي كلمة يف القرآن الكرمي هو سر يتعلّق باألسرار الكونية اليت  [[
 ، يها هذه الكلمة ، وإنَّ عدم إدراك جيلٍ من األجيال هلذا السراملسألة اليت تسم ختص

  ..الكونية هلذه املسألة  يعين أنَّ هذا اجليل مل يصل إىل إدراك احلقيقة
  ..لنقف عند هذا املثال 

يتصور الكثريون أنَّ كلميت الليل والنهار جيب أن تكونا متناظرتني يف جمموع 
ورودمها يف كتاب اهللا تعاىل ، ألنهم يظنون أنَّ دالالت كلمة الليل يف كتاب اهللا تعاىل 

ات تنبع من خميالت حمدودة بإطار إنَّ مثل هذه التصور... تقابل دالالت كلمة النهار 
معارف جيلٍ من األجيال ، وتنبع من مفاهيم معينة سجينة التصور الفلكي الذي ميلكه 

  ..هذا اجليل بالنسبة هلذه املسألة الكونية 
إنَّ من يريد فهم أسرار جمموع الكلمات القرآنية اليت ختص هذه املسألة الفلكية ، 

ملسألة فلكياً ، وفهم الصور اليت ترمسها هذه الكلمات يف القرآن عليه أوالً إدراك هذه ا
الكرمي ، وبعد ذلك يعود إىل جماميع هذه الكلمات يف القرآن الكرمي ، فيجدها مطابقة 

  ..وبشكلٍ مطلقٍ للحقائق الكونية اليت تحيط ذه املسألة 
  ..لضياء كلمة الليل تفيد دالالت الظالم ، وكلمة النهار تفيد دالالت ا

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

) uθèδ “Ï%©! $# Ÿ≅ yè y_ ãΝä3 s9 Ÿ≅ øŠ©9 $# (#θãΖ à6ó¡ oKÏ9 ÏµŠÏù u‘$yγ ¨Ψ9$# uρ #·� ÅÁö6 ãΒ 4 (    ] ٦٧: يونس [  
) $ uΖù= yèy_ uρ Ÿ≅ ø‹©9 $# u‘$pκ ¨]9$# uρ È÷tGtƒ# u ( !$ tΡöθ ys yϑsù sπ tƒ# u È≅ø‹ ©9 $# !$ uΖù=yè y_ uρ sπ tƒ# u Í‘$pκ̈]9 $# Zοu� ÅÇ ö7ãΒ (#θäótGö; tGÏj9 

WξôÒ sù ÏiΒ óΟä3În/ §‘ (#θßϑn=÷è tGÏ9 uρ yŠ y‰tã tÏΖ Åb¡9 $# z>$|¡ Ïtø:$#uρ 4 (    ] ١٢: اإلسراء [  
) ÷Λ äΡ r&u ‘‰ x©r& $ ¸)ù=yz ÏΘr& â!$ uΚ¡¡9 $# 4 $yγ8 oΨ t/ ∩⊄∠∪ yì sùu‘ $ yγ s3ôϑy™ $ yγ1§θ |¡sù ∩⊄∇∪ |·sÜ øî r&uρ $ yγn=ø‹ s9 

yl t�÷z r&uρ $yγ9 ptéÏ (   ] ٢٩ – ٢٧: النازعات [  
yγ$ (فكلمة ..  n=ø‹ s9 (  يف اآلية األخرية تعود إىل السماء ، والعبارة) |· sÜøî r& uρ $yγ n=ø‹ s9 ( 

  ..أي جعله مظلماً 
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واألجسام اليت تسبح إنَّ الفراغ الكوين احمليط بالكرة األرضية واألجرام السماوية 
فيه ، أسود اللون ، وال نستطيع أن نرى يف هذا الفراغ من تلك األجسام اليت تسبح 
فيه سوى اجلانب الذي يعكس الضوء من سطحها باتجاهنا ، ولو وضع يف هذا الفراغ 

  :جسم مادي ، فإنَّ هذا الفراغ يتحلَّل على هذا اجلسم إىل عنصريه األساسيني 
  ويكون على جانب اجلسم املواجه للشمس عنصر مشع ،..  
  عنصر مظلم ، ويكون على اجلانب اآلخر هلذا اجلسم..  

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

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

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

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

فإنه ال يعكس أي ضوء ، وال يكون له جانب مضيء كما هو احلال يف الفراغ الكوين 
حبا الفراغ الكوين  ، ألنَّ عنصر الضوء سمنه وتركَّز على الوجه اآلخر املضيء ، أم

على الرغم من أنه مظلم إالَّ أنَّ وجود أي جسمٍ مادي ضمنه ، نراه يتحلَّل على هذا 
  ..اجلسم إىل عنصريه األساسيني 

  وهو العنصر املرئي ، الذي يضيء اجلانب املواجه للشمس من هذا : النهار
  ..اجلسم 
 وهو العنصر غري املرئي ، الذي حييط باجلانب اآلخر هلذا اجلسم : لظالم ا..  

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

  ..لننظر إىل الصورة القرآنية التالية 
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) �χÎ) ãΝ ä3−/ u‘ ª!$# “Ï%©!$# t, n=y{ ÏN≡uθ≈ yϑ¡¡9 $# uÚö‘F{$# uρ ’ Îû Ïπ −GÅ™ 5Θ$−ƒr& §Ν èO 3“uθ tGó™ $# ’ n?tã Ä ó̧� yê ø9 $# 
Å´ øóãƒ Ÿ≅ø‹ ©9 $# u‘$pκ ¨]9$# … çµç7 è=ôÜ tƒ $ ZW�ÏW ym (    ] ٥٤: األعراف [     

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

  ..وتغشى ا ، تغطّى ا كي ال يرى وال يسمع 
) #’ n?tã uρ öΝÏδ Ì�≈ |Áö/ r& ×ο uθ≈ t±Ïî ( (    ] ٧: البقرة [     
) Ÿωr& tÏm tβθà±øótGó¡ o„ óΟ ßγ t/$uŠÏO ãΝ n=÷ètƒ $ tΒ šχρ•� Å£ãƒ $tΒuρ tβθãΨ Î=÷èãƒ 4 (    ] ٥: هود [    
) tΠöθ tƒ ãΝ ßγ9 t±øó tƒ Ü># x‹ yèø9 $# ÏΒ öΝ ÎγÏ%öθ sù  ÏΒuρ ÏM øtrB óΟ ÎγÎ=ã_ ö‘r& (    ] ٥٥: العنكبوت [    
) öΝ ßγ≈ oΨ øŠt±øî r' sù ôΜ ßγsù Ÿω tβρç�ÅÇ ö7ãƒ (   ] ٩: يس [     

Å (وهكذا نرى أنَّ الصورة القرآنية  ǿóãƒ Ÿ≅ ø‹ ©9$# u‘$pκ ¨]9$# … çµç7 è=ôÜ tƒ $ZW� ÏWym (  تعين أنَّ الظالم
وعند .. يغطّي النهار ويستره ) الليل الكوين ( امللتحم مع النهار يف الفراغ الكوين 

وحده ، فعند رفع يظهر كلُّ عنصرٍ ) الظالم + هار الن( فصل عنصري الليل الكوين 
  ..عن النهار ، يظهر النهار واضحاً جلياً ) الظالم ( الغشاوة 

  :اغة املعادلة الكونية على الشكل التايل وحسب ما تقدم ميكن صي
  

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

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

السلخ مبعىن الكشط والرتع ، ويأيت مبعىن اإلخراج ، وبالتايل يكون معىن اآلية 
، نرتع  ل: ، والذي رمزنا له باحلرف ) الفراغ الكوين ( وآية هلم الليل : الكرمية 
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، فإذا النتيجة دخوهلم يف  ن: ، والذي رمزنا له باحلرف ) النهار ( وخنرج منه الضياء 
  .. ظ: حالة الظالم ، والذي رمزنا له باحلرف 

فاآلية الكرمية تصور ذات املعادلة السابقة ، ولكن بطريقة أُخرى ، فاملعادلة اليت 
( إىل الطرف اآلخر  )ن ( نقل الرمز وب..  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 
الليل الكوين إىل متداخالً مع الظالم ، ومل حنصل على النهار والظالم إالّ بعد حتليل 

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

.. لنعد إىل القرآن الكرمي ، ولننظر يف جمموع ورود كلمات هذه املعادلة الكونية 
  ..ات هذه املعادلة على الشكل التايل ورد جمموع كلملقد 
) #$9©Šø≅ (  )٧٣  + () /Î=n‹ø≅ (  )٧٤) = (  ١   (   

) 9s‹øξ¸ (  )٥  ( ،،) 9s‹ø#s' (  )٨  ( ،،) 9s‹ø=nγy$ (  )١  ( ،،) 9sŠu$Α5 (  )٣  ( ،،) 

9sŠu$<Í’u (  )١  (  

) #$9Ψ¨γy$‘ (  )٥٣  + () Ξ¨κp$‘¤ 4 (  )٥٤) = (  ١   (  
) Ξtκp$‘Y# (  ) =٣   (  
) #$9à—>äΗu≈M (  )١٤  + () ßà=èϑy≈M (  )٢٣) = (  ٩   (  

) &rßø=nΝz (  )١  + () Βãàô=Îϑ¸$ 4 (  )١  + () Β•àô=Îϑßθβt (  )٣) = (  ١   (  

 .. الليل الكوين بشكلٍ عام ة ، اليت ختصلو نظرنا إىل هذه املسألة من زاويتها العام
،  ) 9s‹ø#s' (  ،) 9sŠu$Α5 (  ،) 9sŠu$<Í’u (  ،) &rßø=nΝz (  ،) Βãàô=Îϑ$̧ 4 ([ : ، لرأينا أنَّ الكلمات 
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) Β•àô=Îϑßθβt ( [  نا ننظر إىل هذهة ، وفق هذا املنظور ، ألنال تدخل يف املعادلة الكوني ،
املسألة من زاوية الليل الكوين بشكلٍ عام ، بعيداً عن األرض وعن حتليل هذا الليل 

تدخل يف املعادلة الكونية وفق  ) $9s‹ø=nγy (ونرى أنَّ كلمة .. الكوين على سطحها 
 ها تتعلّق بالسماء بشكلٍ عاممنظرونا هذا ، ألن..  

) ÷Λ äΡ r&u ‘‰ x©r& $ ¸)ù=yz ÏΘr& â!$ uΚ¡¡9 $# 4 $yγ8 oΨ t/ ∩⊄∠∪ yì sùu‘ $ yγ s3ôϑy™ $ yγ1§θ |¡sù ∩⊄∇∪ |·sÜ øî r&uρ $ yγn=ø‹ s9 
yl t�÷z r&uρ $yγ9 ptéÏ (    ] ٢٩ – ٢٧: النازعات [  

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

 ٥(  ) ¸9s‹øξ () +  ١(  ) $9s‹ø=nγy () +  ١(  ) ≅Î=n‹ø/ () +  ٧٣(  ) ≅Šø©9$# (= ل 
 =  (٨٠  
   ٥٧) =  ٣(  ) #Ξtκp$‘Y () +  ١(  ) Ξ¨κp$‘¤ 4 () +  ٥٣(  ) ‘$9Ψγ̈y$# (= ن 
     ٢٣) =   ٩(  ) ßà=èϑy≈M () +  ١٤(  ) 9à—>äΗu≈M$# (= ظ 

  ظ+ ن = ل 
٢٣+  ٥٧=  ٨٠  

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

كما رأينا  –ال تدخل باملعادلة ، ألنها  ) $9s‹ø=nγy (أنَّ كلمة  –وفق هذا املنظور  –لرأينا 
ال تدخل باملعادلة ، ألنها تصف  ) '9s‹ø#s (تتعلّق بالسماء بشكلٍ عام ، وأنَّ كلمة  –

خصوصيات هلا أزمنتها اخلاصة ا ، وال تشمل الليل األرضي بشكلٍ عام ، ونرى أنَّ 
، تدخل باملعادلة املتعلّقة ذا  ] ) rßø=nΝz (  ،) Βãàô=Îϑ$̧ 4 (  ،) Β•àô=Îϑßθβt& ([ الكلمات 

.. املنظور ، ألنها ختص الليل األرضي بعد فصله عن النهار بواسطة جسم األرض 
وبإدخال جمموع الكلمات اليت ختص هذا املنظور يف املعادلة الكونية ، نرى أنَّ هذه 

  ..املعادلة حمقّقة قرآنياً 
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)  ٣(  ) 9sŠu$Α5 () +  ٥(  )̧ 9s‹øξ () +  ١(  ) ≅Î=n‹ø/ () +  ٧٣(  ) ≅Šø©9$# (= ل 

 +) 9sŠu$<Í’u (  )٨٣) =  ١  

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

 () +  ١(  ) rßø=nΝz& () +  ٩(  ) ßà=èϑy≈M () +  ١٤(  ) 9à—>äΗu≈M$# (= ظ 

Βãàô=Îϑ$̧ 4 (  )١  + () Β•àô=Îϑßθβt (  )٢٦) =  ١  
  ظ+ ن = ل 
٢٦+  ٥٧=  ٨٣  

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

، وقمنا بإخضاعه للتجربة ، وحتليله ، حلصلنا  ] ) ≅Šø≅ (  ،) /Î=n‹ø©9$# ([ الكلمتان 
 (،  ) #9Ψγ̈y$‘ (  ،) Ξ¨κp$‘¤ 4 (  ،) Ξtκp$‘Y$# ([ : على العناصر املعروفة واحملددة التالية 

#$9à—>äΗu≈M (  )١٤  ( ،) &rßø=nΝz (  ،) Βãàô=Îϑ¸$ 4 (  ،) Β•àô=Îϑßθβt ( [  .. ولو عدنا إىل
  ..املعادلة الكونية ، وأدخلنا فيها معطيات ونتائج هذه التجربة ، لوجدناها حمقَّقة قرآنياً 

  ٧٤) =  ١(  ) ≅Î=n‹ø/ () +  ٧٣(  ) ≅Šø©9$# (= ل 
   ٥٧) =  ٣(  ) #Ξtκp$‘Y () +  ١(  ) Ξ¨κp$‘¤ 4 () +  ٥٣(  ) ‘$9Ψγ̈y$# (= ن 

 () +  ١(  ) Βãàô=Îϑ$̧ 4 () +  ١(  ) rßø=nΝz& () +  ١٤(  ) 9à—>äΗu≈M$# (= ظ 

Β•àô=Îϑßθβt (  )١٧) =  ١  
  ظ+ ن = ل 
١٧+  ٥٧=  ٧٤  

٧٤=  ٧٤  
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ولو نظرنا إىل الليل األرضي املعروف ألهل األرض ، والذي يغطِّي بشكلٍ دائمٍ 
 (،  ) 9s‹øξ¸ (  ،) 9s‹ø#s' (  ،) 9sŠu$Α5 ([ نصفاً من الكرة األرضية ، لرأينا أنَّ الكلمات 

9sŠu$<Í’u ( [  َّهي عناصره ، وأن ،) #$9à—>äΗu≈M (  والكلمات ]) &rßø=nΝz (  ،) Βãàô=Îϑ¸$ 4 (  ،

) Β•àô=Îϑßθβt ( [  على سطح الكرة  –وفق هذا املنظور  –، هي النتائج اليت يظهرها
األرضية ، 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  

) #$9à—>äΗu≈M (  )١٤  + () &rßø=nΝz (  )١  + () Βãàô=Îϑ$̧ 4 (  )١  + () Β•àô=Îϑßθβt ( 
 )١٧) =  ١  

، ألننا وفق هذا املنظور ، نرى  ) ßà=èϑy≈M (نرى يف هذه املعادلة أننا مل ندخل كلمة 
، ألنها  ) $9s‹ø=nγy (الليل األرضي املعلوم واملعروف كظلمة ، ونرى أننا مل ندخل كلمة 

تتعلّق بالسماء بشكلٍ عام كما رأينا ، وحنن من منظارنا هذا ننظر إىل الليل األرضي 
املعروف ألهل األرض ، والذي يغطِّي بشكلٍ دائمٍ نصفاً من الكرة األرضية ، ونرى 

ألنها ككلمة بصيغة النكرة هلا تعلّقها باملنظار الذي ننظر من  ) ¸9s‹øξ (أننا أدخلنا كلمة 
  ..خالله إىل الليل األرضي 

وهكذا نرى أنَّ جمموع ورود أي كلمة يف القرآن الكرمي يرتبط ارتباطاً وثيقاً 
وعدم .. باملسألة الكونية اليت تسميها هذه الكلمة ، وبشكلٍ خيتزلُ أسرار هذه املسألة 

سرار جمموع أي كلمة والرتباط هذا اموع مع جمموع كلمة أُخرى أو إدراكنا أل
أكثر يف كتاب 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 اليت تصفها 

فهذه الكلمات تصف حقائق الكون وأسراره بشكلٍ .. رآنية وتسميها الكلمات الق
  ]] ..مطلق يتناسب مع علم املصور وعظمته سبحانه وتعاىل 
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، حتت   :كتايب وكتبت عن هذا األمر يف 
، وفيما يلي  عنوان 
 على النت احلريف ملا كتبته ، وهو منشور ، وموجود أيضاً على موقعيالنص :  

  ..له يف القرآن الكرمي ثالثة حماور ) ن ، هـ ، ر ( اجلذر .. [[ 
  ..حمور يأيت متعلّقاً باألار  – ١
  ..حمور يأيت متعلّقاً بالنهار  – ٢
  ) ..مبعىن الزجر ( حمور يأيت متعلّقاً بالنهر  – ٣

  !!! ..فما هو إطار املعىن الذي يربط هذه احملاور ببعضها وجبذرها اللغوي ؟
فحتى يف .. حفَر : هو مبعىن ) ن ، هـ ، ر ( إنَّ روح املعىن الذي حيمله اجلذر 

رت النهر أي حفرته ، واستنهر النهر إذا أخذ راه : اللغة العربية االصطالحية يقال 
يف احلصن نافذٌ يدخل فيه املاء موضعاً مكيناً ، واملَن خرق ره..  

ينعكس يف ماهية املسألة اليت ) ن ، هـ ، ر ( وهذا املعىن املُجرد الذي حيمله اجلذر 
هي شقوق وحفر يف جسم  –كما نعلم  –يصفها أي مشتق من مشتقّاته ، فاألار 

( رج عن املعىن الذي حيمله اجلذر األرض مبثابة جماري جتري ا املياه ، وهي بذلك ال خت
  ) ..ن ، هـ ، ر 

) ن ، هـ ، ر ( جبذره اللغوي  –الذي حيمل معىن الضياء  –وملعرفة عالقة النهار 
  ..، ال بد من معرفة حقيقة النهار ، وكيف يكون النهار كحقيقة كونية يف هذا الكون 

حيط باألرض وباألجرام إنَّ النهار جزٌء من الليل الكوين ، فالفراغ الكوين املُ
إالَّ ) النهار ( السماوية والذي يفصل بينها هو أسود اللون ، وال يظهر فيه الضياء 

بوضع جسمٍ مادي ضمنه ، فيتحلَّل عنصرا الليل الكوين إىل ار يكون على الوجه 
عن فهذا الليل الكوين هو عبارةٌ .. املُقابل للشمس ، وإىل ظالمٍ على الوجه اآلخر 

وبسلخ الظالم من هذا الليل الكوين يكون .. النهار ، الظالم : جمموع عنصرين مها 
  ..وهذا ما نراه جلياً واضحاً يف قوله تعاىل .. النهار ، وبسلخ النهار منه يكون الظالم 

) ×πtƒ# u uρ ãΝ ßγ©9 ã≅ ø‹ ©9 $# ã‡n=ó¡ nΣ çµ÷Ζ ÏΒ u‘$ pκ̈]9 $# #sŒÎ* sù Ν èδ tβθßϑÎ=ôà •Β (   ] ٣٧: يس [     
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فاآلية تقول ..  )عنه ( واضحة جلية ، وال ميكن أن تكون مبعىن  u) ΒÏΖ÷µç (فكلمة 
  ..إنَّ الليل إذا طُرِح منه النهار كان الناتج هو الظالم : بصريح البيان 

وما النهار سوى طبقة تحيطُ بوجه نصف الكرة األرضية املُقابل للشمس ، أما 
، ) الظالم + النهار ( ليلٌ أسود يشمل عنصريه األساسيني خارج هذه الطبقة فيوجد 

  ..اللذين ال ينفصالن عن بعضهما إالَّ بوجود جسمٍ مادي يتحلّالن عليه 
فالنهار كُوةٌ يف جسم الليل ، نضح منها الظالم فامتألت ضياًء ، كما أنَّ .. وهكذا 

وهذه .. ارة وامتألت ماًء النهر حفرةٌ يف جسم األرض نضح منها التراب واحلج
احلقيقة ما كُنا لندركها لوال تطور العلوم الفلكية ، وما كنا لنراها لوال الرحالت 

ن ، هـ ، ر ( جبذره اللغوي ) النهار ( الفضائية ، ولذلك فإدراكنا لعالقة هذا املشتق 
  ..ما كان ليكون لوال إدراكنا حلقيقة املسألة اليت يصفها هذا املُشتق ) 

من هنا فإنَّ عدم إدراكنا الرتباط بعض املشتقّات جبذورها اللغوية ناتج عن عدم 
 يها هذه املشتقّات ، وناتجة املسائل اليت تصفها وتسمعن عدم  –أيضاً  –إدراكنا ملاهي

وكلما ارتقينا يف إدراك ماهية املسائل املوصوفة .. تدبرنا السليم لكتاب اهللا تعاىل 
لقرآنية ويف تدبرنا لكتاب اهللا تعاىل ، كلّما ارتقينا يف إدراك ارتباط بالكلمات ا

ولذلك فعدم إدراكنا الرتباط بعض الكلمات .. الكلمات اليت تصفها جبذورها اللغوية 
  ..جبذورها اللغوية ، ليس حجةً إلنكار ارتباط الفروع جبذورها اللغوية 

رأيناه حني يرتبط باألرض فيعين شقّاً الذي ) ن ، هـ ، ر ( وروح املعىن للجذر 
فيها جتري به املياه ، وحني يرتبط بالليل الكوين فيعين كُوةً فيه نضح منها الظالم 

فنهر النفس .. هذا املعىن املُجرد هو ذاته حني يرتبط بالنفس البشرية .. فامتألت ضياًء 
  ..متأل باألسى وعدم الرجاء يعين إحداث شق فيها ينضح منه األمل والرجاء في

) * 4|Ós%uρ y7 •/ u‘ �ωr& (# ÿρ ß‰ç7 ÷ès? Hω Î) çν$−ƒ Î) Èø t$Î!≡uθ ø9 $$Î/ uρ $ ·Ζ≈ |¡ômÎ) 4 $ ¨ΒÎ) £ tóè=ö7 tƒ x8 y‰ΨÏã u� y9Å6ø9 $# 

!$ yϑèδß‰ tn r& ÷ρ r& $ yϑèδ ŸξÏ. Ÿξ sù ≅à) s? !$ yϑçλ°; 7e∃ é& Ÿω uρ $ yϑèδö� pκ ÷] s? ≅ è%uρ $ yϑßγ©9 Zω öθs% $VϑƒÌ� Ÿ2 (  ] اإلسراء
 :٢٣ [   

) $̈Βr& uρ Ÿ≅Í← !$¡¡9 $# Ÿξ sù ö� pκ ÷] s? (  ] ١٠: الضحى [   
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فسواٌء أمل الوالدين بولدمها ، أم أمل السائل مبن يسأله ، هو رجاٌء يف النفس ، 
( لذلك فرد هذا األمل والرجاء عرب الزجر ، هو شق وخرق .. وحق ممزوج باحلياء 

 رهح منه األمل والرجاء ليمتلئ باخليبة واألسى وانقطاع الرجاء ) ننضيف النفس ، ي ...
ن ، هـ ، ( للجذر ) نهر  –النهار  –األار ( الذي يربط احملاور الثالثة هذا هو العمق 

فمشتقّات اجلذر الواحد هي فروع ترتبط جبذرها وتتغذّى منه .. ببعضها وجبذرها ) ر 
 ..  ]] ..، وتدور يف إطار املعىن الذي حيمله هذا اجلذر 

موجود يف كتيب املنشورة ،  ، وهوهذا كلُّ ما كتبته وحتدثت عنه يف هذه املسألة .. 
 .. ]  www.althekr.net [  وموجود يف موقعي على النت

انه ناتج عن عدم الوقوف على حقيقة ىل ما يقوله هذا األخ ، وكيف إاآلن  لننظر.. 
أوهام كتاب املعجزة ( حتت عنوان يقول وباحلرف الواحد .. ما كتبته يف هذه املسألة 
  :، يقول  ) حول مسألة الليل والنهار

وبالذات من آية . وقد أخرج هذه املعادلة الكونية ، مما تومهه من القرآن الكرمي  [[
  .الغشي وآية السلخ 

يقول .  ] ٥٤األعراف  [ ) يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا (:  األوىل اآلية -  أ 
+ النهار = ، عن املعادلة الكونية ، الليل ) املعجزة(من  ٤٢الباحث ، يف الصفحة 

تعين أن )  يغشي الليل النهار يطلبه حثيثاً (وهكذا نرى أن الصورة القرآنية  (: الظالم 
وعند فصل . وذلك بسبب الظالم امللتحم مع النهار الليل يغطّي النهار ويستره ، 

، يظهر كلّ عنصر لوحده ، فعند رفع )  الظالم+ النهار  (عنصري الليل الكوين 
  . ) جلياً عن النهار ، يظهر النهار واضحاً" الظالم"الغشاوة 
 ٣٧يس  [ ) وآية هلم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون (:  اآلية الثانية - ب

 –الليل = ، عن الصيغة الثانية ، الظالم )  املعجزة (، من  ٤٢ويتابع يف الصفحة .  ]
قبل سلخه من الليل وحصولنا على الظالم نتيجة هلذا السلخ  -فضوء النهار  (: النهار 

كان متداخال مع الظالم ، ومل حنصل على النهار والظالم إال بعد حتليل الليل الكوين  -
فالليل قبل سلخ النهار منه . يني ، وإخراجهما من هذا التداخل إىل عنصريه األساس

وهذا تفسري .  )على النهار والظالم ، وبعد سلخ النهار بقي الظالم  كان مشتمالً
. وسنوضح ذلك جبالء ، عرب العناوين املتتالية . ال أساس له من املنطق . خاطئ لآليات 

http://www.althekr.net
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، يف ظل حشد من الرؤى التفسريية ، ونكتفي هنا باإلشارة إىل أفضل تفسري موجود 
والبد . وهو تفسري الدكتور منصور حممد حسب النيب رمحه اهللا . ملسألة الليل والنهار 

ينسجم مع علم من كثري من التدبر ، حىت يصل الباحث إىل هذا التفسري الدقيق ، الذي 
العلمي يف موسوعة اإلعجاز  (وهو موجود على موقع . الفلك ومع القرآن الكرمي 

عن حماضرة ، )  حركات األرض بني العلم والقرآن (، حتت عنوان )  القرآن والسنة
، يراد به )  أو النهار (وملخص هذا التفسري ، أن لفظ الليل . م ١٩٨٩ألقيت سنة 

مكان حدوث : ولوازم الليل والنهار هي . أحد لوازمه ، مع وجود قرينة تدل عليه 
، وسبب  ، وزمان حدوث الليل وزمان حدوث النهار الليل ومكان حدوث النهار

  .. ]] ) . نور النهار (وسبب حدوث النهار   ) ظلمة الليل (حدوث الليل 
ال يتحدث من وما نراه أنَّ صاحب هذا الرد  ..قال صاحب الرد  مماهذا نص حريف 

ونكتفي هنا  [[ بقولهوهذا ما نراه ..  منطلق الباحث واملتدبر وإنما من منطلق التقليد
باإلشارة إىل أفضل تفسري موجود ، يف ظل حشد من الرؤى التفسريية ، ملسألة الليل 

والبد من كثري من . وهو تفسري الدكتور منصور حممد حسب النيب رمحه اهللا . والنهار 
ألننا نتعامل مع القضايا الفكرية كأفكار بشكلٍ جمرد عن  .. وهذا ال يعنينا بشيء..  ]]التدبر 

حىت ألولئك  )اجلانب اإلنساين ارد (  ، مع احتفاظنا باحترام القيمة الشخصية األشخاص
  ..  يتفاعلون معنا ذا املعيار ال الذين

أحد  ، يراد به)  أو النهار (وملخص هذا التفسري ، أن لفظ الليل [[  أما القول
مكان حدوث الليل : ولوازم الليل والنهار هي . لوازمه ، مع وجود قرينة تدل عليه 

، وسبب حدوث  ، وزمان حدوث الليل وزمان حدوث النهار ومكان حدوث النهار
   .. ) . ]] نور النهار (وسبب حدوث النهار )  ظلمة الليل (الليل 

فأنا يف .. إليه ، ال من قريب وال من بعيد هذا القول ال عالقة له على اإلطالق مبا ذهبنا .. 
فسواء الليل أم لوازمه وسواء حبثي حتدثت عن معادلة كونية تربط الليل بالنهار وفق عدة رؤى ، 

بإذن اهللا ، كما سنرى النهار أم لوازمه ، كلّ ذلك ال يتعلّق جبوهر املعادلة اليت قمنا بشرحها 
  ..تعاىل 

  : صاحب هذا الردويقول 
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ضوء الشمس ، قبل انعكاسه على األرض ، مير  إن:  التفسري اخلاطئ لآليات  [[
وهذا ار القمر يرى ، وال يرى ضوء الشمس ، قبل أن ينعكس . عرب الظالم الكوين 

يعتقد ، )  املعجزة (لكن صاحب . والسبب يف ذلك ، غياب العاكس فحسب . عليه 
يغشي  ( :مفسرا لآلية )  املعجزة (يقول صاحب . أن الظالم هو الذي مينع جتلي النور 

 بسبب الظالمتعين أن الليل يغطّي النهار ويستره ، وذلك )  الليل النهار يطلبه حثيثا
وعند جتلى النور ، فال وجود . والنهار إمنا يعين جتلي النور .  ) امللتحم مع النهار

فمن اخلطأ تسمية ضوء الشمس ، قبل . فالنور والظالم نقيضان ال جيتمعان . للظالم 
 وليس يصح يف األذهان: وقد صدق الشاعر يف قوله . انعكاسه على األرض ، بالنهار 

شيء إذا احتاج النهار إىل دليل إن مجيع كلمات الليل والنهار يف القرآن ، تدور حول 
 :كما سنرى حتت عنوان . احدة عن ليل السماء إال آية و.  األرضالليل والنهار على 

وهذا ما تؤكده آية الغشي ) .  وال عالقة له بالليل الكوين ( ليل السماء ليل خاص
الثمرات جعل  وجعل فيها رواسي وأارا ومن كل األرض وهو الذي مد ( :الثانية 

.  ] ٣الرعد [ )  إن يف ذلك آليات لقوم يتفكرون يغشي الليل النهارفيها زوجني اثنني 
ومن ذلك دوران الليل والنهار ، دون أن يسبق أحدمها اآلخر ، إشارة إىل دوران 

 النهار وال الليل سابقال الشمس ينبغي هلا أن تدرك القمر  ( :حول نفسها  األرض
ومن ذلك اختالف الليل والنهار ، للكسب .  ] ٤٠يس  [ )وكل يف فلك يسبحون

وجعلنا آية النهار مبصره  الليل والنهار آيتني فمحونا آية الليلوجعلنا  (:  األرضعلى 
  .. . ]]اخل [ . ١٢اإلسراء ]  ) ولتعلموا عدد السنني لتبتغوا فضال من ربكم

يريد ال و وقفنه أما قلنا ، أو  يقف على حقيقةمل  األخما نراه يف هذا القول أنَّ هذا 
نا مل أقل يف حبثي إنَّ كلمة أف .. العبارات اليت بينتها يف حبثي ينطق حبقيقة ما تنطق بهأن 

بل العكس هو .. أبداً .. الليل يف كتاب اهللا تعاىل حيثما ترد ال تعين إالَّ الليل الكوين 
لقد ميزت بني الليل الكوين الذي يلتحم فيه عنصرا النهار والظالم من جهة ، .. الصحيح 

كليل ( ظلمة ، تلك الظلمة اليت متّ فصلها عن النهار وتركّزت وبني الليل األرضي حيث ال
مر يقرأ ما قلت يف هذا األومن .. غري املواجه للشمس على وجه األرض اآلخر ) أرضي 

وجوهر هذا األمر يف النص التايل الذي اقتبسه مما  ..تتضح له هذه احلقيقة بشكلٍ جلي 
  :قلت 
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´Å (أنَّ الصورة القرآنية  وهكذا نرى [[ øóãƒ Ÿ≅ ø‹ ©9 $# u‘$ pκ̈]9 $# … çµç7 è=ôÜ tƒ $ZW� ÏW ym (   َّتعين أن
.. يغطّي النهار ويستره ) الليل الكوين ( الظالم امللتحم مع النهار يف الفراغ الكوين 

وحده ، فعند يظهر كلُّ عنصرٍ ) الظالم + هار الن( وعند فصل عنصري الليل الكوين 
  ..عن النهار ، يظهر النهار واضحاً جلياً ) الظالم (  رفع الغشاوة

  :وحسب ما تقدم ميكن صياغة املعادلة الكونية على الشكل التايل 
  

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

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

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

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

ادلة السابقة ، ولكن بطريقة أُخرى ، فاملعادلة اليت فاآلية الكرمية تصور ذات املع
( 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 
متداخالً مع الظالم ، ومل حنصل على النهار والظالم إالّ بعد حتليل الليل الكوين إىل 
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فالليل قبل سلخ النهار منه .. عنصريه األساسيني ، وإخراجِهما من هذا التداخل بينهما 
  ..]]  ..هار والظالم ، وبعد سلخ النهار بقي الظالم كان مشتمالً على الن

) ميلك احلد األدىن من قواعد اللغة العربية ( هل يوجد إنسان على وجه األرض .. 
قويل هذا أنَّ كلمة الليل يف القرآن الكرمي حيثما ترد تعين الليل  يفهم منيستطيع أن 

  !!!!! ..!!الكوين الذي يلتحم فيه عنصرا النهار بالظالم ؟
، يعتقد أن الظالم هو الذي مينع )  املعجزة (لكن صاحب [[  :قوله لننظر إىل ..    

وهل يف قويل ما يشري جمرد إشارة إىل !!!!!!! .. مىت قلت ذلك ؟..  . ]]جتلي النور 
عاكس ( نَّ عدم وجود أي جسم مادي أما قلته هو عكس ذلك ، وهو  !!!!!!! ..ذلك ؟

 ) الظالم والنهار (الليل الكوين  الفراغ الكوين هو الذي مينع من حتليل عنصرييف هذا ) 
  :، فقد قلت وباحلرف الواحد على هذا اجلسم العاكس 

 ]]  جسمٍ مادي ه مظلم إالَّ أنَّ وجود أيا الفراغ الكوين على الرغم من أنأم
  ..األساسيني ضمنه ، نراه يتحلَّل على هذا اجلسم إىل عنصريه 

  وهو العنصر املرئي ، الذي يضيء اجلانب املواجه للشمس من هذا : 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 

الذي يذكره نقالً عن غريه  األخهذا إنَّ ما قلته يف حبثي ال خيتلف أبداً مع قول ..    
وهذا ار . الكوين  إن ضوء الشمس ، قبل انعكاسه على األرض ، مير عرب الظالم[[ 

والسبب يف ذلك ، . القمر يرى ، وال يرى ضوء الشمس ، قبل أن ينعكس عليه 
  .. ]]غياب العاكس فحسب 

جل الرد أ، أم مسألة رد من مسألة حبث عن احلقيقة  هياملسألة  هل: وهنا أسأل .. 
وهو ( األرض ما الفارق بني الليل هنا عندنا على : أسأل السؤال التايل و ..!!!!!!! ؟

فة املمتدة وبني املسا) شمس وهو الوجه غري املقابل لل، طبقة حتيط بالوجه اآلخر لألرض 
من زاوية ( كالمها  ..؟ ) الليل الكوين ( وبني الشمس  األرضي بني ما هو فوق هذا الليل

مادي فإن وجود أي جسم  .. يف الليل الكوين .. لكن.. لونه يشابه لون اآلخر ) رؤيتنا 
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مبعىن الليل املكاين ( الظالم : ومها ، فيه جيعل مكوناته تتحلّل على هذا اجلسم إىل عنصريه 
ولو عاد القارئ إىل  ) ..مبعىن النهار املكاين اخلاص باجلسم : ( ، والنور ) اخلاص باجلسم 

    ..ما قلت لوجد هذه احلقيقة بشكلٍ جلي 
  .. ي يعرضه كرد على ما قلت يف هذه املسألةالقول التايل هلذا اخل والذولننظر إىل 

، عوض البحث عن الالزم املقصود ، جاء بليل جديد )  املعجزة (لكن صاحب  [[
حىت عن ليل السماء  وبعيداً. عن الليل والنهار على األرض  وذلك بعيداً. وار جديد 

وأما النهار اجلديد فهو ضوء الشمس ، قبل . أما الليل اجلديد فهو الظالم الكوين . 
لكن ضوء الشمس قبل انعكاسه على األرض ، ال ميثل أي . انعكاسه على األرض 
أو على األجرام  (ألن الالزم هو نور النهار املتجلي عل األرض . الزم من لوازم النهار 

وما هو الدليل القرآين على تسمية ضوء الشمس . ، وليس أي نور آخر )  السماوية
بالنهار ؟ هل يف القرآن آية واحدة تدل على )  أو غريها (قبل انعكاسه على األرض 

هذه التسمية ، مع وفرة اآليات عن الليل والنهار ؟ والنتيجة أن املعادلة خاطئة ، وال 
  .. ]] .غشي والسلخ ، ال تعرب عن تصوره حبال كما أن آيات ال. عالقة هلا بالقرآن 
وأما النهار اجلديد فهو ضوء الشمس ، قبل  [[ : األخهذا  يزعمهمىت قلت ما 

لكننا نرد  .. ليس حباجة إىل ردأعتقد أنَّ هذا الكالم ..  ]] انعكاسه على األرض
وإلنقاذ البسطاء الذين ميلكون إرادة صادقة  ،من جهة إليضاح احلقيقة للباحثني عنها 

  ..ملعرفة احلقيقة من جهة أخرى 
ليس أكثر من دليل على عدم  )هنا على األرض (  أنَّ الظالم أمتىن أن يدرك هذا األخ

أنَّ النهار األرضي هو كذلك بسبب الغالف اجلوي الذي  وأمتىن أن يدرك .. الضوءوجود 
عندها وبعد قراءة ما كتبت يف هذه املسألة سيدرك  ..األرض عن باقي الكواكب  تتميز به

يف ذلك هو ما يستنبطه كلّ باحث عن احلقيقة من كتاب اهللا تعاىل ، وما أنَّ ما كتبت 
   ..يدركه كلُّ مطّلع على العلوم الفلكية 

  : عند هذا األخ يف قوله التايلويتجلّى اخللط .. 
 [ ) وآية هلم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون (: وهذا هو منطوق اآلية [[ 

. إم يف ار . فهم ليسوا يف ليل . وآية هلم الليل . وتعرب عن إقبال الليل .  ] ٣٧يس 
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فإذا هم . وهكذا ينقلون من حال إىل حال . وحيل الليل مكانه . وهكذا يسلخ النهار 
  .. ]] .مر إىل كثري جدال وال حيتاج األ. مظلمون 

!!!!!!! وكيف هم يف ار ؟!!!!!!! .. كيف تعبر هذه اآلية الكرمية عن إقبال الليل ؟
#πtƒ× (أليست العبارة  .. !!!!!!!وهل اآلية الكرمية ال يتم تدبر آياا إالّ يف النهار ؟ .. u uρ 

ãΝ ßγ©9 ã≅ ø‹ دعوة للتدبر لكلِّ املوجودين على وجه األرض من البشر ، سواٌء يف  أليست  ) 9$#©
باحلقائق  وأين هو تعلّق هذا الكالم ذه اآلية الكرمية أو!!!!!!! .. الليل أم يف النهار ؟

  : األخنراه مرة أخرى يف القول التايل هلذا  اخللطهذا !!!!!!! .. الكونية ؟
وهذا حتصيل . ر النهار يف جهة والظالم يف أخرى أما يف معادلته الكونية ، فيظه [[

واآلية تقول . لكن ، أين االنتقال من حال إىل حال . حاصل ، وال خنالفه عليه 
وكأن من وجد يف الظالم . وهذا املعىن ال جنده يف تفسريه . مظلمون من بعد إبصار 

الليل هو حلول إن كل الناس يدركون أن . يبقى فيه ، ومن وجد يف النهار يبقى فيه 
لكن القرآن الكرمي ، يبدي هلم الطرف . هذا شيء واضح ال خالف عليه . الظالم 

. فإن ما انسلخ من ار ، فمن هذا الليل انسلخ . اخلفي ، واجلهة األخرى من الصورة 
  .. ]] ونفس املعىن جنده يف آية الغشي  .مما يعين دوران األرض حول نفسها باستمرار 

وهل  ]]من وجد يف الظالم يبقى فيه ، ومن وجد يف النهار يبقى فيه [[  مىت قلت 
وكيف بنا أن نفهم قول هذا  !!!!!!! ..يوجد يف حبثي ما يشري جمرد إشارة إىل ذلك ؟

يف كلِّ  أليس السلخ مستمراً !!!!!!! ..؟ ] واآلية تقول مظلمون من بعد إبصار [ األخ
‡ã (بدليل ورود كلمة ، حلظة  n=ó¡nΣ (  وذلك يف قوله تعاىل بصيغة املضارع) ×πtƒ# uuρ ãΝßγ©9 

ã≅ ø‹ ©9$# ã‡ n=ó¡nΣ çµ ÷ΖÏΒ u‘$pκ ¨]9$# # sŒÎ*sù Ν èδ tβθßϑÎ=ôà •Β (    ] الليل والنهار يتعاقبان  أليس،   ] ٣٧: يس
 ..؟ بشكلٍ مستمر يومياً بسبب دوران األرض حول نفسها أثناء دوراا حول الشمس 

فإن ما انسلخ من ار ،  [ما هو الليل الذي يعنيه بقوله : ن أسأل هذا األخ أود أوهنا 
هذا غري ممكن ألنَّ الليل .. الليل األرضي ؟  هل يعين به !!! ..؟ ]فمن هذا الليل انسلخ 

بالتأكيد أنَّ .. ال حيتوي على عنصر الضياء ) عنصر الظالم من الليل الكوين ( األرضي 
هل : وهنا أود أن أسأل اإلخوة القراء .. الليل املعين هو الليل الكوين املمتد إىل الشمس 
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ة ملن كان له قلب أو ألقى السمع وهو نترك اإلجاب !!! ..غري ذلك ؟يف ما كتبنا قلنا 
     ..شهيد 

  : هلذا األخ التايل اخللط يف القولويتجلّى 
: على النهار ، يف املعادلة الكونية  ومادام الليل يرمز للظالم ، كيف يشتمل [[
الظالم ؟ وما دام النهار يرمز للضياء ، كيف يلتحم الظالم مع + النهار = الليل 

الظالم ،  = الضياء ؟ وكيف جيوز هذا اخللط يف حق القرآن املبني ؟ وكي يعود الليل
 .ظالم الكوين ألنه ال ار مع ال وهو املقصود ،. يف املعادلة  ٠= جيب أن يكون النهار

[[ ..  
نه خارج طبقة أيعتقد  األخهل هذا .. يف هذا النص  خلطاً أكثر مما أرىمل أر  ..

أليست !!!!!!! .. هل يعتقد أنها منرية ؟، وجه األرض املقابل للشمس النهار احمليطة ب
الكوين مظلمة مبعىن ال يتجلّى فيها الضوء إالّ عندما يوجد جسم يتحلّل عليه عنصرا الليل 

 يولو كان هذا الليل الكوين مضيئاً فكيف يكون هناك ليل أرض.. ؟ ) النهار والظالم ( 
يف الصور الفلكية اليت يعرضها يف رده أليقن حجم  األخلو نظر هذا .. هنا على األرض ؟ 

مهها أمن ، يتمحور يف الكثري من النقاط  األخعند هذا  اخللطحمور  .. اخللط يف نصه
غري ، وهذا حيثما ترد يف كتاب اهللا تعاىل نين أعين بكلمة الليل الليلَ الكوين توهمه أ
فهل خيفى على أحد أنّ كلمة الليل يف قوله تعاىل التايل تعين الليل األرضي ..  صحيح
Ο¢ ( ..حصراً  èO (#θ‘ϑÏ? r& tΠ$u‹ Å_Á9 $# ’ n<Î) È≅ øŠ©9 أليس الليل الكوين والليل ..  ] ١٨٧: البقرة [   ) 4 #$

  :مبشترك هو   – من زاوية رؤيتنا –األرضي يشتركان 
على  )حينما ال يوجد عاكس مادي (  هلعدم جتلّي النور فييف الليل الكوين عدم الرؤية 

   ..الرغم من مرور هذا النور فيه 
   .. وعدم وجود هذا النور وما يتعلّق به من رؤية يف الليل األرضي

وجود انعكاس لضوء  األخكان ال ار مع الليل الكوين فكيف يفسر لنا هذا  وإن
من زاوية رؤيتنا .. إذاً ..  !!!!!!!الشمس يف كلِّ اجلسام الساحبة يف هذا الليل الكوين ؟

من هذه .. هلذا الفراغ الكوين وحينما ال يوجد جسم يعكس الضوء امللتحم بالظلمة فيه 
ولكن هذا ال يعين عدم اشتمال الليل الكوين على ) .. النهار ( الضوء ال نرى .. الزاوية 

بدليل انعكاس هذا الضوء على الوجه املقابل للشمس على سطح  ،) النهار ( عنصر الضوء 
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ويف هذه النقطة بالذات خيتلف الليل الكوين عن الليل  ..أي جسم مادي يسبح فيه 
  ..األرضي 

  :يف قوله التايل  ألخاخللط عند هذا اويتجلّى 
، الدكتور أشرف عبد الرزاق قطنة ، حسب صاحب )  املعجزة (وما قاله ناقد  [[

ما ذكره بشأن حتلل  ( :من ملحق الكتاب ، ما يلي  ٣٠نفسه يف الصفحة )  املعجزة (
. الفراغ الكوين إىل عنصريه الليل والنهار هو شيء ال معىن له فلكيا وال فيزيائيا 

وادعاؤه بأن اسم الفراغ الكوين املظلم هو الليل ما هو إال رأي شخصي فلسفي مل يقل 
   ..]]  . ) به أحد من العلماء يف التاريخ كله حىت اآلن

وادعاؤه بأن اسم الفراغ  [[ بقول أشرف عبد الرزاق قطنة األخاستشهاد هذا إنَّ  ..
الكوين املظلم هو الليل ما هو إال رأي شخصي فلسفي مل يقل به أحد من العلماء يف 

مل يقدم شيئاً له قيمة علمية ، ألنَّ الدليل ، هو استشهاد مبن  ]]التاريخ كله حىت اآلن 
  .. ]]أحد من العلماء يف التاريخ كله حىت اآلن  مل يقل به [[هو  عندهم

، وذلك يف ردي وبالنسبة لرد أشرف قطنة فقد فندت كلَّ األوهام اليت ختيلها 
 ... ... بعد تصوير.. ولكن 

والذي متّ ختصيصه لشرح   برنامج
املعجزة العددية يف القرآن الكرمي ، أنصح الباحثني عن احلقيقة مبشاهدة الربنامج ليشاهدوا 
بأعينهم رداً على كل األوهام والضالالت اليت متأل أنفس من عندهم عقدة جتاه املعجزة 

ة مردها هو التقليد وليشاهدوا بأعينهم كيف أنَّ هذه العقدالعددية يف كتاب اهللا تعاىل ، 
  .. فوق كتاب اهللا تعاىل –لألسف  –يرفعونه ملوروث األعمى 

  .. األخولننظر يف النص التايل من قول هذا 
على مساحة مصغرة ، ومسك . لنرى الشكل التايل ، حيث النهار مبحاذاة الليل  [[

  : hالغالف اجلوي 
انعكاس = النهار : وحتكمه املعادلة . يوجد اجلزء ن يف حالة النهار :  ١احلالة *  
.  ٢وعندما يتحرك اجلزء ن ، باجتاه الليل يف اليمني ، حنصل على احلالة . الضوء

 . ويصبح اجلزء ن هو ل 
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) . ناقص(فماذا حدث للجزء ل ؟ لقد انفصل عنه انعكاس الضوء :  ٢احلالة * 

وهكذا سلخ .  الظالم= الليل : لتصري املعادلة هذه املرة هي . ودخل بالتايل يف الظالم 
  ..]]  .النهار من الليل

  
[[ ..  

هل اجلزء ن والذي هو يف حالة ار ، هل مسك هذا النهار ميتد : وهنا أود أن أسأل 
وجه األرض املقابل للشمس ؟ ، أم هو مسك حمدود بطبقة حميطة ب رض حىت الشمسمن األ

ومن قبله أشرف قطنة الذي يستشهد  األخوهنا أسأل هذا .. بالتأكيد هو مسك حمدود .. 
 ةأسأهلم ما هي طبيعة املسافة املمتد..  التراثي اجلمعينهج املبه ومن بعدمها كلّ أصحاب 

.. ؟  )مبعىن ليست مضيئة (  أليست ليست اراً.. من فوق هذا السمك إىل الشمس ؟ 
احمليط  أليست متر منها أشعة الشمس للوصول إىل مسك النهار.. بالتأكيد ليست اراً 

أليست بلون أسود شبيه بلون الليل األرضي .. بالتأكيد .. ؟  بوجه األرض املقابل للشمس
 –يف رده هذا  األخوالصورة اليت يعرضها هذا .. بالتأكيد .. ض ؟ عندنا هنا على األر

  ..تؤكّد هذه احلقيقة  – كما سنرى بإذن اهللا تعاىل بعد قليل
ليلنا  تشابه – كلون – احملدود حىت الشمس هي إذاً هذه املسافة فوق مسك النهار

إذاً هي تشتمل على .. األرضي ، ولكنها تشتمل على ضوء الشمس يف مسريه إلينا 



 

22 
 

إذاً هذه املسافة واليت أطلقنا عليها .. ) كعابر خالهلا ( والنهار  )كرؤية (  عنصري الظالم
  :تشتمل على عنصرين مها )) الليل الكوين (( اسم 
  ..ن هذا الليل الكوين والذي سلخ مالنهار الذي ميأل هذا السمك  – ١
كنتيجة هلذا الذي بقي على الوجه اآلخر لألرض  )الليل األرضي (  الظالم – ٢
  .. السلخ 
سليمة من زاوية قواعد اللغة اليت ننظر  ..املعادلة الكونية اليت عرضناها سليمة .. إذاً 

من خالهلا إىل كتاب اهللا تعاىل ، وسليمة من زاوية املعارف العلمية الفلكية اليت توصل 
وليس من ذنبنا أنَّ اآلخرين ال توجد عندهم أرضية علمية سليمة ملعرفة  .....إليها العلم 
أرضية معرفية سليمة بقواعد اللغة  –أيضاً  –، وال توجد عندهم  الكونية هذه احلقيقة

  ..لكي يتدبروا وبشكلٍ سليم آيات كتاب اهللا تعاىل 
هذه احلقيقة العلمية معروفة ، وبالنسبة للذين ميتلكون احلد األدىن من املعرفة الفلكية .. 

 .. األخهي بديهية ، ولكنين اضطررت إلعادة هذا الشرح ليس من باب الرد على هذا 
لقد قمت ذا الشرح لتبيان هذه احلقيقة الفلكية اليت جيهلها بعض اإلخوة القراء الباحثني 

  ..عن احلقيقة 
بالنسبة لألرض يف دوراا حول ( ومىت قلت بأنَّ مصدر الضوء هو الذي يتحرك .. 

، فكيف يفسرون لنا اإلخوة ولو كان األمر كما يتخيل هؤالء !!!!!!! .. ؟) الشمس 
أليس اجلزء املظلم .. نرى القمر هالالً ؟  كيفمبعىن .. ؟  على مدار الشهر منازل القمر

بالنسبة لزاوية  )املظلم (  حيث سحب منه الظالم إىل اجلزء الثاين املنري أليس هذا اجلزء
هو بذات لون الفراغ الكوين الذي ميأل املسافة املمتدة من ) من على األرض ( رؤيتنا حنن 

وإالّ ملا كنا سنشاهد منازل القمر على مدار الشهر .. بالتأكيد .. القمر إىل الشمس ؟ 
  ..كما نشاهدها 

  .. األخلننظر يف النص التايل من قول هذا .. 
؟ إن صفات الليل والنهار يف القرآن ، ال معىن هلا يف ظل  األرضي أين هو الليل[[ 

الدكتور )  املعجزة (هذا ما تنبه إليه ناقد . هذا التفسري ، وهذه املعادلة الكونية الومهية 
من  ٣٢، يف الصفحة )  املعجزة (أشرف عبد الرزاق قطنة ، الذي يرد عليه صاحب 

جن عليه  فلما ( بأن اآلية الكرمية... قول السادةأما  (: مستنكرا )  املعجزة (ملحق 
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أن سيدنا  –حسب ما تومهوه من كالمنا  -تعين  ] ٧٦األنعام  [ ) الليل رأى كوكبا
 - ولألسف  -هذا القول ..  إبراهيم كان بعيدا يف الفضاء وغري موجود على األرض

فنحن عندما  ( : ويتابع كالمه مربراً.  ..) فكري هدفه التلبيس على احلقيقةهو هراء 
. أخذنا كلمة الليل يف كتاب اهللا تعاىل ، أخذناها مبعناها ارد عن ارتباطها باملسائل 

ومجعنا ورودها يف كتاب اهللا تعاىل من هذا املنظار ارد ، وكذلك باقي الكلمات اليت 
ومن أجل اإلنصاف ، إن الرجل .  )) حول مسألة الليل والنهار ( ختص املعادلة الكونية

وهذا ما يؤكده بوضوح على هامش الصفحة . ال يقصر كلمة الليل على الليل الكوين 
. ، اليت تعين يف نظره الليل الكوين ، وتعين اليوم أيضا )  ليال (، معلقا على كلمة  ٤١

ويعود ذلك إىل الزاوية اليت  ( :يقول الرجل ) .  وسنعود إىل نقاش هذا الرأي الحقا (
نظر من خالهلا إىل كلمة الليل ، إما من منظور كوين يسلط الضوء على الفراغ الكوين ي

األسود الذي يلتحم فيه عنصر النور والظالم ، أو من منظار يسلط الضوء على الليل 
  .. ]] ) .للشمساألرضي املرتبط جبانب األرض غري املقابل 

يعترف بأننا ال نعين بالليل الكوين مجيع مرات ورود كلمة الليل يف كتاب اهللا تعاىل هنا 
ومن أجل اإلنصاف ، إن الرجل ال يقصر كلمة الليل على [[ فقوله يف ذلك واضح .. 

نصاً من كتايب يؤكّد هذه  –كما نرى  –، ويورد بعد هذه العبارة  . ]]الليل الكوين 
وهذا االعتراف اُضطر إليه نتيجة ما بينته يف كتايب بشكلٍ جلي..  ا احلقيقة اليت يعترف 

 –ظلماً  –على اتهامنا يعتمد  –كما بينا  –، فجوهر رده  اله من أساسهاقوأينسف كلَّ 
  ..ال تعين إالّ الليل الكوين  –عندنا  – كلمة الليل يف كتاب اهللا تعاىل بأنَّ

 يبلغ أوجه حينما يتراجع بعد ذلك مباشرة فيقول وباحلرف الواحد  اخللطلكن:  
، مبعىن )  ليل (أو )  الليل (لكنه لألسف مل يذكر آية واحدة ، تشمل كلمة  [[

يف القرآن كله ، وليس فقط )  ليل (أو )  الليل (ألنه يعتقد أن كلمة . الليل املعروف 
يقول . املعادلة الكونية ، ال تعين إال الليل الكوين يف اآليات اليت اعتمد عليها إلخراج 

ولو نظرنا إىل الليل األرضي املعروف ألهل األرض  ( ) : املعجزة (من  ٤٥يف الصفحة 
ليالً ، ليلة : ، والذي يغطي بشكل دائم نصفاً من الكرة األرضية ، لرأينا أن الكلمات 

لم ومشتقاا ، هي النتائج اليت وأن الظلمات ، وأظ،  ، ليال ، ليايل ، هي عناصره
إن الليل يف نظره جيب أن يشتمل على النهار ، حىت حيقق املعادلة الكونية .  ...)يظهرها
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وهذا ال يتمثل يف الليل . الظالم + النهار = الليل : اليت تقول فيما توصل إليه 
ك يسميه لذل. ألن الليل األرضي ال يشتمل على الضوء مثل الليل الكوين . األرضي 

يف القرآن ال يعين إال الليل الكوين ، ماذا ميكن )  الليل (وإذا كان ! الظالم فحسب 
سوى ما قاله الدكتور )  جن عليه الليل رأى كوكبا فلما (: أن نفهم من اآلية الكرمية 

الوحيدة عن الليل ، اليت تبني حجم الوهم أشرف عبد الرزاق قطنة ؟ وليست هي اآلية 
النهار  ال الشمس ينبغي هلا أن تدرك القمر وال الليل سابق ( -: ، الذي سيطر عليه 

هو الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه  ( - . ]٤٠يس  [ ) وكل يف فلك يسبحون
فهل الظالم . اخل . ] ٦٧يونس  [ ) إن يف ذلك آليات لقوم يسمعوناً والنهار مبصر

أو ما  (يدور يف مدار ، وضوء الشمس غري املنعكس )  أو ما يسميه الليل (الكوين 
 املعجزة (كذلك ، ودون أن يسبق أحدمها اآلخر ؟ كيف يفهم صاحب )  يسميه النهار

وهل السكن يف الليل يعين السكن . هذه اآليات ، على ضوء مفهومه لليل والنهار ) 
ال )  املعجزة (غري أن صاحب . وين ؟ ال جواب يبىن على غري أساس يف الظالم الك
يقول مدافعا عن نظرية الليل الكوين . ومصدره دائما هو القرآن الكرمي . تعوزه األدلة 

الكوين املظلم ، يطلق عليه اسم إن هذا الفراغ  ( ) : املعجزة (من  ٤١، يف الصفحة 
لذلك نرى أن كلمة الليل . األساسيني يكونُ مظلما ، ألنه قبل حتليله إىل عنصريه  الليل

أحيانا يف القرآن الكرمي ، تستعمل للتعبري عن الزمن كله ، أي أا تأيت مبعىن اليوم 
قال رب اجعل يل آية قال آيتك أال تكلم  (: ويستشهد باآليات الكرمية . )  الكامل

 ٤١آل عمران  [ ) بالعشي واإلبكارأيام إال رمزا واذكر ربك كثريا وسبح  الناس ثالثة
 ] ١٠مرمي  [ ) ليال سويا قال رب اجعل يل آية قال آيتك أال تكلم الناس ثالث ( . ]
صحيح أن القرآن الكرمي يعرب عن نفس . اليوم = الليل الكوين : مما يعين يف نظره أن .

إنه يرى ) .  املعجزة (لكن السبب غري ما تومهه صاحب . املدة ، يف اآليتني دون فرق 
إن . اليوم = الليل الكوين : وهذا يعين يف نظره أن .  الليل الكوين حييط باألرضأن 

تعين ثالث ليال  ) ليال سويا ثالث ( و. النهار + الليل = اليوم كما هو معروف 
فليس من املعقول . مما يفيد الليل والنهار ضمنيا . متتابعات ، كما روي عن ابن عباس 

. وذه الطريقة يعرب القرآن الكرمي عن اليوم الكامل . ى النهار إىل الليل أن نقفز عل
أي أن الليل . يعتقد أن السبب يعود إىل نظرية الليل الكوين )  املعجزة (لكن صاحب 
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يف حتديد الزمن ، )  وهو الظالم الكوين (وهل يدخل الليل الكوين . اليوم = الكوين 
  .. ]] األرض ؟بدل تعاقب الليل والنهار على 

فهو من جهة مبين على .. عليه على اإلطالق  حيتاج إىل ردأعتقد أنَّ هذا الكالم ال 
احلقيقة الكونية ، ومن  عدم إدراك هذهعلينا ، ومن جهة أُخرى هو كالم مبين على  افتراٍء

ولكن لو نظرنا  .. أكثر منه معرفة واليس يد أعمى ملن همجهة ثالثة هو كالم مبين على تقل
  ..، لرأينا صحة ما نذهب إليه يف رده  األخيف الصورة الفلكية التالية اليت يوردها هذا 

  

  
  

حميط بنصف الكرة األرضية  نسبياً النهار هو بسمك حمدودإننا نرى بوضوح كيف أنَّ 
سواء باتجاه ( وما بعد هذا السمك احملدود نسبياً وبكلّ االجتاهات  ، املقابل للشمس

من زاوية رؤيتنا حنن كمراقبني من ( لونه أسود وال خيتلف ) الشمس أم باالتجاه اآلخر 
  .. ) الليل األرضي يف اجلهة املقابلة للنهار( عن لون الظالم ) بعيد 

يف هذه  –لذلك نرى يف هذه الصورة الفلكية أننا ال نستطيع أن حندد اخلط الفاصل 
وبني الليل الكوين الذي ، بني الليل األرض احمليط بنصف الكرة األرضية اآلخر  –الصورة 

  ..يفصل بني هذا الليل األرضي وبني الشمس 
ال  –من زاوية رؤيتنا  –والقضية ذاا بالنسبة للقمر ، فاجلزء اآلخر املظلم لونه  

هذه الصورة الفلكية وهذا ما قلناه يف  هذا ما تنطق به.. خيتلف عن لون الليل الكوين 
  ..شرحنا هلذه املسألة الفلكية 
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أما كون الضوء على وجه األرض هو ساطع بسبب الغالف اجلوي على األرض ، 
وهو غري ذلك على القمر بسبب عدم وجود هذا الغالف ، فهذا أمر بديهي ، وال يتعارض 

  ..ا أبداً مع املعادلة الكونية اليت حتدثنا عنه
  :لذلك يقول ..  عدم االطّالع على حقيقة ما قلنايصر على  األخولكن هذا .. 

وأخرج  ( :، عندما أغفل نصف اآلية )  املعجزة (وهذا ما جتاهله صاحب [[ 
فإخراج الضحى يدل على ظهور . ، ألنه ال ينسجم مع تفسريه لليل الكوين  ) ضحاها

فيلتحم مع الظالم الكوين يف السماء ، وليس خبارج منه النهار ، أما النهار يف تفسريه ، 
يف اآلية ، كان قبل وجود األرض )  والضحى (واحلقيقة أن الليل . ، إال على األرض 

وأغطش ليلها وأخرج . رفع مسكها فسواها . أأنتم اشد خلقا أم السماء بناها ( :
- ٢٧النازعات  [ )) أخرج منها ماءها ومرعاها. واألرض بعد ذلك دحاها . ضحاها 

   ..  ]] .السماء اخلاص )  وار (مما يدل على أنه ليل .  ] ٣١
!!! ..  القول الذي ال يتكئ على أي منطق علمي أو لغويوهنا أستغرب مثل هذا 
yl| ( مىت وأين أغفلت قوله تعاىل t� ÷zr&uρ $ yγ9 ptéÏ (   ] ال أدري  .. ] ٢٩: النازعات .. !!!!!!!

!!!!!!! ال خيرج من الليل الكوين إالّ على األرض ؟ )مبعىن الضياء (  ومىت قلت بأنَّ النهار
ملن كان له قلب أو أترك اإلجابة !!!!!!! .. مبا أوردته يف كتايب ؟وما عالقة هذا الكالم .. 

  .. ألقى السمع وهو شهيد
جتاه هذه  عدم املعرفةيف رده يصور جوهر  األخالنص التايل الذي يورده هذا و ..

  :املسألة الفلكية ، فهو يقول 
م حيل بشكل ال يوجد خط واضح يفصل بني الليل والنهار على األرض ، فالظال[[ 

تعرب األشعة الشمسية الغالف اجلوي من اجلهة اليمىن ، وتبعثر . تدرجيي فوق احمليط 
)  تظهر يف األمين واألعلى (الطبقات العليا من الغالف اجلوي أطوال املوجات الزرقاء 
  .. ]]لتبقى أطوال املوجات احلمراء اليت تعكسها قمم السحب 
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كيف ال يوجد خط فاصل بني الليل والنهار على األرض .. وهنا أود أن أسأل 
وهل الظالم ال ..  !!!!!!!حبلول الظالم بشكلٍ تدرجيي ؟وما عالقة احمليط ..  !!!!!!!؟

بل ما عالقة كلّ !!!!!!! .. ؟) حيث ال يوجد حميط ( حيلُّ بشكلٍ تدرجيي فوق اليابسة 
  ..أترك اإلجابة على ذلك لإلخوة القراء ..  ذلك مبا حتدثنا به

يف اآلية ، كان )  والضحى (واحلقيقة أن الليل  [[ولو نظرنا يف قول هذا األخ .. 
وأغطش . رفع مسكها فسواها . أم السماء بناها شد خلقاًأأأنتم (  :قبل وجود األرض 

[  )) مرعاهاأخرج منها ماءها و. واألرض بعد ذلك دحاها . ليلها وأخرج ضحاها 
لرأينا اخللط  ، ]] .السماء اخلاص )  وار (مما يدل على أنه ليل .  ] ٣١- ٢٧النازعات 

وأنا ال أريد أن أتعرض اآلن هلذه املسألة .. واضحاً جلياً  –مقارنة مع جممل أقواله  –فيه 
كيف يقول .. لكن و.. .) ..احلق املطلق ( النظرية الثالثة : اُألخرى ، فقد بينتها يف كتايب 

ي حدث ليس ، فاألرض كانت موجودة ، ولكن الذ ]كان قبل وجود األرض  [
نَّ املرحلة أولو عدنا إىل باقي آيات كتاب اهللا تعاىل لرأينا كيف .. وجودها ، إنما دحيها 

املصورة ذه اآليات الكرمية ، هي مرحلة الحقة كانت فيها األرض موجودة ، ولكن ما 
   ..ألرض يف هذه املرحلة هو دحيها وليس وجودها حدث ل

يغشي  ( -: ويؤكد هذا التفسري قوله تعاىل [[  األخيف قول هذا  اخللطويتجلّى 
 ( -. لتكتمل الدورة اليومية . النهار الليل )  أي جيلي (ويغشي .  ) الليل النهار

]] ، ولكن من خالل الشمس هذه املرة  ) والليل إذا يغشاها ( ،)  والنهار إذا جالها
  ..ويورد الصور التالية كدليل على كالمه  ..
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هي أيضاً  –املشكلة ..  ) ]] أي جيلي (ويغشي [[  املشكلة ال تكمن فقط يف قوله
هل الظالم الذي حييط بالشمس يف [[  فيقول.. يف تراجعه عن ذلك بعد ذلك مباشرة 

مينع ظهورها ؟ وملاذا ظهرت يف الصور ؟ إن )  الكوين ويسميه البعض الليل (الفضاء 
فهل هذا الليل يغطي الشمس ويسترها ؟ نستنتج من . كلمة يغشى تعين يغطي ويستر 

  .. ]]ذلك أن الليل املذكور يف اآلية ، ال عالقة له بالظالم الكوين 
إن كلمة يغشى  [[ ، وبني قوله ) ]] أي جيلي (ويغشي [[  كيف نوفّق بني قوله

!!!!!!! .. ومن قال إنّ الظالم احمليط بالشمس مينع ظهورها ؟..  ]]تعين يغطي ويستر 
نترك اإلجابة  !!!!!!! ..وما عالقة كلّ ذلك مبا قلنا ؟!!!!!!! .. وكيف سيمنع ظهورها ؟

  ..ملن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد 
الذي يتعرض فيه لتفسري قوله و ، األخذا هل التايلقول الويتجلّى االبتعاد عن احلق يف 

#πtƒ× ( :تعاىل  u uρ ãΝßγ ©9 ã≅ ø‹©9 $# ã‡n=ó¡nΣ çµ ÷ΖÏΒ u‘$pκ ¨]9$# # sŒÎ*sù Ν èδ tβθßϑÎ=ôà•Β (   ] وبالتحديد ..  ] ٣٧: يس

çµ÷Ζ ( يف تربيره لورود كلمة ÏΒ ( بدل كلمة  ) (فبدالً من االعتراف أنَّ كلمة ) .. عنه çµ÷Ζ ÏΒ 
تعين أنَّ النهار هو جزء من هذا الليل الكون ، وأنه حني سلخه من هذا الليل الكوين  )

   :بدالً من ذلك نراه يقول .. ، وهذا ما قلناه يف حبثنا  الليل األرضييكون الناتج هو 
إن الغشاء املظلم هو . ولذلك جاء التعبري عن السلخ ، حبرف من عوض عن [[ 

. وال يوجد ليل فوق النهار ، وال ار فوق الليل . هو النهار الليل ، والغشاء املنري 
وتعبري السلخ . فقط مكان النهار ميسي مكان الليل ، ومكان الليل يصبح مكان النهار 

وانفصال ظلمة . فهو انفصال نور النهار من مكان الليل املنبعث . يوضح هذا األمر 
ال الشمس  ( .عرب الغالف اجلوي . بعث من مكان النهار املن)  بانعكاس النور (الليل 

 . ] ٤٠يس  [ ) النهار وكل يف فلك يسبحون ينبغي هلا أن تدرك القمر وال الليل سابق
[[ ..  
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ملا كانت لو كان مكان الليل يصبح مكان النهار ومكان النهار يصبح مكان الليل ، 
π× ( اآلية الكرمية tƒ# u uρ ãΝßγ ©9 ã≅ ø‹ ©9$# ã‡n=ó¡ nΣ çµ ÷ΖÏΒ u‘$pκ̈]9 $# # sŒÎ*sù Νèδ tβθßϑÎ=ôà•Β (   ] ذه  ] ٣٧: يس

 : خ من الليل الكوينفالنهار يسلَ.. اآلية تنطق باملعادلة الكونية اليت حتدثنا عنها  ..الصياغة 
) ×πtƒ# u uρ ãΝßγ ©9 ã≅ ø‹©9 $# ã‡ n=ó¡ nΣ çµ÷Ζ ÏΒ u‘$pκ̈]9 sŒÎ*sù Ν# ( : لتكون النتيجة هي الليل األرضي ) #$ èδ 

tβθßϑÎ=ôà •Β ( ..  فكيف إذاً من املمكنهذه اآلية الكرمية الواضحة بني دالالت وفّق أن ن
فقط مكان النهار ميسي مكان الليل  [[ األخوضوح الشمس وسط النهار وبني قول هذا 

فهو انفصال نور . وتعبري السلخ يوضح هذا األمر . ، ومكان الليل يصبح مكان النهار 
من مكان )  بانعكاس النور (وانفصال ظلمة الليل . النهار من مكان الليل املنبعث 

  !!!!!!! ..؟ ]] النهار املنبعث
حدين متساويني متاماً مها الليل والنهار حبيث اهللا تعاىل مل يضع يف هذه اآلية الكرمية 

اهللا سبحانه وتعاىل يضع يف هذه اآلية الكرمية ثالثة .. أبداً .. حيلّ كلٌّ منهما مكان اآلخر 
 ( ،،) اجلانب املنري (  ) κ̈p$‘u[9$# ( ،، ))الليل الكوين ((  ) ø≅ã›©9$# ( [[ :هي حدود 

Β•àô=Îϑßθβt (   )) اجلانب املظلم .. الليل األرضي(( [[ ..  
 ( ،،) اجلانب املنري (  ) κ̈p$‘u[9$# ( [[ ويف اآلية الكرمية يوضع العنصران جمتمعني

Β•àô=Îϑßθβt (   )) ا جمتمعني مع  ]] ))اجلانب املظلم .. الليل األرضي يف مقابلة يتوازنان ،

 ( حنصل على العنصروذلك حبيث ..  ]] ))الليل الكوين ((  ) ø≅ã›©9$# ( [[العنصر 
Β•àô=Îϑßθβt (   )) 9$# ( نتيجة طرح العنصر)) اجلانب املظلم .. الليل األرضي]κ̈p$‘u (  ) اجلانب

 ×ρuu#ƒtπ ( هذا ما تنطق به اآلية الكرمية)) .. الليل الكوين ((  ) ø≅ã›©9$# ( من العنصر) املنري 
ãΝ ßγ©9 ã≅ ø‹ ©9$# ã‡ n=ó¡nΣ çµ ÷ΖÏΒ u‘$pκ ¨]9$# # sŒÎ*sù Ν èδ tβθßϑÎ=ôà •Β (   ] دون أن نضيف إليها معاين من  ] ٣٧: يس

  ..جيوبنا 
!!!!!!! .. من هذه احلقائق اجللية اليت حيملها كتاب اهللا تعاىل ؟ األخأين قول هذا 

  ..نترك اإلجابة ملن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد 
بعرضها يف حبثنا ، فخلطه أما بالنسبة للخلط الذي يعرضه حول املعادالت اليت قمنا 

ويف عدم الوقوف على هذه احلقيقة ،  دالالت كتاب اهللا تعاىلل همبين على خلطه يف فهم
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وكنت قد بينت يف تبيان هذا البعد ..  الكونية ، ويف عدم االطّالع الصحيح على ما قلنا
ليكون  النصي ، اإلعجازي أننا نأخذ الكلمة القرآنية كإشارة وبشكلٍ جمرد عن سياقها

 .....جمموع ورودها إشارة تتعلَّق باحلقيقة الكونية اليت تصفها وتسميها هذه الكلمة 
 وفيما يلي اقتبس النص.. وبينت عشرات األمثلة الدامغة يف شرح هذا البعد اإلعجازي 

ذا البعد اإلعجازي من كتايب  اخلاص :  لريى اإلخوة
  :القراء املنهجية العلمية يف هذا العرض 

]] 
 

 
  

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

 –ما يف ذاكرة اإلنسان ، ومعىن الكلمة ) أو أمرٍ ( الكلمة هي صورة لشيٍء 
  ..هو ما يرتسم يف ذاكرته من صورة ملا تصفه وتسميه هذه الكلمة  –بالنسبة لإلنسان 

وكلُّ ما يحيط بنا من أشياء حمسوسة هي قضايا متّ إدراكها ورسم صورة هلا يف 
  ..أذهاننا بعد جميئنا إىل الدنيا 

) ª! $#uρ Ν ä3y_ t�÷zr& .ÏiΒ ÈβθäÜ ç/ öΝ ä3ÏF≈ yγ ¨Βé& Ÿω šχθßϑn=÷è s? $\↔ø‹ x© (     ] ٧٨: النحل [  
وقد رأينا يف الفصل السابق كيف أنَّ تسميتنا لألشياء يف هذا الكون تنبع مما نعرفه 
عنها ومن قدرتنا على صياغة ما عرفناه ، ولذلك رأينا كيف أنَّ تسميتنا تنقص عن 

ومن هنا رأينا كيف أنَّ .. التسمية املطلقة مبقدار نقصان علمنا وقدرتنا على الصياغة 
حتمل تبياناً لكلِّ شيء ، علّمها اهللا تعاىل آلدم يف السماء قبل حلول األمساء احلق اليت 
zΝ (.. نفسه يف جسده  ¯=tæ uρ tΠ yŠ# u u !$oÿ ôœF{$# $ yγ̄=ä. (  ..  

الكلمات يف ذاكرة البشر ترسم صوراً لظواهر حسية معروفة ومعنوية ، يف املساحة 
العقل تصوراً وختيالً ، وبشكلٍ يرسم حدود العالقة ما بني املكان والزمان  اليت يعمل ا

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

  ..بط يتعلّق مبا حتويه ذاكرة هذا املستمع من صورٍ للشيء الذي تصفه وتسميه را
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 ( سمية ومبا أنَّ هذه الت.. الزمن 

ومصوراً متاماً حلقيقة املسألة ، وبشكلٍ جمرد عن الزمن ، فإنها تعطي كلَّ جيلٍ صوراً 
من هنا أطلقنا على الكلمة القرآنية .. هلذه املسألة ، تتناسب مع علمه وحضارته 

  ..واحدة وصف وتسمية : مصطلح 
آن الكرمي ال توجد كلمة مرادفة لكلمة أُخرى كما يتخيل بعض البشر ، ويف القر

فلكلِّ كلمة قرآنية خاصيتها وحدودها من ساحة الدالالت اليت حتملها ، واليت متيزها 
  ..عن ساحات غريها من الكلمات اُألخرى 

م فعله من وال ميكن استبدال كلمة قرآنية بكلمة أُخرى ، حتى يف التفسري ، وما يت
تصور دالالت كلمة مكان أُخرى يف تفسري بعض النصوص القرآنية ، ناتج عن عجز 
املخلوقات عن الوقوف على حقيقة دالالت الكلمات القرآنية ، بالشكل الذي جيب 

  ..أن يكون عليه 
واألعظم من ذلك أنَّ الكلمة ذاا ، واليت حتملُ دالالت ثابتة تنبع من دالالت 

اللغوي الذي تفرعت عنه ، تعطي يف كلِّ عبارة قرآنية صورةً مميزة ، تتعلَّق  جذرها
بالسياق احمليط ا ، والذي يرسم حركة املعىن ، والذي يتعلَّق مباهية العامل الذي ترتسم 

فاملعىن ارد للكلمة هو ثابت وبين ، ولكن ارتسامه يف عوامل خمتلفة .. به هذه الكلمة 
  ..ي صوراً خمتلفة تابعة الختالف تلك العوامل ، يعط

وكلُّ كلمة ترسم أيضاً صوراً متعددة وحتمل معاين كثري ، كوا ختاطب أجياالً 
خمتلفة متباينة يف إرثها العلمي واحلضاري ، وختاطب يف اجليل الواحد كلَّ البشر على 

  ..اختالف علومهم ومفاهيمهم واعتقادام 
Íο (لننظر إىل كلمة  t�ÅzFψ   ..يف اآلية الكرمية  ) #$
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) ÷βÎ) óΟ çFΨ |¡ôm r& óΟ çFΨ |¡ôm r& ö/ ä3Å¡àÿΡL{ ( ÷βÎ) uρ öΝè? ù' y™ r& $yγ n=sù 4 #sŒ Î*sù u !%ỳ ß‰ôã uρ Íοt� ÅzFψ$# (#θä↔ÿ Ý¡uŠÏ9 
öΝ à6yδθã_ ãρ (#θè=äzô‰ u‹Ï9 uρ y‰Éf ó¡yϑø9 $# $ yϑŸ2 çνθè=yzyŠ tΑ ¨ρ r& ;ο§� tΒ (#ρç�Éi9tFãŠÏ9 uρ $tΒ (# öθn= tã # ·��Î6 ÷Ks? (    ] اإلسراء

 :٧ [  
Íο (إنَّ من يتصور أنَّ هذه الكلمة  t�ÅzFψ يف هذه اآلية الكرمية حتمل معىن حمدداً  ) #$

هو اإلفساد الثاين لبين إسرائيل ، يتخيل أنَّ كلمة ثانيهما من املمكن أن تنوب عن 
�Íοt (كلمة  ÅzFψ$# (  ل لبين إسرائيل .. يف هذه اآلية الكرميةوخصوصاً أنَّ اإلفساد األو

$ (وصف بكلمة  yϑßγ8 s9ρé& (  يف السياق السابق هلذه اآلية الكرمية..  
) # sŒÎ*sù u !%ỳ ß‰ ôã uρ $yϑßγ8 s9ρé& $oΨ ÷W yèt/ öΝà6ø‹ n=tæ # YŠ$t6 Ïã !$ 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 يف اآلية الكرمية السابعة من سورة اإلسراء حتمل  ) #$
 (معىن حمدداً هو آخر إفساد لبين إسرائيل ، كون النص القرآين حيدد إفسادين هلما 

!$ 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  ) #$

معىن حمدداً هو اقتراب الساعة ، يتخيل أنَّ كلمة الساعة ، من املمكن أن تنوب عن 
�Íοt (كلمة  ÅzFψ   ..يف هذه اآلية الكرمية  ) #$

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

  ..وتعاىل ، ومنها الصور الثالث اليت رأيناها 
 (وال ميكن استبدال هذه الكلمة بكلمة أُخرى ، ألنَّ عدد حروف هذه الكلمة 

Íοt� ÅzFψ يدخل يف معادالت التصوير املطلق املتعلّقة مبجموع حروف العبارات القرآنية  ) #$
  ..يف بعض الفصول القادمة  –إن شاء اهللا تعاىل  –، كما سنرى 
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وال ميكن استبدال هذه الكلمة بكلمة أُخرى ، ألنَّ القيم العددية حلروف هذه 
�Íοt (الكلمة  ÅzFψ ، هي قيمته العددية ، تدخل يف  حيث كلُّ حرف له هوية خاصة به ) #$

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

وال ميكن استبدال هذه الكلمة بكلمة أُخرى ، ألنَّ جمموع ورود هذه الكلمة عرب 
القرآن الكرمي ، وخبصوصية الرسم الذي ترسم به ، معدود حبكمة ، ووفق معادالت 
توازن مطلق ، وحبيث يصور هذا اموع جوهر الشيء وحقيقته الذي تسميه وتصفه 

ابقاً متاماً حلقيقة وجوده يف هذا الكون ، كما سنرى هذه الكلمة ، تصويراً مطلقاً ، مط
  ..إن شاء اهللا تعاىل يف هذا الفصل 

لقد تناول القرآن الكرمي املسائل الكونية من بدايتها إىل ايتها ، وجاء ا من 
لذلك فهو يصف هذه املسائل .. أساسها ، مصوراً أصول النواميس اليت حتكمها 

املصورة هلا يف كامل ) الكلمات ( حدات الوصف والتسمية ويصورها ، حبيث تكون وا
القرآن الكرمي ، مطابقة متاماً حلقيقة وجودها يف هذا الكون ، فاملسألة املخلوقة يف 
الكون وفق ركنني متناظرين ، توصف نواميسها يف كتاب اهللا تعاىل ، حبيث يتقاسم 

لعلم أنَّ واحدات التسمية لكلِّ ركناها واحدات الوصف والتسمية اليت تصفها ، مع ا
 –يف الوقت ذاته  –ركنٍ موزعة يف القرآن الكرمي يف مجلٍ وآيات وسور ، وتدخل 

بكلِّ األبعاد اإلعجازية اُألخرى اليت ال حييط ا إالّ اهللا تعاىل ، تلك األبعاد املتعلّقة 
ساحة النص القرآين حبدود أُخرى تتحرك من اجلمل إىل النصوص إىل السور إىل كامل م

..  
  ..ولنأخذ أمثلة على ذلك 

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

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

  ..باألرض وبالكون ككل 
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فعندما تدور األرض حول نفسها دورة كاملة ، حنس حنن البشر أنَّ يوماً قد مر ، 
مبعناها ارد عن العوامل املختلفة اليت تصف  ولذلك فكلمة يوم يف كتاب اهللا تعاىل ،

اليوم فيها ، تعين دوران املسألة حول نفسها دورة كاملة ، وتصف مسائل موزعة على 
كامل مساحة النص القرآين ، لترسم يف كلِّ مجلة تأيت ا صورة ملسألة ما ، تتعلّق 

  ..بسياق النص الذي ترد ضمنه 
)  ٣٦٥( ا على األرض إىل هذه املسألة لرأينا أنَّ هناك ولو نظرنا حنن البشر من هن

دورةً متمايزةً حول نفِسها ، )  ٣٦٥( فكُلُّ .. هيئةً لألرضِ يف دورانِها حولَ الشمس 
 لتدور دورة أخرى ، وهكذا )  ٣٦٥( تعود..  

 .. بالعدد قترنةاملسألة ، م يف هذه ةكَوني قيقةح أمام ولذلك .. )  ٣٦٥( إذاً حنن
 كلمة اللِ جمموعِ ورودمن خ ةالكوني احلقيقة إىل هذه شريي نرى أنّ القرآنَ الكرمي )

ãΠöθ (: [ مفردة فيه بالصيغتني ) يوم  tƒ (  ،) $ YΒöθtƒ (  .. [ ةدفراتني  –فكلمةُ يومٍ م
  ..مرة )  ٣٦٥( ترد يف كتابِ اهللا تعاىل  –الصيغتني 

فالذي خلق هذا الكون ودبر حبكمته جلّ وعال هذه املسألة ، صورها يف كتابه 
الكرمي تصويراً مطلقاً مطابقاً متاماً للواقع الفلكي الذي خلقه ، وبشكلٍ تظهر فيه 

ãΠ ([ واحدات هذه املسألة من بدايتها إىل ايتها ، فكلّ كلمة من هذه الكلمات  öθtƒ ( 

 ،) $ YΒöθtƒ (  [ ر واحدة من واحدات هذه املسألةتصو..  
بالنظامِ الكوينِّ الذي وضعه اُهللا تعاىل يف الوجود  متعلِّقٍ املسألة تتعلّق بناموسٍ كوينٍّ

دورةً متمايزةً لألرضِ حول نفسها ، تكَونُ ما نعرِفُه بالسنة )  ٣٦٥( أليس هناك .... 
الشمسية ، أليس ذلك مطابقاً للحقيقة القرآنية املتمثِّلة مبجموعِ ورود كلمة يوم يف 

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

θèW#) (: تعاىل  Î6s9 uρ ’ Îû óΟ ÎγÏÿ ôγ x. y]≈ n=rO 7πs�($ ÏΒ šÏΖ Å™ (#ρßŠ# yŠø— $# uρ $Yè ó¡Î@ (  ] ٢٥: الكهف [  ..
سنة ، وهو جمموع السنني الشمسية اليت لَبِثَها أهلُ )  ٣٠٠( فاألصلُ يف احلسابِ هو 
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#ρßŠ#) (: الكهف يف كهفهم ، وقولُه تعاىل  yŠø— $#uρ $ Yèó¡Î@ (  ةالقمري ننيالس لنا فارِق نبيي ،
  ..املوازية لتلك السنني الشمسية 

يوماً وربعِ اليوم تقريباً ، ولكننا نتحدث )  ٣٦٥( وحنن نعلم أنّ السنةَ تتكون من 
عن ماهية كلّ يوم من أيام دوراا حول نفسها يف رحلتها حول الشمس ، وال نتحدث 

دورة متمايزة )  ٣٦٥( فكل ... عن الزمن املقابل لدوراا حول الشمس دورةً كاملة 
دورة متمايزة )  ٣٦٥( تعود لتبدأ الدورةَ من جديد ، فتدور  لألرض حول نفسها ،

وبالتايل ترد يف .. وحدة متمايزة هلذه املسألة )  ٣٦٥( إذاً توجد ... وهكذا .. أُخرى 

ãΠöθ (: [ كتاب اهللا تعاىل الكلمتان  tƒ (  ،) $ YΒöθtƒ (  [ ، )ة منها )  ٣٦٥ة ، كلّ مرمر

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

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

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

 (: ىل بكلمة اليت خلقها اهللا تعا –األوىل  ä. ( –  لق به الكونة الناموس الذي خمباهي
 –هذه األيام الستة  –، ست دورات كاملة حىت أخذ الكون شكله احلايل ، وال تعين 

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

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

  .. دون غريمها 
öΝ ( :أما الكلمتان  ä3ÏΒöθ tƒ (  ،) óΟ Îγ ÏΒöθtƒ (  ةً للمضاف إىلفتحملُ كُلٌّ منهما خصوصي ،

هذه الكلمات تخرج عن اإلطار ارد للمسألة اليت حنن بصدد حبثها ، فاليوم املعين ما 
ليس مجرداً عن خصوصيات املُضاف ، وبالتايل ال يدخل يف معادلة التعبري عن اليوم 
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›7 ( وكلمةُ... األرضي غري اخلاص بذلك املضاف  Í≥ tΒöθtƒ (  أقرب ما تكون إىل كلمة
ال تدخل يف معادلة ساحتها اليوم ارد عن  –أيضاً  –وقتئذ أو حينئذ ، وهي 

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

  .. اإلعجازية اليت حيملها القرآن الكرمي دون استثناء 
فدخول الكلمة يف معادلة ختتزل جوهر املسألة املوصوفة ا ، ال يكون .. وهكذا .. 

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

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

  ..يقولُ تعاىل .. شهراً )  ١٢( 
) ¨βÎ) nο£‰ Ïã Í‘θåκ’¶9 $# y‰Ζ Ïã «! $# $ oΨøO $# u� |³tã # \�öκ y− ’Îû É=≈ tFÅ2 «! $# tΠöθtƒ t, n=y{ ÏN≡uθ≈ yϑ¡¡9 $# 

š⇓ö‘F{$# uρ !$pκ ÷] ÏΒ îπ yèt/ ö‘r& ×Π ã�ãm 4 (  ] ٣٦: التوبة [   
مرة ، وكلمةُ يبساً )  ١٢( كَلمةُ الرب ترد يف القرآن الكرمي : املثالَ التايل  ولنأخذ

 موعةً واحدة ، فيكونُ امر ١٣( ترد  .. (فة بألكلمةُ البحرِ املعر التعريف  وترد )
ولو اعتربنا أنَّ جمموع .....  ٤٥=  ٣٢+  ١٣: مرة ، وبالتايل يكونُ اموع )  ٣٢

هذه الكلمات يدخلُ يف معادلة نِسبِ اليابسة واملاِء على سطحِ الكرة األرضية ، لرأينا 
  .. أنّ ذلك مقارِب جداً ملا نعلمه عن هذه احلقيقة الكونية على سطحِ األرض

يف املائة ، وهذا يقَارِب ما  ٢٨,٨٨=  ٤٥/  ١٣: فتكونُ نِسبةُ اليابسة هي .. 
/  ٣٢: وتكونُ نِسبة البحرِ هي .. نعلمه عن هذه احلقيقةَ الكونيةَ على سطحِ األرض 

باملائة ، وهذا يقَارِب ما نعلمه عن هذه احلقيقة الكونية على سطحِ  ٧١,١١=  ٤٥
  ..األرض 
هناك كَلمةُ بحر وردت مرةً واحدة دونَ أل التعريف ، ملاذا مل  :يقول قائل قد .. 

لْها يف املُعادلة ؟ ندخ .. ةمكَل سابح متم ( وملاذا ملْ ييف هذه املعادلة ، وملاذا ) ي
حذفُها ، يف ملاذا ال يكونُ إدخالُ هذه الكلمات و :نقول .. ؟ ) يبسا ( أُدخلت كَلمةُ 
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 بِ املاِء واليابسةراً عن نِسعبم غريِ تلك اليت وضعناها ، ملاذا ال يكونُ ذلك عادالتم
ألنّ مئات اَألمثلة اليت تم .. على سطحِ األرض يف األحقابِ املاضية ، أو يف املستقبل 

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

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

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

 ..م يف كتاب اهللا تعاىل  وتردة ، )  ٧٧( كلمةُ جهنمرات  وتردكلمة جن
  ..مرة أيضاً )  ٧٧( ومشتقَّاا 

 وتردمرات ، )  ٧( كلمةُ الطيب املعرفة بأل التعريف يف كتاب اهللا تعاىل  تردو
  .. مرات أيضاً )  ٧( اخلبيث املعرفة بأل التعريف  كلمةُ

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

 ..ا يف كتاب اهللا تعاىل  وتردات ، وهو ذاته جمموع )  ٨( كلمة برهان ومشتقّامر
  ..ورود كلمة تان ومشتقاا يف كتاب اهللا تعاىل 

 ..قالوا ( كلمةُ  وترد ( بورود ، لِ املخلوقاترةُ عن قَويف كتابِ اِهللا تعاىل ، املُعب
  .. مرة )  ٣٣٢( ، حيثُ ترد كلُّ كلمة منهما ) قُلْ ( ماً لورود كلمة مناظرٍ متا
 ..م ( كلمةُ  وتردقُلْت ( كلمةرٍ متاماً لناظم ودربِو ) أقول ( كلٌّ منهما حيثُ ترد )

  .. مرات )  ٩
 ..ةُ  وتردمتقولون ( كَل ( ناظرٍ لكلمةم بورود ) نقول (كلٌّ منه ما ، حيثُ ترد )
  .. مرة )  ١١

 ..ا ( كلمةُ  وترد٢٧( يف كتابِ اِهللا تعاىل ) قُلْن  ( عدد جمموع هة ، وهو ذاتمر
  .. ؟ ) تقولون ( و ) تقولوا : ( مرات ورود كلميت 
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٢١( يف كتاب اهللا تعاىل ) ك ، ت ، م ( جمموع مشتقّات اجلذر اللغوي  ويرد  (
يف كتاب اهللا ) ن ، ش ، ر ( مشتقات اجلذر اللغوي مرة ، وهو ذاته جمموع ورود 

  ..تعاىل 
 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(  تعاىل يف كتاب اهللا) ر ، أ ، ف ( جمموع مشتقّات اجلذر اللغوي  ويرد  (

  ..) غ ، ل ، ظ ( مرة ، وهو ذاته جمموع ورود مشتقات اجلذر اللغوي 
٢٥( يف كتاب اهللا تعاىل ) ل ، س ، ن ( جمموع مشتقّات اجلذر اللغوي  ويرد  (

يف كتاب اهللا ) و ، ع ، ظ ( مرة ، وهو ذاته جمموع ورود مشتقات اجلذر اللغوي 
  ..تعاىل 

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

  ..تعاىل 
 ..١٠( يف كتاب اهللا تعاىل ) ق ، د ، س ( جمموع مشتقّات اجلذر اللغوي  ويرد  (

يف كتاب اهللا ) ر ، ج ، ز ( مشتقات اجلذر اللغوي مرات ، وهو ذاته جمموع ورود 
يف ) ر ، ج ، س ( جمموع ورود مشتقّات اجلذر اللغوي  –أيضاً  –وهو ذاته .. تعاىل 

  ..كتاب اهللا تعاىل 
 ..٧( يف كتاب اهللا تعاىل ) س ، ر ، ح ( جمموع مشتقّات اجلذر اللغوي  ويرد  (

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

٧( يف كتاب اهللا تعاىل ) س ، ك ، ر ( جمموع مشتقّات اجلذر اللغوي  ويرد  (
يف كتاب اهللا ) خ ، م ، ر ( ت اجلذر اللغوي مرات ، وهو ذاته جمموع ورود مشتقا

  ..تعاىل 
 ..٥( يف كتاب اهللا تعاىل ) ع ، ن ، ت ( جمموع مشتقّات اجلذر اللغوي  ويرد  (

يف كتاب اهللا ) ل ، ي ، ن ( مرات ، وهو ذاته جمموع ورود مشتقات اجلذر اللغوي 
  ..تعاىل 
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 ..٥( يف كتاب اهللا تعاىل ) ي ج ، ل ، ( جمموع مشتقّات اجلذر اللغوي  ويرد  (
يف كتاب اهللا ) ط ، م ، س ( مرات ، وهو ذاته جمموع ورود مشتقات اجلذر اللغوي 

  ..تعاىل 
 ..٤( يف كتاب اهللا تعاىل ) ع ، و ، ر ( جمموع مشتقّات اجلذر اللغوي  ويرد  (

ب يف كتا) غ ، ض ، ض ( مرات ، وهو ذاته جمموع ورود مشتقات اجلذر اللغوي 
  .. اهللا تعاىل 

 .. عند الوقوف من دمن كتابِ اِهللا تعاىل ، ال ب ويف عرضِ هذا اجلانِبِ اإلعجازي
 على املُسلمِ يف اليوم ، وعدد املفروضة الصلوات ة ، أال وهي استنباطُ عددهام مسألة

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

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

ÏN≡uθ n=|¹uρ (  ،) öΝ ÍκÌE≡uθn= |¹ (  ..  

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

nο4θ n=¢Á9 $# (  ،) ÷(#θßϑ‹Ï%r& nο4θ n=¢Á9 $# (  ،) zôϑÏ%r&uρ nο 4θn=¢Á9  zôϑÏ%r&uρ (والعبارة القرآنية .. ]  ) #$

nο4θ n=¢Á9 $# (  بنساِء النيب ةً واحدةً يف كتابِ اهللا تعاىل ، يف سياقٍ قُرآينٍّ خاصمر ترد ،r 
u (: ، حيثُ يخاطبهن اُهللا تعاىل يف هذا السياقِ بقوله  !$ |¡ÏΨ≈ tƒ ÄcÉ<̈Ζ9$# ¨äó¡s9 7‰tn r'Ÿ2 zÏiΒ 

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

ÉΟ (: لو قُمنا جبمعِ العبارات القرآنية  Ï%r& nο4θ n=¢Á9 $# (  ،) ÷(#θßϑ‹ Ï%r& nο 4θn=¢Á9 ، يف  ) #$

على عدد الركعات املفروضة يف اليوم الواحد )   ١٧( كتابِ اهللا تعاىل ، لوجدناها ترد 
..  

للعاقلني ، ومشتقّاته اليت تعبر ) سجد ( ولو قمنا جبمعِ عدد مرات ورود الفعل .. 
 ( الفعلعن أزمنة هذا الفعل ، حيثُ جنمع مجيع الصيغِ الفعلية هلذا الفعل ، ما عدا 
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β# y‰ àfó¡o„ (  ه تعاىليف قول :) ãΝ ôf̈Ζ9 $#uρ ã� yf¤±9 $# uρ Èβ# y‰àf ó¡o„ (  ] والذي  ] ٦: الرمحن ،
 غريِ العاقلني  –كما نرى  –يتعلَّق ذا اجلمعِ حلصلنا على العدد .. بسجود لو قمنا )
  ... الذي يطابق عدد السجدات اليومية املفروضة )  ٣٤

وما يجِب قولُه أنَّ فكْرةَ هذا البعد اإلعجازي معلومةٌ سابقاً ، وأنا لست أول من 
أما بقيةُ األبعاد اإلعجازية اليت .. ولكنين أضفت يف برهانِها أمثلةً جديدةً .. قال بِها 

مما فتح اُهللا تعاىل علي  –ودونَ استثناٍء  –، فجميعها  هذه النظرية وغريهانطرحها يف 
  ..، سواٌء أفكار هذه األبعاد اإلعجازية ، أم أمثلَتها 

هناك الكثري الكثري من األمثلة يف كتابِ اِهللا تعاىل ، تؤكِّد هذا البعد اإلعجازي .. 
  ..حبقيقة قرآنية نراها بأم أعيننا  فإنّ القولَ بأنَّ ذلك مصادفةٌ هو جحود.. ولذلك .. 

املُشكلَةُ أنّ بعضهم يفْرِض على الكلمات القرآنية تصوراً محدداً يختلف مع .. 
حقيقة الدالالت اليت تحملُها هذه الكلمات القرآنية ، مثّ يريد من تصوراته اخلاطئة اليت 

الكلمات ها على دالالتة  فرضالكوني احلقائق طابِقأنْ ت ةالقرآني ..  
علينا أن ننظر إىل كلمات اهللا تعاىل من منظار ما حتمله هي من دالالت ، وليس من 

  ..منظار تصوراتنا املسبقة 
ر ، هـ ، ب ( هذه احلقيقة نراها جليةً يف مقابلة بعضِ مشتقّات اجلذر اللغوي .. 

ر ، ( فمشتقّات اجلذر اللغوي ) .. ر ، غ ، ب ( وي ، جلميع مشتقّات اجلذر اللغ) 
  : يف تفرعها عن دالالت هذا اجلذر ، تنقسم إىل قسمني ) هـ ، ب 
  ، قسم يتعلّق بتفاعل النفس وفق دالالت هذا اجلذر اللغوي مع خارج الذات

tβθç7yδ (: [ ويتألف من الكلمات  ö� tƒ (  ،) Èβθç7 yδö‘$$ sù (  )٢  ( ،) šχθç7Ïδ ö� è? (  ،) 

öΝ èδθç7 yδ÷� tIó™ $# uρ (  ،) É= ÷δ§�9 $# ( (  ،) Zπt6 ÷δ u‘ (  ،) $ Y6 yδ 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 ( .. [  
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مرات )  ٨( لذلك نرى أنَّ القسم األول ، الذي ترد كلماته يف كتاب اهللا تعاىل .. 
واليت تتعلّق مجيعها بتفاعل ) ر ، غ ، ب ( ، يناظر متاماً مجيع مشتقّات اجلذر اللغوي 

)  ٨( النفس وفق دالالت هذا اجلذر اللغوي مع خارج الذات ، حيث ترد أيضاً 
öΝßγ (: نراها جلية يف قوله تعاىل وهذه املقابلة .. مرات  ¯ΡÎ) (#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: األنبياء [ ..  
تدخل ) ر ، هـ ، ب ( للجذر اللغوي )  ١٢( فال شك أنّ املشتقات ال .. 

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

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

  :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 èδ â‘θçΡ (  ،) Î��ÏΨ ßϑø9 $# (  ،) # Z��ÏΨ •Β ( .. [  
، فما بني ) ع ، ق ، ل ( الفرع الثاين ، له تعلُّقُه الوثيق مبشتقّات اجلذر اللغوي .. 

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

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

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

، ونرى أنّ هذا التقابلَ ينعكس تقابالً يف عدد ) ع ، ق ، ل ( مشتقّات اجلذر اللغوي 
  ..مرات الورود يف كتاب اهللا تعاىل 
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له مشتق وحيد يف كتاب اهللا ) ش ، أ ، م ( اجلذر اللغوي .. ولنأخذ مثاالً آخر .. 
πyϑ (: لمة تعاىل هو ك t↔ô±pRùQ πuΖ (، وال شك أنّ هذه الكلمة تقابل كلمة  ) #$ yϑø‹ yϑø9 $# ( 

فكلتا الكلمتني تردان يف ذات السياق ) .. ي ، م ، ن ( املتفرعة عن اجلذر اللغوي 
  ..القرآين 
) Ü=≈ ysô¹r' sù ÏπuΖ yϑø‹ yϑø9 $# !$tΒ Ü=≈ptõ¾ r& ÏπuΖ yϑø‹ yϑø9$# ∩∇∪ Ü=≈ ptõ¾ r&uρ Ïπyϑt↔ô±pR ùQ$# !$ tΒ Ü=≈ ptõ¾ r& Ïπyϑt↔ô± pRùQ$# 

   ] ٩ – ٨: الواقعة [   )
) y7 Í× ¯≈ s9 'ρé& Ü=≈ ptõ¾ r& ÏπuΖ yϑø‹ pRùQ $# ∩⊇∇∪ tÏ%©! $#uρ (#ρã� xÿx. $uΖ ÏG≈ tƒ$t↔Î/ öΝèδ Ü=≈ ysô¹r& Ïπ yϑt↔ô±yϑø9 $# (  ] 
  ] ١٩ – ١٨: البلد 

لألخرى يف ولذلك نرى أنّ كلّ كلمة من هاتني الكلمتني ترد وروداً مناظراً .. 
  ..مرات )  ٣( كتاب اهللا تعاىل ، فكلّ كلمة منهما ترد 

π (ولو أخذنا كلمة ..  yϑt↔ô±pR ùQ ش ، أ ، ( كما قلنا املشتق الوحيد للجذر  –وهي  ) #$
، لرأينا أنّ جمموع ) ش ، م ، ل ( مع مشتقّات اجلذر اللغوي  –يف القرآن الكرمي ) م 

كلمات هذين اجلذرين اللغويني يقابلُ كلمة اليمني غري املُضافة ، من مشتقّات اجلذر 
  ) .. ي ، م ، ن ( اللغوي 
مرة ، )  ١٢( ترد يف القرآن الكرمي ) ش ، م ، ل ( فمشتقّات اجلذر اللغوي .. 

( 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 )  ١٥

ب اهللا تعاىل ، ومشاركة هذه الكلمات يف هذه املقابالت ليست الوحيدة يف كتا
ال  )وفق هذا البعد اإلعجازي وغريه  (فالكلمات وجذورها اللغوية تدخل يف مقابالت 

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

  :فرعني إىل ) س ، ح ، ر ( تتفرع مشتقّات اجلذر اللغوي .. ولنأخذ مثاالً آخر .. 
  ..مرة )  ٦٠( فرع يتعلّق بالسحر ، وترد كلماته 
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�9 ( [[فرع يتعلّق بالسحر ، وفيه فقط الكلمات  ys|¡ Î0 (  ،) Í‘$ysó™ F{$$ Î/ ( ، ) 

Í‘$ ptô�F{$$ Î/uρ (  [[..  
والفرع األول من مشتقّات هذا اجلذر اللغوي ، تقابلُ كلماته مجيع مشتقّات .. 

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

 ..مرة )  ٦٠(  –أيضاً 
( ما بني كلمة الزكاة كمشتق من مشتقّات اجلذر اللغوي .. ولنأخذ مثاالً آخر .. 

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

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

يبني لنا القرآن ) ق ، س ، ط ( يف مشتقّات اجلذر اللغوي .. ولنأخذ مثاالً آخر .. 
(ÏÜÅ¡ø (الكرمي أنّ كلمةَ  ßϑø9 تصف الذين مييلون على ) أقسط ( من الفعل الرباعي  ) #$

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

βθäÜ (: بينما كلمةُ  Å¡≈ s) ø9$# (  من الفعل الثالثي ) الذين مييلون ) ق ، س ، ط تصف ،
على غريهم لصاحل أنفسهم يف وزم لألمور واألشياء ، فيدفعهم عدم خمافتهم من اهللا 
تعاىل لظلم اآلخرين حني حيكمون ويقفون مع اآلخرين يف مسألة القسط ، وهم بذلك 

  ..يتصفون بصفة املطففني 
 ..رتني يف كتاب اهللا تعاىل والقاسطون ككلمة قرآنية ترد م..  
) $ ¯Ρr& uρ $ ¨ΖÏΒ tβθßϑÎ=ó¡ßϑø9 $# $ ¨ΖÏΒuρ tβθäÜÅ¡≈ s)ø9 $# ( ô yϑsù 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 [   
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ترد مرة واحدة  –) ط ، ف ، ف ( الوحيد للجذر وهي املشتق  –وكلمة املطففني 
  ..يف كتاب اهللا تعاىل 

) ×≅ ÷ƒuρ tÏÿ Ïeÿ sÜßϑù=Ïj9 ∩⊇∪ tÏ%©!$# # sŒÎ) (#θä9$tGø.$# ’ n?tã Ä¨$̈Ζ9$# tβθèùöθ tGó¡o„ ∩⊄∪ # sŒÎ) uρ öΝ èδθä9$ x. ρr& 

öΝ èδθçΡ y— ¨ρ tβρç� Å£øƒä† (  ] ٣ – ١: املطففني [   
 (وهو ذاته جمموع ورود كلمة .. مرات )  ٣( وبذلك يكون اموع .. 

ÏÜ Å¡ø) ßϑø9$# (  يف كتاب اهللا تعاىل ، املُقابلة هلاتني الكلمتني..  

) ÷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 [   

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

3“t� ÷zW{$# (#θè=ÏG≈ s)sù ÉL©9 $# Èöö7 s? 4®L ym u þ’ Å∀ s? #’ n<Î) Ì�øΒr& «!$# 4 βÎ*sù ôN u !$sù (#θßsÎ=ô¹r' sù $ yϑåκ s]÷� t/ ÉΑ ô‰ yèø9 $$Î/ 

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

) �ω â/ ä38 yγ ÷Ψ tƒ ª! $# Çtã tÏ%©! $# öΝ s9 öΝ ä.θè=ÏG≈ s)ãƒ ’ Îû ÈÏd‰9$# óΟ s9 uρ / ä.θã_Ì� øƒä† ÏiΒ öΝä. Ì�≈ tƒÏŠ βr& 

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 .. 

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

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

 ] :) ×≅ ã_u‘  ( ،) Wξ ã_ u‘ (  [ ذه حيث ال توجد يف القرآن الكرمي إضافة تتعلّق ،
مرة ، وهذا يناظر متاماً جمموع ورود )  ٢٤( الكلمة ، لرأينا أنّ جمموع ورودمها هو 

Zο (كلمة  r&t� øΒ$# (  ا يف القرآن الكرمي ، فالكلماتمفردة وإضافا:  ]) Zοr&t� øΒ$# (  ،) 

y7 s? r&t� øΒ$# (  ،) …çµ s? r&z� ö∆$# (  ،) ’ ÎAr& t�øΒ$# (  [ ًترد يف كتاب اهللا تعاىل أيضا ، )ة )  ٢٤مر
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بدالالت اجلذر اللغوي وخصوصية الكلمات املتفرعة  –كما نرى  –فاملسألة تتعلّق .. 
  ..عنه داخل إطار دالالت هذا اجلذر اللغوي يف كتاب اهللا تعاىل 

القرآن الكرمي ، حيملُ  يف) 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 ) ن ، ف ، ع ( 
ران اللغويان لكلٍّ وهذان اجلذ.. ما خلقه اهللا تعاىل نافعاً للبشر ، وإصالح ما متّ إفساده 

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

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

 ها تشملُ كلماتأُخرى أن لتشمل كاملَ مشتقّات اجلذرين ، يف حني رأينا يف أمثلة
  ..حمددةً دون باقي مشتقّات اجلذر اللغوي الذي تفرعت عنه 

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

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

æΛ (: ورود كلمة  ©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 .. وهي ليست مسألةً حسيةً مشاهدةً أمامنا .. وحنن يف هذه الدنيا 
 (.. أيضاً مسألةٌ ليست حسية أمامنا ، ولذلك يقول اهللا تعاىل يف وصف ذلك النظري 

Ÿξ sù ãΝ n=÷ès? Ó§ øÿtΡ !$ ¨Β u’ Å∀ ÷zé& Μçλ m;  ÏiΒ Íο§� è% &ãôã r& L !#t“ y_ $yϑÎ/ (#θçΡ%x. tβθè=yϑ÷è tƒ (  ] ١٧: السجدة [ 

π̈Ψ× (ولو عدنا إىل كتاب اهللا تعاىل لرأينا أنّ كلمة ..  y_ (  يف كتاب اهللا تعاىل يف ترد

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

وهكذا نرى أنّ كلمة جنات ومشتقّاا هي اليت تقابل كلمة جهنم اليت ال .. 
π̈Ψ× (وإنّ القول بأنّ كلمة .. مشتقّات هلا يف كتاب اهللا تعاىل  y_ (  ) بصيغة املفرد (

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

ÏN$̈Ζ (أما بالنسبة لكلمة ..  yf ø9$# ( (  فةً بألالوحيدة اليت ترد يف كتاب اهللا تعاىل معر
#$!©%zƒÏ (.. التعريف يف قوله تعاىل  uρ (#θãΖ tΒ# u (#θè=Ïϑtã uρ ÏM≈ ys Î=≈¢Á9 $# ’Îû ÏN$ |Ê÷ρ u‘ ÏN$̈Ζ yf ø9 $# ( 

Μçλ m; $̈Β tβρâ !$ t±o„ y‰ΨÏã öΝ ÎγÎn/ u‘ 4 y7 Ï9≡sŒ uθ èδ ã≅ôÒ xÿ ø9$# ç��Î6 s3ø9 ، فنراها مضافة  ] ٢٢: الشورى [  ) #$
N$|Ê (لكلمة  ÷ρu‘ (  وليست مستقلّة عن هذه الكلمة ، :) ’ Îû ÏN$|Ê ÷ρu‘ ÏN$̈Ζ yfø9 $# ( (  ..  
ÏN$̈Ζyf (ومما يؤكّد صحةَ ما نذهب إليه يف إدراك دالالت هذه الكلمة ..  ø9 $# ( (  ،

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

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

) ÏN$̈Ζ yfø9 ≈M× (ترد برسم حرف ألف بني حريف النون والتاء ، بينما كلمةُ  ) ) #$ ¨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  –اإلعجازي ، هو تقابلٌ يف هذا البعد 

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

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

حيسبون عمق دالالت كتابِ اِهللا تعاىل بطولِ أنوفهم ، ومشكلةُ بعضهِم اآلخر ممن 
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التاريخ والقال حيسبون أنفسهم أوصياء على دين اهللا تعاىل وظلَّه يف األرض ، مقدمني 
أم حيسبون عمق .. مشكلتهم .. والقيل معياراً حلدود دالالت كتاب اهللا تعاىل 

فسواٌء هؤالء أم .. دالالت كتاب اهللا تعاىل بطول حلاهم ، ومبساحة عباءات مشاخيهم 
هؤالء يحاربون اإلعجاز العددي احلق يف كتاب اهللا تعاىل ألنة معيار جمرد يسقطُ 

  ..صنامهم الفكرية أ
 .. ه ومجلُهما حتملُ كلمات درك هؤالء وهؤالء أنّ القرآن الكرمي هو معيارعندما ي

من معان ، حني ذلك يدركون عمق تقابل الكلمات القرآنية يف هذا البعد اإلعجازي ، 
  .. ويدركون عمق األبعاد اإلعجازية األخرى اليت سنتحدث عنها إن شاَء اُهللا تعاىل

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

شاملة حتملها مجيع كلمات كتاب اهللا تعاىل ، فمجموع أي كلمة يف كتاب اهللا تعاىل هو 
  ..علّق جبوهر الشيء الذي تصفه وتسميه هذه الكلمة ، وحبقيقته سر يت

إنَّ إدراكنا ألسرار هذا الكون وحقائقه ، يتناسب مع تطورنا العلمي واحلضاري ، 
لذلك فإنَّ إدراكنا ملا يعنيه جمموع ورود أي كلمة يف القرآن الكرمي ، يتعلّق بإدراكنا 

  ..ا هذه الكلمة للحقيقة الكونية اليت تصفها وتسميه
( من جهة وكلمة ) الرب ، يبساً ( لو قلنا لألجيال السابقة إنَّ نسبة ورود كلميت 

باملائة و )  ٢٩: ( من جهة أُخرى ، موعهما يف كتاب اهللا تعاىل هي ) البحر  املعرفة 
كتشفَت ولكن عندما اُ.. باملائة تقريباً كما رأينا ، فإنَّ ذلك ال يعين هلم شيئاً )  ٧١( 

نسبة اليابسة واملاء على سطح الكرة الرضية ، وهي مقاربة كثرياً هلذه النسبة ، عند 
ذلك ظهرت عظمة اإلعجاز بالنسبة هلذه املسألة ، وأصبحت نسبة ورود هذه 

يف كتاب اهللا تعاىل هلا معىن يدلّ على هذا البعد ) الرب ، يبساً ، البحر ( الكلمات 
  ..التام بني كتايب اهللا تعاىل املقروء واملنشور  اإلعجازي ، يف التطابق

فمجموع ورود أي كلمة يف القرآن الكرمي هو سر يتعلّق باألسرار الكونية اليت 
 ، يها هذه الكلمة ، وإنَّ عدم إدراك جيلٍ من األجيال هلذا السراملسألة اليت تسم ختص

  .. ]] ..كونية هلذه املسألة يعين أنَّ هذا اجليل مل يصل إىل إدراك احلقيقة ال
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( يف النظرية األوىل يرد عليه هذا األخ الذي  للنص مباشرةالسابق النص هذا هو .. 
  :وقد رأينا يف هذا النص العبارات التالية ..  )املعجزة 
]] اإلعجازي دعةَ هذا البكْرأنَّ ف قولُه جِبل  وما يأو علومةٌ سابقاً ، وأنا لستم

أما بقيةُ األبعاد اإلعجازية .. ولكنين أضفت يف برهانِها أمثلةً جديدةً .. من قال بِها 
مما فتح اُهللا تعاىل  –ودونَ استثناٍء  –، فجميعها  هذه النظرية وغريهااليت نطرحها يف 

  ]] ..جازية ، أم أمثلَتها علي ، سواٌء أفكار هذه األبعاد اإلع
فقد بينت أنَّ فكرة هذا البعد اإلعجازي كفكرة هي معروفة ، ولكنين ذكرا يف 

عرة اُألخرى اليت تمة ومتهيد لألبعاد اإلعجازية يف العامل كتايب كمقدل مركأفكار ض ألو
وألكثر من مرة يف برنامج املعجزة ) بالصوت والصورة ( وقد قلت ذلك .. وكأمثلة 
  ..وكلّ ذلك موجود على النت بالصوت والصورة .. الكربى 

فقراءة ما كتبته يف هذه املسألة  ، حيتاج إىل ردال  األخإنَّ كالم هذا : وأود أن أقول 
املعجزة  شيء جتاهيف نفسه األخ على ما يبدو أنَّ .. ولكن .. يكفي إليضاح هذه احلقيقة 

  ..كما هو حال أشرف قطنة ، العددية يف القرآن الكرمي 
أحيلهما إىل مشاهدة  وأود أن

  ، ة يف القرآن الكرميوأرجو هلما وألمثاهلما والذي متَّ ختصيصه لشرح املعجزة العددي
أنَّ هذه املعجزة هي حقيقة حيملها كتاب  ليتيقّن كلُّ منهما ، الوقوف على حقيقة األمر

والتجرد يف ذرة من اإلرادة الصادقة  من ميلك لُّفك.. اهللا تعاىل يف كلِّ حرف من حروفه 
ملعرفة حقيقة ) بعد مشاهدة اجلزء الثاين من برنامج املعجزة الكربى (  معرفة احلقيقة تكفيه

  ..بعد اإلعجازي هلذا ال) القرآن الكرمي ( محل كتاب اهللا تعاىل 
لدفع وصادقاً لو كان حقيقياً  ،ركوب موجة العلم ب االدعاء.. وهنا أود أن أقول .. 
  .. االعتراف بعدم صحة الرواية التاليةإىل  أصحابه

  ) : ٢٢٨( مسلم 
حدثَنا يحيى بن أَيوب وإِسحق بن إِبراهيم جميعا عن ابنِ علَيةَ قَالَ ابن أَيوب حدثَنا 

 ي ذَرابن علَيةَ حدثَنا يونس عن إِبراهيم بنِ يزِيد التيمي سمعه فيما أَعلَم عن أَبِيه عن أَبِ
قَالُوا اللَّه سمالش هذه بذْهت نونَ أَيردماً أَتوقَالَ ي لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص بِيأَنَّ الن 

ورسولُه أَعلَم قَالَ إِنَّ هذه تجرِي حتى تنتهِي إِلَى مستقَرها تحت الْعرشِ فَتخر ساجِدةً 
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ا تزالُ كَذَلك حتى يقَالَ لَها ارتفعي ارجِعي من حيثُ جِئْت فَترجِع فَتصبِح طَالعةً من فَلَ
 كالُ كَذَلزلَا تةً واجِدس رخشِ فَترالْع تحا تهقَرتسإِلَى م هِيتنى تترِي حجت ا ثُمهعطْلم

لَها ارتفعي ارجِعي من حيثُ جِئْت فَترجِع فَتصبِح طَالعةً من مطْلعها ثُم حتى يقَالَ 
قَالُ لَهشِ فَيرالْع تحت ا ذَاكهقَرتسإِلَى م هِيتنى تتئاً حيا شهنم اسالن ركنتسرِي لَا يجا ت

عي طَالبِحي أَصعفتار لَّى اللَّهص ولُ اللَّهسا فَقَالَ ررِبِهغم نةً معطَال بِحصفَت رِبِكغم نةً م
لُ أَوقَب نم تنآم كُنت ا لَمهانفْساً إِمين فَعنلَا ي نيح ذَاك ى ذَاكُمتونَ مردأَت لَّمسو هلَيع 

و حدثَنِي عبد الْحميد بن بيان الْواسطي أَخبرنا خالد يعنِي ابن كَسبت في إِميانِها خيراً 
يه عبد اللَّه عن يونس عن إِبراهيم التيمي عن أَبِيه عن أَبِي ذَر أَنَّ النبِي صلَّى اللَّه علَ

  أَين تذْهب هذه الشمس بِمثْلِ معنى حديث ابنِ علَيةَ وسلَّم قَالَ يوماً أَتدرونَ
 كيف ال!!! .. ؟ال نرى الغرية العلمية عند هؤالء يف نقد مثل هذه الرواية وأمثاهلا ملاذا 

 –دون أن يضاف هلا عبارات ودالالت من اجليوب  –أنَّ دالالت هذه الرواية  هؤالءيرى 
الكونية بأنَّ األرض تدور حول الشمس ، وأنه يف كلِّ حلظة هناك مطلع  تناقض احلقيقة

   ..نترك اإلجابة ملن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد .. ومغرب للشمس ؟ 
عند هؤالء ال تدفعهم لنقد الرواية التالية اليت ينقضها كتاب اهللا تعاىل  ملاذا الغرية العلمية

  ..مجلة وتفصيالً 
  ) : ٤٩٩٧( مسلم 

حدثَنِي سريج بن يونس وهارونُ بن عبد اللَّه قَاال حدثَنا حجاج بن محمد قَالَ قَالَ 
لَى أُموعٍ مافنِ رب اللَّه دبع نع دالنِ خب وبأَي ةَ عنيأُم نيلُ بعمنِي إسربجٍ أَخيرج ناب 

لَمس اللَّه لَقي فَقَالَ خدبِي لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص ولُ اللَّهسذَ رةَ قَالَ أَخريرأَبِي ه نةَ ع
 عز وجلَّ التربةَ يوم السبت وخلَق فيها الْجِبالَ يوم الْأَحد وخلَق الشجر يوم الاثْنينِ

لْمكْروه يوم الثُّلَاثَاِء وخلَق النور يوم الْأَربِعاِء وبثَّ فيها الدواب يوم الْخميسِ وخلَق ا
 نم ةاعرِ سي آخلْقِ فرِ الْخي آخف ةعممِ الْجوي نرِ مصالْع دعلَام بالس هلَيع مآد لَقخو

ةعمالْج اتاعس  نيسالْح وهو يطَاما الْبِسثَندح يماهرلِ قَالَ إبرِ إِلَى اللَّيصالْع نيا بيمف
  يثدذَا الْحاجٍ بِهجح نع مهرغَيفْصٍ وح تبن ناب يماهرإبارٍ ومع نلُ بهسى ويسع نب 
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نصوصٍ صرحية أنه خلق السماوات  الكرمي وبعدةتعاىل يف كتابِه  اُهللا أمل يبين.. 
‰ô ( :من هذه النصوص قولُه تعاىل ... واألرض يف ستة أيام  s) s9 uρ $ oΨø) n=yz ÏN≡uθ≈ yϑ¡¡9 $# 

uÚö‘F{$# uρ $ tΒuρ $yϑßγ uΖ ÷� t/ ’Îû Ïπ−GÅ™ 5Θ$−ƒr& $tΒuρ $ uΖ ¡¡tΒ ÏΒ 5>θäó—9  (  ] ٣٨: ق [   
، يخالف خمالفةً صرحيةً كتابr  يف هذا احلديث قوالً للرسول  أبو هريرة ينسب.. 

فاأليام .. ال التخرجيات اهللا تعاىل ، وذلك يف مسألة كونية ال تنفع معها التأويالت و
الواردة يف هذه الرواية ، واليت يزعم أنه متَّ فيها اخللق ، واليت تبدأُ بيوم السبت  السبعة

معة ، يبينها أبو هريرة يوماً يوماً ، ويبين ماذا خلق يف كلِّ يوم من هذه وتنتهي بيوم اجل
   ..األيام السبعة 

بدأَ يوم السبت ، وانتهى يف يوم اجلمعة ، يف آخر ساعة  –يف هذه الرواية  –اخللق .. 
والذي هو يوم اجلمعة ، هو يوم  –عند أيب هريرة  –فاليوم السابع .. من ساعات اجلمعة 

وخلَق آدم علَيه السلَام بعد الْعصرِ من يومِ الْجمعة في [[  :من أيامِ اخللق ، بدليل قوله 
 : فقولُه..  ]]آخرِ الْخلْقِ في آخرِ ساعة من ساعات الْجمعة فيما بين الْعصرِ إِلَى اللَّيلِ 

،  ]]في آخرِ الْخلْقِ في آخرِ ساعة من ساعات الْجمعة فيما بين الْعصرِ إِلَى اللَّيلِ [[ 
  .. يبين أنَّ خلق آدم كان يف آخرِ اخللق ، أي أنَّ آخر اخللق كان يف يوم اجلمعة 

من يومِ [[ : رواية تقول وال ميكن اعتبار يوم اجلمعة خارج أيام اخللق ، ألنَّ ال.. 
من يوم اجلمعة بعد أيامِ اخللق [[  :وليست على الشكل ..  ]]الْجمعة في آخرِ الْخلْقِ 

تؤكِّد أنَّ يوم اجلمعة متَّ فيه آخر اخللق املعين ذه  ]]في آخرِ الْخلْقِ [[  ، فالعبارة ]]
  ..لسبعة الرواية ، وبالتايل هو من أيام اخللق ا

من يومِ الْجمعة في آخرِ الْخلْقِ [[  يف هذه الرواية ]]يومِ الْجمعة  [[  :وقولُه .. 
[[  ؤكِّداجلمعة هو اليوم السابع واألخري من أيام اخللق  –أيضاً  –، هذا القولُ ، ي أنَّ يوم

ال خيتلف ، يف سياقِ صياغة هذه الرواية  ]]يومِ الْجمعة  [[  فقولُه.. اليت يتحدثُ عنها 
، وال خيتلف عن  ]]يوم السبت [[  :ومن حيث تعداده أليامِ اخللق ، ال خيتلف عن قوله 

، وال خيتلف عن  ]]يوم الاثْنينِ [[  :، وال خيتلف عن قوله  ]]يوم الْأَحد [[ : قوله 
، وال خيتلف عن  ]]يوم الْأَربِعاِء [[  :، وال خيتلف عن قوله  ]]ِء يوم الثُّلَاثَا[[  :قوله 
بل إنَّ أبا هريرة خيص اخللق يف يومِ اجلمعة بتفصيلٍ مل ...  ]]يوم الْخميسِ [[ : قوله 

ا بين في آخرِ ساعة من ساعات الْجمعة فيم[[ : فقولُه .. يذكره يف باقي أيام اخللق 
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إضافة إىل أنه تأكيد على أنَّ يوم اجلمعة من أيام .. هذا القول ..  ]]الْعصرِ إِلَى اللَّيلِ 
  ..اخللق ، هو تفصيلٌ يف أي ساعة من ساعاته خلق آدم عليه السالم 

 ..اخللْقِ يف هذا احلديث ست هذا احلديث ، وبأنَّ أيام ةة وكلُّ تأويلٍ إلظهارِ صح
الباحثة عن احلقيقة ، فضالً  األعنيوليست سبعة ، هو استخفاف بعقولنا ، وذر للرماد يف 

  ..عن كونِه خروجاً على قواعد اللغة العربية اليت ال نفهم كتاب اهللا تعاىل ذاته إالّ ا 
الكرمي  ويف احلديث إشكاليةٌ أُخرى تظهر أنه موضوع ، وذلك مبخالفة متنه للقرآن.. 

فاأليام السبعةُ املذكورةُ يف هذا احلديث تبين خلْق أمورٍ تتمحور يف األرض ، دون ذكرِ .. 
ق ما يف األرض استمر من يوم السبت مبعىن أنَّ خلْ.. أي شيٍء خاص خبلق السماوات 

  : رض حيث خلقت التربة ، إىل يوم اخلميس حيثُ بثَّ اُهللا تعاىل الدواب يف األ
 ]] لَقخو دالْأَح موالَ يا الْجِبيهف لَقخو تبالس موةَ يبرلَّ التجو زع اللَّه لَقخ

يهثَّ فباِء وبِعالْأَر موي ورالن لَقخالثُّلَاثَاِء و موي وهكْرالْم لَقخنِ وياثْنال موي رجا الش
  ]]الدواب يوم الْخميسِ 

ولكن .. استمر ستةَ أيام  –حسب هذه الرواية املوضوعة  –إذاً خلْق ما يف األرض .. 
كتاب اهللا تعاىل يبين لنا أنَّ خلْق كلِّ ما يتعلّق باألرض ال يتجاوز األيام األربعة األوىل من 

.. خللق السماوات  من أيام اخللق إنما خصصا ريينأيام اخللق الستة ، وأنَّ اليومني األخ
    :يقولُ تعاىل 
) * ö≅ è% öΝä3§Ψ Î← r& tβρã�àÿ õ3tGs9 “Ï%©!$$ Î/ t,n= y{ uÚö‘F{$# ’ Îû È÷tΒöθ tƒ tβθè=yèøgrB uρ ÿ… ã& s! #YŠ# y‰Ρr& 4 y7 Ï9≡sŒ 

�> u‘ tÏΗs>≈ yèø9 $# ∩∪  Ÿ≅ yè y_uρ $ pκ�Ïù zÅ›≡uρ u‘ ÏΒ $ yγÏ%öθ sù x8t�≈ t/ uρ $ pκ� Ïù u‘£‰ s%uρ !$ pκ�Ïù $pκ sE≡ uθø%r& þ’ Îû Ïπ yèt/ ö‘r& 5Θ$−ƒ r& 

[ !#uθ y™ t,Î# Í←!$ ¡¡=Ïj9 ∩⊇⊃∪ §ΝèO #“ uθtGó™$# ’ n<Î) Ï !$ uΚ¡¡9$# }‘Éδ uρ ×β% s{ßŠ tΑ$s) sù $ oλm; ÇÚö‘F|Ï9 uρ $ u‹ ÏKø�$# %·æöθ sÛ ÷ρr& 

$\δ ö� x. !$ tGs9$s% $ oΨ ÷� s? r& tÏè Í←!$ sÛ ∩⊇⊇∪ £ßγ9 ŸÒ s) sù yìö7 y™ ;N#uθ≈ yϑy™ ’Îû È÷ tΒöθtƒ 4‘ym ÷ρr& uρ ’ Îû Èe≅ ä. > !$yϑy™ 

$ yδ t�øΒr& 4 $ ¨Ζ−ƒ y— uρ u !$yϑ¡¡9 $# $ u‹ ÷Ρ‘‰9 $# yxŠÎ6≈ |Á yϑÎ/ $ Zàøÿ Ïm uρ 4 y7 Ï9≡sŒ ã�ƒÏ‰ ø)s? Í“ƒÍ“yèø9 $# ÉΟŠÎ=yè ø9$#  (   ] فصلت
 :١٢ – ٩ [  

وإن قال قائلٌ إنَّ خلْق الدواب ليس جزءاً من اخلَلْقِ املعين باأليام الستة املذكورة يف .. 
إذاً  –ملاذا : نقول .. كتابِ اهللا تعاىل ، كون الدواب ليست من املُكونات املادية لألرض 

فإن كان ! ..... !!وضع هلا يوم من أيامِ اخللق يف قلب أيام اخللق املذكورة يف الرواية ؟ –
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خلق الدواب من أيام اخللق ، فأيام اخللق سبعة ، وأيام خلق األرض وما فيها ستة ، وهذان 
وإن كان خلق الدواب ليس من أيام اخللق .. األمران ينقضهما كتاب اهللا تعاىل كما نرى 

   !!! ..، فلماذا خصص هلا يوم من أيام اخللق وهو يوم اخلميس ؟
ديث إشكاليةٌ أُخرى تظهر أنه موضوع ، وذلك مبخالفة متنه للقرآن الكرمي ويف احل.. 

،  ]]وخلَق النور يوم الْأَربِعاِء [[  ففي منت احلديث نرى أنَّ النور خلق يوم األربعاء.. 
رأينا أنَّ ولو عدنا إىل كتاب اهللا تعاىل ل.. باخللق  –يف هذه الرواية  –مبعىن أنَّ النور تعلَّق 

ويف اآليات الكرمية .. النور جعلَ جعالً ، ومل يخلَق خلقاً كخلق السماوات واألرض 
  ..التالية برهانٌ ملن ميلك ذرةَ إرادة ملعرفة احلقيقة 

) ß‰ ôϑptø:$# ¬! “Ï%©! $# t, n=y{ ÏN≡uθ≈ yϑ¡¡9 $# uÚ ö‘F{$# uρ Ÿ≅ yè y_uρ ÏM≈ uΗä>—à9$# u‘θ‘Ζ9$# uρ ( ¢Ο èO tÏ%©!$# (#ρã� xÿ x. 

öΝ ÍκÍh5 t�Î/ šχθä9Ï‰ ÷ètƒ (  ] ١: األنعام [  
) ÷ρr& ;M≈ yϑè=Ýàx. ’ Îû 9�øt r2 %cÅd√ —9 çµ9 t±øótƒ Ól öθtΒ ÏiΒ Ïµ Ï%öθsù Ólöθ tΒ ÏiΒ  ÏµÏ%öθ sù Ò>$ ptx� 4 7M≈ yϑè=àß 

$ pκÝÕ÷è t/ s− öθsù CÙ ÷èt/ !#sŒÎ) yl t� ÷zr& … çνy‰tƒ óΟ s9 ô‰ s3tƒ $yγ1t� tƒ 3 tΒuρ óΟ ©9 È≅ yèøgs† ª! $# … çµ s9 # Y‘θçΡ $yϑsù … çµs9 ÏΒ 

A‘θœΡ (  ] ٤٠: النور [  
) tΒuρ r& tβ%x. $\GøŠtΒ çµ≈ oΨ ÷� uŠôm r'sù $ oΨ ù=yèy_ uρ …çµ s9 # Y‘θçΡ Å´ ôϑtƒ  ÏµÎ/ †Îû Ä¨$̈Ψ9$# yϑ x. … ã&é# sW ¨Β ’ Îû 

ÏM≈ yϑè=—à9$# }§øŠ s9 8l Í‘$sƒ¿2 $pκ ÷] ÏiΒ 4 š� Ï9≡x‹x. z Îiƒã— tÌ� Ïÿ≈s3ù=Ï9 $ tΒ (#θçΡ%x. šχθè=yϑ÷è tƒ (  ] األنعام :
١٢٢ [  
) y7 Ï9≡x‹ x. uρ !$ uΖ ø‹ ym÷ρ r& y7 ø‹ s9Î) %[nρâ‘ ô ÏiΒ $tΡ Ì� øΒr& 4 $ tΒ |MΖä. “Í‘ô‰ s? $tΒ Ü=≈ tGÅ3ø9 $# Ÿω uρ ß≈ yϑƒM} $# 

Å3≈ s9 uρ çµ≈ oΨù= yèy_ # Y‘θçΡ “Ï‰ öκ ¨Ξ  ÏµÎ/ tΒ â !$ t±®Σ ô ÏΒ $ tΡÏŠ$t6 Ïã 4 y7 ¯ΡÎ) uρ ü“Ï‰ öκtJ s9 4’ n<Î) :Þ≡u� ÅÀ 5ΟŠÉ)tGó¡•Β  
  ] ٥٢: الشورى [  )

) $ pκš‰ r' ¯≈ tƒ tÏ%©!$# (#θãΖ tΒ# u (#θà) ®?$# ©! $# (#θãΖ ÏΒ#u uρ Ï&Î!θß™t� Î/ öΝä3Ï? ÷σ ãƒ È÷,s# øÿÏ. ÏΒ ÏµÏG yϑôm§‘ ≅ yèøg s†uρ 

öΝ à6©9 #Y‘θçΡ tβθà±ôϑs? Ïµ Î/ ö�Ïÿ øótƒ uρ öΝä3s9 4 ª! $# uρ Ö‘θàÿ xî ×ΛÏm§‘ (  ] ٢٨: احلديد [  
 ..فوصه خملوق ؟ فكيف إذاً يه خملوق !!! .. النور بأنوصف املكروه بأنوكيف ي

أليست اآليةُ ..  ]]وخلَق الْمكْروه يوم الثُّلَاثَاِء وخلَق النور يوم الْأَربِعاِء [[  !!! :؟
≈ß‰ôϑptø:$# ¬! “Ï%©!$# t,n=y{ ÏN≡uθ ( :الكرميةُ  yϑ¡¡9 $# uÚö‘F{$# uρ Ÿ≅ yè y_ uρ ÏM≈ uΗä>—à9 $# u‘θ‘Ζ9$# uρ ( ¢ΟèO tÏ%©!$# 
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(#ρã� xÿ x. öΝÍκ Íh5t� Î/ šχθä9Ï‰ ÷ètƒ  (  ] علَ جعالً ، ومل ..  ] ١: األنعامأليست صرحيةً بأنَّ النور ج
 خلف ما أتى يف عبارةلَ النور إنعالسماوات واألرض ، وأنَّ ج ةخلَق خلقاً كخلقِ مادي

من أي زاوية ننظر منها إىل هذه !!! ....... واألرض ؟ العبارة اليت تبين خلْق السماوات
  ..الرواية ، نراها موضوعةً ، وخمالفةً بشكلٍ صريح لكتابِ اهللا تعاىل 

 ..د عند فهل تة على كتاب اهللا تعاىل لكي يقفو اإلخوةوجا ويقولوا هذه غرية حقيقي
شرح األفكار اليت نعرضها هذا الرد هو من باب .. وأعود فأقول .. روايات موضوعة ؟ 

، لكي يكون القارئ واملشاهد الباحث عن احلقيقة حمصناً وبعيداً عن قيقة احلوإيضاح 
  .. الغرق يف مستنقعات األتباع األعمى
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