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 منمقتطفـات 

 تهاني تلقاها السيد فريد قبطاني على أعماله

 

 

 
 

 
 

 “ مغربها من الشمس طلوع“ القيم مؤلفكم بإهدائي تفضلكم لىع أشكركم”

 الصلة تعيد رؤية في لإلسالم األصلية الرسالة تعزيز إلى يهدف والذي ،

 أشجعكم إني ، التفسيري جهدكم جودة على أهنئكم إذ والعلم. اإليمان بين

 هاهنا تقبلوا الكريم. القرآن أنوار بعد تقدر بروح البحوث مواصلة على

 )ترجمة( “األخوية ياتيتح
 للجمهورية األول الوزير سالل المالك عبد

 2016 مايو 11 في الجزائر الشعبية الديمقراطية الجزائرية
 

 

* * * 
 

 
 
 

 مؤلفكم من الجديدة الطبعة من نسخة بالغ، وامتنان كبير بتقدير تلقيت…”

 عن لكم أعبر أن لي يطيب وإذ “مغربها من الشمس طلوع” الموسوم

 لكم أقدر فإنني ، الطيبة االلتفاتة هذه على الخالص وشكري العميق نانيامت

 الدولي العام للرأي لإلسالم الصحيحة الصورة إيصال سبيل في مجهودكم

 “…القيمة اإلسهامات من المزيد لتقديم والسداد التوفيق كل لكم متمنيا ،
 الجزائرية وريةللجمه العلمي والبحث العالي التعليم وزير حجار طاهر األستاذ

 2016 مايو 10 في الجزائر الشعبية الديمقراطية

 

 

* * * 
 

 



 
 

 
 

إن كتابكم ، الذي هو مؤلَّف حقيق ضد الظالمية ، يعرض بوضوح … ”

ودقة إسالما إنسانيا ذا سخاء عميق ، فهو قادر على التوافق مع أهم أسس 

رف والذي جمهوريتنا. هذا اإلسالم الذي لم يستحوذ عليه ولم يحرفه التط

يمارسه أغلبية المسلمين في فرنسا هو الذي يجب علينا أن نعتمد عليه. إن 

إنجازكم يساهم بذلك في إمكانية إقامة حوار مثمر بين األديان ، وأبعد من 

 )ترجمة ( “…هذا إنه يساهم في شكل مجدَّد من التعايش 
 آن هيدالغو، عمدة مدينة باريس

 2017أكتوبر  11باريس )فرنسا(، 

 

 

* * * 
 

 
 

 أستاذي العزيز،”

 منك حزمة تحتوي على أحدث كتابك :وصلتني في هذا االسبوع 

« l’Occident à lève se soleil Le »  )طلوع الشمس من مغربها (

. وأود في هذه (West the in Rises Sun The)ونسخته اإلنجليزية 

صائية المناسبة أن أعرب عن تهنئتي لك على تحقيق هذه الدراسة اإلح

ي التي أصبحت مرجعا عالميا. يمكنني أيضا ــوالرقمية للنص القرآن

ل الذي هو بال شك ـارة لجودة وعمق هذا العمـي الحـالتعبير لك عن تهان

الم. ــد لتعزيز توليفة من اإلسـال وسوف يكون بالتأكيـاذ في هذا المجــــنف

حول » ي وهذا هو السبب في أنني نقلت مقتطفات من عملك في مقالت

 ()ترجمة “«.الجوانب العلمية في القرآن 
 األستاذ كمال بن سالم، كلية العلوم بتونس

 2017يونيو  21،  تونس – 2المنار

 

 

* * * 

 

 



 

 
 

 “…تفانيكم لتوجيه رسالة ايجابية للعالم هو موضع تقدير كبير … ”
مستشارية هيلغا بانديون ، رئيسة قسم مسائل السياسة العامة ، البروتوكول ، ال

 االتحادية للنمسا

 2017يونيو  19فيينا )النمسا(، 

 

 

* * * 

 

 

 
 

 في يساهم مؤلفك ، القرآن لقراءات وبيانية تطبيقية دراسة خالل من”

 الظالمية. ضد قوية حجة ويقدم اإلسالم عن المسبقة األفكار تفكيك

 نعوتم الكالم، سياقات في التوترات تهدئة تحمل كتابك نشر مثل مبادرات

 ترجمة() “.الكراهية عن االعتذار وتقاوم خطيرة اختصارات
 المتحدة األمم منظمة في واإلعالم الخارجية للعالقات المساعد المدير ، فالت اريك

 اليونسكو- والثقافة والعلم للتربية

 2017 يونيو 15 )فرنسا(، باريس

 

 

* * * 

 

 



 
 

 
 

من خالل نطاق اإليمان كتابك يتناول مسألة التنوع الثقافي لإلنسانية … ”

والعلم ويوفر تبصرا مفيدا وفهما أفضل لألديان. ونحن نتشاطر نفس القيم 

احترام مختلف الثقافات والديانات واالشخاص من خلفيات متنوعة ؛ هذه 

القيم أصبحت ضرورية في المجتمع الحديث في أيامنا هذه. العديد من 

 “…النجاح في المستقبل  التهنئة لكتابك الجديد وافضل تمنياتي لك بكل

 ()ترجمة
 ، رئيس جمهورية قبرص نيكوس أناستاسيادس

 2017يونيو  6نيقوسيا )قبرص(، 

 

 

* * * 

 

 

 
 

 عن ، باسمه ، لك أعبر أن الجاللة صاحب  إلي أشار …العزيز صديقي”

 ()ترجمة “ سرور. بكل ذلك أفعل هأنا ، الودية تحياته أبلغك وأن شكره
 لمكتب والتنسيق التخطيط قسم رئيس  ، فيغا ال دي تومي إميليو

 السادس فيليب الملك جاللة

 2017 يونيو 05 في مدريد، ، زارزويال قصر 

 

 

* * * 

 



  
PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE 

 رئاسة الجمهورية

 السيد والسيدة إيمانويل ماكرون

 

 على األثر أطيب له كان والذي مؤلفكم إلرسال الشكر بخالص لكم نتوجه”

 “ ومشاعرنا. نفوسنا
 (ةمخطوطال الرسالة )ترجمة . ب.ماكرون

 2017 مايو 31 في )فرنسا( باريس
 
 

* * * 

 

 
 

 في .الفلسفية والمناحي واآلراء المعتقدات لجميع يتوجه اإلنجاز هذا …”

 كل والتأمل. التفكير على تشجع دراستكم تناولتها التي المسألة إن ، الواقع

 واحترام تفهم أجل من منهجكم بتبني يستفيد ،اعتقاده كان مهما شخص

 من ، جامعية مؤسسة عن مسؤوال بصفتي لالنسانية. الثقافي للتعدد متبادل

 على وأشجعكم المنجز العمل على أهنئكم أن إال يسعني ال ، مسلم بلد

 ، عقالنيا منهجكم أجد جامعيا أستاذا بصفتي أما االتجاه. هذا في المثابرة

 )ترجمة( “علميا وباختصار
 المهيدي بن العربي جامعة عميد ، بوراس أحمد األستاذ

 2016 يوليو 25 في الجزائر - البواقي أم

 
 

* * * 

 



 
 

 
 

 شك بال سيساهم الذي ، العمل هذا نوعية على تهاني عن لكم أعبر أن أود”

 )ترجمة( “ لإلسالم. العظمى العالمية القيم نشر في
 لثانيا الحسن جامعة رئيس منصوري ادريس

 2016 يونيو 7 في البيضاء الدار

 

 

* * * 

 

 

 
 

 على نشكركم و ”مغربها من الشمس طلوع“ كتابكم صدور على أهنئكم”

 ، الحالية مجتمعاتنا لمشاكل المنطقي والتحليل القيم الطرح وعلى هديتكم

 ومنطقية علمية بطريقة واإلنسانية الكونية القيم عن دافعتم الكتاب هذا في

 “ متميز. دقيق وبحث
 تونس المنستير، جامعة رئيس العوني محجوب األستاذ

 2016 مايو 18 في المنستير

 

 

* * * 

 

 

 



 
 

 على مفيدا ضوءا تسلط ، الفكري نتاجكم أثرت التي الجديدة الطبعة هذه”

 بأحر لكم نبعث بها. جاء التي والتسامح والمحبة السالم ورسالة اإلسالم

 ، المعرفة وراء للسعي بالتزامكم ونشيد العمل هذا جودة على التهاني

 )ترجمة( “ والثقافي. واالقتصادي االجتماعي للتقدم كمصدر
 فاسو رئيس كابوري كرستيان مارك روش

 2016 مايو 11 في وغادوغو

 

 

* * * 

 

 

 
 

 على وإنه ثري و موثق إنجاز أجزاء، ثالثة في المتميز، العمل هذا…”

 في المنشور هذا يساهم سوف )…( تعتقدون ما وفق االلتزام من قدر

 مرجعية بكتب المؤسسة خزانة إثراء

 )ترجمة( “… للباحثين متاحة
 المغربية للمملكة الوطنية المكتبة مدير خروز إدريس

 2016 مايو 10 في الرباط

 

 

* * * 

 



 
 

 
 

 ، مثلكم ، الذين أولئك لجميع أكنه الذي االحترام كل لكم أقول أن أود…”

 التصدي في يساهم كتابكم إن لألديان. وأصح أعمق معرفة في يساهمون

 والنجاح يستحقه الذي الجمهور يلقى أن أتمنى وانحرافاتها. للظالمية

 )ترجمة( “…الكامل
 بباريس العربي العالم معهد رئيس ، النغ جاك

 2016 مايو 3 في باريس

 

 

* * * 
 

 

 
 

 عن يجيب ألنه ال ، باحث ألي ينضب ال معينا سيكون عملكم إن…”

 والتسامح السلم على الباعث لبعده وببساطة بل فحسب باآلخرة تتعلق أسئلة

 والمخاوف المسبقة األحكام وتبديد اآلخر، ومعرفة اكتشاف يتيح إذ

 )ترجمة( “…الشعوب بين وفاق إلى للوصول
 فرنسا في السنغال سفير ، سين بسيرو

 2016 أبريل 29 في باريس

 

* * * 

 

 



 
 

 اإلنسان لحقوق انتهاك هو الدينية والحرية الثقافي وعبالتن المساس إن…”

 ونسيجها مجتمعاتنا أسس يهدد إنه ذاته الوقت في للتصرف. القابلة غير

 التزامكم على خالصة بتهنئة لكم أتوجه فإني ، لذلك وتماسكها. االجتماعي

 العالمية القيم عن والدفاع لتعزيز وحازمة حقيقية علمية دعوة عن ينم الذي

 تستوعب إلنسانية رؤية عن والدفاع ، اليونسكو مهمة صلب هي التي ،

 المتبادل االحترام حيث إنسانية ، وثرائها تعددها على واألديان الثقافات

 )ترجمة( “… يومي سعي المنسجم والتعايش
 اليونسكو لهيئة العامة المديرة بوكوفا إيرينا

 2016 أبريل 28 في باريس

 
 

* * * 
 
 

 
 مرجعا أصبح ”للساعة علم ، مغربها من الشمس طلوع“ كتاب إن…”

 الغزير القرآن نبع من نهلتم قد إنكم والعددية اللغة ملتقى في عالميا.

 ، والمعتقدات الحواجز متخطيا وإحكامه. القرآن خلود على بجالء للبرهنة

 لكتب البحث نطاق توسيع استطعتم ، بالثناء جدير كريم فكري زخم وفي

 )…(. تآلفي إسالم ترسيخ في تساهم نتائج إلى للتوصل ، سةالمقد التوحيد

 مني تقبلوا ، البحث هذا وعمق لجودة الحارة تهاني عن لكم أعبر إذ

 )ترجمة( “…التقدير عبارات أسمى ، األستاذ حضرة
 السنغال لجمهورية األول الوزير مباي عبدو

 2012 مايو 15 في داكار

 
 

* * * 



 
 

 
 بعض وعلى والمنهج الشجاعة على تهنئتكم على حريص إني …”

 تلقون وإنكم ، المجهود هذا متابعة من البد أنه المؤكد من استنتاجاتكم.

  )ترجمة( “…الحسبان في تكن لم القرآني النص على أضواءا
  التونسية الجمهورية أكاديمية رئيس بوحديبة الوهاب عبد الدكتور

 2000 سبتمبر 12 في قرطاج
 

 

* * * 
 

 

 
 الديني، اإليمان باكتشاف الرياضية والصرامة العلم يقرن لكمعم إن …”

 البراهين وتضاعفون القرآن لمعرفة إضافيا نورا تضيفون بهذا فأنتم

 )ترجمة( “…واتساقه حداثته على والفيزيائية الرياضية
 المتحدة لألمم اإلعالم مركز مدير فوده محمد حسن

 2000 أغسطس 18 في باريس
 

 

* * * 

 

 
 ومساعيكم المبارك ووصالكم البالغة اهتماماتكم على كمنشكر …”

 لكم هللا سائال ” للساعة علم-مغربها من الشمس طلوع“ كتابكم في المتجلية

 “…كلمته وإعالء دينه لنصر يوفقكم وأن والعطاء البذل مزيد
 عمان لسلطنة العام المفتي الخليلي حميد بن أحمد الشيخ

 2000 أغسطس 8 في عمان سلطنة
 

 

* * * 



 
 

 نشر سبيل في تبذلونها التي المجهودات على…الشكر بجزيل لكم أتقدم”

 “…والمعرفة العلم
  العلمي البحث و التعليم وزير صخري عمار

 الشعبية الديموقراطية الجزائرية للجمهورية

 2000 يونيو 11 في الجزائر

 
 

* * * 

 

 
 

 أن القرآنية تبالدراسا المهتمين كل على دينا سيبقى التأليف هذا …”

 يشتغلون الذين سائر به سيهتم ما نحو على جديد كفتح به يهتموا

 “…كذلك بالميتافيزيقا
 المغربية المملكة أكاديمية عضو التازي الهادي عبد الدكتور

 2000 يونيو 6 في الرباط

 
 

* * * 

 

 
 الطويلة والقائمة مؤلفكم جودة أمام االنحناء إال بد من ليس …”

 إن علمية. شخصيات عن والصادرة تلقيتموها التي لتهانيوا للتشجيعات

 قاسم عن علميا البحث إلهي. مصدر من حقا هما األعداد ولغز اإليمان لغز

 )ترجمة( “…سامية روح على بالتأكيد يدل بينهما مشترك
 موناكو أمير سمو مكتب بيانشري ريمون المستشار

 2000 مايو 31 في موناكو
 

 

* * * 



 
 

 

 

 
 

 لكم هللا بارك مسبوق. غير مشكور وجهد نوعه، من فريد دثح إنه …”

 ، جديد بأسلوب السماء رسالة نشر وإلى التوحيد، إلى الدعوة لخدمة وفيكم

 “…الجزاء خير ويثيبكم منه القصد يحقق أن هللا من راجيا ، متميز وإقناع
 والتكنولوجيا للعلوم عجمان جامعة عميد عرم عوض صالح الدكتور

 2000 مايو 14 في عجمان
 

 

* * * 
 

 
 

 في بذلتموه الذي المبارك المجهود على الشكر جزيل أشكركم فإني …”

 “…والتدبر التأمل على الباعث القيم تأليفكم
  بباريس الدعوة مسجد عميد كشاط العربي الدكتور

 2000 مايو 3 في باريس
 

 

* * * 

 

 
 )ترجمة( “…مؤازرتنا لكم وضامنين لعملكم أمانينا عن معبرين …”

 الكبير باريس لمسجد اإلسالمي المعهد عميد بوبكر دليل الدكتور

 2000 أبريل 18 في باريس

 

 

* * * 

 



 
 

 إعجاز أخرى مرة تؤكد التي العلمية المساهمة على لنشكركم وإننا …”

 “…الكريم قرآننا
 ، المملكة المغربية موالي رشيد بن الحسن

 2000 مارس 27في الرباط

 

* * * 

 

 
 يدل والذي جاللتنا إلى الفكري العمل هذا تقديم على نشكركم أن ونود …”

 الكتب بها جاءت التي الغيب وبحقائق باإليمان وتشبع ، وتأمل جهد على

 لكم هللا شكر ، جميعا عليها المهيمن الكريم القرآن بها ونطق ، السماوية

  “… صنيعكم
 المغرب عاهل ، السادس محمد

 0002 مارس 15 في ، الرباط

 

* * * 

 

 
 إن ، الحق عن بحوثكم في يرافقكم أن القدير العظيم من راجين …”

 )ترجمة( “… أعزائكم ولكل لكم اإللهية البركات يلتمس قداسته
 كانتانا لوبيز ب. مونسنيور

 1999 سبتمبر 11 في الفاتيكان أمانة

 
 

* * * 
 



 
 

 
 

 الممثلة والديانات الثقافات لكل كبيرا اهتماما يولي العام األمين إن …”

 على تعرفنا ، االهتمام من وبكثير )…( المتحدة األمم منظمة داخل

 “… البحوث هذه مواصلة على نشجعكم كتابكم. يعرضها التي األعمال

 ( )ترجمة
 الخارجية للعالقات المتحدة لألمم العام األمين نائبة سورانسن مارتن جيليان

 1999 أغسطس 4 في نيويورك
 

 

* * * 
 

 
 المواصلة في الرغبة مباشرة لتنشأ واحدة فقرة في الشروع يكفي …”

 عن الكشف ويسمح مجهولة عوالم عن النقاب يرفع مؤلفكم إن )…(

 وبدت تكلمت األرقام لغة إن والحروف. الكلمات خالل من خفية حقائق

 )ترجمة( “…التعبير فائقة
 بباريس اليهودي الكونزستوار رئيس كوهين وإيزم

 1999 يوليو 29 في باريس

 

* * * 

 

 
 

 رؤى يمحى ال بأثر سيصم إذ شأن، ذا حقا سيكون كتاب هاهو …”

 وخاصة القديمة الدينية النصوص بشأن فيها ثورة ويحدث العلمية الدوائر

 األولى هي كتابكم في المنشورة األعمال إن )…( اإلسالم كتاب ، القرآن

 هذا عن اللثام وإماطة تكاملها في ، القرآن في العددية ظاهرة حول

 )ترجمة( “…علمية بأنها وصفها يمكن التي األولى أيضا إنها . الموضوع
  العلمي للبحث الدولي المركز رئيس دوبروك جون المهندس

 1999 يوليو 18 في باريس

 

* * * 



 

 
 

 على عالي ديني بعد ذو و قوية شهادة هو ناذرة قيمة ذو المؤلف هذا …”

 والمفسر الموهوب الباحث على حارا ثناءا أثني أن أريد إني القرآن. كمال

 أساسية مساهمة هو هذا سعيكم إن شخصكم. في المتمثل الملهم و المتمعن

 )ترجمة( “…الكريم القرآن في األزمنة عبر الثابتة اإللهية للسمة أدق لفهم
 (2000-1981) السنغال جمهورية رئيس ضيوف عبدو

 1998 أبريل 23 في داكار

 

* * * 

 

كما تلقى سيادته تهاني من شخصيات علمية ذات صيت عالمي ، 

 نذكر على سبيل المثال ال الحصر :
  

 
 

 
 ، الرئيس مكتب ستانفورد. جامعة رئيس ، الفيني-تيسيير مارك الدكتور

 .2017 أغسطس 3 .المتحدة الواليات – كاليفورنيا ، ألتو بالو

 

* * * 

 

 
 فانتاسيا أمي السيدة هارفارد. معةجا رئيسة ، فاوست غيلبين درو األستاذة

 الواليات – ماساشوستس ، كامبريدج ، الرئاسية المراسالت مديرة ،

 .2017 يوليو 3 .المتحدة
 

* * * 

 



 
 

 
 ، بوسطن جامعة ، بعد عن االستشعار مركز مدير الباز فاروق الدكتور

 .2017 يونيو 25 .المتحدة الواليات – ماساتشوستس

 

 

* * * 

 

 
  

 في الجديدة .المغرب – دكالي شعيب جامعة رئيس بوغالب، يحيى األستاذ

 .2016 يونيو 03

 

 

* * * 

 

 
 

 في بعبدا .لبنان ، األنطونية الجامعة رئيس ، جرمانوس جرمانوس األب

 .2016 مايو 16

 

 

* * * 

 



 
 

 األندلس - رشد ابن الدولية اإلسالمية الجامعة رئيس الكتاني علي الدكتور

 .2000 يوليو 31 في طبةقر .إسبانيا ،

 

 

* * * 

 

 

 
 

 الحضارة لبحوث الملكي المجمع رئيس األسد الدين ناصر الدكتور

 .2000 مايو 17 في عمان .الهاشمية المملكة ، اإلسالمية

 

 

* * * 

 

 

 
 

 ، العلمي للتقدم الكويت لمؤسسة العام المدير الشمالن هللا عبد علي الدكتور

 .2000 أبريل 17 – 1999 ديسمبر 22 في الصفاة  الكويت. إمارة

 

 

* * * 

 



 
 

 
 

 المملكة سعود الملك جامعة رئيس الفيصل، محمد بن هللا عبد األستاذ

 .2000 أبريل 17 في الرياض .السعودية العربية

 

 

* * * 

 

 

 
 

 فيصل الملك لمركز العام السكرتير ، الجنيد بن محمود يحيى األستاذ

 في ض الريا .السعودية العربية مملكةال ، اإلسالمية والدراسات للبحوث

 .2000 أبريل 17

 

 

* * * 

 

 

 
 

 الكويت إمارة - الكويت جامعة رئيسة الخرافي محمد فايزة الدكتورة

 .2000 أبريل 12 في الصفاة
 

 

* * * 

 



 

 
 

 العزيز عبد الملك مدينة رئيس العذل الرحمن عبد بن صالح الدكتور

 .2000 أبريل 11 في الرياض .السعودية ةالعربي المملكة ، والتقنية للعلوم

 

 

* * * 

 

 

 
 

 ، للعلوم اإلسالمية األكاديمية عام مدير الزعبي رافع منيف المهندس

 .2000 أبريل 09 في عمان الهاشمية. األردنية المملكة

 

 

* * * 

 

 

 
 

 للبترول فهد الملك جامعة مدير الدخيل هللا عبد بن العزيز عبد الدكتور

 .2000 أبريل 07 في الظهران السعودية. العربية لمملكةا ، والمعادن

 

 

* * * 

 



 
 

 
 

 بمدينة العلمي البحث لدعم الرئيس نائب الرشيد أحمد بن هللا عبد الدكتور

 في الرياض السعودية. العربية المملكة والتقنية، للعلوم العزيز عبد الملك

 .2000 أبريل 05

 

 

* * * 

 

 

 
 

 المملكة ، البيت آل جامعة رئيس البخيب عدنان محمد الدكتور األستاذ

 .2000 أبريل 04 في عمان الهاشمية. األردنية

 

 

* * * 

 

 

 
 

 إمارة ، العربي الخليج جامعة رئيس الرفاعي مبارك هللا عبد الدكتور

 .2000 أبريل 02 في المنامة .البحرين

 

 

* * * 

 
 



 
 

 أبريل 02 في سرات .الهند ، السيفية الجامعة ميمون الدين زهير الدكتور

2000. 

 

* * * 

 

 
 

 المملكة ، األخوين جامعة رئيس هللا عبد بن المختار بن رشيد األستاذ

 .1999 ديسمبر 26 في إفران المغربية.
 

 

* * * 

 

 : عن صدرت سيادته، تلقاها رسائل أيضا نذكر

 

 

 
 سيدة فاليري بالنت ، عمدة مونريال ، كنداال

19/12/2017 

 

 

* * * 

 



 
 

 

 
 

السيد نروندا مودي ، رئيس وزراء جمهورية الهند ، السيد ش. شندريش سونا ،  عن

 األمين المساعد

21/09/2017 

 

* * * 

 

 
 

 .الفرنسية للجمهورية الثقافة وزيرة ، نيسن فرانسواز السيدة

 .2017 أغسطس 22
 

* * * 

 

 
 

 هيلينا ، السويد ملك ، غوستاف عشر السادس كارل الملك جاللة عن

 .2017 أغسطس 16 .الملك جاللة سكرتيرة الوغاروف

 

* * * 



 
 

 المكتب جونغ دى ا. السيدة ، هولندا وزراء رئيس روت مارك السيد عن

 .2017 يوليو 12 .الهولندية للحكومة االعالمى

 

* * * 

 

 
 

 .السنغال لجمهورية العام واألمن الداخلية وزير ديالو، داودا هللا عبد السيد

 .2017 يوليو 05

 

 

* * * 

 

 

 
 

 .عام أمين ، سيساي إبريما السيد ، غامبيا رئيس بارو، أداما السيد عن

 .2017 يونيو 27

 

* * * 



 
 

 
 

 .2017 يونيو 22 .األوروبي المجلس رئيس ، تاسك دونالد السيد

 
 

* * * 
 

 

 
 

 

 هيلغا السيدة ، النمساوي االتحادي المستشار ، كيرن كريستيان السيد عن

 المستشارية ، البروتوكول ، العامة السياسة مسائل مقس رئيسة ، بانديون

 .2017 يونيو 19 .للنمسا االتحادية

 
 

* * * 
 

 

 
 
 

 المستشار ، أللمانيا االتحادية المستشارة ، ميركل أنجيال السيدة عن

 .تاوسن رودولف الدكتور ، الدينية الطوائف مع العالقات عن المسؤول

 .2017 يونيو 16

 
 

* * * 

 

 



 
 

 

 لجاللة الخاص السكرتير ، النرويج ملك الخامس هارالد الملك جاللة عن

 .2017 يونيو 15 .براكستاد كنوت السيد ، الملك
 

 

* * * 
 

 

 
 

 إليزابت األمير، سكرتيرة ، الثاني آدم هانز ، ليخشتنشتاين أمير سمو عن

 .2017 يونيو 08 .كأ فان

 

 

* * * 

 

 

 
 

المهني والتعليم السيد محمد حصاد ، وزير التربية الوطنية والتدريب 

 .2017 يونيو 07. العالي والبحث العلمي في المملكة المغربية
 

 

* * * 

 

 

 



 
 

 
 

 ، عن دولة رئيس وزراء نيوزلندا بيل إنجلش

 .2017 يونيو 07. ، أ. إيرتون المسؤول عن المراسالت
 

 

* * * 

 

 

 
 

 ةجالل بيت في المراسم رئيس بلجيكا، ملك ، األول فيليب الملك جاللة عن

 .2017 يونيو 06 .جيراردي آالن BEM الجوية القوة في والعقيد ، الملك

 

* * * 

 

 
 

 التخطيط قسم مكتب رئيس ، إسبانيا ملك ، السادس فيليب الملك جاللة عن

 .2017 يونيو 05 .فيغا ال دي تومي إميليو السيد ، والتنسيق

 

* * * 

 



 
 

 02 .باريس في ونيسيااند جمهورية سفير ، بانجاتان هوتمانجراجا السيد

 .2017 يونيو
 

 

* * * 
 

 

 
 

 .الفرنسية للجمهورية الداخلية وزير ، كولومب جيرار السيد

 .2017 يونيو 02
 

 

* * * 
 

 

 
 

 .فرنسا في السنغال سفير ، سين باسيرو السيد

 .2017 يونيو 01 فيو 2016أبريل  29 في
 

 

* * * 

 



 
 

 

 
 

 31 .الفرنسية الجمهورية ةرئاس ، حرمه والسيدة ماكرون إيمانويل السيد

 .2017 مايو
 

 

* * * 

 

 
 

 ، السكرتارية أيرلندا، جمهورية رئيس هيجينز، دانييل مايكل السيد عن

 .2017 مايو 31 .وولش هيلين السيدة
 

 

* * * 

 

 
 

 الشخصية المساعدة ، الدنمارك ملكة الثانية مارغريت الملكة جاللة عن

 .2017 مايو 30 .رييدل انجليز السيدة ، لجاللتها
 

 

* * * 

 



 
 

 المغرية المملكة سفارة ، الملك جاللة سفير ، بنموسى شكيب السيد

 .2017 مايو 29 .بباريس
 

 

* * * 
 

 

 
 

 المديرية. مراسالت وكيل ، كندا وزراء رئيس ، ترودو جاستن السيد عن

 .2017 يوليو 05 فيو 2016 يوليو 19 في .أ.إبراهيم
 

 

* * * 
 

 

 
 

 العقيد ، للوكسمبورغ هنري األكبر الدوق ملكيال السمو صاحب عن

 .2017 أغسطس 29 فيو 2016 يونيو 20 في .كريستناخ هنري
 

 

* * * 

 

 



 
 

 
 

 .2016 يونيو 15 .لبلجيكا األول الوزير ميشال شارل السيد

 

 

* * * 

 

 

 
 القانوني المستشار ، األروبية المفوضية رئيس يونكر كلود جان السيد عن

 .2016 مايو 26 .شوطر ئيلميكا السيد الخاص

 

 

* * * 

 

 

 
 والبحث العالي والتعليم الوطنية التربية وزيرة بلقاسم فالو نجاة السيدة

 .2016 مايو 19 .الفرنسية للجمهورية العلمي

 

 

* * * 

 

 



 
 

 .السويسري االتحاد رئيس آمان -شنايدر يوهان السيد

 .2016 مايو 9 في بيرن

 

 

* * * 

 

 

 
 

 مديرة حررته الفرنسية الجمهورية رئيس ، هوالند فرنسوا السيد عن

 .2016 مايو 09 في باريس .سيما إزابيل السيدة المكتب

 

 

* * * 

 

 

 
 
 

 السيدة المكتب مديرة حررته لكبيك األول الوزير كويار، فليب السيد عن

 .2016 مايو 05 في كبيك .نادو جاد

 

* * * 

 

 



 
 

 
 

 .الفرنسية هوريةللجم الداخلية وزير كازنوف برنار السيد

 .2016 مايو 03
 

 

* * * 
 

 

 
 

 مكتب رئيس نائب ، البلجكيين لكم ، األول فليب الملك جاللته عن

 28 في بروكسيل كارتوبالز بيير السيد .لجاللته الدبلوماسي المستشارو

 .2016 أبريل
 

 

* * * 
 

 

 
 

 كريستيان السيدة لبنان جمهورية وزراء رئيس ، حريري رفيق السيد عن

 .2000 يوليو 05 في بيروت بمهمة. مكلفة سطاحل،
 

 

* * * 

 

 



 
 

 السيدة ، الغال أمير سمو مكتب .الغال أمير شارل، األمير سمو عن

 .2000 يونيو 19 في لندن .أولواي هيلتون
 

 

* * * 
 

 

 
 

 السيدة ، الخاصة األمانة .موناكو دو ألبير األمير العهد ولي سمو عن

 .2000 يونيو 08 في موناكو .فيال ميراي
 

 

* * * 
 

 

 
 

 السيد العام األمين حرره .إسبانيا ملك ، كارلوس خوان الملك جاللة عن

 .2000 يونيو 05 .جيطار ميجال
 

 

* * * 

 

 



 
 

 
 المكتب مديرة حررته .الفرنسية الجمهورية رئيس شيراك، جاك السيد عن

 أغسطس 17 فيو 1998 أغسطس 07 في : باريس .ليرتبي آني السيدة

 2000 مايو 18 فيو 9919

 

 

* * * 

 

 

 
  

 أغسطس 02 في الرباط .المغرب ملك ، السادس محمد الملك جاللة

 2000 مارس 15 في الرباطو 1998

 

 

* * * 

 

 

 
 

 بتاريخ بباريس السعودية العربية المملكة سفير ، الحجيالن فيصل السيد

 1999 سبتمبر 20 و 1998 يوليو 22

 

 

* * * 

 



 
 

 أمانة - كنتانا ب.لوبز مونسنيور حرره .الثاني بولس جان االباب قداسة عن

 1999 سبتمبر 11 و 1998 أغسطس 20 بتاريخ الفاتيكان
 

 

* * * 
 

 

 
 

 األمين نائب حرره .المتحدة لألمم العام األمين ، عنان كوفي السيد عن

 أغسطس 13 في .سوارنسن مارتن جيليان السيد الخارجية، للعالقات العام

 1999 أغسطس 04 فيو 1998
 

 

* * * 
 

 

 
 

 .العربية مصر جمهورية رئيس ، مبارك حسني السيد عن

 العامة للعالقات المركزية اإلدارة رئيس بدر إبراهيم الدكتور حرره

 .1998 أغسطس 16 في القاهرة
 

 

* * * 

 

 



 
 

 
 

 ، للفرنكفونية العالمية للمنظمة العام األمين غالي بطرس بطرس السيد عن

 .1998 يوليو 24 كاسان هارفي السيد الخاص ارالمستش حرره
 

 

* * * 
 

 

 
 

 في باريس بباريس العربية مصر جمهورية سفير ، السيد ماهر علي السيد

 .1998 يوليو 22
 

 

* * * 
 

 

 
 

 ، بباريس التونسية الجمهورية سفير ، بوسنينة المنجي السيد

 .1998 يوليو 22 في باريس
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 تـــمـــهـــيــــــــــــــد

 

 

للسيد فريد قبطاني حدث هام  1طلوع الشمس من مغربها""صدور كتاب 
يؤسس لرؤية فكرية شاملة تقوم على التوحيد. وهو كذلك موعد جديد مع 
القرآن في سياق حاد ُتواجه اإلنسانية فيه مختلف المشكالت المثيرة للقلق 

 والتي تحتاج إلى تمث ل للقيم الدينية النبيلة لمشروع حضارة إنسانيَّة عالميَّة.
 

الدراسة من القرآن كمرجعية أصلية وينفض عنه  ينطلق الباحث في هذه
غبار التراكمات التي أثقلته عبر التاريخ بقصد إلقاء الضوء على الطابع 

مفاده التوصل إلى االستقراء المتفرد للقرآن. ويعتمد في ذلك على منهج 
يمكن التحقق من صحتها. يعرض الكتاب عددا هائال من  نتائج علمية

الغاية منها تقديم أدلة علمية ها النص الكريم ، مالحظات مذهلة يزخر ب
أنه وحي إلهي وليس من كالم البشر. إن  المعطيات التي رصدها  تجزم
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Farid Gabteni, Le Soleil se lève à l’Occident, éd. al-Bouraq, 1999, 2000 ; 

éd. CIRS, 2003, 2004, 2008, 2010 ; éd. SCDOFG, 2016, 2017, 2018. 
Farid Gabteni, The Sun Rises in the West, Paris, SCDOFG, 2017, 2018. 
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شف عن اتساق دقيق في بنية القرآن سواء في ترتيب السور كالباحث ت
 في عدد الكلمات والحروف. واآليات وعددها أو 

إلتزمت الدراسة بالمنهج العلمي بحيث خضعت إلى شروط منطقية صارمة 
انسجمت فيها المقدمات مع النتائج انسجاما منطقيا ضروريا بحيث أعطت 
رؤية أكثر وضوحا عن الظواهر العددية في القرآن وبمنهجية عالية. وقد 

ي غاية الدقة ومنظومة على قدر توافقت النتائج فيما بينها لتظهر نظاما ف
عال من التناسق واإلحكام تصب في اتجاه واحد مفاده وجود إعجاز 

 رياضي في القرآن.  

اعتمد البحث على قواعد في العد واإلحصاء ولجأ إلى المعطيات الرقمية 
نص القرآن مع  في اهر المفردةو والظلتسجيل ووصف الظواهر المتكررة 

ي االطالع ر فمن الضرو بينها. فيما ت والعالقات اإلشارة إلى االرتباطا
مقدمات في تاريخ جمع القرآن و لى األدوات المتاحة من جداول وبيانات ع

وعلم المخطوطات القرآنية التي تساعد القارئ على الولوج إلى بحوث 
متشعبة حتى ال تظل هذه الدراسة حكرا على النخبة. يضاف إلى هذا 

صة لم  إليها كالقراءات القرآنية  يسبقتوظيف هذه الدراسة مجاالت متخص 
 واالختالفات في عد  آي القرآن. 

لم يقتصر على عرض هذه البيانات بل تعداه إلى ما يكمن  لكن األمر
وراء هذا النسيج من مفاهيم ومعاني عميقة في القرآن بشكل مستقل عن 
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النزعات التقليدية واإلسقاطات المذهبية المختلفة التي يعج بها المأثور 
 الطويل في علم التفسير.

لقرآني دون اإلغراق فقد قام السيد فريد قبطاني بتحليل جوانب عدة للنص ا
في العموميَّة أو الخطاب البالغي المعهود ، كما توخي األسلوب العلمي 
باالعتماد على الرياضيات واإلحصاء في تحري معالم االتساق في القرآن 
الكريم متجاوزا ما هو معهود في مجال دراسات النصوص الدينية. فمن 

لشمس من مغربها" طلوع ا"المؤكد أن هذه الطبعة المنقحة من كتاب 
ستكون لها تداعيات علمية ودينية مهمة ستغير جذريا النظرة السائدة تجاه 

 ظاهرة العددية في القرآن الكريم.

شك أن هذه الظاهرة ال تزال مجهولة وتظل مثارا للجدل والتحف ظ  ال
وتتعرض النتقادات واسعة بسبب السذاجة والخلط في المفاهيم التي سادت 

. إال  أننا نجزم عن ةالتي لم تقم على ضوابط علمية بحتبعض البحوث 
قناعة أن هذا الكتاب يختلف نوعيا عن كل ما ُأل ِّف في هذا المجال وأن 
مصطلح العددية غير الئق لوصف وتحديد طبيعة الدراسات التي 

م رؤية مغايرة لظاهرة العدد في األهمية بمكان القول أنه قد   نها. فمنضمَّ تَ 
أفاقا جديدة حينما راجعت وصححت بعض المحاوالت  القرآن فتحت

السابقة التي أفرغت النص القرآني من محتواه الداللي ، فالباحث ما فتئ 
يؤكد أن كل هذه المعطيات العددية والروابط الرقمية المكتشفة هي مدخل 

 لفهم كنه المعاني السامية للتنزيل اإللهي.



 علم للساعة -طلـوع الشمـس من مغربهـا 
 

54 

ها قراءة علمية للقرآن الكريم. مم ا تقدم البد من وصف هذه الدراسة بأن
البعد  ة في النص دون أن يتجاهلفالباحث عمد إلى فك رموز بنية تحتي  

اه  الفكري والروحي للقرآن الكريم بل المقاييس اللغوية  توظيف إلى تعد 
واالستنباط. وهكذا استطاع التوفيق بين المناهج الكمية  في الفهم والعددية

للنص القرآني وُوف ق في إظهار تفاعل بين  والتحليل الداللي والتفسيري 
 .الشكل والمضمون 

 

و لعل أبسط نموذج على هذا األسلوب في التعامل مع نص القرآن هو 
صورة للقارئ يعطي فريد قبطاني  ، إذ الباب الذي يحمل اسم "التأويل"

الكريم ويعرض  القرآني النص بنية في العددية األنماط مناسبة عن
المعطيات والروابط الرقمية بين اآليات المختلفة والسور، لكنه ال يكتفي 
بهذا بل أعاد صياغة مفاهيم متوارثة ووظف مهارات أخرى كعلم المعاني 
والتحليل اللغوي ، للوقوف عما هو خلف هذا البناء. إذ نجده يؤكد على 

الشكلية لآليات لتوضيح ضرورة فهم العالقة الوطيدة بين المضمون والبنية 
 النص القرآني وتفسيره باعتباره نصا كلي ا يستوجب نفاذا علميا بالغا. 

 

، يمكن استشفاف الخلفية المعرفية والرؤية الفلسفية  للزيادة في التوضيح
لهذا العمل والقول أن مبادرة السيد فريد قبطاني في إعادة التفكير في 

آن قائمة على فكرتين سائدتين في اإلسالم المفاهيم العلمية والتفسيرية للقر 
 هما مسألة عالقة الوحي بالعلم وظاهرة اإلعجاز العلمي. 
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، نقصد بمصطلح العلم كل  القرآن بين الوحي والعلمال يوجد تعارض في 
وإن لم يخل التاريخ اإلسالمي من ، والمعارف والتطبيقات  نوع من العلوم

بعض السجال بين علماء الدين والفالسفة. ففي القرآن تتحقق معرفة هللا 
عن طريق الوحي والعلم معا ويترتب عن ذلك مفهوم وحدة المعرفة ، أي 

رف تؤدي بالضرورة إلى معرفة هللا تعالى. فالحث في أن جميع المعا
 هدفه معرفة الخالق. واألرض واتاالقرآن على النظر في ملكوت السم

 

أجمع العلماء والفالسفة المسلمون على عدم التعارض بين العقل والنقل 
في اإلسالم وتلخ ص مقالة ابن رشد هذه الفكرة إذ يقول "وإذا كانت هذه 

ى النظر المؤدي إلى معرفة الحق فإن ا معشر حقًا وداعية إل الشرائع
المسلمين نعلم على القطع أنه ال يؤدي النظر البرهاني إلى مخالفة ما ورد 

 1.يوافقه ويشهد له"به الشرع. فإن الحق ال يضاد  الحق بل 
 

هذا ما تبناه السيد فريد قبطاني في كتابه لما نظر لهذه المسألة بجدية 
 -من الكتاب  الرحيم"" و "الرحمن"في باب  -حيث ذهب إلى االستدالل 

على الغاية من حث القرآن الكريم على العلم والتعليم وعلى مدى توافق 
العلم والوحي اإللهي. فال تعارض بين القرآن وما جاء به العلم إذ لم يأت 

ونتائجه القرآن بشيء قد يتعارض مع مستجدات العلم الحديث في ثوابته 
يكر س فريد قبطاني اليقينية الُمجمع عليها ال في نظرياته المتخالف حولها. 

هذا المعنى التوحيدي للوجود إذ يطرح أدلة على وجود بناء علمي ُمحكم 
                                                 

 .34-33، ص  1982للنشر والتوزيع ، ابن رشد ، فصل المقال ، الجزائر، الشركة الوطنية  1
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وأنه يجري على سنٍن تحاكي القوانين يعتمد الرياضيات للقرآن الكريم 
 المتناهية الدقة في الكون. 

 

 األفكار تداخل وتوافق منهجي عميق بين منهجية القرآنيترت ب عن هذه 
ومنهجية الكون وأن ال تعارض بين المعرفة العلمية والوحي القرآني 
فكالهما تعبير عن الحقيقة وعن العناية اإللهية الفائقة. فالوحي المنز ل 

 يوجب تدب ر القرآن والتمعن في كتاب الكون واالهتداء بهما معا. 
 

قوانين فإذا كان من البداهة أن القرآن يؤكد على أهمية العلوم في بيان ال
الضابطة لهذا الوجود فإن الباحث يؤكد على أن هذه الدراسة تثبت من 
خالل عرض واسع ألدلة علمية أن العلم الحديث يحسم إعجاز القرآن 

  .الكريم باألدلة العقلية والعلمية حيث ال مجال للمزاجية أو المقاييس الذاتية
 

عة التي كتبت ومن قبيل هذا ما كان يعتقده غاليليو في أن لغة الطبي
م يصل في نهاية المطاف إلى بالرياضيات هي وحي أيضا ألن العالِّ 

اكتشاف قوانين هذه الطبيعة عن طريق العقل والتجربة وأن ه ال يخترع شيئا 
إنما يكتشف القوانين التي تحكم الظواهر. انطالقا من هذا ُتطرح أسئلة 

كذلك ؟ أي لَِّم ال  جذرية وجوهرية من قبيل ماذا لو كان التنزيل القرآني
يمكن أن نتصور أن قوانين تنتظم هذا الوحي بمقدور العقل أن يصفها 

ة الرياضية الصارمة ؟  بتطبيق المحاجَّ
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هذا ويسوقنا كتاب "طلوع الشمس من مغربها" إلى موضوع إعجاز القرآن 
وظواهره المتعددة التي شغلت العلماء المسلمين قديما وحديثا إذ عنيت 

يه ببالغة القرآن وأسلوبه وغيرهما من ظواهر البيان. لقد عني الدراسات ف
القدامى بإبراز أوجه إعجاز القرآن الكريم المتعددة من وجوه البالغة 

، مثال   هـ255، فالجاحظ المتوفى سنة المصن فات  فيه وصور البديع وأل فوا
  هـ402كرس الباقالني المتوفى سنة " كما نظم القرآن"صنف كتابا سماه 

 ."إعجاز القرآن"كتابه  ه الظاهرةهذل
 

وفي أيامنا كثر الحديث على أن القرآن يشير إلى حقائق علمي ة كثيرة في 
عدد من اآليات كبرهان على أن مصدره إلهي وأن القرآن الذي أنزل منذ 

ظاهرة اإلعجاز وتستمد عدة حقائق اكتشفها العلم حديثا.  قرون أشار إلى
في القرآن شرعيتها من آيات القرآن ذاته والتي تتحدى العالمين بأن يأتوا 

 بمثله أو بسورة من مثله.
 

وينحو كتاب "طلوع الشمس من مغربها" مثل هذا المنحى وخاصة في 
المجلد الثاني إذ يشرح بعناية أنواعا عديدة من الموافقات الرياضية التي 

ر على تساعد اإلعجاز ليبني على ضوئها أنها تشير  هذا معالم تصو 
جميعها إلى وجهة واحدة وتفصح بقوة عن عالمات قصد وحكمة تفوق 

 قدرة اإلنسان وإمكانياته.
 



 علم للساعة -طلـوع الشمـس من مغربهـا 
 

58 

بفضل اط العه الواسع على الديانات الرئيسة الثالث ؛ اليهودية والمسيحية 
اع واإلسالم ، ومعرفته بثقافات مختلفة وإحاطته العلمية والمنهجية استط

الباحث تخطي المساحات المعرفية المختلفة ومد جسور بين ميادين فكرية 
 وعقائدية مختلفة لصياغة رؤية تكاملية.

 

إننا ال نبالغ إذا قلنا إن كتاب "طلوع الشمس من مغربها" مشروع طموح ذو 
أهمية علمية استثنائية تؤكد العمق الفكري والقي مي للقرآن الكريم مع 

، وليد المعرفة الدينية  مفهوم التوحيد الكامل والخالصالتركيز على 
مجال نظرية العلوم  والعلمية. ُيتوقع أنه سيلقى عناية الخبراء والعاملين في

والمتخصصين في حقول واسعة من المعرفة   Epistemologyوالفلسفة 
كالرياضيات وفروعها من الجبر والمنطق وكذا االحتماالت واإلحصاء 

 ساق ومنهجية هذا العمل وتوضيح نتائجه.لقياس مدى ات
 

 فوزية مدني
 دكتورة في تاريخ وفلسفة العلوم

 





 

 

 

 

 ِمۡسِبلٱ لَّه لٱ لۡمهّرلٱ ِنلٱ لۡمه     لٱ 

 

 

   ُُلٱ  قُۡمَءانًا َوَۡوَۡجَعۡلَنَٰهلٱ الٱ لهَقاۡ ۡعَجم   ّٗ
َ
 والٱْ َۡۡوَللٱ أ

لَۡتلٱ  ۥ  لٱ  فُص   َُٰتُه يلٱ َء۬ا َءاَي يلٱ لٱ 1ۡعَجم   ي قُۡللٱ ُهَولٱ ۡ َّله يَنلٱ  وََعَمب  

ى َفا ءي لٱ  َءاَمُنوالٱْ ُهدّٗ  ف  لٱ  َولَّله يَنلٱ َللٱ يُۡؤم ُنونلٱَ  وَش 

ْوَلَٰٓئ َكلٱ  َعًمىلٱ  َوۡقميلٱ َوُهَولٱ َعلَۡ ه  لٱۡ  َءاَذان ه  لٱۡ 
ُ
ُيَناَدۡوَنلٱ  أ

ََكنِۢلٱ بَع  د لٱ     م نلٱ مه

.44لت( ، اآلية )فص 41السورة   

 

  
                                                 

عنى . م(2، اآلية  12يوسف )  إِّنَّا َأنَزْلَناُه ُقْرآًنا َعَربِّيًّا لََّعلَُّكْم َتْعقُِّلونَ   يقول هللا تعالى: 1
: َأبان وأْفَصح ، أما لفظة أعجمي من مادة  ع ج م تعني  ب َعُرَب الرَُّجُل من مادة  ع ر

الذي ال يفصح وال يبين كالمه فكالمه يأتي مبهما ال انكشاف فيه ومعق د ، والعجم : خالُف 
ن تشير إلى الكالم البي   الُعْرب تقول اْسَتْعَجَم الكالُم َعَلْيهِّ : َخفَِّي ، َصُعب واِّْسَتْبَهَم. فكلمة عرب

،  والفصيح أما أعجمي فتشير إلى كالم غامض يحتاج َتبيِّينا لُيفهم. فالقرآن أنزل بلسان عربي
 .أي بلغة بي ِّنة ؛ فهو ليس مخصوصا بلغة قوم بعينهم





ميما واللحاد بين ال العلم الحديث 

ش هذه المسألة في الغرب حيث درجت العادة على القول غالبا ما تناقَ 
بالتعارض بين اإليمان والعقل. بيد أن المتأمل في هذا األمر يدرك أن 

 ابلغت فيهوقد  القطيعة بين اإليمان والعقل ظاهرة خاصة بالثقافة الغربية
الثقافات األخرى ؛ إذ ال توجد ثقافة أخرى اقترن ب مقارنةحدا ال نظير له 

الدين فيها إلى هذا الحد بالظالمية أي االعتقاد بأن الدين ينفي الملكات 
 .العقلية التي يزن اإلنسان بها األمور ويحكم بموجبها

تم إرساء أسس هذا الفكر في القرن الثامن عشر، فيما يسمى بعصر 
التنوير. ففي تلك الحقبة عمل المفكرون والفالسفة على بعث حركة 
للتحرر من سلطة الكنيسة والنتزاع الشرعية عن التأثير الديني في المجال 

ذ الفكري. شكلت هذه الحركة ثورة لم يسبق لها مثيل في تاريخ البشرية ، إ
 .ال تزال آثارها الثقافية واضحة حتى اآلن أي بعد ثالثة قرون 

لكن الواقع أن هذه الفترة لم تحظ بالدراسة النقدية الوافية لفهم كل 
المالبسات التي أفرزتها ؛ فغالبا ما ُعرِّضت على أنها انتصار اإلنسان 
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على الالمعقول والخرافة. وعلى الرغم من أن هذه الظاهرة نشأت في 
بإرثه الديني اليهودي  مريضالمحيط األوروبي وأنها وليدة بيئة الغرب ال

دون أية عالقة آنذاك باألديان والثقافات األخرى في سائر  والمسيحي
المعمورة ، فإن القطيعة بين اإليمان والعقل ما لبثت أن ُعم َِّمت على سائر 
المعتقدات البشرية وانسحب ذلك الموقف على الدين بمفهومه العام. 

حتى أصبح أي بصيص ن ذاتها مافالطعن والتشكيك استهدَفا ظاهرة اإلي
لفكر أو َمظهر ديني ُينعت بأنه تعبير عن القصور العقلي لإلنسان وخوفه 

 الخرافي من المجهول. 
 

المادية اإللحادية ظالمية متنكرة في شكل تقدمية. هي مخادعة ومدمرة إذ ف
تنقل علما مبتورا وإدراكا قاصرا. فهي بإنكارها الُبعد الروحي لإلنسان 
وبتقليصها لغايته وبالتشهير به وبنزعها صفة اإلنسانية عن الفرد والمجتمع 
طة ظاهريا تنزع عن اإلنسانية جوهرها وسبب  من خالل نظريات مبس 

 وجودها.
 

والواقع أن الدين شبيه بالدواء ؛ ال غنى عنه لمعالجة شر من الشرور ولكن قد 
أو عدم االلتزام بوصف  تكون له آثار جانبية غير مستحبة في حالة سوء فهم

العالج أو بكليهما. والروحانية بالنسبة للدين هي العالج بالنسبة للشفاء : ال 
 يوجد دين بدون روحانية حقيقية كما ال يوجد شفاء بدون عالج فعال.

 

وهنا يجوز التساؤل عما إذا كان هذا الفكر الثوري مغاليا في استنتاجاته 
وعقبات ضد أي شكل من أشكال الفكر  اجز بل ومتطرفا لدرجة أنه أقام حوا



 العلم الحديث بين اإللحاد واإليمان
 

63 

الغيبية الميتافيزيقية. إن نقد إلى اإليمانيات له عالقة بالدين أو يمت بصلة 
الحركة التنـويرية التي ظهرت في الغرب وموقفها من الدين وتداعيات ذلك 

 كله أمر جوهري ألنه يرتبط بمعنى الوجود ومفهوم الحياة.
 

* * * 
 

ع الكل على أن العالم يواجه العديد من في فجر األلفية  الجديدة ، ُيجمِّ
األزمات البيئية واالجتماعية والسياسية واالقتصادية واألخالقية... وذلك 
على الرغم من أن التقدم في مجاالت العلم والتكنولوجيا مذهل للغاية. 
وبالتالي ثمة مفارقة عجيبة بين العلم والمعرفة التقنية من جهة وتداعي 

  .ظام الذي أنتجهما من جهة أخرى الن
 

إن مسألة مغزى الوجود والمصير قد عادت لُتطَرح بقوة من جديد ، 
ل في العولمة ، يعيش  واضعة في الواجهة التحول المحموم لمجتمعات ُتوغِّ

. ارتبطت العولمة بالتطور التكنولوجي ك بدون هدايةأفرادها في ارتبا
ألن االكتشافات التكنولوجية هي  الهائل. فالتطور لم يعد ُمتحكما فيه

الوحيدة التي تقوده دون مراعاة العوامل االجتماعية واالقتصادية والنفسية 
 أي دون االكتراث بالعوامل اإلنسانية.

 

قى مسألة الخالق اهتماما من جديد. لْ في هذه الظروف وألسباب أخرى تَ 
للكون  فالمجتمع العلمي يكتشف أكثر من أي وقت مضى النظام المذهل

وللحياة ولإلنسان. وقد أصبح معروفا علميا أن الكون كان منذ البداية 
على الخصائص الضرورية لوجود اإلنسان والتي بمقدور العقل  يحتوي 
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أضحت مسألُة الخالق ، مسألُة المبدأ األول البشري استيعابها. من أجل ذلك 
منها. فنحن على  أو سبب األسباب كقوة عاقلة ومدركة ، مسألًة علمية ال مفر

عتبة فكر له تداعيات خطيرة ، البد أن يعيد النظر في مسلمات لها قرنين من 
 الزمن.

 

* * * 
 

سأعمد لتلخيص بعض النظريات العلمية بغرض فهم ُبعدها الفلسفي 
وسأسرد بعض الحقائق المثبتة علميا وأثَرها على فهمنا للوجود ، وأعني 

لم هلل وأنه يشهد بوحدانية هللا الكون مسْ بذلك االستدالل على أن كل ما في 
سبحانه وتعالى ، الذي خلق كل شيء وأحكم خلقه. يمكن لكل قارئ 

التي أعرضها هنا إذ سأذكر بعض األعمال  حة الحقائقاستبيان ص
والمكتشفات لعلماء كبار. فالعلماء المؤمنون ال يتغاضون في تذكير العالم 

بوجود مبدأ واحد خالق مدبر هو هللا بأن المكتشفات العلمية كلها تشهد 
 التي أسعى إلى تبليغها لكم بدوري.  عند المؤمنين. هذه هي الرسالة

 

 ٱهۦٱ تُ لٱ ب َۡ لٱ َكَف ٱلٱ ُث  ِه لٱ لَّ ِه رََءۡيُتۡ لٱ إٱنلٱ ََكَنلٱ مٱۡنلٱ عٱندٱ
َ
لٱ لٱ قُۡللٱ أ ۡنلٱ ُهَولٱ فٱ لٱ مٱم ِه َضلُّ

َ
َمۡنلٱ أ

لٱ  د  لٱ بَعِٱ َقاقِۢ لٱ لٓأۡلفَاقٱلٱ لٱ 52شٱ لٱ فٱ َٰتٱَنا لٱ َءاَي لٱ َُّهۡ لٱ لٱ َسُُنٱيهٱۡ  َ لٱ يَتََبَّي ِه َٰ لٱ َيَّت ِه هٱۡ  نُفسٱ
َ
لٱ أ َوِفٱ 

لٱ َشهٱٌِدلٱ  ء  لٱ ََشۡ ٱ
لٱ ُك  َٰ ن ِهُهۥلٱ لََعَ

َ
ٱَكلٱ أ ب  ََ ٱ لٱ ب لٱ يَۡكفٱ لٱ َّۡ  َو

َ
يلٱ أ لٱ لۡۡلَقُّ ن ِهُه

َ
لٱ لٱ 53أ لٱ إٱن ِهُهۡ لٱ فٱ َل 

َ
أ

ُۢطلٱ  ِٱ ء لٱ ُّمُّ لٱ ََشۡ ٱ
ٱُكل  لٱ إٱن ِهُهۥلٱ ب

َل 
َ
ٱهٱۡ يلٱ أ ءٱلٱ َرب 

ٱَقا  ٱنلٱ ل  َية لٱ م  َۡ  1لٱ 54مٱ

                                                 
 .54-53-52فصلت ، اآلية : سورة  1
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لم رزحت أوروبا لعدة قرون تحت نير الفكر الواحد ومحاكم التفتيش التي 
. فقد كان التعبير عن 1834في غضون سنة ُتلَغ نهائيا في إسبانيا إال 

أفكار جديدة أو رأي مخالف للدين الرسمي يعر ض صاحبه ألشنع أنواع 
مسلمين وصقلية أثر لإسبانيا ال يوجد في  التعذيب والقمع وربما للقتل. لذا

ففي بداية القرن  على الرغم من تواجد المسلمين بهما لعدة قرون.محليين 
العشرين لم يبق في أوروبا جراء حمالت التنصير والتهجير القسري إال 
المسيحيون وأقلية ناجية من اليهود ، بل وتم إبادة الكثير من هؤالء أثناء 

درجة من القمع لحرية الحرب العالمية الثانية. لم تبلغ أية حضارة هذه ال
الفكر والمعتقد ، بينما ال تزال أقليات عرقية ودينية تتعايش في الهند 
والصين والشرق األوسط وفي إفريقيا وغيرها. ففي القرن الثامن عشر على 
سبيل المثال ، ناضل أمريكان الشمال ال للتخلص من القبضة االقتصادية 

نظام قديم مستبد يلغي الحريات والسياسية للتاج البريطاني فحسب بل ومن 
 أوال وقبل كل شيء .

 

 اء أمثال غاليليوــا مع علمــة في أوروبـة الحديثــبدأ العلم والفلسف
، رينيه ديكارت  (1630-1571)، يوهانس كبلر  (1564-1642)
، إسحاق نيوتن  (1662-1623)بليز باسكال ،  (1596-1650)

وديفيد هيوم  (1743-1656)، إدموند هالي  (1727 -1643)
وأنطوان الفوازييه  (1804-1724)وإيمانويل كانط  (1711-1776)
وكارل  (1831-1770)وفريدريك هيغل  (1743-1794)
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وكارل  (1882-1809)وتشارلز داروين   (1855-1777)غاوس
وفي  ...  (1895-1822)ولويس باستور (1883-1818)ماركس 

أعقابهم بدأ المثقفون األوروبيون في القرن الثامن عشر والتاسع عشر 
يطالبون بإصالحات اجتماعية وسياسية ، ثم تصدوا باسم المعرفة 

 لإلطاحة بنظام الكنيسة الظالمي الُمخنق. "العلمية"
 

ولما كانت الكنيسة هي السلطة المتحكمة والسائدة ، آنذاك في أوروبا ، لم 
لنخب مفهوم عن هللا إال من خالل المسيحية أو اليهودية ، فإن يكن لهذه ا

أنصار التنوير كانوا يعتقدون أنه إذا تم نقض المغالطات العلمية في 
الكتاب المقدس ونزع القداسة عنه فإن مبدأ وجود هللا سوف يتالشى 

 ويزول. 
 

الكثيرون يرون ، استنادا أما مفهوم الكون فقد تغير تدريجيا وأصبح 
لميكانيكا السماوية ، أنه ليس أكبر من مجرة درب التبانة ، وأنه ثابت ل

وأبدي. وقد ساد االعتقاد أن الحياة نشأت بشكل تلقائي من مادة ميتة ، 
نات الكون كله  تحت تأثير العوامل الفيزيائية والكيميائية ؛ وعليه فإن مكو 

ن فيه هو وليد الصدفة  .وما يتكو 
 

تزامنت بوادر العلم الحديث في الغرب مع حمالت اضطهاد مارستها 
الكنيسة في أوروبا خالل عهود طويلة ؛ وقد نتج عن هذا ردة فعل طبيعية 
وثورة عنيفة على ذلك الواقع ال تزال آثارها قائمة في القرن الحادي 
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والعشرين. فانطالقا من نظرية التطور الداروينية وجدلية هيغل والمادية 
الجدلية لماركس تم صياغة اإللحاد كأيديولوجية. منذ ذلك الحين وعلى 
مدى أكثر من مائة سنة وتحت ستار العلم ، ُفتح الباب على مصراعيه 
لدعاة اإللحاد لتشكيل وتكييف العقليات وفق مفاهيمه ، من خالل التعليم 

  .ووسائل اإلعالم وجميع وسائل االتصال
 

إللحاد قد بلغ اليوم درجة أصبح فيها غالبية الناس والواقع أن الترويج لزرع ا
فاالهتمام الحصري لإلنسانية بالمادة  يظنون أن اإليمان يتعارض مع العلم.

قيمة وغاية في حد ذاته. أما المسائل الجوهرية كخلق وباالستهالك أصبح 
 الكون ومغزى الحياة فقد أصبحت أسئلة ثانوية بل وغريبة في نظر البعض.

 

إن االعتقاد الشائع بأن العلماء أهل إلحاد وأنهم ينكرون الخالق أمر غير 
صحيح وال يمت للواقع بصلة. والصحيح أن أكثر المشتغلين بالعلوم في 

إلى اإليمان. لكن هذا  تحول مِّن اإللحادعصرنا هذا مؤمنون ، وأن منهم من 
ما أن بعضا من السي ةلَ ل ِّ وسط اإلحصائيات الُمضأمر ُيَتفادى التصريح به 

هؤالء العلماء يكتم إيمانهم خوفا على مسارهم المهني. فاإللحاد أصبح يسيطر 
على أماكن القرار بعد أن استحوذ على مكان الكنيسة وأصبح له نفوذ في كل 

 مجاالت الحياة إلى درجة أنه يمارس الضغط واإلقصاء ضد معارضيه.
 

والحقيقة أن االكتشافات العلمية في كافة المجاالت تثبت وجود هللا أكثر 
من أي وقت مضى وكلما ارتقى العلم أصبحت األدلة على وجود هللا كثيرة 
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ال يمكن دحضها علميا. فالعلم الحديث أكثر داللة على وجود لدرجة 
الخالق وتأييدا لإليمان باهلل. اإليمان باهلل ، كقدرة خالقة مدبرة تقف وراء 

 الوجود.
 

* * * 
 

في نهاية القرن التاسع عشر والنصف األول من القرن العشرين ساد 
نظرية "االعتقاد أن الكون أبدي وثابت. وُعرف هذا النموذج الكوني باسم 

الحالة المستقرة". لقد بذل أنصار هذه النظرية جهودا كبيرة لتحسينها نظرا 
نهاية ؛ لذلك  ألنها تدعم أن الكون أزلي موجود منذ األبد ، فال بداية له وال

ال يحتاج إلى خالق. لكن جهودهم أخفقت ألن العديد من االكتشافات ، بما 
، يثبتان  2والخلفية الكونية المكروية الموجة 1في ذلك شكل الجسم األسود

عدم دقة هذا النموذج. وال تزال البقية القليلة من مؤيدي هذه النظرية تعتقد 
ا هو موجود من المادة والطاقة. أن الكون نظام عظيم ومغلق ، يتكون مم

حجتهم في ذلك قانون الديناميكا الحراري األول ، ومبدأ حفظ الطاقة ، أي 
 أن الطاقة ال تفنى وال ُتستحدث وإنما تتحول من صورة إلى أخرى.

 

لكن هذا الدليل ال يقوم إال في حالة تجاهل القانون الثاني للديناميكا 
رور الزمن يصبح أي نظام معزول الحرارية الذي ينص على أنه مع م

ومغلق غير مستقر بل ويفقد تنظيمه حتما وبشكل ال رجعة فيه. لنفرض 
                                                 

 الكهرومغناطيسي لدرجة الحرارة فقط.حيث يخضع الطيف  1
 
 اإلشعاع الكهرومغناطيسي2
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تفسير أن الكون ليس في حالة من  أزلي كيف يمكن إذاً جدال أن الكون 
الفوضى حتى اآلن إن كان وجد منذ األزل ؟ والرد هو أن الكون البد أن 

في حالة أنتروبية منخفضة للغاية عند نشأته ، ومنذ ذلك الحين يكون بدأ 
بدأت الديناميكا الحرارية في العمل وهذا يعني أن القانون األول للديناميكا 
الحرارية ، إذا تأكد فعال ، ال ينطبق إال بعد خلق الكون ، أي بداخله ، وال 

 ينطبق على أصل الكون. 
 

 ٱيَنلٱ َكفلٱَ لٱ لٱ لَّل ِه ََ َولٱ َّۡ لٱ يَ
َ
َمَٰلٱ ــأ لٱ لّس ِه ن ِه

َ
الٱْ أ و  ۡرَضلٱ ََكَنَتالٱ َرتۡقّٗلٱ ـَُ

َ
لٱ َولۡۡل ا لٱ لٱـَ َنَُٰهمالٱ فَـَفـَتـۡقـــَوَٰتٱ

فَََللٱ يُۡؤمٱنلٱُ 
َ
ٍءلٱ َح ٍ لٱ أ لٱ ََشۡ  1لٱ 30وَنلٱ ـوََجَعۡلَنالٱ مٱَنلٱ لَّۡما ءٱلٱ ُك ِه

 

  ُعوَنلٱ لٱ ِإَون ِهالٱ َُّموسٱ ۡيِْد 
َ
ٱأ َِۡنََٰهالٱ ب َما َءلٱ بَنَ  2لٱ 47َولّس ِه

 

  لٱ لٱ إٱََل لٱ لۡسَتَوىَٰٓ اُث  ِه َۡهّٗ لٱ َك ۡو
َ
لٱ أ لٱ َطوًًۡع َِا ٱ لٱ لئۡت ۡرضٱ

َ
ٱۡۡل لٱ َوّ لٱ ََّها لٱ َفَقاَل لٱ ُدَخاني َ لٱ َوِهٱ َما ءٱ لٱ لٱ لّس ِه

ٱعٱََّيلٱ  ئ
تَۡيَنالٱ َطا 

َ
 3لٱ 11قَاََلَا لٱ أ

 

  لٱ لٱ فَلَك  لٱ فٱ
ي لٱ َوُك  ى لٱ لنل ِهَهارٱ ٱُق لٱ َساب ُۡل

لٱ لَّل ِه لٱ َوَل ََ لٱ لۡلَقَم نلٱ تُۡدرٱَك
َ
لٱ ََّها لٱ أ ۡمُسلٱ يَۢنَبِغٱ لٱ لّش ِه َل

 4لٱ 40يَۡسَبُحوَنلٱ 
 

من النظريات الفيزيائية السائدة بين العلماء في يومنا الحاضر أن للكون 
بداية وقبل نشأته لم يكن للفضاء وال للزمان وال للمادة وال للطاقة وجود ، 
                                                 

 .30سورة األنبياء ، اآلية  1
 .47سورة الذاريات ، اآلية  2
 .11سورة فصلت ، اآلية  3
 .40سورة يس ، اآلية  4
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لم يكن ثمة شيء. وفجأة ، بدأ الكون يظهر ويتطور... ويفسر بعضهم 
وأن كل  بميكانيكا الكم. ففي البدء كانت هناك الطاقة والجسيماتذلك 

شيء ، بما في ذلك المعلومات ، قد نتج عن ذلك. فإن كانت ميكانيكا 
الكم ُتخبرنا بأن الجسيمات تحت الذرية يمكن أن تنشأ من ال شيء ، وهذا 
يعرف بالفراغ الكوانتى ، فإن هذه التقلبات تحدث ابتداء من القوانين 

 الكمومية.
 

ل تشكيل الجسيمات تحتوي قوانين ميكانيكا الكم على المعلومات حو 
وتحوليها إلى جسيمات أخرى أو تدميرها. فالطاقة والجزيئات ليست هي 
مصدر المعلومات ، بل العكس. فالكون بدأ مع المعلومات وقوانين 

على عجل ، أن الكون  1الفيزياء والطاقة والجزيئات... ويستخلص بعضهم
 ، وأن الكون ظهر بفضل قوانين الفيزياء ، أي بفضل قانون الجاذبية مثال

 قد خلق نفسه بنفسه من العدم.
 

ال يخلق شيئا ،  1، فالعدد 2إذا سلمنا أن المعلومة هي أساس كل شيء
يوضح على سبيل المثال أنه إذا تم إضافة  2=  1+  1والقانون الحسابي 

                                                 
 وأشهرهم ستيفين هاوكينغ. 1
مالحظة التماثالت. وهكذا فإن تصرف سالسل الذرات مثل حتى على مستوى الكم يمكن  2

ث سلسلة من النغمات التي يتردد صداها. ومالحظة  وتر الغيتارة على مقياس النانو ُيحدِّ
. انظر 1،618النغمتين األولى والثانية تثبت عالقة كاملة بينهما ، ونسبة تردداتهما تساوي 

-362، ص  464لمغناطيس"، مجلة الطبيعة ، عدد ، "النسبة الذهبية المرئية في ا إيان أفليك
أ. وارزنسكا ، د. برابهكران ، م. ( ، ر. كولديا ، د. أ. تينانت ، إ.م. ويلر ، 2010) 363
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كتاب إلى كتاب نحصل على كتابين ، لكن إذا لم نقم بعملية اإلضافة 
وحده ال يحدث شيئا. فالقوانين الرياضية التي والزيادة فقانون الحساب 

ها ليست قادرة على أن تخلق هذه عِّ ق  وَ تَ بتسمح بتفسير الظواهر الطبيعية و 
الظواهر. كذلك األمر بالنسبة لقانون الجاذبية والذي ال يفسر الجاذبية 
نفسها ، ليس بقادر على أن يصنع الجاذبية وال األجسام والكتل التي تؤثر 

 الجاذبية. وبالتالي فإنها أقل خلقا للكون.فيها 
 

ال تخلق شيئا ، إنها مجرد  ء بذاتهاقوانين الفيزيابأن البد من التنويه 
تفسير للظواهر بعد حدوثها بسبب. فالسيارة وجدت وتسير على الطريق 
بفضل قوانين الفيزياء ، لكن هذه القوانين لم تخلق السيارة وال الطريق. 

عت بمحض إرادة عاقلة كما وبالتالي يمكن ال قول أن قوانين الفيزياء ُوضِّ
هو األمر بالنسبة للسيارة وللطريق. وكما أنه البد للسيارة من مصمم ُيبدئ 
تشغيلها ويسوقها فكذلك األمر بالنسبة للوجود ، ال بد من وجود فاعل 

 مخطط يحدد المعادالت و يدفع بالكون للوجود والتطور.
 

من عشرين عدد أساسي في الفيزياء الذرية ، تفيدنا منذ اكتشاف ما يقارب 
علم الفلك وفي فيزياء الكم أن للكون منظومة معقدة في  المعاينات

                                                                                                           

األدلة التجريبية : حرجية الكم في سلسلة إيزينغ : . كيفرتلينغ ، ك. هابيش ، ب. سميبيلد ، ك
 .2010يناير  8، مجلة علوم ،  "E8 من ظهور التماثل

 " ...Cf. Affleck, I., “Golden ratio seen in a magnet”, Nature 464, 362-

363 (2010), R. Coldea, D. A. Tennant, E. M. Wheeler, E. Wawrzynska, 

D. Prabhakaran, M. Telling, K. Habicht, P. Smeibidl, K. 

Kiefer. "Quantum Criticality in an Ising Chain: Experimental Evidence 

for Emergent E8 Symmetry". Science (Jan. 8, 2010) 
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القيم الفيزيائية  تصف لناومذهلة. هذه األرقام التي هي ثوابت كونية ، 
ئص عالمنا التي لو حدث أي تغير بسيط للغاية فيها لما نشأ وخصا

ا من تحديد قيم كل هذه األرقام األساسية ، مثل قوة نَّ كَّ مَ الكون. كما تَ 
الجاذبية وقوة المجال الكهرومغناطيسي ... وهذه القيم متوازنة ومنضبطة 

 تماما.

* * *

ن تكون دقيقة ومحددة اليوم بات من الواضح أن قوانين الفيزياء كان البد أ
جدا للسماح بتطور الكون ونشوء الحياة. فمن المستحيل أن تنسب هذه 

الواضح ومن الصدفة. إلى الدقة البالغة في الشروط األولية لوجود الكون 
أن ثمة إرادة على قدر عال من الذكاء كانت السبب في ضبط هذه 

بالنك ، لضبط على سبيل المثال إن الدقة في نهاية حقبة  عدادات.اإل
استطاع أن  لٍ وهو ما يعادل دقة نابِّ  ،60-10 كثافة الكون كانت بنسبة 

وضع في الجانب األخر من الكون  2سم 1يرمي بسهمه هدفا مساحته 
 .1مليار سنة ضوئية 14على بعد 

(.  Trinh Xuan Thuanترينه كزويان توان ) 1
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 لٱ لۡلكٱَتَُٰبلٱ َفََتَىلٱ لُّۡمۡجَٱمٱَّيلٱ َع لٱ َيََٰويلٱۡ َوُوضٱ لٱ َوَيُقوُّوَن هٱ لٱ فِٱ ا لٱ ُمۡشفٱقٱَّيلٱ مٱم ِه لٱ َمالٱ لََتَنا
لٱ َصغٱرَيةّٗلٱ  لٱ ُيَغادٱُر لٱ َل لٱ لۡلكٱَتَٰبٱ ۡيَصلٱ لٱ َهََٰذا

َ
لٱ أ لٱ إٱل ِه  لٱ َكبٱرَيةً لٱ َعمٱلُوالٱْ َوَل لٱ َما ْ لٱ َووََجُدوا ََٰها  ى

ّٗلٱ  َيدّٗلٱ َياضٱ
َ
1لٱ 49لٱ اايلٱ َوَللٱ َيۡظلٱُ لٱ َربَُّكلٱ أ

 ْلٱ ُموا لٱ قَد ِه لٱ َما لٱ َونَۡكُتُب لٱ لَّۡمۡوََتَٰ لٱ نُۡۡحٱ لٱ ََنُۡن لٱ ََشلٱۡ لٱ إٱن ِها لٱ َوُك ِه ََُهۡ   لٱ فٱ لٱ  ءلٱٍ َوَءاَثَٰ َِۡنَُٰه ۡيَص
َ
أ

لٱ  بٱّي  2لٱ 12إٱَمام لٱ مُّ

 يۡهٱ لٱۡ لٱ لٱ ََلَ ٱَما لٱ ب َياَط
َ
لٱ َوأ ٱهٱۡ  لٱ َرب  َلَٰتٱ لٱ رٱَسَٰ

ْ بۡلَُغوا
َ
لٱ أ نلٱ قَۡد

َ
لٱ أ َۡعلََ  ٍءلٱ َّلٱ لٱ ََشۡ لٱ ُك ِه ۡيََصَٰ

َ
َوأ

ُۢالٱ  3لٱ 28َعَدَد

 الٱ َِۡنَُٰهلٱ كٱَتَٰبّٗ ۡيَص
َ
ٍءلٱ أ لٱ ََشۡ 4لٱ 29َوُك ِه

 ۡيَصلٱ
َ
ُهۡ لٱ َعد ّٗلٱ لََقۡدلٱ أ َُٰهۡ لٱ وََعد ِه 5لٱ 94الٱ ى

 ُۡسَبانلٱ لٱ ِبٱ َُ ۡمُسلٱ َولۡلَقَم  150الشمس تبعد عن األرض بحوالي  6 5لٱ لّش ِه
إن القمر أصغر من  كلم. 400000مليون كيلومتر، القمر يبعد عنها بـ 

. بأربعمائة مرة، وهو أقرب لألرض من الشمس  بأربعمائة مرةالشمس 
لشمس فحجم القمر وموضعه محكمان بدقة مذهلة لدرجة أنه يخفي ا

.49سورة الكهف ، اآلية  1
.12سورة يس ، اآلية  2
.28سورة الجن ، اآلية  3
.29سورة النبأ ، اآلية  4
.94سورة مريم ، اآلية  5
.5سورة الرحمن ، اآلية  6
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هذه األبعاد والنسب تعطي انطباعا أن  سوف الكلي.كبكاملها خالل ال
 .قرصي الشمس والقمر لهما نفس الحجم

 

إن االعتقاد أن نشوء الكون والحياة والبشر نتج عن ضربات متتالية من 
الحظ هو بمثابة االعتقاد أنه يمكن الفوز في اليانصيب في كل مرة وفي 

عشرين ساعة دون انقطاع لمدة أربعة عشر و كل ثانية ، على مدى أربع 
رد الدقيق لقوانين الفيزياء بمجاإلحكام مليار سنة. إن العجز عن تفسير 

صياغة نظرية األوتار أو نظرية األكوان ى لإالصدفة أدى ببعض العلماء 
المتعددة ، أي أن الوجود متعدد األكوان بما فيها الكون الذي نعيش فيه. 
ولكل كون من هذه األكوان قوانين خاصة به. وعليه ال بد أن يكون هناك 

ول فمعنى كون من هذه األكوان منتظم بالضرورة. حسنا ، إن صح هذا الق
كان الكون )مرة أخرى ؟( الصدفة بمحض حسن الحظ أو من ذلك أنه 

 .ُسْبَحاَن َّللاَِّّ َعمَّا ُيْشرُِّكونَ  المنتظم هو الذي نحيا فيه.
 

االعتقاد بوجود أكوان أخرى هو من محض التخمين ، فإن لم يكن 
" فليس باستطاعتنا قطعا ةباستطاعتنا إنكار وجود هذه "األكوان المتعدد

الجزم بوجودها. ففي الواقع ليس هناك أي دليل علمي على وجودها ، ال 
مشاهدة والرصد ، إنه أمر مستحيل. عن طريق التنظير وال عن طريق ال

وعالوة على ذلك ، فإن هذه الفرضية ، وإن كانت توسع مجال 
إلى التشكيك في مبدأ الخالق والمنظم الذي  تصل االحتماالت فهي ال

دلة العلمية المتراكمة في جميع المجاالت وعلى كل تثبته يوميا األ
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األكوان المتعددة /ن نظرية األوتارمن العيانية إلى المجهرية. إ المستويات
 ال تنقص كم ًا وال كيفًا من احتماالت وجود المبدأ األول للوجود.

 

* * * 
 

ت سمحت العديد من الخصائص الفيزيائية بظهور الكون والحياة. فإن كان
ما أمكن نشوء الحياة على الشكل هذه القوانين مختلفة قيد أنملة لَ إحدى 

الذي نعرفه. فعلى سبيل المثال الكربون الذي يعتبر حجر األساس للحياة 
تم تكوينه داخل األفران النووية للنجوم من خالل عملية دقيقة للغاية. فقد 

التقوية الذي يزيد اتضح أن ذلك لم يتم إال بفضل تأثير الرنين وهو تأثير 
من فعالية العملة ومن كمية الكربون. وهذا الرنين يحدث بفضل الدقة 
البالغة لقوانين الفيزياء النووية. فال بد من توافر ظروف مالئمة ومستويات 
خاصة للطاقة ليحدث هذا التفاعل ويتم ذلك في حيز من الزمن قصير 

 ن.وحساس للغاية ليحصل منتوج وافر من عنصر الكربو 
 

يمكن القول أن للكون لغة عالمية تتكون من تعليمات رياضية هي أساس 
قوانين الفيزياء وكل ما هو موجود في هذا الكون. فكل ما يمكن أن نعرفه 
ونشاهده في هذا العالم يتم من خالل التمكن من هذه اللغة التي تعب ر عن 

الذرة أو أي كل شيء. فدراسة السماء واألرض واإلنسان والنمل والجزيء و 
شيء تسمح بالوقف على هذه اللغة. فهي خاَتم خالق السماوات واألرض 

 وما بينهما.
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 لٱ ل ن ِه
َ
لٱ أ ََ َّۡ لٱ تَ

َ
لٱ ُۤدُجۡسَيأ َ لٱ لٱ ۤۥُهَللٱ َّ ِه لٱ َوَمنلٱ فٱ َمََٰوَٰتٱ لٱ لّس ِه لٱ َمنلٱ فٱ َُ ۡمُسلٱ َولۡلَقَم لٱ َولّش ِه ۡرضٱ

َ
لٱ لۡۡل

لٱ  َوا بُّ لٱ َولَل ِه َُ َج َباُللٱ َولّش ِه ٱَنلٱ لٱ َوَكثٱرييلٱ َولنلُُّجوُملٱ َولۡۡلٱ ِۡهٱلٱ لۡلَعَذاُبيلٱ سلٱ لنل ِهام  لٱ َعلَ َوَكثٱرٌيلٱ َيق ِه
لٱ َيۡفَعُللٱ َمالٱ يََشا ُءلٱ  َ لٱ لَّ ِه ۡكَٱٍمىلٱ إٱن ِه لٱ َفَمالٱ ََّلُۥلٱ مٱنلٱ مُّ ُ لٱ لَّ ِه  1لٱ 18َوَمنلٱ يُهٱنٱ

 

  َٱلٱ َولۡۡلَۡحَٱىلٱ َوَمالٱ تَۡسُقُطلٱ وَعٱنَدهُۥلٱ ملٱ لٱ لۡلَب  لٱ ُهَو لٱ َوَيۡعلَُ لٱ َمالٱ فٱ
لٱ َللٱ َيۡعلَُمَها لٱ إٱل ِه ِۡبٱ ٱُحلٱ لۡلَغ َفات

لٱ َيۡعلَُمَهالٱ َوَللٱ َيب ِهة لٱ  لٱ إٱل ِه لٱ لٱ مٱنلٱ َوَرقٍَة لٱ ُظلَُمَٰتٱ لٱ َوَللٱ َرۡطب لٱ فٱ ۡرضٱ
َ
لٱ لٱ لۡۡل لٱ فٱ ٱٍسلٱ إٱل ِه َوَللٱ يَاب

بٱّي لٱ لٱ كٱَتَٰب لٱ   2لٱ 59لٱ مُّ
 

من األشجار والنبات واألوراق واألزهار واأللوان تمتثل إن الكائنات الحية 
هي أيضا وفق آليات لقوانين الطبيعة. لنأخذ معادلة فيبوناتشي مثال الذي 

ل بجمع العددين السابقين :   2+  1،  2=  1+  1،  1=  1+  0ُيَحصَّ
 =3  ،2  +3  =5  ،3  +5  =8  ،5  +8  =13  ،8  +13  =
قاعدة رياضية تظهر في كل شيء في الطبيعة. فأوراق البلوط ... إنها 21

بالنسبة للسابقة ، وأوراق خشب الزان  2/5مثال تلتف حول قضيب بنسبة 
وأغصان الدردار تنمو على القضيب في منتصف الطريق ،  1/3بنسبة 

ن أيضا تخضع لهذه بعضها من بعض. كما أن عدد بتالت زهرة األقحوا
 المعادلة الرياضية...

إذا أردنا أن نلم  بكل ما يخضع في الطبيعة لهذه القاعدة  
 ستوجبت كتابته مئات المجلدات الضخمة. فأيًّا ما كان الموضوع يمكنناال

                                                 
 .18سورة الحج ، اآلية  1
 .59سورة األنعام ، اآلية  2



 العلم الحديث بين اإللحاد واإليمان
 

77 

نامج تعليمات دقيق يقوم وفق بر بكل وضوح أن األمر متعلق ب أن نميز
هياكل رياضية تسير بكمال وقصد منذ بداية الخلق. فكل شيء وكل نفس 
 صغيرا كان أم كبيرا ، يخضع لهذا التصميم وبالتالي لألصل الذي وضع

 . هذا التصميم
 

  لٱ إٱَلَٰهيلٱ لٱ ل ِه لٱ لٱ ِإَوَلَُٰهُكۡ  دي  لٱ لَّوَٰيٱ لٱ ُهَو لٱ إٱل ِه لٱ لٱ إٱَلََٰه  ُِ لٱ لّ َِهيٱ لٱ لٱ 163 َِهۡيَمَُٰن لٱ َخۡلقٱ لٱ فٱ إٱن ِه
ٱَمالٱ  لٱ ب َٱ لٱ لۡۡلَۡح لٱ ََتَۡٱيلٱ فٱ َّتٱ

لٱ لل ِه لٱ َولۡلُفۡلكٱ لٱ َولنل ِهَهارٱ ۡلٱ
لٱ لَّل ِه لٱ َولۡختٱَلَٰفٱ ۡرضٱ

َ
لٱ َولۡۡل َمََٰوَٰتٱ لّس ِه

ا ء لٱ  لٱ مٱنلٱ م ِه َما ءٱ لٱ لّس ِه لٱ مٱَن ُ لٱ لَّ ِه نَزَل
َ
لٱ أ لٱ َوَما  لٱ لنل ِهاَس لٱ لٱ يَنَفُع لٱ َبۡعَد ۡرَض

َ
لٱ لۡۡل ٱهٱ لٱ ب َِا ۡي

َ
ٱَهالٱ فَأ َمۡوت

لٱ مٱن َها لٱ فِٱ لٱ َدٓاب ِهة لٱ  َوَبث ِه ٱ
لٱ لٱ ُك  لٱ َبَّۡيَ َٱ لٱ لُّۡمَسخ ِه َحابٱ لٱ َولّس ِه ٱَيَٰحٱ  َ لٱ لّ َما ءٱلٱ َوتَۡۡصٱيفٱ لّس ِه

لٱ ٓأَلَيَٰت لٱ  ۡرضٱ
َ
ٱَقۡوم لٱ  َولۡۡل  1لٱ 164َيۡعقٱلُوَنلٱ لٱ ل 

 

  َُٰنَها لٱ َومٱَنلٱ ۡلَو
َ
َۡتلٱًفالٱ أ لٱ ُّمُّ لٱ َثَمَرَٰت  ٱهۦٱ ََۡجَنالٱ ب ۡخ

َ
لٱ فَأ َما ءٱلٱ َما ءّٗ نَزَللٱ مٱَنلٱ لّس ِه

َ
لٱ أ َ لٱ لَّ ِه ن ِه

َ
لٱ أ ََ َّۡ لٱ تَ

َ
أ

لٱ  لٱ ُسودي ُب ابِٱ ََ لٱ وََغ َُٰنَها ۡلَو
َ
لٱ أ َۡتلٱٌف لٱ ُّمُّ َي لٱ وَُُحۡ ضي لٱ بِٱ ُۢ لٱ ُجَدُد َبالٱ لٱ لٱ 27لۡۡلٱ لٱ لنل ِهاسٱ َومٱَن

لٱ ُُّمَۡتلٱلٱ  نَۡعَٰ ٱ
َ
لٱ َولۡۡل ٱ َوا ب  لٱ َولَل ِه ْي ُؤا ٱلٱ لۡلُعَلَمَٰٓ لٱ مٱۡنلٱ عٱَبادٱه َ لٱ ََيََۡشلٱ لَّ ِه َما ٱَكيلٱ إٱن ِه َّٰ َٰنُُهۥلٱ َكَذ ۡلَو

َ
ٌفلٱ أ

لٱ َعزٱيٌزلٱ َغُفوٌرلٱ  َ لٱ لَّ ِه  2لٱ 28إٱن ِه
 

* * * 

من خيطين مجدولين مع   (DNA)يتكون جزيء الحامض النووي 
بعضهما على شكل لولبي. وجميع المعلومات والخصائص البدنية 
والفسيولوجية لكائن حي مشفرة في الوحدات البنائية ، الجينات من 
الحلزون المزدوج مطوية داخل الكروموسومات في نواة الخلية. تتشكل 
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تألف عن طريق سلسلة من النيوكليوتيدات التي ت جدائل الحمض النووي 
ومجموعة فوسفات  (desoxypentose)من ثالثة عناصر وهي السكر
  .واحدة أو أكثر وقاعدة نيتروجينية

 

إن مخزون المعلومات الوراثية والخصائص الجينية للكائنات الحية تتشكل 
من اتحاد مثاني أربعة أنواع من جزيئات النيكليوتيد والتي تكون سلسلة 

عتبر قاعدة بيانات بحد ذاتها تماثل تماما متصلة من هذه الجزيئات والتي ت
 .""الشيفرة المصدرية

 

نة من ثالثة عناصر )النقطة والواصلة  وكما أن شفيرة المورس المكو 
والفرجة( تشكل الحروف ومنها الكلمات ومنها الجمل فإن القواعد األربع 

ن الحامض النووي تندمج فيما بينها لتشكل اثنان وعشرين حمض ا التي ُتَكو ِّ
أمينيا هي اللبنات الرئيسية لبناء ما يقارب مائة ألف بروتينا. كل هذا 
يشير إلى لغة قد بدأ المختصون في علوم األحياء الكشف عنها. 
فالمعلومات المضم نة في الحامض النووي ال يمكن أن تكون وليدة 

مصدر المعلومات الموجودة في الصحف والكتب الصدفة وإال ما هو 
 ؟مجة أو الصلبة اص المدواألقر 

 

يحتوي جسم اإلنسان على أكثر من خمسين ألف مليار من الخاليا ، 
تعمل كل واحدة منها بمفردها وبالتنسيق مع الخاليا األخرى بال انقطاع 

 1/100 وعلى مدى أربع وعشرين ساعة. إن حجم الخلية ال يتعدى
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مترين مليمتر، وهي تحتوي على ثالث مليارات من نيكلوتيدات داخل 
 مكثفين من الحامض النووي.

 

تحتوي نواة الخلية على الجينات والجينوم الذي يتضمن المعلومات التي 
 اً تعطي تعليمات للخلية نفسها ولألجهزة والجسم كله ألداء وظائفه. فثمة إذ

سجل للمعلومات يحتوي على إرشادات دقيقة في الجينوم لكل نواة خلية ، 
وخمسين مجلدا كل منها يتألف من خمسمائة  وهو ما يعادل نحو تسع مئة

صفحة من المعلومات المشفرة تملي على الخلية مهامها. في هذه الحالة 
لكي تسلك الخاليا مثل هذا السلوك المنطقي البد من إرادة واعية وذكية ، 

، الصدفة ؟  فمن المسؤول عن ذلك،  كما البد ألي برنامج من مخطط
 الزمن ؟ التطور؟ 

 

ء الحبر بطريقة عشوائية على صفحات بيضاء لباليين السنين لن إن إلقا
يخلق فقرة وال جملة وال كلمة بل وال حرفا واحدا ، ناهيك عن موسوعة من 

 المعلومات الوافية والتعليمات الدقيقة التي تحتويتها الخلية.
 

الخلية الحية أكثر تعقيدًا وكفاءة من أي مدينة على وجه المعمورة. السيما 
إذا تصورنا أن مدينة ما تتكرر بشكل مماثل في غضون بضع ساعات 
كل يوم ، كما هو الحال في الخلية. في عصرنا الحاضر ال يستطيع 

خلية حتى في أعظم المختبرات وأكثرها تقدمًا. إن ب جزء من العلماء تركي
لكل خلية غشاء حام يتوفر على مداخل ، عليه حراس يتكونون من 
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تهم حراسة المداخل ؛ فال يسمحون بالدخول ات معينة مهم  بروتينات وإنزيم
إال ألنواع معينة من المواد الكيميائية. وفي الخلية شبكة مواصالت ممتازة 
لها أنظمة خاصة لتوجيه ونقل المواد المسموح لها بالدخول إلى أن 
توصلها بدقة إلى وجهتها التي يجب أن تبلغها. وتحتوي كل خلية على ما 

ميتوكوندريا التي تعمل على توفير الطاقة للخلية. ففي كل خلية يسمى بال
وحدات إنتاج البروتين والريبوسومات ولكي ال يكون هناك أي خلل أثناء 
عملية النقل يتم حمل هذه البروتينات في حزم صغيرة مغَلفة. حين يصل 

ليأخذ دوره البروتين إلى مكان عمله تعمل وحدات كيميائية على تفريغه 
أضف إلى ذلك أن في كل خلية ، باستثناء خاليا الدم الحمراء ، يفته. ووظ

عضيات تدعى الَيْحُلول يحيط بها غشاء وتحتوي على أنزيمات هاضمة 
 تتخلص من كل النفايات الضارة في الخلية حتى ال تتراكم بداخلها.

 فمن يقف وراء هذا الخلق وهذا التنظيم ؟
 

  َهالٱ لنل ِهاُسلٱ ُضٱَبلٱ يُّ
َ
أ ٱيَنلٱ لٱ َمثَليلٱ َيَٰٓ لٱ لَّل ِه لٱ إٱن ِه ۥ   ٱلٱ لَنلٱ فَٱۡستَمٱُعوالٱْ ََّلُ لٱ لَّ ِه تَۡدُعوَنلٱ مٱنلٱ ُدونٱ

ْلٱ ذُبَابّٗلٱ  لٱ ََيۡلُُقوا ۥ  لٱ ََّلُ ْ لٱ لۡجتََمُعوا لٱ َوَّوٱ لٱ َشۡيلٱ ا بَاُب لٱ لَّلُّ لٱ مٱۡنُه لٱ لٱ  ّٗلٱ ِإَونلٱ يَۡسلُۡبُهُ  لٱ يَۡستَنقٱُذوهُ لٱ ل ِه ا
لٱ  لٱ َضُعَف لٱ َولَّۡمۡطلُوُب الٱُب لٱ لٱ 73للط ِه ۦٱ   لٱ قَۡدرٱه لٱ َيق ِه َ لٱ لَّ ِه ْ لٱ قََدُروا لٱ لٱ َما َقوٱيٌّ

لٱ لَ َ لٱ لَّ ِه إٱن ِه
 74َعزٱيٌزلٱ 

1 
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بروتين  لقياس احتمالية تكوين 1البروتين ، عمد العلماء عنولنأتي إلى الحديث 
وظيفي بسيط بالصدفة ، يبلغ طوله مئة وتسعة وأربعون من األحماض. 

 فيفالحصول على تسلسل وظيفي من األحماض األمينية يشترط فرصة واحدة 
بروابط  . ولتشكيل جزيء بروتين يجب أن ترتبط األحماض األمينية معا1074

كما أنه ال  ببتيدية وثمة فرصة من اثنتين من كل جانب ليحدث هذا االرتباط ،
، وللتبسيط  149منتظم. إذًا فرصة من اثنتين حوالي أس  يقع بشكل

تطلب والحامض األميني ي. 1045، أي ما يعادل فرصة واحدة في 150
نسخة يمينية التناظر أو نسخة يسارية التناظر ، إال أن النسخة اليسارية 
التناظر هي الوحيدة التي يمكنها تكوين البروتين أي ما يوافق فرصة 

×  1045×  1074. المجموع عن طريق جمع األسس : واحدة من اثنتين
 .10164= فرصة واحدة في  1045

 :ليمكن تصور هذا األمر يجب مقابلته بالحقائق التالية 
  ثانية فقط 1016مضى على االنفجار الكبير. 
  1080عدد الذرات الموجودة في الكون كله. 
  10139جميع األحداث منذ بداية الكون هي. 

 

  لٱ ٱيلٱ َخلََق لٱ لَّل ِه ٱَك لٱ َرب  ٱٱۡس ٱ لٱ ب
ۡ
أ ََ لٱ لٱ 1لقۡ لٱ َعلٍَق لٱ مٱۡن َن نَسَٰ لٱ لإۡلٱ َق

لٱ َوَربَُّكلٱ لٱ 2َخلَ
ۡ
أ ََ لقۡ

ُملٱ  ََ ۡك
َ
 2 3لۡۡل

                                                 
 Stephen C. Meyer, Francis Crick, Stanley Miller, Leslieأنظر أبحاث :  1

Orgel. 

 .3-1سورة العلق ، اآلية  2
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  َٰلَة لٱ نَسََٰنلٱ مٱنلٱ ُسَل ۡقنَالٱ لإۡلٱ
ٱنلٱ طٱَّي لٱ لٱ َولََقۡدلٱ َخلَ لٱ ُنۡطَفةّٗلٱ لٱ 12لٱ م  لٱ َجَعۡلَنَُٰه ار لٱ لٱ ُث  ِه ََ

لٱ قَ لٱ فٱ
كٱَّي لٱ  لٱ َخلَۡقنَالٱ لنلُّۡطَفَةلٱ َعلََقةّٗلٱ لٱ 13لٱ م ِه فََخلَۡقنَالٱ لُّۡمۡضَغَةلٱ لٱ فََخلَۡقنَالٱ للَۡعلََقَةلٱ ُمۡضَغةّٗلٱ لٱ ُث  ِه
لٱ عٱَظَٰمّٗلٱ  مّٗلٱ فََكَسۡونَلٱ ا لٱ َۡلۡ لٱ للۡعٱَظََٰ  لٱ َخلۡقلٱً ا َنَُٰه

ۡ
نَشأ

َ
لٱ أ لٱ ُث  ِه ۡيَسُنلٱ ا

َ
لٱ أ ُ لٱ لَّ ِه ََ لٱ َفتََباَرَك لٱ َءاَخ ا

لٱ  لٱ لٱ 14لۡلَخَٰلٱقٱََّي ٱُتوَن  ِ لٱ ََّم ٱَك َّٰ لٱ َذ لٱ َبۡعَد لٱ إٱن ِهُك  لٱ للۡقٱَيََٰمةٱلٱ لٱ 15ُث  ِه لٱ يَۡوَم لٱ إٱن ِهُكۡ  ُث  ِه
 1لٱ 16لٱ ُتۡبَعثُونلٱَ 

 

الوحدة األساسية وأنها  طالما كان االعتقاد السائد هو أن الخلية هي
بسيطة وليست معقدة وغير فع الة ، يمكن للمرء أن يتصور أنها نشأت 
بشكل طوعي وعفوي وأن ثمة تطور عفوي للكائن وحيد الخلية إلى 
الكائنات متعددة الخاليا أكثر تعقيدا. ولكن اليوم ، نكتشف المزيد من 

وحيد الخلية له قدرات . فحتى الكائن الحي ةتعقيد الفعالية للخلية الواحد
  معقدة للغاية.

فالمواد المستخدمة لصنع باب أو نافذة أو خزانة إلخ ... يمكن أن تكون 
هي نفسها ، لكن الخطة والغرض والتنفيد يكون مختلفا والنتيجة أيضا. 

عيش على األرض. تالتي ويتميز اإلنسان بالذكاء عن غيره من الكائنات 
نات الحية كالقردة والذباب والدودة في ولئن كان يشترك مع بعض الكائ

العديد من المميزات والقدرات إال أن ذلك ال يغير من خصوصية اإلنسان 
حال من األحوال أن يكون هذا من قبيل الصدفة أو نتيجة  ةوال يمكن بأي

لٱ َّۡ لٱ لٱ  مجرد تطور إذا كان هناك تطور ۡهَٱ ٱَنلٱ لَل ِه لٱ م  لٱ يٱَّيي نَسَٰنٱ لٱ لإۡلٱ
لٱ لََعَ ََتَٰ

َ
َهۡللٱ أ
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لٱ لٱ  ّٗلٱ ُكنلٱ َشۡيلٱ يَلٱ  ۡذُكوًرا لٱ م ِه فكل كائن حي يتطور إال أن نظرية التطور  ، 1لٱ 1ا
 كما تم فهمها إلى اآلن ال بد أن ُتَراَجع.

 

* * * 
 

كل شيء في الوجود له علة ، فللكون بداية ، وهللا هو السبب األول. خلق 
وحدد جميع شروط الوجود. ولكل حدث سبب. ولكل سبب سبب آخر 

األول ؟ قبل اإلجابة عن  ما هو سبب المسببمنطقًيا ، فيمكننا تفسيره 
هذا السؤال لنتساءل : يا ُترى إن أردنا معرفة سبب حقيقة ما ، هل يشترط 

ال حاجة إليجاد هذا معرفة سبب ذلك السبب الذي نسعى إلى معرفته ؟ 
السبب. على سبيل المثال ، لمعرفة أن الخبز قد قام بتحضيره خباز ، ال 

نعرف من أين صدر الخباز. وإن اشُترَِّط ذلك فمعنى هذا أننا يشترط أن 
ر الخبز ما لم نعرف من أين  لن نتوصل لمعرفة أن الخباز هو الذي حضَّ
صدر الخباز. ورغم ذلك يبقى السؤال شرعيا في كون كل شيء له سبب 

 لكنه ليس شرطا.
 

ء وال واآلن ، دعونا نتذكر أنه قبل خلق الكون لم يكن هناك وجود للفضا
للزمن وال للمادة... قبل أن يكون أي شيء ، ثمة حيث ال وجود لشيء من 
الكون الذي نعرفه ، فإن السبب األول ال يخضع للمادة وال للزمان وال 
للمكان وال ألي شيء آخر. والسبب األول لم ينشأ من سواه بما أن ال 
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شيء قبله. فهو موجود بذاته ، قيوم بذاته ، غني بذاته. هذا هو في نهاية 
 المطاف المبدأ األول ، الصمد ، القادر ، العليم ، الحي ، األول واآلخر.

 
* * * 

 

أقوامهم شهداء  بعثوا بالمعجزات وكانعليهم السالم كل الرسل واألنبياء 
شق البحر بعصاه وبنو إسرائيل كانوا على ذلك   عليها. إن موسى

يحيي الموتى بإذن األبرص و و  األكمه كان يشفي شاهدين ، وعيسى 
شاهدين. أما نحن فلم نشهد هذه المعجزات  وكان قومه على ذلك هللا

ثها. أما الفانية ولم يبق منها إال الخبر عنها وليس لنا دليل قاطع على حدو 
، القرآن الكريم ، فهي تتميز عن سائر المعجزات بأنها  معجزة محمد 

معجزة المعجزات التي حدثت باألمس وال تزال اليوم وهي مستمرة وباقية ، 
دتها األجيال السابقة وسوف تشهدها األجيال القادمة. فكل األديان  َشهِّ

أن كتبها المقدسة صادقة وبالتالي معجزة ، في حين أن القرآن هو  تزعم
 الكتاب الوحيد الذي يصف نفسه بكونه هو المعجزة.

 

  تُوَنلٱ قُللٱ
ۡ
لٱ َللٱ يَأ ََۡءانٱ لٱ لۡلُق لٱ َهََٰذا ٱمٱۡثلٱ لٱ ب

ْ تُوا
ۡ
نلٱ يَأ

َ
لٱ أ َٰٓ لٱ لََعَ نُّ نُسلٱ َولۡۡلٱ لٱ لإۡلٱ لٱ لۡجَتَمَعتٱ ئٱنٱ

ل ِه
لٱ ۡلٱلٱَ  لٱ َبۡعُضُهۡ  لٱ ََكَن لٱ َوَّۡو ٱمٱۡثلٱهۦٱ لٱ ب لٱ َظهٱريّٗلٱ لٱ ۡعض  لٱ َهََٰذالٱ لٱ 88ا لٱ فٱ ٱلن ِهاسٱ لٱ ّ ۡفَنا لٱ ََص ِه َولََقۡد

لٱ َمَثل لٱ  ٱ
لٱ مٱنلٱ ُك  ََۡءانٱ لٱ لٱ لۡلُق ۡكََثُ

َ
ََبَٰٓلٱ أ

َ
لٱ ُكُفورّٗلٱ فَأ لٱ إٱل ِه  1لٱ لٱ 89الٱ لنل ِهاسٱ

لٱ 
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 ٱ لٱ لٱ لٱ لَّ ِه َِةٱ لٱ َخۡش ٱۡن لٱ م  ًعّٗ ٱ َتَصد  لٱ مُّ ا عّٗ لٱ َخَٰشٱ ۡيَتُهۥ
َ
أ ََ لٱ ل ِه لٱ َجَبل  َٰ

لٱ لََعَ ََۡءاَن لٱ لۡلُق لٱ َهََٰذا نَزنۡلَا
َ
لٱ أ لٱ َّۡو

ونلٱَ  َُ لٱ َيَتَفك ِه لٱ َلَعل ِهُهۡ  ٱلن ِهاسٱ لٱ ّ ۡمَثَُٰللٱ نَۡۡضٱُبَها
َ
ٱۡلَكلٱ لۡۡل لٱ لٱ 21لٱ َوت لٱ إٱل ِه لٱ إٱَلََٰه ٱيلٱ َل  لٱ لَّل ِه ُ ُهَولٱ لَّ ِه

ُِ لٱ  ٱِۖلٱ ُهَولٱ لّ َِهۡيَمَُٰنلٱ لّ َِهيٱ َهََٰدة لٱ َولّش ِه ِۡبٱ َٰلٱُ لٱ لۡلَغ لٱ ُهَولٱ لٱ 22ُهَو لٱ َع ٱيلٱ َل لٱ إٱَلََٰهلٱ إٱل ِه لٱ لَّل ِه ُ ُهَولٱ لَّ ِه
وُسلٱ  ٱلٱ لَّۡملٱُكلٱ لۡلُقدُّ لٱ ُسۡبَحََٰنلٱ لَّ ِه  ُ ٱ لٱ لُّۡمَتَكب  لٱ لۡۡلَب ِهاُر لٱ لۡلَعزٱيُز ِۡمٱُن لٱ لُّۡمَه لٱ لُّۡمۡؤمٱُن َلَُٰ  لّس ِه
لٱ  لٱ يُۡۡشٱُكوَن ا ٱُحلٱ لٱ 23َعم ِه ىلٱ يَُسب  لٱ لۡۡلُۡسَنَٰ ۡسَما ُء

َ
لٱ لۡۡل ٱُر لٱ ََّلُ لٱ لۡۡلَارٱُئلٱ لُّۡمَصو  لٱ لۡلَخَٰلٱُق ُ لٱ لَّ ِه ُهَو

ِۖلٱ َوُهَولٱ ل ۡرضٱ
َ
لٱ َولۡۡل َمََٰوَٰتٱ لٱ لّس ِه  1لٱ 24ۡلَعزٱيُزلٱ لۡۡلَكٱُِ لٱ ََّلُۥلٱ َمالٱ فٱ

 

آخر األديان السماوية ، للبشرية جمعاء ، إلى أن يرث أول و اإلسالم هو 
ومن عليها. يقوم على شهادة أن ال إله إال هللا وحده ال شريك  األرضهللا 

خالص ، دين التوحيد  .له وأن محمدا عبده ورسوله فهو بذلك دين اإلِّ
الخالص ، ال يضعف أمام أي عائق ، بل ينتشر ويتقدم في كل أنحاء 

جميع الشعوب بمختلف  العالم ؛ وهو يتوسع بقوة الحجة والمنطق ليعم  
تنوعاتها الوطنية والعرقية واالجتماعية والثقافية. وإن تجاهل هذا الواقع 

وعلى ، المسؤولية إذ يفتح بشكل خطير والتغاضي عنه ينمان عن عدم 
جميع أبواب اإلنحرافات الفكرية ، حساب رسالة اإلسالم األصلية 

 واأليديولوجية النابعة من المعتقدات التقليدية.
 

إذا دخل اإلنسان بيتا فإنه يرى ويعترف أن الجدران قد بناها بنَّاء ، 
ئية قد وضعها واألبواب والنوافذ صنعها نجار، وأن األسالك الكهربا

 سباك... فهل يعقل أن هذا البيت يكون قد صنع نفسه بنفسه ؟
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في الوجود على مستوى شيء إن ثمة نظامًا كونيا عظيما يجري على كل 
الكم أو في نطاق الفلكية والقوانين ، في مجال الطاقة والمادة والجسيمات 

والكواكب والنجوم والمجرة... الكون وحدة متماسكة والذرة والجزيء والخلية 
ومتسقة تدل على خالق ذي قدرة متناهية في التصميم واإلبداع والخلق 

 ويشهد أن ال إله إال هللا وأن محمدا رسول هللا.
 

فقد علمنا أن ما من شيء في الكون إال وقد أذعن هلل سبحانه وتعالى ، 
ائدة في الطبيعة. فالعلم الحديث قد فهو يسير بموجب القوانين والنظم الس

"ال إله إال هللا وحده  المسلم شهادة، ليستكمل الجزء األول من "ال إله" بدأ بـ
ال شريك له". وأخيرا ، أثبت العلم الحديث الشق الثاني من الشهادة ، أي 

 .أو كرها منقاد إلى هللا طوعا مسلم ما فيهاكل و  أن السماوات واألرض
 

  َلٱ َل لٱ إٱَلَٰهلٱ ى ٱٱۡلقٱۡسطٱ ُۢالٱ ب ٱَم ئ
لٱ قَا  ْوُّوالٱْ لۡلعٱۡل ٱ

ُ
لٱ ُهَولٱ َولَّۡمَلَٰٓئٱَكُةلٱ َوأ

ن ِهُهۥلٱ َل لٱ إٱَلََٰهلٱ إٱل ِه
َ
لٱ أ ُ لٱ َشهٱَدلٱ لَّ ِه

لٱ  لٱ لۡۡلَكٱُِ  لٱ لۡلَعزٱيُز لٱ ُهَو
ٱينلٱَ لٱ 18إٱل ِه لٱ لَل  ٱلٱ لٱ إٱن ِه لٱ لَّل ِه لٱ لۡخَتلََف لٱ َوَما َُٰ ي لٱ لإۡلٱۡسَل ٱ لٱ لَّ ِه يَنلٱ عٱنَد

ْلٱ للۡكٱَتََٰبلٱ  وتُوا
ُ
لٱ  أ لٱ أَِإٱل ِه َۡ ُۢالٱ بَۡيَنُهۡ يلٱ َوَمنلٱ يَۡكُف َِ لٱ َبۡغ لٱ َمالٱ َجا َءُهُ لٱ لۡلعٱۡلُ  لٱ َبۡعدٱ لٱ لٱ مٱنُۢ َيَٰتٱ

لٱ  لٱ ََسٱيُعلٱ لۡۡلٱَسابٱ َ لٱ لَّ ِه ٱلٱ فَإٱن ِه  1لٱ 19لَّ ِه

لٱ 

 لٱ لٱ لٱ َطوًۡعّٗ ۡرضٱ
َ
لٱ َولۡۡل َٰتٱ َمََٰو لٱ لّس ِه لٱ َمنلٱ فٱ ۡسلََ 

َ
لٱ أ ۥ  لٱ َوََّلُ لٱ َيۡبُغوَن ٱ لٱ لَّ ِه لٱ دٱينٱ َفَغرۡيَ

َ
َۡهّٗلٱ أ الٱ لٱ َوَك

لٱ  ََۡجُعوَن لٱ يُ َ لٱ لٱ 83ِإَوََّلۡهٱ َٰهِٱ لٱ إٱبَۡر َٰٓ لٱ لََعَ نزٱَل
ُ
لٱ أ لٱ َوَما  َِۡنا لٱ َعلَ نزٱَل

ُ
لٱ أ لٱ َوَما  ٱ ٱٱَّ ِه لٱ ب لٱ َءاَمن ِها قُۡل

                                                 
 .19-18سورة آل عمران ، اآلية  1



 العلم الحديث بين اإللحاد واإليمان
 

87 

ُِّوَنلٱ مٱنلٱ  لٱ َولنل ِهبٱ لٱ وَعٱيََسَٰ لٱ ُموََسَٰ َ وَتٱ
ُ
لٱ َوَما لٱ أ ۡسَباطٱ

َ
ِإَوۡسَمَٰعٱَِللٱ ِإَوۡسَحََٰقلٱ َوَيۡعُقوَبلٱ َولۡۡل

يلٱَ 
َ
لٱ أ ٱُقلٱ َبَّۡيَ  َ ٱهٱۡ لٱ َللٱ ُنَف ب  ٱۡنُهۡ لٱ لٱ د لٱ ر ِه لٱ لٱ 84َوََنُۡنلٱ ََّلُۥلٱ ُمۡسلٱُموَنلٱ م  لٱ لإۡلٱۡسَلَٰ ٱ لٱ َغرۡيَ َوَمنلٱ يَۡبَتغٱ

ٱيَنلٱ الٱ فَلَنلٱ دٱينّٗلٱ  ةٱلٱ مٱَنلٱ لۡلَخَِٰسٱ ََ لٱ لٓأۡلخٱ  1لٱ 85ُيۡقَبَللٱ مٱۡنُهلٱ وَُهَولٱ فٱ
لٱ 

  ُل ِههلٱ نلٱ يُضٱ
َ
ۡسَلَٰ ٱِۖلٱ َوَمنلٱ يَُٱۡدلٱ أ ٱۡۡلٱ ۡحلٱ َصۡدَرُهۥلٱ ّ يَُهۥلٱ يَۡۡشَ نلٱ َيۡهدٱ

َ
لٱ أ ُ لٱ لَّ ِه ۥلٱ ََيَۡعۡللٱ َفَمنلٱ يَُٱدٱ

ََجّٗلٱ  لٱ َي ٱًقا  ِ لٱ َض لٱ َصۡدَرهُۥ ن ِهَما
َ
لٱ َكأ لٱ ا ٱۡجَسلٱ لََعَ  َ لٱ لّ ُ ٱَكلٱ ََيَۡعُللٱ لَّ ِه َّٰ ىلٱ َكَذ َما ءٱ لٱ لّس ِه لٱ فٱ ُد ع ِه يَص ِه

ٱيَنلٱ َللٱ يُۡؤمٱُنوَنلٱ   2لٱ 125لَّل ِه

 
* * * 

 
ليس هذا العرض إال غيض من فيض من األدلة على وجود هللا. 

حياة امرئ كلها ال تكفي وباستطاعة أي ا كان التحقق من ذلك ولو أن 
إلحصاء هذه الدالئل الباهرة واإلحاطة بها. فوجود هللا لم يعد لغزا ، تخمينا 
أو حدسا. أصبح اإليمان أكثر من أي وقت مضى ينبع من المعرفة 

ن الموضوعية للوجود. فهو إيمان يت سم بالطمأنينة والثبات والكمال ، آمِّ 
هذا اإليمان أنه ال يثير األهواء وال من هزات المزاج والنوازل. ومن ثمرات 

 .يستفز مشاعر الكره والعداوة والعنف بل يدعو للسلم والسالم
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 المــة األصلية لإلسـالرسال
 
 
 

اإليمان وقبل تناول و بعد االطالع على النتاج المعرفي في موضوع العلم 
مسألة رسالة اإلسالم األصلية أريد أن أنوه بأن أبحاثي تكتسي طابعا 

فإن بعضا ذلك علميا وتحظى باعتراف ذوي االختصاص. على الرغم من 
 استخلصُتهما  تحفظا إزاء بعَض ، ُيبدي ديين يتقل، وهم من ال من هؤالء

العودة كليا إلى التنزيل اإللهي الحكيم كمرجع لإلسالم  ن أبحاثي وهيم
واعتبار الموروث الديني التقليدي اجتهادات إنسانية  (632-610)الحق 

نسبية وليدة سياق تاريخي معي ن ال يمكن اعتباره مرجعا مقدسا البد من 
 التقيد به وال يمكن الخروج عنه.

 
يخاطب أيضا، إن لم يكن المسلمين بكل تأكيد ولكنه  هذا كتابييخاطب 

بين الحق والباطل ، بين  وذلك من أجل التمييز ؛أكثر، غير المسلمين
ألغراض يطول  ق به من مغالطاتلِّ ما عَ رسالة اإلسالم العالمية وكل 

 ذكرها.
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وعلم الكالم ، كل  الفقه ،السيرة و الحديث والسنة  ،القرآن الكريم  درست
أمهات الكتب وعن كبار العلماء الذين ُيعتَبرون المرجع أصول الدين من 

للتيار التقليدي. و قد التزمت بمثل هذا المنحى الفكري بشكل معتدل لفترة. 
لكن حينما تخصصت ودرست بما في ذلك علم التأريخ ، تناولت القرآن 

انت دهشتي كبيرة ككم التخصصات ؛ منهج علمي متعدد  بإتباعبالبحث 
بشكل تعارض تكتاب هللا  كما نص عليها أن رسالة اإلسالملما اكتشفت 

نها القدامى في  محدثاتمن صريح مع الكثير  األمور التي تناقلها ودو 
 .السلفي التقليدي ا للفكركتبهم والتي صارت أساس

 
* * * 

 
ين هو  ها، ومفهوم مفهوم كلمة اإلسالم في لغة القرآن هو المسالمة في الد 

أمره. وهذه المسالمة تجعل المرء في حالة من باالنقياد لطاعة هللا والقبول 
السلم واألمان وتمنحه السكينة واالطمئنان فُيْسلم وجهه هلل في سالم. 
ٌم في اضطراب وهيجان  فاإلسالم هو تفعيٌل للسالم والسكينة وإحكاٌم وتحك 

ومسالما للخلق كله فيأتي ربه النفس إلى أن يصبح المرء مسلما سليما 
 بقلب سليم.

 

ما أشبه السياق التاريخي لظهور اإلسالم بالظروف التي نعيشها في 
سيطر على العالم المعروف في كان يعصرنا. وكما هي الحال اليوم ، 

أوائل القرن السابع قوتان متخاصمتان هما اإلمبراطوريتان الفارسية 



 الرسالة األصلية لإلسالم
 

91 

شعوب كبيرة أخرى مثل الهنود والبيزنطية. وكانت هناك حضارات و 
والصينيون ، فضال عن حضارات ما قبل كولومبوس ، فمنها دول غنية 
ومنها دول فقيرة. كما كانت هناك أيضا شعوب بدائية وقبائل تعيش منذ 
ر فيه كما هي اليوم وضعية بعض  قرون على نمط واحد ال تطو 

 الجماعات التي تعيش على هامش الحضارة...
 

دات الدينية والفلسفية لدى قبائل الجزيرة العربية متسمة بشيء كانت المعتق
من البدائية مقارنة باألديان السائدة آنذاك في بقاع العالم والمناطق النائية 
د الخالق مثل اليهودية  من صحراء الجزيرة ، سواء كانت تلك األديان توح ِّ

لى االعتقاد بتعدد أو أديان ُينظر إليها أنها تقوم ع الزرادشتيةوالنصرانية و 
 ...اآللهة مثل الطاوية والشنتوية والهندوسية والبوذية 

 

وكانت الوثنية والشرك وعبادة األصنام سائدة في القبائل العربية لدرجة أن 
األصنام التي كانت تمث ل اآللهة أصبحت هي نفسها آلهة ، ورغم أن ُعبَّاد 
هذه األصنام كانوا يعتقدون بإله اآللهة إال أن ربوبية هذا اإلله لم تكن 

سه في عدة مواقف أولى من ربوبية غيره من اآللهة الصغرى بل وقد تناف
وُتعبد أكثر منه. ولهذا كانت درجة تطور العرب آنذاك متدنية مقارنة 

 بالحضارات العظيمة آنذاك. 
 

* * * 
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رسول هللا وخاتم النبيين ، في سياق تاريخي وديني ،   1عاش محمد
أب ،  وثقافي واجتماعي شبيه بالظروف التي عاش فيها إبراهيم 

رسة طقوس التضحية بالبشر وخاصة األطفال المسلمين ، حيث كانت مما
أمرا غير ناذر. كما أن الفقر في جزيرة العرب خالل القرن السابع كان 
يبعث بعضهم إلى قتل أوالدهم. وكان غيرهم يئد بناتهم اتقاء للعار السيما 
إن كانت أول مولود ، وكان آخرون يضحون بأول أو بآخر مولود َذَكٍر 

عم ت  ر قضاه على نفسه. فاإلسالم ظهر في صحراءقربانا لصنم وفاًء لنذ
 جاهليٍة مضطربةِّ التصورات والعقائد.ظلمات فيها 

 

، يبغض األوثان وينفر منها ، وكان  بدأ األمر برجل يدعى "محمد" 
 يلق ب باألمين. وهو الذي اصطفاه هللا عز وجل إذ جاءه الَمَلك جبريل 

بالوحي وهو كعادته في كل شهر رمضان منذ خمس سنوات بغار حراء 
يتاجر يتدبر في خلق السماوات واألرض. وقد كان يقضي باقي السنة 

 قوافل عبر الصحراء. المال زوجته في ب
 

هم بميزات تفردوا بها عن  إن هللا يجتبي المتواضعين من عباده لكنه يخص 
سائر البشر؛ ليكونوا مهبط كلماته فيجعل لهم نورا من علمه ويجعلهم 

،  أئمة يهتدي بهم أولوا األلباب. إن هللا عز وجل اصطفى محمدا 
وهو أعلم حيث يضع رساالته ، اصطفى رجال يعيش عيشة طبيعية 
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كما أوحى للذين من قبله ، أنه ال إله إال هو رب العالمين  فأوحى إليه
 م :ــــــــــــــرآن الكريـــــقـال في الــذي قـوم الــيـقـي الـر ، الحـــة ، األول واآلخـــكاف
  لٱ َوَللٱ َتَُٰب لٱ للۡكٱ لٱ َما لٱ تَۡدرٱي لٱ ُكنَت لٱ َما ۡمَٱنَا 

َ
لٱ أ ٱۡن لٱ م  ا لٱ ُرويّٗ ٱََّلَۡك لٱ إ َنا  ِۡ ۡوَي

َ
لٱ أ ٱَك َّٰ َوَكَذ

بَادٱنَا لٱ لإۡلٱلٱ  لٱ َمنلٱ ن ِهَشا ُءلٱ مٱۡنلٱ عٱ ٱهۦٱ الٱ ن ِهۡهدٱيلٱ ب نلٱ َجَعلَۡنَُٰهلٱ نُورّٗ .لٱ 1لٱ 52لٱ )...(يَمَُٰنلٱ َوَلَٰكٱ
 لٱ مٱنلٱ كٱَتَٰب لٱ َِمٱِنٱَك لٱ لٱ َوَمالٱ ُكنَتلٱ َتۡتلُوالٱْ مٱنلٱ َقۡبلٱهۦٱ ُهۥلٱ بٱ .2لٱ 48لٱ )...(َوَللٱ ََتُطُّ

 بأن أتاه النور، العلم المكنون في القرآن ، الفرقان ، إن هللا اجتبى محمدا 
غنيا بثروة زوجته ، وكان  كان محمد  كتاب هللا ليبلغه للناس كافة. لقد

ودع ـح مستـأصبهو  عزيزا بين ذويه وعشيرته حتى أنه سمي األمين وها
اء ـوأولياء ـل واألنبيـر كما ابُتلي الرسـر والشـالحق وأمـيـنـا عليه لُيبتلى بالخي

لٱ لٱ  ه :ــــــلــبــهللا من ق وََلَٰ
ُ
لٱ لۡۡل لٱ مٱَن لٱ ل ِهَك لٱ َخرۡيي ةُ ََ َِكلٱ لٱ 4َولَٓأۡلخٱ لٱ ُيۡعطٱ َوََّسۡوَف

لٱ  لٱ َفََتََۡضَٰٓ لٱ َفلٱ لٱ 5َربَُّك ا مّٗ ِٱ لٱ يَت لٱ ََيٱۡدَك  َّۡ
َ
لٱ لٱ  لٱَ أ لٱ لٱ 6اَوىَٰ لٱ َفَهَدىَٰ

لٱ َضٓال ّٗ لٱ 7َوَوَجَدَك
لٱ  ۡغَنَٰ

َ
لٱ فَأ ٱَلّٗ ئ

لٱ لٱ 8َوَوَجَدَكلٱ ًَع  َۡ ۡقَه لٱ فَََللٱ تَ  َ ِٱ الٱ لَّۡلَت م ِه
َ
لٱ لٱ 9فَأ َۡ َه نۡ ٱَللٱ فَََللٱ تَ ئ

ا  الٱ لّس ِه م ِه
َ
َوأ

ۡثلٱ لٱ 10 ٱ ٱَكلٱ فََحد  ٱۡعَمةٱلٱ َرب  ٱن الٱ ب م ِه
َ
.3لٱ 11َوأ

كتابا إلهيا جديدا ، القـــرآن ، مصدقا لما بين يديــه من  تلقــى محمد 
االت ـــــــل من الرســـواصـتـموكب مالكتب السماويــة ومكمـال للديـن بعد 

.52سورة الشورى ، اآلية  1
.48وت ، اآلية سورة العنكب 2
 .11-4، اآلية  الضحىسورة  3
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م ــن عليهـــخـاتـم الـنـبـيـي،  مـحـمــد بـفـ ُبعث بها الـرســل إلى أقـوامـهـم.
ـم األمــر بأن ُكـرِّ س الـتـوحـيـل الديـالســالم ، اكتم  ا.ـــص نـهـائـيــــــد الخـالـن وُحـسِّ

  ٌدلٱ لٱ ُُّمَم ِه لٱ ََكَن ا َيد لٱ لٱ م ِه
َ
لٱ أ بَا 

َ
لٱ لٱ أ ن لٱ َوَلَٰكٱ ٱَجالٱُكۡ  لٱ ر  ٱن لٱ م  ٱ لٱ لنل ِهبٱي  لٱ وََخاَتَ  ٱ لٱ لَّ ِه َنيلٱ لٱ  لٱ ر ِهُسوَل

مّٗلٱ  لٱ َعلِٱ ٍء لٱ ََشۡ ٱ
لٱ بٱُكل  ُ لٱ لَّ ِه لٱ َوََكَن كلٱۡ لٱ )...(لٱ 1 .لٱ 40ا

َ
لٱ أ لٱ لَُكۡ لٱ ـللٱۡ ـملٱَ ـلَّۡلَۡوَم ُت

ََٰ لٱ دٱينّٗلٱ  ۡسَل ُكُ لٱ لإۡلٱ
ُِتلٱ لَ لٱ َوَرضٱ ٱۡعَمَّتٱ ُِۡكۡ لٱ ن ۡتَمۡمُتلٱ َعلَ

َ
لٱ َوأ  .2لٱ 3لٱ )...(ا لٱ دٱينَُكۡ 

 ٱينلٱَ لٱ لٱ لَل  َُٰ يلٱ لٱ إٱن ِه ٱلٱ لإۡلٱۡسَل  .3لٱ 19لٱ )...(عٱنَدلٱ لَّ ِه
 

جذوره موغلة في القدم رغـم العرب وظلت  ظل الشرك راسخـا في جزيـرة
ذيــوع ديانات التوحيــد قبل اإلســالم والتي لم تنجـح في اجتثاثـه. فقد بقي 
األمر في جزيرة العرب على حاله حتى جاءت رسالة اإلســالم لُتخرِّج 

العبـاد واألصنام إلى عبادة هللا وحده ؛ فشَرع الشرُك  الناس من عبادة
ينكص على عقبيه وهو ال يزال كذلك السيمــا في عصرنا مع تقدم العلم 

لٱ لٱ  حيث أصبــح مدار الحديث بين العلماء خاصة هو التوحيد. ُ قُۡللٱ ُهَولٱ لَّ ِه
َيٌدلٱ 

َ
َمُدلٱ لٱ 1أ لٱ لّص ِه ُ لٱ لٱ 2لَّ ِه لٱ َوَّۡ لٱ يُوََلۡ ۡ َيُدُۢلٱ لٱ 3َّۡ لٱ يَِلٱ

َ
ُۥلٱ ُكُفًوالٱ أ   .4لٱ 4َوَّۡ لٱ يَُكنلٱ َّل ِه

 

                                                 
 .40سورة األحزاب ، اآلية  1
 .3سورة المائدة ، اآلية  2
 .19سورة آل عمران ، اآلية  3
 .4-1سورة اإلخالص ، اآلية  4
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 لٱ َورَض  ُتلٱ لٱ )...(لٱ لٱ ن ۡعَمَّت  لٱ َعلَۡ ُكۡ  ۡتَمۡمُت
َ
لٱ َون لٱ د يَنُكۡ  لٱ لَُكۡ  ۡكَمۡلُت

َ
لٱ أ لَّۡلَۡوَم

إن هذه اآلية هي آخر ما أوحي إلى محمد . 1لٱ 3لٱ )...(ا لٱ لَُكُ لٱ لإۡل ۡسَلََٰ لٱ د ينّٗلٱ 
 حينها أول وآخر دين سماوي  ، إنها ختمة الوحي ليكون اإلسالم من

ارتضاه هللا سبحانه لخلقه. فكل ما أضيف في اإلسالم بعد هذه اآلية إنما 
هو وليد الظروف التاريخية واإلفرازات االجتماعية للمسلمين وال يمكن بأية 

غير ذلك هو اإلقرار  عاءاد  حال من األحوال اعتباره من صلب اإلسالم. 
ذه اآلية بقي فيه قصور يستدعي اإلضافة ، بأن الدين من بعد ما أنزلت ه

 وهو ما يخالف ما تقر  به اآلية الكريمة وتؤكده.
 

، إن دعـوة اإلســالم بدأت في فجر البشرية مع أول إنسـان ، آدم 
خاتم النبيين مرورا بإبراهيم وموسى وعيسى عليهم  وُختِّمت بمحمد 

، ال تتبدل بتبد ل السالم ، فقد بقيت رسالة اإلسالم الخالص هي هي 
 الرساالت وإن كانت محكومة بظروف كل منها ثم ختمت بنزول القرآن الكريم.

 

* * * 
 

جاء بأول وآخر دين فإن رسالته  محمد لئن كان القرآن الذي ُأنزل على 
الرسالة اإللهية الوحيدة التي طالما نشرتها األديان السماوية بقيت هي 

نسان وكرمه بالعقل ليسير في األرض : فاهلل قد أنعم على اإل األولى
ولَيدُرس الماضي والحاضر مستنيرا بالعلم والمعرفة وليتدبَّر في ملكوت 

                                                 
 .3سورة المائدة ، اآلية  1
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السماوات واألرض والبحر والحياة والموت وكل كبيرة وصغيرة ، عندها إذًا 
خالقه ويمكنه أن يشهد أن ال إله إال هللا ، وعندها يعي اإلنسان يعرف 

مغزى الوجود والخلق ؛ فلن يعبد غير هللا الواحد الصمد ولن يتضرع لغير 
الحق عز وجل. حينئذ يعمل اإلنسان بعدل وإحسان فال يسيء وال يفسد 

 في األرض وكل ذلك لعلمه بأن هللا هو الخالق البارئ. 
 

و "تأمين" لها مادة واحدة وهي تتألف من ثالثة فكلمة "أمن" و "إيمان" 
حروف : "أ م ن". واإليمان يت صف في لغة القرآن بالعلم والمعرفة فهو 
ليس إيمانا تقريبيا ونسبيا. إن مسألة وجود هللا واضحة بي نة عقليا وال يسعنا 
سوى أن نشهد بذلك ؛ لكن يجب أن تكون هذه الشهادة على علم ووعي 

 آمنا بعلم من هللا سبحانه وتعالى.ليصبح المؤمن 
 

 ة لٱ لٱ لٱ َكمٱۡشَكوَٰ ۦٱ لٱ َمثَُللٱ نُورٱه ى ۡرضٱ
َ
لٱ َولۡۡل َٰتٱ َمََٰو لٱ لّس ِه لٱ نُوُر ُ َهالٱ مٱۡصَباٌح لٱ لّۡمٱۡصَباُحلٱ لٱ لَّ ِه فِٱ

لٱ زَُجاَجٍةِۖلٱ  لٱ َكۡوَكبيلٱ فٱ َها ن ِه
َ
لٱ َكأ ة لٱ لٱ لّزَُّجاَجُة ََ لٱ مٱنلٱ َشَج لٱ يُوقَُد ي ٱي  َكة لٱ لٱ ُدر  ََ َٰ َب لٱ َزيۡتُونَة لٱ لٱ مُّ

لٱ  قٱ ِِهة لٱ لٱ ل ِه ٱ ِِهة لٱ لٱ ََشۡ ب َۡ لٱ َغ لٱ نَاري لٱ يَكلٱَ لٱ َوَل لٱ َتۡمَسۡسُه لٱ َّۡ  لٱ َوَّۡو ُء لٱ يُِضٱ  لٱ َزۡيُتَها ىلٱ لٱ اُد لٱ نُور  َٰ
لٱ لََعَ لٱ نُّوٌر

ٍءلٱ لَيۡهدٱيلٱ  لٱ ََشۡ ٱ
ٱُكل  لٱ ب ُ لٱ َولَّ ِه ِۗ ٱلن ِهاسٱ لٱ ّ ۡمَثََٰل

َ
لٱ لۡۡل ُ لٱ لَّ ِه لٱ َوَيۡۡضٱُب لٱ َمنلٱ يََشا ُء  ۦٱ ُورٱه لٱ نلٱ ُ َّ ِه

لٱ لٱ 1. لٱ 35لٱ َعلِٱ يلٱ  لٱ لۡهَتَدىَٰ لٱ َفَمنٱ ِۖ ٱ ٱٱۡۡلَق  لٱ ب ٱلن ِهاسٱ لٱ ّ لٱ لۡلكٱَتََٰب َِۡك لٱ َعلَ نَزنۡلَا
َ
لٱ أ ا  إٱن ِه

ٍللٱ  ٱَوكِٱ ِۡهٱ لٱ ب
نَتلٱ َعلَ

َ
َِۡها لٱ َوَما لٱ أ لٱ َعلَ لُّ لٱ فَّٱن ِهَمالٱ يَضٱ لٱ َوَمنلٱ َضل ِه هٱۦ   41فَلٱَنۡفسٱ

2
 . 

 

                                                 
 .35سورة النور ، اآلية  1
 .41سورة الزمر ، اآلية  2
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 ٱيلٱ ٱِل  قٱۡ لٱ وَۡجَهَكلٱ ّ
َ
فّٗلٱ ــفَأ لٱ َينِٱ َََتلٱ لنٱ لٱ ا لٱ فٱۡط ََ لٱ َفَط َّتٱ

ٱلٱ لل ِه يَللٱ ــلنل ِهلٱ َّ ِه َِۡها لٱ َللٱ َتۡبدٱ اَسلٱ َعلَ
ۡكثلٱَ 

َ
لٱ أ ن ِه ٱُ لٱ َوَلَٰكٱ  ِ ٱيُنلٱ لۡلَق ٱَكلٱ لَل  َّٰ ٱ لٱ َذ لٱ لَّ ِه َۡلقٱ لٱ لنل ِهلٱ ــِلٱ لٱ َللٱ َيۡعلَملٱُ ــََ . 1لٱ 30وَنلٱ ــاسٱ

والوسط واالعتدال ، إنه دين العلم  واإلحسان الصالحاإلسالم دين العمل 
وهي ليست بالهينة ، ومعرفة هللا من خالل خلقه. فمن بين ميزات القرآن ، 

م العلم ــالتي تمي زه عن الكتب التي أنزلت من قبله هي تأكيده على مفاهي
لٱ   هو قوله تعالى : أليس أول ما أوحي إلى محمد  .ةـوالمعرف ٱٱۡس ٱ لٱ ب

ۡ
أ ََ لۡق

لٱ  ٱيلٱ َخلََق لٱ لَّل ِه ٱَك لٱ لٱ 1َرب  لٱ َعلٍَق لٱ مٱۡن نَسََٰن لٱ لإۡلٱ لٱ لٱ 2َخلََق ََُم ۡك
َ
لٱ لۡۡل لٱ َوَربَُّك

ۡ
أ ََ ٱيلٱ لٱ 3لۡق لَّل ِه

لٱ  ٱٱۡلَقلَ ٱ َ لٱ ب
نَسََٰنلٱ َمالٱ َّۡ لٱ َيۡعلَۡ لٱ لٱ 4َعل ِه َ لٱ لإۡلٱ

 .2لٱ 5َعل ِه
 

وََعل ِهَ لٱ لٱ  رآن مقترنا بالعلم :ـفقد جاء ذكره في الق،  ان ، آدم ـأما أول إنس
ۡسَما َءلٱ ُُك ِهَهالٱ لٱ َءاَدملٱَ 

َ
  .3لٱ 31لٱ )...(لۡۡل

 

من الواضـح في القــرآن أن اإلنسانيــة اقترنت منذ البداية بالعلم. وأول ما تلقاه 
من هللا عز وجل هو العلم باألسماء كلها كما أن أول ما ُأمِّر به  آدم 

". فالرسالة اإللهية للنـاس أجمعيـن ، منذ البدء إلى أن يرث إقـرأهو " محمد 
هللا األرض ومن عليها ، هي القراءة والعلم ومعرفة الخلق للوصول إلى معرفة 

ألن  ـاتـــالصالحـان ، أي عـمـل ـمــل بما يتطلبه اإليـمـواالستقامة والعـالخالق ، 
ــــقـٌب ، ثم يوم الــــة ُمحاسـالـان ال محــاإلنسـ ــيـامـة يقـ ــ ــ ــ ــ ــ  ــول : ـ

                                                 
 .30سورة الروم ، اآلية  1
 .5-1سورة العلق ، اآلية  2
 .31سورة البقرة ، اآلية  3
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 َٰفٱَٱيَنلٱ لٱ )...(لٱ َك
لٱ للۡ و َءلٱ لََعَ لٱ َولّسُّ لٱ لِۡلٱۡزَيلٱ لَّۡلَۡوَم ٱن ِه لٱ إ لٱْ للۡعٱلَۡ  وتُوا

ُ
ٱيَنلٱ أ  .1لٱ 27لَّل ِه

 ِۖلٱ لٱ لٱ لۡۡلَۡعثٱ لٱ يَۡومٱ لٱ إٱََلَٰ ٱ لٱ لَّ ِه لٱ كٱَتَٰبٱ لٱ فٱ لٱ َۡلٱۡثُتۡ  لٱ لََقۡد يَمََٰن لٱ َولإۡلٱ لٱ لۡلعٱۡلَ 
ْ وتُوا

ُ
لٱ أ ٱيَن لٱ لَّل ِه َوقَاَل

لٱ  لٱ َتۡعَلُموَن لٱ َل لٱ ُكنُتۡ  لٱ َوَلَٰكٱن ِهُكۡ  لٱ لۡۡلَۡعثٱ لٱ يَۡوُم اهتمام اإلسالم فمن . 2لٱ 56فََهََٰذا

 .بالقراءة تأول آية نزلت من القرآن أمرأن وإعالء شأنه  بالعلم

 

إن إمعان النظر واالنتباه ألدنى شيء مما نقول ونسمع ونرى يعني أننا 
الحواس بفكها م األمور وراء ما تدركه ندرك األشياء وأنفسنا والغير. أما تفه  

. ووراء هذين الجانبين وشامل وعي كليو  على الوجه الصحيح فهو إدراك
 يوجد الحق سبحانه عما يصفون.

 

أولي  العلماء آيات عديدة تحّث على التفكر والتدبر وتَْذكروفي القـرآن 

لٱ لٱ )...( :  األلباب وَن َُ لٱ َيَتَفك ِه لٱ لۡلَقَصَصلٱ لََعل ِهُهۡ  نَزنۡلَالٱ  3 .لٱ 176فَٱۡقُصصٱ
َ
لٱ أ َّۡو
ٱۡلَكلٱ  ٱ لٱ َوت َِةٱلٱ لَّ ِه ٱۡنلٱ َخۡش لٱ م  ًعّٗ ٱ َتَصد  الٱ مُّ عّٗ ۡيَتُهۥلٱ َخَٰشٱ

َ
أ ََ لٱ ل ِه لٱ َجَبل  َٰ

ََۡءاَنلٱ لََعَ ۡمَثَُٰللٱ َهََٰذالٱ لۡلُق
َ
لۡۡل

ونلٱَ  َُ لٱ لََعل ِهُهۡ لٱ َيَتَفك ِه ٱلن ِهاسٱ لٱ لٱَقۡوم لٱ لٱ )...(لٱ 4 .لٱ 21لٱ نَۡۡضٱُبَهالٱ ّ ُللٱ لٓأۡلَيَٰتٱ ٱ ٱَكلٱ ُنَفص  َّٰ لٱ َكَذ
وَنلٱ  َُ وَنلٱ لٱ )...(لٱ 5 .لٱ 24َيَتَفك ِه َُ لٱ َلَعل ِهُكۡ لٱ َتَتَفك ِه لٱ َلُكُ لٱ لٓأۡلَيَٰتٱ ُ لٱ لَّ ِه ُ ٱ ٱَكلٱ يُبََّي  َّٰ َكَذ

َٰمّٗلٱ لٱ 6 .لٱ 219 ٱَي لٱ ق َ لٱ لَّ ِه وَن َُ لٱ يَۡذُك ٱيَن وَنلٱ الٱ الٱ َوُقُعودّٗلٱ لَّل ِه َُ لٱ َويَتََفك ِه  ۡ ٱهٱ لٱ ُجنُوب َٰ
َولََعَ

                                                 
 .27سورة النحل ، اآلية  1
 .56سورة الروم ، اآلية  2
 .176سورة األعراف ، اآلية  3
 .21سورة الحشر ، اآلية  4
 .24سورة يونس ، اآلية  5
 .219سورة البقرة ، اآلية  6
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لٱ  َلّٗ َٰطٱ لٱ َب ََٰذا لٱ َه لٱ َخلَۡقَت لٱ َما نَا لٱ َرب ِه ۡرضٱ
َ
لٱ َولۡۡل َٰتٱ ََٰو َم لٱ لّس ِه قٱ

لٱ َخلۡ لٱ فَقٱنَالٱ لٱ ُسبَۡحَٰنلٱَ فٱ َك
 .1لٱ 191َعَذاَبلٱ لنل ِهارٱلٱ 

 

 َِا ءّٗلٱ لٱ لٱ ضٱ ۡمَس لٱ لّش ِه لٱ َجَعَل ٱي لٱ لَّل ِه لٱ نُورّٗلٱ لٱ ُهَو ََ لٱ َعَدَدلٱ َولۡلَقَم ْ َۡعلَُموا لٱ َلٱ لٱ َمَنازٱَل َرهُۥ لٱ َوقَد ِه ا
نٱََّيلٱ َولۡۡلٱسلٱَ  ٱ لٱ َمالٱ َخلَلٱ ــلّس  ٱٱۡللٱَۡ َقلٱ لـاَب  لٱ ب

ٱَكلٱ إٱل ِه َّٰ لٱ َذ ُ لٱ يُلٱ ـَّ ِه ى ٱ ٱلٱ ـفلٱَ ـق  لٱ لٱقلٱَ ـُللٱ لٓأۡلَيَٰلٱ ـص  لٱ ۡوم لٱ ـتٱ
لٱ ـــَيۡعلَملٱُ  لٱ لٱ 2 .لٱ 5وَن لٱ َءاَيَٰتٱهۦٱ لٱ َومٱۡن ۡرضٱ

َ
لٱ َولۡۡل َمََٰوَٰتٱ لٱ لّس ِه َولۡختٱَلَُٰفلٱ َخۡلُق

لٱ ٓأَلَيَٰت لٱ  ٱَك َّٰ لٱ َذ لٱ فٱ لٱ إٱن ِه َٰنٱُكۡ   ۡلَو
َ
لٱ َوأ نَتٱُكۡ  ّۡسٱ

َ
لٱ لٱ أ ٱۡلَعَٰلٱمٱِـــَن ٱلَۡكلٱ لٱ 3 .لٱ 22ل  َوت

ۡمَثَٰلٱ 
َ
لٱ نَۡضلٱ ـلۡۡل َٰلٱُمونلٱَ ـَٱبلٱُ ـُل لٱ للَۡع لٱ َوَمالٱ َيۡعقٱلَُها لٱ إٱل ِه ِۖ ٱلن ِهاسٱ إٱن ِهَمالٱ لٱ )...(لٱ 4 .لٱ 43لٱ َهالٱ ّ

لٱ َعزٱيٌزلٱ َغُفوٌرلٱ  َ لٱ لَّ ِه لٱ إٱن ِه ْي ُؤا ٱلٱ لۡلُعلََمَٰٓ لٱ مٱۡنلٱ عٱَبادٱه َ لٱ لٱ 5 .لٱ 28ََيََۡشلٱ لَّ ِه بَۡللٱ ُهَولٱ َءاَيَُٰتُۢ
ٱَنَٰتيلٱ   ِ ٱيَنلٱ لٱ َب لٱ ُصُدورٱلٱ لَّل ِه لٱ َوَمالٱ ََيَۡحُدلٱ أَِفٱ وتُوالٱْ للۡعٱلَۡ  

ُ
َٰلٱُموَنلٱ أ لٱ للظ ِه َٰتٱنَا لٱ إٱل ِه  .6لٱ 49َي

 ٱَمالٱ لٱ )...(لٱ لٱ ب ُ لٱ َولَّ ِه ى لٱ َدَرَجَٰت  ْلٱ لۡلعٱۡلَ  وتُوا
ُ
لٱ أ ٱيَن لٱ َولَّل ِه ْلٱ مٱنُكۡ  لٱ َءاَمُنوا ٱيَن لٱ لَّل ِه ُ لٱ لَّ ِه فَعٱ َۡ يَ

 . 7لٱ 11َتۡعَملُوَنلٱ َخبٱرييلٱ 
 

إن إنكار الطابع العلمي للقرآن الكريم هو جهل وتناسي أن الحضارة 
هم نتاج ثقافة قرآنية تحث  على التفكر  والعلماء المسلميناإلسالمية 

                                                 
 .191سورة آل عمران ، اآلية  1
 .5سورة يونس ، اآلية  2
 .22سورة الروم ، اآلية  3
 .43سورة العنكبوت ، اآلية  4
 .28سورة فاطر ، اآلية  5
 .49سورة العنكبوت ، اآلية  6
 .11سورة المجادلة ، اآلية  7
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والبحث العلمي. إن  تأثير القرآن في فكر العلماء المسلمين وإسهامه في 
 .بناء الحضارة حقيقة تاريخية ال يمكن إنكارها

 

خر ، نشؤوا وتعلموا في باهلل واليوم اآل كل العلماء المسلمين كانوا مؤمنين
ين ق بل أن يتخصص في مختلف كنف القرآن. تفقه معظمهم في الد 

العلوم. لقد أثروا العلوم بإسهاماتهم وأضافوا إليها إضافات هامة ؛ بعد أن 
نقبوا واستوعبوا سائر علوم وآثار الشعوب األخرى. تعتبر انجازاتهم 
واكتشافاتهم أساسا للبحث العلمي الحديث ، وهي بشهادتهم تمت في ظل 

 المنطق القرآني.
 

  لٱ
ُ
ٱيَنلٱ أ يَمََٰنلٱ َوقَاَللٱ لَّل ِه ۡلمَ  جاء ذكر ". 1لٱ 56لٱ )...(وتُوالٱْ لۡلعٱۡلَ لٱ َولإۡلٱ " في هذه  ٱۡلعِّ

نَ اآلية قبل " يمََٰ " لكنهما متزامنان ال يمكن فصلهما. فالواقع أن المعرفة ٱإۡلِّ
إذا اقترنت باإليمان تؤول بصاحبها إلى السالم والطمأنينة والقلب السليم ؛ 

الظروف واألهواء وقد ال تحمد ألن اإليمان بدون بصيرة يبقى رهينة 
 .عواقبه كما أثبت التاريخ ذلك

 

كل العلماء المسلمين دون استثناء كانوا قرآنيين ، بمعنى : ربانيون بما 
كانوا يعل مون كتاب هللا وبما كانوا يدرسون ، انتهجوا نهج القرآن اقتداء 

ن ، و ر ، أما المتطرفون المنحرفون ، سواء القدامى أو المعاص بالرسول 
فجميعهم من أهل التقليد. في عصورهم الزاهرة بالعلوم نقل المسلمون 
                                                 

 .56سورة الروم ، اآلية  1
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لإلنسانية اللبنة األساسية لجميع المعارف الحديثة. فاإلسالم هو الدين 
الوحيد الذي أقام حضارة علمية. أما الرجعيون والمتعصبون والمجرمون 

للبشرية الوقاية فقد كانوا في كل العصور وفي كل المجتمعات أمراضا البد 
 منها وعالجها.

 

يقتضي شهادة أن ال إله إال هللا ، إال أن  إن كان الدخول في اإلسالم
بت هذه  حقيقة الشهادة ال تتم  إال بتحصيل العلم ومعرفة الحقائق. متى ُكسِّ
ب صاحبه التواضــع  المعرفة يسكن اإليمــان صميــم العقل والوجدان وُيْكسِّ

هللا سبحانــه وتعالى ؛ إذ يعرف المرء من أين أتى ليعيش في ســالم وحب 
ز بين الخير والشر والحق وإلى أين هو ماض فيعمل الصالحــات ويمي  

 والباطل. 
 

في معامالته ،  سمح  ، سالم ِسلٍم و إنسان  فالمسلم ذو العلم والمعرفة ال محالة 

، إله إسرائيل  به يشركال و ه وحداهلل؛ يؤمن ببغيره  طيب وخيّر وبار

، إله  ةـرقـفـاس بدون تـ، إله جميع النالم ــعليهم الس والمسيح ومحمد

األرض. من في في السماوات و مناوات واألرض وما بينهما. إله ـمـالس

كتب ، فاهلل يرفع من يشاء ويغفر لمن يشاء.  الدين عند هللا اإلسالم ما أنوب

. وأؤكد يتحكم فيها أحد غيرهعلى نفسه الرحمة. رحمته وسعت كل خلقه ال 

َۡعلََ لٱ  . هذه ليست نقطة ثانوية أن ٱَكلٱ َوَّلٱ ب  لٱ مٱنلٱ ر ِه ن ِهُهلٱ لۡۡلَقُّ
َ
وتُوالٱْ للۡعٱلَۡ لٱ أ

ُ
ٱيَنلٱ أ لٱ لَّل ِه
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َرَٰط لٱ  لٱ ص  لٱ إ ََلَٰ ْ ا لٱ َءاَمنُو  لٱ لَّله يَن لٱ ََۡهاد  َ لٱ لَّه لٱ ِإَونه لٱ قُلُوبُُهۡ ي ۥ لٱ ََّلُ لٱ َفتُۡخب َت لٱ ب ه ۦ
ْ لٱ َف ُۡؤم نُوا
ۡستَق  م لٱ   . 1لٱ 54لٱ مُّ

 

* * * 

 

بين ارفين ببواطن األمور؛ فهو القرآن ليس كتابا خفيا مخصصا للع كتاب م 

أي إلى كونه وحيا طبيعته ل. ولكن نظرا للمأليجب تلقينه وتعليمه للعالمين 

؛ ال يمكن ألي  تتقارب وتتكاملتضمن عدة مستويات للقراءة فإنه ي، إلهيا 

فهوم من النص المعنى المإن . يستعيض عنهاتفسير حرفي أو معنوي أن 

عد تحليل الخطاب وفق سياقه الخاص والعام ويتم هو الذي يتوصل إليه ب

 لصالحه أقصى حد من المعطيات.يتضافرالوقوف على هذا المعنى حينما 

وال ؛  جميع البشر الذين يتمتعون بالعقل والمنطق في متناولالقرآن إذن 

 .يستعصي إال على الصم البكم والعمي الذين ال يعقلون

 

ة على أن القرآن يولي أهمية خاصة عشرات األمثلي تابيجد القارئ في ك

، ومن ثم معرفة  ، التفكير المنطقي والبحث عن المعرفة ر ويدعو إليهللتفكّ 

، هو دين ألنه  قانونا في حد ذاته وإنما وحيشريعة أو هللا. القرآن ليس 

الحق الذي ال يحق إال ، سنن هللا في خلقه اإلنسان وبين  يؤسس الصلة بين

واجتناب وفعل الخير والرحمة والبّر  والسالمباإلسالم واإليمان ، بالعلم 

 .؛ تلك هي رسالة اإلسالم األصلية السوء

 

                                                 
 .54سورة الحج ، اآلية  1



الرسالة األصلية لإلسالم

103 

وبشكل زمنيا وخالفا للكتاب المقدس وأغلبية الكتب الدينية التي تعرض 

قصة خلق العالم وخلق اإلنسان والرسل واألنبياء ، فإن القرآن  متسلسل

، ال يسرد  الكريم ، باستثناء بعض الحاالت ومنها قصة يوسف 

األحداث والوقائع بشكل متواتر ومتتابع في سورة معينة وإنما يفّصلها في 

. فالقصد من  عدة أجزاء عبر النص بحسب ما تقتضيه الموعظة والَهْدي 

اث وتكرارها بأساليب مختلفة ليس مفاده السرد التاريخي عرض األحد

 وإنما العبرة والتدبر والبحث العلمي للتسامي بالنفس إلى اإلسالم. 

ويدعو إليه فإن القرآن ليس كتاب تاريخ وال  هموعلى عكس ما يظن بعض

قانون مدني أو جنائي بالمعنى االصطالحي للكلمة ؛ إذ يتطلب فهمه 

فهو الوحي  .قيقا متعدد التخصصات جملة وتفصيــالالعميق تحليال د

 اإللهي وكالم هللا الذي يخاطب عقل اإلنسـان ووجدانه معا. 

 لٱ َمَثل لٱ ٱ
لٱ مٱنلٱ ُك  ََۡءانٱ لٱ لۡلُق لٱ َهََٰذا لٱ فٱ ٱلن ِهاسٱ لٱ ّ ۡفَنا لٱ ََص ِه لٱ لٱ َولََقۡد ۡكََثُ

َ
لٱ أ ََبَٰٓ

َ
لٱ فَأ لٱ إٱل ِه لنل ِهاسٱ

  89الٱ ُكُفورّٗلٱ 
1
،   لٱ َهََٰذالٱ نَزنۡلَا

َ
لٱ أ لٱ َّۡو ًعّٗ ٱ َتَصد  الٱ مُّ عّٗ ۡيَتُهۥلٱ َخَٰشٱ

َ
أ ََ لٱ ل ِه لٱ َجَبل  َٰ

ََۡءاَنلٱ لََعَ لۡلُق
ونلٱَ  َُ لٱ لََعل ِهُهۡ لٱ َيَتَفك ِه ٱلن ِهاسٱ ۡمَثَُٰللٱ نَۡۡضٱُبَهالٱ ّ

َ
ٱۡلَكلٱ لۡۡل ٱ لٱ َوت َِةٱلٱ لَّ ِه ٱۡنلٱ َخۡش  21لٱ م 

2
.

* * *

بها نفسه ذ كرت عبارة "رب عز وجل  ومن الصفات التي وصف هللا

 عالمية اإلسالم لتعبّر عن مفهوم مرة في القرآن ، العالمين" اثنتان وأربعين

.89سورة اإلسراء ، اآلية  1
.21سورة الحشر ، اآلية  2
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ليس رب السماء  سبحانه وتعالىوهو الدين الذي يدعو الناس كافة. فاهلل 

فحسب وال رب األرض فحسب بل هو رب العالمين ، رب السماوات 

المسلمين  بعض الشيء علىهذا المفهوم استعصى واألرض وما بينهما. ولئن 

 ة : ــثـديـحـة الـات العلميــه على ضوء المعطيـبكل معاني دـه يتجسـل فإنـاألوائ

  َلٱ لۡلَعَٰلَمٱَّيلٱ ََۡعۡوُنلٱ َوَمالٱ َربُّ لٱ َوَمالٱ بَۡيَنُهَما  لٱ إٱنلٱ لٱ 23لٱ قَاَللٱ فٱ ۡرضٱ
َ
لٱ َولۡۡل َمََٰوَٰتٱ لٱ لّس ِه قَاَللٱ َربُّ

وقٱنٱَّيلٱَ  لٱ مُّ لٱ  1  ،لٱ 24لٱ ُكنُت  دي َٰيٱ لٱ لََو لٱ إٱَلََٰهُكۡ  لٱ َوَمالٱ ر ِهلٱ لٱ 4إٱن ِه ۡرضٱ
َ
لٱ َولۡۡل َمََٰوَٰتٱ لٱ لّس ِه بُّ

لٱ  لٱ لَّۡمَشََٰٱقٱ  .2لٱ 5بَۡيَنُهَمالٱ َوَربُّ
 

لئن كان العلماء ال يزالون يتساءلون فيما إذا كانت هناك كائنات حية أخرى في 

  : ذلكألنظمة الشمسية فإن القرآن يقّر الكون في خضم المليارات من المجرات وا

 لٱ يَْسُجدلٱُ لٱ ٱ  َ لٱ لٱ َوَّٱ لٱ فٱ لٱ َدٓاب ِهة لٱ َما لٱ مٱن ۡرضٱ
َ
لٱ لۡۡل لٱ فٱ لٱ َوَما َمََٰوَٰتٱ لٱ َللٱ لٱ لّس ِه لٱ وَُهۡ  َولَّۡمَلَٰٓئٱَكُة

وَنلٱ  ُ وَنلٱ لٱ 49يَۡسَتۡكبٱ َُ ٱنلٱ فَۡوقٱهٱۡ لٱ َوَيۡفَعلُوَنلٱ َمالٱ يُۡؤَم  50ََيَافُوَنلٱ َرب ِهُه لٱ م 
3
. 

 

* * * 

 

أكثر من أربعة عشر قرنا وفي وسط الصحراء أوحى هللا جّل وعال  منذ

أن القرآن المنزل هو ذكرى لإلنسانية قاطبة ، ال تبديل  إلى محمد 

لكلماته ، حفظه هللا من التحريف ومن التغيير. فأهل االختصاص اليوم 

أقدم نا من لَ يقّرون بأن المصحف الذي بأيدينا اليوم ال يختلف عما وصَ 

                                                 
 .24-23اآلية سورة الشعراء ،  1
 .5-4سورة الصافات ، اآلية  2
 .50-49سورة النحل ، اآلية  3
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لٱ ِإَون ِهالٱ ََّلُۥلٱ لَلٱ لٱ المخطوطات القرآنية.  ََ ٱۡك نۡلَالٱ لَّل  . ولكن 1لٱ 9َحَٰفٱُظوَنلٱ إٱن ِهالٱ ََنُۡنلٱ نَز ِه

 هذا األمر ال يضمن الوصول إلى فحوى القرآن والمغزى العظيم لرسالته

لٱ َكَٱي يلٱ لٱ إٱن ِهُهۥلٱ :  إاّل بسلطان العلم وااليمان ََۡءاني ُق
لٱ لٱ 77لٱ  لَ ۡكُنون  لٱ م ِه لٱ كٱَتَٰب  لٱ 78فٱ

لٱ  وَن َُ لٱ لُّۡمَطه ِه لٱ إٱل ِه ۥ  ُه لٱ َيَمسُّ لٱ لٱ 79ل ِه لٱ لۡلَعَٰلَمٱََّي ٱ لٱ ر ِهب  ٱن لٱ م  لٱ ُهَولٱ لٱ 2  ،لٱ 80تزَنٱيلي بَۡل
لٱ  ٱِدي لٱ َّم ِه ََۡءاني لٱ لٱ 21قُ ُۡفوظِۢ لٱ ُّم ِه لٱ َّۡوح   .3لٱ 22فٱ

 

كانت لكل حضارة قيمها األخالقية كما كانت  رسول هللا عهد على 

مفاهيم الخير والشر مختلفة من شعب آلخر، و لكن منذ النصف الثاني من 

، كما  القرن العشرين بلغت اإلنسانية مستوى عال من الحضارة والمعرفة

أن العلوم والتكنولوجيا تشهد طفرة غير مسبوقة. لكن حقيقة اإلنسان ال 

بنيته ، ورغم تغير مظاهره الضعف في أصل تزال كما كانت أول مرة ؛ ف

ال يزال الفساد والشر مستشّرين بمسميات بقي جوهره هو هو لم يتغير. 

والبـؤس جديدة كالظلم والتدليس والتـالعـب بالجماهـيـر والظالميـة 

 البيئـة  وتدهور المغشوشة والتجارة األزمات وجميع أنـواع والمجازر

لٱ َولۡۡلَۡحَٱلٱ لٱ  .وانقراض األنواع والتلّوث وتغير المنــاخ ٱ لٱ للَۡب  لٱ فٱ لٱ للَۡفَساُد ََ َظَه
ُعوَنلٱ  َۡجٱ ٱيلٱ َعمٱلُوالٱْ لََعل ِهُهۡ لٱ يَ يَقُه لٱ َبۡعَضلٱ لَّل ِه ُذٱ لٱ َّلٱ يۡدٱيلٱ لنل ِهاسٱ

َ
ٱَمالٱ َكَسَبۡتلٱ أ  .4لٱ 41ب

 

 ارتبط الحديث عنهم بسياقاليوم أصبح اإلسالم والمسلمون هاجس العالم. 

. ففي أفريقيا وآسيا وأمريكا الجنوبية وفي الحروب واإلرهاب والمهاجرين
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وتدّمر الغابات وت جّف البحيرات واألنهار ت ستنزف مناطق عدة من العالم 

الماليين من الناس دون يعيش كما  ، األراضي والقرى وت شّرد األهالي

ومئات اآلالف يموتون ضحايا المجاعة والقتل المدقع مستوى الفقر 

والخطف واالتجار باألعضاء باإلضافة إلى الماليين من النساء الالتي 

يتعرضن للضرب والعنف ومئات اآلالف من األطفال الذين يقاسون من 

تبلغ درجة قصوى  عنها إال حيني تحدث العبودية ... كل هذه الحاالت ال 

 أو في مناسبات المباريات العالمية لكرة القدم.الفظاعة من 

 

* * * 

 

 ُِۡكۡ يلٱ لٱ ٱيَنلٱ مٱنلٱ َقۡبلٱُكۡ لٱ َوَيُتوَبلٱ َعلَ لٱ لَّل ِه يَُكۡ لٱ ُسََنَ لٱ لَُكۡ لٱ َوَيۡهدٱ َ ٱ ُبََّي  لٱ َّلٱ ُ يَُٱيُدلٱ لَّ ِه
لٱ َيكٱِ يلٱ   ٌ لٱ َعلِٱ ُ لٱ لٱ 26لٱ َولَّ ِه ُِۡكۡ  لٱ َعلَ لٱ َيُتوَب ن

َ
لٱ أ لٱ يَُٱيُد ُ لٱ يَت ِهبٱُعوَنلٱ َولَّ ِه ٱيَن

لٱ لَّل ِه َوُيَٱيُد
ِمّٗلٱ  لٱ َعظٱ ًَِۡل لٱ َم ْ لٱ تَمٱِلُوا ن

َ
لٱ أ َهَوَٰتٱ لٱ لّش ِه لٱ للٱ 27ا لٱ وَُخلٱَقلٱ يَُٱيُد لٱ َعنُكۡ   ٱَف لٱ َُيَف  ن

َ
لٱ أ ُ َّ ِه

نَسَُٰنلٱ َضعٱِفّٗلٱ   .1لٱ 28الٱ لإۡلٱ
 

عبر بحوالي ملياري مسلم تعاظ م  اإلسالم في تزايد مستمر ولو عدديا 

مما سيجعله عاجال أم آجال أول دين المعمورة كما يتضاعف عدد معتنقيه 

تقدم اإلسالم يتناقض مع انحطاط بعض المسلمين كما أن  في العالم.

فسَّر إال بالبعد العالمي لرسالة اإلسالم وانحسار شأنهم وهذه المفارقة ال ت  

 األصيلة التي ال تخضع للتقلبات المختلفة التي يواجهها المسلمون منذ قرون. 
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 َٱَهلٱ لٱ لٱ َوَّۡولٱ َك ٱهۦٱ
لٱ ُُك  ٱينٱ لٱ لَل 

ُهۥلٱ لََعَ ََ ُۡظهٱ لٱ َّلٱ ٱ لٱ لۡۡلَق  لٱ َودٱينٱ ٱٱُّۡهَدىَٰ رَۡسَللٱ رَُسوََّلُۥلٱ ب
َ
لٱ أ ٱي  ُهَولٱ لَّل ِه
  الم الذي يسمو بالروح وأنـــــيجب أن ندعو لإلسلذلك . 1لٱ 9لُّۡمۡۡشٱُكوَنلٱ 

. فمن كان مؤمنا على يقين ومسلما نرفض الظالمية والتعصب واإلرهاب

على علم تكون له بالضرورة قيم إنسانية فال يمكن بأية حال من األحوال 

 أن يصبح ظالميا أو مجرما.   

 

في العالم أمرا واقعيا ؛ ومن اليوم ظهور الدّجال والشعوذة أضحى 

وره مميزاتهما التظاهر بالفضيلة وبالتقوى. أتباعهما كثير إلى أن يتم هللا ن

. تَْحت غطاء بالعلم والمعرفة ويزهق الباطل وتندحر قوى الظالم والشر

إسالم مشّوه حّرف الجهلة  المتعصبون الديَن السمح باقتراف أبشع الجرائم 

ضد هللا وضد اإلنسانية. وبتشويههم القيم العالمية لإلسالم أشعلوا نار الفتنة 

طائفية. وإن كان من والكراهية بين الناس وزرعوا الفساد والعنف وال

أن هؤالء المجرمين األشرار يستهدفون ويهددون الحضارة  يالبده

اإلنسانية جمعاء فإن المسلمين هم أول ضحايا نظرياتهم وممارساتها 

  .الفاجعة

 

المجرمون ال دين لهم وال مل ة ، يرتكبون الجرائم ويعيثون في األرض 
ار المجرمين وأولياء الشيطان.  فسادا. إن اإلسالم يدين ويتوع د كل  الفج 

الويل لهم في هذه الدنيا وفي اآلخرة. إن اإلسالم بريء من الجرائم 
باسمه وبغير حق المارقون المنحرفون والفظائع والمجازر التي يرتكبها 

والمجرمون. أولئك هم أولياء الشيطان وأولئك هم المفسدون في األرض 

                                                 
 .9سورة الصف ، اآلية  1
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عـتـديـن وال الـمـفـسـديــن في األرض وال حق ا. إن  هللا ال يحب العــدوان والـمـ
 سـافـكي الــدمــــــــــاء والـمـجـرمــيــــن.

 

العقيدة الظالمية  فيرتكب باسم اإلسالم اإلرهاب الذي يُ  ن مشكلةمُ كْ تَ 
هذه العنيفة التي تحث على التعصب وتدعو إلى الكراهية والقتل. 

اإلسالم األصلية والخائنة لها  تعاليمعلى البدع المخالفة ل القائمة المعتقدات
جعل منهم مجرمين تو  ضعيفةالعقول الوذوي ؤثر على الجهلة ت ي التيه

وتعليم وتوعية المسلمين برسالة اإلسالم األصلية  تبليغعلينا عتاة. يجب 
 لعلم والتقدم والتسامح والسالم والحضارة.التي تحمل ا

 

 لشقاق فمن الوحشية والعنف.اإلحسان والخير من حقيقة اإليمان. أما ا

أي عدوانية إجرامية ،  ض طول حياته حروبا هجوميةلم يخ    الرسولف

وما كان مضطّرا على خوضها كانت كلها دفاعية وناذرا ما كانت وقائية. 

أما الذين جاؤوا من بعده وسلكوا نهجا مختلفا فهم يتحملون مسؤوليته أمام 

 إنسانية وعالمية بينما العقائدرسالة اإلسالم األصلية ف. التاريخهللا وأمام 

. الرسالة الذاتإلى الطائفية واالنطواء على  التقليدية الموروثة تفضي

 يةالتقليد العقائدأما ؛  العالمين رب هي تعاليم هللا لإلسالم األصلية

 .المتعصبون والمذهبيون وضيقو األفق المتحجرة فهي كل ما يتشبث به

 

عون التنافر وتمزيق الشمل بين أهل الضالل مبلغا بعيدا فهم يتقط  بلغ لقد 
، وكل منهم يصرخ بكلمة "هللا  كل حزب بما لديهم فرحون  ، مــهـنـيـم بـرهـأم

أكبر" ، وكل منهم يد عي الدفاع عن اإلسالم الحق وهم في غمرة من 
عنف والخرافات والالجهل الذي آل بهم إلى االنحدار إلى مدارج الظلمات 
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حتى أصبح العديد منهم رهينة معتقدات بالية أكل الدهر عليها وشرب. 
  م".ـــــــــــــــــــيـظـعـي الــوة إال باهلل العلـول وال قـى بعد ذلك إال قول "ال حــفماذا يـبق

 

 ۡهَللٱ لۡلكٱَتَٰلٱ لٱ
َ
أ لٱ َوَللٱ قُۡللٱ َيَٰٓ ٱ لٱ لۡۡلَق  لٱ دٱينٱُكۡ لٱ َغرۡيَ لٱ َللٱ َتۡغلُوالٱْ فٱ ۡهَوا َءلٱ قَۡوم لٱ بٱ

َ
قَۡدلٱ لٱ تَت ِهبٱُعو الٱْ أ

َضلُّوالٱْ َكثٱريّٗلٱ َضلُّوالٱْ مٱنلٱ َقۡبُللٱ 
َ
لٱ الٱ َوَضلُّوالٱْ َعنلٱ َسولٱَ َوأ لٱ بِٱ  .1لٱ 77ا ءٱلٱ لّس ِه

 

عيد المسلمين. فهو يوم  عندعاشوراء وعلى سبيل المثال نذكر إحياء يوم 
يع فيه الفرح والبهجة والسرور وفي الوقت نفسه يوم  لبعض المسلمين َيشِّ
بون فيه أنفسهم. ال يعقل أن يكون هذا  حداد وحزن لمسلمين آخرين ُيعذ ِّ

بال  المؤرخون المسلمون يجمع اليوُم يوَم فرح وسرور وال يوم كرب وعذاب. 
ثناء على أن مسلمين مزعومين قتلوا الحسين حبيب رسول هللا صلى تاس

 61محرم  10هللا عليه وآله وسلم وحفيده وقطعوا رأسه في يوم عاشوراء )
يمكنه  ميالدية(. فمن يا ُترى من أم ة محمد  680أكتوبر  10هجرية/

أن يبتهج ويفرح في ذلك اليوم ؟ وبالمقابل كيف يمكن لمسلم أن يعذ ب 
ذكارا لمقتل الحسين وللتنكيل بآل بيت رسول هللا في ذلك اليوم تِّ  نفسه

صل ى هللا عليه وآله وسل م ؟ أي نص قرآني يتبعه هؤالء وأولئك ؟ إن يوم 
عاشوراء يوم يجب أن يكون مناسبة للتدبر والتأمل في تاريخنا لنعتبر 

 عسى أن يكون لنا غد أفضل.
 

ألنبياء ومن واالهم عليهم السالم ، ، أعياد ميالد اأما فيما يخص األعياد 
لم يعهد أن أنبياء هللا موسى وعيسى ومحمد عليهم السالم قد احتفلوا بعيد 
ميالدهم. ولم يعرف أن اليهود والمسيحيين أو المسلمين األوائل قد أحيوا 

يدل  جد أثراال نفحفالت احتفاء بميالد أنبيائهم. وإذا تتبعنا تاريخ األديان 
                                                 

 .77سورة المائدة ، اآلية  1
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قد حثوا أتباعهم على إقامة ذكرى لمولدهم بل هو أمر  على أن الرسل
لكن مع هذا ال بأس من إحياء هذه األعياد ما دامت ال تكتسي  محدث.

  طابعا مقدسا.
 

ومعلمين لتبليغ التوحيد الذي جاءت  موفدينيعي ن ويرسل  كان الرسول 
 به رسالة اإلسالم. ولكنه لم يعي ن سلطة دينية وال حكومة ؛ وال شخصا

لممارسة سلطة سياسية أو دينية  وقطعيعلى وجه التحديد وبشكل مؤكد 
أو كلتيهما من بعده. فاإلسالم األصلي لم ُيْضفِّ إذًا صفة الشرعية على 
إقامة مؤسسة أيًا كانت صورتها وأيا كانت طبيعتها ؛ العقائد التقليدية هي 

ينقل فلسفة عه إلى يومنا هذا. اإلسالم التي شر عت ذلك وال زالت تشر  
فاإلسالم ال يمكن أن يمثله  الحياة ؛ أما التقاليد فتنقل أيديولوجية نظام.

رجال الدين وال أية سلطة دينية بل وال أية مؤسسة تابعة للدولة. أما علماء 
 بآرائهم. اإلدالءالدين اإلسالمي فليست لديهم سوى صالحية واحدة هي 

 صيحة".قال : "الدين الن وقد روي أن رسول هللا 

 

ت دأفي ظروف تاريخية يطول سردها هنا ، و  (632 )بعد وفاة الرسول 
ر بعُضهم ،  التشريع في جميع المجاالتأحداث ووقائع بالكثير إلى  ففس 

وبالغ آخرون  من وجهة نظره ،وفقا لما رآه صحيحا   القرآن وسنة الرسول
ونتج عند المسلمين عن ذلك كله ما مصالحهم. و  ألهوائهم تبعاففسروهما 

علم الكالم والفقه. واليوم يجب علينا أكثر من و والشريعة ُيعرف بالتشريع 
وبطريقة علمية أي وقت مضى أن ندرس ونبحث بالتفصيل وبعمق 

وما آل إليه بعد وفاته ،  اإلسالم في عهد الرسول وموضوعية تاريخ 
كي يتسنى لنا  ،المسلمين  أصول الدين لدىعلم الفقه و علم كيف نشأ و 

 العودة إلى حقيقة رسالة اإلسالم في صورتها األصلية.
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 ْسماَءلٱ ُُك ها
َ
. ليتفكر اإلنسان ويعقل ويتدبر األمور 1لٱ )...(لٱ وََعل ِهَ لٱ ٓاَدَملٱ اْۡل

ويشر ع تبعا لذلك. فشريعة هللا الوحيدة التي ال تتبدل وال تتغير هي 
الفيزياء المضطردة منذ أن خلق هللا السنن الجارية الثابتة مثل قوانين 
اب ـان واألسبــكـمـان والـــزمـون بالـرهـالكون ، ال غير. وكل ما عداها م

ــــــالـعـه تــــــــم في قولـهـفـاء وصــرف هم كما جـــــــطـتـل الــة وأهـلـهـوالغايات. لكن الج ــ ــ  ى :ـــ
 ٱَهالٱ )...(لٱ لٱ ب لٱ قُلُوٌبلٱ للٱ َيْفَقُهوَن لٱ للٱ لٱ َُّهْ  لٱ ٓاَذاٌن لٱ َوَُّهْ  ٱَها لٱ ب وَن ُ لٱ للٱ ُيبْۡصٱ ْعَُّيٌ

َ
لٱ أ َوَُّهْ 

وَلَٰئٱَكلٱ ُهُ لٱ الَْغافٱلُون
ُ
لٱ  أ َضلُّ

َ
لٱ بَْللٱ ُهْ لٱ أ نَْعامٱ

َ
وَلَٰئٱَكلٱ ََكْۡل

ُ
ٱَهالٱ أ  .2لٱ 179لٱ يَْسَمُعوَنلٱ ب

 

، أما وحي إلهي وحده يدرك أن القرآن الذي أوتي نصيبا من العلم المسلم ف
 والقرآنعرضة للصواب والخطأ. أنه ، أي  فهو من اجتهاد البشرسواه 

هللا  قالفحينما ؛ وحرية المعتقد بل  يؤكد صراحة على حرية الرأي والتعبير
َقاُلوا َأَتْجَعُل فِّيَها َمْن   :لمالئكة أنه جاعل في األرض خليفة لجل  وعال 

ُس َلَك  َك َوُنَقدِّ  َماَء َوَنْحُن ُنَسبِّ ُح بَِّحْمدِّ ُد فِّيَها َوَيْسفُِّك الدِّ  ُيْفسِّ
3
جاء الرد  ،

إِّنِّ ي أَْعَلُم َما اَل َتْعَلُموَن  :  اإللهي بالحجة دون تقريع وال تعنيف
4
وهذا  .

ن،  يجري على إبليس أيضا له هللا سبحانه وتعالى  فالقرآن يذكر كيف أذِّ
. من هذا الموقف وفي وتبريره بعصيانهوبالتصريح بل  ةمعصيالاختيار ب

الكثير من آيات القرآن يستنبط موقف اإلسالم الصريح من حرية االعتقاد 
 .والتعبير

                                                 
 .31سورة البقرة ، اآلية  1
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اإلنسان األساسية وهي ليست حكرا على  إن الحرية جزء من مقومات
ها كل المضطهدين والمستضعفين اإلنسان الغربي. ناشد الحرية وهتف ب

في األرض ، من سائر األقوام والشعوب عبر تاريخ اإلنسانية. وقد ساهم 
بة والمستعبدة في ترسيخ وإقرار هذا المفهوم نهيكفاح الشعوب المستعمرة وال

 النبيل للحرية. فالحرية وثيقة الصلة بتطور اإلنسان ورقيه.
 
، وذلك  البلدان التي يقال عنها "إسالمية" هي آخر من ألغى الرقّ  إن

التخلف في حق البشر يبرهن على مدى تناقض اإليديولوجية التقليدية مع 

التي تحث على عتق الرقيق. كما   تعاليم القرآن الكريم وسلوك الرسول

ظروف ب ط، المرتب سياقها عناآليات القرآنية  يخرجونأن التقليديين الذين 

، يدعون إلى إبقاء المرأة تحت  العصر والمكان واألسباب والغايات

؛ وكثير من المسلمين يصدقون لألسف خطابهم دون تمييز  وصاية الرجل

وال يزالون متخلفين فيما يتعلق بتحرر المرأة. وهذا يتناقض تماما كذلك 

 مع فحوى القرآن والرسالة األصلية لإلسالم.

 
ونساء ، يولدون ويظلون بالضرورة أحرارا وسواسية في جميع البشر، رجاال 

الحقوق أمام هللا حتى يوم القيامة ؛ إن القراءة التحليلية للقرآن الكريم ال 
لكن التقليديين الضالين الذين  ، تدع أي مجال للشك في هذا الشأن

شأنهم شأن  عن السياق القرآني إخراجهاو  معانيهابتشويه يعر فون الكلمات 
الخطيئة  تارتكب التين الذين يرو جون أن المرأة هي يد والمسيحياليهو 

 .1األولى ، بل إنهم ينقلون ذلك حرفيا من كتبهم المقدسة
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تكون تحت  على وجوب أنأن المرأة ليست مساوية للرجل و وللبرهنة على 
عاءات أخرى أن هللا لم يجعل  وصايته ، يؤكد التقليديون الضالون ضمن اد ِّ

ينشرن الدعوة وسط قوم غالظ ال أيمكن تخيل نساء نبيات  نساء أنبياء.
يحكمهم قانون وال دين ، يتحاربون ويتقاتلون ، ويضحون باألطفال 
ويناصبون المرأة أشد العداء ، قوم لم تكن للمرأة قيمة عندهم في أي وقت 

؟ وإذا علمنا ما يعانيه كثير من النساء في عصرنا  المتاعأكثر من قيمة 
 تالتي كان الفظيعةالحاضر، فبأي كلمات يمكن أن نصف الظروف 

 عيش فيها النساء منذ عقود وقرون وآالف السنين ؟ت
 

* * * 

فأصحاب البدع يشو هون اإلسالم ، دين التوحيد والمعرفة وحرية االعتقاد 
ليستحدثون منه عقائد ظالمية ومتخل فة مة وحرية االختيار والتسامح والمسال

المضمنة في القرآن تدعو و . لكن الرسالة األصلية لإلسالم وبغيضة وعنيفة
إلى غير ذلك ؛ فالمعاملة السمحة هي القاعدة في التعامل االجتماعي 

طاغيـة مثل فرعون ، أمر هللا موسى وهارون عليهما  حتى عند مـخـاطـبـةف
لٱ لٱ  السالم بالقول اللين لٱ إٱن ِهُهۥ ََۡعۡوَن لٱ فٱ لٱ إٱََلَٰ لٱ لۡذَهَبا  لٱ لٱ 43َطَِغَٰ لٱ قَۡولّٗ لٱ ََّلُۥ ٱنّٗلٱ لٱ َفُقوَل  

الٱ َّل ِه
لٱ  ۡولٱ ََيََۡشَٰ

َ
لٱ أ َُ   44ل ِهَعل ِهُهۥلٱ َيَتَذك ِه

البد أن يقتدي ، وأمثالها ُكْثُر ، فبهذه اآلية  1
ذا كان والمسالمة في اإلسالم ، فإ مرونةمثال آخر يدل على ال المسلم.

كان   على غير المسلمين ، فإن الرسولعموما دخول المساجد محظورا 
 يستقبل اليهود والنصارى وغيرهم في المسجد.
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يشير القرآن الكريم بكل وضوح إلى أن العنصرية هي أول خطيئة ارتكبت 

؛ إّن الشيطان كان  بحق الناموس اإللهي وأن الشيطان هو أول من ارتكبها

ْنه  َخلَْقتَنِي ِمن نَّاٍر َوَخلَْقتَه  ِمن ِطينٍ  :  مبينالإلنسان عدوا   قَاَل أَنَا َخْير  ّمِ
1
. 

 ونظر إليه بازدراء فهو كل من ادّعى أنه خير من غيره ِعرقا ونسبا ومن ثَم

يعلم أن العنصريين كثيرون في جميع أنحاء ، فاهلل الشيطان يتّبع خطوات  بذلك

 مـم أو أنسابهـاس مقترنا بتقواهم ال بأصولهـالن ل التفاضل بينـوقد جع العالم

  ٱَللٱ ئ
لٱ َوَقَبا  ا لٱ ُشُعوبّٗ لٱ وََجَعۡلَنَُٰكۡ  نََثَٰ

ُ
لٱ َوأ  َ لٱ َذَك ٱن لٱ م  لٱ َخلَۡقَنَُٰك  لٱ إٱن ِها لٱ لنل ِهاُس َها يُّ

َ
أ َيَٰٓ

لٱ  لٱ َخبٱريي  ٌ لٱ َعلِٱ َ لٱ لَّ ِه لٱ إٱن ِه َُٰكۡ   ۡتَقى
َ
لٱ أ ٱ لٱ لَّ ِه لٱ عٱنَد َََمُكۡ  ۡك

َ
لٱ أ لٱ إٱن ِه  ْ ََعاَرفُو ا  َلٱ

2
 . وكل

ام آخر ــه في مقـام وي على عليـالمرء يمكن أن يعلو في مق ل يدرك أنـعاق

  َالٱ َيْعَملُونلٱ ٱَغافٱٍللٱ َعم ِه الٱ َعمٱلُوالٱ َوَمالٱ َربَُّكلٱ ب ٱم ِه لٱ َدرََجاٌتلٱ م  ٍ
  132 َولٱُك 

3
. 

 

يبدأ كّل عرض بمقدمة يتبعها توسيع لينتهي بخاتمة. والقرآن يتبنّى هذا 

الفاتحة ليتوسع في معانيه ومضامينه ابتداء من المنحى إذ يستهل بسورة 

، سورة البقرة ، ويختتم بالسور القصار التي يعود معظمهما  السورة الثانية

الرجوع إلى ب التأويل إلى بدايات نزول الوحي للداللة على مدى أهمية

 األصل.
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ليست هجرته إلى  ،  بعد عهد الرسولعليه األمر خالفا لما استقر 

يمكن أن ؛ فهذا التقويم  ( هي بداية التقويم اإلسالمي622المدينة المنورة )

لٱ َشْهَ   القرآن  نم  يستنبط لْفٱ
َ
ٱْنلٱ أ لٱ م   1لٱ ََّلْلَُةلٱ الَْقْدرٱلٱ َخرْيٌ

 أي مع بداية   ، 

رسالة و. 610 نزول الوحي )اآليات الخمس األولى من سورة العلق( سنة

التيار فضل ي( بينما 632-610الوحي ) مدةاإلسالم األصلية تشمل كل 

 عليه. واالعتمادالتمسك بالتقويم الهجري التقليدي والمعتقدات المتوارثة 

أن التقويم الهجري تم  فيهم التقليديون بما،  يقّر جميع المؤرخين المسلمين

تاريخ عن ن الكريم القرآبينما يتحدث .  الرسول( بعد عهد 638إحداثه )

َحدَّد التقويم بأن ي  يقضي فالحس السليم والمنطقي (. 610) ليلة نزول الوحي

مع الهجرة  يبدألم ابتداء بأهم حدث في اإلسالم أي نزول الوحي ؛ فاإلسالم 

 .المجيد القرآنوإنما مع بداية نزول 

 
له انعكاسات هائلة ذات طابع   التقويم الهجري بعد عهد الرسول تبنّيإن 

أتاح وال يزال يتيح للتقليديين دعم عقائدهم زيفا  . فقدسياسي وديني وفقهي

حساب وزورا إذ يفضلون اآليات المدنية )التي نزلت بعد الهجرة( على 

لٱ )...( :  وتعالى ركاآليات المكية )التي نزلت قبل الهجرة(. يقول هللا تبا
لٱ  ٱَبْعضٱ ٱَبْعٍضلٱ لٱ أََفُتْؤمٱُنوَنلٱ ب وَنلٱ ب َُ لٱ َوتَْكُف  )...(لٱ الْكٱَتابٱ

2
.
 

م( وخالل  680-656م والفتنة الكبرى ) 632سنة  بعد وفاة الرسول  

قرون كانت األسباب التي نجمت عنها الخالفات والصراعات والعداوات 
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بين المسلمين سياسية محضة ثم تعقّبها ترجيح وتقديم مرجعية سنة 

نا في سياق تلك الصراعات الحادة  الرسول  ِمعا ود ّوِ وأحاديثه اللذَْين ج 

ولخدمتها. فقد لعبت تلك الخالفات دورا هاما في العناية بجمع وتدوين 

للمذاهب  وتوظيفها انتصارا األحاديث والروايات المنسوبة لرسول هللا 

تعتدّ له بمنظار ما كل فرقة تفهم القرآن وتؤوّ والنحل وردا على الخصوم. 

به من الحديث والسنة. ونظرا الختالف تلك األحاديث والروايات ، والتي 

ما تكون متناقضة ، اختلفت تأويالت القرآن ونتج عن ذلك خالفات  كثيرا

عقائدية وفقهية أصلها اجتماعي وسياسي ليس إال. فال يزال النقاش دائرا بين 

حة هي أم ضعيفة أم المؤرخين والمحدثين بشأن قيمة تلك األحاديث ، أصحي

موضوعة. ومع هذا راجت وانتشرت تلك األحاديث بين الناس ونالت قيمة 

 ورا ـــهائلة لدى الكثير من المسلمين حتى فاقت قيمة القرآن الذي أصبح مهج

  ۡٱكلٱ لٱ لَّل  لٱ َعنٱ نٱ
َضل ِه

َ
لٱ أ لٱ ل ِهَقۡد لٱ َخُذولّٗ نَسَٰنٱ ٱۡۡلٱ لٱ ّ َِۡطَُٰن لٱ لّش ِه ِۗلٱ َوََكَن لٱ َجا َءِنٱ لٱ إٱۡذ لٱ َبۡعَد لٱ 29لٱ َٱ

لٱ  ٱ ََب  ََۡءاَنلٱ َمۡهُجورّٗلٱ َوقَاَللٱ لّ َِهُسوُللٱ َيَٰ َُذوالٱْ َهََٰذالٱ للُۡق لٱ لَت ِه لٱ قَۡوِمٱ وأصبحت  .1لٱ 30الٱ إٱن ِه

    هذه األحاديث هي الباعث األول على تفرقة جمعهم وتشتت شملهم.

 
إن مصنفات السنة والحديث قد دونت في فترة تتراوح بين قرن ونصف 

لكثير اوالدراسة العلمية ت ثبِت أن  رسول هللا وقرنين ونصف بعد وفاة 

ضمن بشكل مقنع صحة محتواها وال مدى وثوقه ودقته. يهذه الكتب ال  من

التاريخية لحقائق فهذه المصنفات تعتمد على الروايات بالسند وال تعرض ا

بعض األحاديث كانت ت عد بإال بطريقة تقريبية. ويجب التنبيه هنا إلى أن 
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المئات
1
اآلالف. كما بفي بداية جمعها ثم تفاقم عددها بعد أقل من قرن لت عدّ  

أن دراسة السند ت بيّن أن أقدم األحاديث ظهرت في أواخر القرن السابع
2
 

لحروب األهلية. ففي مع انتهاء الفتن وا للميالد وأوائل القرن الثامن تزامنا  

الفترة نشأت التيارات السياسية والفكرية والعقائدية والكالمية والفقهية  هذه

والتي أصبحت أساسا لكل المذاهب اإلسالمية وأصبح الموروث الديني 

 للمسلمين امتدادا لها. 

 

دورا   لعبت األحداث والظروف التي مر بها المسلمون بعد وفاة الرسول

 تمثّل الرواسبمدونات الحديث والسيرة. فهذه النصوص  مهما في انتشار

والمفاهيم األيديولوجية والسياسية واالجتماعية لتلك الفترة. لذلك يوّظف 

هذه الكتب ذات المضامين غير اليقينية  من داخله وخارجهأعداء اإلسالم 

لما يخدم أغراضهم ومقاصدهم فيشّوهون بذلك صورة اإلسالم. والشك أن 

للقرآن يتناقض مع صريح نص ات وأحاديث تعطي تفسيرا فّجا  ثمة رواي

أقواال وتصّرفــات تتنافى وشخصيته  اآليات كما تعزو إلى الرســول 

  .األصلية وتناقض رسالة اإلسالم

 

لم التقاليد التي م من هالمحسوبون على الدين يلتمسون أفكار المتعصبون 
نسعى إلى أن  علينا إذاً لمسلمين. تاريخ ا يأت بها اإلسالم البت ة بل أفرزها

لتمييزها   الرسول جاء بهاكما ها وتعليم رسالة اإلسالم األصليةنشر 
السياسية واالجتماعية  الظروفعن تقاليد المسلمين التي أنتجتها ونصبْتها 
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التي غرقت فيها الفرق اإلسالمية خالل عدة قرون حتى أصبح  والتاريخية
المبني على من الصعب التفريق بينها وبين الدين اإلسالمي السمح 

 .والمسالمة حمساتوالواإلحسان  والبرصالح التوحيد والداعي إلى اإل
 
 المنغلقون فكريا والمجرمون والذين يكرهون اإلسالم يوهمون الظالميونف

أن اإلسالم مرادف للكراهية والعنف. فهذا يخدم خطابهم المثير بالجهلة 

فيشجع بذلك على حرب  ؛ والدنيء ويثير العداوة والبغضاء ويوقع الفرقة

 .نحذرهم فالنتيجة ستكون الفوضىحضارات. إذا لم ال

 

 لٱ للٱ لٱ إٱن ِه لٱ ِإَويَتا ي  لٱ َولإۡلٱۡيَسَٰنٱ ٱٱۡلَعۡدلٱ لٱ ب َُ ُم
ۡ
لٱ يَأ َ لٱ َعنٱلٱ لٱ َّ ِه لٱ َوَيۡنََهَٰ َبَٰ َۡ لۡلَفۡحَشا ءٱلٱ لٱ ذٱيلٱ لۡلُق

ونلٱَ  َُ لٱ يَعٱُظُكۡ لٱ َلَعل ِهُكۡ لٱ تََذك ِه ى لٱ َولۡۡلَِۡغٱ َٱ ٱيَنلٱ لٱ ؛  1لٱ 90لٱ َولُّۡمنَك َوَللٱ تَُكونُوالٱْ َكٱَّل ِه
قُوالٱْ  ِ يلٱ َتَف َِه لٱ َعَذاٌبلٱ َعظٱ ٱَكلٱ َُّهۡ  ئ ْوَلَٰٓ

ُ
لٱ َوأ ٱَنَُٰت   ِ لٱ لۡۡلَ لٱ َمالٱ َجا َءُهُ  لٱ َبۡعدٱ لٱ مٱنُۢ

ْ لٱ َولۡختَلَُفوا
لٱ )...(   ؛ 2لٱ 105 لٱ لُّۡمۡۡشٱكٱََّي لٱ مٱَن ْ لٱ تَُكونُوا لٱ دٱيَنُهۡ لٱ لٱ 31َوَل ْ قُوا لٱ فَ َِه ٱيَن لٱ لَّل ِه مٱَن

َِعّٗلٱ  يۡهٱۡ لٱ فََٱُيوَنلٱ َوََكنُوالٱْ شٱ ٱَمالٱ ََلَ لٱ ب لٱ يٱۡزبِۢ  .3لٱ 32ا لٱ ُكُّ
 

على الرغم من هذه المعاني السامية التي تضمنتها مثل هذه اآليات تفرق بعض 
المسلمين إلى فرق وملل وتقط عوا أمرهم يكف ر بعضها بعضا غلو ا وظلما ، 

لوا  القرآن وأخرجوا واضعين خلف ظهورهم رسالة اإلسالم األصيلة ؛ فأو 
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 .105سورة آل عمران ، اآلية  2
 .32-31، اآلية  سورة الروم  3



 الرسالة األصلية لإلسالم
 

119 

موثوقة ما أنزل هللا النصوص عن مدلوالتها بل واعتمدوا دونه على روايات غير 
  م".ـــــــيــظـعـي الـــــلـوة إال باهلل العــول وال قــالم هللا "فال حــوا بها كــــخـسـان نــــبها من سلط

 ٱَغرۡيٱلٱ عٱۡلم لٱ لٱ ٱلٱ ب لٱ لَّ ِه ُللٱ فٱ لٱ َمنلٱ يَُجَٰدٱ نٱري لٱ لٱ َوَللٱ كٱَتَٰب لٱ ىلٱ َوَللٱ ُهدّٗلٱ لٱ َومٱَنلٱ لنل ِهاسٱ  .1لٱ 8لٱ مُّ
 

الشخص الذي ينصت ولكنه ال يسمع شيئا ، يتعلم لكنه ال  لُ ثَ المؤسف للغاية مَ 
يفهم شيئا ، يعتقد أنه يعرف لكنه ال يفقه شيئا ، يرتجل في عمله لكنه ال يتقن 
شيئا ؛ في نهاية المطاف ال يفلح سوى في التذاكي ؛ حتى ُيفني حياته في خدمة 

 باطله ، حياة بكاملها تسري في عجلتها اليومية.
 

أنا مسلم ، وأشهد أن ال إله إال هللا وحده ال شريك له وأشهد أن محمدا عبده 
ورسوله ، أي أن الدين عند هللا هو اإلسالم ، إسالم الوجه هلل واالنقياد لطاعته 
والقبول بأمره. أنا ال أشهد أن أبا بكر أو عمر أو عثمان أو عليا رسل هللا. إنما 

صابوا وأخطأوا ، وليسوا معصومين من ، أ هم مسلمون من أصحاب الرسول 
هللا وحده منزه ومطلق أدعوه هو وال أشرك به أحدا. أنا ال أنتمي الخطأ. 

وهذا ال يحول دون إحساسي العميق  إلى أي مذهب ديني أو فقهي بالتحديد ،
بأن من واجبي أن أدافع عن المسلمين ، وأنا واحد منهم ، على اختالف مآربهم 

بشدة إيقاع مزيد من الفرقة بينهم. أقف ضد الذين يفرقون  ومشاربهم ؛ وأرفض
كانوا. هللا ال يحب العدوان وال المعتدين.  اً بين الناس ويوقعون الفتنة بينهم ، أي  
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هو يحكم بينهم وهو على كل شيء شهيد ؛ وال أحد سواه يمكن أن يقول من 
 يدخل الجنة ومن يدخل النار. 

 

؛ ال أحد سواه  لتي تعلو على كل شيءالمؤمن يعتقد أن هللا هو الحق ، الحقيقة ا
، فآراء الناس حول الحقيقة  يملك الحقيقة المطلقة. كل له حقيقة خاصة به

الحقيقة تتسم بالوحدة ليس  "تختلف باختالف وجهات نظرهم حولها ؛ ومع ذلك 
 "دائما وال تستهدف إال صغائر األمور تلجأ إلى السهولة، بينما النقض والبدع  إال

(. الحقيقة هي المعرفة المعترف بها كحق 1949-1861\)موريشيوس بلونديل
وبأنها موضوعية مطابقة للواقع وهي بهذه الصفة تكتسب قيمة عالمية ومطلقة 

أعلى في نظام  كمثل ؛ إنها معيار ومبدأ االستقامة والحكمة عند الكل ونهائية
 أو كليهما. الفكر أو العمل

 

العقائد الفقهية السياسية الموروثة من تاريخ المسلمين بعد وفاة من بعض 
تخالف رسالة اإلسالم األصلية نفسها. ومع ذلك يعتبرها   الرسول

ثابتة وباقية إلى يوم الدين. لم تعد رسالة اإلسالم  االكثيرون لألسف حقائق
إنها ،  ز في المقام األولعزَّ م وتُ األصلية وقيمه العالمية هي التي ُتعلَّ 

عقائد مبنية على طقوس من الذي ُيعلَّم هي ، إنما  أو منسية محجوبة
 بمنظارفاق المستقبل آحيث ُينظر الى أكل الدهر عليه وشرب عصر 
غربلة ، وإنما يجب  يحتاج إلى إصالحال ! اإلسالم البعيد  يالماض
وض تدريـس الدين الحنيــف ُيَدرَّس عنه. ونزع صفة القدسية  التراث عِّ

ٱيَنلٱ   ، فأين نحن منالـتـراث الديني على أنه اإلســالم بزعمهم  اَّل ِه
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لٱ  َماَواتٱ لٱ اّس ِه لٱ َخلْقٱ لٱ فٱ وَن َُ لٱ َوَيَتَفك ِه ٱهٱْ  لٱ ُجُنوب
لٱ َولََعَ لٱ َوُقُعوًدا َِاًما لٱ قٱ َ لٱ اَّ ِه وَن َُ يَْذُك

لٱ َرب ِهَنالٱ َمالٱ َخلَْقَتلٱ َهَذالٱ بَاطٱًَللٱ سلٱُ  رْضٱ
َ
 .1 191لٱ بَْحانََكلٱ فَقٱَنالٱ َعَذاَبلٱ انل ِهارَواْۡل

 

أغلبية المؤسسات الدينية الراهنة تنشر المعتقدات التقليدية البالية وتشجع 
على التمسك بالطقوس الجوفاء واالنصياع األعمى لها ؛ فليس من 
أولويات هذه المؤسسات ترجيح كفة رسالة اإلسالم األصلية التي جاء بها 

التي ظهرت على كفة العقائد المبنية على التقاليد  القرآن وبل غها الرسول 
وترسخت كديانة منذ ذلك الحين. لقد آن األوان أن  بعد وفاة الرسول 

يقوم المسلمون بهذا التمييز ويسترجعون المعنى األصلي لإلسالم فيصلحوا 
 أنفسهم وفقا لذلك.

 

والمذكور والموضح في القرآن الكريم يجب   الرسول جاء بهاإلسالم كما 
. هذا اإلسالم مرادف سماالأن يكون المرجع األساس لكل مسلم جدير بهذا 

للعلم والمعرفة والتسامح والتقدم. أما التيار التقليدي فهو إيديولوجية مرادفة 
يتقدم وال  لتاريخ، ا لن يعودو ، أصبح ماضيا  لماض متجمد في التاريخ

مآل ف . وعالوة على ذلكعز وجل ، إنه ناموس هللا مهما فعلنايعود للوراء 
الفكري والخرافات والتقديس األعمى هو الركود العقائد المبنية على التقاليد 

؛ كلها  والعقائد العمياء والدخول في قوالب متكررة والجهالة والظالمية
 شرور يجب اجتنابها.
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راح المقلدون ، على حساب القرآن والفكر والعقل ، يرو جون لألحاديث واألقوال 
انتصارا وتعصبا لمذاهبهم وأهوائهم وتأويالتهم للقرآن  المنسوبة إلى الرسول 

الكريم دون مراعاة الرسالة األصلية لإلسالم ودون االنتباه للظروف التاريخية 
على الرغم من وروث الديني للمسلمين واالجتماعية أو األحداث التي أفرزت الم

لٱ   هللا قد أنذر : أن لٱ لَّۡهَوىَٰٓ ُقلٱ َعنٱ لٱ لٱ 3َوَمالٱ يَنطٱ لٱ وَۡحيلٱ يُوَحَٰ  .1لٱ 4إٱۡنلٱ ُهَولٱ إٱل ِه
 

يقينا إنما هو الوحي اإللهي ال غير.  هذه اآليات تثبت بأن كالم رسول هللا 
اإللهي المكرر . وهذا األمر 2مرة في القرآن الكريم 332" قد وردت قل فعبارة "

 عدة مرات هو من صلب الخطاب القرآني لتبليغ رسالته التي ال تنضب. فما
بالتأكيد وباليقين هو ما أمره هللا بقوله وحيا وهو في القرآن  الرسول قاله 

لٱ لٱ  شاف كاف. ي ٱ
َ
ِۖلٱ فَبٱأ ٱ ٱٱۡۡلَق  َِۡكلٱ ب لٱ َعلَ لٱ َنۡتلُوَها ٱ ٱۡلَكلٱ َءاَيَُٰتلٱ لَّ ِه يثِۢلٱ ت ٱلٱ لٱ َيدٱ َبۡعَدلٱ لَّ ِه

لٱ يُۡؤمٱُنوَنلٱ   .3لٱ 6َوَءاَيَٰتٱهۦٱ

 

من أفعال وسلوك فهي صحيحة بالتأكيد واليقين في   ة الرسولأما سن  
والخلق العظيم. فالقرآن سرد لنا  والرحمة القرآن الذي يصفه بالحكمة والرأفة

من قول وفعل وتبليغ رسالة ربه كما نقل لنا  ما أمر هللا به رسوله 
أسلوبه في تدب ر األمور وتسييرها ، بل يصف القرآن سيرة الرسول محمد 

 ة بما في ـن ومع الناس كافــــومع المؤمني زيده ومع ـــــحتى مع آل بيت

                                                 
 .4-3سورة النجم ، اآلية  1
ه هذا األمر  2  .للنبي في أغلب األحيان ُوج ِّ
 .6سورة الجاثية ، اآلية  3
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في القرآن ،  1ذلك الزواج والطالق. وقد ذكرت كلمة "السن ة" ست عشرة مرة
و باألولين ، وال يمكن العثور في القرآن ، على كلها مرتبطة باهلل أ

 . اإلطالق ، عن كلمة "سنة" مرتبطة مباشرة بالرسول محمد 
 

لذلك إذا َثبتت صحة حديث أو سنة نبوية علميا يجب اعتبارها في اإلطار 
المتعصبون الذين يد عون التدين ف السياقي التاريخي الذي نبعت منه.

اإلسالم  ال منالتقاليد التي تقترن بتاريخ المسلمين مواقفهم من يستلهمون 
،  أن نتحرك لإلخبار وتعليم ونشر رسالة اإلسالم األصلية اً نفسه. يجب إذ

، المعرفة والتوحيد واإليمان والصالح   كما عرفت في عهد الرسول
بينها وبين اإلسالم  يز؛ والتمي والبر واإلحسان والتسامح والمسالمة

نته وأسسته الظروف الفقهية السياسية المحتجب بالتق اليد والذي نسجته وكو 
 واالجتماعية والتاريخية التي اختلطت برسالة اإلسالم األصلية.

 

أهم من و  إن الدين عند هللا هو اإلسالم ، والسالم كما ينص  القرآن جوهره
لٱ   : مبادئه وقي مه لٱ فٱ ْ لٱ لۡدُخلُوا ْ لٱ َءاَمُنوا ٱيَن لٱ لَّل ِه َها يُّ

َ
أ لٱ َكٓاف ِهةّٗلٱ َيَٰٓ ۡل ٱ ٱ لٱ تَت ِهبٱُعوالٱْ لٱ لّس  َوَل

لٱ  يلٱ ُخُطَوَٰتٱ لٱ َعُدو  لٱ َلُكۡ  لٱ إٱن ِهُهۥ ى َِۡطَٰنٱ بٱَّييلٱ لٱ لّش ِه ، أما التيار التقليدي فهو 2 مُّ
ه   تاريخ المسلمين بعد وفاة الرسولعن إيديولوجية نتجت  وال يمكن عد 
، الخطيرة والمثيرة للقلق في  وفي ظل الظروف الراهنة أصال من الدين.
من واجب جميع العقالء تشجيع ودعم وتعزيز  ه، أرى أن مجتمعنا الحديث

 األعمال والمؤل فات العلمية المتعلقة برسالة اإلسالم األصلية.

                                                 
 أربع عشرة مرة في المفرد ومرتان في الجمع. 1
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والمدرك لألمور واع بأن اإلسالم األصيل هو األكثر قدرة على مواجهة 
هي ؛ وهذه األيديولوجية  التصدي لهاو  األيديولوجية التقليدية بكفاءة علمية

تتناقل التي ، وهي  سبب أسباب الجهل والتجاهل والتخلف في مجتمعنا
 الكثير من محدثات األمور التي أنتجت األفكار واألفعال الشائنة.

؛ ولكنك عندما تعرض موضوعا بطريقة  دثون ضجيجاحْ المغرورون يُ 
وينكصون على أعقابهم وال يبقى لديهم إال ، يرتبكون  نعلمية وبتمك  

 .باطلهمعرض 
 

 إن  اإليمان باهلل تعالى والعمل الصالح متالزمان تالزًما وثيقا. على المسلمين
بمبدأ البر واإلحسان ورعاية الحرمات وشجب كل ما يسيء  االلتزام

المخالفين الذين ينشرون العنف والشحناء.  وردعلإلسالم ويشوه سمعته 
 على مرأى األصيل ،ينبغي على المسلمين النهوض لتعزيز عظمة اإلسالم 

 .بكل قيمه السامية ومقوماته الحضارية كالعلم والسلم والحرية والتسامح ، العالم
 

* * * 

 

كافة. ولكي نفهم  للناساب هللا ـكت وهو مــالكري رآنـزِّم إذًا بالقـتـلـْ نـلِّ 
ُهَولٱ   : الكريمــة ح المناص من تدبر اآليةــيـحـل الصـرآن على الشكــقـال

ٱي لٱ  لٱ َءاَيَٰتيلٱ لٱ لَّل ِه لٱ مٱۡنُه لٱ لۡلكٱَتََٰب َِۡك لٱ َعلَ نَزَل
َ
لٱ لٱ أ مُّ

ُ
لٱ أ لٱ ُهن ِه َۡكَمٌَٰت لٱ ُّمُّ َُ َخ

ُ
لٱ َوأ لۡلكٱَتَٰبٱ

لٱ لٱ ُمتََشَٰبٱَهَٰتي لٱ  َِت ِهبٱُعوَن لٱ َف لٱ َزۡيغي ٱهٱۡ  لٱ قُُلوب لٱ فٱ ٱيَن لٱ لَّل ِه ا م ِه
َ
لٱ لۡلفٱۡتَنةٱلٱ فَأ لٱ لبۡتٱَغا َء لٱ مٱۡنُه َبَه لٱ تََشَٰ َما
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وٱلٱ 
ۡ
لٱ َوَمالٱ َيۡعلَُ لٱ تَأ وٱيلٱهٱۦ 

ۡ
ٱَغا َءلٱ تَأ لٱ َيُقوُّوَنلٱ َءاَمن ِهالٱ َولبۡت لٱ لۡلعٱۡل ٱ ُخوَنلٱ فٱ َٰسٱ يلٱ َوللر ِه ُ لٱ لَّ ِه لٱ إٱل ِه ۥ  يلَُه
يلٱ  لٱ ُك  ٱهۦٱ لٱ لٱ ب ۡلَبَٰبٱ

َ
ْوُّوالٱْ لۡۡل

ُ
لٱ إٱل ِه لٱ أ َُ ك ِه يلٱ َوَمالٱ يَذ ِه ٱَنا لٱ َرب  ٱۡنلٱ عٱندٱ  .1لٱ 7م 

 

تنص هذه اآلية على معاني دقيقة وعميقة ، سيما حينما يتناولها العالم 
ثمة مستويان من الفهم والتحليل على قدم  ؛ إذ المجتهد في السياق القرآني

المساواة من األهمية وال غناء عن كليهما ، أحدهما على مستوى المقطع 
. على مستوى السياق ككل أي الجمل فيما بينهاأي الجملة واآلخر 

فالمستوى األول يخص  فحوى الكتاب نفسه وجوهره وهو ثابت ال يتغير 
لب رسالة اإلسالم األصيلة. أما المستوى  ، فهو بتغير الزمان والمكان

 الثاني فيخص أشكال وسبل تطبيقه التي يمكن أن تتخذ عدة أوجه حسب
وفقا للسقف المعرفي  الزمان والمكان واألسباب والغاياتظروف 

 والحضاري لكل جيل ولكل بيئة.
 

 صالحإتحتاج قناعتنا أحيانا إلى إعادة النظر وإلى تقييم جديد وربما إلى 
القصاص في زمان مثال يذكر القرآن  للوصول إلى حقيقة معنى قضية ما.

؛ وعلى هذا األساس يرجح  كانت تعيش فيه مجتمعات متخلفة وبدائية
)القدرة على القص والعمل  "narrative"القص القرآن الكريم أسلوب 

لٱ   تبعا لذلك( لدى َِت ِهبٱُعوَن لٱ َف لٱ الَْقْوَل لٱ يَْسَتمٱُعوَن ٱيَن
ٱيَنلٱ اَّل ِه لٱ اَّل ِه ولَئٱَك

ُ
لٱ أ ْيَسَنُه

َ
أ

ْۡلَابٱلٱ 
َ
لٱ اْۡل وُّو

ُ
لٱ أ لٱ ُهْ  ولَئٱَك

ُ
لٱ َوأ ُ لٱ اَّ ِه والحضارة . إن مستوى المعرفة  2 َهَداُهُ 
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الذي بلغته مجتمعاتنا الحديثة ال يسمح لنا على اإلطالق بالتصرف 
 ول هللاــــقـر. يـوب متحضــلـبأسو  يةقاو و عدالة ب، وإنما  الغريزي وبروح االنتقام

لٱ َلَعل ِهُكْ لٱ   : ىـــــالــارك وتعـــتب ْۡلَابٱ
َ
لٱ اْۡل وَلٱ

ُ
لٱ أ لٱ يَا َِاةٌ لٱ َي لٱ الْقٱَصاصٱ لٱ فٱ َولَُكْ 

تفرغ قلبك من الغيظ والضغينة لن تستطيع أن تمأله بحب  ما لم .1 َتت ِهُقونلٱَ 

 في خلقه.وتنشره هللا 

 

، هل يوجد في القرآن نص يلزم  وبغض النظر عن التقاليدمثال آخر 
؟ بكل تأكيد ال. كلمة  فو الظر  تالمسلمين بالتضحية بالحيوانات أيا كان

" باللغة العربية يمكن أن تكون لها معان كثيرة ترتبط بظروف الهدي"
الزمان والمكان واألسباب والغايات. إنه المصطلح المستخدم في القرآن 

" استخدمت في ما يخص تضحية ذبح، بينما كلمة " فيما يتعلق بالحج
ذبح فأين هو من الناحية اللغوية. وهو مقصود ؛ الفارق كبير  راهيم إب

ذبح ماليين وماليين هل يتفق وبناء على هذا تقديم هدي. من حيوان 
المواشي كل عام في عيد األضحى مع رسالة اإلسالم األصلية ؟ إنه 

 سؤال جوهري يجب أن يتفكر فيه كل من يؤمن باهلل ويخشاه.
 

َننِّ أن الرسول، يروى فِّ  وللتذكرة ضحى في حجة الوداع عمن لم   ي الس 
ي كل هذا الصنيع يضاهيضح من أمته ممن شهد بالتوحيد والبالغ. 

. أي في قيام الساعةمنذ ذلك الحين وحتى تم ت أضاحي الحيوانات التي 
، يمكن لكل مسلم أن يكتفي بهدي أيا كانت طبيعته  يوم عيد األضحى
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لٱ ُۡلُوُمَهالٱ َوَللٱ دٱَماؤَُهالٱ   أو النحر : الذبحيكون ملزما بدون أن  َ لَنلٱ َيَناَللٱ اَّ ِه
لٱ َمالٱ  لٱ لََعَ َ لٱ اَّ ِه وا ُ ٱ َُكب  لٱ َلٱ لٱ لَُكْ  َََها لٱ َسخ ِه ٱَك لٱ َكَذّ لٱ مٱنُكْ  لٱ اَل ِهْقَوى لٱ َيَناَُّلُ ن َولَكٱ

نٱَّيلٱَ  ٱلٱ اُّْمْحسٱ ٱ    .1 َهَداُكْ لٱ َوبَۡش 

 ُلٱ يَطٱريلٱ ٍَ ٱ لٱ َوَللٱ َطائ رْضٱ
َ
لٱ اْۡل لٱ لٱ َوَمالٱ مٱنلٱ َداب ِهٍةلٱ فٱ ََناَيِْهٱلٱ إٱل ِه ْمَثالُُك ِبٱ

َ
َمٌ لٱ أ

ُ
ْطَنالٱ لٱ أ الٱ فَ َِه م ِه

ونلٱَ  ٱهٱْ لٱ ُُيَْۡشُ لٱ إٱََللٱ َرب  ٍءلٱ ُث  ِه لٱ مٱنلٱ ََشْ لٱ الْكٱَتابٱ أي يزدري . المسلم الحق ال 2 فٱ
، وال يرو عه وال يسجنه  ال يحقره وال يهينه وال يسيء معاملته أبدا، ف كائن

ن أن يكون ذلك عبثا أو ناهيك عوال يقتله بدون مبرر وجيه وشرعي 
استخفاف حيوانا ب. وحتى في حاجته للتغذي ال يحق له أن يقتل استلذاذا

ة وجسامة العملية وهو واع جدي  ويراعي بل يجب عليه أن يذكر اسم هللا 
  بخصوصيتها كتضحية. فاتقوا هللا يا أولي األلباب لعلكم تفلحون.

 لٱ كٱَتَٰلٱ لٱ يثٱ لٱ لۡۡلَدٱ ۡيَسَن
َ
لٱ أ َل لٱ نَز ِه ُ ٱيَنلٱ لَّ ِه لٱ لَّل ِه لٱ ُجلُوُد لٱ مٱۡنُه َُّ لٱ َتۡقَشعٱ َ َثاِنٱ لٱ م ِه ا تََشَٰبٱهّٗ لٱ مُّ ا بّٗ

ٱلٱ َيۡهدٱيلٱ  ٱَكلٱ ُهَدىلٱ لَّ ِه َّٰ لٱ َذ ٱ  لٱ لَّ ِه َٱ لٱ ذٱۡك وُبُهۡ لٱ إٱََلَٰ
لٱ تَلٱَُّيلٱ ُجلُوُدُهۡ لٱ َوقُلُ ََيَۡشۡوَنلٱ َرب ِهُهۡ لٱ ُث  ِه

لٱ َفَمالٱ ََّلُۥلٱ مٱۡنلٱ َهاٍدلٱ  ُ لٱ لَّ ِه لٱ َمنلٱ يََشا ُء لٱ َوَمنلٱ يُۡضلٱلٱ ٱهۦٱ  3لٱ 23ب
.

واالعــتدال في كل شيء بعيــدا عن كل توخي الوسط ـيحـث على إذًا فاإلســالم 
َاًسالٱ يَُوارٱيلٱ َسْوٓاتٱُكْ لٱ َورٱيًشالٱ   أشكال التطــرف. نَزنْلَالٱ َعلَُِْكْ لٱ ۡلٱ

َ
لٱ ٓاَدَملٱ قَْدلٱ أ يَالٱ بَنٱ

.37، اآلية  سورة الحج 1
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َاُسلٱ ولٱَ  لٱ لٱ اَل ِهْقَوىلٱ ۡلٱ ٱَك لٱ ذَّ لٱ َخرْيٌ ٱَك ونلٱَ َذّ َُ ك ِه لٱ يَذ ِه لٱ لََعل ِهُهْ  ٱ لٱ اَّ ِه لٱ ٓايَاتٱ . تغطية 1 مٱْن
والحجاب أو  ، أو البوبو أو الجالب وارتداء القميص/الدافة أو إطالق اللحية الرأس

وال شأن له برسالة  والتآويل النقاب أو البرقع أو التشادور، كل ذلك ناتج عن التقاليد
لمظاهر جميعا تسيء اليوم إلى ، هذه ا اإلسالم األصلية كدين. بل على العكس

في  وهي،  ال سيما في الدول غير اإلسالمية وتؤذيهم سمعة اإلسالم والمسلمين
 نظر الكثير مرادفة لالنغالق الفكري والطائفية واالستفزاز والعدوان.

 

بحقيقة اإلسالم ال يمكنه بأية حال من األحوال أن ول والواعي ؤ المسلم العالم والمس
إسالم النور  تفشي هذه المظاهر الخارجية هو الُمعب ِّر عن اإلسالم.يدعم أن يكون 

رداء التقاليد العقائدية ليتحول إلى دين أُْلبِّس  الذي كان وراء نشوء العلوم الحديثة
الماضي. يجب أن يعود ما كان لها أن تخرج من طقوس رجعية متخلف 

 يجبكما ؛  ضارة والتقدم، إسالم العلم والح اإلسالم األصليةإلى رسالة المسلمون 
وأنفسهم من األذى وأن يحفظوا دينهم ال ُيلقوا بأنفسهم إلى التهلكة أيضا أن  عليهم

 من كل حكم مسبق ضار.و 
 

فعبادة هللا ال تتجسد بمالبس غريبة تلفت األنظار وال بطقوس وشطحات 
تخدع األبصار وال بإيماءات وهمية وبكلمات تلفيقية وبتضحيات َبْخسة 

. عبادة هللا تتجسد في قرار صائب يعقبه عمل صالح. عبادة هللا زهيدة
والتقرب إليه هو أن تحب خلقه وتخدمه وتعمل صالحا وتكون نافعا غير 
عقيم. المسلم والمؤمن والملتزم هو الذي يكون سليم القلب مطمئن النفس 
يفشو السالم واألمن واألمان ، يحسن للناس فتطمئن له القلوب وتركن إليه 

 األفئدة ، يعيش ويموت في أمن وسالم.
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 ةّٗلٱ لٱ م ِه
ُ
لٱ أ لٱ َجَعلَۡنَُٰكۡ  ٱَك َّٰ لٱ َوَسطّٗلٱ لٱ َوَكَذ ْ َُكونُوا ٱ لٱ َل  لٱ َويَُكوَنلٱ ا لٱ لنل ِهاسٱ لٱ لََعَ ُشَهَدا َء
يلٱ لّ َِهُسوُللٱ َعلَُِۡكۡ لٱ َشهٱِدّٗلٱ  لٱ ُهَولٱ لٱ 1  ،لٱ 143لٱ )...( ا ٱۦ  َهادٱه لٱ جٱ ٱلٱ َيق ِه لٱ لَّ ِه َوَجَٰهٱُدوالٱْ فٱ

ىلٱ  ج  ََ لٱ َي لٱ مٱۡن ٱينٱ لٱ لَل  لٱ فٱ ُِۡكۡ  لٱ َعلَ لٱ َجَعَل لٱ َوَما َُٰكۡ  لٱ ُهَولٱ لٱ لۡجَتبَى   َ َٰهِٱ لٱ إٱبَۡر ُكۡ  بِٱ
َ
لٱ أ ٱل ِهَة م 

لٱ َسم ِهلٱ  َُٰكُ  َكلٱُ ى لٱ َّلٱ لٱ َهََٰذا لٱ َوِفٱ لٱ َقبُۡل لٱ مٱن لٱ لّ َِهسلٱُ ــلُّۡمۡسلٱمٱََّي لٱ َشهٱًِدالٱ ــوَن وُل
لٱ َوتَُكونُلٱ  لٱ َعلَُِۡكۡ  ى لٱ لنل ِهاسٱ لٱ لََعَ لٱ ُشَهَدا َء ْ لٱ لٱ )…(لٱ 2  ،لٱ 78لٱ )...(وا ُ لٱ لَّ ِه يَُٱيُد

لٱ َوَللٱ يَُٱيُدلٱ بٱكلٱُ  ٱُكُ لٱ لۡليُِۡسَ لٱ ـب  .3لٱ 185لٱ )...(ُ لٱ لۡلُعِۡسَ
 

والمسلم يعاهد هللا على أن يؤمن به مخلصا له الدين. إنه يسارع في 
الخيرات وهو محسن ، فيأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ويدعو الناس 
إلى هللا واإلصالح والعدل. له في الحياة الدنيا نصيب واآلخرة خير وأبقى 

وال وإن خير الزاد التقوى. فالمؤمن الحق هو الذي يستشعر وجود هللا ، 
يشتغل بسواه ، في كل حال إن نام أو قام ومتى عمل أو استراح ، في 
حالة المرض أو الصحة، في شبابه وشيخوخته  فهو يعيش مع هللا ويتطلع 
إليه ، فال يموت إال وذكر هللا  في قلبه وعلى شفتيه. هذا المؤمن له الدنيا 

سلم في عيش واآلخرة. فالمؤمن الذي يقبل على هللا ويحيا في حضرته ، ي
طمئنان مع بني جنسه ، سالم مع األحياء ومع وا رضى، وكله وسالم 

 الوجود كله ، سالم مع هللا الرحمن الرحيم. أولئك هم المقسطون.

                                                 
 .143سورة البقرة ، اآلية  1
 .78سورة الحج ، اآلية  2
 .185سورة البقرة ، اآلية  3



 علم للساعة -طلـوع الشمـس من مغربهـا 
 

130 

نوا أمة والخالدة ل األصلية إلى رسالة اإلسالم الرجوععلى المسلمين  يكو 
ٱيلٱ َخلََقلٱ لٱ  أمة وسطا ، ٱَكلٱ لَّل ِه لٱ َرب  ٱٱۡس ٱ لٱ ب

ۡ
أ ََ نَسََٰنلٱ مٱۡنلٱ َعلٍَقلٱ لٱ 1لۡق ،  1لٱ 2َخلََقلٱ لإۡلٱ

ما اعتراهم من ُمستنيرين في ذلك بما عل مهم هللا. عليهم أوال أن ينفضوا 
االحباط والخوف وال يتهاونون ، بشتى الطرق والوسائل ، عن التنديد بكل 
ما وكل من يشو ه دينهم بالحقد والعنف إذ على عاتقهم ُتلقى مسؤولية 

قيقة اإلسالم األصلي والتعريف به أمام العالم. الصحوة واستعادة ح
فاإليمان باهلل مقرون بالعمل الصالح وباإلحسان ، فال إيمان بال عمل ، 

 وال عمل بال إيمان.

 

  َونلٱ َُ ُم
ۡ
لٱ تَأ ٱلن ِهاسٱ لٱ ّ ۡخَٱَجۡت

ُ
لٱ أ ٍة م ِه

ُ
لٱ أ لٱ َخرۡيَ لٱ لٱ ُكنُتۡ  وفٱ َُ ٱٱَّۡمۡع َٱلٱ لٱ ب لٱ لُّۡمنَك لٱ َعنٱ َوَتۡنَهۡوَن

لٱ  لٱ َخرۡيّٗلٱ َوتُۡؤمٱُنوَن لٱ لَََكَن لٱ لۡلكٱَتَٰبٱ ۡهُل
َ
لٱ أ لٱ َءاَمَن لٱ َوَّۡو ٱي ٱٱَّ ِه لٱ ّ ِهُه ىلٱ ب لٱ لُّۡمۡؤمٱُنوَنلٱ لٱ ا ٱۡنُهُ  م 

لٱ  ُقوَن لٱ لۡلَفَٰسٱ ۡكََثُُهُ 
َ
لٱ ولٱَ  2 .لٱ 110َوأ لٱ لٱ 1لۡلَعۡۡصٱ لٱ ُخِۡسٍ ِفٱ

لٱ لَ نَسََٰن لٱ لإۡلٱ لٱ لٱ 2إٱن ِه إٱل ِه
ۡبٱلٱ  ٱٱّص ِه لٱ َوتََواَصۡوالٱْ ب ٱ ٱٱۡۡلَق  لٱ َوتََواَصۡوالٱْ ب َٰلٱَحَٰتٱ ٱيَنلٱ َءاَمُنوالٱْ وََعمٱلُوالٱْ للص ِه  .3لٱ 3لَّل ِه

 
* * * 
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اإلنسان بكل ما أوتي من المعرفة يشعر بالحاجة إلى تغذية روحه ، ن إ
والبد من تلبية سعيه الروحي هذا في الوقت الذي تدف ـقـت فيه موجة من 

يهودية مسيحية وأخرى مستلَهمة من معتقدات الشرق األقصى طوائف 
إضفاء صبغة  كالبوذية أو الهندوسية. وقد تمت محاوالت تسعى إلى

وأخرى تسعى إلى إضفاء صبغة مادية على الروحانية  روحية على المادية
المسلمين  في أوساطلكنها باءت بالفشل. وكذلك هي حال الطائفية 

اإلسالم األصـلـيـة هي هدايـة اإلنســان لـيـدرك ما يميز  المنحرفين ، لكن رسالة
الٱ )...( لٱ  بشريتـه والغايـة من وجوده. ََجّٗ ُۥلٱ َُّمۡ لٱ ََيَۡعللٱ َّل ِه َ لٱ لَّ ِه زُۡقُهلٱ لٱ 2َوَمنلٱ َيت ِهقٱ َۡ َوَي

لٱ قَۡدلٱ  ٱۦ  ۡمَٱه
َ
لٱ َبَٰلٱُغلٱ أ َ لٱ لَّ ِه لٱ إٱن ِه ۥ   ٱلٱ َفُهَولٱ َيۡسُبُه لٱ لَّ ِه لٱ لََعَ ۡ لٱ َوَمنلٱ َيَتَوك ِه ُب  ُِۡثلٱ َللٱ َُيۡتَسٱ مٱۡنلٱ َي

الٱ  ء لٱ قَۡدرّٗ لٱ ََشۡ ٱ
لٱ لٱُك  ُ  .1لٱ 3َجَعَللٱ لَّ ِه

 

 
 
 

                                                 
 .3-2سورة الطالق ، اآلية   1



 

 

 

 

 للقــــرآ  مدخل

 
 
 

، وتباينت اآلراء بشأنه ، إيجابية كانت أو  رآنـقـات حول الـــرت الدراســثـك
و بسوء نية. سأعرض في هذا سلبية ، صحيحة أو خاطئة ، عن جهل أ

لة للنقض ؛ إذ يمكن التأكد منها. بالبحث حقائقا حول القرآن غير قا
 يعتمد على دراسات جدية وذات قيمة علمية عالية. التالي  البحثف
 

* * * 

 
 محمد رسول هللا يؤمن المسلمون بأن القرآن هو كالم هللا المنزل على 

وهو في  وهو في سن  األربعين إذ أتاه جبريل م  610سنة  إبتداء من
ت مكة ، فأوحى إليه اآليات األولى من خلوته بغار حراء على مرتفعا

سنة. ولم يكتمل الوحي  22مدى القرآن الكريم. ثم تتابع الوحي وامتد على 
ة قصيرة قبل وفاة الرسول   .م 632سنة  إال مد 

 
إن النص القرآني يحمل في طياته بعض المعالم على تاريخ نزوله على 

محمد 
يخ روايات وأخبارا ثرية . وموازاًة لذلك نقلت كتب السيرة والتار 1

ومتعددة ومتشعبة حول تاريخ القرآن روايًة وكتابًة وجمعا. لكن كل هذه 

                                                 
1
 16سورة القيامة : اآليات ،  32رة الفرقان : اآلية ، سو 106-105سورة اإلسراء : اآليات  

 ...6، سورة األعلى : اآلية  19إلى 
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بشكل متواصل دائم للتأكد  ااألخبار المتناقلة تتطلب تمحيصا وتحليال دقيق
 .   ومن مدى مصداقيتها من صحتها

 
وروايته  الكريم آخر تحظى ظروف ومالبسات جمع القرآن جانبومن 

وكتابته بدراسات عميقة لعدد من المختصين في علوم شتى كعلم اللغة 
. كما أن نطاق المصادر علم الكتابات القديمة وعلم المخطوطاتوالتاريخ و 

المتاحة لهذه الدراسات في تزايد مستمر وطرق معالجة هذه المسألة 
ا متعددة. فالدراسات الناضجة والجدية في مجال تاريخ ومناهج البحث فيه

بشكل كبير عددا من القرآن في القرون األولى لإلسالم تقر  وتعزز 
 األخبار التي تناقلتها مصادر التراث اإلسالمي.

 
روايات المصادر و من جهة الدراسات العلمية الحديثة أقل ما تتفق عليه 

ا تؤكد على أن القرآن مهتان. كلان مهمتامسألتمن جهة أخرى اإلسالمية 
ع بكامله منذ القرن األول للهجرة . فالمخطوطات التي تم 1الكريم قد ُجمِّ

فحصها علميا في إطار هذه الدراسات قد تم تأريخها بنحو عشرين سنة 
                                                 

( واألساس 622يوليو سنة  16أو  15يبدأ التقويم الهجري في فاتح محرم )الموافق ليوم  1

. وهذا التقويم له من مكة إلى المدينة الذي يعتمد عليه هذا التقويم هو هجرة الرسول 

انعكاسات ذات طابع فقهي وسياسي. ويظهر أثر ذلك في الموروث الثقافي الذي يستنقص من 

كية ويعظم المرحلة المدنية لدرجة أفضت ببعضهم للقول بنسخ كثير من أهمية المرحلة الم

. قال إال بالقرآنالذي لم ي بعث  اآليات المكية بآيات مدنية بل وبأحاديث منسوبة لرسول هللا 

ىلٱ   هللا تبارك وتعالى : ٱَبۡعض  لٱ ب وَن َُ لٱ َوتَۡكُف لٱ لۡلكٱَتَٰبٱ ٱَبۡعضٱ لٱ ب َفُتۡؤمٱُنوَن
َ
لٱ َمنلٱ َيفلٱۡ لٱ أ لٱ َجَزا ُء ٱَكلٱ َفَما َّٰ لٱ َذ َعُل

ۡزييلٱ  لٱ خٱ لٱ إٱل ِه الٱ لٱ مٱنُكۡ  لٱ َعم ِه ٱَغَٰفٱٍل لٱ ب ُ لٱ لَّ ِه لٱ َوَما ِۗ لٱ لۡلَعَذابٱ ٱ َشد 
َ
لٱ أ لٱ إٱََلَٰٓ وَن دُّ ََ لٱ يُ لٱ لۡلقٱَيََٰمةٱ َِا لٱ َوَيۡوَم ۡن لٱ لَلُّ ةٱ َِوَٰ لٱ لۡۡلَ فٱ

. لـقـد كـان األولى بالـمـسـلـمـيـن أن يحددوا الـتـقـويـم 85، اآليـة  2 ة. السور 85 َتۡعَملُونلٱَ 

م انطالقا من قوله تعالى في سورة القدر :  610اإلسالمي اعتمادا على بداية نزول الوحي سنة 

   لٱ  َ لٱ َشۡه ۡلفٱ
َ
لٱ أ ٱۡن لٱ م  لٱ َخرۡيي لٱ لۡلَقۡدرٱ ُة

رسالة اإلسالم األصلية تشمل كل سنوات نزول ألن   3ََّلۡلَ

والتركيز  التمسك بالتقويم الهجريية التقليد العقائدأصحاب فضل ي بينما( 632-610الوحي )

 على حساب المرحلة المكية.على المرحلة المدنية 
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( ، وهو ما يمثل في م 656-644بعد مصحف عثمان ، ثالث الخلفاء )
أثبتت هذه من جانب آخر و  قاطعا على مدى قدمها.ماديا ذاته دليال 

مع إلى حد بعيد في شكلها األساس  تتوافقهذه المخطوطات أن الدراسات 
 .ةالمطبوع يةعثمانالحف امصالمصاحف التي بين أيدينا اليوم أي ال
 

* * * 

 

تاريخ جمع وتبليغ  علىنظرة عامة ومختصرة إلى إعطاء مدخل يهدف هذا ال
على  جمع القرآ ُيطلق مصطلح القرآن رواية وكتابة وعن تطور رسمه. 

  .بين دفتين ظه في الصدور، والثاني جمعه كتابةمعنيين أساسيين. األول حف
 

 

 حفظ القرآ  مشافهة :
 

لقد اشتهر قدماء العرب بحدة الذاكرة ؛ فكانوا ال يضاهون في حفظ 
إذ ال يزال األشعار. وقد بقيت هذه المزية لدى بعضهم إلى يومنا هذا ؛ 

 االستماع للقرآن وتالوته من العبادات التي يحرص عليها المسلمون.
 القرآن الكريم وقراءته وحفظه محببا بين المسلمين عربا وأعاجم وهمويظل 

  األمة األكثر حفظا لكتابها المنزل. شكلون ي
 

إن التراث اإلسالمي يؤكد على أولوية التبليغ الشفوي ودوره الحاسم في 
 عملية جمع القرآن وحفظه.
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يجد الباحث أن كتب التراث تتفق على أن الرواية الشفاهية لعبت دورا 
التداول عند لم يكن التدوين كثير كبيرا في عملية جمع القرآن وحفظه ؛ إذ 

العرب قبل اإلسالم شأنهم في ذلك شأن الشعوب القديمة حينذاك. فقد 
عند العرب الذين عرف عنهم  لرواية والحفظ الوسيلة األولَىكانت ا

 استظهار النصوص واألشعار بعناية فائقة. 

 

لم يكن لها شيوع إال رغم وجود دالالت علمية ُتثبِّت وجودها أما الكتابة ف
بعد ظهور االسالم ونزول القرآن إذ عرفت تطورا وانتشارا لم يعهده العرب 

 أضحىلتقاليُد الشفوية ا هاإلسالم في مجتمع تسود عند ظهورمن قبل. 
أهم وسائل تبليغ الوحي المنزل  النقل السمعيمن الطبيعي أن يكون هذا 

  .لها اانوضممساعدة للذاكرة وأن تكون الكتابة مجرد 
 

أول من حفظ القرآن كان  ت كتب السيرة أن محمدا رسول هللا ـلـاقـنـت
كان يحث آل بيته وصحابته على حفظه واستظهاره. ومن ذلك و  .الكريم

مرة كل ما نزل من القرآن   يعرض على جبريلكان  رسول هللا أن 
1في كل عام خالل شهر رمضان

 لكن األخبار وردت بأن جبريل  .
عارضه القرآن آخر رمضان قبل وفاته مرتين عوض مرة واحدة كالمعتاد ؛ 

 .2بالعرضة األخيرة مراجعةلذلك ُعرفت هذه ال
 

* * * 

 

                                                 
( في الحساب القمري الذي يصوم فيه المسلمون تأدية ألحد 9رمضان هو الشهر التاسع ) 1

 أركان اإلسالم الخمسة.
في عرض القرآن كله خالل شهر رمضان ساهمت في نشوء سنّة لدى   وعادة رسول هللا 2

 المسلمين وهي قراءة القرآن بكامله في أيام رمضان فرادى أو جماعات.
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ذ كانت إيذانا بختم القرآن إال شك أن هذه العرضة تكتسي أهمية بالغة 
من بعد أن ُأثبت ما  وذلك في حياة الرسول نهائيا ثبوت مضمونه و 

 دت مواضع اآليات والسور نهائيا. د  ُنسخ وبعد أن حُ ُأثبت وُنسخ ما 
 

 ، تبليغه شفويال المسلمون ة اتبعها إن حفظ القرآن في الصدور وعرضه سن  
ال يقل لكن التدوين بالكتابة قائمة إلى يومنا هذا. هذه القاعدة والتزال 

فالكتابة والرواية هما الدعامتان الرئيسيتان ؛ ي و أهمية عن التناقل الشف
المعتمدتان في تبليغ وحفظ الوحي. من ذلك أن القرآن يذكرهما كبعدين 

 أساسيين لتبليغ الوحي. 
 

رة مثل أول بألفاظ معب   ذاتهالتبليغ الشفوي ُتثبِّته آيات عديدة من القرآن 
الوة" ، "الذكر" ، كلمة من الوحي : "إقرأ" ، و"القرآن" ، ومشتقات كلمة "الت

اإليقاع الصوتي في القرآن ذلك  إلى يضافاألمر "قل".  "القول" وفعل
 بيانا وعذوبة لدى السامعين. 1ن يزيدهما الترتيلوبالغة أسلوبه اللذيْ 

 
على  عالوةو  تبليغه شفويابوالقرآن يعج  بالدالئل التي ُتثبت تزامن كتابته 

فالقرآن يركز على أهمية  العديد من الروايات في هذا الشأن. ذلك توجد
 .  3لدرجة أنه يصف نفسه بعبارة "الكتاب" 2الكتابة

 
 
 
 
 

                                                 
 .4سورة المزمل ، اآلية  1
 كلمة. 279ب في القرآن هو  –ت  –عدد الكلمات المشتقة من جذر ك  2
وسورة  31اآلية  ،وسورة فاطر  45اآلية  ،وسورة العنكبوت  27اآلية  ،سورة الكهف  3

 .52اآلية  ،الشورى 
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 جمع القرآ  كتابًة :
 

مله. وقد تواترت الروايات ارت الشروط ُجمع القرآن كتابًة بكما إن توف  
 جزئيا.واألخبار بشأن لجوء المسلمين المبكر لكتابة القرآن ولو 

 
أولويته لم يكن الوسيلة الوحيدة  رغمي و فالحفظ عن طريق التلقي الشف

للحفاظ على النص القرآني وتبليغه. فقد بدأت كتابة الوحي على عهد 
ومن المرجح أن يكون ذلك قد تمَّ منذ الفترة المكية أي قبل  الرسول 

يملي الوحي مباشرة على الكتبة. وأشهر ُكت اب   الهجرة. فكان الرسول
بي  بن كعب وغيرهم علي بن أبي طالب وزيد بن ثابت وأقل منهما أُ الوحي 

نفسه هو الذي بادر بعملية كتابة الوحي  أن الرسول كثير. كما يتضح 
 منجما أي مفرقا. ليهالذي أنزل ع

 
بين لوحين على  أدلة قاطعة فإن جمع القرآن كتابةً لكن رغم هذا وبغياب 

أن أخبار التراث الكثيرة  فضاًل عن أمر بعيد االحتمال عهد الرسول 
 نصوص من الوحي وجودإلى  تشيرالتي وصفت لنا عملية كتابة الوحي 

وأنها عند وفاته كانت مفرقة بحوزة آل البيت   الرسول على عهد مكتوبة
. أما القرآن كامال فقد كان محفوظا في ذاكرة عدد من المؤمنين. والصحابة

في ذلك العهد  يكتبون الوحي على ما تيسر لهم كتبة رسول هللا وكان 
لم  فبعد وفاته  من خشب وعظام وحجارة وألواح وجلد وعسب ورقاع.

يكن القرآن مجموعا في كتاب بل بقي مفرقا على الحالة التي ُكتِّب بها. 
مكن التساؤل عن السبب في عدم جمع القرآن في كتاب على حياة وهنا ي

. يمكننا أن نلتمس من خالل دراسة تاريخ القرآن الجوانب التي الرسول 
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لم يكن قد  أن الوحي في حياة الرسول هذا الوضع. من ذلك  فسرت
 اكتمل وأن بعض التعديالت مثل النسخ كانت تطرأ عليه من حين آلخر. 

 
 ، فقد تم  1تناقلته الرواياتأما جمع القرآن كله كتابًة بين لوحين ، حسب ما 

 أي في،  وفاة الرسول  منأقل من سنة بعد مرور ،  فترتينعلى 
الخليفة الثالث عثمان بن  عهد( ، ثم في م 634-632خالفة أبي بكر )

(. وقد وردت أخبار كثيرة حول ظروف وأهداف جمع م 656-644عفان )
القرآن كتابة ؛ إذ كان الهدف من أمر الخليفة األول أساسا دعم ذاكرة 

 ضياع الوحي. القرآن للحيول دون حفاظ 
 

ن األحداث التي شهدتها الدولة اإلسالمية أتذكر لنا كتب التراث اإلسالمي 
، حيث استشهد كثير من  م 633موقعة اليمامة سنة ها والسيما بدايتفي 

الصحابي عمر بن الخطاب  سببا في خشية، كانت الحفاظ  الصحابة
 اأبالخليفة  أقنعلذلك  ، ضياع القرآن باستشهادهمعلى  (م 580-644)

أبو بكر أحد القراء وهو زيد بن ثابت  كل فبين دفتين. فجمع القرآن ببكر 
فقد كان حافظا للقرآن ،  .بهاما توفر لديه من مؤهالت للقيام هذه المهمة لِّ ب

وكتابة عنه.  رسول هللا ُمتقنا للكتابة ومن أكثر كتاب الوحي مالزمة ل
ما أورده البخاري  لقرآنلجمع أول عن  ذكرت التي  الروايات شهرأمن و

 : 2في صحيحيه
 

                                                 
 ثمة عدة روايات مختلفة في جزئياتها حول عملية جمع القرآن كتابة. 1
 صحيح البخاري ، كتاب فضائل القرآن. 2
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ْنَدُه ، َقاَل "َأْرَسَل إَِّليَّ َأُبو َبْكٍر َمْقَتَل أَْهلِّ اْلَيَماَمةِّ َفإذا ُعَمُر بن الخطاب  عِّ
رضي هللا عنه إِّنَّ ُعَمَر َأَتانِّي َفَقاَل إِّنَّ اْلَقْتَل َقْد اْسَتَحرَّ َيْوَم  1َأُبو َبْكرٍ 

نِّ  رَّ اْلَقْتُل بِّاْلُقرَّاءِّ باْلَمَواطِّ اْلَيَماَمةِّ بِّقراء القرآن ، َوإِّن ِّي َأْخَشى َأْن َيْسَتحِّ
ْن اْلُقْرآنِّ ، َوإِّن ِّ  ي أَرى َأْن تأمر بجَمَع اْلُقْرآن ُقْلُت لُِّعَمَر َكْيَف َفَيْذَهَب َكثِّيٌر مِّ

تْفَعُل َشْيًئا َلْم َيْفَعْلُه َرُسوُل َّللاَِّّ َصلَّى َّللاَُّ َعَلْيهِّ َوَسلََّم َقاَل ُعَمُر هذا َوَّللاَِّّ 
ُعنِّي َحتَّى َشَرَح َّللاَُّ َصْدرِّي لَِّذلَِّك ، َوَرأَ  ْيُت في ذلك َخْيٌر َفَلْم َيَزْل ُعَمُر ُيَراجِّ

ُمَك وقد  ي َرَأى ُعَمُر ، َقاَل َزْيُد قال أبو بكر إِّنََّك َرُجٌل َشابٌّ َعاقٌِّل اَل َنتَّهِّ الَّذِّ
ُكْنَت َتْكُتُب اْلَوْحَي لَِّرُسولِّ َّللاَِّّ َصلَّى َّللاَُّ َعَلْيهِّ َوَسلََّم َفَتَتبَّْع اْلُقْرآَن َفاْجَمْعُه ، 

ِّ َلْو َكلََّفونِّي نَ  ْن َفَوَّللاَّ مَّا َأَمَرنِّي بِّهِّ مِّ َبالِّ َما َكاَن َأْثَقَل َعَليَّ مِّ ْن اْلجِّ ْقَل َجَبٍل مِّ
َجْمعِّ اْلُقْرآنِّ ، ُقْلُت َكْيَف َتْفَعلونِّ َشْيًئا َلْم َيْفَعْلُه النَّبِّي  َصلَّى َّللاَُّ َعَلْيهِّ َوَسلََّم 

ِّ َخْيٌر َفَلْم يَزْل يراجعني َحتَّى شَ  ي َشَرَح َلُه َفَقاَل ُهَو َوَّللاَّ َرَح َّللاَُّ َصْدرِّي لِّلَّذِّ
ْن اْلُعُسبِّ  َصْدَر َأبِّي َبْكٍر َوُعَمَر رضي هللا عنهما َفَتَتبَّْعُت اْلُقْرآَن َأْجَمُعُه مِّ

 واللخاف َوُصُدورِّ الر َِّجالِّ )...(".
 

على  من القرآن مفرقا ما كانبجمع هذه الرواية ،  وفق بدأ زيد بن ثابت ،
ه هو وغيره ما حفظ عارضه علىصدور الرجال ثم  في و  الرقاع والعسب

بذلك كتابة  أنجزت. و مشترطا شاهدين على األقل لكل آية من الحفاظ
 القرآن ألول مرة بين دفتين عرفت بالصحف. 

 
 ، م 634في أغسطس سنة حتى موته ُحفظت هذه الصحف عند أبي بكر 

بعد ذلك عند بقيت و  م 644حتى وفاته سنة  عمر بن الخط ابثم عند 
أخبار  أفادت. كما  حفصة أم المؤمنين ، إحدى زوجات الرسول ابنته

                                                 
  م(. 634-632م( أول خليفة في الدولة اإلسالمية ) 634-573أبو بكر الصديق ) 1
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كانوا عديدة على أن بعضا من آل البيت والصحابة حافظوا على صحف 
 كتبوها ألنفسهم. قد
 

 شيوعالروايات  تناقلت( م 656-644في خالفة عثمان بن عفان )
دفع بالخليفة إلى األمر  بين المسلمين مما االختالف في وجوه القراءة

حذيفة بن شهد  فتح أرمينية وأذربيجانبكتابة مصحف إمام. فأثناء غزوات 
أسرع بإنذار الخليفة خالفات حادة بشأن قراءة القرآن فهاله األمر و  اليمان

 .1الخالف بين المسلمين حول كتابهم ليتداركعثمان 

 
مهمة جمع ، الذي كان قد قام بالجمع األول ،  بن ثابت لزيدعثمان  عهد

على جعله ثم  الصحف التي كانت بحوزة حفصةبالرجوع إلى القرآن ثانية 
 )عربية( بترجيح لغة. وقد أوصى الخليفة عثمان رأس لجنة من الحفاظ

كان الهدف على باقي اللغات في حالة وجود خالفات في القراءة.  2قريش
للحد  ُنطقاو  رسما مصحف موثوق به وضعبير من وراء هذا االنجاز الك

 إمام هو المرجعالخالف حول قراءة القرآن وجمع الناس على مصحف من 
بمصحف عثمان أو المصحف اإلمام.  ما عرفألمة اإلسالمية وهو ل

                                                 
أّن حذيفة بن اليمان قدم على عثمان ، وكان يغازي أهل الشام في فتح أرمينية » )...(  1

وأذربيجان مع أهل العراق ، فأفزع حذيفة اختالفهم في القراءة ، فقال حذيفة لعثمان : يا أمير 

المؤمنين أدرك هذه األّمة قبل أن يختلفوا في الكتاب اختالف اليهود والنصارى . فأرسل عثمان 

إلى حفصة : أن أرسلي إلينا بالصحف ننسخها في المصاحف ، ثّم نردّها إليك ؛ فأرسلت بها 

حفصة إلى عثمان ، فأمر زيد بن ثابت وعبدهللا بن الزبير وسعيد بن العاص وعبدالرحمن بن 

قال عثمان للرهط القرشيين الثالثة : إذا اختلفتم أنتم  الحارث بن هشام فنسخوها في المصاحف.

بن ثابت في شيٍء من القرآن ، فأكتبوه بلسان قريش ، فإنما نزل بلسانهم ، ففعلوا ، حتّى وزيد 

إذا نسخوا الصحف في المصاحف ، ردّ عثمان الصحف إلى حفصة ، وأرسل إلى كّل أ فٍق 

 مصحٍف أن يحرق". بمصحف مّما نسخوا ، وأمر بما سواه من القرآن في كّلِ صحيفٍة أو

فضائل القرآن. مع اإلشارة إلى وجود روايات أخرى تختلف نصا عن صحيح البخاري ، كتاب 

 هذه الرواية. 
 .وهي قبيلة الرسول محمد  2
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نسخت منه عدة نسخ بقيت إحداها في المدينة  الخطوة وإتماما لهذه
 .1والبصرة ودمشق مكة والكوفة منها مختلف األمصار وأرسلت البقية إلى

رسمية للقرآن على أهم أمصار الدولة كاملة و طبعة  افيهأول مرة توزع هذه 
 اإلسالمية.

 
كل مصحف أو صحيفة  بحرق  قد أمر بعد ذلك الخليفة عثمانويبدو أن 

إذ ؛ بعض الجدل حسب المؤرخين كانت بحوزة الصحابة ؛ مما أثار 
أن أمر عثمان كان  الشك رفض بعض الصحابة االمتثال لذلك األمر.

النسخ الرسمية بمراجعة ا حظيت مكظ مفاده الحد من رواج صحف لم تحْ 
ا بما أنه استقر األمر على فال معنى الستبقائهلجنة مؤهلة ؛  وتمحيص

وال يستبعد أن قرار  .َوثََّقه عدد من الذين عاينوا الوحي مباشرة فمصح
يات منسوخة أو عثمان كان يصبو لتفادي تداول صحف ربما َحَوْت آ

تفسير أو تعليق أو زيادات خارجة عن النص القرآني وهي في األصل 
 ديث نبوي.ح
 

للنص القرآني قبل كامل أي أثر مادي يثبت وجود مصحف لم يعثر على 
ال يعرف إلى اآلن ما آلت إليه المصاحف مصحف عثمان ، كما 

جد بين العثمانية األصلية وال وجود ألي دليل على أن بعضا منها يو 
. ومهما يكن من أمر المصاحف القديمة المتواجدة في مكتبات العالم

، ال  2القرآنية من علماء الغرب المخطوطاتوبشهادة كبار المختصين في 

                                                 
 لروايات ثمانية.بعض الروايات أن عدد النسخ الكاملة هو سبعة وفي غيرها من ا تذكر 1

2 François DÉROCHE, La transmission écrite du Coran dans les 

débuts de l’islam. Le codex Parisino-petropolitanus, éd. Brill, Leiden, 

Boston, 2009. 
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 األولفرق بين أقدم مخطوطات القرآن الكريم والتي تعود إلى أواخر القرن 
عض وبين المصاحف التي بين أيدينا اليوم ما عدا في ب للهجرة

 الخصوصيات.
 

 ترتيب اآلميات والسور :

 

 114إن عدد سور المصحف يتبع تنظيم محتوى القرآن ترتيبا محكما. 
يس وفقا لباعتبار الطول والقصر وبشكل تنازلي ، و سورة وهي مرتبة 

  للوحي. لترتيب الزمنيل
 
فرق بين ترتيب السور كما هو في المصحف والترتيب الذي نزلت  إذاً  ثمةف

 بداية السور.  لذي تحدده عموما او عليه 
 

للسورة التي تحمل  بدايـةً أصبحت اآليات األولى من الوحي  ذلك أنمن 
 : في المصحف )العلق( 96رقم 

 

  لٱ لٱ َخلََق لٱ لَّله ي لٱ َرب  َك لٱ ب ٱۡس  
ۡ
لٱ َعلَقلٱٍ لٱ 1لۡقَمأ لٱ م ۡن نَسََٰن لٱ لإۡل  لٱ َوَربَُّكلٱ لٱ 2لٱ َخلََق

ۡ
لۡقَمأ

ۡكَمُملٱ 
َ
َ لٱ ب ٱۡلَقلَلٱ لٱ 3لۡۡل

لٱ لَّله يلٱ َعله نَسََٰنلٱ َمالٱ َۡۡ لٱ َيۡعلَۡ لٱ لٱ 4   َ لٱ لإۡل 
 لٱ 5َعله

 

بتوجيه من  تشير نصوص كثيرة على أن ترتيب اآليات أمر توقيفي
 كان يأمر كتبةَ  أنه  ؛ إذ جاءت روايات في السنة تبين الرسول 

وكذلك ترتيب عند نزوله بكتابته في الموضع الذي يعينه له.  1الوحي
                                                 

( قولة : "كان رسول هللا مما يأتي 656-579روي عن الخليفة الثالث عثمان بن عفان ) 1
، فكان إذا نزل عليه الشيء دعا بعض من عليه الزمان وهو ينزل عليه السور ذوات العدد 

كان يكتب ، فيقول : ضعوا هؤالء اآليات في السور التي يذكر فيها كذا وكذا ، فإذا نزلت 
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أم ا ليس مرتبا حسب العامل الزمني لنزول السور.  فهو أيضا، السور 
عآخر وحي فقد  من  الثانيةاآلية  بعد حسب توجيهات الرسول  ُوضِّ

 )المائدة( : الخامسةالسورة 
 

 لٱ لٱ )...(لٱ لٱ َلُكۡ  ۡكَمۡلُت
َ
لٱ أ لٱ لَّۡلَۡوَم ٱۡعَمَّتٱ لٱ ن ُِۡكۡ  لٱ َعلَ ۡتَمۡمُت

َ
لٱ َوأ ُِتلٱ  دٱيَنُكۡ  َورَضٱ

ُكُ لٱ لإۡلٱۡسَلََٰ لٱ دٱينّٗلٱ 
 لٱ 3لٱ )...(ا لٱ لَ
 

 ظروف تبليغ القرآ  كتابة :

لئن كانت عملية كتابة القرآن األولى التي توالها زيد بن ثابت بأمر من 
الخليفة أبي بكر تهدف إلى جمع وحفظ الوحي الذي تلقاه الرسول محمد 

  الثانية بأمر من الخليفة عثمان كانت تهدف أساسا إلى  مهمةالفإن
القرآن. يفهم  تالوةمسلمين بشأن البعض الذي وقع بين الخالف  الحد من

من هذا أن َنْسخ المصحف على عهد عثمان كان يرمي إلى جمع الناس 
على مصحف واحد على قدر كبير من الدقة والتحري وهو ما عرف 
بالمصحف اإلمام. فقد كتبت المصاحف حسب قواعد الرسم والهجاء 

على قراءة  اإلجماعالمتاحة حينئذ والتي لم يتمكن المسلمون من خاللها 
تداركها لتوثيق بقيت إشكاالت عديدة حاول العلماء بعد ذلك ة ؛ فواحد

 القراءات التي يعتبرونها صحيحة.
 

                                                                                                           

فيها كذا وكذا". )أبو داود ، رقم عليه اآلية فيقول : ضعوا هذه اآلية في السورة التي يذكر 
،  9والنسائي وابن ماجة وصححه ابن حبان في فتح الباري : ج  3086والترمذي ، رقم  786
 .(29ص 
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 رسم الكتابة العربية :
 

الحديث عن جمع المصحف إلى التطرق إلى بعض ظواهر الخط  يقودنا
العربي التي استدعت تطويره توخيا للدقة في كتابة النص القرآني بتحسين 

 خالية من النقط والشكلتلك الفترة في عربية الكتابة اله. فوتطوير رسم
كالفتحة والضمة والكسرة ، وبما أن بعض حروف األبجدية لها رسم 

 مشترك َصُعب التفريق بين بعض منها. 
 

المالحظ أن الحروف العربية وعددها ثمانية وعشرون حرفا ، زيادة عن 
مختلفا منها ستة  الهمزة التي أضيفت فيما بعد ، تكتب بخمسة عشر رسما

 ال تشتبه بغيرها كما يوضحه الجدول التالي :
 

 رسم الحروف العربية

 
 ص ش س ز ر ذ د خ ح ج ث ت ب ا

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

 ي و هـ   م ل ك ق ف غ ع ظ ط ض

15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 

 

 روف العربية قبل تمييزها بالنقاطرسم الح
 

 

 ر ر د د حـ حـ حـ ىـ  ىـ   ىـ   ىـ    ىـ ا
1 2 3 4 5 
 ـٯـ ٯ ـعـ ع طـ طـ ـصـ ص ـسـ س

6 7 8 9 10 
 و هـ مـ لـ كـ
11 12 13 14 15 
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 رسم الحروف العربية بعد تمييزها بالنقاط
 

 

 زر  ذ د ـخـ حـ ج ـيـ ـنــ ثــ تـ بـ ا
1 2 3 4 5 
 فـ قـ ـ غـع طـ ظـ ـ ضـص ـ شـس

6 7 8 9 10 
 و هـ مـ لـ كـ
11 12 13 14 15 

 

 

وقد توالت جهود علماء الرسم واللغة لتفادي اإلبهام بإدخال تعديالت على 
الكتابة كاإلعجام بإضافة نقاط لبعض الحروف وتحديد عددها ومكانها 

 حتى تتميز فيما بينها.
 
 الحروف. وأقدمالعرضي لنقاط االستخدام  قبل اإلسالم بوضوح ز نقوش مابرِّ تُ 

 بن الخطاب إلى فترة الخليفة عمرتعود هذه النقاط  تتضمنالمخطوطات التي 
 22في السنة  1ورق البرديعلى  ُكتِّبنص  ثر على. فقد عُ ثاني الخلفاء
مما يدل على أن  اولو كان عرضيوهي تحمل رموز التنقيط من الهجرة 

 عثمان.قبل كتابة مصحف هذه الظاهرة كانت معروفة 
 

 

 

 

 

                                                 
ِجدت في حفائر بلدة اهنس في مصر. وهي  643هـ ) 22سنة  صورة البردية المؤرخة 1 م( و 

بالخط العربي النسخي القديم مع ترجمة نصه باليوناني ب ِعثت إلى الخليفة عمر. وهي تحتوي 

مجموعة األرشيدوق  –على قائمة من األسلحة والماشية. )محفوظة في متحف فيينا بالنمسا 

 (. نقال عن جروهمان :558رينر رقم 

Adolf Grohmann, From The World Of Arabic Papyri, 1952, Royal 

Society of Historical Studies, al-Maaref Press, Cairo. 
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 تطور الرسم العثماني :
 

ال شك أن بساطة نظام الكتابة العربية في القرن األول لإلسالم وقصورها 
كانت عائقا ألن الهجاء المستعمل آنذاك لم يكن بالدقة التي تفي بالغرض 
لخلوه من النقط والشكل والهمز ؛ السيما حين بدأت الشعوب غير العربية 

ابة كانت تعتنق اإلسالم وفشت العجمة واللحن بين الناس. ورغم أن الكت
في أول األمر مجرد مساعد للذاكرة فإن حالة الكتابة العربية ساهمت في 

بعض الغموض في قراءة بعض المقاطع من النص القرآني. من حدوث 
ن ُيْقَرَأ على عدة أوجه تعطي كلمات أذلك أن رسم بعض الكلمات يمكن 

ن غياب الناتج ع لبسمختلفة للرسم الواحد. فالمثال التالي يظهر جليا ال
 : رسمال هذا نقاط الحروف. فلو كتبنا كلمة "بيت" بدون نقاط لحصلنا على

 الذي يمكن أن يقرأ على عدة أوجه منها : "ٮٮٮ"
 

 َبْيتٌ  بِّْنتٌ  َثَبتَ 
 

 عدة بالنقاط لكن بدون حركات لحصلنا على ذه الكلماته وإذا كتبنا
 :  ستهذه ال منها كلمات

 

 بيت بنت ثبت
      
 َبْيتٌ  َبيَّتَ  بِّْنتٌ  َبَنْت  َثَبتَ  َثبَّتَ 
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قراءة القرآن في  شروطمن  يعتبرانفمعرفة اللغة العربية وحفظ القرآن 
قراءة صحيحة والتغلب على  ضمانوفي سبيل المصاحف القديمة. 

 .تطوير الكتابة العربية الصعوبات الناجمة عن الرسم العربي القديم لزم
 التدريجيةسلسلة من التعديالت  فاجتهد العلماء لضبط المصحف بإجراء

 الرسم العثماني توضيحعلى مدى عدة قرون بغية تطوير الكتابة العربية و 
 .بصورة أدق

 
دخلت على الكتابة قواعد النسخ الجديدة التي أُ وضع الهدف من كان 

ة صحيحة وذلك العربية هو صيانة النص القرآني والتمكين من قراءته قراء
بتحديد ما كان يمكن قراءته وفهمه على عدة أوجه من هجاء الرسم 

  .العثماني
 

ال تتوفر دالئل صريحة على رسوم مصاحف األمصار، لكن المصاحف 
المخطوطة للقرآن الكريم الحديثة العهد بزمن الخليفة عثمان والمحفوظة 

،  شامالفي المكتبات والمتاحف تبين أن استخدام النقاط والحركات لم يكن 
لم تكن قد رسخت بصفة التحسينات . ويحتمل أن تلك التحسيناتحتى بعد 

ذي ال األصلي مدى دقة المخطوطاألمر على  يتوقفقد كما كافية بعُد. 
كفاءة الناسخ وإتقانه لعمله وتقييمه لدرجة صعوبة أو على  تعين نسخه

كلمة بغياب النقاط. إلى جانب ذلك قد خضعت بعض المخطوطات قراءة 
 الحقة حيث تمت إضافة بعض النقاط. لمساتإلى 
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 Ma VI 165من المخطوطة   141: الورقة رقم  1حة رقم اللو 
 المحفوظة بمكتبة جامعة توبنجن )ألمانيا(

 

مهما كانت الصعوبات التي نشأت عن نقص عالمات النقط والشكل في 
كتابة المصاحف القديمة فإن تأثيرها على النص القرآني يبقى نسبيا فال 

معظم  يرفعيجب أن ننخدع  بعدد القراءات المحتملة لرسم واحد إذ السياق 
 .هذه االلتباسات

 

دخلت  مهمةالحات إصعدة  وراءعن الرسم  كان رفع اللبس واالبهاموقد 
من أقدم التعديالت التي طرأت على الرسم  .على هجاء الكتابة العربية

"قال" التي كانت تكتب  كلمة كما في  القرآني هي إضافة حرف ألف المد
م ـرسـا بـبــتــكــن كانا يُ ـيـلـعـبين ف اسـبـتـاالل"قل" من قبل. وبذلك تم الحد من 

 "ُقْل".اَل" و ـما "قَ ـد وهــواح
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من  أولَ ( م 688-603أبو األسود الدؤلي ) كانحسب بعض الروايات 
للتنقيط : فنقطة فوق  بأن لجأ إلى نظام على المصاحفشكل أدخل ال

وإذا كانت تحت الحرف ينطق  نصوبا )أي بفتحة(الحرف تجعله ُينطق م
رفوعا )أي وإذا كانت النقطة قبل الحرف فينطق م جرورا )أي بكسرة(م

. أما في حالة وجود نقطتين فوق بعض فينطق الحرف بالتنوين. بضمة(
ت عادة ُتكتب في هذه النقاط كانو يدل على السكون. فغياب هذه النقاط  أما

 بلون أسود.التي كانت ُتكتب لحروف ل االمصاحف بمداد لونه أحمر خالف
 

وكانت الخطوة التالية تعميم الشكل تدريجيا. فبأمر من حاكم العراق 
الملك عبد  األموي  الحاكم( ، في عهد م 714الحجاج بن يوسف الثقفي )

ين الحروف لحروف للتمييز با تنقيط(، أضيف م 705-685بن مروان )
وتفاديا  .مستديرة أو مكعبةفي شكل نقاط المتشابهة في النص القرآني 

بين النقاط الحمراء التي تمثل الحركات وهذه النقاط ُكتِّبت هذه للبس 
 األخيرة بمداد لونه أسود مثل الحروف ألنها جزء منها.

 

 

331رقم  صحيفة من مخطوطة القيروان ،:  2اللوحة رقم 
  

 

                                                 
1
 .20عفان ، ص طيار آلتي قوالج ، المصحف الشريف المنسوب إلى عثمان بن  
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في النص القرآني سمح بتمييز الحروف ذات النقط إن إدخال عالمات 
لكنه بقي محدودا إذ يبدو أن النساخ لم يلتزموا بقواعده الرسم الواحد ، 

بين فوقع التباس جديد  عالمات الشكلو النقاط بين اللون  فارق  وأهملوا
 .، نظام التنقيط ونظام الحركات النظامين

 
 : الحركات للتعبير عنتم  استبدال النقاط برموز جديدة  معالجة هذه المشكلةلو 

دل يخط أفقي يقع فوق الحرف يدل على الفتحة ، وإذا وقع أسفل الحرف 
شير إلى تعلى الكسرة ، وعالمة صغيرة تقترب من شكل حرف الواو 

 التنوين.اإلشارات في حالة كل من هذه مضاعفة الضمة. وأخيرا 
 

لتغيرات التي طرأت على الرسم أهمية بالغة لصون المحدثون خص ِّ تَ يولي المُ 
القرآني في مختلف المصاحف المخطوطة ويتابعون تطور النقط والشكل 

روايات أئمة علماء الرسم ، في  مع تساهم هاألن ؛ والمراحل التي َمرَّ بها
 التي نسخت فيها. عواألوضاالمصاحف المخطوطة القديمة تحديد تاريخ كتابة 

 
 ة :وقـراءات متعـدد قـرآ  واحـد

 
الهدف من نسخ مصحف عثمان هو جمع المسلمين أن   تذكر ن وأسبق 

شبه وجود  يحل دون لكن هذا لم  ، على مصحف واحد ال خالف فيه
اختالفات داخل النص. وقد تولى العلماء المسلمون دراسة هذه االختالفات 

. واليوم الزالت هذه االختالفات تجذب اهتمام ودونوا فيها مؤلفات كثيرة
ص لها عدد كبير من الدراسات. على أن هناك  الباحثين ، وقد ُخص ِّ

 نوعين من االختالفات في قراءة القرآن.
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 ته اختالفات صرفية وصوتية ونحوية ،تح وي ضالنوع األول لغوي ، تن
فعددي ، يمس تقسيم السور إلى  وهو ما يعرف بالقراءات. أما النوع الثاني

 آيات ، أو ما يعرف بفواصل اآليات ، وهو الذي يتصل مباشرة بدراستنا هذه.
 

 :قـرآ  القـراءات 
 

ليس الهدف هنا تفصيل موضوع القراءات وإنما أكتفي بالقول أن تعدد 
له طابع لغوي ، منه ما يرجع إلى طبيعة الكتابة أي الرسم وجوه القراءات 

وبالتالي ينطوي بالضرورة على حاالت صرفية ، كما في قراءة كلمتي 
 .1"وصى" و "أوصى"

 
صوتيا. ففي بعض تعلق بنطق الحروف والكلمات فيكون طابعه ما يمنه و 

الحاالت يتم استبدال حركة بحركة ؛ مثال ذلك كلمة "ضعف"  تقرأ بفتح 
 . 2الضاد "َضْعف" وضم ها "ُضْعف"

 

 رأ :ــة التي تقــيـالـتـة الــل اآليـثـوي مـــحـع نــــابـضا ما له طـات أيـــالفـــتـومن االخ
 )...( ْهلََهالٱ لٱ

َ
ُْغَٱَقلٱ أ ََْقَتَهالٱ َلٱ َخ

َ
ََْقَتَهالٱ لٱ )...( ا تقرأ : ــكم  )...(قَاَللٱ أ َخ

َ
قَاَللٱ أ

َلٱ  ْهلُلٱ لٱََ غلٱْ َّلٱ
َ
 .3 )...(َهالٱ َقلٱ أ

 

وفي حاالت  أثر محدود سوى في بعض الحاالت ال يكون لهذه االختالفات 
أخرى ، كما في المثال األخير ، قد تؤدي االختالفات النحوية إلى تغيير 

                                                 
 .132سورة البقرة ، اآلية  1

 .54سورة الروم ، اآلية  2

 .71سورة الكهف ، اآلية  3
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لآلية. وأخيرا فإن بعضا من معاني الكلمات مع الحفاظ على المعنى العام 
ستيضاح هذه االختالفات يؤثر نسبيا على المعنى العام لآلية وله أثر في ا

 القرآن.معان جديدة من 
 

لهجات بتعدد االختالفات في القراءات  ا من هذهبعض فسر األقدمون 
في قراءة النص  القبائل العربية. وقد كانت نتيجة لرخصة من الرسول 

تواردت األخبار على اختالف بعض  عربية خاصة.القرآني بلهجات 
وبحضرته على قراءة آيات بلهجات مختلفة   الرسولالصحابة في زمن 

  في التوسعة في قراءة القران بأن أجاز هذه القراءات.  الرسول وذهب 
 

 ، إِّن  َهَذا اْلُقْرآَن ُأْنزَِّل َعَلى َسْبَعةِّ َأْحُرفٍ أنه قال : "  هنكما يروى ع
ْنهُ  َر مِّ ل الحديث هذا . وعلى1"َفاْقَرُأوا َما َتَيس  الرخصة بقراءات  2إلقرار ُيعوَّ

 ولم يحسم األمر إلى اآلن. في معنى الحديث مذاهب شتىوا ذهبعدة. و 
 

سخ مصاحف في األمصار تحتمل جميع وجوه القراءات نُ  نشريبدو أن 
تبعا المروية أدى إلى أن  يتبنى كل مصر من األمصار إحدى القراءات 

. فكانت هناك قراءة الذي رواها عن قارئها لراوي للقارئ الذي قرأ بها أو ا
أهل مكة وقراءة أهل المدينة وقراءة أهل الكوفة وقراءة أهل البصرة وقراءة 

 بعضأي بحسب مصاحف األمصار. مع المالحظ أن  أهل الشام
 .3عن بعض القراءات مةمادة مهمة وقي  تقدم المصاحف المخطوطة القديمة 

 
 

                                                 
 صحيح البخاري ، باب أنزل القرآن على سبعة أحرف. 1
 الداني ، المقنع. وانظر مقدمة كتاب السبعة في القراءات البن مجاهد. 2

3 Yasin Dutton, An Early Mushaf According To The Reading Of Ibn 

`Amir, Journal Of Qur'anic Studies, 2001, Volume III (no. I).  
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 في مطلع القرنكان عمل ابن مجاهد عالمة فارقة في تاريخ نسخ القرآن 

قراءات  2سبع 1قبولوضع أصوال وضوابط للقراءة بإذ ،  للهجرة الرابع
 اعتبرها صحيحة وفق ثالثة شروط :

 التواتر ؛  .1

 ؛موافقة أحد المصاحف العثمانية ولو احتماال  .2

 موافقة وجه من أوجه اللغة العربية. .3

 : 3ثم صنفها كما يلي
 

 صاحب القراءة  البلد
 (م 785/786 -ه 169)ت نافع  1 قراءة المدينة
 (م 737/738 –ه  120)ت عبد هللا بن كثير  2 قراءة مكة

 اتقراء
 الكوفة

 (م 744/745 –ه  127ت ) عاصم بن أبي النجود بهدلة 3
 (م 772/773 -ه 156ت ) بن حبيب الزيات حمزة 4
 (م 804/805 -ه 189ت )أبو الحسن علي الكسائي  5

 6 قراءة البصرة
 أبو عمرو بن العالء التميمي المازني

 (م 770/771 -ه 154ت ) 

 (م 735/736 -ه 118 ت)عبد هللا بن عامر اليحصبي  7 قراءة الشام
 

                                                 
السبعة في القراءات". وهو أبو بكر أحمد بن موسى بن العباس المعروف بابن "في كتابه  1

 م. 936ه/ 324 مجاهد المتوفى سنة
تجدر المالحظة إلى أن بعضا من العلماء القراء كانوا قد وضعوا كتبا جمعوا فيها بعض  2

دونها صحيحة وغالبا ما كان عددها يتجاوز بكثير هذا العدد وذلك منذ أوائل القراءات التي يع

 . الميالدي القرن التاسع
ويجدر بنا التنبيه هنا إلى أنه ال توجد أية عالقة بين عدد هذه القراءات وهو سبعة وبين  3

ولهما الحديث السابق ذكره "إن القرآن أنزل على سبعة أحرف". فااللتباس يرجع إلى أمرين أ

أن عدد القراءات التي اختارها ابن مجاهد اجتهادا يناسب عدد األحرف الوارد في الحديث. أما 

الثاني ففي عهد ابن مجاهد كانت القراءات تسمى أيضا حروفا فالتبس األمر بين القراءات التي 

 اختارها وأحرف الحديث.



 مدخل للقـرآن
 

155 

في أوساط القراء. ثم جاء المحقق ا كبيرا عرفت هذه القراءات السبع رواج
بشروط ابن مجاهد  هاواختار ثالث قراءات أخرى التزم في 1ابن الجزري 

 السبعة وهي :القراءات الثالثة وأضافها إلى 
 

 صاحب القراءة  البلد
 م( 745/746 -ه 128ت أبو جعفر يزيد بن القعقاع ) 8 قراءة المدينة
 م( 820/821 -ه 205ت إسحاق الحضرمي ) يعقوب بن 9 قراءة البصرة
 (م 843/844 -ه 229ت ) البزارخلف بن هشام  10 قراءة الكوفة

 
( قراءات تفاوتت 4( أربع )10ثم أضيفت إلى هذه القراءات العشر )

 األقوال في تواترها ، وهي :

 صاحب القراءة  البلد
 م( 740/741 -ه 123ت بن محيصن )محمد  11 قراءة مكة

 قراءة البصرة
 م( 817/818 -ه 202يحيى بن المبارك اليزيدي )ت  12
 م ( 728/729 -ه 110الحسن البصري )ت  13

 م( 765/766 -ه 148ت األعمش ) 14 قراءة الكوفة
 

( 14أربع عشرة ) - بتفاوتولو  -لدى القراء المعتمدةمجموع القراءات 
ف عثمان التي بعث بها إلى قراءة كلها موافقة حسب الروايات لمصاح

. أو رواتها ولكل من هذه القراءات سند يذكر قارئها وراويهااألمصار. 

                                                 
 م. 1428/1429 -ه 832توفى  1
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أو راويين ساهما في نشرها وذيوعها بطريقة  فعادة تعرف القراءة براوٍ 
   .1مباشرة أو غير مباشرة. فقراءة نافع على سبيل المثال رواها ورش وقالون 

 

وبالمقابل للقراءات العشر المتواترة واألربع األقل تواترا ثمة قراءات لم 
برت شاذة. لكنها مع هذا ُقي ِّدت في كتب تكتمل فيها الشروط الالزمة فاعتُ 

 اءات واللغة ألهداف فقهية ولغوية. القر 
 

 االختالف في فواصل اآلميات :
 

تقسيم السور إلى آيات وهو ما موضوعه  من االختالفات الثاني النوع
غالبا ما يترتب عن االختالفات في هذه الفواصل  يسمى بفواصل اآليات.

، في حين أنه ال يترتب عنها اختالف في  اختالف في عدد آيات السور
علم القراءات ويسمى يندرج في  النوعوهذا المعنى إال في القليل الناذر. 

الكريم ، أي العلم الذي علم الفواصل أو علم العدد أو علم عد آي القرآن 
من ذلك دراسة . ، ورؤوسها وخواتمها يعتني بمجموع آيات القرآن

في وما يترتب عنها  تقسيم السور إلى آياتفي االختالفات بين القراءات 
 .اختالف في عدد آيات السور من قراءة ألخرى من بعض األحيان 

 

ين ، االخـتالف بـين قـراءتين  نعـ فيما يلي مثـال فـي ، أو بـاألحرى بـين عـد 
 : )الكهف( 18تقسيم اآليات بداخل السور وهو مقتبس من السورة 

                                                 
 .ءات األربعة عشر بقرائها ورواتهاأنظر جدول القرا 1
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 ورش روامية

 نافع عن

 حفص روامية 

 عاصم عن

 اآلية رقم اآليـــــــــــات اآلية رقم

22 

ََٰثةيلٱ  اب ُعُهۡ لٱ َُكُۡبُهۡ لٱ َوَيُقوُۡوَنلٱ ََخَۡسةيلٱ َسَ ُقوُۡوَنلٱ ثََل َساد ُسُهۡ لٱ َُكُۡبُهۡ لٱ لٱ ره
ِۖلٱ َوَيُقوُۡوَنلٱ َسۡبَعةيلٱ  ُۢالٱ ب ٱۡلَغۡ ب  ۡعلَُ لٱ ثَام ُنهلٱُ ولٱَ لٱ رَۡجَ

َ
ب   لٱ أ ۡ لٱ َُكُۡبُهۡ  لٱ قُللٱ ره

يلٱ  لٱ قَل  لي الٱ َيۡعلَُمُهۡ لٱ إ له ت ه  لٱ مه  ب ع ده

22 

لٱ م ملٱَ  23 َ دّٗلٱ َظَٰه مّٗلٱ لٱ ا ءّٗلٱ فَََللٱ ُتَمار لٱ ف  ه ۡ لٱ إ له
َ
لٱ ف  ه  لٱ م  ۡنُهۡ لٱ أ  االٱ َوَللٱ تَۡسَتۡفت 

24 

لٱ ۡ َشاْيلٱۡ  لٱ فَاع ليلٱ َوَللٱ َتُقولَنه َٰۡ َكلٱ َغًدالٱ ٍءلٱ إ ِن    23 َذ

نلٱ يَشلٱَ 
َ
لٱ إ له لٱ أ يَن  نلٱ َيۡهد 

َ
لٱ أ بهَكلٱ إ َذالٱ نَس  َتلٱ َوقُۡللٱ َعََسَٰٓ ُ لٱ َولۡذُكملٱ ره ا َءلٱ لَّه

ۡقَمَبلٱ م ۡنلٱ َهََٰذالٱ رََشدّٗلٱ 
َ
لٱ ۡل   اَرب  

24 

 

فمع أن كلمة "آية" في القرآن نفسه.  مننابع أصل تقسيم السور إلى آيات 
نية منفصلة عم ا قرآتعني أيضا وحدة  فإنها"معجزة"  تعني كثير من السياقات

ردت فيها كلمة "آية" بالمفرد وبالجمع و آيات  سأذكر عدةو . بعدهاما قبلها و 
  " في النص القرآني.قرآنيةوحدة معنى "جاءت ب "آمية" كلمة ؤكد أنت

 

ي ــع النص القرآنــفإن بعض مقاط 1"سورة"فكما هو الشــأن بالنسبــة لكلمـــة 
لٱ َعلَۡ ه ۡ لٱ   : 2من "آيـات" لفيتأاب ــرآن أو الكتــر أن القـتذك َُٰتَناِإَوَذالٱ ُتۡتََلَٰ لٱ َءاَي

                                                 
بصيغة  (1) ومرة واحدة في القرآن بصيغة المفرد (9ذ ِكرت كلمة "سورة" تسع مرات ) 1

 الجمع "سور". وفي اآلية األولى من سورة النور ذ ِكرت كلمة "سورة" مع كلمة "آيات".
جاء مرات ذ ِكرت في عبارة "آيات الكتاب". وكلمة "آية" بمعنى مقطوعة من سورة  سبعفي  2

قوله : من حفظ عشر آيات من أّول سورة الكهف ع ِصَم  ِذكرها في ما يروى عن الرسول 

من فتنة الدّجال". إّن هذا الحديث يبيّن جيّدا أّن اآليات القرآنيّة كانت منذ البداية مميّزة بعضها 

ك عدة عن بعض بما أنّه يمكننا تمييز اآليات العشر األولى عن غيرها في هذه السورة. وهنا
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لٱ وُُجوه لٱ لَّله يَنلٱ َكَفُموالٱْ لُۡۡمنَكَم لٱ يََكاُدوَنلٱ يَۡسُطوَنلٱ ب ٱَّله يَنلٱ َيۡتلُوَنلٱ لٱ َب   َنَٰت لٱ  َتۡعم ُفلٱ ف 
يلٱ ۡ لٱ َعلَۡ ه لٱ  َٰت نَا هُلٱ َوقُۡمَءانًلٱ   وفي سورة اإلسراء :؛  1لٱ 27لٱ )...(َءاَي

َ
َۡقَمأ ٰـَُهلٱ َل  لٱ ۥ الٱ فََمۡقَن

لٱ  لٱ لٱ لََعَ َٰلٱ لٱ لنلهاس  ٰـَهلٱُ لٱ ُمۡكٍثلٱ لٱ لََعَ نۡلَ  لٱ 106لٱ تزَن يَللٱً لٱ َونَزه
 

ْ ك َمْتلٱ   آيات :ل في ص ِّ فُ على أن القرآن آيات أخرى  تنصو 
ُ
اۡملٱ ك َتاٌبلٱ أ

لٱ َخب ريلٱٍ لٱ ٓايَاتُهلٱُ  لٱ َ ك  ٍم ْن لٱ ََلُ لٱ م ْن لَْت لٱ فُص   لٱ  ؛  2لٱ ُثَ   لٱ فُص   لٱ ك َتاٌب قُْمٓانًالٱ لٱ ٓايَاتُهلٱُ لَْت
لٱ َيْعلَُمونلٱَ  لٱ ل َقْوٍم لٱ  ؛  3لٱ َعَمب ً  ا لٱ م ْن لٱ نَنَْسْخ ْولٱ لٱ ٓايَةلٱٍ َما

َ
لٱ أ لٱ م نَْها رْيٍ

َ لٱ ِب  ت 
ْ
لٱ نَأ َها لٱ نُنْس  ْو

َ
أ

يملٱٌ  لٱ قَد  ٍء لٱ ََشْ  
لٱ ُك  لٱ لََعَ لٱ اََّه َن 

َ
لٱ أ لٱ َتْعلَْ   َْۡ

َ
لٱ أ لٱ  ؛  4لٱ م ثْل َها نْلَا لٱ بََد  لٱ ٓايَةلٱٍ َمََكَنلٱ لٱ ٓايَةلٱً ِإَوذَا
لٱ 
َ
لٱ أ ْكََثُُهْ لٱ َللٱ َيْعلَُمونلٱَ َواََُّّ

َ
لٱ بَْللٱ أ نَْتلٱ ُمْفََتٍ

َ
َمالٱ أ ُللٱ قَاُۡوالٱ إ َن   .5لٱ ْعلَُ لٱ ب َمالٱ ُيزَن  

ال ندري ما كان عليه تقسيم السور إلى آيات في مصحف عثمان إذ لم 
يتح إلى اآلن الوقوف على نسخة من نسخه. لكن المؤكد أن أقدم 

تِّبت في أواخر القرن المخطوطات المتوفرة حاليا والتي يفترض أنها كُ 
 عالمات تفصل بين اآليات.  تضمن السابع )األول للهجرة( ت

 

وكانت هذه العالمات على هيئة خطوط أفقية أو عمودية صغيرة )اللوحة 
 : 6(4( ، ثم ما فتئ شكلها يتطور شيئا فشيئا )اللوحة رقم 3رقم 

                                                                                                           
اآليات في موضع معين من هذه  لوضعكان يوجه كتبة الوحي  ل هللا روايات تخبر بأن رسو

 السورة أو تلك.
1
 .31. وانظر سورة األنفال ، اآلية 72سورة الحج ، اآلية  
2
 .1سورة هود ، اآلية  
3
 .3سورة فصلت ، اآلية  
4
 .106سورة البقرة ، اآلية  
5
 .101سورة النحل ، اآلية  
6
 .15المصحف الشريف المنسوب إلى عثمان ، ص  الدكتور طيار آاتي قوالج ، 
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: أقدم فواصل اآليات 3اللوحة رقم 

دائري : فواصل اآليات بشكل  4اللوحة رقم 

ــا  فلــم يظهــر إال   وعــدها ال منهــكــ وتــرقيملتمييــز اآليــات  عــداداأل اســتخدامأم 
األولـى اآليـة عـن غيرهـا  فـي العهـودالقـراء  لـم يميـزذلك لـ .في وقـت متـأخر

لفاصـلة عنـد علمـاء العـد هـي آخـر كلمـة فـي اآليـة. ها بل بفاصـلتها. وارقمب
 فعلــى ســبيل المثــال كــان ُيشــار إلــى اآليــة األولــى مــن ســورة العلــق بكلمــة "

 " وهلم جرا.َعَلقٍ  " ، والثانية بكلمة "َخَلقَ 

معت وُقي ِّدت فجُ  ةكبير  بعنايةاالختالفات في فواصل اآليات  د حظيتقل
 فواصل لقواعد دقيقة يشترطيخضع علم الوُصنفت في عدد من الكتب. و 

الرواية والسند الصحيح. ومكتبة علم الفواصل غنية للغاية تدريسها في 
االختالفات في بالمصنفات القديمة والبحوث الحديثة مثلها في ذلك مثل 

 .1القراءات ولو بشكل أقل

إن مكتبة علم الفواصل تعتمد أساسا على كتابين َجمعا وَرت با كل ما هو معروف في هذا  1
ناظمة ، و  1052المتوفى سنة  لدانيا وعمر ألبي  البيان في عد آي القرآنالموضوع وهما : 

، ولها عدة شروح. إضافة إلى ذلك يحسن الرجوع  1194المتوفى سنة  إلمام الشاطبيل الزهر
 عبد الفتاح بن عبد الغني القاضيل الفرائد الحسان في عد آي القرآنإلى كتاب حديث وهو 

.1982المتوفى سنة 
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لدى علماء القراءات استقر  عتمدةلمكان عدد القراءات المختلفة لفظا وا نإ
حد عشر هو أ المعتمدالمختلف وه في العد إنف( 14) ةعلى أربع عشر 

اً  (11) اختالف في تحديد رؤوس اآلي الختالفات في قد ينتج عن ا .1عد 
ال يغير شيئا في  ت. ومعلوم أن هذا كما سبق وذكر عدد آيات السور

 ص القرآني إلى آيات.تقسيم الن على؛ إذ يقتصر االختالف  المضمون 
 ختالف في عدد اآلي في هذا الجدول :االوخالصة 

 عدد اآليات عن  الراوي  العد 

 نافع المدني األول 1
 6214 جعفر وأب 1
 6217 شيبة 2

2 
المدني 
 الثاني

 رإسماعيل بن جعف
 6210 جعفر وأب 3
 6214 شيبة 4

ابن كثير عن  المكي 3
 مجاهد

 6218 ُأبي   5
 6221 زيد 6

 حمزة الزيات  الكوفي 4

 وسفيان بن سعيد
 6236 علي بن أبي طالب 7

 البصري  5
عطاء بن يسار 
 وعاصم الجحدري 

 6204 أيوب بن المتوكل 8

9 
أيوب بن المتوكل 
 ويعقوب الحضرمي

6205 

 6226 عبد هللا بن عامر  10 يحيى الذماري  الدمشقي 6

معدان خالد بن  11 شريح بن يزيد الحمصي 7
 6232 السلمي

 

                                                 
 .عدد آيات السور بحسب اختالف العد،  2العام للقرآن رقم  الجدول:  1أنظر الملحق رقم  1
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ظلـــت طبعـــات القـــرآن مخطوطـــة عـــدة قـــرون حتـــى بعـــد اكتشـــاف الطباعـــة 
ــت أول طبعــة للقــرآن لقيــت قبــوال لــدى المســلمين فــي ســانت  الحديثــة. وقــد تم 

1787بيترسبورغ سنة 
إيـران والهنـد فـي . وتوالت بعدها طباعة المصـاحف 1

األزهر في القاهرة أن تخرج جامعة قررت  1918وتركيا ومصر. وفي سنة 
. وضـبط هـذا المصـحف 1890ات طبعة سـنة ة لتتجاوز بها هن  طبعة جديد

تتبع العـد الكـوفي الـذي  هطبقا لقراءة حفص عن عاصم وكانت فواصل آيات
 ُروَِّي عن علي بن أبي طالب. 

وامتثاال للدقة العلمية لم يعتمد علماء لجنة األزهر في ضبط حروف القـرآن 
على النسخ الخطية فحسب بل اعتمدوا على ما تناقلته كتب القراءات والعـد 

واســع فــي العــالم  بــرواجطبعــة للمصــحف حظيــت  1923فــأخرجوا فــي ســنة 
اإلسالمي وعرفـت باسـم طبعـة الملـك فـؤاد أو طبعـة مصـر. وأصـبحت هـذه 

 طبعة هي المرجع األساس لكل الطبعات الالحقة.ال

. وقد تولى إخراجها 1949كما ظهرت أول طبعة سعودية بمكة في سنة 
تدقيقها لجنة من جامعة و لجنة من علماء مكة المكرمة قامت بمراجعتها 

أثر في  1984وكان إلعادة طبعها برعاية الملك فهد سنة األزهر بمصر. 

 الم اإلسالمي.الع في كلانتشارها الواسع 

                                                 
وأ ْنِشأَ منصب لإلفتاء  1773يونيو  17بعد أن أصدرت : كاترين الثانية قرارا رسميا بتاريخ  1

في أورنبورغ أ ِمَر بطباعة القرآن باللغة العربية. وقد ط بِعت منه عشرون نسخة  1782سنة 

. ثم أ عيد طبعه خمس مرات 1787بيترسبورغ التي أ ْنِشئت سنة  بالمطبعة اآلسيوية بسانت

 . 1798و  1796و  1793و  1790و  1789وذلك في سنة 
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رواية حفص عن عاصم وتتبع في فواصل تلتزم معظم المصاحف حاليا ب
اآليات العد الكوفي. لكن مصاحف المغرب اإلسالمي عادة ما تطبع 
برواية ورش أو قالون عن نافع. أما عد آياتها فيتبع في بعضها العد 

 بربطالمدني األول أو الثاني أو الكوفي بال تحديد. فطباعة القرآن ال تلتزم 
بَعدٍ  محدد ؛ إذ ي قراءةٍ  جنة العلمية التي تشرف على لبقى االختيار بيد الما ِّ

 طباعة المصحف.

هذا على الطبعة المصرية نظرا لشهرتها في  يبحثنشر في  توقد اعتمد
ق قراءة عاصم على  كل األوساط وشيوعها الواسع. وهذا ال يعني البتة تفو 

ق العد الكوفي على غيره  . لكن كان من البدهي اختيار هذه1غيرها وال تفو 
الرواية وهذا العد لشيوعهما في أوساط المسلمين. فالمالحظات العددية 

على هذه الطبعة ، وال مانع من اإلشارة إلى عد أو ال  تستند هذه الدراسةل
 مة ومفيدة.غيره متى كانت النتائج متم  

* * * 

لم يفصل اإلسالم أبدا اإليمان عن العلم. فهو يعتبرهما في الواقع وجهين 
 "اقرأ"، جانبين لحقيقة واحدة. ألم يبدأ نزول القرآن بكلمة  واحدةلعملة 

؟ ال يمكن أن تقوم العقيدة اإلسالمية على أساس ما يمكن  2بصيغة األمر
، وإنما تقوم بالخصوص على أساس  أن نسميه بالقناعة الذاتية وحسب

                                                 
 ونتائج هذه الدراسة تدل على شيء من ذلك. 1

 )أول سورة نزلت من القرآن(.  1في سورة العلق ، اآلية  2
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المعرفة والتفكير المنطقي. المسلم شاهد وشهيد. المقصود هنا عقيدة 
علمية تستوعب كل العالم المعروف من أجل بناء ودعم هذه العقيدة. 

ة ولكنها شخصية أيضا وكل اإليمان بهذا المعنى معرفة كوني فيصبح
 إنسان مدعو الكتسابها على وتيرته وحسب مستواه.

 

* * * 

كشف عن  1إن كتاب "الصدفة المنظمة ، اإلعجاز العددي في القرآن"
ثبتت حقيقة هذا أوجود وأهمية الظاهرة الرياضية في القرآن الكريم ، إذ 

"طلوع  االكتشاف غير المتوقع. ومع هذه الطبعة الجديدة من كتابي
الشمس من مغربها" وهي خالصة عشرين عاما من التحليل والدراسة ، 

بعد اإللمام بها وتطويرها وتكملتها  2أصبح واضحا اآلن أن هذه األعمال
من شأنها أن تقلب رأسا على عقب تاريخ العلوم التي تعتني بالنصوص 

إنكارها ، المقدسـة. إن هذه الدراسـة ال تكتفي بمالحظـات عددية ، ال يمكن 
وإنما أبعد من هذا أنها تكشف عن علم كلي كامن في القرآن الكريم ، 

 يقبله بالضرورة كل فكر منطقي.

                                                 
المركز  ، La V.I 1997فريـد قبطانـي ، "الصدفة المنظ مة ، اإلعجـاز العـددي في القـرآن"،   1

 .1999،  3، الطبعة  1998 ، (CIRSالدولي للبحث العلمي )
إن بعضا من الناس ، وخاصة المسلمين ، ينشرون مقتطفات من أعمالي انتحاال ودون  2

إحالة إلى كتبي التي تم تسجيل ملكيتها الفكرية في جميع أنحاء العالم. وهذا يتعارض أمام هللا 
خالق ومع األمانة العلمية. وعالوة على ذلك فإن الضرر الحق بالقراء الذين والتاريخ مع األ

 ُيحرمون من الوصول واالطالع على كامل أعمالي. 
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حقيقي على الفكـر  ومجازي ثناءٌ )ميتافيزيقي( القرآن الكريم ككتاب ماورائي 
العلمــي وإعــالء لــه. فعلــى ســبيل المثــال توجــد أكثــر مــن ثمانمائــة وخمســين 

ين ال م( فــي القــرآن. فــي حــ –ل  –كلمــة مشــتقة مــن جــذر لفظــة علــم )ع 
 يشتمل إال على مائتين وخمسين آية تخص المجـال التشـريعي وهـي ظرفيـة

إضـافة إلـى ذلـك فـإن  .لغايةوا الضرورةو  والمكان عصرتخضع لمتطلبات ال
قرابــة ســبعمائة وخمســين آيــة تشــجع علــى دراســة الظــواهر الطبيعيــة والتــدبر 

زأ مـن وإعمال العقل ، وباختصـار تجعـل مـن المشـروع العلمـي جـزءا ال يتجـ
الحيــاة. وهكــذا فــإن الــدين اإلســالمي أصــال ، بكاملــه ومنــذ ظهــوره ، يتحلــى 

مــن أن "العلمــاء ورثـــة  بــالعلم. والــدليل علــى ذلـــك مــا روي عــن الرســـول 
. وبـــذلك يكـــون اإلســـالم هـــو الـــدين الوحيـــد فـــي العـــالم الـــذي بنـــى 1األنبيـــاء"

اريخ والعديـد للكلمة كما يشهد على ذلك التـ يحضارة علمية بالمعنى الحقيق
 .من الكتب في هذا الموضوع

 

فــي  د ســاهمومــن المفارقــات أن اإلســالم ُيهــاَجم باســم محاربــة الظالميــة. وقــ
هذا الهجـوم ولألسـف الجهـل الكبيـر بهـذا الـدين سـواء كـان ذلـك فـي أوسـاط 
غيـــــر المســـــلمين أو المســـــلمين أنفســـــهم. لكـــــن يجـــــب االعتـــــراف أن العـــــالم 

ظهــــر مــــدى ابتعــــاده عــــن رســــالة اإلســــالم اإلســــالمي يعــــيش فــــي انحــــراف يَ 
وهــذا  .األصــيلة والقــيم الحقيقيــة للــوحي الــذي أنــزل علــى الرســول محمــد 

قـــام أالجهـــل المشـــترك زاد مـــن اتســـاع الفجـــوة بـــين هـــذا الـــدين والغـــرب ؛ إذ 
                                                 

موطأ ،  مسند أحمدـ  سنن ابن ماجة،  سنن الترمذي،  سنن أبي داود،  صحيح البخاري  1
 .سنن الدارمي،  مالك
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من سوء الفهم والعداء في حين أن قلـة فقـط تعـرف مـدى سـخافة هـذه  اجدار 
 المعارضة في جوهرها وأنه ال لزوم لوجودها.

* * * 

الجميع يعلـم أن القـرآن هـو المرجـع األسـاس والمطلـق للمسـلمين. إنـه كتـاب 
خالفـــاتهم فالمســـلمون قاطبـــة يعترفـــون بقـــرآن واحـــد ،  هللا. وعلـــى الـــرغم مـــن

بقي كما كان منـذ أكثـر مـن أربعـة عشـر قرنـا. والجانـب الـذي سـيتم تطـويره 
الكتــاب رياضــي ولغــوي. إن القــرآن الكــريم فــي الواقــع ينطــوي علــى  فــي هــذا

لغــــة متعــــددة األبعــــاد ، وهــــو مــــنظم ، َبــــي ِّن ومرمــــوز فــــي آن واحــــد ، يــــدور 
 .ضوعات رئيسةالخطاب فيه حول مو 

في هذا القرن ال ُيعتبر تفكيـرا علميـا ال جـدال فيـه إال ذلـك الـذي يسـتند إلـى 
أســس رياضــية. فاألرقــام هــي القاســم المشــترك فــي جميــع المجــاالت العلميــة 
فـــي وقتنـــا الحاضـــر ، ســـواء فـــي الفيزيـــاء الفلكيـــة أوالمعلوماتيـــة علـــى ســـبيل 

ن الرياضيات هـي الـرحم التـي المثال أو في كل مجاالت التقنيات. والواقع أ
 تحتضن جميع العلوم ، إنها لغة الكون.

وقد أشار علماء مسلمون منذ فترة طويلة إلى وجود بعد عددي في القرآن 
يا ال يمكن فهمه إلى الكريم. ويعتقد العديد أن  آخر هذا البعد يبقى سر 
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الزمان
1
الجديد الذي أنتجه تعميم  وفي السبعينيات ونظرا للنَفس .

أن أعمالهم  المعلوماتية برهن بعض الباحثين على وجود هذه الظاهرة. إال
اقتصرت على بعض المالحظات المتفرقة نشرت بشكل متسرع دون احترام 

 المنهج العلمي أي إثبات الحقائق بطريقة ال تدع مجاال للجدل.

عــن الظــاهرة  كتبــوا نوائــل الــذيأ أحــدكــان المصــري األمريكــي رشــاد خليفــة 
. فقــــد أحصــــى وقــــدم قائمــــة مــــن ثــــالث 1974ســــنة ، العدديــــة فــــي القــــرآن 

ـــ بعـــد ذلـــكوعشـــرين مالحظـــة عدديـــة.  م بادعـــاء النبـــوة واغتيـــل فـــي عـــام اتهِّ
 مـــن وهـــو 2005المتـــوفي عـــام  ، أحمـــد ديـــدات داعيـــةالواســـتأنف . 1990

ـــتم  ـــل أن ي ـــدي هـــذه األعمـــال ورو جهـــا مـــن قب ـــا مـــن أصـــل هن جنـــوب أفريقي
التشكيك في صحتها العلمية. وفعال كانت بعض الشروح مغلوطة وبعضـها 
اآلخـر يفتقـر إلــى الدقـة العلميـة. إضــافة إلـى ذلـك كــان عمـوم هـذه األعمــال 

 .غير متماسك لذلك لم تحظ بأي اعتراف أكاديمي

طريقــة عر ضــها للنقــاش وأخرجهــا مــن المجــال إن نشــر هــذه البحــوث بهــذه ال
العلمــي إلــى دائــرة الجــدل. فبــادر بعــض الــدعاة المســلمين ، وهــم ال يفقهــون 
هــذه المســائل ، إلــى النــداء بعــدم مواصــلة هــذه األبحــاث بــدعوى أنهــا تشــجع 
تــأويالت خاطئــة وانحرافــات شــتى. لكــن فــي هــذا الســياق كــان األجــدى أن 
                                                 

إلى يومنا هذا وهي طبعا  آخر الزمان هو آخر زمان الجاهلية القائمة من بعد الرسول  1
الجهل والتجاهل والدجل والتدجيل والظلم والعنف وسفك الدماء والفساد بكل أشكاله. فبهذا 

 " في كتابي.   آخر زما  الجاهليةد مرارا عبارة "المعنى أورِّ 
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ي لترسيخ مـا تـم  التحقـق منـه علميـا والتخلـي يخضع الموضوع للتحليل النقد
 عما دون ذلك.

إن نتــائج األعمــال المعروضــة فــي هــذا الكتــاب تكفــي إلظهــار أن األبحــاث 
األولـــى فـــي هـــذا الموضـــوع كانـــت تنقصـــها المنهجيـــة العلميـــة لـــذلك تعطـــل 

 .نجاحها فقد كانت في الواقع محض ارهاصات

* * * 

إلــى اســتخالص النتــائج مــن األرقــام كــان الــتكهن باألرقــام الــذي يســعى  إن
واألعــداد يرمــي إلــى استكشــاف المســتقبل رجمــا بالغيــب فإنــه ال وجــود لمثــل 
هـــذه الشـــطحات فـــي هـــذه الدراســـة التـــي تعـــرض حقـــائق ذات طـــابع عـــددي 
ورياضــــي ؛ إذ تتــــألف مــــن مجموعــــة مــــن المالحظــــات التــــي تســــمح برؤيــــة 

ناسـق رياضـي غيـر واضحة للنتائج كما تعطـي للجميـع الفرصـة الكتشـاف ت
 .متوقع وراء مظاهر اآليات القرآنية

ها تسليط الضوء على تعتمد هذه الدراسة على رصد عناصر يتيح جمعُ 
روابط تسمح في نهاية المطاف بالكشف عن وجود بنية متماسكة كامنة 

علمية في القرآن الكريم. وتبرز هذه البنية من خالل إلتقاء عدة مالحظات 
فكل مالحظة جديدة تعزز سابقتها ، وهلم جرا ، حتى يتبي ن  كلها حقائق.

بكل وضوح أن هذه البنيــة ليست بأية حال من األحوال وليدة الصدفة. 
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وعالوة على ذلك ، كما سنرى ، سوف تقودنا هذه المالحظات إلى 
معادالت رياضية ولغوية ُتثبت وتؤكد بحكم طبيعتها صحة نتائج هذه 

 .الدراسة

ت التي اكتشفت في هذه الدراسة للقرآن ال تقتصر على تسجيل إن المعطيا
حسابي ، فهي ُتثبت التقارب الموجود بين األرقام والحروف والصوتيات 
ورسم الكلمات. كما أن المالحظات هذه ال تقتصر على عمليات الجمع 
والضرب أو الطرح وإنما هي معززة أحيانا بنتائج جمع األرقام عددا عددا 

ها جنبا إلى جنب. فالقرآن الكريم كله لغة ، من أدنى حرف إلى أو بقراءت
 أقل إحصاء ، ومن أية داللة إلى أي رسم سواء كان حرفا أو رقما.

وإضافة إلى ذلك ، فإن القارئ يالحظ على امتداد هذه الدراسة أن سؤالين 
يفرضا نفساهما باستمرار : هل الصدفة منظمة ؟ و إن كانت كذلك ، فمِّن 

 ظمها ؟الذي ن

* * * 

إن كانت األعمال المقدمة في هذا الكتاب قد تمت بشكل طبيعي انطالقا 
من اللغة العربية وهي اللغة األصلية للقرآن الكريم ، فإن اإلصدار األول 
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وبعد ذلك إلى  2ثم ترجم إلى اللغة العربية 1كان باللغة الفرنسية
الفرنسية ليس  . وسنرى في هذه الدراسة أن اختيار اللغة3االنجليزية

 عرضيا.

تحت عنوان "الصدفة  1997منذ نشرت هذه األعمال ألول مرة في عام 
المنظ مة ، اإلعجـاز العـددي في القـرآن" ، لم يطعن في الطابع العلمي 

 .لنتائجها العلمية الدامغة وهي ال تزال غير قابلة للطعن

 

                                                 
1 Farid Gabteni, Le Soleil se lève à l’Occident, Paris, éd. SCDOFG, 

2016, 2017 et 2018. 
حرصت بنفسي على مراجعة ترجمة كتابي إلى اللغة العربية. وأخذت في االعتبار أصحاب  2

هذه اللغة وثقافتهم ، فأثريت الترجمة بعناصر الداللة والدقة والبرهان ، وكلها مفيدة وفي 
 الحاالت ضرورية للطبعة العربية.بعض 

3 Farid Gabteni, The Sun Rises in the West, Paris, éd. SCDOFG, 2017, 

2018. 



 

 

 

 

 

 1لجـدول العـام للقـرآ  رقم ا

 ســور القــرآ 

 

 

ســــور القــــرآن وأرقامهــــا فــــي كــــل  مــــن ترتيــــب  1يجمــــع الجــــدول التــــالي أســــماء
 المصحف وترتيب التنزيل.

ــــب المصــــح  هــــو الترتيــــب الــــذي وضــــعت عليــــه ســــور القــــرآن فــــي  ترتي
علـى كتبـة الـوحي كلمـا   أمـاله رسـول هللا يالمصـحف. وهـو ترتيـب تـوقيف

زل على فترات ـنـتـالقرآن. وكثيرا ما كانت أطراف بعض السور ت تتابع نزول
 متباعدة ثم تجمع في سورة واحدة.

عـادة  و تحـددهالزمنـي ،  لنزولهـاتبعـا فهـو ترتيـب السـور  ترتيب التنزيلأمـا 
 بداية السورة.

 

                                                 
عطاها بعض ، لكنها ليست أسماء بل هي صفات أ  إن بعض سور القرآن لها أسماء عدة  1

 الصحابة وتناقلتها الكتب. 



التنزيل ترتيب المصحف ترتيبالسور أسماءالتنزيل ترتيب  المصحف ترتيب السور أسماء

3084الروم15الفاتحة

3157لقمان287البقرة

3275السجدة389عمران آل

3390األحزاب492النساء

3458سبأ5112المائدة

3543فاطر655األنعام

3641يس739األعراف

3756الصافـّات888األنفال

3838ص9113التوبة

3959الزمر1051يونس

4060غافر1152هود

4161فّصلت1253يوسف

4262الشورى1396الرعد

4363الزخرف1472إبراهيم

4464الدخان1554الحجر

4565الجاثية1670النحل

4666األحقاف1750اإلسراء

4795محمد1869الكهف

48111الفتح1944مريم

49106الحجرات2045طه

5034ق2173األنبياء

5167الذاريات22103الحجّ 

5276الطور2374المؤمنون

5323النجم24102النور

5437القمر2542الفرقان

5597الرحمن2647الشعراء

5646الواقعة2748النمل

5794الحديد2849القصص

58105المجادلة2985العنكبوت



التنزيل ترتيب المصحف ترتيب السور أسماءالتنزيل ترتيب  المصحف ترتيب السور أسماء

878األعلى59101الحشر

8868الغاشية6091الممتحنة

8910الفجر61109الصفّ 

9035البلد62110الجمعة

9126الشمس63104المنافقون

929الليل64108التغابن

9311الضحى6599الطالق

9412الشرح66107التحريم

9528التين6777الملك

961العلق682القلم

9725القدر6978الحاقـّة

 98100البينة7079المعارج

9993الزلزلة7171نوح

10014العاديات7240الجنّ 

10130القارعة733المّزّمل

10216التكاثر744لمدثرا

10313العصر7531القيامة

10432الهمزة7698اإلنسان

10519الفيل7733المرسالت

10629قريش7880النبأ

10717الماعون7981النازعات

10815الكوثر8024عبس

10918الكافرون817التكوير

110114النصر8282االنفطار

1116المسد8386مطفّفينال

11222اإلخالص8483االنشقاق

11320الفلق8527البروج

11421الناس8636الطارق



 بسـم اللـه
 ـوي ــــلـغ ـلــتحلـي
ـةــــــاظ الـبسـمـلــأللـف

ل مــا نقــرأ مــن كــالم هللا عنــدما نفــتح القــرآن الكــريم هــو  "بســم ا الــرحمن أو 
  .الرحيم"

هــو التــذكير بــأن   " اختصــاراً البســملةالتــي تســم ى "العبــارة  وســبب وجــود هــذه
ينطقــون مــا مــن شــيء إال  وباســم هللا بدايتــه ووجــوده. ولهــذا فــإن  المســلمين 

 بهذه العبارة عند مبادرتهم ألي  عمل ؛ فباسم هللا يبدأ المسلم كل  شيء.

البسملـة :

نة من أربع كلمات هي علـى التـوالي :   ، الـرحمن ، ا ، بسـمالبسملة مكو 
 . الرحيم
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 "بمعنــى واحــد. وهــذه الكلمــة تكتــب عــادة بــاأللف أي باســم" و "بســم "
ة باهلل تعالى من جهة  استثناء منبدون ألف  ". وكتابتهاباسم" جهة وخاص 

 أخـرى فال تكتب بدون ألـف حين تكـون متبوعة بغير اسم هللا.
 "ـــل عليهـــا ا " اســـم الجاللـــة ، وهـــذه اللفظـــة حســـب اللغـــويين قـــد حص 

 " وإدغام الالم األولى في الثانية.الالهبحذف األلف الثانية في "
 " ــا لفظــة اســمان مــن أســماء هللا الحســنى. " فهمــا الــرحيم" و "الــرحمنأم 

 ."م -ح  -ر "كما أنهما مشتقان من مادة واحدة وهي 
 

ذي نستشــفه مــن خــالل جميــع " الــاألصــل"هــذا االشــتقاق يؤكــد علــى مفهــوم و 
والتحليل اللغـوي التـالي  م". -ح  -الحروف الثالثة "ر الكلمات المشتقة من 

ح ذلك  .يوض 
 

" نظــرا لطبيعتــه الــرحم". و"الــرحممــن " " فــي العربي ــة مشــتق ةالرحمـــنفلفظـــة "
 رحمـة" كمثـل الرحمـةلشـيٍء مـا ، وبالتـالي يول ـد مفهـوم " أصـل  ووظيفته هـو 

، ومــن الالئــق هنــا أن نــذكر بــأن  مــن معــاني  رحمهــااألم  بمــن حملــت فــي 
 ".األصل" في العربي ة : "األم  كلمة "

 

راكها في المـادة الشت" العط " فرغم كونها تتضم ن مفهوم "الرحيمأما لفظة "
وســعت كــل  شــيء فهــي  ســبحانه وتعــالىهللا إال  أن  رحمــة مــع كلمــة "رحمــة" 

ليست كرحمة البشر. فليس لها أن تكون عاطفي ة وبالتـالي اندفاعي ـة كرحمـة 
ـــه  ـــى ذلـــك قول ـــدليل عل ـــم. وال البشـــر. إن هـــا رحمـــة مت ســـمة بالحكمـــة والعل

ــتع ـالـ ـ ـ َعۡتلٱ ُك ِهلٱ لٱ (…)  ىـ لٱ وَسٱ ىلٱ لٱ َورَُۡحََّتٱ ء   156لٱ (…)لٱ لٱ ََشۡ
 1 ــمــف ــاجـا حـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  ة ـ

                                                 
 .156، اآلية  األعراف سورة 1
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 "ذو الرحمــة"تعنــي  "رحــيم"الجمــاد مــثال إلــى الرأفــة والرحمــة إن كانــت لفظــة 
من نـوع رحمـة البشـر ؟ وبنـاء علـى ذلـك فهـي رحمـة مـن طبيعـة أخـرى مـن 
حيث أن هـا رحمـة هللا ُمثبِّـت كـل  شـيء ومـنظ م كـل  شـيء ومحكـم كـل  شـيء. 

العطــــف والرأفـــة بخصــــوص  تتضــــم ن مفهـــوموهـــذه الرحمـــة بطبيعــــة الحـــال 
 الدواب والبشر وال سيما بخصوص المؤمنين.

 

 الكلمـة : اشتقاق
ـــرحمنإن  كلمتـــي " ـــرحيم" و "ال " وهـــي المصـــدر. الرحمـــة" مشـــتق تان مـــن "ال

ة الكلمة هي " إذا " و الراحم". واسم الفاعل فيها هـو "رحم" وفعلها "ر ح مفماد 
 ". الرحيم" و"الرحمن"تحلى بالمبالغة قيل 

 

". وهـــذا َفْعـــاَل " مبني ـــة علـــى وزن "ا الرحمـــ" تنطـــق" التـــي الـــرحمنفلفظـــة "
ة كلمة ثالثي ة يدل  علـى  ألف مد  ونون الوزن ، أي زيادة  الكثـرة في آخر ماد 

 .والتأكيد والمبالغة
 

يـاء " ، وهذا الـوزن ، أي زيـادة فعيل" فهي مبني ة على وزن "رحيـمأم ا لفظة "
ـــى  المـــد   ـــدل  عل ـــث )م( مـــن المـــادة ي ـــاني )ح( والثال ـــين الحـــرف الث ـــزب  التميي

 أي أن  صـــاحبه يتمي ـــز بتلـــك الصـــفة لدرجـــة أن هـــا أصـــبحت غالبـــة والمبالغـــة
 عليه ومثل ذلك الحكيم والعليم والسميع والحفيظ.

 

 التحليل اللغـوي للقدماء :
ـــرحمنالتفســـير هـــو أن  لفظتـــي "مـــا نجـــده فـــي كتـــب اللغـــة و  ـــرحيم" و "ال " ال

" أكبـــر َفْعــاَل " المبني ــة علــى وزن "الــرحمنصــيغتان لكلمــة واحــدة. فلفظــة "
". لذلك ذهـب بعضـهم فعيل" المبني ة على وزن "الرحيموأبلغ وأعم  من لفظة "
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د بـــه قَصـــ" فـــي البســـملة يُ الـــرحمن" بعـــد لفظـــة "الـــرحيمر لفظـــة "ْكـــإلـــى أن  ذِّ 
 التخصيص.

ــرحيميء بلفظــة "فجــ ــرحمن" بعــد لفظــة "ال ــرحمن" بعــد اســتغراق لفظــة "ال " ال
" رحــــيم" بكــــل  العبـــاد فإن ــــه "الــــرحمن". فلـــئن كــــان هللا هـــو "الرحمــــةمعنـــى "

 المثال الذي يورده القدماء لتأييد هذا القول هو قوله تعالى :و بالمؤمنين فقط. 

  ٱيلٱ ٱَكلٱ لَّل ِه لٱ َرب  ٱٱۡس ٱ لٱ ب
ۡ
أ ََ نَسََٰنلٱ مٱۡنلٱ َعلَقلٱٍ لٱ َخلَقلٱَ  1 َخلَقلٱَ لۡق   2 لإۡلٱ

 
رت بغيــة خلــ ففــي هــذا المثــال نــرى أن  لفظــة "  . وبنــاءً التخصــيص" قــد تكــر 

"ذو الرحمــة التــي ال  اميــة بعــدها فــي  " تعنــيالــرحمنعلـى هــذا فـإن  لفظــة "
فهـذا التحليـل  ".فعيـل" أكثـر مـن "الرحمة أل   فعال  بناء من أبنية المبالغة

أي خاصــــة  " دور التخصــــيصالــــرحمنعــــت "تبِّ " حــــين الــــرحيمأعطــــى لفظــــة "
 . بالمؤمنين فقط

 

 تحليل القدماء في الميزا  :
يتـا إلـى الـرحيم" و "الـرحمنإن  هذا التحليل للفظتي " " مبنـي  علـى هفـوتين أد 

 فهم خاطئ. 

 " حــين تســتعمل بعــد كلمــةالــرحيم: هــي االعتقــاد بــأن  كلمــة " الهفــوة األولــى
" غيــر لفظــة الــرحيمفــي حــين أن  لفظــة "" التخصــيص" يقصــد بهــا "الــرحمن"
 .  ختالف بناءهماالوذلك بطبيعة الحال  "الرحمن"

فالتخصــــيص يكــــون باســــتعمال الكلمــــة نفســــها ال باســــتعمال غيرهــــا وال أدل  
 " :خل على ذلك من المثال المضروب أعاله "
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  ٱيلٱ ٱَكلٱ لَّل ِه لٱ َرب  ٱٱۡس ٱ لٱ ب
ۡ
أ ََ نَسََٰنلٱ مٱۡنلٱ َعلَقلٱٍ لٱ َخلَقلٱَ  1 َخلَقلٱَ لۡق   2 لإۡلٱ

 

( مثال آخر يبين كيـف يكـون التخصيــص العل نفسها ) 96ولنا في السورة 
  : 16و  15" في اآلية ناصيةوهو لفظة "

  ُۢالٱ لٱ لَئٱنلٱ ل ِهۡ لٱ يَنَتهٱلٱ لَنَۡسَفَع
َِةٱلٱ ّلََك ِه ٱٱنل ِهاصٱ َِة لٱ  15 ب َئة لٱ لٱ نَاصٱ بٍَةلٱ َخاطٱ   16َكَٰذٱ

 

ـــائين  .هـــذا هـــو التخصـــيص ـــي بن ـــين ذوات أمـــا القـــول بالتخصـــيص فـــي كلمت
   .مختلفين فال أصل له

ذو رحمــة لكن ــه "ذو رحمــة مطلقــة بكــل  المخلوقــات" ثــم  إن  القـــول بــأن  هللا "
يتعـارض  المطلقـةالرحمـة قول متناقض ، إذ أن  مفهوم  خاصة بالمؤمنين"

 : الخاصةالرحمة مع مفهوم 
 

ـــى ـــإن  َمـــن ذهـــب إل معنـــى التخصـــيص قـــال : إن  هللا  ومـــن ناحيـــة أخـــرى ف
" بالمؤمنين فقط. فالقرآن نفسه وهو كـالم هللا رحيم" بكل  الناس لكن ه "رحمن"

" بالمؤمنين فقـط أصـل رحيميناقض هذا االدعاء ؛ إذ ليس للقول بكون هللا "
فلئن نجد فـي القـرآن بعـض اآليـات التـي تـنص علـى أن وال أثر في القرآن. 

إن فيه آيات أخرى تنص صـراحة أن هللا رحـيم بالنـاس هللا رحيم بالمؤمنين ف
 ( :البقرة) 2من السورة  143اآلية أيضا. من ذلك قوله تعالى في 

 

 )…(  لٱ َ لٱ لَّ ِه لٱ إٱن ِه ٱٱنل ِهاسٱ لٱ لٱ ب ََُءوفي َ ِ يلٱ لٱ ّ   143 ر ِهيٱ
 

 :  (الحج  ) 22من السورة  65والعبارة نفسها واردة في اآلية 
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 )…(  لٱ َ لٱ لَّ ِه لٱ إٱن ِه ٱٱنل ِهاسٱ لٱ لٱ ب ََُءوفي َ ِ يلٱ لٱ ّ   65 لٱ ر ِهيٱ
 

 )األحزاب( قوله تعالى : 33من السورة  24إضافة إلى ذلك نقرأ في اآلية 

  لٱ َۡجزٱَي ٱ
لٱ َّل  ۡدقٱهٱۡ  ٱصٱ لٱ ب قٱََّي َٰدٱ لٱ للص ِه ُ لٱ َيُتوَبلٱ لَّ ِه ۡو

َ
لٱ أ لٱ َشا َء لٱ إٱن لٱ لُّۡمَنَٰفٱقٱََّي َب ٱ َوُيَعذ 

لٱ ََكَنلٱ َغُفورّٗلٱ  َ لٱ لَّ ِه ِۡهٱۡ  لٱ إٱن ِه
  24 االٱ ر ِهيٱِمّٗلٱ َعلَ

 

 "الــــرحيم"" و الــــرحمنمـــن الصــــواب أن  نقـــول أن  كلمتـــي " الهفـــوة الثانيـــة :
" بمعنى الرقة والتعطف واإلحسـان والـرزق. لكـن الرحمةمشتق تان من كلمة "

ليس من الصواب أن نقف هنا. بل علينا أن نصل إلى الكلمة التي اشتق ت 
". فالبحث في معنى كلمة في اللغة العربية الرحم" وهي "الرحمةمنها كلمة "

 يبدأ بالبحث في أصلها ومادتها.

فـــي البســـملة البـــد  أن يكـــون لـــه قصـــد معـــي ن  فاســـتعمال لفظتـــين مختلفتـــين
 وحكمة الزمة.

" تعني وعاء في بطن األم تنبت بـه البويضـة الملق حـة إلـى أن الرحموكلمة "
ن الجنين. وجمعه " ". فـالرحم لإلنسـان هـو منبتـه ، أي المكـان أرحاميتم  تكو 

نت فيه حياته   وبالتالي األصل الذي أتى منه. ؛الذي تكو 
 

 الـرحـمـن" ": 
" رحـــم" والمشـــتق ة مـــن كلمـــة "فعـــال " المبني ـــة علـــى وزن "الـــرحمنإن  كلمـــة "

ل  بتأكيد وكثرة ومبالغة" الرحمتتضم ن معنى " لتـدل  بـذلك علـى األصـل األو 
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. زيادة علـى هـذا 1"الرحمين أرحم"والمطلق أو أصل األصول مطلقًا أي 
مضـم ن  فـي الرحمـةفإن  مفهوم العطف والحنان واإلحكام والتنظيم الموجـود 

 " نظرا للعالقة بين الشيء وأصله.الرحمنكذلك في لفظة "

ــة تؤي ــد الــرحمنإضــافة إلــى ذلــك فــإن كلمــة " " لــم تســتعمل فــي القــرآن بكيفي 
" تعب ر عن مفهوم العطف والحنان لكونها الرحمنالقائلين بأن  لفظة "موقف 
ذو الرحمة التي ال غاية بعدها في الرحمة ألن  فعالن بناء من أبنيـة "تعني 

علـى سـياق اآليــات  نط لـعو  ه. فالقرآن قـاموس نفسـه وحـين نتفح صـ"المبالغة
ــد "الرحمـــنالتــي ذكــر فيهــا لفــظ الجاللــة " عالقــة مباشــرة بــين أن ــه ال لنــا  يتأك 

بـــل جـــاءت  2" بمعنـــى العطـــف واإلحســـانالرحمـــة"" ومفهـــوم الـــرحمنكلمـــة "
 . سبب األولبمعنى هللا ، األصل ، ال

ًا لدرجــة أن  حــديثا الــرحمن" ولفظــة "الــرحموالعالقــة بــين لفظــة " " وطيــدة جــد 
 يثبت العالقة السببي ة المتينة الموجودة بينهما نهائي ا : 3قدسي ا

وشـققت لهـا مـن  الـرحمخلقـت  الـرحمنوأنـا  هللا"قـال هللا تبـارك وتعـالى : أنـا 
 .4اسمي فمن وصلها وصلته ومن قطعها بتته"

 " من اشتقاق واحد. الرحمن" و "الرحمبهذا الحديث القدسي نرى أن  "

" تختلف عن باقي أسماء هللا الحسنى الرحمن"إن القرآن كله يثبت أن كلمة 
 ابتداء من قول هللا سبحانه وتعالى :

                                                 
1
 . 151سورة األعراف ، اآلية  
2
 ."الرحمن" في القرآنفظ الجاللة : ل 5رقم  الملحق أنظر 
3

تعريف الحديث القدسي : إّن مضمون القرآن وشكله من عند هللا. أّما مضمون الحديث وشكله  

 . أّما شكل الحديث القدسّي فهو كالم نطق به الرسول فهو من عند البشر أي كالم محمد 

 لكن مضمونه إلهي كالقرآن.
4
سند العشـرة المبّشرين الترمذي ، سنن الترمذي ، كتاب البّر والصلة. وأحمد ، مسند أحمد ، م 

 بالجنّة. وأبو داود ، سنن أبي داود ، كتاب الزكاة. 
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  ْلٱ لٱ لۡدُعوا لٱَ لٱ قُلٱ لٱ لٱ لَّ ِه ْ لٱ لۡدُعوا وٱ
َ
ي ّٗلٱ لٱ لّ َِهۡيَمََٰن لٱ أ

َ
لٱ أ لٱ فَلَُه ْ لٱ تَۡدُعوا ا لٱ م ِه ىلٱ ا لٱ لۡۡلُۡسَىَٰ ۡسَما ُء

َ
لٱ لۡۡل

)…( 110 1 لٱ
 

ــرحمنإن هــذه اآليــة هــي أهــم  حجــة يحــتج بهــا فــي القــول بــأن  لفظــة " " ال ال
ســتعمالها لغيــر هللا ، فلــم يســتعمل هللا ســبحانه وتعــالى لدعائــه غيــر يجــوز ا

" االسـَم الـذي الـرحمنهذين االسمين. وهـذا يـدل علـى أن  هللا عـاَدَل بلفظـةِّ "
". وزيـادة علـى هـذا فـإن هـذه اللفظـة ال يوصـف اال يشركه فيه أحد وهـو "

 عريف.بها بشر على اإلطالق لذلك فهي ال تستعمل بدون ألف والم الت
 

معناها  يدركون  وأ فظة لم يكن عرب الجاهلية يفقهون وأخيرا بشأن هذه الل
لٱ   والدليل على ذلك اآلية التالية : الحقيقي ٱل َِهُْحَنٱ لٱ ّ لٱ اْسُجُدوا لٱ َُّهُ  َل لٱ قِٱ ِإَوَذا

لٱ اّ َِهُْحَنلٱُ  لٱ َوَما لٱ ُنُفوًرالٱ قَاُّوا لٱ َوَزاَدُهْ  نَا َُ ُم
ْ
لٱ تَأ ٱَما لٱ ّ نَْسُجُد

َ
  أ

قبلها  التي واآلية .2
لٱ   : لخلقل يصلاأل السببأن الرحمن هو  لىإ يرشت َمَواتٱ ٱيلٱ َخلََقلٱ اّس ِه اَّل ِه

لٱ بَيْنَُهَما لٱ َوَما رَْض
َ
لٱ لٱ َواْۡل لٱ الَْعَْشٱ لٱ لََعَ لٱ اْسَتَوى لٱ ُث  ِه ي ِهاٍم

َ
لٱ أ ت ِهةٱ لٱ سٱ ٱهٱلٱ لٱ اّ َِهُْحَنلٱُ فٱ لٱ ب ْل

َ
فَاْسأ

  َخبٱرًيا
3
  

 
  "الـرحـيـم": 

ـــرحيمإن لفظـــة " " مســـتعملة عـــادة فـــي القـــرآن فـــي ســـياق الرقـــة والتعطـــف ال
 ". رءوفعادة ما تكون مصحوبة بلفظة "واإلحسان و 

                                                 
1
 . 110سورة اإلسراء ، اآلية  
2
 .60سورة الفرقان ، اآلية  
 .59سورة الفرقان ، اآلية  3
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" ، وأن  هـذه نفسـها رحمة" مشتقة من لفظة "الرحيمرأينا أعاله أن  لفظة "لقد 
ـــرحيم". كمـــا رأينـــا أن  لفظـــة "رحـــممشـــتق ة مـــن لفظـــة " وزن  " المبنيـــة علـــىال

" تؤد ي مفهوم التمييز والمبالغة. فالموصوف بها يتمي ز بها لدرجة أن ه فعيل"
 سمي بها. 

فـة والتعط ـف واإلحسـان كرأفـة األم  مفهـوم الرق ـة والرأ تتضـمن "الرحيمولفظة "
 أشهر. (9) تسعة بمن حملت في رحمها

تســـتعمل أيضـــا لوصــــف البشـــر " رحـــيمفـــإن  لفظـــة "" الـــرحمنوخالفـــا للفظـــة "
 شريطة أن تكون نكرة أي بدون ألف والم التعريف.

( حيـث التوبة) 9من السورة  128والمثال القرآني الذي يؤي د ذلك هو اآلية 
مة للمر ة الوحيدة في القرآن صفة للرسول وردت هذه الكل

1. 

 )…(  لٱ لٱ َجا َءُكۡ  لٱ َعزٱيزلٱٌ لٱ رَُسوليلٱ لََقۡد ُكۡ  نُفسٱ
َ
لٱ أ ٱۡن لٱ َيَٱيٌصلٱ لٱ م  لٱ َعنٱتُّۡ  لٱ َما ِۡهٱ

َعلَ
لٱ  ٱٱُّۡمۡؤمٱنٱََّيلٱ رَُءوفي ُِۡك لٱ ب ِ يلٱ لٱ َعلَ   128لٱ ر ِهيٱ

 
ــة بــالمؤمنين ،  " فــي هــذه اآليــة مقترنــة بالرســول رحــيمفلفظــة " وهــي خاص 
 الرق ة والرأفة والتعط ف واإلحسان.هر بوضوح أن  المقصود منها هو فهنا يظ

ـــمــرحـالاهلل "فـ ـــيــالرح" هــو "نــ ـــلقــــطــ" ممــ رَۡيــامٱلٱ   :ا ـــ
َ
لٱ لۡۡل ٱرُُكۡ لٱ فٱ ٱيلٱ يَُصــو   ُهــَولٱ لَّل ِه

 )...(6 2 .كرحمـة البشـر ،  الذي ليست رحمته عاطفي ة وال اندفاعي ـة وهو
 لمعرفة.بل هي مطبوعة بالحكمة وا

  .يتجل ى المعنى المنفرد والمتكامل لألسماء المذكورة في البسملة فهكذا إذاً 

                                                 
1
أشهر ،  9الحمل لدى اإلنسان مدة . إن 9" في السورة رحيمإنّها المّرة التاسعة لورود لفظة " 

 ( مميز عن غيره بكونه شهر الوالدة.9والشهر التاسع )
2
 .6سورة آل عمران ، اآلية  
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 ـنـــــــــــــــــــمـــــرحــال

 لــــأويــالت
 

 

 

لٱ   به القرآن هو عبارة  يبدأما  أول ِ ٱ ٱلٱ لّ َِهٱ ِنَٰملٱ لّ َِهيٱ   .1لٱ 1ِمۡسِبلٱ لَّ ِه

اسما من بين والسورة الوحيدة التي تحمل سورة.  114من يتألف القرآن 
 . 55ورقمها ، سورة الرحمن هي  البسملةألفاظ 

ََۡءاَنلٱ لٱ َعل ِه لٱَ لٱ 1لّ َِهۡيَمَُٰنلٱ   هذه السورة قولـه تعـالى : أول نَسََٰنلٱ لٱ 2لۡلُق لٱ 3َخلََقلٱ لإۡلٱ
َِاَنلٱ لٱ َعل ِهَمهلٱُ   .2لٱ 4لۡۡلَ

لٱ  :  وحي من القرآن هو أول
ۡ
أ ََ لٱ لٱ لقۡ لٱ َخلََق ٱي لٱ لَّل ِه ٱَك لٱ َرب  ٱٱۡس ٱ َخلََقلٱ لٱ 1ب

لٱ  لٱ َعلٍَق لٱ مٱۡن َن نَسَٰ لٱ لٱ 2لإۡلٱ ُم ََ ۡك
َ
لٱ لۡۡل لٱ َوَربَُّك

ۡ
أ ََ لٱ لٱ 3لقۡ ٱي لٱ لٱ َعل ِه لٱَ لَّل ِه ٱٱلَۡقلَ ٱ لٱ لٱ َعل ِه لٱَ لٱ 4ب

َنلٱ َمالٱ َّۡ لٱ َيۡعلَۡ لٱ  نَسَٰ  .3لٱ 5لإۡلٱ

                                                 
1
 ."التحليل اللغوي أللفاظ البسملة"أنظر في  
2
 .4 - 1سورة الرحمن ، اآلية  
3
 .5-1، اآلية  سورة العلق 
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مرة في قوله  ألول الذي ذكر. هو آدم  البشرية به إنسان بدأت أول
لٱ لٱ وََعل ِه لٱَ   تعالى  ۢنبٱ

َ
لٱ أ لٱ َفَقاَل لٱ لَّۡمَلَٰٓئٱَكةٱ

لٱ لََعَ َََضُهۡ  لٱ َع لٱ ُث  ِه لٱ ُُك ِهَها ۡسَما َء
َ
لٱ لۡۡل لٱ لٱ  لٱُ َءاَدَم ويٱ

قٱََّيلٱ  ۡسَما ءٱلٱ َهَُٰٓؤَل ءٱلٱ إٱنلٱ ُكنُتۡ لٱ َصَٰدٱ
َ
ٱأ  .1لٱ 31ب

 من الجهل في قوله تعالى :  كانتالقرآن  استعاذة ذكرت في أولو

  لٱ لٱ لٱَقۡومٱهۦٱ لٱ إٱن ِه ةّٗ لٱ ِإَوۡذلٱ قَاَللٱ ُموََسَٰ ََ نلٱ تَۡذَِبُوالٱْ َبَق
َ
ُمَُُكۡ لٱ أ

ۡ
لٱ يَأ َ ُذنَالٱ ُهُزوّٗلٱ لٱ لَّ ِه َتت ِهخٱ

َ
ا لٱ قَاُّو الٱْ أ

ُكوَنلٱ مٱَنلٱ لۡلَجَٰهٱلٱَّيلٱَ قَاَللٱ 
َ
ۡنلٱ أ

َ
ٱلٱ أ ٱٱَّ ِه ُعوُذلٱ ب

َ
 .2لٱ 67لٱ أ

* * * 

ن مـ التعلـيمو العلـمعلـى جلياا أن القارآن شادد  من خالل هذه اآلياات يظهار
 إلى يوم البعث.اإلنسانية  ، منذ بداية القرآن أول

عليها في  كبيرالتركيز الو  ، الحسنىاسم من أسماء هللا  "الرحمن"إن كلمة 
 : األوليحظى بأهمية خاصة من  "االسم" القرآن يظهر أن

ِ ٱلٱ لٱ ِمۡسِب تعالى: القرآن قوله  به ئدتيب ما أولف ٱلٱ لّ َِهٱ ِنَٰملٱ لّ َِهيٱ  ؛ لٱ لَّ ِه

لٱ  تعالى : ما نزل من القرآن الكريم قوله  أولو 
ۡ
أ ََ ٱٱۡس ٱلٱ لۡق ٱيلٱ َخلََقلٱ لٱ ب ٱَكلٱ لَّل ِه لٱ 1َرب 

لٱ  لٱ َعلٍَق لٱ مٱۡن نَسََٰن لٱ لإۡلٱ لٱ لٱ 2َخلََق ََُم ۡك
َ
لٱ لۡۡل لٱ َوَربَُّك

ۡ
أ ََ لٱ لٱ 3لقۡ ٱٱۡلَقلَ ٱ لٱ ب  َ

ٱيلٱ َعل ِه َعل ِهَ لٱ لٱ 4لَّل ِه

نَسََٰنلٱ َمالٱ َّۡ لٱ َيۡعلَۡ لٱ   .1 5لإۡلٱ
                                                 

 .31سورة البقرة ، اآلية  1

 .67سورة البقرة ، اآلية  2
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ــالـعـته ــقول ا آدم ـة ذكر فيهــآي أولو  ۡسَما ءلٱَ وََعلهَ لٱ َءاَدَملٱ   ى :ـ
َ
 ُُكهَهالٱ لٱ لۡۡل

)...( 31 2. 

 .ااسم  اً إذلنتتبع 

 9باســتثناء الســورة   ِمۡسِبلٱ لَّه لٱ لۡــمهّرلٱ ِنلٱ لۡــمه     لٱ   رة :بعبــاتبــدأ ســور القــرآن 
 أولها. في البسملة تظهرال إذ جديد بشكل  تتحل ىالتي ،  "التوبة"

 سورة تبدأ بالبسملة 113                    

                  
 سورة 114

                  
 هافي أول البسملة ال تظهر (التوبة) 9السورة                     

 

 : ببسملةدون أن ُتسبق مباشرة باآلية األولى  اً تبدأ إذ)التوبة(  9السورة 

  َبة لٱ ُسوَرةلٱُ اَلهولٱۡ 

 في التنزيل 113رقم  - في المصحف 9رقم 

  يلٱ ََٰهدتُّ لٱ م  َنلٱ لُۡۡمۡۡش ك َّيلٱ م  َنلٱ للٱ بََما َءة ۦ  لٱ إ ََللٱ لَّله يَنلٱ َع  لٱ 1َّه لٱ َورَُسوَّل 

                                                                                                           
 .5 - 1سورة العلق ، اآلية  1

 .31سورة البقرة ، اآلية  2
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خطـأ أو فلسـنا بصـدد قرنـا.  14منـذ بـدون تغييـر  باقيـة حالة الخاصـةهذه ال
1للتنزيل اإللهيالمضمون الدقيق ب بلنسيان 

. 

إال على رأس السور باستثناء بسملة  تظهرفالبسملة ال  جانب آخرومن 
 ( :النمل) 27سورة الداخل  ذكرتواحدة 

  لٱ 30لٱ مهّرلٱ ِنلٱ لۡمه     لٱ لَّه لٱ لۡلٱ ِمۡسِبإ نهُهۥلٱ م نلٱ ُسلَۡ َمََٰنلٱ ِإَونهُهۥلٱ 
 

2فريــدةبســملة  تتضــمنالســورة الوحيــدة التــي 
ــ  فــي  27هــي الســورة  هاداخلب

 7) 9هـو  رقمهذا الـ يتألف منهمااللذين  عددينمجموع ال ترتيب المصحف.
في ترتيب المصحف وهي الوحيدة التي  "التوبة"رقم سورة كأي  (9=  2+ 

ل ـهـو حاصـ 27فة إلـى ذلـك فـإن إضـا .فـي أولهـابسـملة عدم ظهور تتميز ب
 .(x 9  =27 3) 9في  3ضرب 

 

* * * 
 

ال تبـدأ ببسـملة بخاصـية فريـدة فهـي  عـن غيرهـا مـن السـور 9السـورة  تتميز
بســملة  تتضــمنهــي الوحيــدة فــي القــرآن التــي  27الســورة ، كمــا أن  ظــاهرة

 .عالوة على بسملة االفتتاح

                                                 
من  631أو  630من الهجرة أي في سنة  9نزلت في السنة  9تذكر كتب التراث أن السورة  1

 التاريخ الميالدي.
خدم في بقية الكتاب تعبير "البسملة الفريدة" عند الكالم عن البسملة الواردة في اآلية سأست 2

من سورة النمل نظرا لخصوصيتها. وسأستخدم عبارة "البسملة" في الكالم عن بقية  30

 البسمالت.
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هـــو العـــدد  9إلـــى أن العـــدد  27و  9 العـــددين العالقـــة بـــيننشـــير بصـــدد 
 : )النمل( 27السورة في  1مرتينالوحيد الذي ذكر 

  قوله تعالى : 12المرة األولى في اآلية ، 

  لٱ ۡل ۡدخٱ
َ
ِۡضلٱَ َوأ لٱ َب ۡج َُ لٱ ََتۡ ِۡبٱَك لٱ َج لٱ فٱ لٱ مٱنلٱۡ يََدَك لٱ ُسو ء ِۖلٱ لٱ ا َء لٱ لٱ َغرۡيٱ ٱۡسعٱلٱ لٱ فٱ لٱ لٱ ت لٱ إٱََلَٰ َءاَيٍَٰت

لٱ إٱن ِهُهۡ لٱ ََكنُوالٱْ قَۡومّٗلٱ  ََۡعۡوَنلٱ َوقَۡومٱهۦٱ   قٱََّيلٱ فٱ  لٱ 12الٱ َفَٰسٱ

 

  قوله تعالى : 48المرة الثانية في اآلية ، 

  يَنةٱلٱ لٱ لَّۡمدٱ ٱۡسَعةلٱُ َوََكَنلٱ فٱ لٱ َوَللٱ يُۡصلٱُحوَنلٱ لٱ رَۡهط لٱ لٱ ت ۡرضٱ
َ
لٱ لۡۡل ُدوَنلٱ فٱ  لٱ 48ُيۡفسٱ

 

يحيطــــان  27فــــي الســــورة  9و  9المالحــــظ هنــــا هــــو أن هــــاذين العــــددين 
 30عن اآلية  المسافة بنفسإحاطة محكمة. فهما يبعدان  الفريدةبالبسملة 

   .الفريدةالبسملة  تتضمنالتي 

حيث البسملة  - 30إلى اآلية  12من اآلية فآية.  19 قدرهاوهذه المسافة 
 .48إلى اآلية  30اآلية كذلك من  آية ، و 19 نحصي - الفريدة

 

 
                                                 

 .األعداد األصلية في القرآن ، 16 رقم الملحق أنظر 1
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 (النمل) 27السورة 
 

لٱ َجۡ ب َكلٱ ََتُۡمۡجلٱ َبۡ َضلٱ  12 اآلية ۡللٱ يََدَكلٱ ف  ۡدخ 
َ
لٱ لٱ َغرۡي لٱ ُسو ء ِۖلٱ لٱ ا َءلٱ م نلٱۡ َوأ لٱ لٱ ف  لٱ َءاَيٍَٰتلٱ ت ۡسع 

لٱ إ نهُهۡ لٱ ََكنُوالٱْ قَۡومّٗلٱ  لٱ ف مَۡعۡوَنلٱ َوقَۡوم هۦ    ق ّيلٱَ إ ََلَٰ   الٱ َفَٰس 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

 1
9 

يــة
آ

 

  لٱ      لٱ ِمۡسِبلٱ لَّه لٱ لۡمهّرلٱ ِنلٱ لۡمهلٱ إ نهُهۥلٱ م نلٱ ُسلَۡ َمََٰنلٱ ِإَونهُهۥلٱ  30 اآلية

31 

32 

33 

34 

35 

36 

37 

38 

39 

40 

41 

42 

43 

44 

45 

46 

47 

 1
9 

يــة
آ

 

يَنة لٱ  48 اآلية لٱ لَۡۡمد  لٱ َوَللٱ يُۡصل ُحوَنلٱ لٱ رَۡهط لٱ لٱ ت ۡسَعةلٱُ َوََكَنلٱ ف  ۡرض 
َ
لٱ لۡۡل ُدوَنلٱ ف    ُيۡفس 
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ــا بــ مــن اإلشــارةالبــد  ــة) 9أن عــدد الســور مــن الســورة هن الســورة  ( وهــيالتوب
التــي تتميــز )النماال(  27الســورة  إلــى ال تظهــر فيهــا البســملةدة التــي الوحيــ

 سورة. 19 هو فريدةببسملة 
 

 ورـــالس

 "النمل"                                               "التوبة"           

                                                                                                          

9  10  11  12  13  14  15  16  17 18  19  20  21  22  23  24  25  26     27 

 سورة 19
 

 حرفا.  19تعد  البسملةأن  ما يجلب االنتباه هنا هوو 

 

 لـرحـيـم ا   لـرحـمـن ا   لـلـه ا  بـسـم

 

  ب س م  ا ل ل ه  ا ل ر ح م ن  ا ل ر ح ي م 

 19 18 17 16 15 14  13 12 11 10 9 8  7 6 5 4  3 2 1  

 

 حرفــا 19
 

،  ولاألســبب و الالعـودة فـي كــل مـرة إلـى  وفـي هـذه الدراســة هـ منهجنـا
لبحـث ا تقتضـي فـي اللغـة العربيـة  كذلك دراسة كلمـةأصل كل شيء. 

عن مادتها أو جذرها أي الحروف التي تتكون منهـا تلـك الكلمـة بـدون 
 ق.صلوا

التي أقدم مخطوطات القرآن التي وصلتنا و  رسم إلى أنمرة أخرى شير أ
 .1وال حركات انقاط يتضمننهاية القرن السابع ال يعود تاريخها إلى 

                                                 
 .ة"وقـراءات متعـدد ـرآن واحـدقأنظر " 1
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، وهـي الوحيـدة التـي تقـع  )النمـل( 27فـي السـورة  الفريـدةالبسـملة لنعد إلـى 
 داخل نص سورة :

  لٱ 30لٱ ِمۡسِبلٱ لَّه لٱ لۡمهّرلٱ ِنلٱ لۡمه     لٱ إ نهُهۥلٱ م نلٱ ُسلَۡ َمََٰنلٱ ِإَونهُهۥلٱ 

فـي سـياق قصـة  جـاءتا يختلـف عـن غيرهـا ، فقـد إن دور هذه البسـملة هنـ
إلـى المـرأة  ه. وهـي العبــارة التـي تفتـتح الكتــاب الـذي بعثـنبي سليمــان ال

 ." ِمۡسِبلٱ لَّه لٱ لۡمهّرلٱ ِنلٱ لۡمه     لٱ  " سبأ :التي كانت تحكم قوم 

 

عــرش ملكــة ســبأ إلــى  نقــلهــو قصــة  27وســياق هــذه البســملة فــي الســورة 
البسملة من السـورة  نقلت نفسه تنبه هذه القصة إلى وفي الوق سليمان 

ا ــــحـواضح ـبــة أصـــلـسمـبـل الـقــكمــا أن نو . 27ورة ـمـن السـ 30ة ـــإلـى اآلي 9
ـــيــعـلل ـــلـعـب انـ ـــتــكـن الـم مـــ فــإن نقــل عــرش ملكــة ســبأ تــم علــى يــد مــن  ابـــ

ب لٱ  ه ـوصفه هللا بأن قَـاَللٱ لَّله يلٱ ع نـَدهُۥلٱ   :  لَّله يلٱ ع نَدهُۥلٱ ع ۡل يلٱ م  ـَنلٱ لۡلك َتٰـَ
لٱ م  َنلٱ لۡلك َتَٰب لٱ  نلٱ يَۡمتَدهلٱ لٱ ع ۡل ي

َ
لٱ َقۡبَللٱ أ نَالٱ۠ َءات  َكلٱ ب هۦ 

َ
الٱ لٱ أ الٱ رََءاهُلٱ ُمۡسـَتق ما إ ََّلَۡكلٱ َطۡمفَُك لٱ فَلَمه

لٱ  لٱ َرب   ۡضل 
َلٱ ع نَدهُۥلٱ قَاَللٱ َهََٰذالٱ م نلٱ فَ ۡكُفـُم لٱ َوَمـنلٱ َشـَكَملٱ فَّ نهَمـالٱ َّل 

َ
ۡملٱ أ
َ
ۡشُكُملٱ أ

َ
لٱ َءأ َوي  

ۡبلُ
يلٱ لٱ يَۡشُكملٱُ  لٱ َغن   لٱ َرب   ّ نه

لٱ َوَمنلٱ َكَفَملٱ فَ ه ۦ  َۡفس   .1لٱ 40َكم ي يلٱ لٱ نل 

 الانفردت سورة واحدة فقط عن باقي السور بكون البسملة  : الخالصة
وتظهر البسملة بحالة استثنائية  ، )التوبة( 9في أولها وهي السورة  تظهر

                                                 
1
 .40، اآلية  سورة النمل 
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إلى السورة  9من السورة نحصي . )النمل( 27سورة الللغاية داخل نص 
 حرفا. 19 والبسملة تتضمنسورة ،  19مجموع   27

تبـدأ بهـا . إنها خمس آيـات نزل على رسول هللا محمد  ما أولإلى  عودة
 : "العل "سورة 

ق لٱ 
لٱ ُسوَرةلٱُ الَعلَ

 .1وفي التنزيل  96ترتيبها في المصحف : 
 ِمۡسِبلٱ لَّه لٱ لۡمهّرلٱ ِنلٱ لۡمه     لٱ 

  لٱ َرب  َكلٱ لَّله يلٱ َخلََقلٱ لٱ ب ٱۡس  
ۡ
نَسََٰنلٱ م ۡنلٱ َعلٍَقلٱ لٱ 1لۡقَمأ ۡكَمُملٱ لٱ 2َخلََقلٱ لإۡل 

َ
لٱ َوَربَُّكلٱ لۡۡل

ۡ
لۡقَمأ

لٱ لٱ 3 َ لٱ ب ٱۡلَقلَ  
نَسََٰنلٱ َمالٱ َۡۡ لٱ َيۡعلَۡ لٱ لٱ 4لَّله يلٱ َعله َ لٱ لإۡل 

لٱ لٱ 5َعله نَسََٰنلٱ ََّلَۡطَِغَٰٓ لٱ لإۡل   لٱ إ نه
نلٱ لٱ 6ّلََكه

َ
أ

لٱ إ ََلَٰلٱ لٱ 7لٱ رهَءاهُلٱ لۡسَتۡغَنَٰٓلٱ  لٱ إ نه لٱ لٱ 8لٱ َرب  َكلٱ لۡمُّۡجَىَٰٓ رََءيَۡتلٱ لَّله يلٱ َيۡنََهَٰ
َ
لٱ لٱ 9أ َٰٓ لٱ 10َعۡبًدالٱ إ َذالٱ َصَله

لٱ  لٱ لُۡۡهَدىَٰٓ رََءيَۡتلٱ إ نلٱ ََكَنلٱ لََعَ
َ
لٱ لٱ 11أ َمَملٱ ب ٱَلهۡقَوىَٰٓ

َ
ۡولٱ أ
َ
لٱ لٱ 12أ َٰٓ َبلٱ َوتََوَله رََءيَۡتلٱ إ نلٱ َكذه

َ
لٱ 13أ

لٱ  لٱ يََمىَٰ َ لٱ لَّه نه
َ
لٱ ب أ لٱ َيۡعلَ   َۡۡ

َ
لٱ يَنتلٱَ لٱ 14ن لٱ لهۡ  لٱ لَئ ن

لٱ ّلََكه َ ة  لٱ ب ٱنلهاص  ُۢا لٱ لَنَۡسَفَع َ ة لٱ لٱ 15ه  نَاص 
ئلٱَ  بٍَةلٱ َخاط  َبان  لٱَ لٱ 17ُهۥلٱ ــفَۡلَ ۡدُعلٱ نَاد يَلٱ لٱ 16ة لٱ ــَكَٰذ  ۡعُهلٱ لٱ 18َةلٱ ــَسَنۡدُعلٱ لۡزه لٱ َللٱ تُط  ّلََكه

 لٱ لٱ 19َولۡقََت بلٱ لٱ َوۤۡدُجۡسٱ
 

 19 نحصيالقرآن  نهايةإلى  ومن هذه السورةآية.  19 "العلـ "سورة تعد 
 سورة :

 

 رالســو 
 "الناس"                                                  "                  العل "
                                                                                                                            
96    97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113   114 

 سورة 19
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 …19السلسلة من العدد هذه  لنتبع
 :مختلفا  عددا 30 نجدالقرآن الكريم  هاالتي ذكر األعداد  مجمل حصاءإعند 

 

 المصح  جميع األعداد المختلفة حسب ظهورترتيب 

 3 000 100 4 10 3 1 000 1 12 40 7  

 11 2 000 200 20 70 30 6 8 2 5 000  

 19 50 000 60 99 100 000 50 80 300 5 9  
            

 

 

 التنزيلجميع األعداد المختلفة حسب  ظهور ترتيب

 70 40 30 99 1 6 3 1 000 10 19  

 300 5 4 100 000 11 7 8 9 2 12  

 60 80 5 000 3 000 2 000 200 20 100 50 50 000  
            

 

  : 19 مضاعفيعطي  (30)هذه األعداد الثالثين  مجموع

7  +40  +12  +1  +1000  +3  +10  +4  +100  +3000 + 
5000  +2  +8  +6  +30  +70  +20  +200  +2000  +11  +9 

 +5  +300  +80  +50  +100000  +99  +60  +50000  +19 
= 162146  
 =8534 x 19 

 

المختلفـة  (30الثالثـين ) ف ضـمن األعـدادفـي ترتيـب المصـحاألعداد  آخر
  .ترتيب التنزيلعدد في  أول. كما أنه 19العدد هو  في القرآن الكريم

 : )المدثر( 74من السورة  30اآلية في  19العدد ذكر  جاء

 1َعلَۡ َهالٱ
 لٱ 30لٱ ت ۡسَعَةلٱ َعَۡشلٱَ  

 

                                                 
"سقر" وهي من أسماء جهنم. والمقصود باآلية أن المالئكة القائمين  الضمير "ها" يعود على 1

 .19على جهنم عددهم 
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مـن السـورة  30اآليـة  فـيحرفـا  19 جاءت البسملة الفريدة التي تتألف مـنو 
 : )النمل( 27

 حرفا( 19الموجودة داخل السورة ) الفريدة البسملة    30اآلية  - 27السورة 
      
 19ورود العدد     30اآلية  - 74السورة 

 

فــي  48فــي ترتيــب المصــحف هــي الســورة  27لــى هــذا فــإن الســورة إ إضــافة
 48يعطـي  74إلى السورة  27ترتيب التنزيل. في حين أن العد من السورة 

 : سورة

 ورــالس

 "المدثر"                                تنزيل   في ترتيب ال 48 السورةوهي " النمل"
                                                                                                                           

27    28  29  30  31  32  33  34  35    )...(66 67  68  69  70  71  72  73      74 

 ورةـس 48

 

فــي الســورة )المذذدّثر(  30إلــى اآليــة )النمذذل(  27فــي الســورة  30اآليــة  مــن
 : 123في  19حاصل ضرب هو  2337آية. والعدد  2337 نحصي 74
 

2337  =19 x 123  
 

 بــــــيـرتـتـوفقــــا لن ـيـــــن السورتـام هاتيـــــع أرقــــجانــــب آخــــر عنــــدما نضــــومــــن 
، الواحــــــد فــــــوق اآلخــــــر يمكــــــن قراءتهمــــــا أفقيــــــا  74و  27ف أي ـالمصحــــــ
 : على حد سواء وعموديا
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27  7 2 
74  4 7 
    
  74 27 

 

نحصـل علـى أننا ضع هذين العددين جنبا إلى جنب و  عندوالملفت لالنتباه 
 : 19مضاعف للعدد 

 

2774  =146 x  19 

 

وهــي الوحيــدة التــي ال تبتــدئ ببســملة  – 9مــن الســورة  انطالقــاه أنــ لقــد رأينــا
فــي  الفريــدةالتــي توجــد بــداخلها البســملة –  27إلــى غايــة الســورة  – ظــاهرة

 سورة. 19 نحصي – 30اآلية القرآن في 
 

 - ابتـداء مـن هـذه السـورة عنـد العـد . )المـدثر( 74 ذلك فـي السـورة نظيرو 
فـي ترتيـب  9السـورة غايـة إلـى  - 30فـي آيتهـا رقـم  "19"حيث ذكر العدد 

 سورة. 19 نحصي( "الليل" 92التنزيل )ورقمها في ترتيب المصحف 

  سورة 19 
 : 30اآلية  - 27السورة   9السورة 

    لٱ ِمۡسِبلٱ لَّه لٱ لۡمهّرلٱ ِنلٱ لۡمه     لٱ إ نهُهۥلٱ م نلٱ ُسلَۡ َمََٰنلٱ ِإَونهُهۥلٱ 
  سورة 19 

 : في ترتيب المصحف 92 رةالسو   30اآلية  - 74السورة 
  َلٱ َعلَۡ َهالٱ ت ۡسَعَةلٱ َعَۡشلٱ   لٱ في ترتيب التنزيل 9ورقمها 
 

* * * 
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مـن  30لم يذكر في القرآن كله إال مرة واحدة وذلك في اآليـة  19إن العدد 
الكــالم . وقــد جــاء ذكــره بصــفة مميــزة وذلــك فــي ســياق )المــدثر( 74الســورة 

 نفسها :من السورة  31اآلية ها ـنــيـ  بـتُ ة محددو  وظيفة خاصةلها  عدةعن 

 

  لٱ َِۡها لٱ َعَۡشلٱَ َعلَ ٱۡسَعَة لٱ َجَعۡلَنالٱ لٱ 30لٱ ت لٱ َمَلَٰٓئٱَكةّٗ لٱ َوَما
لٱ إٱل ِه لٱ لنل ِهارٱ ۡصَحََٰب

َ
لٱ أ لٱ َجَعۡلَنا  َوَما

َتُه لٱۡ  ٱيَنلٱ لٱ عٱد ِه لٱ لَّل ِه لٱ َوَيۡزَداَد لٱ لۡلكٱَتََٰب ْ وتُوا
ُ
لٱ أ ٱيَن لٱ لَّل ِه ِۡقٱَن لٱ لٱيَۡستَ ْ وا َُ لٱ َكَف ٱيَن ٱَّل ِه لٱ ل  لٱ فٱۡتَنةّٗ إٱل ِه

لٱ لۡلكٱَتَٰلٱ  ْ وتُوا
ُ
لٱ أ ٱيَن لٱ لَّل ِه تَاَب َۡ لٱ يَ لٱ َوَل ا لٱ إٱيَمَٰنّٗ ْ لٱ َءاَمُنو ا لٱ فٱ ٱيَن لٱ لَّل ِه َُقوَل لٱ َوَّلٱ لٱ َولُّۡمۡؤمٱُنوَن َب

لٱ َمنلٱ يََشا ُءلٱ  ُ لٱ لَّ ِه لُّ ٱَكلٱ يُضٱ َّٰ ٱَهََٰذالٱ َمَثَلّٗ لٱ َكَذ لٱ ب ُ َراَدلٱ لَّ ِه
َ
وَنلٱ َماَذا لٱ أ َُ َٰفٱ لٱ َولۡلَك ََضي ٱهٱ لٱ م ِه وب

قُلُ
ىَٰلٱ  ََ لٱ ذٱۡك لٱ إٱل ِه َ لٱ ُهَو لٱ َوَمالٱ ِهٱ

ٱَكلٱ إٱل ِه ُء لٱ َوَمالٱ َيۡعلَُ لٱ ُجُنوَدلٱ َرب 
ٱۡلبََۡشٱلٱ لٱ َوَيۡهدٱيلٱ َمنلٱ يََشا   لٱ 31ّ

 

يمكنهــا  "عــدة"أن فهــم فكــرة  ُتظهــر مــدى صــعوبة  31و  30قــراءة اآليتــين 
 "العــدة"والمــؤمنين إيمانــا ، اللهــم إال إذا كانــت هــذه  ضــالالأن تزيــد الكفــار 

يتـيح كشـف الغطـاء عـن عديـد مـن المسـائل  1"الـيين أوتـوا الكتـاب"مفتاحا لـ
 في هذه الدراسة. توضيحهحاول سأما  بالتحديدالخفية لحد اآلن. وهذا هو 

 

* * * 

 

المســــتعملة فــــي تــــرقيم آيــــات القــــرآن فــــي  هنديــــةالاألرقــــام شــــكل إن مقارنــــة 
أن عـــددين علـــى تظهـــر عالميـــا  المســـتعملة العربيـــةالمصـــاحف مـــع األرقـــام 

 : 9والعدد  1فقط يكتبان بالطريقة نفسها في اللغتين. وهذان العددان هما العدد 
 

                                                 
 .74، السورة  31من اآلية  1
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0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
. ٩ ٨ ٧ ٦ ٥ ٤ ٣ ٢ ١ 
 

الجميــع فــي الوقــت المعمــول بــه لــدى فــي النظــام العشــري  19لعــدد يتميــز ا
. أمــا مــن هــذا النظــام (9( وآخــر عــدد )1أول عــدد )يكتــب بــ الحاضــر، أنــه

ــــة األعــــداد ألنــــه  اً إذ 19. فالعــــدد 1الصــــفر فهــــو عــــدد مجــــرد ــــة أبجدي بمثاب
  ألف وياء لغة األعداد. يتضمن

 

(0) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

                                    

      19 

 

الجميـع. فـاليوم  يعترف بهاهو كون لغة األرقام لغة عالمية  والجدير بالذكر
لغــة  هــي بــذلكف ، األرقــامفهــم لغــة  ة الجميــعســتطاعبامهمــا اختلفــت اللغــات 

 مشتركة بين جميع البشر.عالمية 
 

* * * 
 

 اآليةمرة واحدة في القرآن وذلك في  سوى  19العدد  ذكرلم ي :  خالصة
تغيب عن ال  احرف 19والبسملة المكونة من . )المدثر( 74 سورةالمن  30

كما أنها ال ، )التوبة(  9سورة الوذلك في  رؤوس السور إال مرة واحدة
 من سورة 30ية اآلوذلك في  ال غير مرة واحدةسوى سورة  داخلب تظهر
 74و  27ن ـيـالعددية بين السورت الروابط أوضحنا. وقد )النمل( 27 رقمها
 .19المرتبطتان بالعدد و  30رقم  اللتان تحمالن اآليتانتوجد هاتان حيث 

                                                 
له دور محايد إذا ك تب  0. والعدد 9وآخرها  0الكتابة العشرية تتضمن عشرة أعداد أولها  1

. فكتابته على يسار عدد ال تغير قيمة 9الذي يعادل  09ر كما هو األمر في على يسار عدد آخ

 هذا العدد.
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 :ذكر مرتين في القرآن  30 نالحظ اآلن أن العدد

 
  ورقمهــا فــي التنزيــل )األعــراف(  7مــن الســورة  142أول مــرة فــي اآليــة
39 : 

 

  لٱ َٰثٱَّيلٱَ َوَوََٰعۡدنَالٱ ُموََسَٰ ٱَعۡۡش لٱ لٱ ََّلۡلَةّٗلٱ لٱ ثََل ۡتَمۡمَنََٰهالٱ ب
َ
ۡربَعٱََّيلٱ ََّلۡلَةّٗ لٱ لٱ َوأ

َ
ٱهۦٱ لٱ أ لٱ مٱَِقَُٰتلٱ َرب  لٱ َفتَ  ِه

لٱ  لٱ قَۡوِمٱ لٱ فٱ لٱ لۡخلُۡفنٱ وَن َُ لٱ َهَٰ ِهٱ خٱ
َ
لٱ ۡلٱ لٱ ُموََسَٰ َللٱ َوقَاَل لٱ َسبِٱ لٱ تَت ِهبٱۡع لٱ َوَل ۡصلٱۡح

َ
َوأ

يَنلٱ  دٱ  لٱ 142لُّۡمۡفسٱ
 

  ورقمها في ترتيب ،  )األحقاف( 46من السورة  15وثاني مرة في اآلية
 : 66التنزيل 

 

  ا لٱ وََُحۡلُُهۥلٱ َۡهّٗ لٱ ُك لٱ َوَوَضَعۡتُه ا َۡهّٗ لٱ ُك ُهۥ مُّ
ُ
لٱ أ لٱ إٱۡيَسًَٰنا لٱ َُحَلَۡتُه يۡهٱ َ ََٰلٱ ٱَو لٱ ب نَسََٰن لٱ لإۡلٱ َِۡنا َوَوص ِه

َُٰثونلٱَ َوفٱَصَٰلُُهۥلٱ  لٱ لٱ ثََل ۡوزٱۡعنٱ 
َ
لٱ أ ٱ لٱ قَاَللٱ َرب  ۡرَبعٱََّيلٱ َسَنةّٗ

َ
هُۥلٱ َوَبلََغلٱ أ ُشد ِه

َ
لٱ إٱَذالٱ بَلََغلٱ أ َٰٓ ا لٱ َيَّت ِه ًَ َشۡه

َُٰهلٱ  ََۡضى لٱ تَ ا لٱ َصَٰلٱحّٗ ۡعَمَل
َ
لٱ أ ۡن

َ
لٱ َوأ ي ِه َ لٱ َوََٰلٱ َٰ لٱ َولََعَ لٱ لََعَ ِه ۡنَعۡمَت

َ
لٱ أ َّتٱ 

لٱ لل ِه ٱۡعَمَتَك لٱ ن ََ ۡشُك
َ
لٱ أ ۡن

َ
أ

لٱ ُتۡبُتلٱ إٱََّللٱۡ  ِۖلٱ إٱِن ٱ ٱي ِهَّتٱ  لٱ ُذر  لٱ فٱ ۡصلٱۡحلٱ َلٱ
َ
لٱ مٱَنلٱ لُّۡمۡسلٱمٱََّيلٱ َوأ  لٱ 15َكلٱ ِإَوِن ٱ

 

، وهمــا ترتيبــي المصــحف والتنزيــل لســورة  39و  7 مجمــوعالحــظ أوال أن ن
رقــم  تحديــدا. وهــو 46ألول مــرة ، يســاوي  30حيــث ورد العــدد  "األعـــراف"

 7لثـاني مــرة ) 30العـدد  حيـث ذكــرفــي ترتيـب المصـحف  "األحقـاف"سـورة 
 +39 = 46 .) 
 

 : سورة 40 يعطي 46إلى السورة  7من السورة  العد أنثانيا نالحظ و 
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 ورســال
 "األحقاف"                                       "                         األعراف"

                                                                                                
7   8  9  10  11  12  13  14  15    )...(38  39  40  41  42  43  44  45   46 

 ورةــس 40

 

 .40فـي القـرآن ذكـر معـه العـدد  30والجدير بالذكر هنا أنه كلما ذكـر العـدد 
،  30كلمــات عــن العــدد  (7)كمــا أن هــذا األخيــر يبعــد فــي كــل مــرة بســبع 

 ألول مرة. 30حيث يظهر العدد  )األعراف( 7كرقم السورة 
 
  هو اللفظة الثالثـة  )األعراف( 7من السورة  142في اآلية  30إن العدد
 :( 10)هو اللفظة العاشرة  40والعدد  (3)
 

  لٱ َٰثٱَّيلٱَ َوَوََٰعۡدنَالٱ ُموََسَٰ ٱَعۡۡش لٱ لٱ ََّلۡلَةّٗلٱ لٱ ثََل ۡتَمۡمَنََٰهالٱ ب
َ
ٱهۦٱ لٱ لٱ َوأ لٱ مٱَِقَُٰتلٱ َرب  ۡربَعٱَّيلٱَ َفتَ  ِه

َ
لٱ ََّلۡلَةّٗ لٱ لٱ أ

لٱ  لٱ قَۡوِمٱ لٱ فٱ لٱ لۡخلُۡفنٱ وَن َُ لٱ َهَٰ ِهٱ خٱ
َ
لٱ ۡلٱ لٱ ُموََسَٰ َللٱ َوقَاَل لٱ َسبِٱ لٱ تَت ِهبٱۡع لٱ َوَل ۡصلٱۡح

َ
لٱ  َوأ

يَنلٱ  دٱ  لٱ 142لُّۡمۡفسٱ
 

         

  ووعدنا موسى ثلـثين ليلة وأتممنها بعشر فتم 

 7 6 5 4 3 2 1  

  ميقت ربه أربعين ليلة وقال موسى ألخيه 

 14 13 12 11 10 9 8  

  هرون آخلفني في قومي وأصلح وال تتبع 

 21 20 19 18 17 16 15  

  سبيل المفسدين      

      23 22  
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  الثانية  الكلمةهو  30لعدد ا )األحقـاف( 46من السورة  15في اآلية

 : (19)التاسعة عشر  كلمةهو ال 40( والعدد 12) ةعشر 

 

  ا لٱ وََُحۡلُُهۥلٱ َۡهّٗ لٱ ُك لٱ َوَوَضَعۡتُه ا َۡهّٗ لٱ ُك ُهۥ مُّ
ُ
لٱ أ لٱ إٱۡيَسًَٰنا لٱ َُحَلَۡتُه يۡهٱ َ ََٰلٱ ٱَو لٱ ب نَسََٰن لٱ لإۡلٱ َِۡنا َوَوص ِه

َُٰثونلٱَ َوفٱَصَٰلُُهۥلٱ  هُۥلٱ َوَبلََغلٱ لٱ ثََل ُشد ِه
َ
لٱ إٱَذالٱ بَلََغلٱ أ َٰٓ ا لٱ َيَّت ِه ًَ ۡربَعٱَّيلٱَ َشۡه

َ
لٱ لٱ أ ۡوزٱۡعنٱ 

َ
لٱ أ ٱ لٱ قَاَللٱ َرب  َسَنةّٗ

ٱۡعَمَتَكلٱ  لٱ ن ََ ۡشُك
َ
لٱ أ ۡن

َ
َُٰهلٱ لٱ أ ََۡضى لٱ تَ ا لٱ َصَٰلٱحّٗ ۡعَمَل

َ
لٱ أ ۡن

َ
لٱ َوأ ي ِه َ لٱ َوََٰلٱ َٰ لٱ َولََعَ لٱ لََعَ ِه ۡنَعۡمَت

َ
لٱ أ َّتٱ 

لل ِه
لٱ مٱَنلٱ لُّۡمۡسلٱمٱََّيلٱ  لٱ ُتۡبُتلٱ إٱََّلَۡكلٱ ِإَوِن ٱ ِۖلٱ إٱِن ٱ ٱي ِهَّتٱ  لٱ ُذر  لٱ فٱ ۡصلٱۡحلٱ َلٱ

َ
 لٱ 15َوأ

 
         

  ووصـينا اإلنسن بولديه إحسنا حملته أمه كرها 

 7 6 5 4 3 2 1  

  ووضعته كرها وحمله وفصله ثلثون شهرا حتى 

 14 13 12 11 10 9 8  

  إذا بلغ أشده وبلغ أربعين سنة قال 

 21 20 19 18 17 16 15  

  رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت 

 28 27 26 25 24 23 22  

  علي وعلى ولدي وأن أعمل صلحا ترضه 

 35 34 33 32 31 30 29  

  وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك 

 42 41 40 39 38 37 36  

  وإني من المسلمين     

     45 44 43  
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 هذا في الجدول التالي : خالصة

 
 

 )األعراف( 7السورة  
 142اآلية 

 (األحقـاف) 46السورة 
 15اآلية 

 12 في المرتبة 3 في المرتبة 30موضع العدد 
 19 في المرتبة 10 في المرتبة 40موضع العدد 

   
 10 – 3  =7 19 – 12  =7 

 

 7هو 40و  30التي يتركب منها العددان  األرقام ية جمعلعمأن  المالحظ
 :(3  +0  +4  +0  =7.) 

 

رآن من مثل قوله ــقـات الـــض آيـببع رــذكـينا عدديا من هذا النوع ـاــقـإن إت
يۡهٱۡ لٱ   تعالى : لٱ ََلَ ٱَما َياَطلٱ ب

َ
لٱ َوأ ٱهٱۡ  لٱ َرب  لٱ رٱَسََٰلَٰتٱ

ْ بۡلَُغوا
َ
لٱ أ نلٱ قَۡد

َ
لٱ أ َۡعلََ  ٱ لٱ َّل  لٱ ُك ِه ۡيََصَٰ

َ
َوأ

ُۢا ٍءلٱ َعَدَد  .1لٱ 28لٱ ََشۡ
 

 

* * * 

 

 46ورد للمــرة الثانيــة واألخيــرة فــي القــرآن داخــل الســـورة  30كمــا أن العــدد 
فـي حـين أن  .30هـو نصـف العـدد  15؛ والعـدد  15فـي اآليـة  )األحقاف(

بكاملهــا وبالصــيغة  تتكــرركلمــة  15تشــتمل علــى  15هــذه اآليــة أي اآليــة 
 (15) الخمسـة عشـر نفسها في آية أخرى. وبتعبير آخر فـإن هـذه الكلمــات

ضـــرب فـــي القـــرآن كلـــه. و فـــي عبـــارة تمامـــا  متطابقـــةمـــرتين بصـــورة ذكـــرت 
 (.x 15  =30 2) 30يعطي  2في  15العدد 

                                                 
1
 .28، اآلية  سورة الجن 
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توجد هذه الكلمات الخمسة عشر  )النمل( 27من السورة  19في اآلية 
 تماما :المتطابقة 

 

  لٱ َكّٗ لٱ َضايٱ  َ لٱ ولٱَ َفَتبَس ِه ٱَها لٱ قَۡوّ ٱن لٱ لٱ قَاَللٱ لٱ م  ۡوزٱۡعنٱ 
َ
لٱ أ ٱ لٱ َرب  َّتٱ 

لٱ لل ِه ٱۡعَمَتَك لٱ ن ََ ۡشُك
َ
لٱ أ ۡن

َ
أ

لٱ َوَٰلٱ  َٰ لٱ َولََعَ لٱ لََعَ ِه ۡنَعۡمَت
َ
لٱ َصَٰلٱحّٗلٱ أ ۡعَمَل

َ
لٱ أ ۡن

َ
لٱ َوأ ي ِه َ ََۡضلٱ َلٱ لٱ تَ َٰهلٱُ ا لٱ لٱ ى لٱ فٱ َُۡحَتٱَك َٱ لٱ ب نٱ

لۡ ۡدخٱ
َ
َوأ

ََّيلٱ  َٰلٱحٱ بَادٱَكلٱ للص ِه   19عٱ

 

 : بالتفصيل 15هذه الكلمات  فيما يلي
 

  )...( لٱ ۡوزٱۡعنٱ 
َ
لٱ أ ٱ لٱ َوَٰلٱ قَاَللٱ َرب  َٰ لٱ َولََعَ ۡنَعۡمَتلٱ لََعَ ِه

َ
لٱ أ َّتٱ 

ٱۡعَمَتَكلٱ لل ِه لٱ ن ََ ۡشُك
َ
ۡنلٱ أ

َ
ۡنلٱ أ

َ
لٱ َوأ ي ِه َ َلٱ

ۡعَمَللٱ َصَٰلٱحّٗلٱ 
َ
ََۡضلٱ أ َٰهلٱُ الٱ تَ   )...( ى

 
          

  قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت 

 8 7 6 5 4 3 2 1  

  علي وعلى ولدي وأن أعمل صلحا ترضه  

  15 14 13 12 11 10 9  

          

 
لكلمـــات نجـــد تكـــرارا ل لثـــاني وآخـــر مـــرة 30فـــي اآليـــة التـــي ورد فيهـــا العـــدد 

لكــن هــذه المــرة  27مــن الســورة  19يــة الــواردة فــي اآلنفســها  الخمســة عشــر
 46 الســــورة فــــي 15يــــة رقمهــــا آ فــــي الخمســــة عشــــرالكلمــــات  وردت هــــذه

 6) 19 نحصل علـىعددا عددا  هذين السورتين جمع رقميب. و (ألحقافا)
 +4  +7  +2  =19.) 
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فــي ترتيــب  48فــي ترتيــب المصــحف رقمهــا  27أن الســورة  المالحــظ أيضــا
فــــي ترتيــــب  66فــــي ترتيــــب المصــــحف رقمهــــا  46التنزيــــل ، وأن الســــورة 

 .19يعطي  66إلى  48وعليه فإن العد من . التنزيل

 

 سورتي النمل واألحقاف في ترتيب التنزيل

 "األحقاف"                                    "               النمل"          
 المصحففي ترتيب  46المصحف                                   في ترتيب  27

                                                                                                                             
48     49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65        66 

 

1    2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18    19 

 

مميزتــان بالعــدد  30: آيتــان رقمهمــا  التــي انطلقنــا منهــانقطــة الر هنــا بنــذك  ل
19 : 
   للمــرة الوحيــدة فــي  19حيــث ذكــر العــدد  74مــن الســورة  30اآليــة

 ؛ القرآن
  للبســملة تظهــر للمــرة  19حيــث الحـــروف  27مــن الســورة  30اآليــة

 الوحيدة في القرآن بداخل سورة.
 

اب الذي ـتفتح الكت 27من السورة  30ة في اآلية ـيرا أن البسملـنالحظ أخ
الموجودة في بداية  15، وأن الكلمات  إلى ملكة سبأ بعث به سليمان 

 .سليمان  في دعاءجاءت  27من السورة  19اآلية 
 

* * * 
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 ."االسم"وإلى  "الرحمن"إلى  عودة

جميـع . وحـين نمي ـز بـين مـرة 169القـرآن مجمل ُذكِّر في  "الرحمن"لفظ إن 
المـرات التـي فـي البسـمالت عـن بـاقي  "الـرحمن"المرات التي ذكر فيها لفظ 

مــرة  55 فــي البســمالت ومنهــا جــاءت  114نجــد أن  القــرآنُذكــر فيهــا فــي 
 في باقي النص القرآني.

 في البسمالت 114                              
                                  

 مرة ذكر فيها  169
 "الرحمن" لفظ الجاللة

                                 
 مرة في باقي القرآن 55                             

 

 في ترتيب المصحف. "الرحمن"سورة  هو رقم 55في حين أن 
 

* * * 
 

كتــــاب األولــــى حــــول العدديــــة فــــي القــــرآن والتــــي أنجــــزت قبــــل  األبحــــاثإن 
وأعطتــــه أهميــــة بالخصــــوص  19ركــــزت علــــى العــــدد  1"الصــــدفة المنظمــــة"

 19السـورة التـي تحمـل الـرقم  أنأنه لم يتنبه أحـد إلـى  والغريبمبالغا فيها. 
عيسـى  والـدةبكونها  عالمياالمعروفة  يم""مر هي سورة  ترتيب المصحففي 

 .عليهما السالم
                                                 

المركز  ،La V.I 1997،  ""الصدفة المنظ مة ، اإلعجـاز العـددي في القـرآن،  قبطانيفريد  1
 .1998  ،1999 ، (CIRSالدولي للبحث العلمي )
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خارج البسمالت  "الرحمن"الجاللة مرة التي ُذكِّر فيها لفظ  55ضمن من 
،  19السورة أكبر عدد من هذا اللفظ هي  تتضمننالحظ أن السورة التي 

هذه  كرتلما ذُ مرة زيادة على البسملـة. إضافة إلى ذلك  16 جموعبموذلك 
 دون ،  19( كان ذلك في السورة 19للمرة التاسعة عشر )فظة لال

 بالطبع. 1البسمالت

 

* * * 

 

 مرات : 3عليها السالم  هافيها اسمُ  قد ُذكرو  ، "مريم"اسم  19تحمل السورة 

  16في اآلية : 

  لٱ لٱ لۡلك َتَٰب  ۡهل َهالٱ َمََكنّٗلٱ إ ذ لٱ لنتََبَذۡتلٱ لٱ َمۡمَي لٱَ َولۡذُكۡملٱ ف 
َ
ق   ّٗلٱ م ۡنلٱ أ   لٱ 16الٱ الٱ ََشۡ

 

  27وفي اآلية : 

  تَۡتلٱ
َ
لٱ قَاُۡوالٱْ َيَٰلٱ فَأ ۥ  لٱ َقۡوَمَهالٱ ََتۡم لُُه لٱ َشۡيلٱ لٱ َمۡمَي لٱُ ب هۦ  ۡئت   لٱ 27الٱ الٱ َفم ي ّٗلٱ لٱ  ّٗلٱ لََقۡدلٱ ج 

  

  34وفي اآلية : 

  َكلٱ ع يََسلٱ لۡبُنلٱ َٰۡ لٱ لٱ َمۡمَيَ  لٱ َذ وَنلٱ قَۡوَللٱ لۡۡلَق    لٱ 34لَّله يلٱ ف  ه لٱ َيۡمََتُ
 

إلــى آخــر  16الســالم وهــي اآليــة عليهــا  "مــريم"آيــة ورد فيهــا اســم  أولمــن 
رقم سورة مثل تماما  ، آية 19توجد  34آية ورد فيها هذا االسم وهي اآلية 

 ( في ترتيب المصحف.19) "مريم"
                                                 

 .ظ الجاللة "الرحمن" في القرآنف: ل 5رقم  أنظر الملحق 1
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 اآليـــات

                                                                                                                             
16     17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33        34 

 ةـــآي 19
 

* * * 

)آل  3كان فـي السـورة  1عليها السالم بذاتها "مريم" ت فيهاذكر مرة  أولإن 
 : عمرا (

  لٱ َولَيَۡسلٱ لٱ َوَضَعۡت ٱَما لٱ ب ۡعلَُ 
َ
لٱ أ ُ لٱ َولَّ ِه نََثَٰ

ُ
لٱ أ لٱ َوَضۡعُتَها  لٱ إٱِن ٱ ٱ لٱ رَب  لٱ قَالَۡت لٱ َوَضَعۡتَها ا فَلَم ِه

لٱ  ُِۡتَها لٱ َسم ِه ِۖلٱ ِإَوِن ٱ نََثَٰ
ُ
لٱ َكٱۡۡل َُ َك يَ لٱَ لَّل ِه َۡ لٱ لٱ َم ٱي ِهَتَها لٱ َوذُر  ٱَك لٱ ب عٱُِذَها

ُ
لٱ أ لٱ ِإَوِن ٱ  َِۡطَٰنٱ لٱ لّش ِه مٱَن

لٱ  ِ ٱ  لٱ 36لّ َِهجٱ
 

 "ابنـــم عمـــر ":  وهنـــا ســـميت )التحـــريم( 66مـــرة ففـــي الســـورة  آخـــرأمـــا 
 : في القرآن للمرة الوحيدةو  بالتحديد

  ََي لٱَ ولٱ َۡ قَۡتلٱ لٱ عٱۡمَرَٰنلٱَ لۡبَنَتلٱ لٱ َم َنالٱ وََصد ِه ويٱ هٱلٱ مٱنلٱ رُّ ََۡجَهالٱ َفَنَفۡخَنالٱ فِٱ ۡيَصَنۡتلٱ فَ
َ
لٱ أ َّتٱ 

لل ِه
لٱ َوََكنَۡتلٱ مٱَنلٱ لۡلَقَٰنٱتٱََّيلٱ  ٱَهالٱ َوُكُتبٱهۦٱ لٱ َرب  ٱَكلٱَمَٰتٱ  لٱ 12ب

 

 

إلـى سـورة "آل عمـرا " ونشير هنا إلى أن العد في ترتيب التنزيـل من سـورة 
 سورة. 19يعطي "التحريم" 

                                                 
1
كمضاف إليه في عبارة "ابن  "مريم"إن الكالم هنا ال يخص المرات التي جاء فيها ذكر اسم  

 مريم" ألن الحديث يكون عن ابنها ال عنها هي.
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 ترتيب التنزيلفي  التحريمسورة و  آل عمرا  ةسور 

 "التحريم"                                                       "             آل عمرا "
 في ترتيب المصحف 66رقم                      في ترتيب المصحف           3رقم 

                                                                                                                                
89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 

 

    1      2       3        4      5        6       7       8        9     10     11    12     13    14    15     16     17    18       19 

 
* * * 

فــي القــرآن كلــه  عليهــا الســالم مــريمإن مجمــوع المــرات التــي ورد فيهــا اســم 
 34هــو  أو بكونــه مضــافا إليــه أي فــي عبــارة "ابــن مــريم" مفــردا ســواء جــاء

 19في السـورة  كوذل،  34إال مرة واحدة في آية رقمها  ذكرلكنها لم تمرة. 
 بالتحديد أي التي تحمل اسمها.

  َكلٱ ع يََسلٱ لۡبُنلٱ َٰۡ لٱ لٱ َمۡمَيَ  لٱ َذ وَنلٱ قَۡوَللٱ لۡۡلَق    لٱ 34لَّله يلٱ ف  ه لٱ َيۡمََتُ
 

إال مــرة واحــدة وذلــك فــي  19فاســمه لــم يــذكر فــي الســورة   1أمــا عيســى
اسـم أمـه عليهمـا السـالم. والجـدير بالمالحظـة هنـا بمقرونـا  نفسـها 34اآلية 

مـن  (19) التاسـعة عشـر في هذه اآلية كـان للمـرة  عيسىو أن ذكر ه
مـن  (27) السـابعة والعشـرين كـان للمـرة مـريمالقرآن كما أن ذكر أمه  بداية

 أول القرآن أيضا.

جـاء فـي اآليـة   19مرة ذكر فيها اسم مريم عليها السـالم فـي السـورة  أولو
القـرآن. فـي حـين  دايـةب( مـن 25هي المرة الخامسة والعشـرون )، و  16رقم 

                                                 
 .في القرآن "عيسى"  إسم:  8رقم  أنظر الملحق 1
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ابنهــا عيســى  اســم يوافــق عــدد المــرات التــي ذكــر فيهــا 25نالحــظ أن العــدد 
 .في القرآن كله 

 

* * * 
 

. لقـد رأينـا مـن قبـل كيـف أن السـورة "الرحمن"مرة أخرى للفظ الجاللـة  عودة
 ."الرحمن"أكبر عدد من لفظ الجاللة  تتضمن )مريم( 19

هـــي  "الـــرحمنم الجاللـــة "اســـبعـــدها أكبـــر عـــدد مـــن  تتضـــمنوالســـورة التـــي 
 .طبعا البسملة دون مرات  7 هذا اللفظ ( فهي تعدالزخرف) 43السورة 

التــــي ذكــــر فيهــــا هــــذا اللفــــظ فــــي القــــرآن ، زيــــادة علــــى  19وكمــــا أن المــــرة 
التي ذكر فيها هذا اللفظ فـي  43، فإن المرة  19البسمالت تقع في السورة 

 هي األخرى. 43القرآن ، زيادة على البسمالت ، تقع في السورة 

 43سورة الو )مريم(  19سورة اليربط ربطا وثيقا بين  "الرحمن"الجاللة اسم ف
 : السورتين إشارة قوية إلى عيسى بن مريم  في. و (الزخرف)

  تحمل اسم أمه عليها السالم ؛ 19فالسورة 
  فتنص على أنه  43أما السورة "علم للساعة" : 
 

  اَعةٱلٱ ٱلس ِه ۡسَتقِٱ يلٱ لٱ ِإَون ِهُهۥلٱ لَعٱۡل يلٱ ل  لٱ مُّ َرَٰطي لٱ َهََٰذالٱ صٱ ى ٱَهالٱ َولت ِهبٱُعونٱ لٱ ب ن ِه  لٱ 61فَََللٱ َتۡمََتُ
 

 .التعليمو  العلمها قد عدنا إلى 
 

* * * 
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في اآلية  نقرأ إذ "الساعة"قيام  أيضا إلى "الزخرف" 43اسم السورة  يشير
 )يونس(: 10من السورة رقم  24

 

  ة لٱ لَلُّلٱ لٱ إ نهَمالٱ َمَثُللٱ لۡۡلََ وَٰ ۡرض 
َ
لٱ َنَباُتلٱ لۡۡل َما ء لٱ فَٱۡخَتلََطلٱ ب هۦ  نَزۡلَنَُٰهلٱ م َنلٱ لۡسه

َ
ۡنَ الٱ َكَما ٍءلٱ أ

لٱ  ۡرُض
َ
لٱ لۡۡل َخَذت 

َ
لٱ أ لٱ إ َذا  َٰٓ لٱ َ َّته نَۡعَُٰ 

َ
لٱ َولۡۡل لٱ لنلهاُس ُكُل

ۡ
لٱ يَأ ا لٱ لٱ زُۡخُمَفَهام مه لٱ َوَظنه يهَنۡت َولزه

ۡمُمنَالٱ ََّللٱۡ 
َ
ََٰها لٱ أ تَى

َ
ُروَنلٱ َعلَۡ َها لٱ ن َٰد  ُهۡ لٱ َق نه

َ
ۡهلَُها لٱ ن

َ
ۡولٱ َنَهارّٗلٱ أ

َ
نلٱ لهۡ لٱ الٱ فََجَعۡلَنََٰهالٱ َ ص  دّٗلٱ ًَللٱ أ

َ
الٱ َكأ

لٱ ل َقۡوم لٱ َتۡغَنلٱ  ُللٱ لٓأۡلَيَٰت  َٰۡ َكلٱ ُنَفص   لٱ َكَذ ى ۡمس 
َ
ُموَنلٱ لٱ ب ٱۡۡل  لٱ 24َيَتَفكه

 

. فكـل مـن واقعـا اليـوم الـذي أصـبح األرض وزخرفهـا هـو هذه اآلية موضوع
خرفـة بزينـة سافر على متن طائرة ليال تمكن من التمتع بمنظر األرض المز 

فقــد هــذا. زمننــا ، علمــا بــأن مثــل هــذه المنــاظر لــم تكــن ممكنــة قبــل  نــواراأل
لـم يعهـدها مـن قبـل  توصل اإلنسان اليـوم إلـى درجـة مـن العلـم والتكنولوجيـا
ونشــير هنــا إلــى أن  جعلتــه يعتقــد أنــه فعــال قــادر علــى الــتحكم فــي األرض.

. فـــانظر إلـــى لنــور""ا، وهــذا العـــدد هــو رقـــم ســـورة  24رقــم هـــذه اآليــة هـــو 
 واألنوار . "النور"و  "الزخرف"العالقة بين 

ۡسَتق   يلٱ "اتباع على  )الزخرف( 43من السورة  61اآلية  تنص لٱ مُّ َرَٰطي  : "ص 
 

  لٱ َهََٰذالٱ ى لٱ ب َهالٱ َولتهب ُعون  نه اَعة لٱ فَََللٱ َتۡمََتُ ۡسَتق   يلٱ ِإَونهُهۥلٱ َلع ۡل يلٱ ل  لسه لٱ مُّ َرَٰطي  لٱ 61لٱ ص 
 

لٱ "إن عبارة  َرَٰطي ۡسَتق   يلٱ لٱ ص  مرتـان بشـأن  : 43تظهر ثالث مـرات فـي السـورة  "مُّ
 : 64اآلية في كما رأينا ، و  61وذلك في اآلية  عيسى بن مريم 

  لٱ َوَربُُّكۡ لٱ فَٱۡعُبُدوهُ لٱ َهََٰذالٱ لٱ ُهَولٱ َرب   َ لٱ لَّه ۡسَتق   يلٱ إ نه لٱ مُّ َرَٰطي  لٱ 64لٱ ص 
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 : 43ومرة في اآلية 

  لٱ َٰ لٱ إٱََّلَۡك لٱ إٱن ِهَكلٱ لََعَ َ وحٱ
ُ
لٱ أ ٱي  ٱٱَّل ِه ۡكلٱ ب م لٱ فَٱۡسَتۡمسٱ ۡسَتقِٱ لٱ مُّ َرَٰط   لٱ 43لٱ صٱ

 

، إلى أول مرة  43هذه العبارة في هذه السورة ، أي في اآلية  جاءتمن أول مرة 
  آية. 19، ثمة  61، أي في اآلية  وردت فيها بشأن عيسى بن مريم 

 ــاتــــــــاآليـ

                                                                                                                             
43      44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60      61 

 

 ةـــآي 19 
 

 )الزخرف( 43وما يصح في اآليات يصح أيضا في السور أي من السورة 
 سورة : 19توجد  )الص ( 61إلى السورة 

 

 ــورــــــــــــــــــــالس

 الصف سورة                                                                                          الزخرف سورة

                                                                                                                             
43      44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60      61 

 

 ســورة 19 
 

 أنبياء في الصف التالي : ثالثةذكر  "الص "في سورة 

  موسى  ؛ 5، اآلية 
  عيسى  ؛ 6، اآلية 
 محمد( أحمد(   ؛ 6، اآلية 
 عيســى ثــم   25 وقــد ذكــر هنــا للمــرة ، 14اآليــة  فــيمــن جديــد 

 .1في القرآن )حسب ترتيب المصحف( واألخيرة
 

                                                 
1
  .في القرآن "عيسى"  إسم:  8أنظر الملحق  
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. فــي أربــع 1الــذي أنــزل إليــه ، خمــس مــرات القــرآنفــي  ُذكــر النبــي محمــد 
ــر باســم كــره علــى  2"محمــد" همــرات فقــط ُذكِّ ، أمــا المــرة الخامســة فقــد جــاء ذِّ

لٱ َبۡعـدٱيلٱ  )...( لسان عيسـى الـذي سـماه "أحمـد" :   لٱ مٱنُۢ َتٱ
ۡ
لٱ يَأ ََُسول  ٱ ُۢالٱ ب َ ٱ َوُمبَۡش 

ُۡحَُد لٱ 
َ
ۥ لٱ أ  . 3 )...(لۡسُمُه

 
ـــا " ـــة  25اســـم الســـورة  وهـــ "الفرق ـــر عـــدد مـــن لفـــظ الجالل حيـــث يوجـــد أكب
 ورد هذا اللفظ )الفرقا ( 25السورة  وفي:  43و  19بعد السورة  "الرحمن"

 مرات زيادة عن البسملة. 5

 وجــودنالحــظ  الــثالث الســورفــي  "الــرحمن"ع لفــظ الجاللــة يــحــين نتأمــل توز 
 : "الفرقا "كرقم سورة  25. 43إلى السورة  19سورة من السورة  25

 ـورـــــــــــــــــالسـ

 الزخرف سورة                                                                                            مريم سورة

                                                                                                                             
19      20  21  22  23  24  25  26  27     )...(35  36 37 38 39  40  41  42       43 

 

 ســورة 25 
 

 
 

 القيامة :  يومتشير في القرآن إلى لف والم التعريف بأ "الساعة"كلمة

  لٱ ن ِه
َ
اَعةلٱَ َوأ لٱ للٱ لّس ِه ن ِه

َ
َهالٱ َوأ لٱ َرۡيَبلٱ فِٱ َِةيلٱ ل ِه ُقُبورٱلٱ َءاتٱ

لٱ للۡ لٱ َيۡبَعُثلٱ َمنلٱ فٱ َ  4لٱ 7َّ ِه

 

                                                 
 .في القرآن  رسول هللااسم :  14أنظر الملحق رقم  1
2
)األحزاب( واآلية  33من السورة  40)آل عمران( واآلية  3من السورة  144وذلك في اآلية  

 )الفتح(. 48من السورة  29)محمد( واآلية  47من السورة  2
3
 .6سورة الصف ، اآلية  
4
 .7سورة الحج ، اآلية  
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بمعنى يوم  مرتبطة مرة 40مرة. منها  48" في القرآن ساعةُذكِّرت كلمة "
  عيسىرسول حيث ُيذكر ب مرتبطة. لكنها ُذكِّرت مرة واحدة 1القيامة

 : (الزخرف) 43من السورة  61وذلك في اآلية بالساعة متصال 

 

  اَعةٱلٱ ِإَون ِهُهۥلٱ لَلٱ ٱلس ِه ۡسَتقِٱ يلٱ لٱ عٱۡل يلٱ ل  لٱ مُّ َرَٰطي لٱ َهََٰذالٱ صٱ ى ٱَهالٱ َولت ِهبٱُعونٱ لٱ ب ن ِه  لٱ 61فَََللٱ َتۡمََتُ
 

كر الساعة 40من بين ،  وحدها هذه اآلية متصلة ،  آية جاء فيها ذِّ
فاآلية تنص بصريح العبارة على  ."الساعة"ل بدور ومهمة في مخو  برسول 

2هو علم للساعة أن عيسى 
 . 

 

* * * 
 

 3مرة 70في القرآن  ها ذكرت، فرغم أن "يوم القيامة"عبارة شأن وكذلك 
بشأنها إال مرة واحدة. صريحة ل نبي أو رسول بمهمة حظ أنه لم يخو  يال

ال غيره. فقد جاء عنه في  ذا الرسول هو عيسى بن مريم مجددا هو 
 : )النساء( 4السورة من  159اآلية 

 

  لٱ ٱهٱۦ  لٱ َمۡوت لٱ َقۡبَل ٱهۦٱ لٱ ب لٱ ََّلُۡؤمٱََن ِه لٱ إٱل ِه لٱ للۡكٱَتَٰبٱ ۡهلٱ
َ
لٱ أ ٱۡن لٱ م  لٱ للۡقٱَيََٰمةٱلٱ ِإَون يَُكوُنلٱ لٱ َويَۡوَم

ِۡهٱۡ لٱ 
 لٱ 159لٱ اَشهٱِدّٗلٱ َعلَ

 

 ينعتهمالذين  تنص على أن ما من أحد منإذ إن هذه اآلية صريحة 
لٱ لۡلكٱَتَٰبٱلٱ لٱ " ــالقرآن ب ۡهلٱ

َ
عيسى بن مريم  أنوعلى  إال ليؤمنن به قبل موته "أ

  شهيدا" يوم القيامة.عليهم  سيكون"  
                                                 

1
 ."الساعة" في القرآن كلمة:  10رقم  أنظر الملحق 
الكالم عن عيسى بن مريم عليهما السالم وبعضهم يرى أنه عن غالبية المفسرين أن ترى  2

 .القرآن وغيرهم يرى أنه عنهما معا
3
  .في القرآن : عبارة "يوم القيامة" 11 رقم أنظر الملحق 
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لٱ لۡلكٱَتَٰبٱلٱ لٱ "وعبارة  ۡهلٱ
َ
 تطلق عرفيا على اليهود والنصارى حسب المفسرين  "أ
يمكن أن تعمم على كل األمم . لكن إذا التزمنا بالمعنى القرآني 1والمسلمين

ى ـنـعـومم ــلـعـعلى الي ــــالـوبالتأي التبي ن راءة ــقـى الـلـدرة عـقـي الــن أوتـمـم
لٱْ لۡلكٱَتََٰبلٱ  ذلك أن  وتُوا

ُ
ٱيَنلٱ أ وتُوالٱْ  يمكن أن يكونوا من بين  2 لَّل ِه

ُ
ٱيَنلٱ أ لَّل ِه

 .3 لۡلعٱۡل لٱَ 
 

مــرة قبــل الســورة  35رآن. ــــمــرة فــي الق 70ذكــرت  ة"ــــامـيـقـوم الـ"يــعبــارة إن 
 ابتداء منها. 35و  19

. يشــير مباشــرة إلــى عيســى بــن مــريم  "مــريم"وهــو  19إن اســم الســورة 
ن مـن خـالل علقـاتت 114سورتان فقط مـن بـين  ثمةوإضافة إلى هذه السورة 

 .بعيسى بن مريم  مباشرةأسمائها 
  مريم عليها السالم هي ابنة عمران ؛ بما أن "آل عمـرا " ، 3السـورة 
  نســبة إلــى المائــدة التــي طلبهــا حواريــو عيســى  "المائــدة" ، 5الســـورة

وهي المائدة المنزلة من السماء .. 
 .35يعطي  3العدد  إلى جنب 5وضع العدد 

                                                 
على الصليب ؛ بل يؤمنون بأن هللا رفعه إليه. ومثال  المسلمون ال يعتقدون بموت عيسى  1

)...( َوَما قَتَل وه  َوَما  منها :  زلرتفع إلى السماء ثم ينيفذلك الماء الذي يتحول إلى بخار 

ۡنه ۚۡ )...(  ۡمۚۡ َوإِنَّ ٱلَِّذيَن ٱۡختَلَف واْ فِيِه لَِفي َشّكّٖ ّمِ ِكن ش بِّهَ لَه 
 4من السورة  157اآلية   157َصلَب وه  َولََٰ

 )النساء(.
 .31سورة المدثر ، اآلية  2
 .107سورة اإلسراء ، اآلية  3
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  َِۡنالٱ لٱ َعلَ ٱَل لٱ ُيزَن  ن
َ
لٱ أ لٱ َربَُّك ُِع لٱ يَۡسَتطٱ لٱ َهۡل يََ  َۡ لٱ َم لٱ لۡبَن لٱ َيَٰعٱيََس لٱ لۡۡلََوارٱيُّوَن لٱ قَاَل إٱۡذ

ٱَدةّٗلٱ  ئ
ملٱَ لٱ َما  ٱَنلٱ لّس ِه ۡؤمٱنٱََّيلٱ م  لٱ إٱنلٱ ُكنُت لٱ مُّ َ ُكَللٱ لٱ 112ا ءٱِۖلٱ قَاَللٱ لت ِهُقوالٱْ لَّ ِه

ۡ
نلٱ ن ِهأ

َ
قَاُّوالٱْ نَُٱيُدلٱ أ

لٱ َوَنۡعلَلٱ  لٱ قُلُوُبَنا لٱ َوَتۡطَمئٱن ِه يَنلٱ مٱۡنَها َٰهٱدٱ لٱ للش ِه لٱ مٱَن َِۡها لٱ َعلَ لٱ َونَُكوَن لٱ َصَدۡقَتَنا لٱ قَۡد ن
َ
لٱ أ  َ

َِۡنالٱ لٱ 113 نزٱۡللٱ َعلَ
َ
لٱ َرب ِهَنا لٱ أ َيَ لٱ لّل ِهُه  ِه َۡ ٱَدةّٗلٱ قَاَللٱ عٱيََسلٱ لۡبُنلٱ َم ئ

ملٱَ لٱ َما  ٱَنلٱ لّس ِه لٱ تَُكوُنلٱ م  ا ءٱ
لٱ عٱِدّٗلٱ  َلٱ نَلَا نلٱ و ِه

َ
ٱ لٱ ۡل  لٱ َوَءايَةّٗلٱ ا َٱنَا لٱ وََءاخٱ ٱنلٱ ا لٱ م  َٰزٱقٱََّي لٱ للر ِه لٱ َخرۡيُ نَت

َ
لٱ َوأ قَاَللٱ لٱ 114َك لٱ َولۡرزُۡقَنا

لٱ َعَذابّٗلٱ  بُُهۥ ٱ َعذ 
ُ
لٱ أ ٱِن ٱ  لٱ فَإ لٱ مٱنُكۡ  لٱ َبۡعُد َۡ لٱ يَۡكُف لٱ َفَمن ُِۡكۡ   لٱ َعلَ َُها ّٱ لٱ ُمزَن  لٱ إٱِن ٱ ُ لٱ ل ِه لٱ لَّ ِه ا

َيدّٗلٱ 
َ
ۥ لٱ أ بُُه ٱ َعذ 

ُ
ٱَنلٱ للَۡعَٰلَمٱََّيلٱ أ  1لٱ 115الٱ م 
 

 ،  95اآلية  )مريم( 19السورة  مرة واحدة فقط في "القيامة"جاءت عبارة 
)مريم( وذلك في  19مرة واحدة فقط في السورة  "الساعة"جاءت عبارة و 

 : 75اآلية 
 

  الٱ ۡوالٱْ َمالٱ يُوَعُدوَنلٱ إٱم ِه
َ
لٱ إٱذَالٱ َرأ َٰٓ ا لٱ َيَّت ِه لٱ لّ َِهۡيَمَُٰنلٱ َمدًّ َلَٰلَةٱلٱ فَلَِۡۡمُدۡدلٱ ََّلُ لٱ لّض ِه قُۡللٱ َمنلٱ ََكَنلٱ فٱ

الٱ  اَعةلٱَ لۡلَعَذاَبلٱ ِإَوم ِه يلٱ لٱ لّس ِه َِۡعلَُموَنلٱ َمۡنلٱ ُهَولٱ ََش  ََكنّٗلٱ لٱ فََس ۡضَعُفلٱ ُجندّٗلٱ الٱ م ِه
َ
 لٱ 75الٱ َوأ

 

آلخر  "يوم القيامة"عبارة ُذكِّرت و ."القيامة" هو رقم سورة  75والعدد 
 .75رقمها و  "القيامة" سورةمرة في القرآن في 

"يوم القيامة" ذكرت عبارة  )القيامة( 75إلى السورة  )مريم( 19من السورة 
 : 2سورة مختلفة 19مرة ، وذلك في  35

                                                 
1
العلم  مائدة)المائدة( مجازية للغاية. الحديث في أيامنا يدور حول  5هذه اآليات من السورة  

  ...والدراسة والعلميات الرياضية والهندسية والتحليلية
 ." في القرآنيوم القيمةعبارة "،  11أنظر الملحق رقم  2
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  75، فـي حـين أن العـدد  7فـي  5هو حاصل ضرب  35إن العدد 
 .7و  5المكون من "القيامة" هو رقم سورة 

 19  ــــــة :ســــــورة ــــــم ســــــورة  19 مختلف ــــــل رق ــــــريم"مث ــــــب  "م ــــــي ترتي ف
 المصحف.

 

في ترتيب التنزيل.  44في ترتيب المصحف تحمل الرقم  19إن السورة 
في ترتيب التنزيل.  31في ترتيب المصحف فتحمل الرقم  75أما السورة 

. وهذا ما (75=  31+  44) 75جمع عددي ترتيب التنزيل يعطي ف
 ."القيامة"يوافق من جديد رقم سورة 

 
 

 ترتيب التنزيل ترتيب المصحف اسم الســـور

 44 19 مريم

 31 75 القيامة

   
  44  +31  =75 

 

 سورة : 57 نحصي 75إلى السورة  19من السورة 
 

 ســـورة 57

 

 75الســورة                                                                          19الســورة  

 

 القيـامـة" يـوم مرة ذ ِكرت فيها عبارة " 35

 سورة 19 خالل من وذلك
 

 : 3في  19هو حاصل ضرب  57و 

19  x  3    =57 
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 57مرة. و  35 "يوم القيـامـة"عبارة تتضمن  57 بين سورة من 19هناك 
 .7في  5أو  5في  7هو حاصل ضرب  35؛ في حين أن  75هو مقلوب 
في ترتيب التنزيل.  31في ترتيب المصحف تحمل الرقم  75إن السورة 

وهي  "لقما "في ترتيب المصحف هي سورة  31في حين أن السورة رقم 
 في ترتيب التنزيل : 57تحمل رقم 

 
 

 ترتيب التنزيل ترتيب المصحف ء السورأسما

 31 75 القيامة

 57 31 لقمان
 

ورقمهــا فــي ترتيــب  "الحديــد"فــي ترتيــب المصــحف هــي ســورة  57والســورة 
 .94التنزيل هو 

 ترتيب التنزيل ترتيب المصحف اسم السورة

 94 57 الحديد
 

ــــم ســــورة  94فــــي حــــين أن  ــــم ســــورة  19"مــــريم" هــــو حاصــــل جمــــع رق ورق
فــي ترتيــب المصــحف  94والســورة رقــم  .(94=  75+  19) 75" "القيامــة

 ."الشرح"هي سورة 
 

* * * 
 

عليها السالم  مريمأرقام اآليات التي ذكر فيها اسم جميع ضمن من 
 .57و  19. وقد جاء ذلك في السورة 27هو و  رقم واحد فقطيتكرر 
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  مريم( 19في السورة(: 

  تَۡتلٱ
َ
لٱ قَاُّوالٱْ فَأ ۥ  لٱ َقۡوَمَهالٱ ََتۡمٱلُُه ٱهۦٱ َي لٱُ ب َۡ ََٰم لٱ َشۡيلٱ لٱ َي ۡئتٱ  لٱ 27الٱ الٱ َفَٱي ّٗلٱ لٱ  ّٗلٱ لََقۡدلٱ جٱ

 

  الحديد( 57وفي السورة(: 

  لٱ لٱ لبۡنٱ ٱعٱيََس لٱ ب ِۡنَا لٱ َوَقف ِه َُُسلٱنَا ٱ لٱ ب ٱهٱ  ََٰ لٱ َءاَث َٰٓ
لٱ لََعَ ِۡنَا لٱ َقف ِه يَ لٱَ ُث  ِه َۡ َنَُٰهلٱ لٱ َم َوَءاَتِۡ

جنٱَِل لٱ   لٱ 27لٱ )...(لإۡلٱ
 

فـي ترتيـب المصـحف ، هـو حاصـل  "الحديد"، رقم سورة  57أن شير إلى ن
 : 3في  19ضرب 

 19  في ترتيب المصحف ؛ "مريم"هو رقم سورة 
 3  اســم  كــرذُ وقــد  فــي ترتيــب المصــحف. "آل عمــرا "هــو رقــم ســورة

 .1القرآنمرات في  3 عمران
 

* * * 
 

. "الحديــد"فــي ترتيــب المصــحف هــي ســورة  57إن الســورة التــي تحمــل رقــم 
 ."يوم القيامة" و "الحديد"القرآن بين  ثمة صلة مباشرة فيو 

 : تعالىقوله  )ق( 50في السورة نقرأ 

  ٱۡنلٱ َهََٰذالٱ فََكَشۡفنَالٱ َعنَكلٱ غٱَطا َءَكلٱ َفبََۡصَُكلٱ لَّۡلَوَۡملٱ لٱ َغۡفلَة لٱ م   لٱ 22لٱ َيدٱيديلٱ ل ِهَقۡدلٱ ُكنَتلٱ فٱ

                                                 
 )التحريم(. 66من السورة  12)آل عمران( واآلية  3من السورة  35و  33اآليتان  1
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فـــي ترتيـــب  50فـــي ترتيـــب المصـــحف و  )الســـراء( 17ونقـــرأ فـــي الســـورة 
 : 50التنزيل قوله تعالى في اآلية 

  ۡولٱ
َ
َجاَرةلٱً أ يًداقُۡللٱ ُكونُوالٱْ     لٱ 50لٱ َ د 

 

 : "الحديد"فقد جاء قوله تعالى عن  )الحديد( 57أما في السورة 

   )...( نَزنۡلَالٱ
َ
يدلٱَ َوأ لٱ َوَمَنَٰف علٱُ لٱ ف  ه لٱ لٱ لۡۡلَد  يدي لٱ َشد  سي

ۡ
لٱ لٱ بَأ  لٱ 25لٱ )...(ۡ لنهاس 

 

 كهــ ()ال 18ذكـرت أيضـا فـي السـورة  "البـأس الشـديد"فـي حـين أن عبـارة 
 : "يوم القيامة" على سبيل اإلنذار من

  ُنَق   مّٗلٱ لٱ َّل   لٱ ا َر سّٗلٱ ذ 
ۡ
يدّٗلٱ بَأ لٱ َشد  لٱ لۡۡملٱُ لٱ اا َ لٱ َوُيبَۡش   نُۡه ُ لٱ َله لٱ َيۡعَملُوَنلٱ م  ن لٱ لَّله يَن ۡؤم ن َّي

ۡجًمالٱ َ َسنّٗلٱ 
َ
لٱ َُۡهۡ لٱ أ نه

َ
لٱ أ َٰل َحَٰت   لٱ 2الٱ للصه

 

لٱ َشــد لٱ "بــأن فيــه  وقــال "الحديــد"اســم هللا ســبحانه وتعــالى ر َكــذَ  سي
ۡ
. كمــا "يديلٱ بَــأ

. "يــوم القيامــة"فــي  "البصــر" ا لحاســةوصــف "الحديــد"كــرت هــذه الكلمــة أي ذُ 
فالبصــر الحديــد هــو هنــا ليســت اســما بــل صــفة للبصــر ،  "الحديــد"فكلمــة 

كـــل  بصـــر كثيـــر الحـــدة ، بصـــر نافـــذ. وبصـــر المـــرء يـــوم القيامـــة نافـــذ ألن
 .شيء يكون بينا وواضحا يومها

ديــدا. والمبالغــة فــي وصــف شــيء بالحــدة ح فيــه يكــون البصــر يــوم القيامــةف
ــد"هــذه الصــيغة أي تعطــي  . كمــا أنــه مــن الممكــن أن علــى وزن "فعيــل" "حدي

غيرها.  ال "حديد"لكن هللا سبحانه وتعالى قال ،  "كثير الحدة"أو  "حاد" نقول
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 "الحديـد"المنيـع و  ذلـك المعـدنالمقصود منه  "الحديد"لذا يسهل الربط بين 
 كثرة الحدة والنفاذ يوم الهول األكبر. بهالمقصود 

 

 -وأهوالهــا ال ســيما  "يــوم القيامــة"وبــين  "الحديــد"وطيــدة بــين  اً فالعالقــة إذ
جـــاءت أيضـــا فـــي ســـياق الحـــديث عـــن أهـــوال  "حديـــد"أن كلمـــة  -كمــا ذكرنـــا 

 : )السراء( 17جهنم في السورة 

  ۡولٱ
َ
َجاَرةًلٱ أ يًداقُۡللٱ ُكونُوالٱْ يٱ  لٱ 50لٱ َيدٱ

 

ــا "وهــذا اليــوم هــو يــوم  فيق ســتاليــوم الــذي يتضــح فيــه كــل شــيء وي "الفرق
 يوم الشرح. وهوالمرء من غفلته ، 

. فالسـورة التـي تحمـل 94"الحديد" وإلى هذا كله يشير ترتيب التنزيل لسـورة 
 ."الشرح"هذا الرقم في ترتيب المصحف هي سورة 

 

* * * 

 

ســورة مــن  19توجــد  75إلــى الســورة  19أنــه مــن الســورة أعــاله  استعرضــنا
. وهـذه العبـارة ال توجـد إال مـرة واحـدة "يـوم القيامـة"تتضمن عبـارة  57بين 

 : 19في السورة 

  هٱلٱ يَۡوَملٱ ًدالٱ للۡقٱَيََٰمةٱلٱ َوُُكُُّهۡ لٱ َءاتِٱ َۡ  لٱ 95لٱ فَ
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، أي أن يـــوم وهـــي صـــفة  "فـــردا" مصـــحوبة بلفظـــة "القيامـــة"عبـــارة  جـــاءت
 امرئ بمفرده أمام هللا. كل   لُ ثُ مْ القيامة يَ 

فـي  19فـي السـورة ،  جاءت في موضـع آخـر "فردا"ذه اللفظة نفسها أي وه
 : القيامةسياق الكالم عن يوم 

  َت يَنالٱ لٱ نَم ثُُهۥولٱ
ۡ
 لٱ 80لٱ افَۡمدّٗلٱ َمالٱ َيُقوُللٱ َوَيأ

 

التسـعة  كعـدد السـور 19 آيـة. 19توجد  19من هذه اآلية إلى آخر السورة 
( 95)اآليـة  19رة مـن السـو  "يـوم القيامـة"عبـارة  تتضـمنالتـي  (19) عشر
ــــوم القيامــــة"وردت عبــــارة  95". ففــــي اآليــــة القيامــــة" 75الســــورة إلــــى   "ي

  ."فردا"مصحوبة بلفظة 

 :ثالث مرات في القرآن  ذكرت "فردا"إن كلمة 

  ؛ 95و  80ن يفي اآليت  )مريم( 19مرتان في السورة 
  نبي :على لسان  )األنبياء( 21السورة من  89اآلية مرة واحدة في و 

 

  لٱ لٱ َللٱ تََذۡري  لٱ َربهُهۥلٱ َرب   لٱ لٱ افَۡمدّٗلٱ َوَزَكم يها لٱ إ ۡذلٱ نَاَدىَٰ نَتلٱ َخرۡيُ
َ
َٰر ث ّيلٱَ َوأ  لٱ 89لٱ لۡلَو

 

.  علــى لســان زكريــا "األنبيــاء"لثالــث مــرة فــي ســورة  "فــردا"كلمــة  جــاءت
فيهــا التــي  )مــريم( 19يفتــتح الســورة  عــن زكريــا  الحــديثفــي حــين أن 

 : مرتين "فردا"لفظة  كرذُ 
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لٱَۡ  لٱ َي لٱَ ُسوَرةلٱُ َم
 .44وفي التنزيل  19: تَتيبهالٱ فلٱ المصحفلٱ 

 

ِ ٱلٱ  ٱلٱ لّ َِهٱ ِنَٰملٱ لّ َِهيٱ لٱ ِمۡسِبلٱ لَّ ِه
 

  لٱ لٱ لٱ 1ك هِع ص  ٱَكلٱ َعۡبَدهُۥ لٱ َرب  لٱ رَُۡحَتٱ َُ ِ ّٗلٱ لٱ 2لٱ َزَكَٱي ِها لٱ ذٱۡك لٱ َخفٱ ٱَدا ًء لٱ َرب ِهُهۥلٱ ن لٱ نَاَدىَٰ لٱ إٱۡذ لٱ 3ا
لٱ  ٱ لٱ مٱن  لٱ لۡلَعۡظُ  لٱ وََهَن لٱ إٱِن ٱ ٱ لٱ َرب  لٱ َشۡيبّٗلٱ قَاَل ُس

ۡ
أ لٱ لّ َِه لٱ َولۡشَتَعَل ٱ لٱ َرب  ٱَك ئ

ٱُدًَع  لٱ ب ُكنُۢ
َ
لٱ أ لٱ َوَّۡ  ا

ِ ّٗلٱ  َّٗلٱ لٱ 4الٱ َشقٱ لٱ ًَعقٱ َتٱ
َ
أ ََ لٱ لۡم لٱ مٱنلٱ َوَرا ءٱيلٱ َوََكنَتٱ َ ََٰلٱ ۡفُتلٱ لَّۡمَو لٱ خٱ نِإَوِن ٱ ُ لٱ مٱنلٱ َل ِه لٱ َكلٱ الٱ َفَهۡبلٱ َلٱ

لٱ لٱ 5الٱ َوَّلٱ ّٗلٱ  ِ ّٗلٱ مٱۡنلٱ لٱ َيَٱُثلٱ ولٱَ لٱ يََٱثُنٱ لٱ رَضٱ ٱ لٱ َيۡعُقوَب لٱ َولۡجَعۡلُهلٱ َرب   لٱ 6الٱ َءالٱ

 

فـي  1"فـردا"فيهـا لفظـة ت ُذكـر الحظ أن اآليـة األولـى التـي يخر آ انبمن ج
فيهـــا ت ُذكــر ، فـــي حــين أن اآليـــة األخيــرة التـــي  "ونرثــه"القــرآن تبــدأ بكلمـــة 

 ."الوارثين"تنتهي بكلمة  2"فردا"لفظة 
 :، مثال  يوم القيامةيشير صراحـة وبكل وضوح إلى  أيضا ومفهوم الميـراث

  مريم( 19السورة من  40اآلية في( : 

  ََۡجُعوَنلٱ لٱ نََٱُثلٱ إٱن ِهالٱ ََنُۡنلٱ َِۡهالٱ ِإَوََّلَۡنالٱ يُ ۡرَضلٱ َوَمۡنلٱ َعلَ
َ
 لٱ 40لۡۡل

 

  األنبياء( 21السورة  من 105اآلية في( : 

  لٱ َولَلٱ لٱ فٱ لٱ َكتَبۡنَا ۡرَضلٱ َقۡد
َ
لٱ لۡۡل ن ِه

َ
لٱ أ ٱۡكَٱ لٱ لَّل  لٱ َبۡعدٱ لٱ مٱنُۢ بُورٱ بَادٱَيلٱ لٱ يََٱُثَها لّز ِه عٱ

َٰلٱُحوَنلٱ   لٱ 105للص ِه
                                                 

 .80سورة  مريم ، اآلية  1
 .89سورة األنبياء ، اآلية  2
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 القصص( 28السورة من  5اآلية  في(: 

  ةّٗلٱ ئ مه
َ
لٱ أ لٱ َوَنَۡعلَُهۡ  ۡرض 

َ
لٱ لۡۡل لٱ ف  ْ لٱ لۡسُتۡضع ُفوا لٱ لَّله يَن لٱ لََعَ لٱ نهُمنه ن

َ
لٱ أ َوَنَۡعلَُهُ لٱ لٱ َونُم يُد
َٰر ث َّيلٱَ   لٱ 5لٱ لۡلَو

 
 

* * * 
 

والسورة التـي . 19لسورة من ا 80للمرة األولى في اآلية  "فردا"جاءت لفظة 
   "عبس".في ترتيب المصحف هي سورة  80تحمل الرقم 

ب  َنـالٱ   : 1بكونـه يومـا عبوسـا يوصف يوم القيامة في القـرآن إ نهالٱ ََنَاُفلٱ م ـنلٱ ره
ايَۡوًمالٱ  الٱ َعُبوسّٗ  .2لٱ َقۡمَطم يمّٗ

 "عبس" 80كثيرا ما نجد في ترجمات القرآن إلى الفرنسية أن اسم السورة 
م بك "مقط ب"، وهي كلمة في اللغة الفرنسية ال  ”Renfrogné“ لمةُترجِّ

عندما تكون مقطبة من جراء  جبهة االنسانتستخدم سوى لقسمات 
القرآن ال  فيفي اللغة العربية و  " ومشتقاتهاعبساالستياء. ولكن كلمة "

، مثال نقول عبس اليوم حسبفللوجه أو  حصريا لجبهة االنسانتستخدم 
 un“ـا" بــوســبــا عــومــ"يال نستطيع مثال أن نترجم  كلذل .بمعنى اشتد  

                                                 
إن كلمة "العبوس" ال يوصف بها "يوم القيامة" و"الساعة" فحسب وإنما توصف بها  1

 الساعة" أيضا. "أشراط
 .10سورة اإلنسان ، اآلية  2
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jour renfrogné”  ب" بل َـّ طـقـ"يوم م يأ“un jour froncé” يوم  يأ"
 ". 1منعقدو   ، متجعد ، "مغضن عبوس"

 : ةــكما توضح اآلية التالي رـخوم اآلـيـالفكرة التغضن هذه ترتبط أيضا بو 
  ََما َءلٱ َكطلٱ َللٱ َخۡلق لٱ يَۡوَملٱ َنۡطو يلٱ لۡسه وه

َ
نَا لٱ أ

ۡ
لٱ َكَمالٱ بََدأ ى لٱ ۡ ۡلُكُتب   

ل  ج  لٱ لۡس   لٱ لٱ ي   ۥ  )...( نُّع  ُدهُ
104 2 نشير هنا بالرجوع إلى هذه اآلية إلى أن فكرة تقلص الكون .

 .وكذلك فكرة اتساعه ليست غريبة عن علم الكونيات

هـو  "العبـاس"أو  "العبوس"فة وصِّ  "عبس"إن المفهوم الذي يعبر عنه فعل 
ـــي تـــرد فـــي ســـياق الكـــالم عـــن يـــوم القيامـــة ال فـــي  صـــفة مـــن الصـــفات الت

 اليهودية والمسيحية أيضا. كل األديان ومنها بل فيفحسب اإلسالم 

ورد مرتين في  "عبس"إلحدى سور القرآن فإن فعل إضافة إلى أنه اسم 
 القرآن:

  المدثر( 74من السورة  22أولها في اآلية( : 

 لٱ لٱ لٱ لٱ َعبََسلٱ ُث ه  لٱ 22َوبََِسَ
 

  عبس( 80من السورة  1ثانيها في اآلية( : 

  لٱ لٱ َعبََسلٱ َٰٓ نلٱ َجا َءهلٱُ لٱ 1َوتََوَله
َ
ۡعَمَٰلٱ أ

َ
 لٱ 2لٱ لۡۡل

 

                                                 
 تلميح محتمل لتقلص الزمان والمكان وهللا أعلم.  1
 .104سورة األنبياء ، اآلية  2
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كان السياق  80من السورة  1في اآلية  "عبس"عملت كلمة لما استُ و 
حاسة ب رنتتقا. في حين لما استعملت ألول مرة "أعمى" رجال يخص
لٱ    الذي جاء ذكره قبلها : النظر لٱ لٱ 21لٱ َنَظملٱَ ُث ه لٱ لٱ َعبََسلٱ ُث ه  .1لٱ 22َوبََِسَ

 

لٱ َعبََسلٱ َوبََِسلٱَ لٱ   متتالييـن :فعلين  تسوق  22زيـادة على هذا فإن اآليـة  لٱ ُث ه
أي حاســــة النظــــر  "بصــــر"مــــن لفظــــة  قريبــــة صــــوتيا "بســــر"ولفظــــة  لٱ 22

التــــي  50مــــن الســــورة  22فــــي اآليــــة ظهــــرت  "البصـــــر" لفظــــةو  والرؤيــــة.
يديلٱ لَّۡلَۡوَملٱ لٱ َبَۡصُكلٱَ فلٱَ   رأيناهـا من قبل :  .لٱ 22لٱ َ د 

 

* * * 

بالنظر والرؤية. ومن جهة أخرى  لهما عالقة "عبس"و  "الحديد" تيلفظإن 
فـي  80والسـورة  57همـا علـى التـوالي اسـم السـورة  "عـبس"و  "الحديد"فإن 

 ترتيب المصحف.

 : سورة 24من األولى إلى الثانية  نحصي
 

 ـورــــــــــــــــالسـ
 عبس سورة                                                                               الحديد سورة

   التنزيل ترتيب في  24                                                                 التنزيل ترتيب في 94

                                                                                                                             
57      58  59  60  61  62  63  64  65     )...(   73  74  75  76  77  78  79      80 

 ســورة 24 

 

                                                 
 .22و  21، اآلية  المدثرسورة  1
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في ترتيب المصحف.  )عبس( 80في ترتيب التنزيل هو رقم السورة  24
 يسمحالذي النور هو في ترتيب المصحف. و  "النور"رقم سورة  أيضاوهو 

رقمها في ، في ترتيب المصحف  57لسورة ا كما أن .واإلبصار الرؤيةب
 ."الشرح"هي سورة في ترتيب المصحف  94. والسورة 94التنزيل 

 
يبرئ األكمه أو األعمى كان  عيسى بن مريم  يليق أن نذك ر هنا بأنو 

عث أيضا لتبصرة الناس على الحقائق إذ نقرأ في إنجيل وبُ  ،باذن َّللا  
ذا العالم إلصدار حكم : أن يبصر قال يسوع : "إني جئت له « يوحنا : 

» 39الذين ال يبصرون ويعمى الذين يبصرون"
1. 

 

* * * 

 

رأينا من قبل الصلة  .)النمل( 27و  )التوبة( 9لنعد اآلن إلى السورتين 

التظهر في   البسملة تعتبر استثناء ألن 9بين هاتين السورتين. فالسورة 

البسملة الفريدة التي توجد في تعتبر استثناء بسبب  27افتتاحها ، والسورة 

 : 30اآلية 

  لٱ 30لٱ ِمۡسِبلٱ لَّه لٱ لۡمهّرلٱ ِنلٱ لۡمه     لٱ ِإَونهُهۥلٱ لٱ ُسلَۡ َمَٰنلٱَ إ نهُهۥلٱ م نلٱ 
 

الفريــدة البســملة  تتضــمنبكونهــا  اســتثنائية 27مــن الســورة  30بمــا أن اآليــة 
30اآلية  اآلن لنتأمل

 : 9من السورة  2

                                                 
 .9/39يوحنا :  1
االختالف عدا في فواصل اآليات. أنظر "مدخل للقرآن" ) 11من بين  9رقم اآلية هذا يوافق  2

 .(في فواصل اآليات
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  لٱ لَّۡلَُهوُدلٱ لٱٌَ َوقَالَتٱ ٱَكلٱ قَۡوُُّه لٱ لٱ ُعَزۡي َّٰ ٱ لٱ َذ ُِحلٱ لۡبُنلٱ لَّ ِه ىلٱ لَّۡمسٱ ََ لٱ لنل ِهَصَٰ ٱلٱ َوقَالَتٱ لۡبُنلٱ لَّ ِه
لٱ  َٰهٱهٱۡ  لٱ يَُضَٰهٱ ۡفَو

َ
ٱأ لٱ يُۡؤفَُكوَنلٱ لٱ  لٱُ ب َٰ ِن ِه

َ
ُ لٱ أ ََٰتلَُهُ لٱ لَّ ِه والٱْ مٱنلٱ َقۡبُل لٱ َق َُ ٱيَنلٱ َكَف  لٱ 30وَنلٱ قَۡوَللٱ لَّل ِه

 

ـــكلتـــا اآليتـــين علـــى اســـم عَ تشـــتمل  مـــن  30فـــي اآليـــة   "ســـليما " : مَل
  "ســـليما " لكـــن. 9مـــن الســـورة  30فـــي اآليـــة  "عزيـــر"، و 27الســـورة 

الــذي لــم يــرد ذكــره إال مــرة واحــدة فــي  "عزيــر"خــالف معــروف لــدى الجميــع 
 القرآن. 

ن اليهود من زيرا هذا هو العزيز والنبي الذي مك  تذكر التفاسير أن عُ 
 استرجاع التوراة بعد أن فقدوها ونسوها.

وهـي صـيغة تسـتعمل للتصـغير  ل"ْيـعَ "ف  منصرفة على صـيغة  "عزير"وكلمة 
تعنــي النصــرة التــي  ر""عــز  كلمــة مــن فــي العربيــة. وعلــى هــذا فهــي تصغيـــر 

 .1والتقوية
 

زيـادة علـى كونهـا  "عزيـر"هذا عـن معناهـا فـي العربيـة. لكـن يبـدو أن كلمـة 
 ،اسـتنادا للقـواميس العربيـة ، بالمعنى الـذي رأينـاه فإنهـا  "عزر"تصغير لكلمة 

قــد جــاء فـي القــرآن علــى لسـان اليهــود الـذي م بالعبريـة. وهــذا االســم َلــاسـم عَ 
 في توراة اليهود.يكون له أثر 

                                                 
وهي كلمة فيها تضاد. فمن ناحية تعني الردع والضرب والتأديب ومن ناحية أخرى تعني  1

 ".العزيز" بـ"عزيرالنصرة والتقوية أي العزر والتعزير لذلك ربط المفسرون "
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، وهـي بالعبريـة تصـغير  1فـي التـوراة العبريـة "عـزور"كلمـة  يعثر علىفعال 
2التي تعني "يه"عزريه" و "عزريا" لكلمة 

وهذا يوافق معنى  ناصر وأغاث". 
 بية ، ومن هذه الكلمة اشُتقَّت كلمة "عزير"."العزر" في العر 

 

 التقوية،  اإلغاثة،  النصرة بمعنى العزر مِّن عزير العربية

  עזור العبرية
 مِّن عزور

 ، عزريا
 ى قو  ،  أغاث،  ناصر بمعنى عزريه

 
في التوراة العبرية كان في  ه"يَ رْ زَ "عَ كر باسم أن أول من ذُ  ومن المفيد

 2ن الملك سليمان ملكا على كل إسرائيل وكا  " :1 سليما خدمة 
 .3بن صادوق الكاهن" عزرياوهؤالء هم كبار الموظفين الذين له : 

 

بن  "زارح"د ــيـفـحو ــــهـفة ـــريــبــعــوراة الــتــي الــف رــكذُ  ا"ـزريــ"عدم ــا أقـأم
وهؤالء بنو إسرائيل : رأوبين وشمعون والوي  1: " "تامار"و  وذا"ـهـ"ي

)...( وكان عير ، بكر يهوذا ، شريرا في عينـي  3( …) 2( …) ويهوذا
 6( …) 5(. …. )وزارحكنتـه فارص  تاماروولدت له  4الرب فأماته. 

 7: زمري وأيتان وهيمان وكلكول ودارع. مجموعهم خمسة.  زارحوبنو 
 .4"عزرياوابن أيتان :  8( …)

                                                 
. إن مصادر الكتاب المقدس في 10/18، سفر نحميا  11/1، سفر حزقيال  28/1سفر إرميا  1

 هذه الدراسة هي التوراة العبرية والعهد الجديد.
 تعني هللا. بالعبرية التي "يهفي""يه" تصغير لكلمة  2
 .2و  4/1سفر الملوك األول ،  3
 .8إلى  1/ من 2سفر األخبار األول ،  4
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 وزارح المولود ليهوذا وتامـار جـاء ذكـره فـي الحـديث عـن نسـب عيسـى 
نســب يســوع المســيح  1فــي إنجيــل متــى ، مــع ذكــر أخيــه التــوأم فــارص : " 

ــــراهيم :  ــــإبــــراهيم وَ  2ابــــن داود ابــــن إب ــــإســــحق ، وإســــحق وَ  دَ َل يعقــــوب ،  دَ َل
من تامار ، وفارص  زارحو فارصويهوذا ولد  3يهوذا وإخوته  دَ لَ ويعقوب وَ 

 عـزور اسمرح جاء از  اسمفمن . 1")...(ولد حصرون ، وحصرون ولد أرام 
 وكلهم يعني "ناصر". عزريهو  عزرياو 

  "عزيــر"بشــأن  9مــن الســورة  30اليهــود فــي اآليــة مقولــة وبتعبيــر آخــر فــإن 
. والكـالم إلـى مـا ذهـب إليـه النصـارى حـول نسـب السـيد المسـيح  تشير
يبـــين بوضـــوح الـــوالدة  عـــن نســـب الســـيد المســـيح  الكتـــاب المقـــدسفـــي 

 .زارح فارص أخ. وهو نسب من ولد البشرية ال اإللهية للمسيح 

 30واآليــة  ر ســيدنا ســليمان كُ ذْ ( َتــالنمــل) 27مــن الســورة  30إن اآليــة 
عيســى  ســيدناإلــى نســب  فضــيزيــر الــذي ي( تــذكر عُ التوبــة) 9مــن الســورة 

 د كـــل فن ِّـــوتُ  ي نســـبه البشـــر ( تؤكـــد مـــريم) 19مـــن الســـورة  30. واآليـــة
   الدعاوى.

 لٱ َعۡبُدلٱ ل ِ ّٗلٱ قَاَللٱ إٱِن ٱ ٱ لٱ نَب لٱ لۡلكٱَتََٰبلٱ وََجَعَلنٱ َ َٰنٱ ٱلٱ َءاتَى  لٱ 30الٱ َّ ِه
 

ٍءلٱ   ( :النبأ) 78وإنه لمن الالئق هنا ذكر قوله تعالى في السورة  لٱ ََشۡ َوُك ِه
الٱ  َِۡنَُٰهلٱ كٱَتَٰبّٗ ۡيَص

َ
 .لٱ 29أ

                                                 
1
 .3إلى  1/1 إنجيل متى ، 



 الـرحــيــم

(االحتجــاج و جــ)الح

بدراســــة لفــــظ لنتــــابع  ،  "الــــرحمن"بلفــــظ الجـــــاللة بإســــم هللا ثــــم دراســــتنا  نابــــدأ
 وهو الكلمة الرابعة واألخيرة من البسملة. ، "الرحيم"الجاللة 

لـرحـيـم ا    لـرحـمـن ا    لـلـه ا   بـسـم

ِحيم الرَّ ْحَمـن   بسم  هللا  الرَّ

4 3 2 1

وهـي  "الـرحيم" البسـملة مـن آخـر كلمـةمـرات  9 (التوبـة) 9السـورة  تتضمن
 (9التاسـعة )المرة  كما أنفي أولها. البسملة ال تظهر الوحيدة التي السورة 

 .كانت صفة للرسـول  9في السورة  "رحيم"التي جاءت فيها لفظة  األخيرةو 
:الحسنىسماء هللا إاسما من  تكنفي القـرآن كله التي لم  1وهي المرة الوحيدة

دون " في القرآن )رحيمالجاللة " لفظ : 6الملحق رقم لة وبسمفرائد ال:  2أنظر الملحق رقم  1
 .(رؤوس السور بسمالت
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  ُكۡ لٱ َعزٱيزلٱٌ لٱ رَُسوليلٱ لََقۡدلٱ َجا َءُكۡ لٱ نُفسٱ
َ
ٱۡنلٱ أ لٱ َمالٱ َعنٱتُّ لٱۡ لٱ م  ِۡهٱ ُِۡك لٱ  َعلَ َيَٱيٌصلٱ َعلَ

لٱ  ٱٱُّۡمۡؤمٱنٱََّيلٱ رَُءوفي  .لٱ 128لٱ لٱ ر ِهيٱِ يلٱ لٱ ب
 

 9فــي الســورة  "رحــيم"التــي وردت فيهــا لفظــة  األولــى( 8) ةالثمانيــفــالمرات 
فهــــي  (9) التاســـعة اســـتعملت كاســـم مـــن أســـماء هللا الحســــنى ، أمـــا المـــرة

   .صفة للرسول  بكونهاعن سابقاتها  تميزت استثناء بما أنها

ــــالموازاة مــــع ذلــــك نالحــــظ أن الســــور  مــــن القــــرآن تبــــدأ  األولــــى ةالثمانيــــب
وكمــا أن  البســملة. عــدم ظهــورفهــي تتميــز ب التاســعةبالبســملة. أمــا الســورة 

هــي االســتثناء الوحيــد فــي القــرآن كلــه  بســملةبهــا ال تظهــر التــي  9الســورة 
هـــي االســـتثناء الوحيـــد فـــي  9( فـــي الســـورة 9) "رحـــيم" التاســـعةفـــإن لفظـــة 

 . 1لرسولتنطبق على االقرآن كله ألنها 

 

* * * 

 

بعـدة ( التوبـة) 9عـدم وجـود البسـملة فـي أول السـورة عل ل بعض المفسـرين 
ٱلٱ لّـ َِهٱ ِنَٰملٱ بــ "  محتواها الشديد اللهجة. فهي لهذا ال تبـدأأسباب منها  ِمۡسِبلٱ لَّ ِه

ِ ٱلٱ   أن السبب أعظم من ذلك بكثير. أعتقدلكني شخصيا  ." لّ َِهيٱ

                                                 
1
أشهر، إذ أن  9 يدوم الحمل البشريبالجديد. إضافة إلى ذلك فإن  9مرة أخرى يأتي العدد  

الشهر التاسع يأتي بجديد وهو نهاية مدة الحمل وخروج المولود الجديد من الرحم. ومن 

. وكما أن هللا عز وجل ر "تحليل لغوي أللفاظ البسملة""الرحم" اشت قَّت كلمة "الرحيم". أنظ

 أشهر. 9األم رحيمة بابنها الذي حملته و رحيم بالمؤمنين رسوله فإنالناس رحيم ب
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، ثـم كمـا يفيـد اسـمها أوال  التوبـةعلـى  تشـدد "التوبـة"واضح أن سـورة من ال
"رحــيم" لــم تكــن صــفة هلل ســبحانه ألن المــرة التاســعة التــي ُذكِّــرت فيهــا كلمــة 

ليسوا معصومين من  وهمرحيم بالمؤمنين فهو   وتعالى بل صفة للرسول
 .1الذنوب

 

* * * 

 9احتواءهـــا علـــى  9فـــإن الســـورة الوحيـــدة فـــي القـــرآن التـــي تشـــارك الســـورة 
. طبعــا لةفضـال علــى البســم (الشــعراء) 26هــي الســورة  "رحــيم"مـرات لفظــة 

فــي آيــة رقمهــا  26جــاءت ألول مــرة فــي الســورة  "رحيـــم"فــي حــين أن لفظــة 
هـــي  2بجديـــد( مـــرة جـــاءت فيهـــا هـــذه اللفظـــة فإنهـــا أتـــت 9) تاســـع. أمـــا 9

" رحـيم( األولـى والمتتابعـة وردت لفظـة "8) ةالثمانيـاألخـرى ؛ ففـي المـرات 
 في العبارة نفسها وهي :

  لٱ َرب ِهَكلٱ َُّهَولٱ لۡلَعزٱيُزلٱ  .3لٱ لّ َِهيٱِ لٱُ ِإَون ِه
 

 مختلفة :( فجاءت في عبارة 9) التاسعةالمرة  أما

  لٱ لٱ لََعَ ۡ ِ ٱلٱ لٱ لۡلَعزٱيزٱلٱ َوتََوك ِه  .لٱ 217لٱ لّ َِهيٱ
 

                                                 
 )الصف(. 61من السورة  3و  2مثل ما جاء في اآليتين  1
2
 .( neufsignale quelque chose de  9Le)يأتـي بالشـيء الجـديـد  9ـر هنا أن العـدد ذكّ أ 
3
 .191 – 175 – 159 – 140 – 122 – 104 – 68 – 9اآليات:  
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 26و  9فـي السـورتين  "رحـيم"فيها كلمـة أرقام اآليات التي وردت  فيما يلي
 هي كالتالي :

  "رحيم"أرقام اآليات التي وردت فيها كلمة  

  : التوبة 9الســورة  : الشعراء 26السـورة  

 217 191 175 159 140 122 104 68 9 128 118 117 104 102 99 91 27 5  

                    

 

حاصـــل هـــذه النتيجـــة و  1976 نحصـــل علـــىجمـــع كـــل هـــذه األعـــداد  عنـــد
 : 104في  19ضرب 

5  +27  +91  +99  +102  +104  +117  +118  +128 

 +9  +68  +104  +122  +140  +159  +175  +191  +217 

 =1976  =104 x 19 
 

الــــذي يعطــــي النتيجــــة  19، وهــــو مضــــاعف  104كمــــا نالحــــظ أن العــــدد 
قــام اآليــات. إضــافة إلــى هــو العــدد المشــترك الوحيــد بــين سلســلتي أر  1976

وأنــه فــي  السادســةمرتبــة ال حتــلذلــك فــإن هــذا العــدد فــي السلســلة األولــى ي
  .9=  3+  6وأن  الثالثةالمرتبة يحتل السلسلة الثانية 

 

* * * 

 

مــرات داخــل نــص الســور إال فــي ســورتين وهمــا  9 اً إذ "رحــيم"لفظــة  لــم تــرد
وعليــه (. الشــعراء) 26( والســورة التوبــة) 9الســورة  : المصــحففــي ترتيــب 
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ـــميكــون مجمــوع لفظــة "  19( و 18=  9+  9) 18 " فــي الســورتين هــورحي
فـي حـين أن عـدد  .26لسـورة االفتتاحية لبسملة الفي  "رحيم"بإحصاء لفظة 

  سورة : 18( هو الشعراء) 26( إلى السورة التوبة) 9السور من السورة 

 الســور

 "الشعراء"                                           "التوبة"                            
                                                                                                                         
9    10   11   12   13   14  15   16  17   18   19   20   21   22   23   24   25     26 

 سورة 18

 

قصـــة أصـــحاب الكهـــف  الشـــتمالها علـــى "الكهـــ " وهـــ 18الســـورة اســـم إن 
 ف بحثـا عـن مـأوى المروية بها. إنها قصة فتيـة آمنـوا بـربهم ولجئـوا إلـى كهـ

ــدأقــومهم. هــذه القصــة  قهــر وظلــممــن ين فــار   9فــي اآليــة  تب
وتنتهــي فــي  1

 :من هذه السورة  26 2اآلية

  ۡبَتلٱ ۡملٱ َ س 
َ
نهلٱ أ

َ
ۡصَحََٰبلٱ لٱ أ

َ
لٱ أ لٱ ََكنُوالٱْ م ۡنلٱ َءاَيَٰت َنالٱ َعَجًبالٱ لٱ لۡلَكۡهف   .لٱ 9َولۡمهق    

 

. 3مــرة فــي القــرآن ألول "الكهــ "كلمــة هــي التــي ظهــرت فيهــا  9هــذه اآليــة 
( 18)أي الســـورة  ، نفســهامــن الســـورة  25مــرة فكانـــت فــي اآليـــة  آخـــرأمــا 

 ( :9) "تسعا"كلمة من هذه اآلية هي لفظة  آخرو 

  ُلٱ َوَۡل ثلٱ ََٰثلٱ م اْئَة لٱ لٱ َكۡهف ه  لٱۡ والٱْ ف  ن َّيلٱ َولۡزَداُدوالٱْ لٱ ثََل  .لٱ 25لٱ ات ۡسعّٗلٱ س 
                                                 

 .وقـراءات متعـددة( ن" : )قرآن واحدوذلك في العد الكوفي وغيره. أنظر "مدخل للقرآ 1
 ما عدا العد الدمشقي والحمصي. 2
 .في القرآن "الكهف"كلمة  : 12 رقم الملحقأنظر  3
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 "الكه "زا فإن لفظـة اتصاال ممي   9بالعدد  تتصل "رحيم"ن لفظة أكما رأينا 
9بالعدد  تتصلأيضا 

 : اتصاال مميزا وذلك كما يلي 1

  9مرة في آية رقمها  ألول "الكه " كلمة تذكر  ، 
 9التـــي ذكــــر فـــي آخرهـــا العــــدد  25مــــرة فـــي اآليـــة  آلخـــر ذكـــرت و 

 ."تسعا"
 

* * * 

 

ن تكــو  مــثال البســملة فواحــدة ؛  مجموعــةيظهــر دومــا ك 19الحــظ أن العــدد ي
فــي  غالبــافيبــدو أنــه يظهــر  18. أمــا العــدد احرفــ 19مــن  مجموعــة واحــدة

هــو األمــر بالنســبة لعــدد المــرات  كمــا( ؛ 9 و 9) 9مــن العــدد  مجمــوعتين
 فـــي نـــص،  آخـــر كلمـــة فـــي البســـملة،  رحـــيم""لفظـــة : رت فيهـــا كـــذُ التـــي 

 .26و  9السورتين 

 18في السورة  األخيرةو  األولى للمرة" في القرآن كه كلمة " ذكرت
هو  18أن العدد مع التنويه ب،  9وكلتاهما مرتبطة بالعدد  (الكه )

 (.18=  9+  9) 9 و 9حاصل جمع 

كلمــات. أمــا  10مــرة تعــد  ألول "كهــ "التــي وردت فيهــا لفظــة  9إن اآليــة 
 8( فتعـــد تســـعا) 9مـــرة مـــع ذكـــر العـــدد  آلخـــرالتـــي وردت فيهـــا  25اآليـــة 

                                                 
ة مريم ، أشهر. مثل ذلك سور  9لوليدها الذي مكث فيه  كهفااألم  رحمكما يمكن اعتبار  1

 والدة عيسى عليهما السالم ، التي تأتي بعد سورة الكهف.
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رقــم ســورة أي  18آليتــين هــذه الكلمــات فــي امجمــوع عليــه يكــون كلمــات. و 
 .في المصحفالكهف 

  18من السورة  9اآلية رقم : 

  ۡملٱ
َ
ۡبَتلٱ أ ۡصَحََٰبلٱ لٱ َيسٱ

َ
لٱ أ ن ِه

َ
لٱ أ  لٱ 9ََكنُوالٱْ مٱۡنلٱ َءاَيَٰتٱَنالٱ َعَجًبالٱ لٱ َولّ َِهقِٱ ٱلٱ لٱ للَۡكۡهفٱ

 

  أم حسبت أن أصحب الكهف و الرقيم كانوا من           

 8 7 6 5 4 3 2 1  

  ء ايتنا عجبا       

       10 9  

           

  18من السورة  25اآلية رقم : 

  لٱ ٱََّيلٱ َولۡزَداُدوالٱْ لٱ ثََلََٰثلٱ مٱاْئَة لٱ لٱ َكۡهفٱهٱ لٱۡ َوَۡلٱُثوالٱْ فٱ ن ٱۡسعّٗلٱ سٱ  لٱ 25لٱ ات
 

  ولـبـثـوا فـي كهفهـم ثلـث مـائة سنين و ازدادوا تسعا           

 8 7 6 5 4 3 2 1  

           

،  "الـرحيم"آخر كلمة فـي البسـملة  بصحبة هذا الفصل من الكتاب بدأنالقد 
 "الكهـ "نحن نصـل إلـى لفظـة  . وها18أي  9و  9داخل نص سورتين : 

ــۡبَتلٱ "  : 18 فــي الســورة "الرقيـــم"بلفظــة  المصــحوبة ۡملٱ َيسٱ
َ
ۡصـــَحََٰبلٱ أ

َ
لٱ أ ن ِه

َ
أ

لٱ   "لٱ 9ََكنُوالٱْ مٱۡنلٱ َءاَيَٰتٱَنالٱ َعَجًبالٱ لٱ لّ َِهقِٱ ٱلٱ ولٱَ لٱ لۡلَكۡهفٱ
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 بالقــراءة : المكان الذي أمـر فيـه محمـد رســول هللا أيضا هو  الكهـ و
  ٱيلٱ َخلََقلٱ ٱَكلٱ لَّل ِه لٱ َرب  ٱٱۡس ٱ لٱ ب

ۡ
أ ََ لٱ .1لٱ 1لۡق

 

* * * 

 

مـع لفظـة أخـرى عطفـت  18مـن السـورة  9فـي اآليـة  "الكهـ "ذكرت لفظـة 
لـه  "الترقيــم"و  م ترقيمـا"م يـرق  ق ـ"رَ مـن  "الـرقيم". و"الـرقيم"عليها وهـي لفظـة 

 الكريمة :اثنين فقط لكونهما المقصودين في اآلية بمنها  كتفيعدة معان ن

 فإن توضيحهوالكتاب أو ما هو مكتوب  تبيينهو  "الترقيم" : أوال .
أخـذت كتابـا مكتوبـا بحــروف لـيس بهـا نقـاط ثــم وضـعت لكـل حـرف مــا 

 نـم معانيـهبي  أو  نتـهبي  ؛ وبـذلك تكـون قـد  متـه""رق  يتطلبه من نقاط فقد 
 .صعبة المنالأو  ةخفي  التي كانت 

كما تستعمل هذه الكلمـة فـي عصـرنا للداللـة علـى قواعــد وضـع النقــاط 
فــي آخــر الجمــل والفواصــل بــداخلها إلبــراز المعنــى المقصــود مــن تتــابع 

 الخ …الكلمات 

يمكــن أن يكــون بــالتنقيط أو بغيــره ، المهــم أن ينــتج عــن  اً فالترقيـــم إذ
 .الكش و الظهارو التوضيحو التبيين:  "الترقيم"عملية 

 هـــو أيضـــا وضـــع األرقـــام علـــى عناصـــر متتابعـــة  "التـــرقيم" : انيـــثا
 بقصد التمكين من العد واإلحصاء.

                                                 
 .1، اآلية  سورة العلق 1
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الفاعـــل" اســم صــود بــه وصــف "المق "فعيــل"علــى وزن  "الــرقيم"ولفظــة 
هـو  "الرقيــم"بالمبالغة والتمييز في فعله كالسـميع والعلـيم. وعليـه يكـون 
. ونظـرا للسـياق "اليي ميحسن جيدا ويتقن الترقيم لدرجة أنه سمي به"

العام لكل اآليات التي تخبرنا عن أصحاب الكهـف مـن خـالل األعـداد 
"يـــتقن التبيـــين الـــذي  هـــوهنـــا بمعنـــاه الكامـــل  "الـــرقيم"واألرقـــام فـــإن 

 ."باألرقاموالتوضيح والظهار والكش  

 9و  (التوبـة) 9مرات فـي السـورة  9التي ُذكرت  "الرحيم"حين درسنا كلمة 
 18فـي السـورة  "الرقيم"إلى كلمـة وصلنا  (الشعراء) 26السورة  داخلمرات 

. ففـي حـين واحـد إال في حـرف وال اختالف بين هاتين الكلمتين،  (الكه )
 ."القاف"بحرف  "الرقيم"تكتب لفظة  "الحاء"بحرف  "الرحيم"كتب لفظة ت

 يمحــر
 يمقــر

 

ــــ"مـــن خـــالل الحـــرف  9العـــدد  يظهـــرهـــذين الحـــرفين عموديـــا  إذا كتبنـــا  "ق
كمـــا . 19وبالتـــالي نحصـــل علـــى العـــدد  "حــــ"مـــن خـــالل الحـــرف  1والعـــدد 

تنتهــي بكلمــة و  "أم حســبم"تبــدأ بعبــارة  18فــي الســورة  9نالحــظ أن اآليــة 
 ."عجبا"
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9 
ر

ـــ
ح

ىـ
 ـم

ڡر
ىـــــ

ـم
 

  

1 
كانــت ُتكَتــب فــي أن الحــروف  متــى علمنــاإن هــذه المالحظــة تتضــح أكثــر 

 .1نقاط وال حركات مصاحف القرن األول لإلسالم بدون 

كمـا  19نحصل باألرقام على العـدد ببعضهما عندما نصل هاذين الحرفين 
نـان علـى األخـص كلمـة هملكنرأينا ،  ۡيَقاظـۡ لٱ َسـبلٱُ ََتلٱۡ ولٱَ   ."حـ " ُيكو ِّ

َ
َوُهـۡ لٱ لٱ اأ

َمالٱلٱ لٱ لٱ  ُرقُودلٱٌ  ٱ لٱ َوَذاَتلٱ لّش  ٱُبُهۡ لٱ َذاَتلٱ لَّۡلَمٱَّيٱ ٌطلٱ لٱ  َوُنَقل  ٰـَسٱ ـِدٱلٱ لٱ لٱ َوَُكُۡبُه لٱ بَ ٱٱّۡوَصٱ ِۡهٱلٱ ب لٱ َّـوٱلٱ لٱ  ذٱَراَع
لٱِۡ  لَۡعَتلٱ َعلَ ارلٱً هلٱُ لط ِه ََ َۡتلٱ مٱۡنُهۡ لٱ فٱ كلمـة  لـم تـرد .2لٱ 18لٱ اۡ لٱ رُۡعبـهلٱُ الٱ َوَُّملٱۡئَتلٱ مٱنلٱۡ ۡ لٱ ََّوَّل ِه

وهـي  34وذلك في اآليـة  مرة واحدةكلها إال  3(مريم) 19في السورة  "ح "
 : عيسى تتعلق ب

  يََ  لٱ قَۡوَللٱ َۡ ٱَكلٱ عٱيََسلٱ لۡبُنلٱ َم َّٰ ٱلٱ لٱ َذ وَنلٱ لٱ لۡۡلَق  هٱلٱ َيۡمََتُ ٱيلٱ فِٱ  .لٱ 34لَّل ِه
 

ــ ــ ملــ  "عيســى"إن اســم وللتــذكير ف  مــرة واحــدةإال  19ذكر فــي الســورة ُي
 بدايـــةمـــن ( 19وذلـــك فـــي هـــذه اآليـــة بالضـــبط وهـــي المـــرة التاســـعة عشـــر )

 القرآن.

                                                 
1
 .: رسم الكتابة العربية وتطور الكتابة العربية أنظر "مدخل للقرآن" 
2
 الكهف.سورة  
3
ظر جدول (. أنx 4 57=  228آية ) 228مرة في القرآن كله موزعة في  244من ضمن  

 .اللواحق كلمة "حق" في
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سـورة ، والسـورة الثامنـة  57فـي  ُذكـرتقـد  "حـ "كلمـة ن إعلـى ذلـك  عالوة
 18(. والســـــورة مــــريم) 19( ضــــمن هــــذه الســــور هــــي الســــورة 18عشــــر )

 . 1= ح  19المعادلة  تكشفت عن( هي التي الكه )
 

" حــ ( التــي ُذكِّــرت فيهــا كلمــة "57) الســبعة والخمســين الســورومــن ضــمن 
وهــذه الســور عــددها  مــرة واحــدة فقــط" حــ كلمــة " توجــد ســور اشــتملت علــى

)مـــريم( وآخرهـــا هـــي الســـورة  19الســـورة  هـــاأول ، ( ســـورة15خمـــس عشـــرة )
 )العصر(.   103

طبيعــة هــذا العــدد هــو ب، و  1957 تكــون النتيجــة 103فــي  19 فــإذا ضــربنا
، إال أنه يعطي عددين متجاورين كل منهمـا هـو  19 حاصل ضربالحال 

 " :ح َميَّزان بعالقتهما بكلمة "، فهما مُ أيضا  19حاصل ضرب 

 57 " ؛ح كعدد السور التي ُذكِّرت فيها كلمة " 
 19 وهي أول السور الخمسة عشر التي وردت  19السورة  رقمك

 " مرة واحدة.ح فيها كلمة "
 

19 x 103  =1957 
 

  لٱ َربُُّكُ لٱ ُ َٰل ُكُ لٱ لَّه لٱ تُۡۡصَفُوَنلٱ لۡۡلَقُّ لٱ فََذ َٰ ِنه
َ
َلَُٰل لٱ فَأ لٱ لۡضه لٱ إ له  .2 32َفَماذَالٱ َبۡعَدلٱ لۡۡلَق  

                                                 
، المنظمة جزء الثاني : الصدفة إن هذه المعادلة المتميزة ستفرض نفسها تماما في ال 1

 "رموز الحروف في القرآن".
2
 .32، اآلية  سورة يونس 
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مـن  9لم ترد في القرآن كله إال مرة واحدة وذلك فـي اآليـة  "الرقيم"ة إن كلم
اآليـة كمـا يالحـظ أيضـا أن . "الـرقم"مـن  "التـرقيمأن ". وقـد رأينـا 18السورة 

كانـت  ، أصـليةكلـه القـرآن فـي  ألرقام واألعدادأكبر قدر من ا تتضمنالتي 
ي اآليــة رقــم ( نفســها ، وهــالكهــ ) 18فــي الســورة  جــاء ذكرهــاترتيبيــة ،  وأ

22 : 

  ََٰثةيلٱ َسَ ُقوُۡوَنلٱ اب ُعُه لٱۡ لٱ ثََل ِۖلٱ َُكُۡبُهۡ لٱ لٱ َساد ُسُه لٱۡ لٱ ََخَۡسةيلٱ َُكُۡبُهۡ لٱ َوَيُقوُۡوَنلٱ لٱ ره ُۢالٱ ب ٱۡلَغۡ ب  رَۡجَ
ۡعَلُ لٱ لٱ  لٱۡ ثَام ُنهلٱُ ولٱَ لٱ َسۡبَعةيلٱ َوَيُقوُۡوَنلٱ 

َ
ب   لٱ أ ت ه  َُكُۡبُهۡ  لٱ قُللٱ ره يلٱ لٱ ب ع ده لٱ قَل  لي الٱ َيۡعلَُمُهۡ لٱ إ له فَََللٱ لٱ مه

لٱ م ملٱَ  َ دّٗلٱ َظَٰه مّٗلٱ لٱ ا ءّٗلٱ ُتَمار لٱ ف  ه ۡ لٱ إ له
َ
لٱ ف  ه  لٱ م  ۡنُهۡ لٱ أ  .لٱ 22الٱ الٱ َوَللٱ تَۡسَتۡفت 

 

 9مـن اآليــة  الــواردةال مـن األعــداد األصـلية واألعــداد الترتيبيـة جمعنـا ُكــ إذا
( ، أي مـــن أول مـــرة ظهـــرت فيهـــا الكهـــ ) 18فـــي الســـورة  25إلـــى اآليـــة 

 لى النتيجة التالية : إلى آخر مرة ، لحصلنا ع "كه "كلمة 

 اآليات التي وردت فيها األعداد
 18السورة  في 25إلى اآلية  9من اآلية 

 

 األعداد الميكورة اآليـــــات

  ََٰثةيلٱ َسَ ُقوُۡوَنلٱ اب ُعُه لٱۡ لٱ ثََل  َُكُۡبُهۡ لٱ َوَيُقوُۡونلٱَ لٱ ره

ِۖلٱ َوَيُقوُۡونلٱَ َُكُۡبُهۡ لٱ لٱ َساد ُسُه لٱۡ لٱ ََخَۡسةيلٱ  ُۢالٱ ب ٱۡلَغۡ ب   رَۡجَ

 .لٱ 22   )...(لٱ َُكُۡبُهۡ  لٱ لٱ  لٱۡ َوثَام ُنهلٱُ لٱ َسۡبَعةيلٱ 

3  ،4 

5  ،6 

7  ،8 

  لٱ َكۡهف ه ۡ لٱ ََٰثلٱ م اْئَة لٱ َوَۡل ُثوالٱْ ف  ن َّيلٱ َولۡزَداُدوالٱْ لٱ ثََل اس   . 300  ،9لٱ 25لٱ ت ۡسعّٗ
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. وهــذه النتيجــة هــي حاصــل ضــرب 324إن جمــع األعــداد األصــلية يعطــي 
 : 18في  18

3  +5  +7  +300  +9  =324  =18 x 18 
 

فــي نفســه إذ  18حاصــل ضــرب العــدد مــن الملفــت لالنتبــاه أن النتيجــة هــي 
أننــا جمعنــا األعــداد المــذكورة مــن أول إلــى آخــر مــرة اســتعملت فيهــا لفظــة 

( وإلـــى هـــذه النتـــائج الكهـــ ) 18وصـــلنا إلـــى الســـورة  فـــي حـــين ، "كهـــ "
ــــك فــــي  "رحــــيم"مــــرات لفظــــة ( 9تســــع )بــــالمجموعتين المكــــونتين مــــن  وذل

كمــا أنـــه  .(18 = 9 + 9) 18 هــو. وحاصــل جمعهمـــا 26و  9الســورتين 
 .26إلى السورة  9سورة من السورة  18توجد 

 18مــن الســورة  22فــي اآليــة الترتيبيــة أضــف إلــى ذلــك أن جمــع األعــداد 
 : 18يعطي )الكهف( 

4  +6  +8  =18 
 

وآلخـر مـرة  9جاءت ألول مرة في اآلية رقم  "كه "ر بأن لفظة وختاما نذك ِّ 
 (.25)اآلية  9في آية ذكر فيها العدد 

* * * 
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بصيغة النسبة للجمع المذكر  "عدتهم"كلمة أيضا  نتتضم   22ثم إن اآلية 
مـرة فـي هـذه اآليـة ومـرة  : مـرتين سـوى وهذه الكلمة ال توجد في القرآن كلـه 

. وهــي العــدة التــي جعلهــا هللا المــدثر() 74مــن الســورة  31أخيــرة فــي اآليــة 
 للذين كفروا وتثبيتا للمؤمنين.  "فتنة"

"يــوم أن وطيــدة وأكيــدة إذ " العــدة" و "القيامــة" و "الســاعةإن العالقــة بــين "
َنالٱ   "يـوم الحسـاب"في القرآن أيضا يسمى  القيامة" َالٱ قٱط ِه للٱ نل ِه ٱ َوقَاُّوالٱْ َرب ِهَنالٱ َعج 

لٱ لۡۡلٱَسابٱلٱ َقۡبَللٱ   .1 لٱ 16لٱ يَۡومٱ

 18مـن السـورة  22فـي اآليـة الكهـف أصـحاب حـول عـدة  الجـدل جاء ذكر
ــةعــدة افتراضــات. فــي كــل افتــراض عــدد أصــلي )ليطــرح  ،  خمســة،  ثالث
 (.ثامنهم،  سادسهم،  رابعهم( وعدد ترتيبي )سبعة

 :"كلبهم" واألعداد الترتيبية تخص دوما 

  (… )كلبهم  رابعهم  (… ) 
  (… )كلبهم  سادسهم  (…) 
  (… )كلبهم  ثامنهم  (… ) 

 

 "كلـبهم"لقد رأينا أعاله أن حاصل جمع هذه األعداد الترتيبيـة والتـي تخـص 
 "كلــبهم"تحتــوي علــى كلمــة  18مــن الســورة  18فــي حــين أن اآليــة  18هــو 

َوََتَۡسُبُهۡ لٱ   :المرة األولى التي جاءت فيها هذه الكلمة في هـذه السـورة وهي 
                                                 

 .16سورة ص ، اآلية  1
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ۡيَقاظّٗلٱ 
َ
ِۖلٱ لٱ وَُهۡ لٱ ُرقُودي لٱ الٱ أ َمالٱ ٱ لٱ َوَذاَتلٱ لّش  ٱُبُهۡ لٱ َذاَتلٱ لَّۡلَمٱَّيٱ لٱ لٱ َُكُۡبُه ولٱَ َوُنَقل  ـطي ِۡـهٱلٱ لٱ َبَٰسٱ ذٱَراَع

ارّٗلٱ  ََ َۡتلٱ مٱۡنُهۡ لٱ فٱ ِۡهٱۡ لٱ ََّوَّل ِه
لَۡعَتلٱ َعلَ ىلٱ َّوٱلٱ لط ِه ِدٱ ٱٱّۡوَصٱ  .لٱ 18الٱ َوَُّملٱۡئَتلٱ مٱۡنُهۡ لٱ رُۡعبّٗلٱ الٱ ب

قلـب القـرآن أو وسـطه إذ أن عـدد الحـروف  18من السـورة  18تعتبر اآلية 
قبــــل هــــذه اآليــــة مــــن أول القــــرآن يســــاوي عــــدد الحــــروف بعــــدها إلــــى آخــــر 

ال تختلـــف عـــن كلمـــة  "كلـــبهم"كمـــا نالحـــظ بهـــذا الشـــأن أن كلمـــة . 1القـــرآن
إال بالقــــاف عــــوض الكــــاف علمــــا بــــأن القــــاف والكــــاف مشــــتركتان  "قلــــبهم"

صــوتيا فــي كونهمــا لهــويتين. فمخرجاهمــا متقاربــان جــدا ، فهمــا بــين عكــدة 
يمكــن  "كلــبهم"وســوف نــرى أن كلمــة  اللســان وبــين اللهــات فــي أقصــى الفــم.

 ."قلبهم"أن تكون مفتاحا للكلمة الثانية 

 
* * * 

 

ــالٱ لٱ :  18مــن الســورة  14فــي اآليـــة ألول مــرة  "القلـــب"كلمــة  ذكــرت َوَرَبۡطَن
لٱ  َٰ ٱهٱۡ لٱ لََعَ وب

لٱ قُلُ ۡرضٱ
َ
لٱ َولۡۡل َمََٰوَٰتٱ لٱ لّس ِه    .لٱ 14)...( إٱۡذلٱ قَاُموالٱْ َفَقاُّوالٱْ َربَُّنالٱ َربُّ

ــوب"الحــظ هنــا أن لفظــة ي فــي هــذه اآليــة قــد وردت فــي صــيغة الجمــع.  "قل
وفــي الوقــت نفســه جــاءت فــي عبــارة يقصــد منهــا الــربط والتــأليف : "وربطنــا 

 "قلــوبهم"؛ فمــن كلمــة  باإليمــان قلــوبهم كقلــب واحــدفــت ُأل ِّ " أي قلــوبهمعلــى 
 إفرادا. "قلبهم"جمعا ننتقل إلى كلمة 

                                                 
1 Jacques Berque, Le Coran. Essai de traduction de l'arabe annoté et 

suivi d'une étude exégétique, Paris  éd. Sindbad, 1990 ; révisée en 

1995, éd. Albin Michel. 
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مقرونـة  18 مـن السـورة 14جـاءت فـي اآليـة  "قلوبهم" كلمـةالحظ أن يكما 
بعينــه هــذا الضــمير كمــا يظهــر الــذي يفيــد الجمــع.  "هــم"بالضــمير المتصــل 

 : 22و  18في اآلية  "كلبهم"في كلمة 

 14اآليـة  قلـوبهـم
  قلبهــم
 22و  18اآليـات  كلبهــم

 

أيضا.  18هو اآلية  22إلى اآلية  14إن الوسط أو القلب من اآلية 
نصل  18فإننا في اآلية  22و من اآلية أ 14فسواء بدأنا العد من اآلية 

 : 5إلى 

14     15     16     17     18     19     20     21     22 

1       2       3       4       5       4       3       2       1 
 

 : 9يعطي  22 إلى اآلية 14زيادة على هذا فإن العد من اآلية 

14     15     16     17     18     19      20      21      22 

 آيــــات 9
 

مـن  9جاءت ألول مرة في القرآن في اآليـة  "كه "وللتذكير فإن لفظة  …
مـــن  25( فـــي اآليـــة 9) "تســـعا"وللمـــرة األخيـــرة مقرونـــة بلفظـــة  18الســـورة 

 السورة نفسها.
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ــبهم"تتضــمن لفظــة  18مــن الســورة  18ومــن ناحيــة أخــرى فــإن اآليــة  . "نقل
ـــألفوهـــذه الكلمـــة  ـــمـــن مـــادة  تت ـــة  ق ل ب"نفســـها أي " م"ـ"قلوبه وهـــي قريب

 (…) . وقد جـاء فـي هـذه اآليـة : "ك ل ب"أي  م"ـ"كلبهصوتيا من لفظة 
ِۖلٱ  َمال  لٱ َوَذاَتلٱ لۡش    .   18 )...(  َوُنَقل  ُبُهۡ لٱ َذاَتلٱ لَّۡلَم ّي 

ن يكــو الكــريم فــإن النصــف األول مــن القــرآن  18فكــذلك األمــر فــي الســورة 
 قلـبعلى اليمين والنصف الثـاني علـى الشـمال وذلـك لكـون هـذه اآليـة هـي 

" مرتبطـة بكلمـة قلـوبهذا يحيلنا على آية أخرى نجـد فيهـا كلمـة "القرآن. 
بَۡصَُٰملٱ لٱ َتَتَقلهُبلٱ ف  ه لٱ لۡلُقلُوُبلٱ الٱ ََيَافُوَنلٱ يَۡومّٗلٱ لٱ )...(  : "تتقلب"

َ
 .1 37َولۡۡل

 
* * * 

 

 18مــن الســورة  22فــي اآليــة  الــواردةعــداد لقــد رأينــا فيمــا ســبق كيــف أن األ
  ترتيبي :جاءت مثنى مثنى. كل عدد أصلي متبوع بعدد 

 كلبهم رابعهم ثلثة "سيقولو  
 (…كلبهم ) سادسهم خمسة ويقولو  
 ("…كلبهم ) ثامنهمو  سبعة ويقولو  

 

                                                 
 .37، اآلية  سورة النور 1
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مـــرتين الواحـــدة بجانـــب  "2"مركـــب مـــن العـــدد  22الحـــظ هنـــا أن العـــدد الم
ضـــعنا هـــذه األعـــداد جنبـــا إلـــى جنـــب أي األعـــداد األصـــلية األخـــرى. فـــإذا و 

 .87،  65،  43بجانب األعداد الترتيبية نحصل على األعداد 

         كلبهم 4 3 "سيقولو  
  (…كلبهم ) 6 5 ويقولو  
 ("…كلبهم ) 8 7 ويقولو  

 

ـــيـي حـفــ ـــيــرق بـــ. وكــذلك الف22هــو  65و  43ن ـيـــددي بـرق العـــن أن الفـــ ن ـ
65 و 87

1. 

 65 – 87 و 43 – 65
   
 =22   =22 

 

، كمـا أن  هو رقم اآلية المعنية بـاألمر هنـا 22العدد  إضافة إلى ذلك فإنو 
ُتحيــل إلــى العــدد  18مــن الســورة  22االفتراضــات الثالثــة الــواردة فــي اآليــة 

22. 

 

* * * 
 

                                                 
هذه المعطيات إلى اللغة الفرنسية من اتباع اتجاه الكتابة في هذه اللغة أي من  إحالةالبد عند  1

ع العددين الشمال إلى اليمين ، وعليه تصبح الوحدات عشرات والعشرات وحدات ، فمثال وضْ 

في العربية. ومع هذا ونظرا ألن  43ض وَ في الفرنسية عِ  34جنبا إلى جنب يعطي  4و  3

و  43د الواردة في هذه اآلية تصاعدية فإن النتيجة المحصل عليها هي هي سواء قرأنا األعدا

سواء قرئت بالعربية أو  22. فالفرق بين هذه األعداد هو دوما 78و  56و  34أو  87و  65

 بالفرنسية.
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  ََٰثةيلٱ َُِقوُّوَنلٱ ثََل ٱُعُهۡ لٱ َُكُۡبُهۡ لٱ َوَيُقوُّوَنلٱ ََخَۡسةيلٱ َس اب ِۖلٱ َسادٱُسُهۡ لٱ َُكُۡبُهۡ لٱ لٱ ر ِه ِۡـبٱ ٱٱۡلَغ ُۢالٱ ب رَۡجَ
يلٱ َوثَامٱُنهلٱُ لٱ َوَيُقوُّوَنلٱ َسۡبَعةيلٱ  لي لٱ قَلِٱ الٱ َيۡعلَُمُهۡ لٱ إٱل ِه ٱهٱ لٱ م ِه ت ٱعٱد ِه ۡعلَُ لٱ ب

َ
لٱ أ ٱ  ب  فَـََللٱ لٱ ۡ لٱ َُكُۡبُهۡ  لٱ قُللٱ ر ِه

لٱََ  لٱ مٱ هٱۡ لٱ إٱل ِه َّٗلٱ لٱ ا ءّٗلٱ ُتَمارٱلٱ فِٱ َيدّٗلٱ الٱ َظَٰهٱ
َ
ٱۡنُهۡ لٱ أ هٱ لٱ م  لٱ فِٱ  لٱ 22لٱ اَوَللٱ تَۡسَتۡفتٱ

 22فــي اآليــة  1االفتراضــات الثالثــة حــول عــدد الفتيــةالنقــاش بشــأن  خلــص
َللٱ ُتَمارٱلٱ   )...( : إلى النهي عن الجدل حول هذه القضـية  18من السورة 
لٱََ  لٱ مٱ هٱۡ لٱ إٱل ِه َّٗلٱ لٱ ا ءّٗلٱ فِٱ َيدّٗلٱ َظَٰهٱ

َ
ٱۡنُهۡ لٱ أ هٱ لٱ م  لٱ فِٱ . وذهــب المفســرون  22لٱ االٱ َوَللٱ تَۡسَتۡفتٱ

ـــى أن "االمتـــ ب ـة بمـــا يذهــــرة" تعنـــي المحاجــــراء الظـــاهر والممـــاراة الظاهــــإل
أرى أن االمتـــراء  . لكنـــيةـة الداحضــــاج بالحجــــبحجـــة الخصـــم. أي االحتجـــ

ة ـاج بالحجــــاالحتجـــ" هـــي التـــي تفـــي بمعنـــى حـــاج  دون ذلـــك إذ أن كلمـــة "
   .ةـالداحض

ــۡنُه لٱۡ  )...(  يـالقطعــ اجـــــفــالمراد هنــا لــيس االحتج ٱ ــِهٱ لٱ م  لٱ فٱ ــَتۡفتٱ لٱ َوَللٱ تَۡس
َيدّٗلٱ 

َ
 يخـصألمـر هنـا ا بمـا أنجميعهـا مهمـة  ةالثالثفاالفتراضات  . 22 اأ

)الكهـف(  18مـن السـورة  22اآلية الخطاب في رياضيا شامال.  و  إحصاء
يتعـين حلـه لغـز  يقصـد طـرحمجازي والـدليل علـى ذلـك أن أسـلوب اآليـة ال 

لـــم يبـــث فـــي أمـــرهم بتقـــديم واحـــد مـــن هـــذه إذ أصـــحاب الكهـــف  ةعـــد بشـــأن
المقصــود مــن العــد فــي الجــزم بــأن  إذاً  يمكــناالحتمــاالت وإقصــاء البــاقي. 

                                                 
ل شبابه بين  :جمع فتى ، والفتى  : فتية. الفتيةفي  االستفتاءفي السورة منع  1 الشاب أو 

.  :المراهقة والرجولة. ومعنى فتي   ل مراحل النمو   حديث ، جديد ، قريب العهد ، في أو 
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اتســاق دقيــق فــي بنيــة جلــب االنتبــاه إلــى  هــوالقصــة هــذه  ومــن خــاللاآليــة 
 خالق.تدبير يدل على القرآن 

يمثلـون  )الفتيـة(الكهـف  أصـحابأن  القصـةهذه  من خالليمكن أن نعتبر 
لقـــرآن فـــي بنيتـــه اللغويـــة والرياضـــية وأن الكهـــف يـــومئ إلـــى القـــرآن آيـــات ا
يتطلــب جهــدا وعلمــا وبصــيرة والــذي ،  الكتــاب المكنــون ، فــي مجملــه  الكــريم

لٱ   لفك رمـوزه. ۥ  ُه لٱ َيَمسُّ لٱ لٱ له ُمونلٱَ لٱ إ له ت ه  لٱ لٱ )...( 1.  79لٱ لٱ لُۡۡمَطهه ۡعلَُ لٱ ب ع ده
َ
لٱ أ ب    ره

يلٱ مهلٱ  لٱ قَل  لي  . 2لٱ 22لٱ )...(لٱ لٱ الٱ َيۡعلَُمُهۡ لٱ إ له

. ومعنـى كلمـة "الحجسورة " رقمك 22 الدليل على هذا أن رقم هذه اآلية هو
ترتيـــب  مـــن جهـــةٍ . أي "القصـــد"و  هـــو "الغلبـــة بالحجـــة"فـــي القـــرآن " الحـــج"

،  ومفيـدة معينـةالوصول إلـى خاتمـة قصد ن بــيــراهـبتتابع األدلة والباألفكار 
أمــاكن معروفــة ألداء فريضــة دينيــة ، مثــل فريضــة  قصــد جهــة أخــرى  ومــن

   معينة." الوصول إلى نتيجة ميقصد" إنما "ميحتجالذي "ف الحج.

 
* * * 

 

                                                 
 .79 ، اآلية  واقعةسورة ال 1
 .22سورة الكهف ، اآلية  2
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 قلـبهـي  18من السـورة  18أن اآلية  سبقفي ما  علمنا.  القلبلنعد إلى 
22و 14القرآن وأنها تقع في الوسط تماما بين اآلية 

. فما يصح قوله عـن 1
 الوسط في أرقام اآليات يصح أيضا في أرقام السور.

. والحــج هــو "الحــج"اســمها  22والســورة  "إبــراهيم"هــي ســورة  14إن الســورة 
( مـــن أركـــان اإلســـالم وهـــو الـــركن الـــذي يـــرتبط ارتباطـــا 5الـــركن الخـــامس )

 .وثيقا بإبراهيم 

اســم  وأصــل ، إلــى بدايــة األولوهــا قــد عــدنا مــن جديــد إلــى البدايــة ، إلــى 
أبـــا للمســـلمين كافـــة. إنـــه هـــو الـــذي  . فـــالقرآن يســـمي إبـــراهيم المســـلمين

ٱل ِهَةلٱ  (…) سمى المسلمين باسمهم هـذا :  ُك لٱۡ م  بِٱ
َ
َ  لٱ ُهـَولٱ لٱ أ َُٰكُ لٱ َسـم ِهلٱ إٱبۡـَرَٰهِٱ ى

  . 2 87 (…) لُّۡمۡسلٱمٱَّيلٱَ 

 الــذي اختــاره هللا ليــؤذن فــي النـــاسالنبــي هــو  إبـــراهيم مــن طــرف آخــر ، و 
لٱ  :  كما جـاء فـي اآليـة بالحج ِۡـتٱ َ لٱ َمََكَنلٱ لۡۡلَ َٰهِٱ بَۡر ٱ نَالٱ إلٱ

ۡ
لٱ ِإَوۡذلٱ بَو ِهأ نلٱ ل ِه

َ
لٱ لٱ ُتشـرِّكلٱ أ َبٱ

ٱللٱ الٱ  ّٗلٱ َشۡيلٱ  لٱ ّ َ لٱ بَۡيَّتٱ َۡ ٱ ـُجودٱلٱ َوَطه  لٱ لّسُّ ـعٱ ك ِه َُّ ٱمٱََّيلٱ َولّ ئ
ٱفٱََّيلٱ َولۡلَقـا  ئ

ا  ذ نلٱْ لٱ 26ط ِه
َ
لٱ لٱ َوأ اسٱ لٱ لنل ِـه فٱ

ٱٱۡۡلَج ٱلٱ  لٱ لٱ ب تُوَكلٱ رٱَجالّٗ
ۡ
لٱ يَأ َٰ لٱ َضامٱَ لٱ لٱ َولََعَ ٱ

لٱ لٱ ُك  لٱ فَج ٍ ٱ
تٱََّيلٱ مٱنلٱ ُك 

ۡ
 . 3لٱ 27لٱ َعمٱِق لٱ لٱ يَأ

 

* * * 

                                                 
 ؛"وربطنا على قلوبهم" هو رقم اآلية التي جاء فيها  14 1

 ألول مرة ؛ "كلبهم"هو رقم اآلية التي جاءت فيها كلمة  18  

 ثالث مرات وآلخر مرة."كلبهم" هو رقم اآلية التي جاءت فيها كلمة  22  
 .87، اآلية  سورة الحج 2
3
 .27-26، اآلية  سورة الحج 
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( الكهــ ) 18قبــل الســورة الموجــودة  14 : الســورةتشــير كــل مــن الســورتين
وثيقة بين قصـة هنا صلة فال. بعـدها إلى إبراهيـم الموجودة  22والسـورة 

مــن جهــة أخــرى فــي الســرد  أصــحاب الكهــف مــن جهــة وقصــة إبراهيـــم 
 القرآني ، وذلك من خالل عامل مشترك.

. فعــــن ة"ــــــساع"الأو  ث"ــــــ"البع أو ة"ــــــ"القيام ل المشــــترك هــــذا هــــوــــــوالعام
ٱهٱْ لٱ إٱذْلٱ  جــاء : أصـحاب الكهـف  ــوب

لٱ قُلُ ٱَكلٱ َوَكــَذَٰلٱ  14لٱ )...(لٱ قَــاُموالٱ َوَرَبْطَنــالٱ لََعَ ّ
لٱ لٱ َبَعۡثَنَُٰه لٱۡ  َتََسا َءُّوالٱْ بَۡيَنُهۡ   ٱَكلٱ لٱ 20)...( لٱ لٱ 19لٱ )...(َّلٱ َّٰ نَاَوَكَذ ۡعََثۡ

َ
َۡعلَُمـو الٱْ لٱ أ ِۡهٱۡ لٱ َّلٱ ـ

َعلَ
يلٱ  ٱلٱ َيق  لٱ وَۡعَدلٱ لَّ ِه ن ِه

َ
لٱ لٱ أ ن ِه

َ
اَعةلٱَ َوأ َها لٱ لٱ لّس ِه  .1لٱ 21لٱ )...(لٱ َللٱ َرۡيَبلٱ فِٱ

 كيف أنه دعا هللا ليريـه كيـف يحيـي المـوتى :و  إبراهيم القرآن قصة ينقل 
  لٱ ٱلٱ لٱ  ِإَوۡذلٱ قَاَللٱ إٱبَۡرَٰهٱ ِۖلٱ لٱ ُ لٱ َرب  لٱ لَّۡمـۡوََتَٰ َِۡفلٱ تُـۡۡحٱ لٱ َك رٱيٱ

َ
َولٱ َّـۡ لٱ تُـۡؤمٱنِۖلٱ قَـاَللٱ بَـََلَٰلٱ لٱ أ

َ
لٱ قَـاَللٱ أ

ِۖلٱ قَاَللٱ فَُخۡذلٱ  لٱ قَۡلِبٱ َۡطَمئٱن ِه ٱ نلٱ َّل  ۡرَبَعةّٗلٱ لٱ َوَلَٰكٱ
َ
ٱَنلٱ لٱ لٱ أ رۡيٱلٱ م  لٱ لٱ للط ِه لٱ لۡجَعـۡللٱ لٱ فَُۡصُۡهن ِه إٱََّلَۡكلٱ ُثـ  ِه

لٱ َجَبل لٱ  ٱ
لٱ ُك  َٰ لٱ ُجۡزءّٗلٱ لٱ 2لََعَ ٱۡنُهن ِه ٱيَنـَكلٱ الٱ م  ت

ۡ
لٱ يَأ لٱ لۡدُعُهـن ِه ِّٗلٱ ُثـ  ِه لٱ للٱ ا لٱ َسـۡع ن ِه

َ
لٱ َعزٱيـٌزلٱ َولۡعلَـۡ لٱ أ َ َّ ِه

 .3لٱ 260لٱ َيكٱِ يلٱ 

 

 ."كه "قريبة صوتيا من  وهي "كي "لفظة  هذا الدعاء جاءت في سياق

                                                 
 .21-14، اآلية  سورة الكهف 1
 والجسد والبدن.إن كلمة جبل تعني كذلك الخلقة  2
3
 .260، اآلية  سورة البقرة 
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لم يكن عن عدم إيمـان بـل  دعاء إبراهيم  أناآلية هذه يظهر جليا من 
 شــأن هللا تعــالى فــيكيــف يحيــي هللا المــوتى أي فهــم كــان مــن ســبيل تفهــم 

َولٱ َّۡ لٱ تُـۡؤمٱنِۖلٱ   : اإلحيـاء وكيفية حدوثه ولم يكن عـن شـك. فعنـد سؤالــه 
َ
  أ

ــََلَٰلٱ  أجــاب :  لٱ لٱ بَ ــئٱن ِه َۡطَم ٱ
ــنلٱ َّل  ِۖلٱ َوَلَٰكٱ ونالحــظ هنــا أيضــا ورود لفظــة   قَۡلــِبٱ

لٱ "  ".  قَۡلِبٱ

ٱلٱ   ربه : حين دعـا إبراهيـم  لٱ كلٱَ لٱ َرب  رٱيٱ
َ
ِۖلٱ لٱ ِۡـَفلٱ أ لٱ لَّۡمـۡوََتَٰ هللا عـز  رد  تُـۡۡحٱ

ۡرَبَعةّٗلٱ فَُخۡذلٱ  وجـل قـائال : 
َ
ٱَنلٱ لٱ أ رۡيٱلٱ فَُۡصُۡهن ِهلٱ م   ميصـربـأن الـرد . كـان  إٱََّلَۡكلٱ لٱ للط ِه

ۡرَبَعةّٗلٱ " إليـه إبـراهيم  ضـم  إليه أربعة من الطير. وهكذا 
َ
ٱَنلٱ لٱ أ رۡيٱلٱ م  وكـان  "للط ِه

وكــذلك شــأن أصحـــاب . 1وبتعبيــر آخــر يصــبح هــو القلــب،  خامســهمهــو 
لٱ لٱ َوَرَبۡطَنا  هللا على قلوبهم حـين قـاموا : ربطالكهف الذين  َٰ ٱهٱ لٱۡ لََعَ إٱۡذلٱ لٱ قُلُوب

 . 2لٱ لٱ 14لٱ )...(قَاُموالٱْ 

فــــي  "إبــــراهيم"ســــورة رقــــم  فــــي الــــذي تلقــــاه إبــــراهيم  يمكــــن قــــراءة الــــرد
ـــى . 14 ، أي فـــي العـــدد المصـــحف  1بوضـــع العـــدد  5العـــدد إذ نحصـــل عل

ٱـَنلٱ   4الذي تأتيـه   كإبراهيم 1:  4بجانب العدد  ـرۡيٱلٱ م  . وإبـراهيم  للط ِه
  َّاإلسالمفي  الخامسالركن ن بالحج ، هو الذي أذ . 

ــــب هـــذا  ــــن تقريـ ــــىيمكـ ــــة التاليـمـــن اآليـــ )الط يـــر( المعنـ لٱ  ة : ــــ ـــٍنلٱ َوُك ِه إٱنَسَٰ
َّۡزۡمَنَُٰهلٱ 

َ
هُۥأ ََ ٱ ئ لٱ َوَُنَۡٱُجلٱ ََّلُۥلٱ لٱ َطَٰٓ لٱ ُعُنقٱهٱۦ  َُٰهلٱ َمنُشوًرالٱ الٱ كٱَتَٰبّٗلٱ لٱ يَۡوَملٱ لۡلقٱَيََٰمةٱلٱ فٱ . 3 13يَۡلَقى

                                                 
ْكرِّ   : 28وقال تعالى في سورة الرعد ، اآلية  1 ِّ َأاَل بِّذِّ ْكرِّ َّللاَّ يَن آَمُنوا َوَتْطَمئِّن  ُقُلوُبُهم بِّذِّ الَّذِّ

ِّ َتْطَمئِّن  اْلُقُلوبُ   . َّللاَّ
2
 .14، اآلية  سورة الكهف 
3
 .13، اآلية  سورة اإلسراء 
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لٱ )...(    :م ـعيسـى بـن مريـ قـول رــرى تذكــة أخــآيبيمكن تقريبه كما  ِن  
َ
ن

ۡئُتُك لٱ أَِب ۡخلُُقلٱ م  نلٱ لٱ يَة لٱ قَۡدلٱ ج 
َ
لٱ أ ِن   

َ
ب  ُكۡ لٱ ن لٱ َكَهۡيلٱ ره رۡي لٱ ة لٱ لٱ  لٱَ لَُك لٱ م  َنلٱ للط  ّي  نُفُخلٱ لٱ للطه

َ
فَأ

ُۢاف  ه لٱ َفَ ُكوُنلٱ  لٱ لَّه  لٱ لٱ َطرۡيَ    .1لٱ 49لٱ )...(لٱ ب إ ۡذن 
 

* * * 

 

ذكـــر العـــدد مـــع ( عـــن عـــدة الفتيـــة الكهـــ ) 18جـــاء الحـــديث فـــي الســـورة 
 ."قلبهم"تخفي كلمة  "كلبهم"الترتيبي لكلبهم. ولفظة 

 
فالقـــاف يصـــبح كافـــا  إال فـــي الحـــرف األول منهمـــاوهاتـــان الكلمتـــان ال تختلفـــان 

 كأول حرف من كلمة "الكهف" :

 

 قـلـبـهـم

 كـلـبـهـم
 

المشـتقة  نقلـبهم  حيث جـاءت كلمـة  18من السورة  18نذكر هنا باآلية 
 ."قلب"من مادة كلمة 

. وال يبقــى "5"قريــب مــن رســم العــدد  "كـــ"الحــظ هنــا أن رســم حــرف الكــاف ي
 حروف :  4إال بعد حرف الكاف 

 
                                                 

 .49، اآلية  سورة آل عمران 1
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 مـلبهك
       

4      3    2    1     5 
 

 
 مرات في القرآن : 5ذكرت " الكلب"كلمة عالوة على ذلك فإن 

 

  الكلب" ؛على صيغة  1مرة"  
  1"كلبهم"مرات على صيغة  4ثم  . 

 

 

14" جـاء فـي اآليـة ربطنا على قلـوبهمالحظ أن قوله تعالى "يكما 
العـدد  .2

 .4والعدد  1

* * * 
 

مـن السـورة  260فـي اآليـة  العناصـر األربعـة إلبـراهيم  صـر   تـمبعد أن 
ٱيَنـَكلٱ  (…) نقرأ :  2 ت

ۡ
لٱ يَأ لٱ لۡدُعُهـن ِه ِّٗلٱ لٱ ُث  ِه  "سـعيا"كلمـة  جـاءت . (…)لٱ ا لٱ َسـۡع

 "الســاعة"كلمــة أمــا . إلــى غايــةمــن ســعى يســعى  بمعنــى التقــدم والتحــرك ،
متقاربتان صوتيا  "سعيا"و  "الساعة"تشير إلى تقدم الوقت ومسيرته. فـفهي 

 ومعنويا.
                                                 

)الكهف( اآلية  18في السورة  "كلبهم"و 176)األعراف( اآلية  7في السورة  "الكلب" 1

 .22و  18
 سورة الكهف. 2
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َٰۡ َكلٱ   : "القيامـة"و ة"ــاعـــ"السف له عالقة بـــهـاب الكــف عن أصحــوالكش َوَكَذ
يلٱ  لٱ وَۡعَدلٱ لَّه لٱ َ ق  نه

َ
َۡعلَُمو الٱْ أ نَالٱ َعلَۡ ه ۡ لٱ َّل  ۡعََثۡ

َ
لٱ لٱ أ نه

َ
اَعَةلٱ َللٱ َرۡيَبلٱ ف  َها لٱ َوأ  .1 لٱ 21)...( لٱ لۡسه

لــم و  ."الكلــب" تنتهــي بعــدة "الكهــ " أصــحاب عــدةأخــرى فــإن  جهــةومــن 
لـم يكـن "خيـر و  زمنهـذا الـفي  ماهوك عبر التاريخاإلنسان بالكلب  يستأنس

 "الســـاعة"قـــرن  هـــوو العشـــرون  لإلنســـان" كمـــا هـــو ابتـــداء مـــن القـــرن  رفيـــق
فــي متنــاول أكبــر نســبة مــن التــي أصــبحت بفضــل رواج الســاعات الفرديــة 

 لعلــوم والرياضــي ات واالتصــاالتاعهــد دخول فــي الــللعولمــة و  ونظــرا النــاس
 ...  المواصالتالسلكية والالسلكية والتلفزة واألنترنيت و 

لٱ  )...( ونقرأ في القـرآن قولـه تعـالى :  ۡولٱ لٱ لۡلََكۡب لٱ َكَمَثل 
َ
إ نلٱ ََتۡم ۡللٱ َعلَۡ ه لٱ يَۡلَهۡثلٱ أ

لٱ  ۡكُهلٱ يَۡلَهثى ريّٗلٱ لٱ 178لٱ )...(لٱ 177لٱ )...(َتَۡتُ ََهـنهَ لٱ َكثـ  نَـالٱ ۡل 
ۡ
لٱ الٱ م  ـَولََقـۡدلٱ َذَرن ـن   َنلٱ لۡۡل 

ِۖلٱ َُۡهۡ لٱ َول نس  لٱ َيۡفَقُهوَنلٱ لٱ قُلُوبيلٱ إۡل  ۡعُّييلٱ له
َ
وَنلٱ ب َهـالٱ َوَُۡهـۡ لٱ َءاَذانيلٱ لٱ ب َهالٱ َوَُۡهۡ لٱ أ ُ لٱ ُيۡبۡص  لٱ لٱ له له

ْوَلَٰٓئ َكلٱ ُهُ لٱ لۡلَغَٰف لُوَنلٱ لٱ يَۡسَمُعوَنلٱ ب َها  لٱ 
ُ
َضلُّ لٱ أ

َ
لٱ بَۡللٱ ُهۡ لٱ أ نَۡعَٰ  

َ
ْوَلَٰٓئ َكلٱ َكٱۡۡل

ُ
 .2 179أ

 

* * * 

 

 قادتنا  يم""الرح إن كلمة
 التي قادتنا بدورها "الرقيم" إلى كلمة 
  "إبراهيم" إلى كلمة

 

                                                 
 .21، اآلية  سورة الكهف 1
 .179-178-177، اآلية  سورة  األعراف 2
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. ولنـــا المقاصـــدال يعــرف حـــدودا اللهـــم إال حــدود  العلمـــيالبحـــث  مجــالإن 
ـــــيـفـيـالــــذي أراد فهــــم ك مثــــال علــــى ذلــــك فــــي إبــــراهيم  ـــــوإحة البعــــث ـ اء يـ

 دلـــاال للجـــرك مجـاج وال يتــى االحتجــي يتوخـج العلمــإن المنه ى.ــالموت
  يلٱ  )...( لٱ لٱ لۡۡلَج ٱ َداَللٱ فٱ  .1 197  )...( لٱ  َوَللٱ جٱ

وخاصـــة  "القصـــد"فـــي القـــرآن بمعنـــى و مشـــتقاتها جـــاءت  "الحـــج"إن كلمــة 
متكــــامالن لكنهمــــا . وهــــذان المعنيــــان مختلفــــان "الغلبــــة بالحجــــة"بمعنــــى 

 متالزمان.و 

ـــى كلمـــة و  ـــة  "الحـــج"أيـــا كـــان معن ـــإن كـــلفـــي الســـياقات المختلف المعـــاني  ف
ن بـــه الحج الـــذي أذ  فـــ توكمـــا ذكـــر أكثـــر مـــن غيـــره.  بـــإبراهيم  ةمرتبطـــ

 من اإلسالم. الخامسهو الركن  إبراهيم 

فـــي عـــدة  االحتجـــاج فـــي القـــرآن ارتباطـــا وثيقـــا بـــإبراهيم كلمـــة ارتبطـــت 
 سـاقوقومـه  ما دار بـين إبـراهيم  الكريم مناسبات. فحين نقل لنا القرآن

 مرارا : "حاج"كلمة 

   ٱيلٱ لٱ إٱََللٱ لَّل ِه ََ َّۡ لٱ تَ
َ
لٱ لٱ َيا ج ِهلٱ أ ٱهۦٱ لٱ لٱ ۧإٱبَۡرَٰهٱ لٱ َرب   ؛ 2لٱ 258 (…) َ لٱ فٱ

   لٱ قَاَللٱ ۥ  ُهۥلٱ قَۡوُمُه لٱ وََيا ج ِه ٱ
و ي  تَُحَٰٓجُّ

َ
لٱ لٱ أ ى َٰنٱ ۡدلٱ َهَدى

ٱلٱ َوقَ لٱ لَّ ِه  ؛3 لٱ 80لٱ ( …) فٱ

 

                                                 
1
 .197، اآلية  سورة البقرة 
2
 .258، اآلية  سورة  البقرة 
3
 .80، اآلية  سورة األنعام 
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   ُتَنا لٱ َوت ۡلَكلٱ لٱ لٱ ُ جه لٱ قَۡوم ه ۦ  َٰ
 .1 لٱ 83لٱ (…)َءاَتۡ َنََٰها لٱ إ بَۡرَٰه  َ لٱ لََعَ

 
أبلـغ مثـال علـى مـا ينبغـي أن يكـون القرآن كما يذكرها  إن سنة إبراهيم 

ــة مــــا يحـــيط بــــه ، ثــــم خــــرجالمــــنهج عليـــه  ــي الحــــق. فقـــد بــــدأ بمالحظـــ  العلمـــ
ۡـُللٱ رََءالٱ لٱ ك على محك العقــل : بفرضيـات عرضهـا بعد ذل لٱ َعلَۡ ـه لٱ لَّله ـالٱ َجـنه فَلَمه

ِۖلٱ َكۡوَكبّٗلٱ  . وال يستنكف بعد ذلك أن يعيـد النظـر فـي 2لٱ 76لٱ )...(ا لٱ قَاَللٱ َهََٰذالٱ َرب  
ـا لٱ  )...( فرضياته  بل وأن يدحضها إن كانت خاطئـة :  فَـَللٱ فَلَمه

َ
قَـاَللٱ َل لٱ  لٱ أ

ــََّيلٱ  لٱ لٓأۡلف ل  ــبُّ   
ُ
ــ3 76أ ص هــذه اآليـــة إلــى اللغــة الفرنســية . وحــين ننقــل ن
فــي الفرنســية  هاــــــنظيرتو  ل"ـ"أفــة ــــا ومعنويــا بــين كلمــــا صوتيــــف تطابقـشــتـكـن
(a filé َــ/أ /إطــوال les étoiles filantesر بعبــارة )(. كمــا أن هــذا يــذك  ل  ف 

 الرجوم والشهب.أو  النجوم الثاقبةفيالنت( ، وهي في العربية 

بحثــه بكـــل موضـــوعية وصــبر إلـــى أن يتوصـــل إلـــى   وهكــذا يتـــابع إبـــراهيم
الٱ رََءالٱ  العلـم : عـن طريـق اليقـين  لٱ لٱ لۡلَقَمملٱَ فَلَمه ا لٱ لٱ قَاَللٱ َهََٰذالٱ بَاز غّٗ ِۖلٱ فَلَمه فََللٱ َرب  

َ
قَاَللٱ لَئ نلٱ لٱ أ

ٓال  ََّيلٱ  لٱ لۡضه لٱ م َنلٱ للَۡقوۡم  ُكوَننه
َ
لٱ َۡل لٱ َرب   الٱ رََءالٱ لٱ 77لهۡ لٱ َيۡهد ِن  ۡمَسلٱ فَلَمه اَللٱ َهََٰذالٱ قَلٱ لٱ بَاز َغةّٗلٱ لٱ لۡشه

لٱ َهََٰذا لٱ  ا لٱ َرب   ۡكَبُ لٱ فَلَمه
َ
فَلَۡتلٱ أ

َ
ءيلٱ لٱ أ لٱ بَـم ف  لٱ إ ِن   ـالٱ تُۡۡشـُكوَنلٱ لٱ قَاَللٱ َيََٰقوۡم  ۡهـُتلٱ لٱ 78م  مه لٱ وَجه إ ِن  

ۡرَضلٱ َ ن  فّٗلٱ 
َ
لٱ وَلۡۡل َمََٰوَٰت  لٱ ۡ َّله فلٱ َفَطَملٱ لۡسه َ نَالٱ۠ م َنلٱ لُۡۡمۡۡش لٱ وَۡجَه 

َ
 .4 79ك ََّيلٱ ا لٱ َوَما لٱ أ

 

                                                 
1
 .83، اآلية  سورة األنعام 
2 

 .76، اآلية  سورة األنعام
3
 .76، اآلية  سورة األنعام 
4
 .79 إلى 77ات سورة األنعام ، اآلي 
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م(. فالعــاَلم  –ل  –"عــالِّم" فــي الجــذر نفســه )ع  كلمــة"عــاَلم" و  ةتشــترك كلمــ
مــرتبط ارتباطــا وثيقــا بعلمنــا ومعرفتنــا الموضــوعية بــه ، فــال وجــود لــه خــارج 

المعرفــة  يمكــن ســبر حقيقــة العــالم إال مــن خــاللال هــذه المعرفــة الجوهريــة. 
لخرافـــات ا عـــنج تابتعـــد عنهـــا يكـــون غيـــر موضـــوعي ونـــا امـــ وكـــلالعلميـــة 

القــدماء تصــورهم لعــوالم خياليــة أغلبيــة واألوهــام التــي بنــى عليهــا  واألســاطير
علـى الـرغم لكـن وعجيبة بطريقة نظرية بعيدا عن األسس العلمية الحقيقيـة. 

إال أنه البد من االعتراف بأنه كـان لـديهم وعـي وتحديـدا  من بدائية تفكيرهم
وب إلدراك ؤ إدراك بأن العالم لـه معنـى وهـدف ممـا دفـع اإلنسـان للسـعي الـد

حقيقــة األشــياء مــن حولــه والبحــث الــذي أثمــر فــي  فــيكنــه العــالم والتحــري 
 .عصرنا االكتشافات العلمية التي نشهدها كل يوم

عـــن نفســـه قيـــد  فـــكَّ ات هـــي قمـــة الجهـــل أن الخرافـــ إبـــراهيم  لمـــا تحقـــق
فـــــي عصـــــره  ينالســـــائد( indoctrinationالســـــيطرة العقائديـــــة أو التزمـــــت )

 فبــادر بمحاجــاة قومــه بالحجــة العلميــة التــي تفــرض نفســها بــالمنطق والعقــل.
كسـر أصـنام المعبـد مـا  كيـف أن إبـراهيم  الكـريم وهكذا يقص لنا القرآن

عـين النـاس وسـأله قومـه مـا كـان جوابـه إال عدا كبيرها. فلما أوتي به على أ 
 تفكير : حتى يرغمهم على ال عليَّة قومهراوغ أن 

 َِٔنَتلٱ َفَعۡلَتلٱ َهََٰذالٱ ا
َ
ُ لٱ قَاُّو الٱْ َءأ َٰهِٱ ّٱبَۡر ٱَهتٱَنالٱ َيَٰٓ َذالٱ لٱ 62ّ ريُُهۡ لٱ َهٰـَ قَاَللٱ بَۡللٱ َفَعلَـُهۥلٱ َكبـٱ

ُقــوَنلٱ لٱ  لٱَ فَۡســ نــُتُ لٱ لٱ 63لُوُهۡ لٱ إٱنلٱ ََكنُــوالٱْ يَنطٱ
َ
ــهٱۡ لٱ َفَقــاُّو الٱْ إٱن ِهُكــۡ لٱ أ نُفسٱ

َ
لٱ أ َََجُعــو الٱْ إٱََلَٰٓ فَ

َٰلٱُموَنلٱ  ُقـوَنلٱ لٱ 64للظ ِه هٱۡ لٱ لََقۡدلٱ َعلٱۡمَتلٱ َمـالٱ َهَٰٓـُؤَل ءٱلٱ يَنطٱ لٱ رُُءوسٱ َٰ
ُسوالٱْ لََعَ لٱ نُكٱ لٱ 65ُث  ِه
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ٱلٱ َمالٱ َللٱ يَنَفُعُكۡ لٱ َشۡيلٱ قَاَللٱ  لٱ لَّ ِه َفتَۡعُبُدوَنلٱ مٱنلٱ ُدونٱ
َ
لٱ لٱ 66يَُۡضُُّكۡ لٱ الٱ َوَللٱ لٱ  ّٗلٱ أ ف  

ُ
ل ِهُكـۡ لٱ لٱ أ

ٱَما لٱ للٱ َوّ فَََللٱ َتۡعقٱلُوَنلٱ َتۡعُبُدوَنلٱ مٱنلٱ ُدونٱ
َ
ٱ لٱ أ  .1 67َّ ِه

 دحض الباطل : لي إبراهيم  احتج ظهر كيفتُ أخرى  واقعةالقرآن يصف و 
  لٱ لٱ إٱبَۡرَٰهٱ ٱيلٱ َيا ج ِه لٱ إٱََللٱ لَّل ِه ََ َّۡ لٱ تَ

َ
لٱ لُّۡمۡلَكلٱ إٱۡذلٱ قَـاَللٱ لٱ  أ ُ َُٰهلٱ لَّ ِه ۡنلٱ َءاتَى

َ
ٱهۦٱ لٱ أ لٱ َرب  لٱ َ لٱ فٱ ُ لٱ لٱ  إٱبۡـَرَٰهٱ

لٱ  مٱِـُت لٱ قَـاَللٱ إٱبۡـَرَٰهٱ
ُ
ۦلٱ َوأ ۡحٱ

ُ
نَـالٱ۠ أ

َ
ۦلٱ َوُيمٱُِتلٱ قَـاَللٱ أ ٱيلٱ يُۡۡحٱ لٱ لَّل ِه َ ٱ لٱ لٱ  َرب  َتٱ

ۡ
لٱ يَـأ َ لٱ لَّ ِه ُ لٱ فَـّٱن ِه

لٱ مٱَنلٱ لَّۡمشلٱۡ  ۡمسٱ ٱٱّش ِه لٱ َفبلٱُ ـب ٱَهالٱ مٱَنلٱ لَّۡمۡغـَٱبٱ لٱ ب تٱ
ۡ
لٱ فَأ لٱ َللٱ ـهٱــَٱقٱ ُ يلٱ َولَّ ِه ََ ٱيلٱ َكَفـ َتلٱ لَّل ِه

َٰلٱمٱَّيلٱَ   .2 258لٱ َيۡهدٱيلٱ لۡلَقۡوَملٱ للظ ِه

ســيما تلــك التــي تخــص مالحظــة الوهكــذا نــرى أن الحــج غالبــا مــا يتصــل ب
 السماوات واألرض.

 

* * * 
 

عـــن خلـــق  الكـــريمولنـــذكر هنـــا بعضـــا مـــن اآليـــات التـــي تكشـــف فـــي القـــرآن 
مــــع أحــــدث االكتشــــافات فــــي علــــم الفيزيــــاء  والتــــي تتفــــقالســــماوات واألرض 

 الفلكية :

  ۡرَضلٱ ََكَنَتالٱ
َ
لٱ َولۡۡل َمََٰوَٰتٱ لٱ لّس ِه ن ِه

َ
الٱْ أ و  َُ ٱيَنلٱ َكَف لٱ لَّل ِه ََ َولٱ َّۡ لٱ يَ

َ
لٱ َجَعۡلَنـاولٱَ َنَُٰهَما لٱ َفَفَتقلٱۡ لٱ اَرتۡقّٗلٱ أ
ءلٱٍ مٱـ لٱ ََشۡ فَــََللٱ يُۡؤمٱُنــوَنلٱ لٱ َنلٱ لَّۡمــا ءٱلٱ ُك ِه

َ
 االنفـالق الكبيــر: إشـارة إلـى  3لٱ 30َح ٍ لٱ أ

(Big-bang وإلى كون الماء أصال للحياة ؛ )  

                                                 
 سورة األنبياء. 1
 .سورة البقرة 2
 سورة األنبياء. 3
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  لٱ ِإَونهالٱ ۡي ْد 
َ
َما َءلٱ بَنَۡ َنََٰهالٱ ب أ ُعونلٱَ َولۡسه  ؛ امتداد الكون : إشارة إلى  1  47لٱ َُۡموس 

  لٱ إ ََللٱ لٱ لۡسَتَوىَٰٓ لٱ ُدَخانيلٱ ُث ه َ َما ء لٱ َوِه  ـالٱ لٱ لۡسه ۡولٱ َكۡمهّٗ
َ
لٱ لئۡت َ ـالٱ َطـوًًۡعلٱ أ ۡرض 

َ
َفَقاَللٱ ََۡهالٱ َوۡ ۡۡل

ئ لٱ 
تَۡيَنـالٱ َطـا 

َ
الـذي نشـأت منـه  "السـديم األولـي"إشـارة إلـى  : 2 لٱ 11ع ََّيلٱ قَاََلَا لٱ أ

 مجموعتنا الشمسية ؛

  يلٱ ۡمَسلٱ َولۡلَقَمَم لٱ ُك  َۡللٱ َولنلهَهاَرلٱ َولۡشه لٱ فَلَك لٱ لٱ وَُهَولٱ لَّله يلٱ َخلََقلٱ لَّله  3 33يَۡسـَبُحوَنلٱ لٱ ف 
، الشـــمس تقـــع فـــي فلـــك حـــول محـــور  والنجـــوم إشـــارة إلـــى حركـــة الكواكـــب

 والقمر يقع في فلك حول األرض.المجموعة الشمسية 

 ، حتـى بدايـة القـرن الواحـد والعشـرون ،ن مجموعتنـا الشمسـية من المعلـوم أكان 
 2006أغسطس  24يوم  في. و "كواكب" 9و  )الشمس( 1نجم واحد  تتألف من

 الــذي كــانبلوتــون  وضــعية تســميةقــررت هيئــة االتحــاد العــالمي الفلكــي أن تغيــر 
إذ  1930فـــي ســـنة بعـــد اكتشـــافه تاســـع كوكـــب فـــي مجموعتنـــا الشمســـية  يعتبـــر

مـــن النظـــام هيئـــات أخـــرى مجـــرد "كوكـــب قـــزم" شـــأنه شـــأن ك ينظـــر إليـــه أصـــبح
يرِّيس وهي  الشمسي  .التاسع بالجديديأتي الكوكب وهكذا . ُأومِّيا َماكَِّماكِّ وو سِّ

. شـــديدة االرتبـــاط بـــإبراهيم  اً بمعنـــى "الغلبـــة بالحجـــة" إذ "الحـــج"فكلمـــة 
قد فتح باب المنهج العلمي الذي  جليا أن إبراهيم ويظهر سياق اآليات 

 يخالف التزمت والتخلف الفكري المحجر للعقول.

                                                 
 سورة الذاريات. 1
2
 سورة فصلت. 
 سورة األنبياء. 3
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هـي أيضـا  "القصد"ومشتقاتها بمعنى  "الحج"أن استعمال كلمة  ما يلي يفيد
 .علم الساعة، بل وتلقي الضوء على فهم  شديدة االرتباط بإبراهيم 

بمكـة  "الكعبــة"يشير إلـى  "القصد"في القرآن بمعنى  "الحج"فاستعمال كلمة 
مــن اإلســالم فريضــة مــرة فــي العمــر لمــن  الخــامس، وإلــى الــركن  المكرمــة

 سبيال. ااستطاع إليه

والكعبة فـي مكـة ترمـز إلـى بيـت هللا. إنـه بنـاء مـن حجـر ذو شـكل مكعـب. 
مـرات فـي االتجـاه المعـاكس ألقـراص  7ومن شعائر الحج الطـواف بالكعبـة 

 الساعة كدوران الكواكب حول الشمس.

 م ـــبإبراهي مقترنـانفريضة الحج في القـرآن اج و ـاالحتج : آنفاوكما ذكرت 
:  نَا

ۡ
َٰهِٱ لٱَ لٱ ِإَوۡذلٱ بَو ِهأ بَۡر ٱ لٱ َشۡيلٱ لٱ إلٱ لٱ تُۡۡشٱۡكلٱ َبٱ نلٱ ل ِه

َ
لٱ أ ِۡتٱ ٱللٱ  ّٗلٱ َمََكَنلٱ لۡۡلَ لٱ ّ َ لٱ بَۡيَّتٱ َۡ ٱ ٱفٱََّيلٱ الٱ َوَطه  ئ

ا  ط ِه
ُجودٱلٱ  لٱ لّسُّ عٱ ك ِه َُّ ٱمٱََّيلٱ َولّ ئ

لٱ  لٱ 26َولۡلَقا  لٱ لنل ِهاسٱ ذ ٱنلٱ فٱ
َ
لٱ َوأ ٱٱۡۡلَج ٱ لٱ ب تُوَكلٱ رٱَجـالّٗ

ۡ
لٱ يَـأ َٰ لٱ لٱ َولََعَ ٱ

ُك 
لٱ لٱ َضامٱَ لٱ  لٱ فَج ٍ ٱ

تٱََّيلٱ مٱنلٱ ُك 
ۡ
 .1 لٱ 27لٱ َعمٱِق لٱ لٱ يَأ

ِۡـت لٱ لٱ فـي القـرآن لتعيـين مكـة :  "بكـة"كلمـة  جاءت َللٱ َب و ِه
َ
لٱ أ لٱ لٱ إٱن ِه ٱلن ِهـاسٱ ـَعلٱ ّ ُوضٱ

ٱيلٱ  ةلٱَ ََّّل ِه ٱَبك ِه لٱ اُمبلٱَ لٱ ب ٱۡلَعَٰلَمٱـََّيلٱ ىلٱ لٱ وَُهـدّٗلٱ َرَكّٗ كلمـة  قريبـة مـن "بكــة". وكلمــة 2 96ل 
 .  . والغلبة بالحجة من صفات إبراهيم " لب بالحجـة"التي تعني  "بكم"

 ، بكـمهو قصد بيت هللا ، وهو أيضا "الغلبة بالحجـة" إلـى درجـة  اً و"الحج" إذ
مــع قومــه : فالقصــد والغلبــة  إلــى التبكيــت بالحجــة ، مثلمــا فعــل إبــراهيم 

 بالحجة يلتقيان.
                                                 

 الحج. سورة 1
 سورة آل عمران. 2
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يجـــب أن تفهـــم أيضـــا بمعنـــى  "القصـــد"بمعنـــى التـــي جـــاءت  "الحـــج"فكلمـــة 
  كقدوة تتبع : . والقرآن يؤكد على ذلك حين ذكر إبراهيم الغلبة بالحجة

 َِۡتلٱ َمَثابَةّٗلٱ لٱ لٱ لٱ ِإَوۡذلٱ َجَعۡلَنالٱ لۡۡلَ ٱلن ِهاسٱ ۡمنّٗلٱ  ل 
َ
ٱُذوالٱْ مٱنلٱ َوأ لٱ الٱ َولَت ِه لٱ إٱبَۡرَٰهٱ َقامٱ ِۖلٱ لٱ  م ِه

 )...(لٱ لٱ َ لٱ ُمَصَل ّٗ

125 1م ي. ومقــام إبــراه  يقــع بمكــة قريبــا مــن الكعبــة وهــو آثــار قــدمين
 .وهللا أعلم في الصخر يقول بعضهم أنه المكان الذي وقف به إبراهيم 

قـام أال تخص المعنى المادي فحسب أي المكان الذي  "مقام إبراهم"وعبارة 
ــامبــه بــل أيضــا  الــذي بلغــه بفضــل جهــده. ومــن جهــة  والعلمــيالعــالي  المق

 .  أنجزهأي ما  "ما قام )به("أخرى فإن لفظة "مقام" قريبة جدا من عبارة 

،  بمعنــى المكــان الــذي تقــام فيــه الصـــالة عــادة" تفهــم مصــلىإن كانــت كلمــة "
مــرة واحــدة فــي  كــرتذُ  قــدلكــن هــذا المعنــى يقلــل مــن مفهــوم هــذه الكلمــة التــي 

ــيي التــي تعنــي  "موصــل"مــن كلمــة فــي مادتهــا جــدا  هــي قريبــة، فن القــرآ "ال
 ."وصل"المشتق من  يوصل"

ن مكـــونتين مـــن مـــادتين مختلفتـــين يكلمتـــ قـــد يكـــون تقـــارب فـــي المعنـــى بـــين
ي(  -ل -)صومادتهــا  "صــالة"العالقــة بــين كلمــة  مثــال ذلــكومتقــاربتين. 

هــي الوســيلة التــي  فالصــالةل(.  -ص -مــن مــادة )والتــي  "صــلة"وكلمــة 
 اهلل.باإلنسان  توصل

ليس هو السجود على آثار قدميه لكـن اتبـاع  المغزى من مقام إبراهيم و 
أي عدم تقبل األشياء لمجرد كونها متفق عليها واالقتداء به ن التبي   فيمثله 

مالحظـة الظـواهر وإخضـاعها للتفكيـر العلمـي والنقـد البنـاء في المجتمع بـل 

                                                 
 سورة البقرة. 1
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للتأكد من صحتها وإيجاد الحجـج الداحضـة للوصـول إلـى المعرفـة الحقيقيــة 
التــي عــادة ال تســمح لنــا حواســنا بالوصــول إلــى كنههــا. فــالحواس تــوحي لنــا 

 بأن األرض مسطحة ، والحقيقة أنها كروية.
 

بـأن يـؤذن فـي النـاس بـالحج فـي  يم حـين أمـر هللا سـبحانه وتعـالى إبـراه
ميـــأتوك  ( قـــال : الحـــج) 22الســـورة 

لـــيس  "القصـــد"أي إليـــك. فمغـــزى  1
 المكان الحسي والمادي فحسب بل هو األسوة والقدوة الواجب اتباعها.

و المغـــزى المعنـــى  هـــو الحـــج إن أهـــم مـــا فـــيفـــالماديـــة  لجوانـــبفضـــال عـــن ا
لـــيس مـــن الصـــعب علـــى العقـــل أوال وقبـــل كـــل شـــيء. إذ  العقالنـــيو الروحـــي 

ـــالبش  ال يتحــدد فــي بنــاء مكعــب مــن الحجــارة. "بيــم ا"ري أن يســتوعب أن ـ
ِۡتٱلٱ  ـــف  يرفع فيه التوحيد الخالص بعد تطهيره من األرباب الباطلة. 2 َمََكَنلٱ لۡۡلَ

وبهمــا  بالحجــةو  الخرافيــة بــالعلمدات ــــمعتقالقــد تخلــص مــن  م ــــإن إبراهي
ٍملٱ  اإليمـــان والسـالم : و إلى اإلسالم وصل  لٱ َسلِٱ ٱَقۡلب    3لٱ 84إٱۡذلٱ َجا َءلٱ َرب ِهُهۥلٱ ب

فـــــي طريقتـــــه العلميـــــة  فالمثـــــل الواجـــــب اتباعـــــه هـــــو مثـــــل إبـــــراهيم 
 ، هللاالحـــق الـــذي هـــو  "معرفـــة"منهـــا الوصـــول إلـــى  "القصـــد"و  المحضـــة

 .عما يصفون  سبحانه وتعالى

                                                 
 .27الحج ، اآلية  سورة 1
 .26سورة الحج ، اآلية  2
 .84سورة الصافات ، اآلية  3
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. وقد جاء في الحـديث 1الحج إنما هي يوم عرفة ذروةوالدليل على ذلك أن 
ـــ"عرفوكلمــة  .2ج عرفــة"ـج حـــ: "الحــقــال  ول هللا ـرســأن  ة مــن ـمشتقــ ة"ـ

،  "العلـم"و  "المعرفـة"بمفهـوم  "عـرف"التي منها كلمـة  ف" - ر – "عمادة 
يلٱ َوَللٱ )...( لٱ  بالمعرفة.فالحج هو االحتجاج  لٱ لۡۡلَج ٱ َداَللٱ فٱ  .3 197)...( لٱ  جٱ

ـــة فـــي  ـــةال الســـنة حســـابإن يـــوم عرف ـــد قمري ـــوم  يكـــون بالتحدي مـــن ذي  9ي
 وذلك فـيكله ترد إال مرة واحدة في القرآن  لم "الحج األكبر"الحجة. وعبارة 

َٰنيلٱ  :  )التوبـة( 9السـورة  من 3اآلية رقم  َذ
َ
ٱَنلٱ للٱ َوأ لٱ م  اسٱ ۦٱ لٱ إٱََللٱ لنل ِـه ٱلٱ َورَُسـوَّلٱ َّ ِه

ۡكَبٱلٱ لٱ يَۡوملٱَ 
َ
لٱ لۡۡل ءيلٱ لٱ لۡۡلَج ٱ لٱ بََٱي  َ لٱ لَّ ِه ن ِه

َ
ٱَنلٱ لُّۡمۡۡشٱكٱََّيلٱ لٱ أ لٱ م  ۥ   . لٱ 3 )...(لٱ َورَُسوَُّلُ

 22إلـــى الســـورة  "الحـــج األكبـــر"التـــي فيهـــا عبـــارة ( التوبـــة) 9ومـــن الســـورة 
 سورة : 14( في ترتيب المصحف توجد الحج)

 الســور

 التوبة الحج                                           

              

22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 

 

             
 ســورة 14

                                                 
1
كيلومتر. وهذا المكان   21في الحج يقف الحجاج "يوم عرفة" بمكان يبعد عن مكة بمسافة  

خطبة الوداع. وهذه الوقفة هي الفريضة التي  "جبل الرحمة". وفيه خطب رسول هللا  فيهيقع 

  .ال يتم الحج بدونها
2
 مسند أحمد. 
3
 .197 ، اآلية سورة البقرة 
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مـن  أولوهـو أب المسـلمين ، الـذي كـان   "إبـراهيم"مثل رقـم سـورة  14
 ن بالحج.أذ  

 
* * * 

 
  لٱ ٱ ٱنل ِهبٱي  ـٱ َءلٱ ب ـاْي  ُبلٱ وَجٱ َعلٱ لۡلكٱَتٰـَ ٱَهالٱ َوُوضٱ ٱُنورٱلٱ َرب  ۡرُضلٱ ب

َ
لٱ لۡۡل قَتٱ َۡشَ

َ
ـَهَدا ءٱلٱ لٱ  َوأ َنلٱ َولّشُّ

لٱ وَُهۡ لٱ َللٱ ُيۡظلَُموَنلٱ  ٱ ٱٱۡۡلَق  لٱ بَۡيَنُه لٱ ب َ  .1 69َوقُِضٱ

سـوى  "الرحيم"و  "الرحمن" الفظتال تظهر زيادة على بسمالت أوائل السور 
جمـع أرقـام هـذه السـور التسـعة فـي ترتيـب و  .114سور فقط من بين  9 في

 26و  9. والعـددان 26فـي  9وهو حاصـل ضـرب  234المصحف تعطي 
مـرات فـي  9 "رحـيم"لفظة  ذكرت فيهماهما رقما السورتين الوحيدتين اللتين 

 آياتهما.

 

  : سورتين فقط فيمرات  9 ذكر"رحيم" لفظ الجاللة ن وتذكيرا لما سبق فإ

  ؛ 9في السورة 
  ألول مــــرة بعــــد  "رحــــيم"لفظــــة  ذكــــرت، حيــــث  26داخل الســــورة بــــو

 .9البسملة في اآلية 
 

                                                 
 .69، اآلية  سورة الزمر 1
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ترتيب 
 المصح 

 أسماءالسور
 "الرحمن" و "الرحيم" لفظتيأرقام اآلميات التي تتضمن 

 الرحيم الرحمن

ــســـت
 س
ع

ــ
 ور

 3 3 الفاتحة 1

 163 البقرة 2
37 54 128 143 
160 163 173 182 
192 199 218 226 

 66 110 السراء 17

 59 26  الفرقا 25
6 70 

60 (2) 63 

 5 الشعراء 26
9 68 104 
122 140 159 
175 191 217 

 30 11 30 النمل 27
 58 5 52 23 15 11 ميس 36
 32 2 2 فصلم 41
 22 10 22 الحشر 59

      
  

1 + 2 + 17 + 25 + 26 + 27 + 36 +41 + 59 
234 =9 x 26 

 

 فهي : البسملة زيادة عن "رحيم"مرات لفظة  5أما السور التي احتوت 

  ؛ 5السورة 
  ألول مـرة بعــد البسـملة فــي  "رحــيم"لفظـة جــاءت ، حيـث  24السـورة

  .5 اآلية
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 "رحيم"مرات ذكر لفظة  9
 زيادة على البسمالت.

 9السورة  -
 (.9 ابتداء من اآلية) 26السورة  -

 "رحيم"مرات ذكر لفظة  5
 زيادة على البسمالت.

 5السورة  -
 (.5 ابتداء من اآلية) 24السورة  -

 
* * * 

 
ــلباوضــع أســس الســببية فــي البحــث هــو  إن مــنهج إبــراهيم  . إنــه لتأوي

ر الظواهر من أصلها األول وذلك بـالتعمق فـي األمـور حتـى الوصـول يتفس
 للوصـول إلـى مـا هـو خفــيإلـى كنههـا وهكـذا يمكـن كشـف غطـاء المظـاهر 

  .عميق

َوَمـالٱ  )...( " ، مـن ذلـك : التأويـلهـذه "العـودة إلـى الكـريم وقد ذكر القرآن 
ۥ لٱ َيۡعلَُ لٱ  وٱيلَُه

ۡ
ٱهۦٱلٱ تَأ لٱ َيُقوُّوَنلٱ َءاَمن ِهالٱ ب لٱ للۡعٱۡل ٱ ُخوَنلٱ فٱ َٰسٱ يلٱ َوللر ِه ُ لٱ لَّ ِه  :. وقولـه1 7لٱ )...(لٱ إٱل ِه

  ُلٱ ـَهۡللٱ يَنظلٱ وَنلٱ إٱل ِه وٱيلَلٱ لٱ َُ
ۡ
لٱ ـتَأ ۥ  ٱلٱ لٱ ُه ت

ۡ
وٱيلُلٱ يلٱ ـيَۡوَملٱ يَأ

ۡ
ٱيـلٱ ُهۥـتَأ وهُلٱ مٱـنلٱ ـــَنلٱ نَسلٱُ ـَيُقوُللٱ لَّل ِه

لٱ لٱ َقۡبُللٱ قَدلٱۡ  ٱ ٱٱۡۡلَق  ٱَنالٱ ب  .2 53لٱ )...(َجا َءۡتلٱ رُُسُللٱ َرب 

 تعالى :قوله  18ورة ـــالسمن  49اآلية اء في ــوقد ج

                                                 
 .7، اآلية  سورة آل عمران 1
2
 .53، اآلية  سورة األعراف 
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  َعلٱ لۡلكٱَتَُٰبلٱ َفََتَىلٱ لُّۡمۡجَٱمٱََّيلٱ لٱ َوُوضٱ ََٰوۡيلََتَنـالٱ َمـالٱ هٱلٱ َوَيُقوُّوَنلٱ َي الٱ فِٱ ُمۡشفٱقٱََّيلٱ مٱم ِه
لٱ َللٱ ُيَغادٱُرلٱ َصـغٱرَيةّٗلٱ  ۡيَصـلٱ َهََٰذالٱ لۡلكٱَتَٰبٱ

َ
رَيةًلٱ إٱل ِه لٱ أ ََٰها لٱ َووََجـُدوالٱْ َمـالٱ َعمٱلُـوالٱْ َوَللٱ َكبـٱ ى

ّٗلٱ  َيدّٗلٱ َياضٱ
َ
 .  1 49لٱ اايلٱ َوَللٱ َيۡظلٱُ لٱ َربَُّكلٱ أ

التــي  "أول"تعنــي الرجــوع إلــى األول وهــي مشــتقة مــن كلمــة  "تأويــل"كلمــة و 
تعنـــي البدايـــة. فللـــتمكن مـــن الرجـــوع إلـــى المعنـــى األول للكلمـــات أي إلـــى 

الـتخلص مـن التزمـت. وهـذا ال يـتم إال  ينبغيوالوقوف على معانيها تأويلها 
قد بلغ من العلم ما سمح الذي  إبراهيم  كمثلبارتقاء في العلم والمعرفة 
لٱ إٱلٱ  :  على علمله بأن يواجه أهله وقومه  بَتٱ

َ
أ لٱ مٱـَنلٱ َيَٰٓ لٱ قَۡدلٱ َجا َءِنٱ َمـالٱ لٱ لۡلعٱۡل ٱلٱ ِن ٱ

َرَٰطّٗلٱ  َكلٱ صٱ ۡهدٱ
َ
لٱ أ ٱَكلٱ فَٱت ِهبٱۡعنٱ  ت

ۡ
 . 2 43الٱ الٱ َسوٱي ّٗلٱ َّۡ لٱ يَأ

ثقــل المعتقــدات الباطلــة  يواجــهبعــد ذلــك إال أن  فمــا كــان علــى إبــراهيم 
 التـــي تســـتمد شـــرعيتها مـــن التـــراث والتقاليـــد الموروثـــة عـــن اآلبــــاء واألجـــداد

التفكيــر العلمــي لفــرض نفســها بــل علــى كونهــا مقبولــة والتــي ال تعتمــد علــى 
ٱلُُك لٱۡ  حتــى أنــه بــادر بــالهجرة :  ؛ ومســلم بهــا لــدى الجميــع َِ ــ ۡع

َ
ــالٱ لٱ َوأ َوَم

ٱلٱ  لٱ لَّ ِه  . 3لٱ 48)...( تَۡدُعوَنلٱ مٱنلٱ ُدونٱ

. فــالهجرة علــيهم الســالم الهجــرة دورا مهمــا فــي حيــاة الرســل واألنبيــاءلعبــت 
لغــة هــي االبتعــاد عــن المــوطن والبلــد والقــوم إلــى مكــان آخــر. وهــي كــذلك 

   االستشراف واالكتشاف :يقصد منها وعزلة قطيعة 
                                                 

 .49، اآلية  سورة الكهف 1
 .43، اآلية  سورة مريم 2
 .48، اآلية  سورة مريم 3
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  الٱ َُّه لٱۡ فَلَم ِه َ َِ لٱ َوَمالٱ َيۡعُبُدوَنلٱ مٱنلٱ لٱ لۡع
ّٗ ُُ لٱ إٱۡسـَحََٰقلٱ َوَيۡعُقـوَب لٱ َو ۥ  ٱلٱ وََهۡبَنـالٱ ََّلُ لٱ لَّ ِه لٱ ُدونٱ

ِ ّٗلٱ  ٱ ِ ّٗلٱ لٱ 49الٱ َجَعۡلَنالٱ نَب ۡدٍقلٱ َعلٱ ٱَساَنلٱ صٱ ٱنلٱ ر ِهُۡحَتٱَنالٱ وََجَعۡلَنالٱ َُّهۡ لٱ ّ  . 1لٱ 50الٱ َووََهۡبَنالٱ َُّه لٱ م 

ـــيــوكمــا أن إبراه ـــزل قومـقــد اعتــ م ـ ـــه هربــا بدينـ ـــه فــإن أصحـ اب الكهــف ــ
ــوُه لٱۡ ِإَوذٱلٱ  ف : ـــــن ولجــأوا إلــى الكهــــوا قــومهم المشركيـأيضــا اعتزلــ َۡلُُم َ َِ لٱ لۡع

لٱ  الٱْ إٱََللٱ لۡلَكۡهفٱ ۥ  ُو
ۡ
لٱ فَأ َ لٱ لَّ ِه   .2 16لٱ )...(لٱ َوَمالٱ َيۡعُبُدوَنلٱ إٱل ِه

 3إلــى الشــبه بــين هــاتين اآليتــين فــي صــيغتيهما وعالقتهمــا بــاالعتزالفــانظر 
 والهجرة. 

 
* * * 

 

 من الممكن أن ُتحجـَب فيـه األشـياء عـن األنظـار ، والكهف هو المكان الذي
فهو أصـال كـل مكـان َيختفـي بـه المـرء أو ُيخفـي بـه مـا يريـد سـْتره. ولنـا فـي 

كمــا أن الكهــوف الموجــودة  اكتشــافات علــم اآلثــار أمثلــة عديــدة علــى ذلــك. 
. وكــذلك األمــر بالنســبة الحصــر لهــاتحــت العديــد مــن البنايــات عبــر العــالم 

السـنين بـل لألسرار التي تخفيها تلك الكهوف والتـي ال تكفـي لكشـفها مئـات 
 وألوف السنين.

                                                 
 .50-49، اآلية  سورة مريم 1
 .16، اآلية  سورة الكهف 2
 القرآني ال الكالمي.اللغوي بالمفهوم  3
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 البسذملةَفْهم مثل هذه األسـرار يسـتوجب معرفـة خاصـة لكشـفها. وَمَثـل ذلـك 

 )التوبذذذة( 9 السذذذورة أول فذذذي اختفذذذت إذ القرآنذذذي الذذذنص بذذذداخل الموجذذذودة

. فالنملــة بطبعهــا النمذذل سذذورة وهذذي 27 السذذورة مذذن 30 اآليذذة فذذي وظهذذرت
 صغيرة وحجمها يكاد يحجبها عن األعين.

ورد فــي الســورة  19أن العــدد بــر أيضــا ياق الكــالم عــن اإلخفــاء نــذك  وفــي ســ
 . والمدثر في اللغة هو المغطى والمخفي عن األعين."المدثر" أي 74

  "ـلــ"الع( فـي ترتيـب التنزيــل بعـد 4هي السـورة الرابعــة ) 74والسورة 
 ."المزمل"و  م"ـلـقـ"الو 

 ترتيب المصحف أسماء السور ترتيب التنزيل 
 1 " 96 "العل 
 2 "68 "القلم 
 3 "73 "المزمل 
 4 "74 "المدثر 

 

، وبتعبير آخـر إلـى مـا هـو محجـوب  "مدثر"و  "مزمل"لوصول إلى ما هو ل
مــن تحــث  عليــه أول آيــة جب أوال الدرايـــة بــالقراءة كمــا ســتو عــن الرؤيـــة ، ي

ٱيلٱ َخلَـَقلٱ  :  "العل "سـورة  فيالقرآن الكريم  َكلٱ لَّل ِه ـٱ لٱ َرب  ٱٱۡسـ ٱ لٱ ب
ۡ
أ ََ كمـا  . 1لۡق

هــو اســم  "القلــم"يجــب أيضــا الدرايــة بالكتابــة التــي تكــون بواســطة القلــم ، و 
لٱ ن  لٱ ولٱَ  السورة الثانية في ترتيب التنزيل :  وَنلٱ لۡلَقلَ ٱ َُ وقد ذكر  . لٱ 1َوَمالٱ يَۡسُط
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ٱيلٱ َعل ِهـَ لٱ  :  "العلـ ""القلم" منذ السورة األولـى فـي التنزيـل أي فـي سـورة  لَّل ِه
ٱٱۡلَقلَ ٱلٱ   . لٱ 4لٱ ب

ــرأ"ولفظــة  بالفرنســية التــي تعنــي  /إكــري"écris"قريبــة صــوتيا مــن لفظــة  "اق
 .  "أكتب"

المعـــادالت بـــين اللغتـــين العربيـــة وبالغـــة مـــن الالئـــق هنـــا اإلشـــارة إلـــى قـــوة 
والفرنســية ، ســواء كانــت صــوتية أو فــي بعــض األحيــان معنويــة. إنهــا فــي 

اإلعجـــاز اإللهـــي حـــواجز اخـــتالف اللغـــات علـــى تجـــاوز الواقـــع مثـــال حـــي 
 كما أنها تبين بوضوح أن ما من لغة إال وفي كتاب مبين. ، واأللسن

 
* * * 

 

لٱ  :  "الخفي" و"الجهر" مفهوم في سورة األعلى  جاء لٱ 6َسُنۡقَٱئَُكلٱ فَََللٱ تَنََسَٰٓ
ُ لٱ إٱن ِهُهۥلٱ َيۡعلَُ لٱ  لٱ َمالٱ َشا َءلٱ لَّ ِه لٱََ إٱل ِه  .1 7لٱ ََيَِۡفَٰلٱ َوَمالٱ لٱ لۡۡلَۡه

فــي قـــدرة  هــوفالتنقيــب عمــا هــو خفــي والكشــف عنــه وإجــالء الغطــاء عنــه 
ألنـه ال يـراه  الغافـل . فالخفي موجـود هاهنـا لكـن اإلنسـانَّللا   بفضل اإلنسان

 كشف هذا الغطاء لتصبح األشياء ظاهرة بينة. اً بغطاء. يكفي إذ محجوب

 
* * * 

                                                 
 .7-6، اآلية  سورة األعلى 1
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فالكتب السماوية سواء القرآن أو كتب اليهـود والنصـارى ، كلهـا تـنص علـى 
إال مـن بعـد مـا أكـال  سـوءاتهمالم تظهر لهما  أن آدم وزوجه عليهما السالم

تهما بـورق فأخـذا يخفيـان سـوءابإيعاز ووسوسة الشيطان لهمـا ،  من الشجرة
ةلٱَ بَـَدۡتلٱ لٱ )...(  . فقد جاء في القرآن قولـه تعـالى :الجنة ََ ـَج ـالٱ َذاقَـالٱ لّش ِه فَلَم ِه

لٱ لۡۡلَن ِهـةٱِۖلٱ َُّهَمالٱ َسۡوَٰءُتُهَمالٱ َوَطفٱَقالٱ  ِۡهٱَمـالٱ مٱـنلٱ َوَرقٱ
لٱ َعلَ ـَفانٱ كمـا  .1 22لٱ )...(ََيۡصٱ

 .8. .  فانفتحــت أعينهمــا فعرفــا أنهمــا عريانــان7"جــاء فــي ســفر التكــوين : 
 .2فخاطا من ورق التين وصنعا لهما منه مآزر"

إن أول معصـية اقترفهـا اإلنســان نحـو ربــه أدت إلـى إظهـار سـوءته ، فكــان 
عليه من حينها أن يخفيها. ومنذ ذلك الوقـت بـادر اإلنسـان بإخفـاء وتغطيـة 

. فاللباس من الناحية الرمزية هو ما يخفي ويحجب الحقيقةكل شيء حتى 
 عن األنظار.

. فـاءوالطقوس الدينية في مختلف الديانات تتسم أكثر من غيرها برمزيـة الخ
ـــو إليـــه  ـــذي يهف ـــر المـــادي ال إن الهـــدف منهـــا هـــو الوصـــول إلـــى الواقـــع غي
اإلنسان والذي يبقى بعيد المنال عن حواسه. فالرموز الدينية هـي محـاوالت 

 مادي للروحيات. ليمثلت

ألصـفر والبرتقـالي الـذي يرتديـه الجلبـاب امثـل الطقوس المالبس الخاصة بـف
وأثــــواب الرهبــــان البوذيــــون والخمــــار الــــذي يرتديــــه اليهــــود فــــي صــــالتهم ،  

                                                 
1
 .22، اآلية  سورة األعراف 
 .8و  3/7التوراة ، التكوين ،  2
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، وعبــاءات  وقمصــانهمالقسيســين دروع الكهنــة وأثــواب المســيحيين و  الرهبــان
د مــن البــكلهــا أقنعــة وأغطيــة  …األئمــة المســلمين وقبعــات هــؤالء وأولئــك 

 إلى الصمد األحد.أي الوصول هر ، للوصول إلى ما وراء المظا هااختراق

 مقدســةلمبــاني الدينيــة والتــي عــادة مــا تخفــي بيوتــا ل وكــذلك األمــر بالنســبة
إنمــا فالمعابــد والكنــائس والمســاجد  … رجــال الــدين ســوى ســرية ال يــدخلها و 
كمـا  يجب تخللـه والوصـول عبـره إلـى مـا هـو أسـمى. ماواري عن األنظار ت

 تكثيـفتبعثـر الـدخان فـي األجـواء مسـاهمة فـي  البخـورو أن العيدان الرقيقـة 
 .األجواء والحجب

َيـٌدلٱ لٱ قُۡللٱ  هذه الحجب هو الوصول إلى الحـق :  تجاوزإن 
َ
لٱ أ ُ لٱ لٱ 1ُهَولٱ لَّ ِه ُ لَّ ِه

َمُدلٱ  لٱ لٱ 2لّص ِه لٱ َوَّۡ لٱ يُوََلۡ ۡ َيُدُۢلٱ لٱ 3َّۡ لٱ يَِلٱ
َ
ُۥلٱ ُكُفًوالٱ أ  .1 4َوَّۡ لٱ يَُكنلٱ َّل ِه

  

                                                 
 سورة اإلخالص. 1



ةــــدويــالمه ودـــهــالع
   الغطـاءـكشـ

ـــرحمن"إن لفـــظ الجاللـــة  قادنـــا إلـــى بدايـــة النصـــف الثـــاني مـــن القـــرآن ،  "ال
ــا إلــى عيســى بــن مــريم) 19الممتــد مــن الســورة  ( إلــى نهايــة القــرآن ، فقادن

 وإلى الساعة والقيامة.  مريم

، إلــى  إلــى نهايــة النصــف األول مــن القــرآن "الــرحيم"ثــم قادنــا لفــظ الجاللــة 
وإلـى الحـج واالحتجـاج حـول  ( ، فقادنا إلى إبراهيم الكه ) 18السورة 

ورؤية ما فيه من إعجاز  هللاعن بيت  مسألة الخلق والسببية لكشف الغطاء
 .وعظمة

* * *

ن فــي بنيــة القــرآن ذاتــه. إن التحليــل لغويــا ورياضــيا يكُمــ رميــزالقــد رأينــا أن ت
تتعلـق  فاك رساالةمان  ال جادال فيهاابطريقة علمية ن كِّ مَ ي  الدقيق لهذه البنية 

المهدويـة. فـاألمر  بـالعهودبفترة المعرفة الذي يمكن حسب رأيـي أن نصـفها 
. إنمـا هـي رسـالة عدديـة ولغويـةمالحظـات جمـع أكبر مـن أن يكـون مجـرد 
 أن الحقــائق الُمالَحظــة تتتــابع وتتالقــى دومــا فــيبمعنــى الكلمــة نظــرا إلــى 

."القيامة"و  "الساعـة"هو أال و اتجـاه واحد 
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فـــإن  ، 1لســـاعةاباليقين مـــرتبط بـــأصـــحاب الكهـــف  العثـــور علـــىكمـــا أن و 
اليقــــين بشــــأن إلــــى  يــــؤدي الكــــريمالخفيــــة فــــي القــــرآن  البنيــــةاكتشــــاف هــــذه 

لـــم يعـــد فيـــة لالخأيضـــا. فعـــال بعـــد اكتشـــاف هـــذه الرســـالة والقيامـــة  الساعــــة
بــل فحســب بيــوم الخــالص ونصــر هللا مجــرد اعتقــاد دينــي و  بالوعــداإليمــان 

 .  أيضا علمية محضة حقائقمثبتا ب إيمانا عقلياأصبح 

اكتشــــف  حــــينالقرآنــــي الــــوحي ينبثــــق مــــن قلــــب "وحــــي" جديــــد  بصــــددإننــــا 
دعـــوة  غايتهـــا"ثـــورة"  نـــه. إاإلنســـان الـــذرة والمعلوماتيـــة والتكنولوجيـــا الرقميـــة

ويفهــم دوره مــن فهــم الخلــق يحتــى المطلــق فكــرة لتصــالح مــع إلــى ااإلنســـان 
 خالله.

 هــو ثمــرةاعتقـــاد بــل مجــرد المهدويــة ال يكــون اإليمــان حصــيلة  العهــودففــي 
. بــل بهــذا ليفتخــر المفتخــر ، بأنــه 23العلــم والمعرفــة. وفــي التــوراة نقــرأ : "

 المجـري الرحمـة ، والحكـم والبـر فـي األرض ، ألني أنا الرب،  يفهم ويعرفني
   .2ألن فيها رضاي ، يقول الرب"

 

* * * 
 

وبين ظـاهرة  الكريمفي القرآن  الُمكتَشفة الخلفية تطابق بين هذه الرسالة ثمة
فعلــى ســبيل  .واإلســالم االنتظــار الموجــودة فــي كــل مــن اليهوديــة والمســيحية

                                                 
1   َلٱ وَۡعدلٱ ن ِه

َ
َۡعلَُمو الٱْ أ ِۡهٱۡ لٱ َّلٱ

نَالٱ َعلَ ۡعََثۡ
َ
ٱَكلٱ أ َّٰ يلٱ لٱ َوَكَذ ٱلٱ َيق  لٱ لٱ لَّ ِه ن ِه

َ
َها لٱ َوأ اَعَةلٱ َللٱ َرۡيَبلٱ فِٱ  21)اآلية   (…) لٱ لّس ِه

 (.18من السورة 
 .9/23التوراة ، سفر إرميا ،  2
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المثــال نــرى أن ظــاهرة االنتظــار فــي القــرآن تتحــدث عــن كــون يــوم القيامــة 
 ، يوم سخط وغضب.  2يوما ذا بأس شديد كالحديد ، 1"عبوسا"يوما 

 ،. هو ذا يوم الرب قـد حضـر قاسـيا 9" اليهودية : موجود فيإن هذا المفهوم 
يــوم ســخط واضــطرام غضــب ، ليجعــل األرض خرابــا ويبيــد خطأتهــا منهــا. 

ـــزل األرض عـــن مقرهـــا ، فـــي 13" (".…) . لـــذلك ســـأزعزع الســـماء ، وتتزل
 .3"يوم اضطرام  ضبهسخط رب القوات وفي 

 

 وفي المسيحية نجد :  …

. ال تظنــوا أنــي جئــت ألحمــل الســالم إلــى األرض ، مــا جئــت ألحمــل 34"
 .  4"سالما بل سيفا

فســتنزل الشــدة بهــيا . الويــل للحوامــل والمرضــعات فــي تلــك األيــام ، 23"
 .5"البلد وينزل الغضب على هيا الشعب

إن هــــذا التطــــابق بـــــين اليهوديــــة والمســــيحية واإلســـــالم يوجــــد أيضــــا علـــــى 
بصــفته عــددا أصــليا يوجــد مــرتين فــي كتــاب  19فالعــدد  المســتوى العــددي.
 اليهود والنصارى :

  التاســع عشــر البــابفــي  لــيس فقــطمــرة فــي ســفر يشــوع  ولأل جــاء 
 2فـــي  19هـــو حاصـــل ضـــرب  38. و38فـــي اآليــــة  أيضـــابـــل  (19)

                                                 
 .10سورة اإلنسان ، اآلية  1
 .25الحديد ، اآلية ، سورة  22سورة ق ، اآلية ،  50سورة اإلسراء ، اآلية  2
3

النص في التوراة هو حكاية ترحيل العبرانيين إلى  . إن سياق هذا13-9:  13التوراة ، أشعيا ،  

بابل. لكن المفسرين اليهود ، إيمانا بوجود عدة مستويات للفهم في التوراة كغيرهم من المسيحيين ، 

 يرون في هذا النص تلميحا إلى فترة تحقق الوعد اإللهي.
4
 .34:  10العهد الجديد ، متى ،  
 .23:  21العهد الجديد ، لوقا ،  5
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(38  =2 x 19 .)في الكتاب  19كعدد المرات الوارد فيها العدد  2 و
 المقدس :

 
 

تسع . ويرؤون ومجدل إيل وحوريم وبيـت عناة وبيت شمس : فهناك 38"
 مدينة بقراها". عشرة

 

  فـي اآليـة  مرة في سفر صموئيل الثاني، الباب الثـاني لثانيوجاء ،
( 74فـي القـرآن )السـورة  19كعدد اآلية التي ورد بهـا العـدد  30. و30

: 
 

. ورجع يوآب من وراء أبنير ، وجمع كل الشعب ، فإذا رجال داود قد 30"
 رجال وعسائيل".  تسعة عشرفقد منهم 

 

 مــريم تكــر ذُ . ومــن ناحيــة أخــرى 19الــرقم  "مــريم"وفــي القــرآن تحمــل ســورة 
 .1مرة في العهد الجديد 19عليها السالم 

 
* * * 

 

فــي القــرآن هــو العــودة بــاألمور إلــى أصــلها األول حتــى  "التأويــل"إن كــان 
فــي اليهوديــة هــو الــذي ســيمكن   2فــإن الســيد المســيح، تفهــم حــق الفهــم 

                                                 
 .النسخة اليونانية 1

بل بمنقذ يأتي يوما إلنقاذ اليهود  ( عند اليهود ال تتعلق بعيسى מׁשיחكلمة "المسيح" ) 2
 أو ال وقبل كل شيء.
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. فمسـتويات فهـم التـوراة 1الناس من الوصول إلى الفهم الحق والكامل للتـوراة 
لــن تفهــم  الخامســةيمكــن أن يصــل إليهــا اإلنســان و 4. منهــا 5د لــدى اليهــو 

 .ولن تكشف إال على يد السيد المسيح 

األولـى مـن القـرآن ،  الخمـسيذكرنا باآليات عندهم  الخامسوهذا المستوى 
ممــا يفــيء هللا بــه  ســـــمــالخاليوميــة عنــد المســلمين ، و الخمــسوالصــلوات 

المســــتوى كمــــا أن هــــذا  الم الحــــج.ـــــــأركــــان اإلس امســــــخاده ، وــــــعلــــى عب
ــام) الخــامس ر باألصــابع الخمســة وبــالحواس  (cinq  /cinquièmeقي يــذك 

 الخمسة )البصر ، السمع ، الشم ، التذوق واللمس(...

وهـي " ، ةعتيقـال" أي التـوراة "העתיקה התורה"وهذا المستوى تسـميه اليهـود 
 .بهرفوا تويعهللا خفية وسيأتي تفسيرها وبها يمكن للناس أن يعرفوا 

التأويــل  محــل  إشــارة إلــى  2"البيــم العتيــ "" هــي األخــرى تســمى الكعبــةإن "
. وال يعلــم بعـد كــل واحـد قريبــه 34" : الكتــاب المقـدس فـي. فقــد جـاء بـالحج

مـــن  أل  جمـــيعهم ســـيعرفونني، وكـــل واحـــد أخـــاه قـــائال : )أعـــرف الـــرب( 

                                                 
المكونة من خمسة كتب وهي  (התורה שבכתב)لتوراة المكتوبة توجد في التراث اليهودي ا 1

" و "سفر األعداد" و "سفر التثنية" ، كما توجد سفر الالويين"سفر التكوين" و "سفر الخروج" و "
 "التلمود" و "المدراش". المكونة من( פה-שבעל התורה)التوراة الشفوية 

 .33و  29سورة الحج ، اآلية  2
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ــــي ســــأغفر إثمهــــم ولــــن أذكــــر  ــــرهم ، يقــــول الــــرب ، ألن صــــغيرهم إلــــى كبي
 .  1من بعد" خطيئتهم

 
* * * 

 

ــلفظــة يقولـــون أن اليهــود الحاخامــات  غالبيــة إن بالعبريـــة  " מׁשהه / "موش 
بالعبريــــة )أي  "מׁשיח/خاي"ماشــــبالعربيــــة( تخفــــي لفظــــة   )أي موســــى

هــــو الــــذي  الســــيد المســــيح فهــــم يعتقــــدون أن بالعربيــــة(.  المســــيح 
 حسب سننهم. يعلم الناس المعنى الخفي للتوراة المنزلة على موسى س

 
* * * 

 

 / موســـى" מׁשה/  هـموشـــ" بـــين ( تـــربط ربطـــا وثيقـــاמרים) مـــريمإن 
 " المسيح"  מׁשיח/  خايماشو /  بما أن هذا االسـم يشـير قبـل كـل

عنــد  ســيح المعنــد اليهــود وإلــى أم الســيد  شــيء إلــى أخــت موســى 
" עמרם/  رامْمـــعَ "هـــو  2مـــريم حســـب التـــوراة  فوالـــد المســـيحيين والمســـلمين.

كمـــا أنهـــا  ، عليهمـــا الســـالم 3(אהרן( وهـــارون )מׁשהتمامـــا مثـــل موســـى )

                                                 
 .34:  31التوراة ، سفر إرميا ،  1
 .20:  6التوراة ، الخروج ،  2
 .59:  26الكتاب المقدس ، األعداد  3
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ــــم يت "أخــــت هــــارون" ) ــــرآن . وهــــي 1(ֲאחֹות ַאֲהֹרןُس ــــي الق عليهــــا الســــالم ف
 .3"هارو  أخم وناداها قومها باسم " 2"مرا ع  ابنم "ُسم يت بـ

ذ مـــن "المنَقـــ حســـب مـــا ورد فـــي الثـــرات اليهـــودي معناهـــا موســـىإن لفظـــة 
( وســــــــمته موســــــــى …. )10الميــــــــاه" أو "الميــــــــاه أنقــــــــذت أو أخرجــــــــت" : "

ــ) لمــا  .5"(מים/4ميِّ )َمــ  »ألنــي انتشــلته مــن المــاء« ( وقالــت : מׁשה/هموش 
أمر فرعون بقتـل الـذكران المولـودين لـدى العبـرانيين ، أوحـى هللا تعـالى إلـى 

 . ثم التقطته امرأة/ابنة فرعون. اليمأن تلقيه في  أم موسى 

قـد جـاء فـي و  .(מיםم/يِّ َمـ" الميـاهفي مصر ، مـع  قصة موسى  تبتدئ
 النهــر( وجعلــت الولــد فيهــا ووضــعتها بــين القصــب علــى حافــة …") التــوراة :

6("נהר)
لٱ (  …) ، كمــا جــاء فــي القــرآن :   ــهٱلٱ فٱ ۡلقِٱ

َ
ــ  ٱلٱ فَأ  ، 7 7(  …)لٱ لَّۡلَ

 .في مصر المياهمع  موسى قصة  تنتهيو

هــي أنــه ضــرب لبنــي إســرائيل فــي البحــر  أكبــر آيــة أتاهــا هللا موســى و 
وهنا أيضا نقرأ في التوراة : "ومد موسـى  طريقا لينجيهم من فرعون وجنوده.

                                                 
 .20:  15الخروج الكتاب المقدس ،  1

 . 12سورة التحريم ، اآلية  2

 ، بمعنى أنها ذات نسب بهارون.  28سورة مريم ، اآلية  3

" والتي معناها المياه ، فهي מים/ميِّ مَ  " في العبرية تعني "البحر". أما كلمة "יםإن كلمة "َيم/ 4
  (.מים ميِّ مَ والمياه )( ים البحر )َيممكونة من حرف الميم و "يم" ؛ فالعالقة واضحة بين 

 .10:  2التوراة ، سفر الخروج ،  5
 .3:  2التوراة ، سفر الخروج ،  6
 .7سورة القصص ، اآلية  7
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 فـــي الـــنص العبـــري( יםميـــم/) ( فـــدفع الـــرب البحـــرים/ميـــميـــده علـــى البحـــر )
 .2 40(  …)  اليم(  فنبذنهم  في  …) وفي القرآن نقرأ :  ؛ 1"(…)

هـــا فـــي العربيـــة توترجم" merاللغـــة الفرنســـية ُتكَتـــب "فـــي "بحـــر" إن كلمـــة 
وهـذا هـو اللفـظ المسـتعمل فـي . (ים/ميـم)ُتكَتب بحـرف اليـاء والمـيم العبرية و 

. وفـي القـرآن  طـا بقصـة موسـى ارتباالتوراة العبرية وفي القـرآن العربـي 
 .إال في الكالم عن قصة موسى  3"ميم"لم تستعمل كلمة 

 
* * * 

 

نطقهـا فـي الفرنسـية كنطقهـا و  "Maryam"بالفرنسية تكتب  م"يَ رْ "مَ كلمة إن 
ـــة " ن وهـــي ،  "Meryemفـــي العربيـــة كمـــا تنطـــق بإمال مـــن مقطعـــين  تتكـــو 

"mer" (و مـــر )"yem" (فـــي الفرنســـية تعنـــي مـــر( وكلمـــة )ميـــم )"أو  "بحـــر
. وهـذا يعنـي "البحـر"في العربية والعبريـة تعنـي  "ميم". ورأينا من قبل أن "ميم"

:  "مـريم"أن هناك تطابقا كليا في هـذه الكلمـة بـين المقطـع األول مـن كلمـة 
أي البحــــر وبــــين المقطــــع الثــــاني  (merالــــذي يعنــــي فــــي الفرنســــية ) "مــــر"
فـــي العربيـــة والعبريـــة. فـــأولوا العلـــم يقرنـــون  "البحـــر"الـــذي يعنـــي  "ים"ميـــم/
 "mer"مــر/ويعرفــون أن  "مــريم"للحصــول علــى  "yem"ميــم/ مــع "mer"مــر/

فالفرنســية هــي اللغــة الوحيــدة التــي تبــين بصــفة جليــة  ."بحــر"أي  "ميــم"تعنــي 

                                                 
 .21:  14التوراة ، سفر الخروج ،  1
 .40سورة القصص ، اآلية  2
مرة منها  41مرات فقط في القرآن مقارنة مع مرادفها "بحر" الذي ورد  8وردت كلمة "يم"  3

 .. كما أن المحيط أيضا ي عبَّر عنه بكلمة "بحر"مرة متصلة بقصة موسى  12
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التطــابق اللغــوي بينهــا مــن جهــة وبــين العربيــة  "ميــم=  مــر"لفظــة  مــن خــالل
 والعبرية من جهة أخرى.

أو  "ميــم"فــي الفرنســية ، التــي تعنــي  /مــر"mer"ومــن جهــة أخــرى فــإن كلمــة 
هــــي و فيهــــا اشــــتراك لغــــوي صــــوتي مــــع كلمــــة أخــــرى فــــي الفرنســــية  "بحــــر"

"mère"  هــي أم  مــريمأن  والمعــروف عنــد النــاس قاطبــة. "األم"التــي تعنــي
في العبريـة تعنـي  "/أمאם "عيسى عليهما السـالم. زيادة على هذا فإن كلمة 

ـــيم"ولتأكيـــد العالقـــة الوطيـــدة بـــين مفهـــوم  .فـــي العربيـــةكمـــا  "أم"  "األم"و  "ال
يكفي أن نذكر أن حمل الجنين فـي بطـن أمـه يـتم فـي وسـط مـائي معـروف 

 لمولودها. "ميم"هي  "أم". فكل "جيب المياه"بعبارة 

ـــإن كلمـــة  لمـــة صـــيغة فعليـــة لكفـــي العبريـــة )مـــن يرفـــع( هـــي  "מריםيم/ر  "م 
المفسرون اليهود يقولون أن كلمة "مريم" . و "العلو"التي تعني  "מרוםوم/ر  "م  

هـي الوحيـدة  عليهـا السـالم نجد أن مريم الكريمالقرآن وفي مستخرجة منها. 
لٱ  ( …)  :على هـذا المنـوال التي وصفت  ََكٱ لٱ َوَطه ِه لٱ لۡصَطَفىَٰكٱ َ لٱ لَّ ِه َيُ لٱ إٱن ِه َۡ ََٰم َي

ٱَسا ءٱلٱ لۡلَعَٰلَمٱَّيلٱَ  لٱ ن َٰ لٱ لََعَ  .1 42 َولۡصَطَفىَٰكٱ

 :والقـــرآن ينــص علـى ذلـك  منبـع الحيـاةمن المسل م به علميـا أن المـاء 
 (…  ) ٍءلٱ َح ٍ لٱ لٱ ََشۡ فـي الفرنسـية نجـد و  .2 30(  …) وََجَعۡلَنالٱ مٱَنلٱ لَّۡما ءٱلٱ ُك ِه

التـي  "haut"وتعني : الماء ، وهي تخفي كلمة  و""أ  تنطق  "eau"كلمة أن 
                                                 

 .42، اآلية  سورة آل عمران 1
 .30، اآلية  سورة األنبياء 2
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أي  مـن السمــاءيـأتي ، ومعـروف أن المـاء  "علـي"وتعنـي  و""أ  تنطق كذلك 
ۡرَضلٱ فٱَرَٰشّٗلٱ  من مكان علي : 

َ
ٱيلٱ َجَعَللٱ لَُكُ لٱ لۡۡل ٱَنا ءّٗلٱ لَّل ِه َما َءلٱ ب نـَزَللٱ مٱـَنلٱ لٱ الٱ َولّس ِه

َ
َوأ

َما ءٱلٱ َما ءّٗلٱ  1لٱ 22لٱ )...(لٱ لّس ِه
. 

( التـي ַמִים/ميِّ َمـكما نقـرأ فـي التـوراة : "وصـنع هللا الَجَلـَد وفصـل بـين الميـاه )
ــد والميــاه ) ــتحــت الَجَل ــد ســماء ַמִים/ميِّ َم ــد ، وســمى هللا الَجَل ( التــي فــوق الَجَل

قــــال : "أنــــا  ؛ وُيــــْروى فــــي إنجيــــل مــــرقس أن يحيــــى  2( )...("שמים)
ــدكم  ــْدتكم بالمــاء ، وأمــا هــو فُيعم ِّ ؛ والــروح القــدس يــأتي  3بــالروح القــدس"َعمَّ

 .العليمن 
 

ـــى"فــي ترتيــب المصــحف هــي ســورة  87إن الســورة  وأول مــرة ذكــر . "األعل
مــن  87وذلــك فــي اآليــة   موســـىكــان مــع اســم  عيســى  فيهــا اســم

 : في ترتيب التنزيل 87( وهي التي تحمل الرقم البقرة) 2السورة 

  لٱ لٱ َءاتَۡيَنا لٱ لٱ ُموََسلٱ َولََقۡد ِۖلٱ َوَءاتَۡيَنا َُُّسلٱ ٱٱّ لٱ ب ۦٱ ه لٱ َبۡعدٱ لٱ مٱنُۢ َِۡنا لۡبَنلٱ لٱ عٱيََسلٱ لۡلكٱَتََٰبلٱ َوَقف ِه
ِۗلٱ  لٱ لۡلُقُدسٱ وحٱ َُ ٱ ي ِهۡدَنَُٰهلٱ ب

َ
لٱ َوأ ٱَنَٰتٱ  ِ َيَ لٱ لۡۡلَ َۡ   87(  …)  َم

 

أوتـــي  وأن عيســـى  "الكتـــب"أوتـــي  فاآليـــة صـــريحة فـــي أن موســـى 
 مـن أن اليهــود مـا جـاء عنـدب. ويصعب بعد هذا أن ال نرى عالقــة "البينم"

                                                 
 .22البقرة ، اآلية سورة  1

 .7/8:  1،  التكوينالتوراة ، سفر  2

 .8:  1إنجيل مرقس ،  3
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ــ يْ إســمَ  مرتبطــان يشــير األول إلــى  (المســيح) "خاي"ماشــو (موســى) ه""موش 
سيشـــرح المعنـــى الخفـــي للتـــوراة التـــي  الســـيد المســـيح  أنالثـــاني ، ومـــن 

 .جاء بها موسى 

 
* * * 

 

ــ ــم ُت ــى"ر كلمــة ذكل بصــيغة المفــرد كصــفة لرســول إال مــرة واحــدة فــي  "األعل
َكلٱ    :القرآن وقد كان ذلـك فـي وصـف موسـى  نـَتلٱ قُۡلَنالٱ َللٱ ََتَـۡفلٱ إٱن ِـه

َ
أ

َٰلٱ  لَۡعَ
َ
خــر مــرة فــي القــرآن فــي آل  موســىجــاء ذكــر فــي حــين  .1 68لٱ لۡۡل

مــن ســورة ( 19)آخــر آيــة  مــن( وهــي آخــر كلمــة األعلــى) 87آخــر الســورة 
 : "األعلى"

  لٱ َ لٱ َوُموََسَٰلٱ ُصُحفٱ َٰهِٱ   19 إٱبَۡر
 

* * * 
 

تحمل اسم  19. فالسورة بعيسى  19لقد رأينا فيما سبق عالقة العدد 
مرة في العهد الجديد )النص  19ذكرها وقد جاء  ."مريم"أمه عليها السالم 

 اليوناني(. 

فــي ترتيــب  19( إلــى الســورة مــريمفــي ترتيــب المصــحف ) 19ومــن الســورة 
 سورة. 87في ترتيب المصحف( نعد  105 – الفيلالتنزيل )

                                                 
 .68، اآلية  سورة طه 1
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 السور

 مريمسورة 

 في المصح  19قم ر 

 الفيل سورة 

 في التنزيل 19رقم 
19  20  21  22  23  24  25  26  27  )...(97  98  99  100  101  102  103  104  105 

 سورة 87
 

 منهـا 19واآليـة رقـم  ، آيـة 19في المصحف التي تعـد  "األعلى"كرقم سورة  87
كد العالقة بـين وهذا ما يؤ " ؛ صحف إبره   و وسى : " تذكر موسى 

"eau  ـــاء"بمعنـــى  و"/أ ـــين  "م ـــي"بمعنـــى  و"/أ  haut"وب ـــين  ، "عل والعالقـــة ب
ه" هـو ابـن  وللتـذكير فـإن موسـى )موسـى والمسـيح(.  خ"ايماش" " وم وش 

 ابنة عمران.هو ابن مريم  عيسى أن و بالعبرية وعمران بالعربية عمرام 

 كما نالحظ أن :

 مرة جاء فيها ذكر موسـى  أول 87لقـرآن كـان فـي السـورة فـي ا 
   .1في ترتيب التنزيل

 2في ترتيب المصحف 87مرة كان في السورة  آخر. 
 

 "البقرة"سورة    ذكر فيها مـوسـى مرةأول 
 في ترتيب التنزيل 87السورة 

 "األعلى"سورة    ذكر فيها  مـوسـى مرةآخر 
 في ترتيب المصحف 87السورة 

                                                 
1
 .51سورة البقرة ، اآلية  
 .19سورة األعلى ، اآلية  2
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ــــوفـــي هـــذا السي ــــ( فـــي القىـاألعلـــ) 87الســـورة اق نالحـــظ أن ـ رآن كلـــه هـــي ـ
لٱ َوَمـالٱ ََيۡـَِفَٰلٱ إٱن ِهُهۥلٱ َيۡعلَُ لٱ ( …) :  العبارة التاليـةتتضمن دة التي ــيــالوح ََ  7لٱ لۡۡلَۡه
  عبارة :  سبقتهاوهذه العبـارة هنا  لٱ ُ لٱ لٱ َمالٱ َشا ءلٱَ إٱل ِه   . 7 (…)لَّ ِه
 

* * * 
 

( فــي القــرآن فقــد 4أربــع مــرات ) 9. فبينمــا ورد العــدد نبقــى مــع موســى 
اآليـات التـي أتاهـا هللا موسـى  فـي سـياق الحـديث عـن( 2مـرتين )فيهـا  ُذكِّر
  27و  17، وذلك في السورة : 

 101، اآلية  (السراء) 17في السورة  أولها :  

  لٱ ٱۡسَعلٱ َولََقۡدلٱ َءاتَۡيَنالٱ ُموََسَٰ ِۖلٱ ت ٱَنَٰت   ِ لٱ َب َٰٓءٱيَللٱ إٱۡذلٱ َجا َءُهۡ لٱ َفَقـاَللٱ لٱ  لٱَ فَۡسلٱ لٱ َءاَيَٰتِۢ لٱ إٱۡسَٰٓ ۡللٱ بَنٱ 
لٱ َمۡسُحورّٗلٱ  ُظنَُّكلٱ َيَُٰموََسَٰ

َ
لٱ َۡل ََۡعۡوُنلٱ إٱِن ٱ   101  اََّلُۥلٱ فٱ

 

  12، اآلية  (النمل) 27في السورة  األخيرةو :  

 َِۡضـ ۡجلٱ َب َُ ِۡبٱَكلٱ ََتۡ لٱ َج ۡللٱ يََدَكلٱ فٱ ۡدخٱ
َ
لٱ لٱ ُسـو ء ِۖلٱ ا َءلٱ مٱـۡنلٱ َغـرۡيٱلٱ َوأ ٱۡسـعٱلٱ لٱ فٱ لٱ لٱ ت ٍتلٱ إٱََلَٰ َءاَيٰـَ

لٱ إٱن ِهُهۡ لٱ ََكنُوالٱْ قَۡومّٗلٱ  ََۡعۡوَنلٱ َوقَۡومٱهۦٱ   قٱَّيلٱَ فٱ   12  الٱ َفَٰسٱ

 
فــي مصــر التــي ســلطها هللا تعــالى علــى  الطامــاتتتحــدث عــن فالتــوراة  أمــا

الوصـــايا وعـــن  و الضـــربات العشـــرأاآليـــات المفصـــالت  عهـــد موســـى 
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الــوارد مــرتين فــي  9والعــدد  .1األلــواحفــي  التــي تلقاهــا موســى  العشــر
:  (10) بعشـرٍ  همـاختلـف أرقامقد جاء في سـورتين ت القرآن مع موسى 

اسـم  أن لموسى في تفاسير الحاخامات ( ، والشائع 10=  17 – 27)
 ( أسماء معروفة.9) تسعة( خفي و1) واحد

 

* * * 

 

وهي في  ، 19لم يذكر إال مرة واحدة في السورة  لقد رأينا أن اسم عيسى 
لـم يـذكر إال مـرة واحـدة فـي السـورة   آدمو .2من أول القـرآن 19المرتبة 

ابتــــداء مــــن أول  19فــــي المرتبــــة أيضــــا ، وهــــي  58ي اآليــــة فــــوذلــــك  19
 .3القرآن

  ۡنَعَ لٱ
َ
ٱيَنلٱ أ ْوَلَٰٓئٱَكلٱ لَّل ِه

ُ
لٱ أ ٱ ٱَنلٱ لنل ِهبٱي  ِۡهٱ لٱ م 

لٱ َعلَ ُ ٱي ِهةٱلٱ لٱ  لَّ ِه   58(  …)لٱ لٱ َءاَدملٱَ َنلٱ مٱنلٱ ُذر 

 

حيــث ذكــر  58إلــى اآليــة   حيــث ذكــر "عيســى" 34ابتــداء مــن اآليــة 
ــرآيــة. فــي حــين  25ثمــة   "ءادم" كــل مــن اســم عيســى وآدم عليهمــا  ُذكِّ

إن هـــذه المالحظــــة تجســــد  مـــرة فـــي القـــرآن كلـــه. 25الســـالم دون غيرهمـــا 
مـن السـورة  59قولــه تعالــى فـي اآليـة في  عليهما السالمتمثيل عيسى بآدم 

 : (آل عمرا ) 3
                                                 

 .4:  10التوراة ، تثنية االشتراع ،  1
 .القرآنأنظر اللواحق ، جدول ورود كلمة "عيسى" في  2
 .ول ورود كلمة "آدم" في القرآنأنظر اللواحق ، جد 3
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  لٱ لٱ َمثََل لٱ لٱ عٱيََسَٰلٱ إٱن ِه لٱ َكَمثَلٱ ٱ لٱ لَّ ِه اب لٱ لٱ َءاَدَم لٱ عٱنَد ََ لٱ تُ لٱ مٱن ۥلٱ  ثُ  ِهلٱ لٱ َخلََقُهۥ لٱ ََّلُ قَاَل
  59لٱ ُكنلٱ َفَُِكونلٱُ 

 

( ابتـداء 7) السـابعةعليهما السـالم للمـرة  آدمو  عيسى ُذكِّرففي هذه اآلية 
 ( ابتداء من آخر القرآن.19) التاسعة عشرمن أول القرآن وللمرة 

ــدأإن مثــل عيســى كمثــل آدم فــاألمر  الــذي تعلــم األســماء كلهــا  بــآدم  ب
الــــذي يعلــــم النــــاس معنــــى األشــــياء كلهــــا أي بينــــات  بعيســــى  وينتهــــي
 .األسماء

 ( : البقرة) 2من السورة  31ت في اآلية ءاج  آدممرة ذكر فيها  أول
 

 ۡسَما َءلٱ ُُك ِهَها
َ
  31( …)  وََعل ِهَ لٱ َءاَدَملٱ لۡۡل

 

 : (البقرة) 2من السورة  87كانت في اآلية   عيسىمرة ذكر فيها  أولو
 

 (… ) ِۗلٱ لٱ لۡلُقُدسٱ وحٱ َُ ٱ ي ِهۡدَنَُٰهلٱ ب
َ
لٱ َوأ ٱَنَٰتٱ  ِ يََ لٱ لۡۡلَ َۡ   87( …)َوَءاتَيَۡنالٱ عٱيََسلٱ لۡبَنلٱ َم

 

البينات هـي ، كمـا يـدل عليهـا اسـمها ، العناصـر التـي تسـمح لإلنسـانية إن 
وهـي  بالتوصل إلى يقين المعرفة ، العلم الحقيقـي ، اإليمـان بالحجـة البالغـة

 من مميزات فترة تحقيق الوعد اإللهي. هاكل
 عيســىمــرة ذكــر فيهــا اســم  أولإلــى   آدمآيــة ذكــر فيهــا اســم  أولمــن 
  ـــذكير 57توجـــد ،  3فـــي  19هـــو حاصـــل ضـــرب  57فـــإن  آيـــة. وللت

 : إلى نسب عيسى  يعودان بناعددان 
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 3  في ترتيب المصحف ؛ "آل عمرا "هو رقم سورة 
 19  في ترتيب المصحف. "مريم"رقم سورة 

هو ابن مريم عليهما السالم ، ومريم هي ابنة عمران. وكالهما من عيسى و 
 عيســـىكمـــا أن  اإلنســـانيرمـــز إلـــى بدايـــة خلـــق  . وآدم ذريـــة آدم 

 إلى الساعة والقيامة. عند اإلنسانية الجاهليةآخر زمان  ىيرمز إل ، 
 

* * * 
 

 ميحيــىتوجــد آيتــان تثيــران االنتبــاه كثيــرا. أولهمــا تــذكر  19فــي الســورة 
1 .

 :"ميعيش"تعني  "ميحيى"ولفظة 

  لٱ َوَيۡوَملٱ َيُموُتلٱ َ ِۡهٱلٱ يَۡوَملٱ ُوَلٱ ِ ّٗلٱ وََسَلٌَٰ لٱ َعلَ   15 اَوَيۡوَملٱ ُيۡبَعُثلٱ َي
 

 :  عيسىوالثانية تذكر 

  ُموُتلٱ
َ
لٱ َوَيۡوَملٱ أ تُّ لٱ يَۡوَملٱ ُوَلٱ َلَُٰ لٱ لََعَ ِه ِ ّٗلٱ َولّس ِه ۡبَعُثلٱ َي

ُ
  33 اَوَيۡوَملٱ أ

 

صلة وثيقة بين هاتين اآليتين من حيث أن كال منهما تتعلق بنبي ، ثمة 
وكلتاهما مفردة في القرآن أي أنهما ال توجدان  عليهما السالموعيسى يحيى 

وهي الخاصة بيحيى  19في السورة  15في مكـان آخر منه. ومن اآليـة 
  بعيسى  وهي الخاصة 33إلى اآلية  آية. 19توجد 

                                                 
 يحيى بن زكرياء عليهما السالم ويعرف عند المسيحيين بيوحنا المعمدان.هو  1
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 اتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاآلي

                                                                                                                            
15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30 31  32  33 

ــة 19 ــ  آيـ
 

* * * 
 

أسماء الرسل واألنبيـاء التـي ذكـرت فـي السـورة الجدول التالي مختلف  يضم
 :  (مريم) 19

 هذه األسماء رقم اآلميات الواردة فيها أسماء الرسل واألنبياء
 7 – 2 زكريا
 49 – 6 ميعقوب
 12 – 7 ميحيى
 53 – 28 هارو  
 34 عيسى
 58 – 46 – 41 إبراهيم
 49 إسحاق
 51 موسى
 54 إسماعيل
 56 إدريس
 58 آدم
 58 نوح
 58 1إسرائيل
  
 لـــاء ورســــيــبأنــمرة ذ ك ر فيها  19 

                                                 
1
 ب المقدس.افي القرآن وفي الكت إسرائيل هو يعقوب  
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فــي الســورة  19اســما مختلفــا مــن أســماء الرســل واألنبيــاء مــن بــين  13أي 
 57، توجـد  إسرائيــل:  وهـو اسـم آخـرإلـى  1زكريــا:  وهو اسم أول. فمن 19

 أي : آية ،
 )الحديد( 57)مريم( =  x 19)آل عمرا (  3

 
* * * 

 

مفهـوم الكتـاب يقصـد بـه  بمعنـى معـينفي القـرآن غالبـا  كتاب""كلمة  ذكرت
"اسم الجـنس". إن كـالم  بــن و اللغوي يعرفهوهذا المفهوم ذاته ال كتابا معينا. 

 وألقـوام فـي أزمنـة مختلفـةهللا واحد وقد أوحـاه إلى كثير من الرسـل واألنبيـاء 
لرســــاالت ( تصــــور لنــــا تتــــابع االبقــــرة) 2مــــن الســــورة  87. واآليــــة مختلفــــة

مـــرورا بالرســـل واألنبيـــاء الـــذين  إلـــى عيســـى  الربانيـــة مـــن موســـى 
ـأُ  ِۖلٱ َولََقۡدلٱ َءاتَيَۡنالٱ ُموََسلٱ لۡلك َتََٰبلٱ  لوا بينهمـا : رسِّ لٱ ب ٱۡمُُّسل  ۦ  ه لٱ َبۡعد  ۡ َنالٱ م نُۢ َوَءاتَيَۡنالٱ لٱ َوَقفه

فََُكهلٱ 
َ
ِۗلٱ أ لٱ لۡلُقُدس  يهۡدَنَُٰهلٱ ب ُموح 

َ
لٱ َون لٱ ب َمـالٱ َللٱ ع يََسلٱ لۡبَنلٱ َمۡميََ لٱ لۡۡلَ   َنَٰت  َمالٱ َجا َءُكۡ لٱ رَُسوُلُۢ

ُتۡ لٱ َفَفم يقّٗلٱ  نُفُسُكُ لٱ لۡسَتۡكَبۡ
َ
لٱ أ ۡبتُۡ لٱ َوفَم يقّٗلٱ َتۡهَوىَٰٓ

  . 87  الٱ َتۡقُتلُونلٱَ الٱ َكذه

 

                                                 
لٱ لٱ الوارد في هذا الجدول :  إن دعاء زكريا  1 َت 

َ
لٱ لۡمَمأ لٱ م نلٱ َوَرا ء يلٱ َوََكنَت  َ ََٰل  لٱ لَۡۡمَو ۡفُت لٱ خ  ِإَوِن  

نًَعق مّٗلٱ  ُ لٱ م نلٱ َله لٱ َوَيم ُثلٱ م ۡنلٱ لٱ 5الٱ َوَّل  ّٗلٱ لٱ َكلٱ الٱ َفَهۡبلٱ َل  لٱ رَض   ّٗلٱ يَم ثُن  لٱ َيۡعُقوَب لٱ َولۡجَعۡلُهلٱ َرب   ُيجل ي العالقة  لٱ 6الٱ َءال 
هو أول من ُذكِّر  الوطيدة بين زكريا وإسرائيل )يعقوب( عليهما السالم من حيث أن زكريا 

 هو آخر من ذكر في هذه السورة.  وأن إسرائيل 
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كثيـرا مـا اسـتعملت للداللـة علـى القـرآن فإنهـا طالمـا  "الكتـاب"وكما أن لفظة 
هـو مـرادف للقــرآن  "كتـاب"اسـتعملت أيضـا للداللــة علـى التـوراة ، لدرجـة أن 

 ، إذ أن الشــريعة"" تعنــي عنــد اليهــود "التــوراة"لمــة وك والتــوراة فــي آن واحــد.
 بالدرجــة "חורה "التــوراة/لكــن معنــى لشــريعة. اااللتــزام بــالتوراة هــو تطبيــق 

. فالكتــاب هــو فــي حــد ذاتــه أداة التــدريس والتبليــغهــو  فــي العبريــة األولــى
 للتدريس والتبليغ.

هــي علــى التــوالي : يتــألف الكتــاب المقــدس العبــري مــن ثالثــة أجــزاء كبــرى 
)الشــريعة( واألنبيــاء والكتــب. كمــا ُتعــرف كلهــا باســم مختصــر هــو  1التــوراة 

األولـــى لهـــذه األجـــزاء لتســـمية ". فهـــذه الكلمـــة تجمـــع األحـــرف الثالثـــة َتـــَنخ"
ْقـــرَ الكتـــاب المقـــدس العبـــري الـــذي كـــان فـــي األصـــل يســـمى " " وهـــي كلمـــة م 

 ".قرآ ( ، ومقابلها في العربية هي كلمة "קראمصرفة من "قرأ" و "قراءة" )

القــراءة العربيــة تعنــي قمــة القــراءة وســناها. فهــي فــي  "قــرآ "كلمــة فعــال إن 
  . المعلنة الكاملة المطلقة

مشـترك لغـوي ، أي  "القـراءة". وفـي كلمـة "القراءة"هو  "القرآ "وأصل كلمة 
2أن الكلمة نفسـها تعنـي أكثـر مـن معنـى واحـد. فمـن معانيهـا

"العـراب عـن  
أي فهــم نــص وتوضــيح وتبيــين مــا خفــي منــه ولزمــت الحاجــة إلــى  الشــيء"

                                                 
" أي البانتاتوك وهو اسم الكتب Πεντάτευχοςمة بكلمة "هي ما تعرف في اليونانية القدي 1

 الخمسة األولى من الكتاب المقدس.
إضافة إلى معنى آخر وهو القراءات القرآنية والتي يكمن االختالف بينها في كيفية نطق  2

اب بعض الكلمات وفي تقسيم بعض اآليات وبالتالي عدد آيات بعض سور القرآن ، أنظر ب

 .وقراءات متعددة""قرآن واحد 
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توضــــيحه وتبيينــــه. وعليــــه فــــإن القــــراءة تعنــــي أيضــــا حــــل الرمــــوز وكشــــف 
ات القـــراءة فـــي الـــنص. ومفهـــوم مســـتويات القـــراءة هـــذا موجـــود عنـــد مســـتوي

 مســـتويات (5) ةخمســـ العـــرب ، وكمـــا رأينـــا ، عنـــد اليهـــود أيضـــا. فللتـــوراة 
 للفهم. 

للكشــف عمــا كــان  أســلوب جديــد اســتخدام تطلــبتمــا لــنص قــراءة جديــدة و 
 نقول. "العجـام"هنا نقيض كلمة  1"العراب"خفيا فيه وإظهاره جليا. وكلمة 

ــه وشــرحه" أي"أعــرب كالمــا معجمــا  ــه وبين كلمــة  تســتخدم. كثيــرا مــا 2أبان
لكـــــن هـــــذا المعنـــــى وليـــــد المعنـــــى األول أي  "الترجمـــــة"بمعنـــــى  "اإلعـــــراب"

 اإليضاح والتبيين.  

فــالقراءة فــي مســتويات الــنص تعنــي إعــراب الــنص واإلعــراب ضــد اإلعجــام. 
فاإلعجـــام هـــو إخفـــاء معنـــى أو رســـالة فـــي نـــص واإلعـــراب هـــو اســـتخراجها 

بقصـــــد  "العــــراب"منــــه، فهــــو التوضــــيح واإلبانـــــة. لــــذلك اســــتعملت كلمـــــة 
. فحـين ننقـل معـاني نـص مـن لغـة إلـى لغـة أخـرى فإننـا نكـون قـد "الترجمة"
أعربنــا عــن معانيــه لمــن ال يعــرف لغــة الــنص األولــى. وهــذه هــي  أعربنــاه أو

بالضــبط العمليــة التــي ســمح بهــا هــذا العلــم القرآنــي الجديــد. فاألرقــام بمثابــة 
متتاليــة وموجهــة فــي مســار واحــد الخــيط الموصــل الــذي يــربط بــين عناصــر 

 سمح بالكشف عنها. تو الكريم فية في القرآن لالرسالة الخ تجل ي تصميم

                                                 
 ال نقصد بهذه الكلمة المصطلح النحوي الذي ظهر بعد ميالد الدراسات اللغوية والنحوية. 1
 وأعجمت الكتاب خالف قولك أعربته.  2
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  لٱ ُ لٱ إٱن ِهُهۥلٱ لٱ 6َسُنۡقَٱئَُكلٱ فَََللٱ تَنََسَٰٓ لٱ َمالٱ َشا َءلٱ لَّ ِه لٱ َوَمـالٱ ََيۡـَِفَٰلٱ إٱل ِه ََ ، لٱ 1لٱ  7لٱ َيۡعلَُ لٱ لۡۡلَۡه
  َنلٱ يَشلٱ

َ
َََبلٱ إٱل ِه لٱ أ ۡقـ

َ
لٱ ۡلٱ ٱ لٱ َرب  يَنٱ نلٱ َيۡهـدٱ

َ
لٱ أ َِتلٱ َوقُۡللٱ َعََسَٰٓ ب ِهَكلٱ إٱَذالٱ نَسٱ ُ لٱ َولۡذُكَلٱ ر ِه ا َءلٱ لَّ ِه

 .2لٱ  امٱۡنلٱ َهََٰذالٱ رََشدّٗلٱ 

والتـي  ا "رَ "ق ـقريـب جـدا مـن رسـم كلمـة  آ "رْ "ق  ونالحظ أيضا أن رسم كلمة 
زيــادة علــى  تعنــي الوصــل والــربط والجمــع بــين عنصــرين أو عــدة عناصــر.

 للداللـة علـى 3بدون همزة وال مـدة "قرا " تستعمل رسم لفظةهذا فإن العرب 
 "قرا "للداللة على كتاب هللا و "قرا ". وعليه يكون رسم لفظة "القرآ "كلمة 

زيـادة علـى ذلـك فـإن كلمـة  التي تعنـي الوصـل والـربط والجمـع رسـما واحـدا.
 ُتْقَرُأ "ُقَران" في قراءة ابن كثير وهو من أئمة القراء السبعة.  "قرآ "

 قران   قران 
 

ن لتكـو ِّ  مقترنـةالحـروف ببعضـها وجعلهـا  ربـطهي بـذاتها  القراءةإن عملية 
 ربـــطن الجملـــة ثـــم لتكـــو ِّ  مقترنـــةالكلمـــات ببعضـــها وجعلهـــا  ربـــطالكلمـــة ثـــم 

لإلبانـة عـن الرسـالة المقصـودة مـن الـنص.  مقترنـةالجمل ببعضها وجعلهـا 
ــرآ و فــالقراءةوهكــذا  ــيبــدآن  اً إذ الق ــربطب ليصــالن إلــى  القرا  والوصــل وال

 .الفهم

                                                 
 .7-6، اآلية  األعلىسورة  1
 .24، اآلية  الكهفسورة  2
 .129، ص  1الجزء  "القرآن" ،ابن منظور، لسان العرب ، لفظة  3
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علـى التقـاء كلمتـي  . فزيـادة1"اقرأ"إن أول ما أوحي من القرآن هو فعل أمر 
فـــإن أول مـــا نـــزل بـــه  2ىومعًنـــ ى والقـــرآن والقـــران رســماً القـــراءة والقـــران معًنـــ

والقـران فـي  "اقرأ"الوحي هو الكالم عن القراءة والقران. فالقراءة في قوله تعـالى 
. وهكـذا نعـود إلـى فكـرة الصـلة والـربط "العالقـة"الـذي منـه  ل "ـ"العـقوله تعـالى 
لٱ  والجمع : 

ۡ
أ ََ ٱيلٱ َخلَقلٱَ لٱ لۡق ٱَكلٱ لَّل ِه لٱ َرب  ٱٱۡس ٱ نَسََٰنلٱ مٱۡنلٱ   1  ب  . 3 2  َعلَقلٱٍ َخلََقلٱ لإۡلٱ

فـإن مـن الـوحي مـن اآليـة األولـى هـي الكلمـة األولـى  "اقـرأ"كلمـة  لئن كانت
" بعـد ذلـك لتكـون خلـ " هـي آخـر هـذه اآليـة. ثـم تكـررت كلمـة "خل كلمـة "

اآليتـين األولـى والثانيـة التـي أول كلمة في اآلية الثانيـة ؛ فهـي العالقـة بـين 
 " الذي منه ُخلِّق اإلنسان.  العل تنتهي بكلمة "

 ر وللتذكير فإن كلمتي "إقرأ" و "قرآن" فـي العربيـة لهمـا جـذر واحـد وهـو "ق
ــَر" ) و (קראأ" وأن كلمتــي "ُقــرِّْأ" ) ْق لهمــا جــذر واحــد  فــي العبريــة (מקרא"مِّ

 ."א-ר-ק وهو "

 
* * * 

 

يقتضـــــي المالحظـــــة والمقارنـــــة والتجربـــــة لفهـــــم العالقـــــات فـــــالمنهج العلمـــــي 
ف ـح بــين مختلـــل واضـــبشكــ لـالوصــب ـة يتطلـــث عــن السببيـــالســببية والبحــ

ِۡت لٱ  :  ات الخلـقـــتجلي َللٱ َب و ِه
َ
لٱ أ ٱيلٱ لٱ إٱن ِه لٱ َّـَّل ِه ٱلن ِهـاسٱ َعلٱ ّ ـَةلٱ ُمَبـُوضٱ ٱَبك ِه لٱ اب ىلٱ لٱ وَُهـدّٗلٱ َرَكّٗ

                                                 
1
 العلق.سورة  
 من مادة واحدة وهي "ق ر ء". "القرآن"و  "القراءة"هذا زيادة على كون  2
 سورة العلق. 3



 كشـف الغطــاء -العهود المهدوية 
 

299 

ٱۡلَعَٰلَمٱََّيلٱ  َقاُملٱ لٱ 96ل  لٱ م ِه ٱَنَٰتي  ِ لٱ َب هٱلٱ َءاَيَُٰتُۢ ـفِٱ َ  لٱ َوَمنلٱ َدَخلَُهۥلٱ ََكَنلٱ َءامٱنّٗ َٰهِٱ يلٱ ولٱَ إٱبَۡر لٱ ا ٱلٱ لََعَ َّٱ ِه
َلّٗ لٱ  لٱ لۡسَتَطاَعلٱ إٱََّلۡهٱلٱ َسبِٱ لٱ َمنٱ ِۡتٱ لٱ لۡۡلَ لٱ يٱجُّ لٱ للنل ِهاسٱ لٱ فَـّٱن ِه ََ لٱ لٱ َوَمـنلٱ َكَفـ لٱ َعـنٱ ٌّ لٱ َغـنٱ َ َّ ِه

97لٱ لۡلَعَٰلَمٱَّيلٱَ 
لٱ 


 1. 

وســـط الظهـــر مـــن "كمـــا جـــاء فـــي لســـان العـــرب هـــو والصـــال فـــي العربيـــة 
اإلنســـان ومـــن كـــل ذي أربـــع وقيـــل هـــو مـــا انحـــدر مـــن الـــوركين وقيـــل هـــي 
الفرجـة بـين الجـاعرة والـذنب وقيـل هـو مـا عـن يمـين الـذنب وشـماله والجمــع 

والمصلي مـن الخيـل الـذي يجـيء بعـد السـابق ألن )...(.  صلوات وأصالء
لسـابق وقـال اللحيـاني إنمـا سـمي مصـليا رأسه يلي صال المتقدم وهـو تـالي ا

)...(. وأصل هذا فـي الخيـل فالسـابق  السابقألنه يجيء ورأسه على صال 
األول والمصــلي الثــاني قيــل لــه مصــل ألنــه يكــون عنــد صــال األول وصــاله 

 ضـــم  " التـــي هـــي الصـــالةكـــذلك " ."جانبـــا ذنبـــه عـــن يمينـــه وشـــماله ثـــم يتلـــوه
حتـــى تصـــبح جميـــع  الفـــوري  بالتتـــابع وعبـــارة إلـــى عبـــارةحركـــة إلـــى  حركـــة

مركبـــة مـــن عـــدة أجــــزاء  واحـــدة وعبــــارةوكأنهـــا حركـــة  والعبـــاراتالحركـــات 
 فتكون بذلك صالة. متتالية

ه رفع إبراهيم وإسماعيل عليهما السالم القواعد من البيت بضم  أجـزاءوكذلك 
وكـــذلك نطـــوف وباإلبتهـــال إلـــى هللا فـــي نفـــس واحـــد ،  بعضـــها إلـــى بعـــض

                                                 
 .97-96سورة آل عمران ، اآلية  1
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نبتهـل إلـى  نقـوم فـي الصـالةو  ، 2ا والمـروةونصل بـين الصـف 1بالبيت الحرام
 الخ...والقعود السجود و وع كالر و الوقوف بنتلو ف هللا

لٱ  فالصــالة ديــن وعبــادة ودعــاء  ــَرَٰه  ــُعلٱ إ بۡ لٱ لٱ  لٱُ لٱ  ِإَوۡذلٱ يَۡمَف ــت  ــَنلٱ لۡۡلَۡ  ــَدلٱ م  لۡلَقَواع 
ـم  ُعلٱ لۡلَعلـ   لٱُ ِإَوۡسَمَٰع  ُللٱ  نـَتلٱ لۡسه

َ
َكلٱ أ فَـّ َذالٱ قََضـۡ ُتُ لٱ لٱ  3  ،لٱ َربهَنالٱ َتَقبهۡللٱ م نهـا  لٱ إ نـه

لٱ ق َيَٰمّٗلٱ  َ ةَلٱ فَٱۡذُكُموالٱْ لَّه لَوَٰ لٱ الٱ َوُقُعـودّٗلٱ لۡصه َٰ ق  ُموالٱْ الٱ َولََعَ
َ
نَنُتۡ لٱ فَـأ

ۡ
لٱ فَـّ َذالٱ لۡطَمـأ ُجُنـوب ُكۡ  

لٱ لُۡۡمۡؤم ن َّيلٱ  ةَلٱ ََكنَۡتلٱ لََعَ لَوَٰ لٱ لۡصه ةَ لٱ إ نه لَوَٰ ۡوقُوتّٗلٱ لٱ اك َتَٰبّٗلٱ لۡصه  .4لٱ لٱ امه

ألن هللا ســـيجعله يقـــرأ  الصـــالة""رب  إن اليهـــود يســـمون الســـيد المســـيح 
هللا. إنه يمسح الغشاوة وينزع الحجـاب ويجلـي مـا إذن باألمور ويبي ن ويقرن 

خفـــي فيجعلـــه ظـــاهرا بينـــا. ويحقـــق القـــراءة المطلقـــة وهـــذا هـــو معنـــى كلمـــة 
ْقرَ "في العربية وكلمة  "القرآ " كمـا أنـه يعلـم النـاس . ( في العبريةמקרא" )م 

وهــو المســتوى الخــامس  "העתיקה התורה/ةالعتيقــراة تــو اليســميه اليهــود "مــا 
 تويات فهم التوراة.واألخير من مس( 5)

سيعيد بنـاء المعبـد ، "بيـت صـالة  تقول عقيدة اليهود أن السيد المسيح 
هـو بـل ، . إنـه لـيس معبـدا مـن حجـارة ، كالمعابــد األولـى 5لجميع الشعوب"

                                                 
ول الموضع والموضوع هو حج أو عمرة أو كليهما معا ، والتدبر ح والتثبتالتصفح نتاج  1

 إدراك أو مطالعة أو كليهما معا.

 كذلك بين صفاء القلب وترويته بمعرفة هللا. 2

 .127سورة البقرة ، اآلية  3
 .103سورة النساء ، اآلية  4
5
 .7:  56التوراة ، سفر أشعيا ،  
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معبد العلم ومعرفـة هللا ، فهـو يبنـى بصـلوات اإلنسـانية جمعـاء بقيـادة السـيد 
 . المسيح 

فـي العربيـة  "المسيح"سيشرح الجهر والخفي. وكلمة  إن السيد المسيح 
وهــذه الكلمــة مشــتقة  .مســتعملة فــي القــرآن داللــة علــى عيســى بــن مــريم 

 كلمـــة تعملُتســـوفـــي العبريـــة . أي مـــرر يـــده علـــى شـــيء "مســـح ميمســـح"مـــن 
-/م ח-ׁש-מ والحروف نفسها مستعملة في اللغتين وهي " "מׁשיח/خاي"ماش

وهي في العبرية مرتبطة أيضـا  ."المسيح"" تعني  خايماش ح". فكلمة "-س
ــيَخه/ و "الكــالم المجهــور بــه"التــي تعنــي  ســخ"/ׂשח"بكلمــة  التــي  "שיחה"س 

مســـح الباطـــل تكلمـــة هللا التـــي هـــو  إذاً  . فالمســـيح والنـــداء تعنـــي الحـــوار
 كشف عن الحق.وت

اليهوديـــة هـــي التفاســـير فـــي  كمـــا نجـــد أن أهـــم مميـــزات الســـيد المســـيح 
. واألنــف مكــون مــن منخــرين ، وهمــا فجوتــان "األنــ "التـي تعنــي  /أف"אף"

ــ/ن  יחידה נׁשמה"تلتقيــان فــي منبتيهمــا. ففــي هــذا المكــان تكمــن  ــمي   همَ ش   "هدَ خ 
ــَزةالــروح الفريــدة وهــي  التــي تلقاهــا مــن عنــد هللا  للســيد المســيح  والم َمي 

 سبحانه وتعالى. 

، فــذلك ألن  فــي تفاســير اليهــود ن كــان األنــف رمــز الســيد المســيح ولــئ
العـــين واألذن لهمـــا قابليـــة للخطـــأ خالفـــا لألنـــف ؛ فمـــا كانـــت رائحتـــه طيبــــة 
يشــمه األنــف طيبــا ومــا كانــت رائحتــه نتنــة يشــمه األنــف نتنــا وال يخطــأ فــي 

 ذلك. 
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العبرية يعتبر األنف المدخل الذي نفخت من خالله الـروح التفاسير فحسب 
فــي الــنفس. فــاألنف هــو مركــز الحيويــة ، ومنبــت األنــف هــو مركــز الــروح 

 لدرجة أن األنف ومفهوم الروح ممتزجان.

 : كلم عن الروح القدستأما األناجيل فت

. واعتمد يسوع وخرج لوقته من الماء ، فـإذا السـموات قـد انفتحـت فـرأى 16"
  .1يهبط كأنه حمامة وينزل عليه" روح ا

 : هي الروح القدس فخاصية السيد المسيح الكريم أما في القرآن 
 (… ) ُي ِهۡدَنَٰهلٱ

َ
لٱ َوأ ٱَنَٰتٱ  ِ يََ لٱ لۡۡلَ َۡ ِۗلٱ لٱ وََءاتَيۡنَالٱ عٱيََسلٱ لۡبَنلٱ َم لٱ لۡلُقُدسٱ وحٱ َُ ٱ  .2 87( …)لٱ ب

 "األنــف" واللغــة العربيــة هــي األخــرى يوجــد بهــا مثــل هــذا الــتالحم وذلــك بــين
. فــإن كــان الفــم هــو اآلخــر باســتطاعته المســاهمة فــي س"فْ "الــن  و 3س"فَ "الــن  و

. فـاألداة والكـالم عملية التنفس ، إال أن خاصيته األولى هي األكل والشرب
مــن مــادة واحــدة  س"فْ "الــن  و  س"فَ "الــن  الرئيســة لعمليــة التــنفس هــي األنــف. و

. وعالقــة هــاتين الكلمتــين تكمــن فــي كــون كــل واحــدة س" -ف  - " هــي 
 .ه"س  فْ "نَ المرء تخرج  س"فَ "نَ منهما تدوم ما دامت األخرى. فحين يتوقف 

 "الــروح". و"الــروح"وفــي العربيــة كلمــة أخــرى تعبــر عــن هــذا المفهــوم وهــي 
تطلـق للتعبيـر عمـا هـو حـي فـإن  "النفس"وإن كانت كلمة  ."الريح"مقترنة بـ

                                                 
 .16:  3العهد الجديد ، إنجيل متى ،  1
 .87سورة البقرة ، اآلية  2
 : النون والفاء. زيادة على هذا فإن لفظة "األنف" ولفظة "النفس" لهما حرفان مشتركان 3
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أعم وأشمل منها ألنها تدل علـى الـروح ذاتهـا أي تلـك التـي ال  "الروح"كلمة 
 .1تخضع ألي عامل مادي

، وهمـا مرادفـان  /رواح"רוח"و  ه"مَ َشـ/ن  נׁשמה"فـي العبريـة  "الروح"وتسمى 
أيضذذذا  "نِِفمممش/נפשكمـــا تســـتعمل كلمـــة " يعبـــران عـــن مســـتويين مختلفـــين.

 للتعبير عن الروح والحياة وعملية التنفس.
 

* * * 
 

. ففــــي التــــراث لنعــــد إلــــى فكــــرة عالقــــة مفهــــوم األنــــف بالســــيد المســــيح 
المكتشفة في القرن العشـرين أكـدت  2اليهودي مسيحان. ومخطوطات قمران

ذلــك. إال أن المفســرين اليهــود وعلمــاءهم يتكلمــون عــن صــورتين لشخصــية 
ــن تمامــا كــاألنف ، إنــه شــخص واحــدا منــاط لــق بفــاألمر متعواحــدة.  بمهمتيـ

. فالمســيح هــو فــي رأي بعضــهم عضــو واحــد بــه منخــران يلتقيــان بمنبــت واحــد
 . سيف وسالمو  غضب ورقة)معنوي( و  سماء وروحو )مادي(  أرض وجسد

 

، وفـاء للوعـد اإللهـي ، كانـت تخـص  األولـىالمهمة  واألرجح في نظري أن  
حين أرسـل إلـى بنـي إسـرائيل ، لكـن أكثـر  البعثة األولى للسيد المسيح 

ــــة اليهــــود  ــــه. وهــــذه هــــي زل ــــم يعترفــــوا ب ــــه فل ــــوا مــــن معرفت ــــم يتمكن اليهــــود ل

                                                 
ليتأكد من  "الروح"يمكن للقارئ العودة إلى القرآن وقراءة كل اآليات التي وردت فيها كلمة  1

 يختلف عن االستعمال الحقيقي أي القرآني لهذه الكلمة. "الروح"أن استعمالنا اليومي لكلمة 
مخطوطة ، ك تِبَت فيما بين القرن الثالث قبل الميالد والقرن األول بعده. وقد  870وهي  2

 في مغارات ق مران بفلسطين. 1956و  1947جدت هذه المخطوطات في سنة و  
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ــــه التاريخيـــة.  فإنـــه مبعـــوث فيهـــا للبشـــرية ، وهـــي عالميـــة  الثانيـــةأمــــا مهمت
وبيــــوم الســــاعة وب يــــةهلاآخر زمـــان الججمعـــاء وهــــذه المــــرة يتعلـــق األمــــر بــــ

 .القيامة

 

 فهـــي دعــــواهم بالمســـيح  رغــــم اعتـــرافهمأمـــا زلـــة المســـيحيين التاريخيـــة 
ــ ح فيهــا. فــإن كــان اليهــود يلحــون علــى كــون المســي هملو  معرفــة طبيعتــه وتَق

  َمجيئـه ، فـإن المسـيحيين  حـينه طبيعتِّ  هو الذي يشرح ويوضح حقيقة
ون أنه أعلنها لما جاء للمرة األولى وذلك بقوله حسب ادعاءهم أنـه ابـن يقر  
هـــذا االعتقـــاد عنـــد المســـيحيين  قطعيـــاإن اليهـــود والمســـلمين يرفضـــون  هللا.

قـرون إال أنهـم ي فرغم أنهم يرون خصوصية فـي طبيعـة السـيد المسـيح 
 :هللا تعالى  قالوفي القرآن  .بأنه ليس بإله وال ابن إله

  لٱ لۡۡلَــقه لٱ إ نهَمــالٱ لٱ لَّه لٱ إ له لٱ د يــن ُكۡ لٱ َوَللٱ َتُقوۡـُـوالٱْ لََعَ لٱ َللٱ َتۡغلُــوالٱْ ف  ۡهـَللٱ لۡلك َتَٰــب 
َ
َيَٰٓأ

لٱ َمـملٱۡ لٱ لَۡۡمس  حلٱُ  ََٰهـا لٱ إ ََلَٰ ۡلَقى
َ
ۥ لٱ ن م  ۡنـُه لٱ لٱ َيَ لٱ َوُروحيلٱ ع يََسلٱ لۡبُنلٱ َمۡمَيَ لٱ رَُسـوُللٱ لَّه لٱ َوَُك َمُتـُه

ََٰثٌة لٱ لنَتُهوالٱْ َخرۡيّٗلٱ لٱ  لٱَ َفلٱ  لٱ َوَللٱ َتُقوُۡوالٱْ ثََل َمالٱ لام ُنوالٱْ ب ٱَّه لٱ َورُُسل ه ۦ  هيلٱ الٱ لهُكۡ  لٱ إ نه لٱ إ َلٰـَ ُ ـدي لٱ لٱ َّه َوَٰ  
لٱُ  ۘٞلٱ َّله نلٱ يَُكوَنلٱ ََّلُۥلٱ َوََلي

َ
لٱ أ ۥ  ٱَّه لٱ ُسۡبَحََٰنُه ـ  لٱ ب ِۗلٱ َوَكـَِفَٰ ۡرض 

َ
لٱ لۡۡل لٱ َوَمـالٱ ف  ـَمََٰوَٰت  لٱ لۡسه لٱ ۥلٱ َمالٱ ف 

لٱ   .1لٱ لٱ َوك  َلّٗ
 

 .أما زلة المسلمين التاريخية فـتمس شخصـية المسـيح عيسـى بـن مـريم 
 مـن قل لـوا ةالمبـاال ، بكـل بالمسـيحية السـمح خلـط ديـنهم ربط أو شيةربما خ

                                                 
 .171سورة النساء ، اآلية  1
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مـع  ةصـغر مستو مستنقصة  تهوظهوره وأخفوه حتى أصبحت أهميدوره  أهمية
أن هذه الدراسة تثبت قطعيا أنه فـي القـرآن هـو المعنـي األول بـأمر السـاعة 

 .والقيامة

 

فيه من شيء قد أشار إلى هذا الموقف  تعالى والقرآن الذي ما فرط هللا
يََ لٱ َمثًََللٱ إٱذَالٱ قَۡوُمَكلٱ مٱۡنهلٱُ   :قوله وذلك في  َۡ الٱ ُضٱَبلٱ لۡبُنلٱ َم ونلٱَ لٱ َوَّم ِه ـدُّ  .1 57 يَصٱ

 وذلــك فــي 57المــذكور فــي اآليــة  "الصــد"وبعــد بضــع آيــات نقــرأ تحــذيرا حــول 
ن ِهُكُ لٱ َوَللٱ  قولــه تعـالى:  َِۡطَُٰن لٱ إٱن ِهُهۥلٱ يَُصد ِه َّييلٱ لّش ِه بـٱ يلٱ مُّ  62 لَُكۡ لٱ َعُدو 

2
وقـد ؛  

ٱَهـالٱ    : قال تعالى قبلهـا عـن عيسـى لٱ ب ن ِه اَعةٱلٱ فَـََللٱ َتۡمـََتُ ٱلس ِه ِإَون ِهُهۥلٱ لَعٱۡل يلٱ ل 
ۡسَتقِٱ يلٱ  لٱ مُّ َرَٰطي لٱ َهََٰذالٱ صٱ ى  .3 61َولت ِهبٱُعونٱ

 
رغم أن ظـاهرة االنتظـار توجـد فـي اإلسـالم وفـي كـل مـن اليهوديـة  اً هكذا إذ

والمســيحية إال أنهــا أقــل حيويــة عنــد المســلمين ممــا هــي عليــه عنــد اليهــود 
 والمسيحيين.

 

ويليــق هنــا أن نقــف عنــد نقطــة مهمــة هــي أن المســلمين مــع إجمــاعهم علــى 
كمــا تــنص  يــةهلاالج فــي آخــر زمــان عــودة المســيح عيســى ابــن مــريم 

                                                 
 .57سورة الزخرف ، اآلية  1
 .62سورة الزخرف ، اآلية  2
 .61، اآلية  سورة الزخرف 3
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 ،  (…وإنه  لعلم  للسذاعة  ) ( : الزخرف) 43من السـورة  61عليه اآلية 
1فإن أكثرهم ينتظر عودة

 أيضا.   المهدياإلمام  2أو مجيء 

فكما وجدنا مفهوم انتظار شخصيتين في اليهودية فـإن هـذا المفهـوم موجـود 
ـــــين فـــــي اإلســـــالم أيضـــــا. والحقيقـــــة أن  الشخصـــــيتين تتطابقـــــان مـــــع وظيفت

واألمـــر متعلـــق  تلتقيـــان فـــي كونهمـــا تســـعيان إلـــى الهـــدف نفســـهومهمتـــين 
   .وَّللا  أعلم بشخص واحد

 
* * * 

 
فـي آخـر  جاء في القـرآن ذكـر صـريح لرجـوع المسـيح عيسـى بـن مـريم 

 : ـىــالـــه وتعـانــه سبحـولـ، وق م للسـاعة"ـلـ"عووصف أنه  الجاهلية زمـان
  لٱ لٱ إٱل ِه لٱ لۡلكٱَتَٰبٱ ۡهلٱ

َ
ٱۡنلٱ أ لٱ َوَيـۡوَملٱ لۡلقٱَيََٰمـةٱلٱ يَُكـوُنلٱ ِإَونلٱ م  هٱۦ  ـٱ لٱ َقۡبـَللٱ َمۡوت ٱهۦٱ لٱ ب ََّلُۡؤمٱََن ِه

ــهٱِدّٗلٱ  ِۡهٱۡ لٱ َش ــ
.  لكــن لــم يــأت كــالم صــريح عــن المهــدي .3 159 اَعلَ

فـــــالقرآن ال يـــــذكر إال شخصـــــية واحـــــدة. لـــــذلك ال نجـــــد فـــــي القـــــرآن لفظـــــة 
. لكــــن نجــــد كلمــــة قريبــــة منهــــا رســــما ونطقــــا بــــل وتكتــــب بــــنفس "المهــــدي"

. والمهــد معنــاه "المهــد"الحــروف المنطوقــة فــي الكلمتــين. وهــذه الكلمــة هــي 
الموضع الذي يهيأ فيه فراش الصبي. أما الصيغة الفعليـة لهـذه الكلمـة فلهـا 

 عدة معان منها بسط ووطأ وسوى وأصلح.

                                                 
 حسب الشيعة. 1
 حسب السنة. 2
 .159، اآلية  سورة النساء 3
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م ه  مــن المهــد وه د ي  مــن المهــديفــرغم أن مــادتي هــاتين الكلمتــين )
 "المهـد"ال سـيما أن كلمـة  ( مختلفتان فإنهما قريبتان بطريقة تثير التساؤلد

لم ترد في القرآن إال بالكسـر أي مجرورة الدال مما يجعلها دوما في صيغة 
 . "المهدي"تسهل على القارئ إيصالها وربطها بكلمة 

   

لــم تــرد إال ثـالث مــرات فـي القــرآن كلــه  "المهــد"وأهـم مــن ذلـك هــو أن كلمـة 
كـل اسم كل سورة ، و  وذلك في ثالث سور مختلفة أي بنسبة مرة واحدة في

مباشـــرة.  ســـورة مـــن هـــذه الســـور يشـــير إلـــى المســـيح عيســـى بـــن مـــريم 
أضــف إلــى ذلــك أن هــذه الكلمــة وردت فــي القــرآن دومــا فــي ســياق الحــديث 

 : دون غيره من العالمين عن المسيح عيسى بن مريم 
 3الســـورة  مـــن 46اآليـــة  جـــاءت هـــذه الكلمـــة ألول مـــرة فـــي القـــرآن فـــي 

ـــرا " "آلواســـمها  . وهـــي ســـورة تحمـــل اســـم أب مـــريم أم الســـيد المســـيح عم
 : فهي ابنة عمران عليهما السالم

  لٱ قَالَلٱ لٱُ ـإ ۡذ لٱ يُبَۡش   َ لٱ لَّه لٱ إ نه لٱ َيََٰمۡميَُ  لٱ لَۡۡمَلَٰٓئ َكُة لٱ لَۡۡمس  ُحلٱ لٱ ب َكل َمة لٱ لٱ ك لٱ  ت  لٱ لۡسُمُه م  ۡنُه
ۡن لٱَ لۡبُنلٱ َمۡمَيَ لٱ وَج  هّٗلٱ ع يََسلٱ  لٱ لَلُّ َمة لٱ َوم نلٱَ الٱ ف  ب َّيلٱ لٱ الٱ َولٓأۡلخ  َوُيَكل  ُ لٱ لنلهاَسلٱ لٱ 45لُۡۡمَقمه

لٱ  لٱ لٱ لَۡۡمۡهد لٱ ف  ّيلٱَ َوَكۡهَلّٗ َٰل ح    46 لٱ َوم َنلٱ للصه
 

  إشارة إلى  "المائدة"واسمها  5السورة من  110اآلية أما ثاني مرة ففي
 : حادثة في حياة المسيح عيسى بن مريم 
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  ت لٱ َ لٱ َوََٰل  َٰ لٱ َعَلۡ َكلٱ َولََعَ لٱ ن ۡعَمَّت  لٱ لۡذُكۡم لٱ َيَٰع يََسلٱ لۡبَنلٱ َمۡمَيَ  ُ لٱ قَاَللٱ لَّه يهدتَُّكلٱ إ ۡذ
َ
لٱ ن َكلٱ إ ۡذ

لٱ  لٱ تَُكل  ُ لٱ لنلهاَسلٱ ف  لٱ لۡلُقُدس    110)…(  لٱ َوَكۡهَلّٗ لٱ لٱ لَۡۡمۡهد لٱ ب ُموح 
 

  أي  19السـورة  مـن 29اآليـة  ففـي "المهد"وأما آخر مرة جاء فيها ذكر
 : وهي أمه عليهما السالم "مريم"

  لٱ َشاَرۡتلٱ إ ََّلۡه ِۖلٱ قَاُۡوالٱْ َكۡ َفلٱ نَُكل  ُ لٱ َمنلٱ ََكَنلٱ ف 
َ
لٱ فَأ   29 اَصب   ّٗلٱ لَۡۡمۡهد 

 

" ومنهــا اشــتقت كلمــة د -هـــ  –م إن كلمــة "مهــد" مكونــة مــن ثالثــة أحــرف "
إشــارة إلــى كــون " هــي  رحـ هممـو ولهمما يفمم "تمهيــد". وبالتــالي فــإن عبــارة "

 فـي سـنوالثانيـة اكتمـاال  تمهيدال بمهمتين األولى كانت ك ِّ قد وُ  عيسى 
وهللا  همــة الثانيــة لعيســى بــن مــريم ، ففــي هــذه الفتــرة تــتم الم 1ةلــو كهلا

 .أعلم

 
* * * 

 

غـداة إن غداة آخر يوم من شهر رمضان يـوم عيـد عنـد المسـملين. كمـا أن 
2الحـجيـوم عرفـة ، وعرفـة قمــة 

ورمضـان هــو ، هـو يـوم عيــد أيضـا.  وســناه 

                                                 
، والعرب تقول اكتهل النبت: طال وانتهى  وسن الكهولة هو انتهاء الشباب واكتمال القوة 1

 .ظهر نورهمنتهاه وفي الصحاح تم طوله و
 هي الفريضة التي ال يتم الحج بدونها.وقفة عرفة  2
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( 9وعرفــة هــو اليــوم التاســع ) مريــةقالســنة ال فــي حســاب( 9الشــهر التاســع )
 من ذي الحجة.

 

 وعــودةُ  إعــادةُ . والعيــد رجــعأي  ميعــود" –"عــاد مشــتقة مــن  "العيــد"إن كلمــة 
 اً إذ "العيــد"مــا بعــد وقــت معــين. فــالمعنى األول لكلمــة  مناســبة   ورجــوعُ 

مــرة فــي القــرآن كلــه  "عيــد"جــاءت كلمــة قــد و  هــو اإلعــادة والعــودة والرجــوع.
فقط ، وأرادت حكمة العلي القـدير أن تكـون علـى لســان عيسـى بـن  1واحدة
 : مريـم 

 

   لٱ لٱ لۡۡلََوارٱيُّوَن لٱ قَاَل َِۡنالٱ إٱۡذ لٱ َعلَ ٱَل لٱ ُيزَن  ن
َ
لٱ أ لٱ َربَُّك ُِع لٱ يَۡسَتطٱ لٱ َهۡل َيَ  َۡ لٱ َم َيَٰعٱيََسلٱ لۡبَن

ٱَدةّٗلٱ  ئ
ملٱَ لٱ َما  لٱ لّس ِه ٱَن لٱ ُكنُت لٱ ا ءٱِۖلٱ م  لٱ إٱن َ لٱ لَّ ِه ْ لٱ لت ِهُقوا لٱ لٱ لٱ قَاَل ۡؤمٱنٱََّي نلٱ لٱ لٱ 112لٱ مُّ

َ
لٱ أ لٱ نَُٱيُد

ْ قَاُّوا
لٱ  لٱ َصَدۡقَتَنا لٱ قَۡد ن

َ
لٱ أ لٱ َوَنۡعلََ  لٱ قُلُوبُنَا لٱ َوَتۡطَمئٱن ِه لٱ مٱۡنَها ُكَل

ۡ
لٱ مٱَنلٱ ن ِهأ َِۡها لٱ َعلَ َونَُكوَن

ينلٱَ  َٰهٱدٱ ٱَدةّٗلٱ لٱ لٱ 113لٱ لٱ للش ِه ئ
لٱ َما  َِۡنا لٱ َعلَ نزٱۡل

َ
لٱ أ لٱ َرب ِهَنا  لٱ لّل ِهُه  ِه َيَ  َۡ لٱ َم لٱ عٱيََسلٱ لۡبُن لٱ قَاَل ٱَنلٱ لٱ لٱ  م 

ملٱَ  لٱ لّس ِه لٱ نَلَا لٱ تَُكوُن َلٱ لٱ اعٱِدّٗلٱ ا ءٱ نلٱ و ِه
َ
ٱ لٱ َوَءايَةّٗلٱ ۡل  َٱنَا لٱ َوَءاخٱ ٱنلٱ ا لٱ م  لٱ َخرۡيُ نَت

َ
لٱ َوأ لٱ َولۡرزُۡقَنا َك 

َٰزٱقٱَّيلٱَ   2 114 لٱ للر ِه
 

حصــل بالماضــي. وهــذا المعنــى يقــوي  مهــم    حــدث   بمناســبةِّ  احتفــالٌ  والعيــد
بالمائــدة ، بعــد الصــوم وإتيانــه   المهــدي عيســى بــن مــريمفكــرة عــودة 

                                                 
 : الفرائد القرآنية في الجزء األول. 3أنظر الملحق رقم  1
2
 .114-113-112، اآلية  سورة المائدة 
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العيـد الحقيقـي  هـذا هـو،  1الـن ِّعم اإللهيـة والحـج والمعرفـةمائـدة و مائدة العلم 
 للمؤمنين. 

 
* * * 

"آل عمران" هـم عائلـة "عمـران" أب مـريم عليهـا السـالم. ومـن بـين الكلمـات 
ــاالتــي  ــي كتابته :  أوالهمــامــع "عمــران" كلمتــان تثيــران االنتبــاه.  تشــترك ف
 "آل"إلـى  أضـفناها، فلـو  "حياة"أي  ر"م  "ع  برفع العين وهو مثنـى  را "م  "الع  

ش عمــره األول الــذي عــا إشــارة إلــى عيســى بــن مــريم قلنــا "آل ُعُمــران" 
 .وهللا أعلم زمان الجاهليةآخر والذي يعود ثانية في 

بمعنــى "البنيــان والتعميــر فــي األرض". فمنــذ  را "ْمــ"ع  هــي  الكلمــة الثانيــةو
 بـــدأت اإلنسانيــــة ســـيرها وتقـــدمها لـــم تصـــل إلـــى درجـــة مـــن العمــــران كـــالتي

العمــران هــا فــي عصــرنا هــذا. فــالقرن الواحــد والعشــرون هــو قــرن إلي وصــلت
والبنيـــان وقـــد ذكـــرت هـــذه الظـــاهرة فـــي حـــديث تطـــاول البنيـــان كعالمـــة مـــن 

  2.عالمات الساعة

ال مهــدي إال " رســول هللا محمــد عــن  وي مــا رُ أن  هــذه النقــاط كلهــا تثبــت 
 4اإلمـام البـاقركمـا روي عـن  .3" إنما هو الحديث الصـحيحعيسى بن مريم

مــن الســورة  61أئمــة أهــل البيــت علــيهم الســالم أنــه علــق علــى اآليــة  خــامس
                                                 

1   ِۡۡهٱ لٱ
لٱ َعلَ لٱ يَُكوُن لٱ للۡقٱَيََٰمةٱ لٱ َوَيۡوَم ٱهٱۦ  لٱ َمۡوت لٱ َقبَۡل ٱهۦٱ لٱ ب لٱ ََّلُۡؤمٱََن ِه لٱ إٱل ِه لٱ للۡكٱَتَٰبٱ ۡهلٱ

َ
لٱ أ ٱۡن دّٗلٱ لٱ ِإَونلٱ م  لٱ َشهِٱ .  ا

 .159سورة النساء ، اآلية 
2
 البخاري ، كتاب الفتن. 
3
 رواه أنس بن مالك ، سنن ابن ماجة ، كتاب الفتن. 
4
 م. 733ه/ 114المتوفي سنة  
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: "هـــو المهـــدي ،  بقولـــه  حعلممم   حلسممم   وإنممم    أي قولـــه تعـــالى :  43
يكون في آخر الزمان. وبعد خروجه يكـون قيـام السـاعة وإماراتهـا ودالالتهـا 

 .  1وقيامها"

 
* * * 

"علــــم  لنعــــد اآلن إلــــى اآليــــة التــــي تــــنص علــــى أن عيســــى بــــن مــــريم 
أت أيضـا بفـتح العـين رِّ ، وقـد ُقـ م"ْلـ"ع  . إن الكلمة المستعملة هنا هـي للساعة"
 زُ يَّــمَ م : الشــيء أو الشــخص الــذي تُ َلــومــن معــاني العَ  م للســاعة"َلــ"عَ والــالم : 

به األشيـاء وتعرف وفي السياق الحالي به تعرف الساعة أو قـدومها. كمـا أن 
المــروي عــن رســول حــديث الم : الرايــة. وهــذا المعنــى يــذكرنا بَلــمــن معــاني العَ 

"إنـــه  وفيـــه تلمـــيح لألعـــداد والرقـــوم : قـــدوم اإلمـــام المهـــدي حـــول  هللا 
يخرج في آخر الزمان مـن المغـرب األقصـى يمشـي النصـر بـين يديـه أربعـين 

فيها اسم هللا األعظـم مكتوب فال تهزم لـه  رقومبيض وصفر فيها  رامياتهميال 
راية وقيام هذه الرايات وانبعاثها من ساحل البحر بموضع يقال له ماسـنة مـن 

مع قوم قد أخذ هللا لهم ميثـاق النصـر والظفـر  الرامياتهذه  فيعقدقبل المغرب 
 (… ) ۡٱلٱ ُهُ لٱ لُّۡمفلٱ ۡزَبلٱ لَّ ِه لٱ يٱ َل لٱ إٱن ِه

َ
ٱ لٱ أ ۡزُبلٱ لَّ ِه ئٱَكلٱ يٱ ْوَلَٰٓ

ُ
22 لٱُحونلٱَ أ

2 3. 

 

ـاَعةٱلٱ لٱ ِإَون ِهُهۥ ( الزخـرف) 43من السـورة  61إن العالقة بين اآلية  ٱلس ِه  4 لَعٱۡلـ يلٱ ل 
كــل منهمــا يفســر اآلخــر. فاآليــة  وهــذا الحــديث لهــا أهميتهــا مــن عــدة أوجــه.

                                                 
 .169ونور األبصار ص  85، وإلزام الناصب ص  149منتخب األثر ص  1
2
 .22، اآلية  سورة المجادلة 
 روي من حديث ابن مسعود وغيره من الصحابة وأورده القرطبي في التذكرة. 3
غالبية المفسرين أن الكالم عن عيسى بن مريم عليهما السالم وبعضهم يرى أنه عن ترى  4

 .ه عنهما معاالقرآن وغيرهم يرى أن
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م للسـاعة ، والحـديث يـنص َلـم أو عَ ْلـعِّ  تنص على أن عيسى بن مريم 
وراياته تحوي رقوما فيهـا اسـم هللا. والرقـوم هـي  على أن أعالم المهدي 

 .  أي أن األرقام لغة الرموز المرقمة وعليه فهي رموز باألرقام

ــمَ ورســالة مكتوبــة بلغــة مرقومــة تســتلزم علمــا يُ  ن مــن قراءتهــا والكشــف عــن ك ِّ
ـة أو المكتوبـة فحواها حتـى يـتم فهمهـا. فـالتمكن مـن قـراءة هـذه اللغـة المرقم ـ

ـــى رايـــات المهـــدي  بقـــراءة باألرقـــام يســـمح اســـم ا هـــو و  المكتـــوب عل
. فاألمر يتعلق هنا بعلـم يسـمح بالوصـول إلـى معرفـة هللا مـن خـالل األعظم

 .اسمـه

االنتظـار  بفتـرةالمعروفة فـي اليهوديـة  الفترةوهذه المعرفة هي إحدى ميزات 
 : أي انتظار السيد المسيح 

. ويحـل عليـه 2وينمـى فـرع مـن أصـوله  ميسـى. ويخرج غصن من جـذع 1"
ـــــة  ـــــوة ، روح المعرف ـــــرب ، روح الحكمـــــة والفهـــــم ، روح المشـــــورة والق روح ال

 . ال يسيئون وال يفسـدون ، فـي كـل جبـل قدسـي ، ألن9( …وتقوى الرب )
1األرض تمتلئ من معرفة الرب ، كما تغمر المياه البحر"

. 

:  عند اليهود والنصارى يسمى ، والمسيح   هو أب داود "ميسي"و
)التي تنطق في  "Jessé"ميسى/"ابن داود" ألنه من ساللته. ثم إن كلمة 

)التي تنطق في  "Jésus"عيسى/( تخفي عالقة مع اسم جسيالفرنسية 

                                                 
 .9-1:  11التوراة ، سفر أشعيا ،  1
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الفرنسية جيزو(. وفي العربية ال تختلف كتابة هاتين الكلمتين إال بحرف 
/  Jessé"في الفرنسية فلفظة  . أما"عيسى / ميسى"واحـد هو العين )ع( : 

. وهللا / جيزو" Jésus"قريبة جدا على المستوى الصوتي من لفظة  جسي"
أو  "علمم"أي  / جي سي"  "J’ai su يمكنه أن يقول بشأن عيسى

"Je sais "فانظر إلى التقارب الصوتي بين : "أعلم"أي  / جو سي .
"Jessé  /Jésus/J’ai su /Je sais  " جيسي / جيزو / والتي تنطق"

"ميسى / وبالعربية تنطق  "علمم / أعلم"والتي تخفي  جي سي / جو سي"
للحق عز  ادة عيسى ــنجد شه مــــــريــكـالـرآن ــــوفي الق .عيسى"
َُٰ لٱ (  …)  وجل : نَتلٱ َعل ِه

َ
َك لٱ إٱن ِهَكلٱ أ لٱ َنۡفسٱ لٱ َمالٱ فٱ ۡعلَُ 

َ
لٱ أ لٱ َوَل  لٱ َنۡفَسٱ لٱ َمالٱ فٱ َتۡعلَُ 

ُِوبٱلٱ   116  لۡلُغ
1. 

 
* * * 

 

 " جاءت في القرآن مرتين فقط :الدخا إن كلمة "

 مرة ارتباطـا ببدايـة الخلـق : أول   لٱ َ َما ءٱلٱ َوِهٱ لٱ إٱََللٱ لّس ِه لٱ لۡسَتَوىَٰٓ لٱ ُدَخانيلٱ ُث  ِه
ٱعٱَّيلٱَ  ئ

تَيَۡنالٱ َطا 
َ
الٱ قَاََلَا لٱ أ َۡهّٗ ۡولٱ َك

َ
َِالٱ َطوًًۡعلٱ أ ٱ لٱ لئۡت ۡرضٱ

َ
ٱۡۡل  ؛ 2 11 َفَقاَللٱ ََّهالٱ َوّ

 للسـاعةمـرة كعالمـة  ثاني وآخرو  :  ـَما ُءلٱ لٱ لّس ِه َتٱ
ۡ
فَٱۡرتَقٱـۡبلٱ يَـۡوَملٱ تَـأ

ٱُدَخان لٱ  لٱ لٱ ب بٱَّي  َّلٱ لٱ َيۡغََشلٱ لنل ِهاَس لٱ   10مُّ
َ
  3 11 َهََٰذالٱ َعَذاٌبلٱ أ

                                                 
 .116سورة المائدة ، اآلية  1
 .11سورة فصلت ، اآلية  2
3
 .11-10سورة الدخان ، اآلية  
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 19. والسـورة 44هو االسـم الـذي تحملـه فـي المصـحف السـورة  "الدخا "و 
هــي أم مــن وصــفه  "مــريم"فــي ترتيــب التنزيــل ؛ و  44( تحمــل الــرقم مــريم)

ونـزول  "الدخــا ". كما جاء في الحديث أيضا أن 1"عة"علم للساهللا بكونه 
تـرون  قال إنهـا لـن تقـوم حتـىمن عالمات الساعة : " عيسى بن مريم 

والـدجال والدابـة وطلـوع الشـمس مـن مغربهـا  الـدخانقبلها عشر آيات فذكر 
   .2("…صلى اللهم عليه وسلم ) ونزول عيسى ابن مريم

 

ذا العصـــر زمـــان عـــاش فيـــه اإلنســـان وســـط الـــدخان كمـــا فهـــل وجـــد قبـــل هـــ
يعيشه في عصرنا هذا ؟ فالمدن العالمية الكبرى مـثال كلهـا يغشـاها حجـاب 
 من الـدخان نظـرا لكثـرة التلـوث النـاجم عـن تفـاقم الصـناعة وكثـرة السـيارات.

لمنــع ُســنَّت قــوانين عــدة نطــاق ظــاهرة التــدخين قــد اتســع لدرجــة أن  أن مــاك
 األماكن العامة.التدخين في 

 

الكل يعلـم أن انتشـار الـدخان ، مهمـا كـان نوعـه ، لـه آثـار مضـرة بالصـحة 
(. كمـا ال يخفـى علـى أحـد ...العامة )مشاكل في عملية التنفس ، السـرطان

أن النتائج السلبية الناتجة عن التلوث الصناعي والتي تنعكس بصفة بشـعة 
رارها علــى المــدى القريــب بــدأت أضــقــد فــي المعمــورة  التغييــر المنــاخيعلــى 

 ها.عليتتجلى يوما بعد يوم مهددة مستقبـل الكرة األرضية وبالتالي الحياة 

                                                 
 .61سورة  الزخرف ، اآلية  1
 رواه مسلم ، باب الفتن وأشراط الساعة. 2
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مـوت وتهديـد للحيـاة نـراه يتطابــق مـع مـا  لَ فبعد أن أصبح الدخان آفة وعامِّ 
َّلٱ  وصفه به القرآن : 

َ
، وذلك سواء على المستوى الشخصي  1لٱ َعَذاٌبلٱ أ

نظرا لعادة التدخين أو على المستوى العام نظرا للتلـوث الصـناعي الـذي مـا 
 لبث يخرب الطبيعة.

 
* * * 

 
اتبـــاع وهـــو الـــدجال خـــروج الـــواردة فـــي األحاديـــث ومـــن عالمـــات الســـاعة 

عــن قصــد اإلنســان وكـل مــن يســعى إلــى مخادعـة والكفــر الخرافـات والجهــل 
الـــدجالين بهـــم َعـــَور ال يـــرون العلـــم إال بعـــين واحـــدة وإن رأوه  لكـــن. ووعـــي

نسـيها تطمـس كـل سـعي روحـي لإلنسـانية لكـي  ُيعو ِّرونه. كمـا أن محـاوالت
هللا ، لـــم يبلـــغ علـــى مـــدى التـــاريخ درجـــة أبعـــد ممـــا وصـــل إليهـــا فـــي هـــذا 

" فالمسيــح مسـح" هي صـيغة فعيـل مـن "المسيحولنذكر أن كلمة " العصر.
بالتـــالي هـــو نقـــيض المســـح. إنـــه يحـــافظ و  نقـــيض المســـيح الـــدجال هـــو 

 على قناع الباطل.

  ََهن ِهَ لٱ َكثٱريّٗلٱ نَالٱ ۡلٱ
ۡ
لٱ َولَولََقۡدلٱ َذَرأ ٱ ن  ٱَنلٱ لۡۡلٱ ِۖلٱ َُّهۡ لٱ قُلُوبيلٱ الٱ م  نسٱ لٱ َيۡفَقُهوَنلٱ لٱ إۡلٱ ٱَهـالٱ َوَُّهـۡ لٱ ل ِه ب

ۡعَُّييلٱ 
َ
ٱَهالٱ َوَُّهۡ لٱ َءاَذانيلٱ لٱ أ وَنلٱ ب ُ لٱ ُيۡبۡصٱ ٱَها  لٱ لٱ ل ِه لٱ يَۡسَمُعوَنلٱ ب

لٱ بَـۡللٱ ُهـۡ لٱ لٱ ل ِه نَۡعَٰ ٱ
َ
َكلٱ َكـٱۡۡل ْوَلَٰٓئـٱ

ُ
أ

                                                 
 .11سورة الدخان ، اآلية  1
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ْوَلَٰٓئ َكلٱ ُهُ لٱ لۡلَغَٰف لُوَنلٱ 
ُ
َضلُّ لٱ أ

َ
تيلٱ   ؛  1لٱ 179أ لٱ َب   َنٰـَ ُتُۢ لٱ ُصـُدور لٱ لٱ بَۡللٱ ُهـَولٱ َءاَيٰـَ ف 

وتُوالٱْ لۡلع ۡلَ  لٱ َوَمالٱ ََيۡحلٱَ لَّله يَنلٱ 
ُ
َٰل ُموَنلٱ ُدلٱ أَِبأ لٱ للظه َٰت َنا لٱ إ له   .  2 49َي

 
* * * 

 
 : وهي على التوالي إن بعض سور القرآن تحمل أسماء حيوانات

 ؛( 2)السورة  "البقرة" .1
 ؛( 16)السورة  "النحل" .2
 ؛( 27)السورة  "النمـل" .3
 ؛ (29)السورة  "العنكبـوت" .4
 ؛( 105)السورة  "الفيل" .5
 .(106)السورة  "قريش" .6

 

فـي المصـحف هـي سـورة  6سور ؛ والمالحـظ أن السـورة رقـم  6وعها ومجم
 . "األنعام"

تخــرج مــن األرض. وقــد ذكرهــا هللا ســبحانه  دابــةومــن عالمــات الســاعة أيضــا 
ــۡ ه ۡ لٱ   : النمــل() 27الســورة مــن  82اآليــة  وتعــالى فــي

ــۡوُللٱ َعلَ ــَعلٱ لۡلَق ِإَوذَالٱ َوَق
ۡخمَۡجَنالٱ َُۡهۡ لٱ 

َ
لٱ لٱ َدٓابهةّٗلٱ أ ۡرض 

َ
نهلٱ لٱ م  َنلٱ لۡۡل

َ
َٰت َنالٱ َللٱ يُوق ُنونلٱَ لنلهاَسلٱ ََكنُوالٱْ أَِبلٱ تَُكل  ُمُهۡ لٱ أ    . 82 َي

ـــةأول مـــا يالحـــظ هنـــا هـــو التقـــارب الصـــوتي بـــين كلمـــة " " فـــي العربيـــة داب
   .دابة جمع "des bêtes/"ديباتومقابلتها في الفرنسية 

                                                 
 .179رة األعراف ، اآلية سو 1
 .49سورة العنكبوت ، اآلية  2
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صــوتيا  . وهــذه اللفظــة قريبــة"النمــل"تحمــل اســم دابــة صــغيرة هــي  27والســورة 
ــــن  "أَ الفرنســــية التــــي تنطــــق  "animal"مــــن لفظــــة  ،  والتــــي تعنــــي "دابــــة ل"َم

. ونالحــظ هنــا أن الكلمــة مؤنثــة فهــي تحمــل "نملــة"جمــع  "النمــل"و. حيــوان"
تــاء فــي آخرهــا. ومعــروف أن العــرب ال تنطــق هــذه التــاء فــي آخــر الكــالم. 

بفتح الالم وهو الغالـب فـي النطـق. وأقـرب كلمـة فـي  "لَ مْ "نَ أو  "هْ لَ مْ "نَ فتقول 
وهي كلمة تعبر عن مفهـوم الكثـرة.  "نمأل"العربية من هذه الكلمة هي لفظة 

( ، يي  م  فـورْ ) "fourmiller"وهذا المفهوم يعبر عنه أيضا بالفرنسية بلفظـة 
. "نملـــة"( التـــي تعنـــي فـــورمي، ) "fourmi"وهـــي لفظـــة مشـــتقة مـــن كلمـــة 

ِ ٱلٱ لٱ بــالعلوم الربانيــة وقمتهــا  مليئــة 27والســورة  ٱلٱ لّــ َِهٱ ِنَٰملٱ لّــ َِهيٱ   ِمۡسِبلٱ لَّ ِه
 .30الواردة في اآلية 

 

 :هاتين اآليتينفي  "دابة"تقترن بكلمة  "األرض"إن كلمة 

  ( قولـه تعـالى : النمل) 27من السورة  82في اآلية  ِإَوَذالٱ َوَقـَعلٱ لۡلَقـۡوُللٱ
ََۡجَنالٱ َُّهۡ لٱ  ۡخ

َ
ِۡهٱۡ لٱ أ

ةّٗلٱ َعلَ لٱ لٱ َدٓاب ِـه ۡرضٱ
َ
ٱـَنلٱ لۡۡل ن ِهلٱ لٱ م 

َ
ٱُمُهـۡ لٱ أ اَسلٱ ََكنُـوالٱْ لٱ تَُكل  َٰتٱَنـالٱ َللٱ أَِلنل ِـه َي

 ؛  82لٱ يُوقٱُنونلٱَ 

  سبأ( :  34من السورة  14وفي اآلية(  ِۡـهٱلٱ لَّۡمـۡوَتلٱ َمـالٱ َِۡنالٱ َعلَ الٱ قََض فَلَم ِه
لٱ  ٱهۦٱ لٱ إٱل ِه لٱ َمۡوت َٰ لٱ َدّ ِهُهۡ لٱ لََعَ ۡرضٱ

َ
نلٱ ل ِهۡولٱ لٱ َدٓاب ِهُةلٱ لۡۡل

َ
لٱ أ نُّ لٱ لۡۡلٱ لٱ تَبَ ِِهَنتٱ الٱ َخ َِه لٱ فَلَم ِه ۥ  تَُه

َ
ُكُللٱ مٱنَسأ

ۡ
تَأ

لٱ لُّۡمهٱَّيٱلٱ  لٱ لۡلَعَذابٱ َِۡبلٱ َمالٱ َۡلٱُثوالٱْ فٱ  . 14 ََكنُوالٱْ َيۡعلَُموَنلٱ لۡلَغ
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، فـي  تـذكر مـوت سـليمان  دابـة األرضهذه اآلية التي جاء فيها ذكـر 
لٱ إٱَذا لٱ    :ان جاء ذكره متصال بسـليم 27في السورة  النملحين أن  َٰٓ َيَّت ِه

لٱ َوادٱلٱ  َٰ ــۡوالٱْ لََعَ تَ
َ
ــلٱلٱ أ ــۡتلٱ لٱ لنل ِهۡم ــةيلٱ قَالَ ــالٱ لٱ َنۡملَ َه يُّ

َ
أ ــُللٱ َيَٰٓ ــكٱَنُكۡ لٱ َللٱ لٱ لنل ِهۡم ــوالٱْ َمَسَٰ لۡدُخلُ

ونلٱَ  َُ َِۡمَُٰنلٱ وَُجُنوُدهُۥلٱ وَُهـۡ لٱ َللٱ يَۡشـُع َمن ِهُكۡ لٱ ُسلَ نالحـظ هنـا أن النملـة   18 َُيۡطٱ
 .3، كالجان الذي يتكلم هو اآلخر 2والهدهد يتكلم 1تتكلم والدابة تتكلم

 

التـي تعنـي  /جـا "gènes"يقابلها صـوتيا فـي الفرنسـية كلمـة  "الجا "وكلمة 
َخلََقلٱ  . فالقرآن يتحدث عن أصل الجان وذلك فـي قولـه تعـالى: "الجينات"

ارٱلٱ  لٱ َكٱۡلَفخ ِه نَسََٰنلٱ مٱنلٱ َصۡلَصَٰل  ار لٱ لٱ 14لإۡلٱ
ٱنلٱ ن ِه لٱ م  ارٱج  لٱ مٱنلٱ م ِه ن ِه

 .4 15وََخلََقلٱ لۡۡلَا 

 

ــوفـــي الفرنسي ــ ـــمــلــة فـــإن الكـ ــــعــة التـــي تــ ــــنـيـجـ"الن ـر عــــب  ا (ـ/جـــgènesات" )ــ
أي النــار وهــذا  "جهــنم"وهــذه الكلمــة تعنــي  /جهــا (.géhenne)أصــلها كلمــة 

ٱنلٱ لٱ لۡۡلَا ن ِهلٱ وََخلََقلٱ   يتطابق مع جبلة الجان بما أنهم خلقوا من نار: لٱ م  ارٱج  مٱنلٱ م ِه
وعلـم الجينـات يخبرنـا بـأن الجينـات مسـؤولة عـن أعـراض مرضـية .  15 ن ِهار

عّٗلٱ   مختلفـة. ومنهـا يتناسـل اإلنسـان : لٱ قَـَوَيۡوَملٱ َُيُۡۡشُُهۡ لٱ َجِٱ ٱ ـن  لٱ لۡۡلٱ لٱ دٱلٱ الٱ َيََٰمۡعَۡشَ

                                                 
1
 .82سورة النمل ، اآلية  
 .22سورة النمل ، اآلية  2
 .39سورة النمل ، اآلية  3
4
 .15-14سورة الرحمن ، اآلية  



 كشـف الغطــاء -العهود المهدوية 
 

319 

ِۖلٱ  نس  تُ لٱ م  َنلٱ لإۡل  نـُتۡ لٱ ( …) 1  ، 128( …) لۡسَتۡكََثۡ
َ
نهـةيلٱ ِإَوۡذلٱ أ ج 

َ
لٱ لٱ أ لٱ ُبُطـون  ف 

َهَٰت ُكۡ  لٱ  مه
ُ
 .2 32( …)أ

اهر التـي راجـت زيادة على هذا فإن علم الجينات وعلماء الجينات مـن الظـو 
. وفــي القــرن العشــرين علــى وجــه التحديــد اعتبــر بعــض فــي القــرن العشــرين

نــــات غيــــر مرئيــــة للعــــين المجــــردة ئالعلمــــاء المســــلمين أن الجــــن ، وهــــي كا
المذكورة في القرآن، يمكن أن تتوافق أيضا مع الكائنات الحية الدقيقـة التـي 

 يذكرها العلم الحديث وهللا أعلم. 

فيمـــا تتجســـد فظيـــة والمعنويـــة بـــين اللغتـــين العربيـــة والفرنســـية إن العالقـــة الل
نـــاز/ " ؛géhenneيخـــص كلمـــة "جهـــنم" و "جهـــان/ ؛  "genèse"َجنَّـــة" و "جِّ

ــــــب/gène""جــــــان/ "الجــــــان" و ينوتي ــــــة" و "جِّ ــــــة" génotype" ؛ "أجن  نَّ " ؛ "الجِّ
ناز/  "transgénique " ؛ "مجنـون" و "ترانسـجينيك/transgénèse و"ترانسجِّ

 .للعين المجردة مشتركة في كونها خفية وعوامل كلماتكلها فهي 

لٱ  ( : البقرة) 2جاء في السورة  ۡل  لٱ لَّله لٱ َولۡخت َلَٰف  ۡرض 
َ
لٱ َولۡۡل َمََٰوَٰت  لٱ لۡسه لٱ َخۡلق  لٱ ف  إ نه

لٱ م ـَنلٱ  ُ نـَزَللٱ لَّه
َ
اَسلٱ َوَمـا لٱ أ لٱ لۡۡلَۡحم لٱ ب َمـالٱ يَنَفـُعلٱ لنلـه لٱ ََتۡم يلٱ ف  َّت 

لٱ لله َولنلهَهار لٱ َولۡلُفۡلك 
ا ء لٱ لۡ َما ء لٱ م نلٱ مه لٱ َدٓابهة لٱ لٱ سه  

لٱ ف  َهالٱ م نلٱ ُك  ۡرَضلٱ َبۡعَدلٱ َمۡوت َهالٱ َوَبثه
َ
ۡ َ الٱ ب ه لٱ لۡۡل

َ
لٱ لٱ فَأ َوتَۡۡص يف 

لٱ  م لٱ َبّۡيَ لٱ لُۡۡمَسخه َحاب  لٱ َولۡسه لٱ ٓأَلَيَٰت لٱ لۡم  َيَٰح  ۡرض 
َ
َما ء لٱ َولۡۡل    164 َيۡعق لُونلٱَ لٱ ل  َقۡوم لٱ لٱ لۡسه

 
* * * 

                                                 
1
 .128، اآلية  سورة األنعام 
 .32، اآلية  سورة النجم 2



علم للساعة -طلـوع الشمـس من مغربهـا   
 

320 

. وسـبأ "سـبأ"تقـع بسـورة اسـمها  التي تذكر لنا مـوت سـليمان  1إن اآلية
 ذه هي بلدة الملكة التي كانت تحكم قومها وقد أخبر الهدهـد سـليمان ه

،  ن قصــة ســليمان كمــا أ (.النمــل) 27بخبرهــا وقصــتها ترويهــا الســورة 
موازية لقصة الملكـة التـي  ، 2باسم هللا الرحمن الرحيم شرعي ملكوهو صاحب 

S" ، سبأ لكم  على  كانت a b a"  .بالفرنسية 

ب /ci-bas"ي إلى عبـارة وهذه اللفظة كأنما توح  "األدنـى"التـي تعنـي و  "س 
ــدنيا"والمقصــود بهــا عــادة  ــاة ال بهــذا المعنــى  ســبأ. وملكــة بالفرنســية "الحي
 مـن فـوقهم ، وهـي التـي تسـجد وقومهــا للشـمس الـدنياترمز إلـى ملـك هـذه 

ُجُدوَنلٱ وََجد  في هذه الدنيا : هاكاألرض التـي تدور حول َهالٱ َوقَۡوَمَهالٱ يَۡسـ تُّ
لٱ لَّه لٱ ۡ لٱ  لٱ م نلٱ ُدون  ۡمس   .3 24(  …)  لشه

 
* * * 

 

ـــــي ـــــالكه) 18ورة ـالســـــ مـــــن 17ة ـاآليـــــ ف ــــــ( ذكـ ـ ــــــمــرت الشــ ــــــرنـتـقـس مـــ ة ــ
ۡمَسلٱ َوتََمىلٱ  ـف : ــــاب الكهــــحـبأص َ ََٰوُرلٱ َعـنلٱ َكۡهف ه ـ لٱۡ لٱ لۡشه لٱ َذاَتلٱ لٱ إ َذالٱ َطلََعتلٱ تـه

َمال لٱ َذاَتلٱ لِإَوَذالٱ َغَمَبتلٱ تهۡقم ُضُهۡ لٱ لٱ لَّۡلَم َّي لٱ  لٱ فَۡجَوة لٱ لٱ ۡش   لٱ لٱ وَُهۡ لٱ ف  ت  َٰۡ َكلٱ م ـۡنلٱ َءاَيٰـَ م  ۡنُه لٱ َذ
لٱ َفُهَولٱ لُۡۡمۡهَتد ِۖلٱ َوَمنلٱ يُۡضل ۡللٱ فَلَنلٱ ََت َدلٱ ََّلُۥلٱ َوَّل  ّٗلٱ  ُ لٱ لَّه دّٗلٱ لَّه يلٱ َمنلٱ َيۡهد  ۡمش   . 17  االٱ مُّ

وذلــك إشــارة  "التكويـــر"اســمها  81. والســورة 81يصــبح  18فلــو قلبنــا العــدد 
 كعالمة من عالمات الساعة :  ان الجاهليةآخر زمفي إلى الشمس 

                                                 
 .14سورة سبأ ، اآلية  1
 .30سورة النمل ، اآلية  2
 .24سورة النمل ، اآلية  3
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  ٱَرۡتلٱ ۡمُسلٱ ُكو  ۡيَۡضَۡتلٱ (  …)  1لٱ إٱَذالٱ لّش ِه
َ
ا لٱ أ لٱ م ِه  . 14َعلٱَمۡتلٱ َنۡفسي

. والســورة التــي تحمــل هــذا الــرقم فــي القــرآن 91يصــبح  19لــو قلبنــا العــدد و 
 . "الشمس"هي سورة 

فـــي الحـــديث المـــذكور أعـــاله حـــول قيـــام الســـاعة : "إنهـــا لـــن تقـــوم حتـــى تـــرون 
جـاء ،   (…")1 عيسـى بـن مـريمطلوع الشمس من مغربهـا ونـزول و ( …)

ومنــذ القــرن  .الجاهليــة "طلــوع الشــمس مــن مغربهــا" كعالمــة تنبــئ بــآخر زمــان
العشــرين أصــبحت المعمــورة كلهــا "مســتغرِّبة" تــأثرا بالحضــارة الغربيــة. فالشــمس 
ترمز إلى النور وهو يرمز إلى العلم والمعرفـة اللـذين يتجسـدا فـي التقـدم العلمـي 

 والتكنولوجي الغربي المنتشر في أقطار العالم.  

فتبدأ  اللغات الغربية. أما الشمالإلى  اليمينإن العربية والعبرية تكتبـان من 
والشــرق هــو منبــت الحضــارة اإلنســانية ، لكنهــا  .اليمــيننحــو  الشــمالمــن 

ـــا أو ســـلبيا عالميـــا  ـــه تكتمـــل إيجابي نضـــجت وتطـــورت فـــي الغـــرب وهـــي في
 .، إن شاء هللا ونتمنى أن يكون ذلك إيجابيا

 

ـــفــي اللغ /  quatre-vingt"وينطــق :  80العــدد  ويقــرأ يكتــب ةــــالفرنسية ـ
ــا " ــاتر ف /  vingt-quatre" 24أي عكــس مــا يكتــب وينطــق بــه العــدد  ك
اتر ـ/ كـ quatre-vingt"نقـول :  80. فحين ننطـق بالعـدد "24فا  كاتر/ 

 اتر"ـــــ/ ك quatre"ا ـنـــعـإذا جمـفــ .80=  20×  4بمعنــى  ("20( فــا  )4)
(. 24 = 20 + 4) 24نحصــــــل علــــــى  20أي  / فــــــا " vingt"و  4أي 

                                                 
1
 رواه مسلم ، باب الفتن وأشراط الساعة. 
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ــور"هــو رقــم ســورة  24والعــدد  فــي المصــحف ، وفــي الوقــت نفســه رقــم  "الن
 في التنزيل. "عبس"سورة 

 

 ترتيب التنزيل ترتيب المصحف اسم السور

 24 80 عبس

 

ورد مــرة واحــدة فــي القــرآن كلــه وذلــك فــي الســورة  80دد نالحــظ أن العــكمــا 
المختلفـة المـذكورة  (30) الثالثـين . ومن بين األعداد4( ، اآلية النور) 24

 في ترتيب المصحف. 24جاء في المرتبة  80في القرآن فإن العدد 

 الترتيب اليي وردت عليه جميع األعداد المختلفة حسب المصح 

 3 000 100 4 10 3 1 000 1 12 40 7  

 11 2 000 200 20 70 30 6 8 2 5 000  

 19 50 000 60 99 100 000 50 80 300 5 9  

            

 
* * * 

 

 من اليهود والمسيحيين والمسلمين يتفق على أن السيد المسـيح  الًّ إن كُ 
كالسـارق ، قد جاء في العهد الجديد : "هاَء نذا آٍت يأتي على حين غفلة. و 

. ومـن ُسـَنن 1للذي يسهر ويحفظ ثيابه لئال يسير عريانا فتـرى عورتـه"فطوبى 

                                                 
 .15:  16د الجديد ، الرؤيا ، العه 1
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لقــد رأينـا العالقــة بــين . 1بـأبواب رومــا )...("اليهـود أن " )...( المســيح يوجــد 
 30" ، فـإن السـورة مريمهي سورة " 19. فإن كانت السورة 19/30العددين 

مرتبطة بـالروم : ففلسـطين كانـت  . إن قصة عيسى 2"الرومهي سورة "
تحـــت حكـــم الـــروم حـــين أرســـل للمـــرة األولـــى. أمـــا اليـــوم ، وبعـــد مـــا يقـــارب 

الكنيسة  وهيأهم كنيسة مسيحية كلمة "روما" ُتسمى بها سنة ، فإن  2000
ثــم إن رومــا أو أبــواب رومــا موجــودة جغرافيــا بأوربــا الكاثوليكيــة الرومانيــة. 

 الغربية.

* * * 

 
  ٱلٱ ِ ٱلٱ لّ َِهٱ ِنَٰملٱ لّ َِهيٱ َيٌدلٱ لٱ .ِمۡسِبلٱ لَّ ِه

َ
لٱ أ ُ َمُدلٱ لٱ 1ُقۡللٱ ُهَولٱ لَّ ِه لٱ لّص ِه ُ لٱ لٱ 2لَّ ِه لٱ َوَّۡ لٱ يُوََلۡ ۡ َّۡ لٱ يَِلٱ

لٱ لٱ 3 َيُدُۢ
َ
لٱ أ لٱ ُكُفًوا ُۥ لٱ يَُكنلٱ َّل ِه 3لٱ لٱ 4َوَّۡ 

ٱلٱ  لٱ . لٱ لَّ ِه لٱ مٱنلٱ ُدونٱ لٱ تَۡدُعوَن ا رََءۡيُت لٱ م ِه
َ
لٱ أ قُۡل

ٱنلٱ  لٱ م  َتَٰب  لٱ بٱكٱ لٱ لۡئُتويٱ ِۖ َمََٰوَٰتٱ لٱ لّس ِه لٱ فٱ ۡكي لٱ َُّهۡ لٱ َشٱ ۡم
َ
لٱ أ ۡرضٱ

َ
لٱ لۡۡل ْلٱ مٱَن لٱ َخَلُقوا لٱ َماَذا ُرويٱ

َ
أ

ٱۡنلٱ عٱۡلٍملٱ إٱنلٱ ُكنُتۡ لٱ َصَٰلٱ  ة لٱ م  ََ َثَٰ
َ
ۡولٱ أ
َ
لٱ َهََٰذا لٱ أ قٱَّيلٱَ َقۡبلٱ  . 4 4لٱ دٱ

 

 

                                                 
 .98التلموذ ، الساندران ،  1
 وكلمة "الروم" تجاوزا تعني الغرب بصفة عامة وهللا أعلم. 2
 .4-1سورة اإلخالص ، اآلية  3
 .4سورة األحقاف ، اآلية  4



ةـــــــــــــــــــــــــمـاتــــالخ

  ٱ لٱ لٱ َِةٱلٱ لَّ ِه ٱـۡنلٱ َخۡشـ لٱ م  ًعّٗ ٱ َتَصد  الٱ مُّ عّٗ ۡيَتُهۥلٱ َخَٰشٱ
َ
أ ََ لٱ ل ِه لٱ َجَبل  َٰ

ََۡءاَنلٱ لََعَ نَزنۡلَالٱ َهََٰذالٱ لۡلُق
َ
َّۡولٱ أ

ونلٱَ  َُ لٱ لََعل ِهُهۡ لٱ َيَتَفك ِه ٱلن ِهاسٱ ۡمَثَُٰللٱ نَۡۡضٱُبَهالٱ ّ
َ
ٱۡلَكلٱ لۡۡل لٱ لٱ 21لٱ َوت َهلٱ إٱل ِه ٱيلٱ َل لٱ إٱَلٰـَ لٱ لَّل ِه ُ ُهـَولٱ لَّ ِه

لٱ َولّ ِۡبٱ َٰلٱُ لٱ لۡلَغ ُِ لٱ ُهَو لٱ َع ٱِۖلٱ ُهَولٱ لّ َِهۡيَمَُٰنلٱ لّ َِهيٱ َهََٰدة لٱ ُهـَولٱ لٱ 22ش ِه ٱيلٱ َل لٱ إٱَلََٰهلٱ إٱل ِه لٱ لَّل ِه ُ ُهَولٱ لَّ ِه
ٱلٱ  ُ لٱ ُسـۡبَحََٰنلٱ لَّ ِه ٱ ِۡمٱُنلٱ لۡلَعزٱيُزلٱ لۡۡلَب ِهاُرلٱ لُّۡمَتَكـب  َلَُٰ لٱ لُّۡمۡؤمٱُنلٱ لُّۡمَه وُسلٱ لّس ِه لَّۡملٱُكلٱ لۡلُقدُّ

الٱ يُۡۡشٱُكوَنلٱ  لٱ لۡلَخَٰلٱُقلٱ لۡۡلَلٱ لٱ 23َعم ِه ُ ٱُحلٱ ُهَولٱ لَّ ِه ىلٱ يَُسـب  ۡسَما ُءلٱ لۡۡلُۡسـَنَٰ
َ
لٱ لۡۡل ٱُر لٱ ََّلُ ارٱُئلٱ لُّۡمَصو 

ِۖلٱ وَُهَولٱ لۡلَعزٱيُزلٱ لۡۡلَكٱِ لٱُ  ۡرضٱ
َ
لٱ َولۡۡل َمََٰوَٰتٱ لٱ لّس ِه .1 24لٱ ََّلُۥلٱ َمالٱ فٱ

 "طلوع الشمس من مغربهـا"من كتاب في نهاية هذا الجزء األول "علم للساعة" 
بــل ومحتمـــل.  ممكــن ، المهـــدي   يمكننــا القــول بـــأن مجــيء المســيح

متصــل بــالفترة  هولكــن يمكننــا أيضــا أن نقــول بــأن األمــر هــو مجــرد مجــاز وأنــ
 جمعاء النسانية هفي زمن تعد فيالمهدوية التي تأتي في ساعتها من الغرب 

.المسيح السيد أي تاريخ ميالد  الشهور والسنين بالتاريخ الميالدي

24-21سورة الحشر ، اآلية  1
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لــــن يرضـــى بـــأن يكـــون اإلعـــالن العلمــــي ، والنصـــارى إن بعضـــا مـــن اليهـــود 
، نابعــا مــن القــرآن ولــيس مــن  عــن قــدوم الســيد المســيح  المثبــت قطعيــا ،

إحــدى كتــبهم. لكــن مــع هــذا لــو اعترفــوا بــالحق لمــا جــاءهم فــإن إيمــانهم لــن 
يذهب هباء منثورا بما أنهم أكثر األمـم تفصـيال لظـاهرة انتظـار مجـيء السـيد 

فهـذه الفتـرة هـي اليـوم "علـم للسـاعة" أكثـر وإيمانا يقينيا بمجيئـه.  المسيح 
 ، سـاعة إيقـاظ الضـمائر الحيـة ، يـةهلازمـان الجمما مضى ، إنها ساعة آخـر 

 ساعة القيامة وساعة الحق ، وهللا أعلم. 

ـــــى ـــــتفهم أن كـــــل األعمـــــال الباحـــــث و  إنـــــه لمـــــن الســـــهل عل القـــــارئ أن ي
عـائم مـن العلـم ثلجـي المطروحة هنا ما هي إال الجزء الظاهر من جبل 
لٱ لٱ   وأن هذا العلم ال حد له كما تقـول اآليـة الكريمـة : ۡرضٱ

َ
لٱ لۡۡل ن ِهَمـالٱ فٱ

َ
َوَّـۡولٱ أ

َٰ يلٱ  قَۡل
َ
ةلٱٍ أ ََ ِۡبَُ لٱ لٱ مٱنلٱ َشَج

َ
لٱ َسبَۡعُةلٱ أ ۦٱ ه لٱ بَۡعدٱ هُۥلٱ مٱنُۢ لٱ َيُمدُّ َُ لٱ لٱ وَلۡۡلَۡح َ لٱ لَّ ِه ٱ لٱ إٱن ِه ُتلٱ لَّ ِه الٱ نَفٱَدۡتلٱ َُكٱَمٰـَ م ِه

 .1 27 َعزٱيٌزلٱ َيكِٱ يلٱ 

أعتبر أنني قدمت للباحثين من خالل مجموع دراساتي حول الطابع العلمي 
مــن النتــائج المطبوعــة.  إليــهعــز وجــل جميــع مــا وف قنــي هللا  2 الكــريم للقــرآن

ر لـه  وإني ألضع ثقتي باهلل العلي العظيم متأكـدًا بـأن هـذا العلـم الجديـد ُمَقـدَّ
 لمين.اأن ُيْكَشَف للع

                                                 
1
 .27سورة لقمان ، اآلية  

2
 Le Soleil se lève à l’Occident en trois tomes (Science pour l’Heure, Le 

Hasard Programmé et Au cœur du Qorân) incluant schémas, tableaux, index, 

références et traductions ; éd. SCDOFG, 2016, 2017, 2018. 
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وفــي الجــزء الثــاني مــن هــذا الكتــاب وهــو "الصــدفة المنظَّمــة" ســأتطرق إلــى 
 الحروفبــــز يــــمالتر القــــرآن الكــــريم زيــــة فــــي يرمتالحــــديث عــــن عــــدة أنظمــــة 

 .أي بهما معا الرمز المزدوجو  عد اآليب الترميزو 
 

 والحمد هلل رب العالمين.

 



ل و ا جــدالو  تـاـــــقـــحــلــمال
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 1الملح  رقم 

 2الجدول العام للقرآ  رقم 

 

 عدد آيات السور بحسب اختالف العد

 

 الجدول التالي يجمع عدة معطيات عددية في القرآن :

  المصحف وترتيب التنزيلأرقام السور في ترتيب 
 عدد اآليات في السور بحسب اختالف العد 

 

 
 

 



العد اختالف بحسب اآليات عددالعد اختالف بحسب اآليات عدد

المكي2المدني 1المدني 

ي
وف

لك
ا

البصري

ال
ي

شق
دم

ي
ص

حم
ال

المكي2المدني 1المدني 

ي
وف

لك
ا

البصري
ي

شق
دم

ال

ي
ص

حم
ال

 سورة 114السور أسماء

فر
جع

و 
أب

بة
شي

فر
جع

و 
أب

بة
يّ شي
أُب

 

يد
ز

ي 
در

ح
ج
ال

 

ب
يو

أ
  

ب
قو

سورة 114السور أسماءيع
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581052222212121212222222222المجادلة1577777777777الفاتحة

591012424242424242424242424الحشر285 285 287 287285285285285285285286287البقرة

60911313131313131313131313الممتحنة200 200 200 389200200200200200200200200عمران آل

611091414141414141414141414الصفّ 177 177 175 492175175175175175175176175النساء

621101111111111111111111111الجمعة 122 122 123 122122122122122122120123 5112المائدة

631041111111111111111111111المنافقون 166 166 166 655167167167167167167165166األنعام

641081818181818181818181818التغابن205 205 205 739206206206206206206206205األعراف

65991212121212121211111212الطالق8887676767676767576767777األنفال

661071212121212121212121213التحريم130 130 130 130130130130130130129130 9113التوبة

67773031303131313030303030الملك110 110 109 1051109109109109109109109109يونس

6825252525252525252525252القلم122 122 121 1152122122121121121121123121هود

69785252525252525251515152الحاقـّة111 111 111 1253111111111111111111111111يوسف

70794444444444444444444344المعارج13964444444444444345454747الرعد

71713030303030302829292930نوح14725454545454545251515555إبراهيم

72402828282828282828282828الجنّ 15549999999999999999999999الحجر

19/202019192018 7332020181819/20ّملالمزّ 128 128 128 1670128128128128128128128128النحل

7445656555555555656565556المدثر110 110 110 1750110110110110110110111110اإلسراء

75313939393939394039393940القيامة106 106 111 1869105105105105105105110111الكهف

76983131313131313131313131اإلنسان19449898999999999898989898مريم

77335050505050505050505050المرسالت139 140 132 2045134134134134134134135132طه

40/414041414040 78804040404040/41نبأال111 111 111 2173111111111111111111112111األنبياء

79814545454545454645454545النازعات221037676767677777875757474الحجّ 

80244142414242424241414040عبس118 119 119 2374119119119119119119118119المؤمنون

8172829282929292929292929التكوير241026262626262626464646463النور

82821919191919191919191919االنفطار25427777777777777777777777الفرقان

83863636363636363636363636المطفّفين227 227 226 2647227227226226226226227226الشعراء



 

 

 

 

 24 23 23 23 25 25 25 25 25 25 25 83 84 االنشقاق 94 94 94 94 93 95 95 95 95 95 95 48 27 النمل

 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 27 85 البروج 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 49 28 القصص

 17 17 17 17 17 17 17 17 17 16 16 36 86 الطارق 70 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 85 29 العنكبوت

 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 8 87 األعلى 60 60 60 60 60 59 59 59 59 60 60 84 30 الروم

 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 68 88 الغاشية 34 34 34 34 34 33 33 33 33 33 33 57 31 لقمان

 30 30 29 29 30 32 32 32 32 32 32 10 89 الفجر 30 30 29 29 30 30 30 30 30 30 30 75 32 السجدة

 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 35 90 البلد 73 73 73 73 73 73 73 73 73 73 73 90 33 األحزاب

 15 15 15 15 15 16 16 15 15 16 16 26 91 الشمس 55 55 54 54 54 54 54 54 54 54 54 58 34 سبأ

 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 9 92 الليل 44 46 45 45 45 45 45 46 46 45 45 43 35 فاطر

 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 93 الضحى 82 82 82 82 83 82 82 82 82 82 82 41 36 يس

 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 12 94 الشرح 182 182 181 181 182 182 182 182 181 182 181 56 37 الصافـّات

 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 28 95 التين 86 86 86 85 88 86 86 86 86 86 86 38 38 ص

 18 18 19 19 19 20 20 20 20 20 20 1 96 العلق 72 73 72 72 75 72 72 72 72 72 72 59 39 الزمر

 6 6 5 5 5 6 6 5 5 5 5 25 97 القدر 84 86 82 82 85 84 84 84 84 84 84 60 40 غافر

 9 9 9 9 8 8 8 8 8 8 8 100 98 البينة 52 52 52 52 54 53 53 53 53 53 53 61 41 فّصلت

 9 9 9 9 8 9 9 9 9 8 8 93 99 الزلزلة 53 50 50 50 53 50 50 50 50 50 50 62 42 الشورى

 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 14 100 العاديات 88 88 89 89 89 89 89 89 89 89 89 63 43 الزخرف

 8 8 8 8 11 10 10 10 10 10 10 30 101 القارعة 56 56 57 57 59 56 56 56 56 56 56 64 44 الدخان

 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 16 102 التكاثر 36 36 36 36 37 36 36 36 36 36 36 65 45 الجاثية

 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 13 103 العصر 34 34 34 34 35 34 34 34 34 34 34 66 46 األحقاف

 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 32 104 الهمزة 41 39 40 40 38 39 39 39 39 39 39 95 47 محمد

 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 19 105 الفيل 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 111 48 الفتح

 5 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 29 106 قريش 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 106 49 الحجرات

 7 6 7 7 7 6 6 6 6 6 6 17 107 الماعون 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 34 50 ق

 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 15 108 الكوثر 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 67 51 الذاريات

 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 18 109 الكافرون 49 49 48 48 49 47 47 47 47 47 47 76 52 الطور

 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 114 110 النصر 62 61 61 61 62 61 61 61 61 61 61 23 53 نجمال

 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 6 111 المسد 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 37 54 القمر

 5 5 4 4 4 5 5 4 4 4 4 22 112 اإلخالص 78 78 76 76 78 77 77 77 77 77 77 97 55 الرحمن

 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 20 113 الفلق 96 99 97 97 96 99 99 99 99 99 99 46 56 الواقعة

 7 7 6 6 6 7 7 6 6 6 6 21 114 الناس 28 28 29 29 29 28 28 28 28 28 28 94 57 الحديد
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2 رقم الملح 

فرائــد البسملــة

البسملة :

فـي بدايـة سـورة كآيـة مفـردة إال مـرة  "بسـم ا الـرحمن الـرحيم"لم ترد عبارة 
 .1( ، اآلية الفاتحة) 1واحدة وذلك في السورة 

لم ترد بداخل سورة إال مرة واحـدة وذلـك  "بسم ا الرحمن الرحيم"إن عبارة 
 (.النمل) 27من السورة  30في اآلية 

* * *

كتابة كلمة "باسم" 
فــي البســملة تكتــب بطريقــة مميــزة ألنهــا ال تتضــمن ألفــا :  "باســم"إن كلمــة 

. وعــدا ذلــك  )النمــل( 27مــن الســورة  30بســملة اآليــة  بمــا فــي ذلــك ""بســم
فهي تكتب باأللف باستثناء مرة واحدة تكتب فيها بغير ألف وذلك في اآلية 

َهالٱ  (: هود) 11من السورة  41 ٱلٱ ََّمٜۡرللٱ ِمۡسِبَوقَاَللٱ لۡرَكُبوالٱْ فِٱ لٱ َّ ِه ٱ لٱ َرب   لٱ إٱن ِه
ََٰها  ََۡسى ََٰهالٱ َوُم ٰ

ِ يلٱ لٱ لََغُفوريلٱ  . 41 ر ِهيٱ
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 "الرحمن"  لفظ الجاللة
. أولهـاسـورة. كـل سـورة تحمـل اسـما مكتوبـا فـي  114إن القرآن مكون مـن 

:  55. إنهـــا الســـورة البســـملةبلفظـــة مـــن ألفـــاظ  ســـميمســـورة واحـــدة فقـــط 
."الرحمن"

"الرحيم"  لفظ الجاللة

لـــم تســـتعمل صـــفة إلنســــان إال مـــرة واحـــدة بهـــذه الصـــيغة " رحيــــمإن صـــفة "
(. وقـد اسـتعملت فـي هـذه اآليـة التوبـة) 9مـن السـورة  128وذلك في اآليـة 

 .صفة للرسول 
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 3 رقم الملح 

األول الجزء في القرآنية الفرائد

 الفرائد القرآنية في

"طلوع الشمس من مغربها"
أسماء السور

ترتيب 

المصحف
رقم اآلية

أنظر 

صفحة

 187 - 9 التوبة غير المرئية  البسملة

 188 30 27 النملالفريدة البسملة

 194 30 74 المدثرعشر تسعة

 206 27 19 مريمفريا

 207 12 66 التحريمعمرن ابنت مريم

)في الكالم عن  زخرفها

 (زمان الجاهليةآخر 
 210 24 10 يونس

 212 6 61 الصفّ  أحمد

رسول )تكليف  الساعة

 بمهمة خاصة بها(
 213 61 43 الزخرف

)مقرون  القيامة يوم

 برسول(
 213 159 4 النساء

 223 10 76 اإلنسان عبوسا

 224 22 74 المدثر بسر

 227 30 9 التوبة عزير

 231 128 9 التوبة ()صفة للرسول رحيم

 235 9 18 الكهف الرقيم

 246 18 18 الكهف نقلبهم

 254 13 17 اإلسراء طئره

 259 83 6 األنعام حجتنا

 261 30 21 األنبياء رتقا
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 الفرائد القرآنية في

"طلوع الشمس من مغربها"
أسماء السور

ترتيب 

المصحف
رقم اآلية

أنظر 

صفحة

 261 30 21 األنبياء فتقنهما

 262 47 51 الذاريات موسعون

عمران آلبّكة  3 96 263 

 264 125 2 البقرة مصلى

 266 3 9 التوبةاألكبر الحج يوم

 273 7 87 األعلىالجهر وما يخفى

 283 28 19 مريمأخت هرون

 287 68 20 طه(صفة لنبي) األعلى

 300 103 4 النساءموقوتا

 309 114 5 المائدة عيدا

 322 4 24 النور ثمنين
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4 رقم الملح 

ةالقراءات األربع عشر 

ر األمصار التي اشتهرت فيها القراءات األربع نكتفي في هذا الجدول بذك
عشرة وأسماء األئمة القراء التي ُرويت عنهم هذه القراءات وراويين لكل 

 قارئ. أما سند القراءات فيمكن االطالع عليه في كتب علم القراءات.  

الرواةصاحب القراءةالبلد

قراءة 
المدينة

نافع 1

 ورش
(م 812/813 –ه  197توفى )

 قالون 
(م 834/835 -ه 220)توفى 

2
أبو جعفر يزيد

 بن القعقاع

 عيسى بن وردان
م( 776/777 -ه 160توفى )

 سليمان بن جماز
م( 786/787 -ه 170)توفى 

قراءة 
مكة

عبد هللا بن كثير 3

 قنبل
(م 903/904 -ه 291)توفى 

 أحمد بن محمد البزي 
(م 864/865 -ه 250)توفى 

بن محمد 4
محيصن

 أحمد بن محمد البزي 
(م 864/865 -ه 250)توفى 
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الرواةصاحب القراءةالبلد

 ابن شنبوذ
م( 939 -ه 328)توفى 

قراءة 
الكوفة

عاصم بن أبي 5
النجود بهدلة

 حفص
(م 796/797 -ه180)توفى 

 بن عياش أبو بكرشعبة 
(م 808/809 -ه 193توفى )

6
حمزة بن

حبيب الزيات

 البزار بن هشام خلف
(م 843/844 -ه 229)توفى 

 خالد الصيرفي
(م 834/835 -ه 220توفى )

أبو الحسن علي 7
الكسائي

 عمر الدوري  حفص بن
(م 860/861 -ه 246توفى )

 الليث بن خالد
(م 854/855 -ه 240توفى )

خلف بن هشام 8
 البزار

 مإسحاق بن إبراهي
م( 898/899 -ه 286)توفى 

 إدريس الحداد
م( 904/905 -ه 292)توفى 

األعمش 9

 الشنبوذي
م( 997/998 -ه 388توفى )

 المطوعي
م( 981/982 -ه 371)توفى 
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الرواةصاحب القراءةالبلد

قراءة 
البصرة

10
أبو عمرو بن 
العالء التميمي 

 المازني

 الدوري عمر  حفص بن
(م 860/861 -ه 246)توفى 

 صالح بن زياد السوسي
(م 874/875 -ه 261توفى )

11
يعقوب بن 

 إسحاق
الحضرمي

 رويس اللؤلئي
م( 852/853 -ه 238)توفى 

 روح بن عبد المؤمن
م( 849/850 -ه 235توفى )

يحيى بن 12
المبارك اليزيدي

 سليمان بن الحكم
م( 849/850 -ه 235)توفى 

 أحمد بن فرج
م( 915/916 -ه 303توفى )

الحسن البصري  13

 شجاع البلخي
م( 805/806 -ه 190)توفى 

 الدوري عمر  حفص بن
(م 860/861 -ه 246)توفى 

قراءة 
الشام

عبد هللا بن 14
عامر اليحصبي

 هشام بن عمار الظفري 
(م 859/860 -ه 245)توفى 

 نعبد هللا بن ذكوا
(م 856/857 -ه 242)توفى 
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5 رقم الملح 

(رؤوس السور بسمالتدو  " في القرآ  )الرحمنلفظ الجاللة "

سورأسماء ال  رقم اآليات ترتيب المصحف 

 3 1 الفاتحة

 163 2 البقرة

 30 13 الرعد

 110 17 اإلسراء

 19 مريم

18 - 26 - 44 - 45 - 58 - 61 - 69 -

75 - 78 - 85 - 87 - 88 - 91 - 92 -

93 - 96

109 - 108 - 90 - 5 20 طه

112 - 42 - 36 - 26 21 األنبياء

63 -)2( 60 – 59 - 26 25 الفرقان

5 26 الشعراء

30 27 النمل
1

52 - 23 - 15 - 11 36 يس

2 41 فصلت

81 - 45 - 36 - 33 - 20 - 19 - 17 43 الزخرف

33 50 ق

1 55 الرحمن

22 59 الحشر

29 - 20 - 19 - 3 67 الملك

38 - 37 78 النبأ

 56 المجمـوع

الواقعة داخل السورة.الفريدة ، البسملة  1
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 6 رقم الملح 
(رؤوس السور بسمالتدو  " في القرآ  )رحيمالجاللة " لفظ

 أرقام اآليات ترتيب المصحف أسماء السور

3 1 الفاتحة

 2 البقرة
37 - 54 - 128 - 143 - 160 -

163 - 173 - 182 - 192 - 199 -

218 - 226

129 - 89 - 31 3 آل عمران

- 96 - 64 - 29 - 25 - 23 - 16 4النساء

100 - 106 - 110 - 129 - 152
98 - 74 - 39 - 34 - 3 5 المائدة

165 - 145 - 54 6 األنعام

167 - 153 7 األعراف

70 - 69 8 األنفال

- 104 - 102 - 99 - 91 - 27 - 5 9التوبة

117 - 118 - 128
107 10 يونس

90 - 41 11 هود

98 - 53 12 يوسف

36 14 إبراهيم

49 15 الحجر

119 - 115 - 110 - 47 - 18 - 7 16 النحل

66 17 اإلسراء

65 22 الحج

62 - 33 - 22 - 20 - 5 24 النور

70 - 6 25 الفرقان
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 أرقام اآليات ترتيب المصحف أسماء السور

159- 140 - 122 - 104 - 68 - 9 26الشعراء

- 175 - 191 - 217
30 - 11 27 النمل

1

16 28 القصص

5 30 الروم

6 32 السجدة

73 - 59 - 50 - 43 - 24 - 5 33 األحزاب

2 34 سبأ

58 - 5 36 يس

53 39 الزمر

32 - 2 41 فصلت

5 42 الشورى

42 44 الدخان

8 46 األحقاف

14 48 الفتح

14 - 12 - 5 49 الحجرات

28 52 الطور

28 - 9 57 الحديد

12 58 المجادلة

22 - 10 59 الحشر

12 - 7 60 الممتحنة

14 64 التغابن

1 66 التحريم

20 73 المزمل

 114المجموع

البسملة الواقعة داخل السورة. 1
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7 رقم الملح 

" عليها السالم في القرآ مريماسم "

أسماء 

 السور

ترتيب 

 المصحف
 رقم اآليات

 مريم

 3 آل عمران
36 - 37 - 42 - 43 -

44 - 45

171 - 156 4 النساء 11

27 - 16 19 مريم

12 66 التحريم

المسيح عيسى 

 ابن مريم

45 3 آل عمران
3 

171 - 157 4 النساء

عيسى ابن 

 مريم

253 - 87 2 البقرة

13 

 5 المائدة
46 - 78 - 110 -

112 - 114 - 116

34 19 مريم

7 33 األحزاب

27 57 الحديد

14 - 6 61 الصف

المسيح ابن 

 مريم

 755 - 72 -)2( 17 5 المائدة
31 9 التوبة

ابن مريم
 502 23 المؤمنون
57 43 الزخرف

 34 المجموع
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8 رقم الملح 

في القرآ  " عيسىاسم "

أسماء 

 السور

ترتيب 

 المصحف
 رقم اآليات

 عيسى

136 2 البقرة

9 

84 - 59 - 55 - 52 3 آل عمران

163 4 النساء

85 6 األنعام

13 42 الشورى

63 43 الزخرف

عيسى ابن 

 مريم

253 - 87 2 البقرة

13 

 5 المائدة
46 - 78 - 110 -

112 - 114 - 116

34 19 مريم

7 33 األحزاب

27 57 الحديد

14 - 6 61 الصف

المسيح 

عيسى ابن 

 مريم

45 3 آل عمران
3 

171 - 157 4 النساء

 25المجموع

في سورة :  في القرآن مرات 3 تلواصق فقد ذكر " بال المسيح" كلمةأما 
 .30التوبة ، اآلية سورة و  72المائدة ، اآلية سورة و  172النساء ، اآلية 
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9 رقم الملح 

في القرآ   دم"ءا"اسم 

 رقم اآليات ترتيب المصحف أسماء السور

37 - 35 - 34 - 33 - 31 2 البقرة

59 - 33 3 آل عمران

 27 5 المائدة

 7 األعراف
11 - 19 - 26 - 27 - 31 -

35 - 172

70 - 61 17 اإلسراء

 50 18 الكهف

 58 19 مريم

 20 طه
115 - 116 - 117 - 120 -

121

 60 36 يس

 25 المجموع
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10 رقم الملح 

" في القرآ ساعةكلمة "

رقم اآلياتصحفترتيب المأسماء السور

ساعة

734األعراف

8

9117التوبة

49 - 1045يونس

1661النحل

3055الروم

3430سبأ

4635األحقاف

الساعة

40 - 631األنعام

40

7187األعراف

12107يوس 

1585الحجر

1677النحل

36 - 1821الكه 

1975مريم

2015طه

2149األنبياء

55 - 7 - 221الحج

(2) 2511الفرقا 
55 - 14 - 3012الروم

3134لقما 

(2) 3363األحزاب
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343سبأ

59 - 4046 افر

50 - 4147فصلم

18 - 4217الشورى 

85 - 66 - 4361الزخرف

(2) 32 – 4527الجاثية
4718محمد

(2) 46 – 541القمر
7942النازعات

48المجموع
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11 رقم الملح 

في القرآ  "يوم القيمة"عبارة 

رقم اآليات ترتيب المصحف أسماء السور

212 - 174 - 113 - 285 البقرة

3 آل عمران
55 - 77 - 161 - 180 -

185 - 194

159 - 141 - 109 - 487 النساء

64 - 36 - 514 المائدة

612 األنعام

172 - 167 - 732 األعراف

93 - 1060 يونس

99 - 98 - 1160 هود

124 - 92 - 27 - 1625 النحل

97 - 62 - 58 - 1713 اإلسراء

18105 الكهف

1995 مريم

124 - 101 - 20100 طه

2147 األنبياء

69 - 17 - 229 الحج

ؤمنونالم  2316

2569 الفرقان

72 - 71 - 61 - 42 - 2841 القصص

25 - 2913 العنكبوت
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3225 السجدة

3514 فاطر

39 الزمر
15 - 24 - 31 - 47 -

60 - 67

4140 فصلت

4245 الشورى

26 - 4517 الجاثية

465 األحقاف

587 المجادلة

603 الممتحنة

6839 القلم

6 - 751 القيامة
70 المجموع
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12 رقم الملح 

في القرآ  "الكه "كلمة 

أسماء 

السور

ترتيب 

المصحف
رقم اآليات

الكه 
18 الكه 

9 - 10 - 11 - 164

252 - 17كهفهم

6المجموع        
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 13 رقم الملح 

في القرآ  "ح "كلمة 

أسماء 

 السور

ترتيب 

 المصحف
 رقم اآليات

2 البقرة1

26 – 42 (2) - 61 - 71 - 91 - 109 -
119 - 121 - 144 - 146 - 147 - 149 -
176 - 180 – 213 (2) - 236 - 241 -

252 – 282 (2)

3 آل عمران2
3 - 21 - 60 - 62 – 71 (2) - 86 - 102

- 108 - 112 - 154 - 181 
171 - 170 - 155 - 151 - 122 - 4105 النساء3

116 - 84 - 83 - 77 -(2) 48 – 527 المائدة4

6 األنعام5
5 - 30 - 57 - 62 - 66 – 73 (2) - 91 –

93 - 114 -151

7 األعراف6
8 - 33 - 43 – 44 (2) - 53 - 89 – 105 

-  118 - 146 - 159 - 169 - 181 
74 - 32 - 8 - 7 - 6 - 5 - 84 األنفال7

111 - 48 - 33 - 929 التوبة8

10 يونس9

4 - 5 - 23 - 30 – 32 (2) – 35 (3) –
36 – 53 (2) - 55 - 76 - 77 - 82 –

94 - 103 - 108

120 - 79 - 45 - 1117 هود10

100 - 1251 يوسف11

19 - 17 - 14 - 131 الرعد12
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أسماء 

 السور

ترتيب 

 المصحف
 رقم اآليات

22 - 1419 إبراهيم13

85 - 64 - 55 - 158 الحجر14

102 - 38 - 163 النحل15

(2) 105 – 81 - 1733 اإلسراء16
98 - 56 - 44 - 29 - 21 - 1813 الكهف17

1934 مريم18

20114 طه19

112 - 97 - 55 - 24 - 2118 األنبياء20

78 - 74 - 62 - 54 - 40 - 226 الحج21

116 - 90 - 71 -(2) 70 – 62 - 2341 المؤمنون22

49 - (2) 2425 النور23

68 - 33 - 2526 الفرقان24

2779 النمل25

75 - 53 - 48 - 39 - 13 - 283 القصص26

68 - 2944 العنكبوت27

60 - 47 - 308 الروم28

33 - 30 - 319 لقمان29

323 السجدة30

53 - 334 األحزاب31

49 - 48 - 43 - 26 - 23 - 346 سبأ32

31 - 24 - 355 فاطر33

3737 الصافات34

(2) 84 – 64 - 26 - 3822 ص35
75 - 69 - 67 - 41 - 5 - 392 الزمر36

78 - 77 - 75 - 55 - 25 - 20 - 405 غافر37

53 - 4115 فصلت38
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أسماء 

 السور

ترتيب 

 المصحف
 رقم اآليات

42 - 24 - 18 - 4217 الشورى39

86 - (2) 78 – 30 - 4329 الزخرف40

4439 الدخان41

32 - 29 - 22 - 456 الجاثية42

34 - 30 - 20 - 17 - 7 - 463 األحقاف43

3 - 472 محمد44
28 – 4827 الفتح45

42 - 19 - 505 ق46

23 – 5119 الذاريات47

5328 النجم48

5695 الواقعة49

27 – 5716 الحديد50

601 الممتحنة51

619 الصف52

تغابنال53  643

6951 الحاقة54

7024 المعارج55

7839 النبأ56

1033 العصر57

244 المجموع
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أسماء 

السور

ترتيب 

المصحف
رقم اآليات

3144آل عمرا  محمد

4

3340األحزاب

472محمد

4829الفتح

6161الص  أحمد

5 المجموع   
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 15 رقم الملح 

في القرآ  "اسمكلمة "

أسماء السور
ترتيب 

المصحف
رقم اآليات

54 المائدة

138 - 121 - 119 - 6118 األنعام

40 - 36 - 34 - 2228 الحج

4911 الحجرات

5578 الرحمن

96 - 5674 الواقعة

6952 الحاقة

لمّزّملا  738

7625 اإلنسان

15 - 871 األعلى

961 العلق

 19المجموع
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 16 رقم الملح 

في القرآ الصحيحة األعداد 

(األصلية األعداد)

أسماءاألعداد
 السور

ترتيب 
 رقم اآليات المصحف

1 

213 - 163 - 133 - 61 2 البقرة

61 

- 102 - 12 -) 112 (- 3 - 1 4النساء

171

73-48 5 المائدة

98-19 6 األنعام

 189 7 األعراف

 31 9 التوبة

 19 10 يونس

 118 11 هود

67 - 39 - 31 12 يوسف

16 - 4 13 الرعد

52 - 48 14 إبراهيم

93 - 51 - 22 16 النحل

110 18 الكهف

108 - 92 21 األنبياء

 34 22 الحج

 52 23 المؤمنون
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أسماءاألعداد
 السور

ترتيب 
 رقم اآليات المصحف

 2 24 النور

32 - 14 25 الفرقان

 46 29 العنكبوت

 28 31 لقمان

 46 34 سبأ

53 - 49 - 29 36 يس

19 - 4 37 الصافات

65 - 23 - 15 - 5 38 ص

6 - 4 39 الزمر

 16 40 غافر

 6 41 فصلت

 8 42 الشورى

 33 43 الزخرف

50 - 31 - 24 54 القمر

14 - 13 69 الحاقة

13 79 النازعات

2 

176 - 11 4 النساء

15 

106 5 المائدة

)2( 144 -) 2( 143 6األنعام

 40 9 التوبة

 40 11 هود

 3 13 الرعد

 51 16 النحل

 27 23 المؤمنون

 14 36 يس

)2 (11 40 غافر
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أسماءاألعداد
 السور

ترتيب 
 رقم اآليات المصحف

3 

228 - 196 2 البقرة

17 

 41 3 آل عمران

 171 4 النساء

89 - 73 5 المائدة

 118 9 التوبة

 65 11 هود

 22 18 الكهف

 10 19 مريم

)2( 58 24 النور

 6 39 الزمر

 7 56 الواقعة

 7 58 المجادلة

 4 65 الطالق

 30 77 المرسالت

4 

260 - 234 - 226 2 البقرة

12 

 15 4 النساء

36 - 2 9 التوبة

45 - 13 - 8 - 6 - 4 24 النور

 10 41 فصلت

5 
 22 18 الكهف

2 
 7 58 المجادلة

6 

 54 7 األعراف

7 

 3 10 يونس

 7 11 هود

 59 25 الفرقان

 4 32 السجدة
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أسماءاألعداد
 السور

ترتيب 
 رقم اآليات المصحف

 38 50 ق

 4 57 الحديد

7 

261 - 196 - 29 2 البقرة

24 

48 - 47 -)3( 46 -)3( 43 12 يوسف

87 - 44 15 الحجر

44 17 اإلسراء

22 18 الكهف

86 - 17 23 المؤمنون

 27 31 لقمان

 12 41 فصلت

 12 65 الطالق

 3 67 الملك

 7 69 الحاقة

 15 71 نوح

 12 78 النبأ

8 

 143 6 األنعام

5 
 27 28 القصص

 6 39 الزمر

17 - 7 69 الحاقة

9 

 101 17 اإلسراء

 25 18 الكهف 4

48 - 12 27 النمل

10 

234 - 196 2 البقرة

9 
 89 5 المائدة

 160 6 األنعام

 142 7 األعراف
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أسماءاألعداد
 السور

ترتيب 
 رقم اآليات المصحف

 13 11 هود

 103 20 طه

 27 28 القصص

 2 89 الفجر

 1 4 12 يوسف 11

12 

 60 2 البقرة

5 
 12 5 المائدة

)2( 160 7 األعراف

 36 9 التوبة

 1 30 74 المدثر 19

 1 65 8 األنفال 20

30 
 142 7 األعراف

2 
 15 46 األحقاف

40 

 51 2 البقرة

4 
 26 5 المائدة

 142 7 األعراف

 15 46 األحقاف

 1 14 29 العنكبوت 50

 1 4 58 المجادلة 60

70 

 155 7 األعراف

 80 9 التوبة 3

 32 69 الحاقة

 1 4 24 النور 80

 1 23 38 ص 99

100 
261 -( 2) 259 2 البقرة

6 
66 - 65 8 األنفال
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أسماءاألعداد
 السور

ترتيب 
 رقم اآليات المصحف

 2 24 النور

 662 - 65 8 األنفال 200

 1 25 18 الكهف 300

1000 

 96 2 البقرة

8 

66 - 65 - 9 8 األنفال

 47 22 الحج

 14 29 العنكبوت

 5 32 السجدة

 3 97 القدر

 1 66 8 األنفال 2000

 1 124 3 آل عمران 3000

 1 125 3 آل عمران 5000

 1 4 70 المعارج 50000

 1 147 37 الصافات 100000

 199 المجموع

 ،"ثالا"" ،"ثااني"  ،"أول" ة فيي القير ن فهيي   ـيـبـيـرتـتـداد الـأما األع

"ثامن". ،"سادس"  ،"خامس"  ،"رابع" 
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 تـــمـــهـــيــــــــــــــد

 
 

 
طرح مسائل خلص كثير من أهل العلم ومن مؤسسي العلم الحديث إلى 

ذات بعد ماورائي ، ميتافيزقي قادتهم إليها بالضرورة دراساتهم لنظم جوهرية 
وعن سر النظام مجاهلها لعقل البشري أن يكشف عن ا بمقدورالطبيعة التي 

 والضبط واإلحكام الدقيق والالمتناهي في الظواهر المادية للكون. 

حكيمة عليمة قد ميزت على سبيل  ن وراء فكرة وجود نظام للعال م قوة  كم  ت  
األصول الرياضية " خاتمة مؤلفه الرئيسفي المثال فكر نيوتن. إذ يقول 

: "هذا النظام األنيق للغاية للمجموعة الشمسية والكواكب  " ةللفلسفة الطبيعي
والمجرات لم يكن لينشأ دون تخطيط وهيمنة متناهية لذات أو روح واعية فائقة 

"إن اإلنسان يدرك مدى  . ناهيك عن آينشتاين الذي كتب :1" الذكاء والقدرة
عدم جدوى الرغبات والغايات اإلنسانية حينما يدرك الطابع الراقي والرائع 

ذا يشعر بوجوده كفرد هللقوانين التي تتجلى في الطبيعة وفي عالم الفكر. ل
  2وحدة ومغزى." يسجين ويتوق إلى أن يعيش الوجود كله كشيء ذ

 

                                                           
1 Newton, Isaac, Les Principes mathématiques de la philosophie 

naturelle, Scholie général. 
2 Einstein, Albert, Œuvres choisies, Tome 5, Seuil-CNRS, 1991, p. 156.  
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لم الكونيات الحديث : "العلم يقول الفلكي جورج لوميتر ، أحد مؤسسي عو 
في 1 رائع ، يستحق أن يحب و يمارس ألنه يعكس التدبير اإللهي الخالق."

حين يقول عبدوس السالم وهو عالم فيزياء بارز في القرن العشرين : "هذه 
لمؤمن سوى خطوة في عين االبنية الرائعة للعالم التي تدركها العقول ، ليست 

، كما لو أنك تعمل على فك بعض الخيوط  اإللهيةصغيرة لفهم الحكمة 
إال الوقوف بإجالل وخشوع أمام عمق هذا الجمال  ال سبيللنسيج رائع. 

 .2 والروعة الباهرة للعالم"
 

الحياة ال تزال تثار إلى يومنا في األوساط إن مسألة  ماهية أصل الوجود و 
العلمي" ، وهي التي  نظمت "الجمعية العلمية للتقدم 1999العلمية ، ففي سنة 

لطرح السؤال التالي : "هل نية المسائل الكو ول تصدر مجلة "سيانس" ملتقى ح
ثمة تخطيط في الكون؟" وقد تم خالل هذا الملتقى التأكيد مثال على توافق 
نظرية االرتقاء الدارويني واإليمان بخالق. كما تم الـتأكيد على أن فيزياء الكم 

.  (scientism)والعلموية (materialism) ديةال تنقص من مصداقية الما
قال بعض العلماء ، استنادا إلى تقدم الفيزياء الفلكية ،  ،ومن جانب آخر

خصائصه يحمل بصمات و بضرورة عدم استبعاد فكرة أن الكون في تطوره  
أن من شروط إمكانية ظهور الحياة أو  و مما قيل أيضا هوتصميم خالق. 

قوانين الكون مضبوطة بدقة متناهية ومعقدة للغاية بحيث  كون الذكاء هي 
بد الأنها لو تغيرت ولو قليال الستحال أي شكل من أشكال الحياة في الكون. 

العلم  هذه األفكار، باحثون يؤمنون بنظرياتأصحاب من التنويه إلى أن 

                                                           
 على جائزة فرانكي.1934مقولة لجورج لوميتر حين حصل سنة  1

2 Abdus Salam un physicien, Entretien avec Jacques Vauthier, éd. 

Beauchesne, 1990. 
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أو التصميم  (Creationism)ليسوا من دعاة نظرية الخلق حديث كما أنهم ال
 تحفظتان إزاء نظرية التطور.ت، النظريتان اللتان (Intelligent design) الذكي

 
يالحظ أنه في سياق السجال الحاد الذي تتضارب اآلراء فيه حول مبدأي 

إّن ، تم اقتراح حلول للتوفيق بينهما ، ال داعي للخوض فيها. 1الخلق والتطور
طلوع " كتابالدينية اإلسالمية التي صدر عنها  مرجعيةيعنينا هنا الما 

فالدراسات اإلسالمية تتفق في عدم تعارض القرآن مع  ."الشمس من مغربها
إذ ال مانع أن يكون التطور من السنن  ؛ فكرة تطور طبيعي للكون برّمته

من فالكونية هلل في الوجود ونمطا لظهور وتطور الخلق والحياة والوعي. 
ور والخلق وبين العلم ــالتط يتوافق بين نظريتالذه المفاهيم ، تداعيات قبول ه

 الحديث و الدين. 
 

وأخيرا وفي إطار هذه الرؤية التوحيدية للكون ، إن كان ثمة معجزة فهي 
كل ما في الكون وقوانينه ليست في الكل ، بل هي ممثلة في الكل ذاته : 

من حيز  اخارج اخلقالكل معجزات أو هذا وليس . موحد ومتنظم هو كل  و 
 . 2أو ماورائية شاذة أوالقوانين و الزمان أو أحداثا خارج نطاق النظم 
                                                           

للكتاب المقدس من جهة يرجع التضارب بين نظريتي الخلق واالرتقاء أساسا إلى قراءة حرفية  1
وإلى البحث العلمي الذي يرافقه في بعض األحيان تفسير مخالف آليات الكتاب المقدس من جهة 

 أخرى.
يستشهد في هذا الصدد بآيات تنص على أصل واحد للتعدد في الظواهر الكونية والوجود ككّل  2

 تطور مع توسع :وأن الكون اآلن في حالة 
-   َو لَۡم يََر

َ
ۡرَض ََكَنَتا َرتۡق  أ

َ
َِٰت َوٱۡۡل َمََٰو نذ ٱلسذ

َ
ِيَن َكَفُرٓواْ أ َنَُٰهَماۖ وََجَعۡلَنا ِمَن ٱلَۡمآِء ا َفَفَتقۡ ٱَّلذ
َفََل يُۡؤِمُنونَ 

َ
ٍّۚ أ ٍء َحٍَ  ََشۡ

 (. 21السورة  30)اآلية   ُُكذ
-   َۡييْٖد ِإَونذا لَُموِسُعون

َ
َمآَء بََنۡيَنََٰها بِأ  (.51السورة ، 47)اآلية   َوٱلسذ
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فَلَْن ََتَِد لُِسَنَِت  (...) يالحظ أن القرآن يتحدث عن مدى انتظام الخلق : 
ِ َتبِْديًَل  أن بنية الظواهر الكونية المنتظمة اإلشارة هنا إلى تجدر و  1(...) اَلَلَ

. فالعاِلم المؤمن يرى أن النواميس 2عالجه القرآن ، موضوع   والمضبوطة مثال
 the)والبعد الرياضي للكون والطابع الموحد للعال م  (constants)والثوابت 

unitary features of the world)  ، كما أنها هي تعبير عن إرادة إلهية
 ي.ــاإلنسانل ـقـللع موازين وسنن تسود الكون ، م ِنح ت كلهاو  حكمة تفصح عن
وات ـــــوت السمــر في ملكــــكـال الفــر وإعمــظـنـان الـرآن على إمعـــلذا يحث الق

 : واألرض كقوله تعالى
  ِۡل وَٱنلذَهارِ ٓأَلَيَٰتٖ إِنذ ِِف ۡرِض وَٱۡختَِلَِٰف ٱَّلذ

َ
َِٰت وَٱۡۡل َمََٰو   َخلِۡق ٱلسذ

ُ
َِٰ  َۡلِ َٰ ۡب

َ
 190ْو ِي ٱۡۡل

َ قَِيَٰم   ِيَن يَۡذُكُروَن ٱَللذ َِٰت ا ا َوُقُعود  ٱَّلذ َمََٰو ُروَن ِِف َخلِۡق ٱلسذ َٰ ُجنُوبِهِۡم َويَتََفكذ ولَََعَ
ۡرِض َربذنَا َما َخلَۡقَت َهََٰذا َبَِٰطَل  

َ
 .3 191َك فَقِنَا َعَذاَب ٱنلذارِ  ُسبَََٰٰۡنَ وَٱۡۡل
 

ابتداء من اآليات األولى ،  وعموما فإن القرآن يلح في العديد من اآليات ،
يمكن تعريف هذا على معرفة خلق هللا ، والتفّكر والنظر فيه بإمعان. وبالتالي 

الضمير  يجمع بين،  طبيعي وعقالني أنه نهجعلى أو الديني الروحي النهج 
 الحضور اإللهي الفاعل. والتعّرف على  وممارسة للمعرفةوالعلم 

 

                                                           

 . 43سورة فاطر ، اآلية  1
 من سورة الرحمن. 5مثال ذلك قوله تعالى "الشمس والقمر بحسبان" في اآلية  2
 .191-190سورة آل عمران ، اآلية  3
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وقّيمه  صحيح، بحكم إيمانه باإلسالم ال كأن السيد فريد قبطاني سليّتضح 
، منهجا خاصا في البحث في القرآن الكريم توسع فيه إلى باقي  المعرفية

 الكتب السماوية المنزلة. 
 

فقد توصل المؤلف من خالل بحوثه إلى الكشف عن نظام رياضي مشفر 
ال يمكن البتة أن يكون  في صلب القرآن وإلى حساب كامن ومذهل ، مضمن

ممنهجة وذات  خلفيةفتمكن بذلك أن يكشف عن فحوى رسالة ؛ وليد الصدفة 
 مغزى. 

 
 من هذا يمكن استنتاج ما يلي :

الكون يقومان على  وهو ،الكتاب المسطور والكتاب المنظورإن القرآن ، أي 
من هذا أن تاريخ نشوء وتطور كلٍّّ  فهمبنية رياضية تحتية يمكن فهمها. ي

منهما موجه رياضيا. وهذا التوجيه تعبير عن ذاتٍّ سامية وعاقلة تتجلى من 
أخرى تــنجلي رؤية فكرية ونظام خالل وفي العقل اإلنساني ذاته. وبعبارة 

علم يفصح عن وحدة يجري عليها كل ويتكشف وقاعدة رياضية عامة  شامل
ِ َتبِْديًَل  فَلَنْ  (...)  ما هو كائن فالخلق والقرآن  1 (...) ََتَِد لُِسَنَِت اَلَلَ

 يان إلى أصل مشترك وواحد.فِض ي  
 

حسب عبارة  ، للكتاب الكبير" إن هذا النظام الطبيعي أو النسق الرياضي "
جاليليو ، يبدو كأنما أوجد بصورة دقيقة للغاية لكي يعيه ويفهمه عقل البشر، 
عقل هو ثمرة تطور تعود جذوره إلى أولى بدايات الكون. فالعلم والوعي 

                                                           

 . 43سورة فاطر ، اآلية  1
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دليال عن قصد وإرادة. وأن ما م ِنح اإلنسان من وسائل إدراك وعلم  يصبحان
العقل الكلِّي  صل أوأي األنها ، وإلى غاية بعي مصدر واحد تشير إلىلها ك

 الواحد.و الشامل 
 

دراسة  انهعدا إضافيا ألالبد من اإلشارة إلى أن أعمال فريد قبطاني تكتسي ب  
من القرآن اتسع البحث إلى فانطالقا فريدة من نوعها في حقل التوحيد. 

عرض الجزء األول من الكتاب بابا تحت قد الكتاب المقدس واإلنجيل. و 
"العهود المهدوية" وهي دراسة متقاطعة بين الكتب السماوية الثالثة عنوان 

كشفت عن عناصر تتوافق وتتكامل بشكل ملفت للنظر مما يجعل هذه 
 الدراسة نموذجا فعليا للقاء الديانات اإلبراهيمية الثالثة القائمة على التوحيد.

 
كون ويؤّكد  هذا الكتاب الذي يميط الحجاب عن معاني القرآن وثرائه يذكِّر

ال شريك له ، الصمد الخالق  الذي الواحد هللا األحد منوحيا خالدا هذا القرآن 
ن. كما أن االستنتاجات ي  هذا الكتاب متكامل آز . لذا جاء ج  يلد ولم يولدالذي لم 

األول يؤكدها ويدعمها ما جاء في الجزء  الحاسمة التي خلص إليها في الجزء
التي بقيت حينا من الدهر  1، فواتح السورالثاني. فعلى سبيل المثال 

مستشكلة وغير واضحة ، اندرجت بسهولة في سياق هذه الدراسة التي تطرح 
 اعلًما مشفًرا لم يخطر على بال ، وتكشف عن ب عد ذا معنى يضيء جوانب

عديدة في القرآن. وفي نهاية المطاف تشكل هذه الدراسة نموذجا يشجع على 
 .ه شيء  لم  لكتاب هللا عز وجل الذي ال يضاهي عِ  2البحث العميق والموسع

 
                                                           

 وهي الحروف الموجودة على رؤوس بعض السور دون أن تكّون كلمات. 1
  وباألخص متعددة التخصصات. 2
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تتمتع هذه الطبعة ألعمال السيد فريد قبطاني بإثراء وافر. فدقة الدراسات 
وكذا عمق نتائجها في  رائدوال 1الرياضية والنصية وجوهرها وطابعها المجدد

كل ذلك يجعل هذا االنجاز فريدا من نوعه  المجال العلمي والفلسفي والديني ،
 ومتمّيزا عن غيره في تاريخ الفكر. فهو يكرس حقال معرفيا ، ذا أبعاد عميقة ،

ر. ال شك أنه سوف يترتب عنه إثراء لمسائل يتحد فيه العلم واإليمان المتبصِّ 
 .3ومفهوم المعرفة 2مهمة كمفهومي ماهية الواقع

 
نضيف إلى أن هذا الكتاب يتـفـّرد في إطار التخصص الدقيق  أخيرا ،

لمجاالت العلوم ببعض المزايا المنهجية والموضوعية إذ أنه يتوجه للباحث 
 المختص.  المختص وللقارئ غير

 

 
 

 إسماعيل عمرجي 
 دكتور في تاريخ وفلسفة العلوم

 
 
 
 

                                                           
يحتوي الكتاب على بحوث رياضية ونصّية إضافة إلى التفاسير والبحوث التاريخية واللغوية.  1

 جوهر الكتاب هو أنه يشرح بشكل واضح المعطيات الرياضية والنصية. 
أي إثراء النقاش حول الوحي ، وماهية الطبيعة ومكانة اإلنسان في الكون ، معنى الغائية  2

 والدالئل على وجود هللا.
لهذه األسباب يمثل هذا العمل مصدرا هاما للغاية لمختلف التخصصات ، من العلوم الدقيقة  3

 .إلى نظرية المعرفة والميتافيزيقيا





 

 

 

 

 

 

 

ِ ٱلرذِنَٰمۡح ٱلرذِحيمِ   ِمۡسِب ٱَللذ

 

 
 

   ُا بذَقالُواْ لَۡوَل  قُۡرَءانًا َولَوَۡجَعۡلَنَٰه ۡعَجِمَي 
َ
 أ

لَۡت  ۥٓۖ  فَُصِ َُٰتُه ي َء۬ا َءاَي ي  1ۡعَجِمَ ي ِيَن  وََعَرِبَ قُۡل ُهَو لَِّلذ
ى ٍّۚ  َءاَمُنواْ ُهد  ِيَن َل يُۡؤِمُنونَ  وَِشَفآءي  ِِفٓ  َوٱَّلذ

ْوَلَٰٓئَِك  َعًمى  َوۡقري َوُهَو َعلَۡيِهمۡ  َءاَذانِِهمۡ 
ُ
ُيَناَدۡوَن  أ
ََكنِۢ بَعِيدٖ     ِمن مذ

 .44)فصلت( ، اآلية  41السورة 
   
 

 

                                                           
ِقل ون  ِإنَّا   يقول هللا تعالى: 1 لَّك م  ت ع  ِبيًّا لَّع  ل ن اه  ق ر آًنا ع ر  . معنى (2، اآلية  12يوسف )  أ نز 

ح ، أما لفظة أعجمي من مادة  ع ج م تعني  ب ع ر ب  الرَّج ل  من مادة  ع ر : أ بان وأف ص 
الذي ال يفصح وال يبين كالمه فكالمه يأتي مبهما ال انكشاف فيه ومعّقد ، والعجم : خالف  

م . فكلمة عرب تشير إلى الكالم البيِّ ا ت ب ه  ع ب وِاس  ِفي  ، ص  ل ي ِه : خ  م  الكالم  ع  ج  ت ع  ب تقول اس  ن لع ر 
،  والفصيح أما أعجمي فتشير إلى كالم غامض يحتاج ت بِيينا لي فهم. فالقرآن أنزل بلسان عربي

 .أي بلغة بيِّنة ؛ فهو ليس مخصوصا بلغة قوم بعينهم
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علـ  "فـي الجـزء األول تعـالى هللا بفضـل الضـوء  لقيـت  منهج علمي أ  ل اتطبيق
، وهــذه الرســالة ت ثبــت  القــرآن خفّيــة فــيوخلفيــة " علــى وجــود رســالة للســاعة

 העתיק/العتيـ وإلـى المعنـى  1التأويلالعودة إلى بالحجة والدليل من خالل 
مختلــــف الــــديانات. تــــنّص عليــــه فــــي آخــــر الزمـــان  خّلــــصبعــــودة م البشـــارة  

 آخـرف علـى مكثّـبشـكل  يـدلّ فجميـع ما تمّكنا من قراءته وإعرابـه إلـى اليـوم 
الحقبـة مـن  . إّنهـاق البشارة بعودة السـيد المسـيح وتحق    2زمان الجاهلية

 معرفة.العلم و بال معززاالزمن التي يكون فيها اإليمان باهلل 
 

 .خلفيةال هذه الرسالةل بمالحظات تدعم وتفّص  يزخر الكريمفالقرآن 
قتطفة موالمتسلسلة ال بعض العناصر الرياضية بداية لهذا الجزءوسنعرض 

                                                           
األّول أي إعـادة األمـور إلـى أّولهـا للوصـول إلـى فهمهـا  الجزءلتأويل بالمفهوم الذي رأيناه في ا 1

َوَمااا  )…(  )آل عمــران( 3الســـورة  فــيالفهـم الصــحيح وهــو المعنــى المقصــود فــي قولــه تعــالى 
ي  َيۡعلَمُ  ُ ۥٓ إِلذ ٱَللذ وِيلَُه
ۡ
ي  تَأ َِٰسُخوَن ِِف ٱۡبعِۡلِم َيُقولُوَن َءاَمنذا بِهِۦ ُُكَ ي  َوٱبرذ  . 7 )…( َمِۡن ِعنِد َرَبَِنا

قد أشرت في الجزء األول أن آخر الزمان في رأيي وّللّا أعلم هو آخر زمان الجاهلية القائمة  2
إلى يومنا هذا وهي طبعا الجهل والتجاهل والدجل والتدجيل والظلم والعنف  من بعد الرسول 

" في الجاهلية آخر زماند مرارا عبارة "وسفك الدماء والفساد بكل أشكاله. فبهذا المعنى أ ورِ 
 كتابي.
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 وعديدةجديدة  باكتشافاتهنا  تهالذي أثري 1"الصدفة المنظمةمن كتاب "
الجزء  فيكشفنا عنها  التي خلفيةالتذكر غالبا بتسلسل عناصر الرسالة 

طابع ب ت حلِّي هذه االكتشافات وعالوة على ذلك فإن .عل  للساعة"" األول
 .إليها نالّص و تتي ال النتائج   علمي

 

* * * 
 

 " :اإلس " اميطبعه" األول" و"البدايةأن " الجزء األوللقد الحظنا في 
 ـــلــمــســبــال أول ــــالق أولـة ، وبالتـــالي ــ ـــتــتـفـرآن بمـــا أنـــه يـ ـــــح بالبسملــ ، ة ــ

 ؛ هللا الرحمن الرحي   بس   عبارة
 من القرآن : تنزيل لأو   ِ ب

ۡ
ِي َخلََق  ٱۡسمِ ٱۡقَرأ  1َرَبَِك ٱَّلذ

 ؛2
 في القرآن اإلنسانية أول :   ۡسَمآءَ وََعلذَم َءاَدَم

َ
 31 )…( ُُكذَها ٱۡۡل

3. 
 

مـرة فـي  آخـر أيضـاهي  في ترتيب التنزيل" اس فيها لفظة " مرة ذكرت أول
 : في التنزيل ، األولى 96سورة المن  1في اآلية  ، وذلك ترتيب المصحـف

 

  ِي َخلََق بِٱۡسِم َرَبَِك ٱَّلذ
ۡ
  1ٱۡقَرأ

 

 .5اباأللف مرة  19 4 "اسم" ذكرت كلمةباستثناء البسملة ، 

                                                           
والمركز  1997 (La VI) فريد قبطاني ، "الصدفة المنّظمة ، اإلعجاز العددي في القـرآن" ،  1

 .1998  ،1999( ، CIRSالدولي للبحث العلمي )
 )العلق( ، وهي األولى في ترتيب التنزيل. 96السورة  2
 .31سورة البقرة ، اآلية  3
 البسملة". أللفاظ لغوي  حول كتابة كلمة "اسم" بدون ألف أنظر الجزء األول : "تحليل 4
 ، كلمة "اسم" في القرآن. 15فرائد البسملة ، والملحق رقم  2أنظر الملحق رقم  5
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فــي عــدد آخــرو  فــي ترتيــب التنزيــلعــدد  أولهــو  19العــدد هنــا أن نــذّكر 
 .ترتيب المصحف

 

 ترتيب التنزيل وفقاألعداد المختلفة  ظهور جميعترتيب 

 19 10 1 000 3 6 1 99 30 40 70  

 12 2 9 8 7 11 100 000 4 5 300  

 50 000 50 100 20 200 2 000 3 000 5 000 80 60  
            

 

 ترتيب المصحف وفقجميع األعداد المختلفة  ظهورترتيب 

 7 40 12 1 1 000 3 10 4 100 3 000  

 5 000 2 8 6 30 70 20 200 2 000 11  

 9 5 300 80 50 100 000 99 60 50 000 19  
            

 

* * * 
 

 74ورة ــمن الس 30ة ــوذلك في اآليرآن ــقدة في الـمرة واح 19ورد العدد 
  30 تِۡسَعَة َعَشَ  َعلَۡيَها  : (رــدثــمـال)

1
ـر" ــقــ"س" تعود على عليهـا" كلمة .

ورة ـمن الس 30ة ــقبيل اآليرت ـاء جهنم ، والتي ذكــوهي اسـم من أسم
ٓ  :  27 ةـــط في اآليـنفسها وبالضب ََٰك َما َسَقرُ  َوَما ۡدَرى

َ
 . 27 أ

 

ٓ   تؤكد : 31وبداية اآلية  ۡصََََٰٰ   َوَما َجَعۡلَنا
َ
ۖ  أ  . 31 (…) ٱنلذارِ إِلذ َمَلَٰٓئَِكة 

 .ن المالئكةم 19ومن هنا نستنتج أن النار تحت إمرة 
 

ــــب المصــــحف  19رقــــم  إن الســــورة ــــرقم  تحمــــلفــــي ترتي ــــب  44ال فــــي ترتي
 هــــي ســــورةترتيــــب المصــــحف فــــي  44التنزيــــل. فــــي حــــين أن الســــورة رقــــم 

 ".الدخان"
                                                           

 التأويل". -أنظر الجزء األول ، "الرحمن  1
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 : الجدول التالي نجمل هذا في
 

  إال ملئكة" النار: "وما جعلنا أصحب  19"عليها تسعة عشر"  
                                   

 "الدخان" و "النار" تقارب في المعنى بين   "مري " 
                          
   "الدخان: سورة " 44 

 

 سـالم عمومـافـي القـرآن وفـي اإلعليهمـا السـالم  "مـري "و نزول عيسى ابـن الدخان" إن "
 .1يةهلاالج أي عالمات آخر زمان من عالمات وأشـراط الساعة

 

* ** 
 

 حســــــمفــــــي ترتيــــــب المصــــــحف ، ت 44 وهــــــي التــــــي تحمــــــل الــــــرقم الــــــدخان"إن ســــــورة "
 بالمالحظات التالية : 

 ففي ترتيب المصحف نعد :
 14 فــي ترتيــب  44إلــى الســورة "لقمــان" فــي ترتيــب التنزيــل  57 مــن الســورة ســورة

 ."الدخان" المصحف
  57إلـى السـورة  "الـدخان" فـي ترتيـب المصـحف 44من السـورة  أيضا سورة 14و 

 : "الحديد" في ترتيب المصحف
 

1
4 

ورة
س

 

 "لقمان"في التنزيل(  57) 31السورة  

 
 "الدخان" 44السورة  

1
4 

ورة
س

 

  

 "الحديد" 57السورة 

                                                           
 كشف الغطاء". -المهدوية  العهودأنظر الجزء األول ، " 1



 وتكلمـت األعـداد
 

385 

 

 .14و  57و  44األعداد  تؤكد على وجود رابط بينهذه المالحظة 
 للخطة نفسها نحصل على :فاتباعا 

 
 44  إلى السورة إبراهي "في ترتيب المصحف  14من السورة سورة "

 " ؛الحديدفي ترتيب المصحف أيضا " 57
 44  فــي ترتيــب المصــحف إلــى الســورة  57الســورة ســورة أي ــا مــن

 :" اتعاديال"في ترتيب التنزيل  14
 

 

4
4 

ورة
س

 
  "إبراهيم " 14السورة  

 
  "الحديد " 57السورة  

4
4 

ورة
س

 

 

  "العاديات "في التنزيل(  14) 100السورة 
 

 

 

مرتين دون أن يحكم ذلك أي ما بينها متصلة في 14و 57، 44األعداد ف
بما أن ترتيب المصحف وترتيب التنزيل  به ؤيمكن التنبمنطق حسابي 

 .1ن عن بعضهمامستقالَّ 
 
 

                                                           
 والسور". اآليات ترتيب -أنظر الجزء األول : "مدخل للقرآن  1
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  في المصحف ورقم سورة  1"الدخانهو رقم سورة " 44فالعدد
 ؛ بالساعةهما متصل ل منفي التنزيل ، وك 2"مريم"

  في المصحف والحديد أيضا الحديدهو رقم سورة " 57والعدد "
 ؛ 3بيوم القيامةمتصل 

 إبراهي هو رقم سورة " 14 والعدد "  في المصحف وهو متصل
 .وبالحج 4بيوم البعث

 
* * * 

 

ـــدا أن الجـــزء األول مـــن هـــذا الفـــي  ـــةســـمي اكتـــاب ب المـــذكورين فـــي  الجالل
ـــرحمنالبســـملة " ـــرحي "" و "ال ـــةمثب ال  قـــراءة الرســـالةب ســـمحوصـــل يخـــيط  اب

 الخفية في القرآن.و  خلفيةال
 

فيهـا قـد جـاء ذكـره  ( ، ومـري ) 19إلى السورة قادنا " الرحمنفلفظ الجاللة "
 .ةالبسمل مرة إضافة إلى 16بالمقارنة مع غيرها :  بأعلى نسبة

 : (الكهف) 18، إلى السورة  9" مع العدد الرحي لفظ الجاللة "قادنا ثّم 
 

                                                           
َمآءِ َوِِهَ ُدَخاني   :ت ـق في سورة فصلـالخل أولى عن ــه تعالــقول 1 )...(  ُثمذ ٱۡسَتَوىَٰٓ إََِل ٱلسذ

11   الزمان في سورة الدخان  آخروقوله عن:   بنِٖي َمآُء بُِدَخاٖن مُّ ِِت ٱلسذ
ۡ
فَٱۡرتَقِۡ  يَۡوَم تَأ

10 . 
ۡن أَۡهِل  في سورة النساء :  قوله تعالى عن عيسى  2 بِ ٱَوإِن ّمِ  ۦ  قَۡبَل َمۡوتِهِ  ۦإَِّلا لَيُۡؤِمنَنا بِهِ  ۡلِكتََٰ

 )...(159   وفي سورة الزخرف:   ُلَِعۡلٞم لِّلسااَعةِ  ۥَوإِناه  )...(61 . 
3   َك ٱَّۡلَۡوَم َحِديدي  ق. سورة  . 22 بذَقۡد ُكنَت ِِف َغۡفلَةٖ َمِۡن َهََٰذا َفَكَشۡفَنا َعنَك ِغَطآَءَك َفَبََصُ

َِٰه   إشارة إلى قوله تعالى : 4 ِِ َكۡيَف  ِۧإَوۡذ قَاَل إِبَۡر رِ
َ
ى  تُۡحِ  ُم َرَبِ أ في سورة   206 )...(  ٱلَۡمۡوَتَٰ

 البقرة.
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   مررراف  9)التوبررة( ، و  9مررراف فرري السررو    9 "رحيييم"ذكررر اسرر

)الشررعرا ( 26داخر  السررو   
كعــدد الســور  18 أي أن جمعهمــا يعطـي 1

 . 26إلى السورة  9من السورة 
  ذكـرتفـي ترتيـب المصـحف ، حيـث  "الكهـف"هو رقم سـورة  18و 

مــّرة  آخــر. أّمــا 9 هــارقم آيــةفــي مــّرة فــي القــرآن  ألول" الكهــفكلمــة "
 ."تسعا" ، وآخر كلمة من هذه اآلية هي العدد 25فكانت في اآلية 

 

 19 السـورتين علـى التـوالي إلـى ؤديـانت"الـرحي " " ولفظـة الـرحمنفلفظة "
 .وسط القرآن وأأي إلى منتصف  18و 
 

* * * 

 
  هدد   الموصننولة  يننمير ال ا نن   عددهم  ومننن ة ننة  خننرع فنن ن ع ننارة  

 : في القرآنفقط مرتين  ذكرت
 

 18مرة في السورة  أول : 
 

  ََٰثةي ابُِعُهمۡ َسَيُقولُوَن ثََل َۢا َُكُۡبُهمۡ  َسادُِسُهمۡ  َُكُۡبُهۡم َوَيُقولُوَن ََخَۡسةي  رذ بِٱۡبَغۡيِ ى  رَۡجَ
ٓ  مۡ َوثَاِمُنهُ  َوَيُقولُوَن َسۡبَعةي  َبِ ۡعَلمُ  َُكُۡبُهۡمٍّۚ قُل رذ

َ
تِِهم أ ي  بِعِدذ ا َيۡعلَُمُهۡم إِلذ قَلِيلي فَََل  مذ

َحد   ا َوَل تَۡسَتۡفِت فِيِهم َمِۡنُهمۡ َظَِٰهر   آء  ُتَمارِ فِيِهۡم إِلذ ِمرَ 
َ
  22 اأ

 

 

 

                                                           
 إضافة إلى لفظة "رحيم" في البسملة. أنظر الجزء األول ، "الرحيم". 1
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  السورة من  31و 30اآليتين  في 19مرة مرتبطة بالعدد  آخرو وثاني
74 : 
 30 تِۡسَعَة َعَشَ  َعلَۡيَها  ٓ ۡصََََٰٰ   َوَما َجَعۡلَنا

َ
ۖ َوَما َجَعۡلَنا أ  ٱنلذارِ إِلذ َمَلَٰٓئَِكة 

َتُهمۡ  ْ بِيَۡستَۡيقِنَ   ِعدذ ِيَن َكَفُروا ْ ٱبِۡكَتََٰ   إِلذ فِۡتَنة  بََِّلذ وتُوا
ُ
ِيَن أ ِينَ  َوَيۡزَدادَ  ٱَّلذ  ٱَّلذ

 ْ ا َوَل  َءاَمُنٓوا ْ ٱۡبِكَتََٰ   يَۡرتَاَب إِيَمَٰن  وتُوا
ُ
ِيَن أ ِيَن ِِف  ٱَّلذ َوٱلُۡمۡؤِمنُوَن َوَِّلَُقوَل ٱَّلذ

َٰفُِرونَ  َرضي َوٱۡبَك ُ  قُلُوبِِهم مذ َراَد ٱَللذ
َ
ٍّۚ  بَِهََٰذا َماذَآ أ ُ َمن يََشآءُ  َمَثَل   َكَذَٰلَِك يُِضلُّ ٱَللذ

ٍّۚ َوَما َيۡعلَُم ُجُنوَد َرَبَِك إِ   ُهَوٍّۚ َوَما ِِهَ إِلذ ذِۡكَرىَٰ َوَيۡهِدي َمن يََشآُء
  31 لِۡلبََشِ  لذ

 
* * * 

 

وفـي  18ورة ـفـي السـإذًا  ذكـرت"  ـهـر "ـالموصولة بالضميـ " ـهـدتـعفعبارة "
 : سورة 57ومن الواحدة إلى األخرى نعد . 74 ورةـالس

 
 ورــــالس

 "الكهف"سورة 
 

 المدثر" "سورة 
                      

18  19  20  21  22  23  24  25  26    )...(66  67  68  69  70  71  72  73  74 

 ســـورة 57
 

كلمة مشتقة  57" وفي القرآن توجد عدد" مشتقة من كلمة "ته دعإّن كلمة "
 ". عددمن كلمة "
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مـــن  31أيضــا مجمـــوع كلمــات اآليــة  هــو 57إضــافة إلــى ذلــك فـــإن العــدد 
 : لثاني وآخر مرة" عّدته جاءت فيها كلمة "التي  74السورة 

 وما جعلنا أصحب النار إالّ  ملئكة
6 5 4 3 2 1 

 اوم جعلنا عدته  إالّ  فتنة للذين
12 11 10 9 8 7 

 كفروا ليستيقن الذين أوتوا الكتب ويزداد
18 17 16 15 14 13 

 الذين ءامنوا إيمنا وال يرتاب الذين
24 23 22 21 20 19 

 أوتوا الكتب والمؤمنون  وليقول الذين في
 30 29 28 27 26 25 

 قلوبهم مرض والكفرون  ماذا أراد هللا
36 35 34 33 32 31 

 بهذا مثال كذلك يضلّ  هللا من
42 41 40 39 38 37 

 يشاء ويهدي من يشاء وما يعلم
48 47 46 45 44 43 

 جنود رّبك إالّ  هو وما هي
 54 53 52 51 50 49 

 إالّ  ذكرى  للبشر   
   57 56 55 

 

 

 : إجماال نحصي ما يلي

 57 " تِهِمسورة من أول مرة وردت فيها كلمة خر مرة " إلى آبِعِدذ
َتُهمۡ كلمة " جاءتحيث   " ؛ِعدذ

 57 َتُهمۡ كلمة " حيث ذكرت 74من السورة  31ي اآلية كلمة ف " ِعدذ
 لثاني وآخر مرة في القرآن ؛

 57  1د" –د  –كلمة في القرآن مشتقة من الجذر "ع. 
 

                                                           
 مات المشتقة من الجذر "ع د د" في القرآن.، الكل 17أنظر الملحق رقم  1
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 :( x 3  =57 19) 3ي ف 19هو مضروب  57
 3 " في ترتيب المصحف ،آل عمرانهو رقم سورة " 
 19 " في ترتيب المصحف.مري هو رقم سورة " 

 

 ()الحديد 57)مري ( =  x 19)آل عمران(  3
 

ــ  قــد ذكــر فــي القــرآن علــى أنــه  ابنــة عمــران مــريمابــن  عيســى إن  "عل
 .1"للساعة

 

 أصـــحاببشـــأن  18والعـــدة أيضـــا مرتبطـــة بالســـاعة. إذ نتلـــو فـــي الســـورة 
نَا َوَكَذَٰلَِك   :قوله تعـالى  الكهف ۡعََثۡ

َ
ْ  َعلَۡيِهمۡ  أ نذ وَۡعدَ  َِّلَۡعلَُمٓوا

َ
ِ َحاَقي  أ نذ  ٱَللذ

َ
 َوأ

اَعةَ  ٓ  َل َرۡيَ    ٱلسذ ََٰثةي  21 (…) فِيَها ابُِعُهمۡ َسَيُقولُوَن ثََل  َُكُۡبُهۡم َوَيُقولُوَن ََخَۡسةي  رذ
َۢا َُكُۡبُهمۡ  َسادُِسُهمۡ  ٓ  َُكۡاُبُهۡمٍّۚ  مۡ َوثَاِمُنهُ  بِٱۡبَغۡيِ ى َوَيُقولُوَن َسۡبَعةي  رَۡجَ َبِ ۡعلَامُ  قُال رذ

َ
 أ

تِِهم  . 22 )...( بِعِدذ
 

* * * 
 

 علـى التـوالي 18و  19" إلـى الرحيــ " و "الرحمــن: " الجاللـة اسمـإ أوصلنا
 مـرتين البد مـن المـرور 18لكن للوصول إلى  مرتبطان بالعدة. هماعددانو 

" الكهـف"إلـى أي  18متـى وصـلنا إلـى و  .2"الـرحي " في عـد لفظـة 9بالعدد 
حيــث ذكــرت  9)اآليــة  9" المرتبطــة بالعــدد كهــفنعثــر مــرتين علــى لفظــة "

 25هـو آخـر لفظـة فـي اآليـة و )"تسعا"(  9للمرة األولى والعدد "كهف" كلمة 
                                                           

 األول : "الرحمن ، التأويل".. أنظر الجزء 61سورة الزخرف ، اآلية  1
 األول : "الرحيم".أنظر الجزء  2
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فمفهــوم العــدة مــرتبط إذن ارتباطــا  .1" آلخــر مــرة(كهــفحيــث جــاءت كلمــة "
 . 18 = 9+  9و بــ  19وثيقا بالعدد 

بين  (9)التاسعة  ةهي اللفظ 74 من السورة 31" في اآلية عدته ولفظة "
 كلمات هذه اآلية :

 

  ٓ ۡصََََٰٰ   َوَما َجَعۡلَنا
َ
ۖ َوَما َجَعۡلَناا أ َتُهمۡ  نلذارِ إِلذ َمَلَٰٓئَِكة    31 )...( ِعدذ

 

 وما جعلنا أصحب النار إالّ  ملئكة

  6 5 4 3 2 1 

  
)...( 

 وما جعلنا عدته 
  9 8 7 

 

  : 18من السورة  22في اآلية  (18) الثامنة عشر كما أنها تحتل المرتبة
 

  َٰثَةي ابُِعُهمۡ َسَيُقولُوَن ثََل َۢاَسادُِسُهۡم َُكُۡبُهۡم  َُكُۡبُهۡم َويَُقولُوَن ََخَۡسةي  رذ بِٱۡبَغۡيِ ى  رَۡجَ
ٓ  َُكُۡبُهۡمٍّۚ  مۡ َوثَاِمُنهُ  َوَيُقولُوَن َسۡبَعةي  َبِ ۡعلَمُ  قُل رذ

َ
تِهِم أ   22 )...( بِعِدذ

 

 سيقولون  ثلثة رابعهم كلبهم ون ويقول خمسة

6 5 4 3 2 1 

 سادسهم كلبهم رجما بالغيب ويقولون  سبعة

12 11 10 9 8 7 

 وثامنهم كلبهم قل رّبي أعلم ه تبعد

18 17 16 15 14 13 

     (…) 
     

 
* * * 

                                                           
 : كلمة "الكهف" في القرآن. 12أنظر الملحق رقم  1
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الكهـــف والتـــي تبـــدأ  أصـــحابهـــي عـــدة  18إن العـــدة التـــي تـــذكرها الســـورة  
مۡ   : 9فـي اآليـة قصتهم 

َ
ۡصََََٰٰ   َحِسۡبَت  أ

َ
نذ أ
َ
 ََكنُاواْ ِمانۡ  ٱلرذقِيمِ وَ  ٱۡبَكۡهِف  أ

 . 9 َعَجًباَءاَيَٰتَِنا 
 

 العجــب.عــن و  وهــذه اآليــة تتحــدث فــي آن واحــد عــن الحســاب وعــن الــرقيم
 كوسـيلةواللسـانيات الرياضـيات  خدمالقـرآن يسـتحقا ، إن العلم المستمد مـن 

أكثرر  بعـد هذا العلم اليوم ، ظهور. أوليس من العجب أن نرى لفك التشفير

    ؟ الكريم قرنا من نزول القرآن 14 من أربعة عشر
 

* * * 

 
 )نف( : neufيأتي دوما بالجديد  9نتذكر أن العدد 

  وهي السـورة  ظاهرةسورة واحدة فقط في القرآن كله ال تبدأ ببسملة ،
 )التوبة(. 9
  كاســم مــن أســماء رحــي لفظــة " خدمتســتمــرة واحــدة فــي القــرآن كلــه لــم "

 (.التوبة) 9السورة  من (9" التاسعة )رحي هللا الحسنى وهي لفظة "
 

* * * 
 

مـرة.  199إجمـاال  تذكـر وقـد ( عـددا مختلفـا ، 30قرآن ثالثـون )لذ ِكر في ا
 .9بجانب العدد  19العدد من  كّون يت العددهذا و 
فرري ة مرروكورال ةمختلفررال (30) األعــداد الثالثــين بــين مــنعــددان  9و  19و

فـــي ترتيـــب المصـــحف أي أن  21 المرتبـــة 9يحتـــل العـــدد  .الكرررريم القررررآن
 : 19، وآخرها هو العدد  أعداد مختلفة بعده 9هناك 
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 لمصحفترتيب اوفقا لجميع األعداد المختلفة  ظهورترتيب 

 3 000 100 4 10 3 1 000 1 12 40 7  

 11 2 000 200 20 70 30 6 8 2 5 000  

 19 50 000 60 99 100 000 50 80 300 5 9  
 9 8 7 6 5 4 3 2 1   

 

،  19األعداد التسعة المختلفة يعطي مضاعف  حاصلإضافة إلى هذا فإن 
ليست خاضعة بأية حال من األحوال إلى ألنها  النتباهل النتيجة ملفتةوهذه 

 : قاعدة حسابية يمكن التنبؤ بها
 

5  +300  +80  +50  +000 100 +99  +60  +000 50 + 19  
 =613 150 

  =7927 x 19 
 

* * * 
 

من  ( األولى5وهو اآليات الخمس )من القرآن  ما نزل أّوللنعد اآلن إلى 
 ". العل" و"االس : " مفهومين أساسين هما ذكر( والتي تالعل ) 96السورة 

 

أن  ظهـرت   التنزيل مناألولى  (5الخمس )اآليات  مكوناتمتفّحصة لنظرة 
 كلمات مكّررة :أزواج ل 6ثمة 
 اقرأ - 1
 ربك - 2
 الذي - 3
 خل  - 4
 اإلنسن - 5
 عل  - 6

 وردت كالتالي :الست وهذه الكلمات 
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 1  خل  الذي رّبكباسم  ِاقرأ
1              2     3     4 
 

 2من علق   اإلنسن خل 
  4        5 
 
 3األكرم   رّبكو  اقرأ
 1       2 
 

 4بالقلم   عّل  الذي
  3     6 
 

 5ما لم يعلم   اإلنسن عّل 
  6      5 

 

وبالتالي يكون  حرفا 23 تتألف منالمكر   ( 6إّن هوه الكلماف الست )

  حرفا. 23 ضعف الخمس عددها الكام  في اآلياف

 . السيما أن اآلية الثانيـة تـنصأزواج الكرومزومات البشريةإلى عدد  ينبهوهذا 
نَسَٰنَ   ق مـن علـق :ِلـخ  اإلنسان أن على  . فاإلنسـان  2 ِمۡن َعلَاقٍ  َخلََق ٱۡۡلِ
مــن يرثهــا كرومــوزوم  23كرومــوزوم يرثهــا مــن أبيــه و  23بــين  علـــ ثمــرة 
 أّمه.

 

 أّول. و 30 ع حروفهــافمجمــو اآليــات أّمــا الكلمـــات التــي ال تتكــرر فــي هــذه 
 بسـ مـن البسـملة " األولـىالكلمـة  تعيـدنا إلـى" التـي باس هذه الكلمات هي "

 ".هللا
 

   : 76في التنزيل هو  األولى (5) الخمس حروف اآليـاتإّن مجموع 
  التي تتكر حرفا التي تتكون منها الكلمات  46        
 التي ال تتكر حرفا التي تتكون منها الكلمات  30+     
   حرفا 76  =    
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 ا ق ر أ ب ا س م ر ب

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

 ك ا ل ذ ي خ ل ق خ ل

20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 

 ق ا ل إ ن س ن م ن ع

30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 

 ل ق  ا ق ر أ و ر ب ك

40 39 38 37 36 35 34 33 32 31 

 ا ل أ ك ر م ا ل ذ ي

50 49 48 47 46 45 44 43 42 41 

 ع ل م ب ا ل ق ل م ع

60 59 58 57 56 55 54 53 52 51 

 ل م ا ل إ ن س ن م ا

70 69 68 67 66 65 64 63 62 61 

 ل م ي ع ل م    

    76 75 74 73 72 71 
 

" في المصحف. وهذا يشير اإلنسانهو رقم سورة " 76في حين أن العدد 
نَسَٰنَ َخلََق   إلى قوله تعالى :  . 1 2 ِمۡن َعلَقٍ  ٱۡۡلِ

 . (x 4  =76 19) 4في  19مضروب  أيضاهو  76العدد كما أن 
 4  في المصحف. النساءهو رقم سورة 
 19  وهـــي الســـورة الوحيـــدة التـــي تحمـــل اســـم  مـــري هـــو رقـــم ســـورة ،

اليهوديــة والمســيحية فــإن المســيح ، الــذي  وفــي النصــود الدينيــة .امــرأة 
 ."ابن اإلنسانيدعى "،  يثبت القرآن أنه عيسى بن مريم 

حرفـــا أي  76تعـــد  96مـــن الســـورة  األولـــى (5) الخمـــس اآليـــاتكانـــت ن إ
 التــي العلــقمجمــل ســورة مجمــوع حــروف فــإن ،  4فــي  19حاصــل ضــرب 

 : 15في  19حرفا أي حاصل ضرب  285آية هو  19تعّد 
                                                           

 .2سورة العلق ، اآلية  1
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 ا ق ر أ ب ا س   ر ب ك ا ل ذ ي خ ل ق خ

19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

 ل ق ا ل إ ن س ن   ن ع ل ق ا ق ر أ و ر

38 37 36 35 34 33 32 31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 

 ب ك ا ل أ ك ر   ا ل ذ ي ع ل   ب ا ل ق

57 56 55 54 53 52 51 50 49 48 47 46 45 44 43 42 41 40 39 

 ل   ع ل   ا ل إ ن س ن   ا ل   ي ع ل  

76 75 74 73 72 71 70 69 68 67 66 65 64 63 62 61 60 59 58 

 ك ل ا إ ن ا ل إ ن س ن ل ي ط غ ى أ ن ر

95 94 93 92 91 90 89 88 87 86 85 84 83 82 81 80 79 78 77 

 ء ا ه ا س ت غ ن ى إ ن إ ل ى ر ب ك ا ل

114 113 112 111 110 109 108 107 106 105 104 103 102 101 100 99 98 97 96 

 ر ج ع ى أ ر ء ي ت ا ل ذ ي ي ن ه ى ع ب

133 132 131 130 129 128 127 126 125 124 123 122 121 120 119 118 117 116 115 

 ه ا إ ذ ا ص ل ى أ ر ء ي ت إ ن ك ا ن ع

152 151 150 149 148 147 146 145 144 143 142 141 140 139 138 137 136 135 134 

 ل ى ا ل ه ه ى أ و أ   ر ب ا ل ت ق و ى

171 170 169 168 167 166 165 164 163 162 161 160 159 158 157 156 155 154 153 

 أ ر ء ي ت إ ن ك ذ ب و ت و ل ى أ ل   ي

190 189 188 187 186 185 184 183 182 181 180 179 178 177 176 175 174 173 172 

 ع ل   ب أ ن ا ل ل ه ي ر ى ك ل ا ل ئ ن

209 208 207 206 205 204 203 202 201 200 199 198 197 196 195 194 193 192 191 

 ل   ي ن ت ه ل ن س ف ع ا ب ا ل ن ا ص ي

228 227 226 225 224 223 222 221 220 219 218 217 216 215 214 213 212 211 210 

 ة ن ا ص ي ة ك ذ ب ة خ ا ط ئ ة ف ل ي ه

247 246 245 244 243 242 241 240 239 238 237 236 235 234 233 232 231 230 229 

 ع ن ا ه ي ه س ن ه ع ا ل ز ب ا ن ي ة ك

266 265 264 263 262 261 260 259 258 257 256 255 254 253 252 251 250 249 248 

 ل ا ل ا ت ط ع ه و ا س ج ه و ا ق ت ر ب

285 284 283 282 281 280 279 278 277 276 275 274 273 272 271 270 269 268 267 

 

تتكـرر فـي التنزيـل األول  التـي (6) السـت فإن الكلماتإضافة إلى هذا كله 
الدقــة ؛ ممــا يجلــي درجــة اإلتقــان واإلعجــاز فــي بنيــة  مــنبشــكل رائــع  مرّتبــة

وهكـذا . فتكـرار هـذه الكلمـات كلهـا يخضـع إلـى ترتيـب واحـدالنص القرآنـي. 
" الــذي" و"ربــك" و "قــرأوهــي ا بــين هــذه الكلمــات الســت مــن أربعــاأّن  نجــد
 .هي أيضا مكررةكلمات أخرى  5 كل منها تكرار بين " يفصلاإلنسنو"
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  اقرأ  ربك  الذي  خل   خل   اإلنسن 

 اقرأ  ربك  الذي  عل   عل   اإلنسن 
 

             

 

 اقرأ :بين كلمتي  تتكرركلماف  5
 

  اقرأ  ربك  الذي  خلق  خلق  اإلنسن  اقرأ 

   5  4  3  2  1    
   

 

 :  ربكبين كلمتي  تتكرركلماف  5
 

  ربك  الذي  خلق  خلق  اإلنسن  اقرأ  ربك 

   5  4  3  2  1    
   

 

 ".اإلنسن" و "الذيكذلك على لفظتي " نطبقت نفسهاوالظاهرة 
 

  الذي  خلق  خلق  اإلنسن  اقرأ  ربك  الذي 

   5  4  3  2  1    
   

 

  اإلنسن  اقرأ  ربك  الذي  علم  علم  اإلنسن 

   5  4  3  2  1    
   

 

ــ" و"خلــ كلمتــي : "نالحــظ أن تــي تتكــرر الكلمــات الومــن بــين  همــا "   عّل
، وهـذا طبيعـي ألن تكرارهمـا جـاء  هما كلمـاتال تفصل بين الوحيدتان اللتان

 : 1متتابعا
 

                                                           
" األولى والثانية ، وكذلك األمـر خل تكرارها جاء متتابعا أي أنه ال توجد أية كلمة بين لفظة " 1

 " األولى والثانية.عّل بالنسبة لكلمة "
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  خل   خل  

 عّل   عّل  
 

             

 

 " خلـــ التـــي تفصـــل بـــين لفظـــة "التـــي تتكـــرر و فـــي حـــين أن عـــدد الكلمـــات 
 كلمات : 5هو األولى " عّل ولفظة " األولى

 

  خل   خلق  اإلنسن  اقرأ  ربك  الذي  عل  

   5  4  3  2  1    
   

 

 : الثانية" عل ولفظة " الثانية" خل لفظة" بالنسبة لاألمر  كذلكو 
 

 عل  
 اإلنسن  اقرأ  ربك  الذي  علم 

  خل  

   5  4  3  2  1    
   

 

ن في الحالتين يقاعدتين مختلفت وفقيسير أول تنزيل إن ترتيب كلمات 
 .منسجمتان تماما همالكن
 

* * * 
 

فــي ترتيــب  96" أول ســورة فــي ترتيــب التنزيــل هــي الســورة العلــ إن ســورة "
ة الســـور ن إذ فهـــيســـورة ،  114 يشـــتمل علـــىالقـــرآن بمـــا أن المصـــحف. و 
 .األخيرة (19التسعة عشر )السور  األولى ضمن
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األخيـرة فـي المصـحف هـو مضـاعف  19إن مجموع أرقام ترتيب هذه السور 
 105فـــي  19حاصـــل ضـــرب  وكـــذلك،  1هـــي خاصـــية حســـابية عاديـــةو  19

 هذه السلسلة :في بالضبط ، أي العدد الوسط 
 

 الســــــور ــاءأسمـ المصحف ترتيـب التنزيـل ترتيـب 

1
9

 
ورة
ــــــــ
ــــــــ
ــــــــ
ــــــــ
ســ

 

 

 العل  96 1

 القدر 97 25

 البينة 98 100

 الزلزلة 99 93

 العاديات 100 14

 القارعة 101 30

 التكاثر 102 16

 العصر 103 13

 الهمزة 104 32

 الفيل 105 19

 قريش 106 29

 الماعون 107 17

 الكوثر 108 15

 الكافرون 109 18

 النصر 110 114

 المسد 111 6

 اإلخالص 112 22

 الفلق 113 20

 الناس 114 21

     

 

96 + 97 + 98 + 99 + 100 + 101 + 102 + 103 + 104 + 105 + 
106 + 107 + 108 + 109 + 110 + 111 + 112 + 113 + 114 = 

1995 = 
19 x 105 

 

                                                           
 .19( هو مضاعف 114نظرا لكون العدد اإلجمالي لسور القرآن ) 1
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 حيــث يظهــر استخالصررب بشررك  عررادذ مررن هرروه ا  قررا  إال أن مررا ال يمكررن
" فـــي ترتيـــب المصـــحف هـــي "الفيـــل 105اإلعجـــاز القرآنـــي هـــو أن الســـورة 

 .105هنا هو مضروب  19في ترتيب التنزيل. و  19السورة 
 

* * * 
 

فـــي ترتيـــب  19" إلـــى الســـورة مـــري فـــي ترتيـــب المصـــحف " 19مـــن الســـورة 
 : سورة 87 في ترتيب المصحف( توجد 105" )الفيلالتنزيل "

 

 ورــــالس
 "مري "سورة 

 المصحففي  19رقم 
 

 "الفيل "سورة 
 في التنزيل 19رقم 

                          
19    20  21  22  23  24  25    )...(99  100  101  102  103  104    105 

 ســـورة 87
 

 آية. 19 تشتمل على" األعلى" 87إن السورة 
 

* * * 
 

( تتميز عن غيرها مـن السـور التوبة) 9ن السورة الحظنا في الجزء األول أ
االســتثناء يكــون عــدد  هــذانظــرا لو  البســملة فــي بــدايتها.بخفــاء الباقيــة  113

 .114من بين  113السور التي تفتتح ببسملة مرئية هو 
 
الســورة مــا قبــل األخيــرة فــي التنزيــل أي أنهــا تحمــل الــرقم  هــي 9الســورة  و

 في ترتيب التنزيل. 113
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 سورة تبدأ ببسملة  113   
   

 ســورة 114
   

 9بسملة وهي السورة ظهر فيها السورة واحدة ال ت 
 في ترتيب التنزيل 113إنها السورة  (التوبة)   

 
* * * 

 

 19ســـورة مـــن الســـورة  87اتباعـــا لترتيـــب المصـــحف نجـــد  أنـــه أعـــالهرأينـــا 
ســورة  27 ســوى  اً ( ، فــال يبقــى إذفــي التنزيــل 19) 105إلــى الســورة  )مـريم(

 18وجـد تبحيـث أن هذه السور المتبقة مقسمة  هنا. ونالحظ 114من بين 
 في التنزيل(. 19) 105سور بعد السورة  9و  19سورة قبل السورة 

 

تحتـوي فـي نصـها هو رقم سورة النمل في المصحف وهـي التـي  27والعدد 
  حرف. 19من  و تتألفكله  1االستثنائية في القرآن الفريدة البسلمة على

 

ـــــب المصـــــحف أيضـــــا نجـــــد  فـــــي  9ســـــورة ســـــورة مـــــن ال 105واتباعـــــا لترتي
فــــي المصــــحف  113إلــــى الســــورة  فــــي التنزيــــل  113ورقمهــــا  المصــــحف 

 )الفلق( :
 

 ورــــالس
 (ففي المصح 9) "التوبة"سورة 

 في التنزيل 113رقم 
 

 "الفل " سورة 
 المصحففي  113رقم 

                              
9  10  11  12  13  14  15  16  )...(  106  107  108  109  110  111  112  113 

 ســـورة 105
                                                           

 : "الرحمن ، التأويل". األولأنظر الجزء  1
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 (1) ســور قبــل ســورة "التوبــة" وســورة واحــدة 8ســور ،  9فــال يبقــى إذن إال 
 بعد سورة "الفلق".

 
 : نجم  ك  ذلك كما يلي

   فــي التنزيــل توجــد  19فــي المصــحف إلــى الســورة  19مــن الســورة
. 19هـو فـي ترتيـب المصـحف رقـم لسـورة عـدد آياتهـا  87سورة. و 87

 27سـورة. و  27يتبقـى  (87) السـبعة وثمـانين إضافة إلـى هـذه السـور
البســـملة  تتضـــمنالمصـــحف رقـــم الســـورة الوحيـــدة التـــي هـــو فـــي ترتيـــب 

 .بداخل نصها حرفا 19المكونة من 
 

   فـــــــي ترتيـــــــب  9فـــــــي ترتيـــــــب التنزيـــــــل )الســـــــورة  113مـــــــن الســـــــورة
 .سـورة 105فـي ترتيـب المصحــف توجـد  113المصحف( إلـى الســورة 

فــي ترتيــب التنزيــل.  19هــو فــي ترتيــب المصــحف رقــم الســورة  105و 
هــــو فــــي ترتيــــب  9ســــور. و  9يتبقــــى  105 إضــــافة إلــــى هــــذه الســــور
وهـــي  تظهـــر بســـملة فـــي أولهـــاالوحيـــدة التـــي ال المصـــحف رقـــم الســـورة 

 في التنزيل. 113السورة 

 
* * * 

 
 9فــي بدايــة الســورة  الظــاهرةبــين البســملة غيــر العالقــة المتوصــل إليهــا إن 

يبــــدو أكثــــر وضــــوحا مــــن خــــالل أرقــــام   27 وبــــين البســــملة بــــداخل الســــورة
 1السـورة  مـن . فأرقـام التنزيـل للسـور27 السـورة إلـى  1 ةلسـور من االتنزيل 

 عددا أحاديا : 19تتكون من  9 السورة إلى



 وتكلمـت األعـداد
 

403 

 

 التنزيـل ترتيـب المصحـف ترتيــب ر الســـــــو أسمـــــــاء

 5 1 الفاتحة
1 

  8  7  2 البقرة
3                2 

  8  9  3 عمران آل
5               4 

  9  2  4 النساء
7                6 

  1  1  2  5 المائدة
 10          9          8 

  5  5  6 األنعام
12               11 

  3  9 7 األعراف
14               13 

  8  8  8 األنفال
16               15 

 9 ةـالتوب
 1  1  3  

 19       18        17 

 

التاسـع  عـددال نصـل إلـى ، 10، أي ابتـداء مـن السـورة  9بعد السورة و 
 : 19لسورة لتنزيل الترتيب  في أحادي قمر أول  ( عند19عشر )

 
  التنزيـل ترتيـب المصحـف ترتيــب ر الســـــــو أسمـــــــاء

  5  1  10 يونس
2                1 

  5  2  11 هود
4               3 

  5  3  12 يوسف
6                5 

  9  6  13 الرعد
8                7 

  7  2  14 إبراهيم
 10              9 
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  5  4  15 الحجر
12             11 

  7  0  16 النحل
14             13 

  5  0  17 اإلسراء
16             15 

  6  9  18 الكهف
18             17 

 19 مري 
....4  4  

                  19 

 

نصـل إلـى العـدد  19أحادي في ترتيب التنزيل للسـورة  مقر من ثاني  اعتباراوأخيرا ، 
 : 27للسورة  في ترتيب التنزيل أحادي قمر ثاني ( عند 19التاسع عشر )

 

  التنزيـل ترتيـب المصحـف ترتيــب ر الســــــو أسمــــــاء

 19 مريم
 4  4     

   1                    

 20 طه
 4  5  
3               2 

 21 األنبياء
 7  3  
5                4 

 22 الحج
 1  0  3  

8          7           6 

 23 المؤمنون 
 7  4  

10                9 

 24 النور
 1  0  2  

13       12       11 

 25 الفرقان
 4  2  

15               14 

 26 الشعراء
 4  7  

17              16 

 27 النمل
 4  8  

19              18 
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ا أحاديـا. وهـو عدد 57تجمع  27 السورة إلى 1 ةلسور من اإن أرقام التنزيل 
 : 19في  3حاصل ضرب 

 19 9على مستوى رقم التنزيل للسورة  اأحادي اعدد ، 
  19على مستوى رقم التنزيل للسورة  اأحادي اعدد 19ثم ، 
  27أيضا على مستوى رقم التنزيل للسورة  اأحادي اعدد 19ثم. 

 

* * * 
 

 " هي السورة ما قبل األخيرة فـي التنزيـل لـه داللـة كبيـرة ؛التوبةكون سورة "إن 
مـن صـر ن هـايرجـى منمعاهـدة و  الجاهليـةمـع  تامـة ألنها تنص على قطيعة

نـــزول فـــي ترتيـــب التنزيـــل أي األخيـــرة فـــي  ي تتلوهـــاالســـورة التـــفولـــذلك  هللا
 ".النصرهي " الكريمالقرآن 

 

فـــي المصـــحف(  9فـــي التنزيـــل ) 113ونلفـــت االنتبـــاه هنـــا إلـــى أن الســـورة 
 110" النصرواألخيرة في ترتيب التنزيـل )" 114" وأن السورة التوبةاسمها "

 ".تّوابافي المصحف( تنتهي بكلمة "
 

 "النصرسورة "
 في ترتيب التنزيل 114،  في ترتيب المصحف 110

 
ِ  ِمۡسِب  ٱلرذِحيمِ  ٱلرذِنَٰمۡح ٱَللذ

 

  َنََۡصُ  إَِذا َجآء  ِ يَۡت  1 َوٱۡبَفۡتحُ  ٱَللذ
َ
يَۡدُخلُوَن ِِف دِيِن  ٱنلذاَس  َوَرأ

 ِ ا ٱَللذ ۡفَواج 
َ
َۢاََكَن  إِنذُهۥ  ِِبَۡمِد َرَبَِك َوٱۡسَتۡغفِۡرُهٍّۚ  فََسَبِحۡ  2 أ ابَ   3 تَوذ
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فــأول ســورة فـــي  .المهدويـــة العهــودت مـــن مميــزافــتح هللا وإظهــار الحــق إن 
" النصــر"آيــة كمــا أن آخــر ســورة فــي التنزيــل  19تعــّد " العلــ "تنزيــل القــرآن 

 كلمة : 19تعد 

والفتح هللا نصر جاء إذا
5 4 3 2 1

دين في يدخلون  الناس ورأيت
10 9 8 7 6

ربك بحمد فسبح أفواجا هللا
15 14 13 12 11

توابا كان إنه واستغفره
19 18 17 16

تتـألف كلمــات هـي نفسـها  5مـن  تتـألفالسـورة ثم إن اآلية األولى فـي هـذه 
 : 1حرفا 19 من

والفتح هللا نصر جاء إذا


كلمـات 5
والفتح  إذا جاء نصر هللا

5 4 3 2 1



حرفـــــا 19

ح ت ف ل ا و ه ل ل ا رد ن ء ا ج ا ذ إ
12345678910111213141516171819

آيات هي  5آية تبدأ بــ  19للتذكير فإن أول سورة في تنزيل القرآن وهي "العلق" المكونة من  1
 أول ما ن ز ل من الوحي.  
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 : حرفا 30على  شتملفتا آخر آية فيها أم
 

 فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا
 
 حرفـــــــا 30

 ف س ب ح ب ح م د ر ب ك و ا س ت
15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

 غ ف ر ه إ ن ه ك ا ن ت و ا ب ا

30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 

 

 (74)السـورة  30 رقمهـا آيـةفـي  ذكـر 19د العـدونذّكر هنـا مـرة أخـرى بـأّن 
هـي األخـرى فـي آيـة  جـاءت 1(27)السـورة  الفريـدةالبسملة الداخلّية  أن امك
 .30مها قر 
 

* * * 

 

ــــاك ــــبمجموعـــــة أخــــرى مــــن المالحظـــــات  هن ــــى العــــدد  تجل ــــاه إل  19االنتب
كــل فلــو أخــذنا  .2(= حــ  19يتضــمنها )الرمزّيــة التــي القيمــة وبالتــالي إلــى 

 19العـدد  حاصـل ضـربالسور التي تحمل في ترتيب المصحف رقما هـو 
برراد   ذذ بررد  بررأن نــذكر  .19المالحظــات تتعلــق بالعــدد  مــن نجــد سلســلة

مسرررتقالن عرررن  أو آيرررة سرررو  ة ترتيرررل المصرررحف وترتيرررل التنزيررر   يّررر

   .بعضهما
 

                                                           
 األول : "الرحمن ، التأويل".أنظر الجزء  1
 األول : "الرحيم" ثم هذا الجزء ، "رموز الحروف في القرآن".أنظر الجزء  2
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فــي  19هــو حاصــل ضــرب  114ســورة ، والعــدد  114 علــىالقــرآن  يشــتمل
ســــور ترتيبهــــا فــــي المصــــحف هــــو  6نحصــــل علــــى  المنطقــــي أن . فمــــن6

 :  . وهي السور اآلتية19مضاعف 
 
 

 

          1 x 19  =19   )السورة 19 )مريم  

 2 x 19  =38  )السورة 38 )ص  

 3 x 19  =57  )السورة 57 )الحديد  

 4 x 19  =76  )السورة 76 )اإلنسان  

 5 x 19  =95  )السورة 95 )التين  

 6 x 19  =114   )السورة 114 )الناس  

          

، والتـي هـي حاصــل  المصحـففي ترتيب  (6) الست إن جمع هذه األرقام
 : 399يعطي  19ضرب 

 

 

 

19  +38  +57  +76  +95  +114 = 399 
 

وذلـك  19هـو بطبيعـة الحـال حاصـل ضـرب  399وهذا المجموع أي العدد 
 : 21في 

 

 

21  ×19  =399 
 

، هـو أيضـا  399، أي  19مجموع األعداد التي هي حاصل ضرب أّن  وبما
هو  19الذي يمثل مضروب  21العدد فإن  19بطبيعة الحال حاصل ضرب 

 ( :21=  6+  5+  4+  3+  2+  1) 6إلى  1من  حاصل األعداد
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(1 x 19( + )2 x 19) ( +3 x 19) ( +4 x 19) ( +5 x 19) ( +6 x 19 = )
399  =21 x 19 

 

الـــذي  19، وهـــو مضـــروب  21والظـــاهرة غيـــر المتوقَّعـــة هنـــا هـــي أن العـــدد 
 وهــي آخــر ســورة فــيالتنزيــل " فــي النــا رقــم ســورة "، هــو أيضــا  399يعطــي 

 : 6فإن عدد آيات هذه السورة هو . إضافة إلى ذلك 114 السورةالقرآن أي 
 

 

 اس 

 السو  

الترتيل في 

 المصحف

الترتيل في 

 التنزي 

 عدد

 اآلياف

 6 21 114 الناس
 

 

 الستهوه الملحوظة ا خير  تدفعني إلى جوب االنتباه إلى ترتيل السو  

 : . وقد جمعتها كما يليلتنزيلالتالية في ا

 

         
  السو   19 )مري (   في التنزي  44 

  السو   38 )ص(  في التنزي  38 

  السو   57 )الحديد(  في التنزي  94 

  السو   76 )اإلنسان(  في التنزي  98 

  السو   95 )التين(  في التنزي  28 

  السو   114 )الناس(   في التنزي  21 
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 : 323يساوذ  الست رتيل تنزي  هوه السو توحاص  أ قا  
 

44  +38  +94  +98  +28  +21 = 323 
 

 ، منها  ذ منطق حسابي ةخضع أي  النتائج التي نالحظها والتي ال ت وتتوالى

 : ومن ث  فهي غير متوقعة وتدعو للدهشة

ــل ضـــرب  و  19هـــو أيضـــا حاصـــل ضـــرب  323 - فـــي   19بالضـــبط حاصــ
فـي أرقـام هـي  حاصـل جمـعليسـت  اليست حتميـة بمـا أنهـوهذه النتيجة . 17

 .طبعا 38باستثناء العدد  19حاصل ضرب األصل 
 

44  +38  +94  +98  +28  +21 
 =323  =17  ×19 

 
هــذه ترتيــب  مجمــوع أعــدادوهــي  399هــاتين النتيجتــين أي  أن جمــع كمــا -
ترتيـب هـذه  مجمـوع أعـدادوهـي  323 مرعفـي المصـحف  (6) ور السـتالس

وهــــذا األخيـــــر هــــو حاصـــــل  .722فــــي التنزيـــــل تعطـــي  (6) الســــتالســـور 
 : 2في  19هو حاصـل ضـرب  38 و. 38في  19ضرب 

 
 في التنزيلترتيب ال مجموع أعداد في المصحف ترتيبال مجموع أعداد

                                     
399                                  323 

(21  ×19)                               (17  ×19) 
399 + 323 = 722 

 
 =(21  ×19) ( +17  ×19) 

 =38  ×19 
 =19  ×(2  ×19) 
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( الـذي يعطـي عـددا 323و  399لئن كان مجموع هاتين النتيجتين )أي  -
هــو فــي ذاتــه شــيئا منطقيــا ألنــه خاضــع لقــانون حســابي  19حاصــل ضــرب 

ــه إلــى أن، ن   19لكونــه مجمــوع حاصــلين ضــرب فــي  هــو  19مضــاعف  نبِّ
خـارج عـن نتيجـة فذلك في حده شيء مميَّز ألنه  19ضرب اآلخر حاصل 

    .ةم توقَّع حسابية
 
 (6الســت )مــن بــين هــذه الســور ن ســورة واحــدة فقــط إفــإضــافة إلــى ذلــك  -

 38الــرقم نفســه فــي ترتيــب المصــحف وترتيــب التنزيــل وهــي الســورة  تحمــل
 .2في  19هو حاصل ضرب  38( ، وص)
 

* * * 

 
 أنبيا  :تحمل أسما  رسل و هناك سبع سور

 )يونس( 10السورة  .1
 )هود( 11السورة  .2
 )يوسف( 12السورة  .3
 )إبراهيم( 14السورة  .4
 )لقمان( 31السورة  .5
 )محمد( 47السورة  .6
 (نوح) 71السورة  .7

 

كلهــا أســماء ذكــور إذ ال يوجــد فــي القــرآن إال ســورة واحــدة تحمــل اســم هــي و 
اسـمي رسـولين  نكمـا أ )مريم( في ترتيب المصـحف. 19امرأة وهي السورة 
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وهمـــا وفـــي اآليـــة نفســـها  19كـــرا فـــي الســـورة ذ  مـــن بـــين هـــؤالء الســـبعة  فقـــط
هـو  نـوح"و " 14هـو اسـم السـورة  "إبـراهي ". فـ عليهما السالمنوح و إبراهيـ 

 . 71اسم السورة 
 

 

  ۡنَعَم
َ
ِيَن أ ْوَلَٰٓئَِك ٱَّلذ

ُ
ُ أ نۡ  َۧعلَۡيِهم َمَِن ٱنلذبَِيِ  ٱَللذ ََحَۡلَنا َمَع  َن ِمن ُذَرِيذِة َءاَدَم َوِممذ
َٰهِيمَ ُذَرِيذةِ َوِمن  نُوحٖ  َٰٓءِيَل  إِبَۡر نۡ  ِإَوۡسَر ٍّٓۚ إَِذا ُتۡتَلَٰ  َهَدۡيَنا َوِممذ  َءاَيَُٰت  َعَلۡيِهمۡ  َوٱۡجَتبَۡيَنا

  1 58ا َوُبِكَي   ۤاٗدَّجُس ْۤاوُّرَخ ٱلرذِنَٰمۡح
 

بالتحديد مثل سـورة  58( توجد نوح) 71( إلى السورة إبراهي ) 14من السورة 
 19سويا في السو   عليهما السال   إبراهيمو نوحالتي ذكر فيها اآلية 

  )مري (.

 

 ورــــالس
 " إبراهي "سورة 
 

 "نوح" سورة 
 

14 15 16 17 18 19 20 21 22 )...( 63 64 65 66 67 68 69 70 71 
 ســـورة 58

 

 ، فسـورة التنزيلترتيب في  متتابعتان هاتين السورتينفإن زيادة على ذلك 
فـي  72" هـي السـورة إبـراهي فـي ترتيـب التنزيـل وسـورة " 71" هي السورة نوح "

 ترتيب التنزيل.
 

 

                                                           
 .58مريم ، اآلية سورة  1
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 الســور أسما  ترتيب المصحف ترتيب التنزيل

 إبــراهــيـــــــــم 14 72

 نــــو ح 71 71

 

لبنيــة العددّيــة لدقـة ارؤيـة جديــدة تعطــي لمالحظـة  منطلــقهـي سـورة "نــوح" و 
 دادتدخل في ِعـ فهذه السورة .والتي لم تخطر ببال الكريم التي تنتظـم القرآن

تحمـل نفـس  ألنهـا سـور القـرآن تتميـز عـن غيرهـا مـنسـور  3مجموعة مـن 
 على التوالي : األرقام في المصحف وفي التنزيل. وهذه السور هي

 
 "  في ترتيب المصحف والتنزيل. 38" ، صسورة 
 " في ترتيب المصحف والتنزيل. 71 " ،نوحوسورة 
 " في ترتيب المصحف والتنزيل. 82 " ،االنفطاروسورة 
 

ال تقف عند هذا الحد. فالظاهر أن هذه السـور تخضـع  السور هذه ةيصخا
مـن أول  38هـي السـورة  الـثث هـذه السـور ى فـأوللتوازن آخر فـي القـرآن. 

 .من آخر القرآن العدب بدءا 33وآخرها هي السورة  ، القرآن
 

سورة  رقم بالتحديد هوو ( 71= 33+  38) 71 هو 33و 38 حاصل جمع
ونوح مرادف لعهد  السورتين." في المصحف والتنزيل التي تتوّسط نوح"

  جديد بعد طوفان.
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 ورةــس 114 

 
 الســـور أسماء المصحف ترتيب التنزيل ترتيب 

 

3
8

  
رة

و
ـــ

سـ
 

 الفاتحة 1 5

 البقر  2 87 

 (…) (…) (…) 

    

 (…) (…) (…) 

 يس 36 41 

 الصافاف 37 56 

 ص 38 38 

 الزمر 39 59  

 افرغ 40 60  

  (…) (…) (…) 

     

  (…) (…) (…) 

 الحاقة 69 78  

 المعا ج 70 79  

 38 + 33 = 71 71 71 نـــوح 

 الجن 72 40  

 المزم  73 3  

  (…) (…) (…) 

     

  (…) (…) (…) 

 عبس 80 24  

 التكوير 81 7  

 

3
3

  
رة

و
ـــ

سـ
 

 االنفطار 82 82

 المطففين 83 86 

 االنشقاق 84 83 

 (…) (…) (…) 

    

 (…) (…) (…) 

 الفلق 113 20 

 الناس 114 21 

 
* * * 
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 األعـدادما تظهره كل هذه الحقائق المثبتـة هـو ، كمـا سـبق أن  ذكـرت ، أنَّ 
وهكــذا فــإن المالحظــة  .رمتــواتواضــح و تــتكلم. وهــي تــتكلم باســتمرار وبشــكل 

ظهــر كمؤشــرات تــؤدي العالقــات بــين العناصــر المختلفــة التــي ت   تــيح رصــدت
 .وتعطي معنى لما نالحظه تتضافرجديدة إلى مالحظات 

 
ونتحقـــق بشـــكل ال لـــبس فيـــه مـــن أن كـــل شـــيء بـــأن نتأّكـــد لنـــا  حتـــييوهـــذا 

حقــائق  مجــردليسـت أن كــل هـذه المالحظــات و ،  الكــريم القـرآنفــي بحسـبان 
علــى عكـــس ذلــك مرتبطــة ارتباطـــا هــي عــن بعضـــها بــل  منفصــلةو منفــردة 

فررك رمواهررا  يمكررن خلفيــةالضــوء علــى رســالة يلقــي وثيقــا بتماســك كامــل 

 وقرا تها وفهمها.

 

  يَۡمَٰنِِهمى
َ
يِۡديِهۡم َوبِأ

َ
يَۡوَم تََرى ٱلُۡمۡؤِمننَِي َوٱلُۡمۡؤِمَنَِٰت يَۡسََعَٰ نُورُُهم َبنۡيَ أ

َٰلَِك ُهَو ٱۡبَفۡوُز  ٍّۚ َذ نَۡهَُٰر َخَِِٰلِيَن فِيَها
َ
َٰتي ََتِۡري ِمن ََتۡتَِها ٱۡۡل َُٰكُم ٱَّۡلَۡوَم َجنذ ى بُۡشَ

ْ ٱنُظُرونَا َنۡقَتبِۡس  يَۡومَ  12 ٱۡبَعِظيمُ  ِيَن َءاَمُنوا َيُقوُل ٱلُۡمَنَِٰفُقوَن َوٱلُۡمَنَٰفَِقَُٰت لَِّلذ
ُۥ بَاُبَۢ  ِمن نُّورُِكۡم قِيَل ٱرِۡجُعواْ َوَرآَءُكۡم  ُُضَِب بَۡيَنُهم بُِسورٖ َّلذ

ۖا فَ فَٱۡۡلَِمُسواْ نُور 
  13 َذاُب ابَاِطُنُهۥ فِيهِ ٱلرذَۡحَُة َوَظَِٰهُرهُۥ ِمن قَِبلِهِ ٱۡبعَ 

1
فَََل َيَتَدبذ  ؛  

َ
ُروَن اأ

ۡقَفالُهَ ااٱۡبقُ 
َ
َٰ قُلُوٍب أ ۡم لََعَ

َ
ٓ اۡرَءاَن أ . 24 ا

2 

 
 

 
                                                           

 .13-12سورة الحديد ، اآلية  1
 .24سورة محمد ، اآلية  2



رمـوز الحـروف في القـرآن

 البدايةاكتشاف ومعرفة مدى أهميـة إلى ا من خالل هذه الدراسة وصلنتلقد 
 .األصلو

نظـام ظـاهر. كأنهـا ال تخضـع لحـروف تبـدو القـرآن بعـض سـور  بدايةففي 
منذ نزول القرآن الكريم. معنى هذه الحروف مجهوال وال يزال

السـاعة أو صفات هلل ، وفي اعتقاد بعض آخر "لغـة  فهي في اعتقاد بعضٍّ 
فيـــه هــو أنهـــا اقترنــت منـــذ نــزول القـــرآن  يــوم الحســـاب". لكــّن الـــذي ال شــكّ 

. إن معرفة معنى هذه الرمـوز مرموزة خلفية رسالةأنها تتضمن أي لرموز با
ــــك ســــرها  ــــدىيوف ــــالمســــلمين انتظــــارا  عنــــي ل ــــرتبط ب  اهليــــةالج آخر زمــــاني

 باليوم الذي يتضح فيه كل أمر.  أي المهدوية عهودبالو 

" أن كـل طلوع الشمس من مغربهـا" من خالل كتاب اتضحفاليوم وبعد أن 
م ة ومرموزة لهـا صـلة حرف وكل رقم في  ج  القرآن هو عنصر من رسالـة م ع 

مـا إذا كانـت هـذه الحـروف متصـلة ع طرح السؤالي  ،  م القيامةو وبي بالساعة
ومــدى مســاهمتها فــي إعــراب  شــوف عنهــا فــي القــرآنالمك خلفيــةالبالرســالة 

 .وفك رموزها القرآننة في الرسالة المضمّ هذه 

* * *
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تـــي عـــدد الحــــروف ال، و فـــواتح الســـوربحـــروف  القـــرآن ســـورة مـــن 29 تبتـــدئ
رمــوز  تتـألفيتفـاوت مـن سـورة ألخــرى. ففـي حـين  منهـا هـذه الفــواتح ألفتتـ

حـروف. ومـن  5غيرها إلـى  فيعددها بعض السور من حرف واحد يصل 
ــة كلمــة فــي العربيــة.  جهــة أخــرى فــإن هــذه الحــروف تكتــب متصــلة أي كأّي

 معنى معروف في اللغة العربية. عنت ِبين  ولكنها َّل 

 
حـروف مّتصــلة  3بــ بعـد البسـملة سبيل المثال تبـدأ  ( علىالبقرة) 2السورة 

َٰلَِك ٱۡبِكَتَُٰ  َل َرۡيَ َۛ فِيهِِۛ ُهد   1 الٓمٓ  : وكأنها تشكل كلمة    2 َبِۡلُمتذقِانيَ ى َذ
ال ثننّ  إّن هننمح ال ننرو   ليسننت ملمننة مات معنننى معننرو . الييم   إالّ  نّ 

ــر أ  بــل بأســمائها  ممننا ترقننر  الملمننات تنطننق  وصوات ننـا ــف الم " أي أّنهــا ت ق  أل
 ".مي 

 

هذا و إّن هذه الرموز تكتب بشكل معّين وتقرأ بطريقة معينة ودقيقة. 
ن بأ،  دعا لالعتقاد منذ وقت مبكر، منذ البداية المظهر الصارم هو الذي

 خلفيةاألحرف التي تبدأ بها بعض سور القرآن بهذا الشكل تدعم رسالة 

 خفية.، مبهمة و ، بل لغة سرية  منظمة

 
* * * 

 
رمـزا  30، أّما عدد الرمـوز فهـو  29حروف هو الإّن عدد السور المرموزة ب

 أي؛ ســورة تبــدأ برمــز منفــرد وســورة واحــدة تبــدأ برمــزين  28مختلفــا. فهنــاك 
 : إجماال 30
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السور المرموزة  الرموز الســـور
 بالحروف

 ترتيب
 المصحف

 الحروف زو رم
 ظهور أّول

 للرمز

 ظهور أّول
 للحرف

 ا . ل . م الــ  الــ  2 البقرة 1 1

   الــ  3 عمران آل 2 2

 ص المص المص 7 األعراف 3 3

 ر الــر الــر 10 يونس 4 4

   الــر 11 هود 5 5

   الــر 12 يوسف 6 6

  الـمـر الـمـر 13 الرعد 7 7

   الــر 14 إبراهي  8 8

   الــر 15 الحجر 9 9

 ك.ه.ي.ع كهيعـص كهيعـص 19 مري  10 10

 ط طـه طـه 20 طه 11 11

   طـسـ  طـسـ  26 الشعراء 12 12

  طـس طـس 27 النمل 13 13

   طـسـ  28 القصص 14 14

   الــ  29 العنكبوت 15 15

   الــ  30 الروم 16 16

   الــ  31 لقمان 17 17

   الــ  32 السجدة 18 18

  يــس يــس 36 يس 19 19

  ص ص 38 ص 20 20

 ح حـ  حـ  40 غافر 21 21

   حـ  41 فّصلت 22 22

23 
 42 الشورى  23

   حـ 

 ق عـسـ  عـسـ  24

   حـ  43 الزخرف 25 24

   حـ  44 الدخان 26 25

   حـ  45 الجاثية 27 26

   حـ  46 األحقاف 28 27

  ق ق 50 ق 29 28

 ن ن ن 68 القل  30 29
 



 الصدفة المنظمــة -ا طلـوع الشمـس من مغربهـ
 

420 

 

ـــــيئية ســـــتثنااالالســـــورة  ـــــد الت ــــــن هــــــي أتبت  42الســــــورة  بعـــــد البســـــملة برمزي
ُ َكَذَٰلَِك يُوِحٓ إََِّلَۡك ِإَوََل  2 ٓعٓسقٓ  1 حمٓ   ( :الشـورى ) ِيَن ِمان َقۡبلِاَك ٱَللذ  ٱَّلذ

 . 3 ٱبَۡعزِيُز ٱۡۡلَِكيمُ 

" مكتـوب كمـا يكتـب حـ من الظاهر أن عدد الرموز هنـا هـو اثنـين ، فمـيم "
 انــتلك األمــر يتعلــق برمــز واحــدوســطها. فلــو كــان فــي آخــر الكلمــة ال فــي 

يشـــكل آيـــة مـــن هـــذين الرمـــزين  رمـــززيـــادة علـــى هـــذا فكـــّل حروفـــه مّتصـــلة. 
" عسـ " هو اآلية األولى والرمـز الثـاني "حـ األّول " فالرمز بذاتها ؛ مستقّلة

 42خيـرا نالحـظ أّن السـورة أو (. /العـد الكـوفيهو اآلية الثانيـة )قـراءة حفص
" ومعروفة ح مجموعة من السور تبدأ كّلها بالرمز " ضمنتوجد ( الشورى )

السـورة أمـا . 46ة وتمتّد إلى غاية السـور  40السورة  وأولها". الحوامي باسم "
بوجــود حــروف رمــوز أخــرى زيــادة عــن الحــاء  نفــردهــي الوحيــدة التــي تف 42

 والميم.
 

* * * 
 

 يـنجحقرنـا ولـم  14 أكثـر مـن هـذه الرمـوز تاّمـا منـذيكتنـف الذي ظل اللغز 
إّن  .نسبيةبعض تأويالت  ماعدا الحروف هلهذ تفسيـر أدنى  في تقديمأحد 

تبليغ الوحي  واقتصر على هابشأن حا جليايضاإنفسه لم يعط   رسول هللا
 .اإللهي بعناية بالغة

 

مـــن حيـــث ، كمـــا ســـنرى ،  هـــذه رمـــوز الحـــروفوتحليـــل  أن دراســـةوالواقـــع 
البشـــارة المضـــمنة فـــي دعم ت ـــو  ســـاندت  ...  وتباينهـــاعـــددها وكيفّيـــة انتظامهـــا 

 ."لم للساعةع"بخصوا القرآن 
 

* * * 
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 …األول منلنبدأ 
ِ " وه القرآن يبدأ بهكالم  أّول  من تتألفالعبارة وهذه  ".ٱلرذِنَٰمۡح ٱلرذِحيمِ ِمۡسِب ٱَللذ

 حروف مختلفة : (10عشرة ) بينها من( 19) احرف تسعة عشر
 

 لـرحـيـم ا   لـرحـمـن ا   لـلـه ا  بـسـم
  حرفا 19

  ب س م  ا ل ل ه  ا ل ر ح م ن  ا ل ر ح ي م 
 19 18 17 16 15 14  13 12 11 10 9 8  7 6 5 4  3 2 1  

                        

  ب س م  ا ل  ه    ر ح  ن      ي  
  10      9  8 7    6  5 4  3 2 1  

 
 مختلفة حروف 10

 

 19تحتـــل الســـورة  ســـورة مرمـــوزة بحـــروف 29مـــن ضـــمن  أنـــههنـــا المالحـــظ 
 في ترتيب المصحف. 1المرتبة العاشرة

 حـروفلل اخالفـ مـن البسـملة ال يوجـد ضـمن رمـوز الحـروففقط  دواح حرف
 : األخرى  (9) التسعة

 

 

 ـيـمـــلـرح ا   لـرحـمـن ا   هـلـلـ ا  ـسـمـب

 
 

 ن      ي
 

 ه    ر ح
 

  ب س م  ا ل
 

 
9 17 16 15 14  8 12 7 6 9 8  5 6 4 3  2 1 

 

 
 

 

 

 

  حــروف مختلفــة 9  

 حروف الرموز ال يوجد في

 

حروف الرموز هـو  ال يوجد ضمنالحرف الوحيد من حروف البسملة الذي 
ـــاءحـــرف  ـــم ، أول حـــرف فـــي البســـملة  الب إال مـــرة  يـــذكر فـــي البســـملة، ول

                                                           
 .419أنظر الجدول د  1
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 18 ذكــرتالمختلفــة المتبقيــة فــي البســملة  9الحــروف  إنفــومــن ثــم . واحــدة
 (.x 2  =18 9) مرة

 التي الرموز حروف 
  البسملة منها تكون ت 

 كل استعمال عدد
  البسملة في حرف

 1 س
  3 
 3 ا
 4 ل
 1 ه
 2 ر
 2 ح
 1 ن
 1 ي
 =9  =18 

 

 :1للتذكير
 القــرآن مــا عــدا ســورفــي بدايــة كــل  جــاءتحرفــا ،  19 التــي تضــمالبســملة 

فـــي  جـــاءت "الـــرحي "وهـــي آخـــر لفظـــة فـــي البســـملة و  .9فـــي بدايـــة الســـورة 
عنــد ظهورهــا  9كاســم مــن أســماء هللا الحســنى ، مــا عــدا فــي الســورة  القــرآن
 واألخيرة في هذه السورة. (9) التاسعة للمرة

 

 مـــن 30عـــدا مـــرة واحـــدة : فـــي اآليـــة  ال تظهـــر البســـملة بـــداخل الســـور مـــا
سورة. كما أن العدد  19، نعد  27إلى السورة  9. ومن السورة 27السورة 

 الفريـدةوذلـك بشـكل أحـاط بالبسـملة الداخليـة  27مرتين في السـورة  ذكر 9
 آيــة قبــل اآليــة 19للمــرة األولــى إحاطــة محكمــة فــي هــذه الســورة. فقــد ذ ِكــر 

 .30آية بعد اآلية  19ثم ذ ِكر للمرة الثانية  30
                                                           

 ". ، التأويل أنظر الجزء األول ، "الرحمن 1
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مرات في سورتين فقط  9 ، في البسملة ةآخر لفظ،  "الرحي " ةلفظ تر كِ ذ  
2السورة  1وداخل 9من القرآن : السورة 

 جمعهما حاصلفإن وعليه  .26
إلى  9 من السورة التي نحصيهاهو عدد السور  18 و،  18في السورتيـن 

 .26السورة 
 

 ينقسمالمصحف. وفي هذه السورة في ترتيب  "الكهف"هو رقم سورة  18
مّرة في  ألول" الكهفكلمة " ذكرتإذ من جديد :  9و  9إلى  18العدد 
 9هي العدد فيها  ةحيث آخر كلم 25في اآلية  األخيرةللمرة و  9اآلية 
 .)تسعا(

 

كمؤشــر. وقـــد  9، مـــع العــدد  "الكهــف"إلـــى ســورة  أوصــلتنا" الــرحي فظــة "ل
مع لفظة أخرى ع ِطف ت  عليها وهـي لفظـة  9" في اآلية الكهفذكرت لفظة "

إاّل بحـرف واحـد.  نطقـا وكتابـة" الـرقي " و "الرحـي " و ال فرق بين ". الرقي "
 ".قـ" بحرف "الرقي " تكتب لفظة "حـ" بحرف "الرحي حين تكتب لفظة " ففي

 

 19وصـلنا إلـى العـدد وقـد ،  19ن قـرآي   ي كتبان عمودياهذان الحرفان حين و 
". وهــذه الكلمــة رقــ المشــتقة مــن " الرقـــي "" وكلمــة "ـي حــالر " مــن خــالل كلمــة

ۡم  :  وذلـــك فـــي آيـــة تتحـــدث عـــن الحســـاب مـــرة واحـــدة فـــي القـــرآن ذكـــرت
َ
أ

ۡص  َحِسۡبَت 
َ
نذ أ
َ
 .3 9 َعَجًباََكنُواْ ِمۡن َءاَيَٰتَِنا  ٱلرذقِيمِ ََََٰٰ  ٱۡبَكۡهِف وَ أ

 

                                                           
)الشعراء( لكي تكون المقارنة صحيحة مع  26أي بدون عد لفظة "الرحيم" في بسملة السورة  1

 ا. )التوبة( بما أن البسملة ال تظهر فيه 9السورة 
 : لفظ الجاللة "رحيم" في القرآن. 6أنظر الملحق رقم  2
 .9سورة الكهف ، اآلية  3
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1 

( قــوحـرف القـاف )"رحـيم"  في( حـمن حرف الحاء ) بكّ ر الم 19هذا العدد 
 : انتأهمها إثن مالحظاتبعدة  يسمح"رقيم"  في
  هذا العلم الجديد النابع من األساسية في األعداد  أحدهو  19إن العدد

 هذه الدراسة.الذي تعرضه و الكريم  القرآن
  وإذا فــي اللغــة العربيــة  حــ نــان كلمــة كوِّ ي   القــافو  الحــاءإن الحــرفين

  19.1العدد نان كوِّ ي  ك ِتبا عموديا 
 

 

 = ح  19
 

 

 كر بصفة خاصـة في القرآن ،الذي ذ   19هكذا يتبين لنا كيف اتضح معنـى 
 . (Parousia)عيسى و نزول أالمسيح  2انتظارمنظور عقيدة من 

 سيما إذا تذكرنا أن : واضحايصبح كل هذا 

 
                                                           

إّن هذه المالحظة تّتضح أكثر حين نعلم أّن الحروف كما هي مكتوبة في مخطوطات  1
 العربية". الكتابة المصاحف القديمة ال تحمل نقاطا وال حركات ، أنظر الجزء األول ، "رسم

 "رموز الحروف". : والجزء الثاني،   األول : "الرحيم"أنظر الجزء  2
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  عليهما السالم" أم عيسى مري تحمل اسم " 19السورة. 
   ر اسـم السـيد المسـيح كِ ذ  لمـرةو إنهـا ا 19مـرة واحـدة فـي السـورة 

َٰلِاااَك   :مـــن بدايـــة القـــرآن فـــي قولـــه تعـــالى  (19) التاســـعة عشـــر َذ
وَن  ٱۡۡلَقَِ قَۡوَل  ِعيََس ٱۡبُن َمۡرَيَمۖ  ِي فِيهِ َيۡمََتُ  . 1 34ٱَّلذ

 فــي حــين نجــد أن الســورة التــي  2ســورة 57" فــي حــ كلمــة " ذكــرت
 19مـن هــذه السـور هــي الســورة  (18) الثامنـة عشــر تحتـل المرتبــة

في   م قترنة بعيسى  3)مريم( حيث ذ ِكرت هذه الكلمة مرة واحدة
=  19شــــف عــــن معادلــــة كالتــــّم  18اآليــــة الســــابقة. وفــــي الســــورة 

 4.ح 
 

ــي و " رحــي "بــين كلمتــي "يؤكررد التعررادل   المــرتبطاالنتظــام  مفهــومعلــى  "رق
ـــذي الـــرحي "" والـــرحي ". " و "نالـــرحم" باســـم ـــهرحم ال تكـــون  هـــو ال مـــن  ت

الحكمة والمعرفة. في نظـام ينـدرج فيـه تطبعها ، بل  الغريزةمن العاطفة وال 
ر  )...(  ،  كــل شــيء بدقــة متناهيــة ءٍّ و  ــي  ــلَّ ش  ِســع ت  ك  ِتــي و  م   )...(  ح 

5
، 

 .6حيث كل شيء بحق
 

* * * 

 
                                                           

 األول : "الرحمن ، التأويل".أنظر الجزء  1
 : كلمة "حق" في القرآن. 13قم أنظر الملحق ر  2
  .مرة واحدة "ح "كلمة  كرت فيهاذالتي  األولىي ه 19السورة  3
 .األول : "الرحيم"أنظر الجزء  4
 .156سورة األعراف ، اآلية  5
 أنظر "تحليل لغوي أللفاظ البسملة". 6
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نـان كلمـة ويكوّ  19 العـدد رانشـفّ ي  اللـذين  (قـ( و القـاف )حـإن حرفي الحاء )
رسم كرسـم العـدد  لها التي القاف. إن حرفان من حروف الرمـوز" هما ح "

وفـي  42استعملت مرتين كحرف مـن حـروف الرمـوز : فـي رمـز السـورة  9
 .50رمز السورة 

 
 9 قـاف أولإلـى  حـاء أولأنه ضمن حـروف الرمـوز، نعـد مـن كما نالحظ 

هــو مــن جديــد  قـــ أولحــرف الــذي يــأتي بعــد لحــروف مــن حــروف الرمــوز. وا
ــداء منــه إلــى  الحــاء.حــرف  ــاني القــافة غايــوالعــد ابتـ ــر يعطــي  الث  9واألخيـ

 حروف من جديد.
 

 الحروف رموز المصحف ترتيب السور المرموزة بالحروف

 40 غافر
1   2 
 1 ّـحـ

 41 فصلت
4     3 

 2 وـّ

 42 الشورى 

6     5 

 3 وـّ

7  8  9 
 4 قـــعـس

 43 الزخرف
1   2 
 5 ّـحـ

 44 الدخان
4     3 

 6 وـّ

 45 الجاثية
6     5 

 7 وـّ

 46 األحقاف
8     7 

 8 وـّ

 50 ق
9 
 ق
 

9 



 رمـوز الحـروف في القـرآن
 

427 

 

 
حرفـا  18هـو  قـاف آخـرو ثـانيإلـى  أول حـاءمجمـوع حـروف الرمـوز مـن 

حروف ، كما أن كـال  9من  تتألفموزعة على مجموعتين كل واحدة وهي 
ن رمـوز مرّكبـة مـ 9 ثمـةإضـافة إلـى ذلـك  قــاف.نتهي بـيو  حـاءبدأ بـيمنهما 

)غـــافر( إلـــى  40، وذلـــك مـــن الســـورة  (18الثمانيـــة عشـــر )هـــذه الحـــروف 
 9)ق(. كمـا أن جمـع أرقـام هـاتين السـورتين عـددا عـددا يعطـي  50السورة 

 9  التسرعةوأول حرف من حروف هذه الرمـوز  ،(9=  5+  0+  4+  0)
معرا إذا ج   (.)فـي "ق" سـورة ق قـاف)في "حم" سورة غافر( وآخرهـا  حاء هو

 .19وعموديا العدد  حقيشكالن من جديد كلمة 
 

 تبــدأ( الشــورى ) 42تمامــا نالحــظ أن الســورة  المؤكــدةولتتــويج هــذه المعادلــة 
هـذين  فو حـر مجمـوع . و األخـرى  سورلل اخالف نيرمز ب أيبطريقة استثنائية 

. أول هــــذه 1)مــــريم( 19رمــــز الســــورة  جمــــوع حــــروفكم،  5 هــــو الرمــــزين
 حيييقمعرررا سيشررركالن مرررن جديرررد كلمرررة ج  ". فـــإذا ق" وآخرهـــا "حالحـــروف "

 .19وعموديا العدد 
 

 قــــعس مــح 42 الشورى

 
 9إلى  1عملية العد من فإن  باإلضافة إلى كل هذه الحقائق الواضحة

 : ثالث مراتإذن  تتمّ  القافووصوال إلى  الحاءابتداء من 

 

                                                           
 وهو "كـهـيـعـص".1
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1  حــ
 

ڡ
ـــ

 

 9 

 
 ويثبتــان رياضــيا وبصــفةيؤكــدان  القــافو الحــاءوهكــذا فــإن حرفــي الرمــوز: 

 1األمـر يتعلـق بالعـدد  أن همـا علـىكـل من عضـن خـالل مو مـ ةونهائيـ ةك لِّي
 نشـــكاللين هـــذين العـــددين متصـــالن رياضـــيا إ .إليهمـــا الم شـــار 9العـــدد و 

ا كلمـــة مـــتتركـــب منهاللـــذين  القـــاف و الحـــاءمـــن خـــالل حرفـــي  19العـــدد 
هي بصمة تثبت في حـد  19في شكل العدد فهذه الكلمة التي تظهر  "ح "

ل ـم   أسـماء نفـة بـاأللف والـالم اسـم مـعرّ م   الح . وح  ذاتها هللا الحسـنى. أ و 
ـــاء هللا شــيئا فشــيئا اتبــاع دراســتي هــذه ب 1أبــدأ ــم  أتتّبــع أسمــــ ل  أســماء هللا ؟  أ و 

ت ِثــــــال ألمـر المـولى عـز وجـل :   بِٱۡساِم َرَبِاَك  خالل هـذه الدراســـة م م 
ۡ
ٱۡقاَرأ

ِي َخلَقَ   ؟2 1ٱَّلذ
 

* * * 

 
وهي سورة مرموزة بالحروف أيضا تشترك مـع السـورة )مريم(  19السورة  إن

لكــن الفــرق بــين الســورتين حــروف رمــوز.  5بكونهــا تبــدأ بـــ  دون غيرهــا 42
( كهــيعصتشــكل رمــزا واحــدا ) 19رمــز الســورة الخمســة ل حـــروفأن الو هــ

 (.ح  عس ) اثنين رمزيـن 42السورة الخمسة لرمز بينما تشكل الحروف 
التـي تبتـدئ بحـروف الرمـوز سـورة  29 ضـمنناحية أخرى نالحظ أنه ومن 

 مقام آية بمفردها : سورة منها 19في  تقوم رموز الحروف
                                                           

 األول : "الرحمن ، التأويل".أنظر الجزء  1
 .1سورة العلق ، اآلية  2
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 بالحروف المرموزة الســور المصحف ترتيب السور بداية

   1ال  2  1 البقر 

   1ال  3 2 آل عمران 

  1المص  7 3 ا عراف 

  1كهيعص  19  4 مري 

  1طب  20 5 طب 

   1طس  26  6 الشعرا 

   1طس  28 7 القصص 

   1ال  29 8 العنكبوف 

   1ال  30  9 الرو 

   1ال  31 10 لقمان 

   1ال  32  11 السجد 

  1يس  36 12 يس 

   1ح  40 13 غافر 

   1ح  41 14 فصلت 

  2عسق  1ح  42   15 الشو 

   1ح  43 16 الزخرف 

  1ح  44 17 الدخان 

  1ح  45 18 الجاثية 

  1ح  46 19 ا حقاف 
 

داد يـــدخالن فـــي ِعـــ )الشـــورى( 42)مـــريم( و  19 شـــير إلـــى أن الســـورتين أ
 4(. 15( والخامســة عشــر )4وهمــا تقعــان فــي المرتبــة الرابعــة )هــذه الســور 

 .19=  15و 
 

،  19الســـورة  لترتيــــب المصحـــــف فـــإن وفقـــاه بأنـــمـــرة أخـــرى  رـــــالتذكييليـــق 
الثامنـــة تحتـــل المرتبـــة  ، عليهمـــا الســـالمعيســـى وهـــي التـــي تحمـــل اســـم أم 

ا أنهــا أول ــــ". كم ـحــة "ــــمــلـورة وردت فيهــا كــــس 57مــن بــين  (18عشــر )
لـــم تـــرد فيهـــا كلمـــة "حـــق" إال مـــرة واحـــدة وذلـــك ســـورة  15ورة مـــن بـــين ـــــس
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َٰلَِك ِعيََس ٱبۡ    لتشهد لعيسى ابـن مـريم ِي فِياهِ  ٱۡۡلَقَِ ُن َمۡرَيَمۖ قَۡوَل َذ ٱَّلذ
ونَ   34 َيۡمااََتُ

يرروكر فيهررا اسررم  الترري( 19) عشييرالتاسييعة وهرري المرررة  .1

 .في القرآن عيسى 

 

* * * 
 

الــذي يظهــر  9مــرتين فــي حــروف الرمــوز كظهــور العــدد  القــافيظهــر حــرف 
  : مثنى مثنى

ــان  - وداخــل  9الســورة فــي مــرات ) 9" رحــي كلمــة " فيهمــات ذكــر  فقــطمرت
 ( ؛زيادة عن البسملة 26السورة 

 ؛ 27في السورة  مرتين 9ذكر العدد  -

 موسىبعالقة  في مرتين 9ذكر العدد  -
 ؛ 2

 الكهف...بعالقة  في مرتين 9ذكر العدد  -
 

 وهمـــا ، )ق( 50)الشرررور ( إلرررى السرررورة  42 مرررن السرررورةإلـــى أن شـــير أ
 سور. 9في حروف رموزهما ، نعد  قافن تحتويان على ان اللتاالسورت

 

 ورــــــــــــــالس
 الشورى سورة 
 

 ق سورة 
 

42     43     44     45     46     47     48      49       50 
 ســــــــور 9

 

                                                           
 .34سورة مريم ، اآلية  1

 أنظر الجزء األول ، "كشف الغطاء". 2
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+  42) 92 هـو هـاتين السـورتين فـي ترتيـب المصـحف رقمـيجمع  حاصل
 فـي( 9)التاسـعة " في ترتيب المصـحف ، الليلرقم سورة "وهو ( 92=  50

   .لالتنزيترتيب 
 

  ْ يَ   قُِل ٱۡدُعوا
َ
وِ ٱۡدُعواْ ٱلرذۡحَمََٰنۖ أ

َ
َ أ ا تَۡدُعواْ فَلَُه ٱَللذ ى َوَل ََتَۡهۡر ا مذ ۡسَمآُء ٱۡۡلُۡسَنَٰ

َ
ٱۡۡل

َٰلَِك َسابِيَل   تضـّرعنا إلـى لنـتّم  .1 110 بَِصََلتَِك َوَل ُُتَافِۡت بَِها َوٱۡبَتِغ َبنۡيَ َذ
اســــم هللا  هــــينــــا هــــذا و نقطــــة االنطــــالق فــــي بحثولنعــــد إلــــى  هللا عــــز وجــــل
 اسـم الجاللـة. و رأينا أعاله أن اإلسم يوجـد دومـا فـي البدايـة. سبحانه وتعالى

ـــرحمن" ـــا ال هـــو اســـم مـــن أســـماء هللا و  مطلقـــااألصـــل األول  هـــو" كمـــا رأين
ـــرحـاللفظــة "و  ى.ــــنـسـحـال وز التالّيـــة : ـ" يمكــن تركيبهــا مــن حــروف الرمــنـم
 ".ن" و "ح " و "الر"
 

 التســـعة والتســـعين مـــن بـــين أســـماء هللا الحســـنى" هـــو الوحيـــد الـــرحمنلفـــظ "
" الــرحمن"و الرمــوز. الــذي يمكــن كتابتــه مــن خــالل دمــج حــروف المعروفــة 

مـن الوحيـد كمـا أنـه اإلسـم ترتيب المصحـف.  في 55السورة اسم أيضا هو 
 .2حروف الرموز كتابته بتجميعالذي يمكن  أسماء السوربين 

 

   ندم  الرمنوز الثةثنة الدرحننيممنن ترمين  ملمنة  زيادة على هنما ف ننه 

رمـز  ،" لـرافـالرمز". ترتين  ورودهنا فني المصن  لمراعناة المممورة آنفا 
 ضــمن جميـــع الرمــوز. والرمــز( 4) الرابــ هــو الرمــز ،  )يــونس( 10الســورة 

                                                           
 .110سورة اإلسراء ، اآلية  1
إّن الكــالم هنــا ال يخــّص الســور التــي تحمــل أســماء هــي نفســها الرمــوز الموجــودة فــي بــدايتها  2

)د( والسـورة  38)يـس( والسـورة  36)طـه( و السـورة  20وعدد هذه السور أربعة وهـي السـورة 
 )ق(. 50
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 (21)ن الحيييادي والعشيييرو هـــو الرمـــز،  )غـــافر( 40رمـــز الســـورة  ،" حـــ "
 الرمرز هرو ، (القلر ) 68 مرز السرو   ،  "ن" الرمز، وضمن جميع الرموز 

 ضمن مجموع الرموز.  (30) 1الثالثون
 

المرموزة  السـور
 بحروف

ترتيـب  
 المصحـف

 رمـوز
 الحـروف

ترتيب ظهور 
 الرمــوز

 4 الر 10 يونس
 21 ح  40 غافر
 30 ن 68 القل 
 = 30+  21+  4 = ن+  ح +  الر  

 

 الرحمن   55
 

 ، 55هو  30و  21و  4وحاصل أرقام ترتيب ظهور هذه الرموز الثالثة 
 " في ترتيب المصحف.الرحمنأي رقم سورة "

 

"، الـــرحمنع رمـــوز الحـــروف المكّونـــة للفظـــة "ضـــمـــع موا نالحـــظ بـــالتوازي 
 في القرآن أن : المذكورةالمختلفة  ضمن األعداد الثالثين

  ؛ 1العدد الرابع هو العدد 
  ؛ 9العدد الحادي والعشرون هو العدد 
  19العدد الثالثون هو العدد. 

 

 ترتيل ظهو  ا عداد وفقا لترتيل المصحف
 7 40 12 1 1 000 3 10 4 100 3 000  

 5 000 2 8 6 30 70 20 200 2 000 11  

 9 5 300 80 50 100 000 99 60 50 000 19  
            

 
 

                                                           
في حالة تكرار أحد الرموز يأخذ بعين االعتبار أّول ظهور له. . 419أنظر الجدول د  1

 ".ح " و "الرذلك الرمز "مثال 
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 ونذّكر هنا أن : .19العدد  يكونان 9و  1والعدد 
 ؛ 19هي السورة  "الرحمن"السورة التي ورد فيها أكبر عدد لكلمة  -
 حرفا ؛ 19 على تشتملبسملة التي هو إحدى كلمات ال "الرحمن" -
 ."ح "يحيل إلى كلمة  19العدد  -
 

55إلى ذلك فإن عدد السور التي تتضمن أعدادا هو إضافة 
1. 

 

" قـد الرحمـــنلفظـة " منهـان تكـوّ تكـل حـروف الرمـوز التـي  النـون"باستثناء "
 تـكررت في رمـوز أخـرى.

 
نة الحروف  الُمَكوِّ
 "الرحمن" لكلمة

  كل ورود عدد
 الرموز في حرف

 13 ا

 13 ل

 6 ر

 7 ح

 17 م

 1 ن
 

وهو ،  57 رموا نحص  علىكوه ا حرف عدد مراف ظهو هحين نجمع 

 .3في  19 ضربحاص  
 

13  +13  +6  +7  +17  +1  =57 
 

 ؛في ترتيب المصحف   "مري "كرقم سورة  19 -
 في ترتيب المصحف. "آل عمران"كرقم سورة  3و  -
 

                                                           
 ، األعداد الصحيحة في القرآن. 16أنظر الملحق رقم 1
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 خلفيـةال لرسـالةلالـرئيس  موضـوعالأّن " علـ  للسـاعةفي الجزء األول " نتبيّ 
  السـيد المسـيح عيسـى بـن مـريمعالقـة وطيـدة ب هلـ في القررآنالمعجمة 

كيــف أن وقــد رأينــا . ويــوم القيامــة السنناعة، قياا    يــةهلاالج فــي آخــر زمــان
عيسـى وهـي التـي تحمـل اسـم أم  "مـري " 19 سـورةال الحديث يقود مـرارا إلـى

  .في من سب ت عدة علي ما السة 
 

تــدخل " مــري . فســورة "19إلــى الســورة مــن جديــد إن رمــوز الحــروف تشــير 
بحـروف الرمـوز وهـي تتميــز عـن غيرهـا مــن  ئدتــالتـي تب 29السـور  ضـمن

كــون يت. وهـذا الرمـز ةمرتبطـبحـروف السـور المرمـوزة باحتوائهـا أطـول رمــز 
 ".كهيعص: " حروف 5من 

 

 : 5الوذ يماثل شكله شكل العدد " الكافأول حرف في هذا الرمز هو حرف "
 

 كـ
5 

 

 ، حروف 5 يتكون منالذي  الوحيدهو الرمز  19في حين أن رمز السورة 
 ".الكافالذي يتضّمن حرف "الوحيد كما أّنه 

 

فاألحرف األربعة  19ذكر إاّل في رمز السورة حرف "الكاف" لم ي  ولئن كان 
 تظهر في رموا سور أخر  :األخرى 

 ".طه)طه( : " 20في رمز السورة :  الهاء .1
 ".يس)يس( : " 36: في رمز السورة  الياء .2
 ".عس )الشورى( : " 42: في الرمز الثاني للسورة  العين .3
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" ، وفــــي رمــــز المــــص)األعــــراف( :" 7: فــــي رمــــز الســــورة  الصــــاد .4
 ".ص)د( : " 38السورة 

 

 الحروف
السور المرموزة 
 بالحروف 

 ترتيب
 المصحف

 الحروف رموز
 حروف عدد

 الرموز

 5 ك يعص 19 مري  ك

 2 هــطـ 20 طه ه

 2 ـســي 36 يس ي

 3 + 2 ـسـقــحـ  ع 42 الشورى  ع

 ص
 4 صــالنـ 7 األعراف

 1 ص 38 ص

 

 . إن عدد حروف رمز السورة 19حروف رموز هذه السور هو  فمجموع

،  2( : يـس) 36، والسـورة  2( : طه) 20، والسورة  5( : مريـ ) 19
، والسورة  4( : األعراف) 7، والسورة  3و  2 الشـورى( :) 42والسـورة 

 .19، فالمجموع إذن هو  1( : ص) 38
 

5 + 2 + 2 + 5 + 4 + 1 = 19 
 

 المرتبة العاشرة مرموزة بالحروف ةسور  29 ترتيب ضمن 19السورة تحتل 
،  (19 = 10 – 29سورة مرموزة بالحروف ) 19ويتبقى بعدها  (10)

من حروف  حرفا 44 تحتوي علىالباقية  (19) التسعة عشر وهذه السور
 الرموز.

 
 ".مــــري لســــورة " التنزيــــلو  المصــــحفهمــــا علــــى التــــوالي ترتيــــب  44و  19

 " :مري سورة " د  ع  والجدول التالي يظهر بوضوح السور المرموزة ب  
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 أسماء السور المرموزة

 بالحروف
 أرقام السور المرموزة
 في المصحف

 الحروف رموز

 كهيعص 19 مري  

 20 طه 1
2    1 
 ـهــــطـ

 26 الشعراء 2
5     4     3 

 ــ ــــــــــســــــــطـ

 27 النمل 3
7     6 

 ســـــــطــ

 28 القصص 4
10    9    8 

 ــ ــــــــســــــــــطـ

 29 العنكبوت 5
13   12   11 

 ـ ــــــــا  لـ

 30 الروم 6
16   15   14 

 ــ ـــــــــا  لـ

 31 لقمان 7
19   18   17 

 ـ ــــــــــا  لــ

 32 السجدة 8
22   21   20 

 ـ ــــــــا   لــ

 36 يس 9
24      23 

 ـــســـــــــــيـ

 38 د 10
25 
 ص

 40 غافر 11
27   26 

 ـ ــــــــحــ

 41 فّصلت 12
29   28 

 ـــ ــــــــح

 42 الشورى  13
34  33  32   31  30 

 ــ ـــــــســــعــ  ــ ـــــــــحـ
 
 43 الزخرف 14 

36   35 
 ــ ــــــــحـ

 44 الدخان 15
38   37 

 ــ ـــــــحـ

 45 الجاثية 16
40   39 

 ــ ـــــــــحـ

 46 األحقاف 17
42   41 

 ــ ــــــــحـ

 50 ق 18
43 
 ق

 68 القلم 19
44 
 ن
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 19الحــرف األّول مــن رمــز الســورة إذا أحصــينا الرمــوز مــن أولهــا نجــد أن 
مــن بــين  (30) الثثثــون  الحــرف. أمــا (30) الثثثــون  ( هــو الحــرفمــري )

 42هــو أول حــرف مـن رمــز الســورة ف 19المتبقيــة بعــد السـورة  44الحـروف 
فـــي كونهـــا تحتـــوي هـــي  42تشـــترك مـــع الســـورة  19(. والســـورة الشـــورى )

 .  1حروف في رمزها 5األخـرى على 
 

* * * 
 

هــو ســورتان فقــط مــن الســور المرمــوزة بحــروف لهمــا رقــم فــي المصــحف 
 38والســــورة  كهــــيعصورمزهـــا  19. وهمــــا الســــورة 19مضـــاعف العــــدد 

(38  =19 x 2)  ص"ورمزها." 
 

فــي  الخامـــس" وهــو الحــرف صيتكــون مــن حــرف واحــد " 38فرمــز الســورة 
 .19رمز السورة 

 

 صـعـيـهـك 19 مري 
 ص 38 ص

 

المرمـــــوزة  29الســـــور  ضـــــمن بشـــــكل متـــــوازن   38و 19تتـــــوزع الســـــورتان 
 نجد : فعال عند العدّ . 9و  19بالحروف إذ أنها تقيم رابطا جديدا بين 

 

 9  ؛ 19سور مرموزة بالحروف قبل السورة 
 9  ؛ 38و السورة  19سور مرموزة بالحروف بين السورة 
 9  38سور مرموزة بالحروف بعد السورة. 

  
                                                           

 مقسمة إلى رمزين ، أنظر الجدول أعاله. 42( التي تبدأ بها السورة 5الحروف الخمسة ) 1
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 الحـروف رمـوز المصحف ترتيب السور المرموزة بالحروف 

 

9 
ــور

ـــــــــــ
ـــــــــــ

ســــــ
 

 الـّ 2 البقرة 1
 الـّ 3 آل عمران 2
 المص 7 األعراف 3
 الـر 10 يونس 4
 الـر 11 هود 5
 الـر 12 يوسف 6
 المر 13 الرعد 7
 الـر 14 إبراهيم 8
 الـر 15 الحجر 9

 ك يعص 19 مري  10  

 

9 
ــور

ـــــــــــ
ـــــــــــ

ســــــ
 

 طـه 20 طه 11
 طـسـّ 26 الشعراء 12
 طـس 27 النمل 13
 طـسـّ 28 القصص 14
 الـّ 29 العنكبوت 15
 الـّ 30 الروم 16
 الـّ 31 لقمان 17
 الـّ 32 السجدة 18
 يـس 36 يس 19

 ص 38 ص 20  

 

9 
ــور

ـــــــــــ
ـــــــــــ

ســــــ
 

 وـّ 40 غافر 21
 وـّ 41 فصلت 22
 وـّ عـسـق 42 الشورى  23
 وـّ 43 الزخرف 24
 وـّ 44 الدخان 25
 وـّ 45 الجاثية 26
 وـّ 46 األحقاف 27
 ق 50 ق 28
 ن 68 القلم 29
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 حرفا من حروف الرموز : 30يوجد  38إلى السورة  19من السورة 

 
 حروفها وعدد الرموز المصحف ترتيب السور أسماء

 19 مري 
1    2     3     4    5   

 صـــــعــــيـــ ـــك

 20 طه
7         6 

 هــــطــ

 26 الشعراء
10     9     8 

 ـ ـــســـطـ

 27 النمل
12     11 

 ســـطـ

 28 القصص
15    14    13 

 ـ ـــســـطـ

 29 العنكبوت
18     17  16 

 ـ ـــــا  لـ

 30 الروم
21     20  19 

 ـ ـــــا  لـ

 31 لقمان
24     23  22 

 ـ ـــــا  لـ

 32 السجدة
27    26  25 

 ـ ـــــا  لـ

 36 يس
29   28 

 ســـيـ

 38 ص
30 
 ص

 
يقع في السـورة  (30) الثالثين الحروف هذهمن  (19) التاسع عشر الحرف

ـــروم) 30  (  بالضـــبط. وإن بـــدأنا العـــّد مـــن آخـــر حــــرف نجـــد أّن الحـــرفال
 27يوجـد فـي الســورة  (30) الثالثــين الحـروف هـذهمــن  (19) التاسـع عشـر

 (.النمل)
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 المرموزة الســور
 بالحروف

  الرموز المصحف ترتيب
 

   كهيعص 19 مري 

 طه 20 طه
ر )

عش
سع 

التا
ف 

حر
ال

1
9)

 
 

  طسم 26 الشعراء

  ط طس 27 النمل
 طسم 28 القصص

ر )
عش

سع 
التا
ف 

حر
ال

1
9)

 

 الم 29 العنكبوت

 لـ ا  ال  30 الروم

  الم 31 لقمان

  الم 32 السجدة

  يس 36 يس

  د 38 ص

 

 27مـن السـورة  30فـي اآليـة ، و  احرفـ 19مـن  تتكـون البسملة  للتذكير فإن
 . الفريدة للبسملة الداخلية (19) التسعة عشر الحروف توجد

 

* * * 

 
سـورة مرمـوزة برمـوز الحــروف  29سـورة فـي القــرآن ، توجـد  114ومـن بـين 

همـا علـى  85و  29 .1 (85 = 29 – 114غير مرمـوزة بـالحروف ) 85و
،  فــي ترتيــب التنزيــلو فــي ترتيــب المصــحف  "العنكبــوت"ســورة  ارقمــالتــوالي 

 المرموزة بالحروف. 29السور  إحدى وهذه السورة هي
 

     

                                                           
 .3للقرآن رقم : الجدول العام  18أنظر الملحق رقم  1



 رمـوز الحـروف في القـرآن
 

441 

 

 

 29  

   

 العنكبـوتترتيـب سورة 
 المصحففي  

 
 عدد السور

 بحروف المرموزة 

   "العنكبوتسورة "

 العنكبـوتترتيـب سورة 
 التنزيـلفي  

 
 عدد السور

 بحروف المرموزة غير 

   

 85  

 
، والمالحظ هنا هو  69هو  29آيات السورة  عددن فإ إضافة إلى ذلك

لم يرد أي رمز للحروف في  )الحاقة( 69أنه ابتداء من السورة رقم 
الثامنة والستون " القل القرآن. فآخر سورة مرموزة بالحروف هي سورة "

 (. ن)نون و مزها  في المصحف (68)

 

 الترميـزنظـام ب ببعض الخصائص المهمة فيمرا يتعلرق 29تتميز السو   كما 
" توجـد العنكبـوتبيتها فإّن سورة " بوسطبالحروف. فكما أّن العنكبوت تلتزم 

 (15) الخامسييية عشيييرالسرررو   الســـور المرمـــوزة بـــالحروف ، فهـــي  بوســـط
 14سورة مرموزة بـالحروف وبعـدها كـذلك  14قبلها  توجد سورة. 29ضمن 

 ( :29=  14+  1+  14)سورة مرموزة بالحروف 
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 رموز الحروف ترتيب المصحف السور المرموزة بالحروف  

1
4 

ــور
ـــــــــــ

ـــــــــــ
ســــــ

 

 

 الـّ 2 البقرة  1

 الـّ 3 آل عمران 2

 المص 7 األعراف 3

 الـر 10 يونس 4

 الـر 11 هود 5

 الـر 12 يوسف 6

 المر 13 الرعد 7

 الـر 14 إبراهيم 8

 الـر 15 الحجر 9

 ل يعص 19 مريم 10

 طـه 20 طه 11

 طـسـّ 26 الشعراء 12

 طـس 27 النمل 13

 طـسـّ 28 القصص 14
 الـ  29 العنكبوت 15 

1
4 

ــور
ـــــــــــ

ـــــــــــ
ســــــ

 
 

 الـّ 30 الروم 16
 الـّ 31 لقمان 17

 الـّ 32 السجدة 18

 يـس 36 يس 19

 ص 38 د 20

 وـّ 40 غافر 21

 وـّ 41 فصلت 22

 وـّ عـسـق 42 الشورى  23

 وـّ 43 الزخرف 24

 وـّ 44 الدخان 25

 وـّ 45 الجاثية 26

 وـّ 46 األحقاف 27

 ق 50 ق 28

 ن 68 القلم 29

 

 29في السورة  لكفي القرآن كله. وذ مرتين العنكبوت"كلمة " ذكرت
 .لضبطبا 41( نفسها في اآلية العنكبوت)
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  ۡوَِّلَآَء َكَمَثِل
َ
ِ أ َُذواْ ِمن ُدوِن ٱَللذ ِيَن ٱُتذ ََذۡت بَۡيت   ٱۡبَعنَكُبوتِ َمَثُل ٱَّلذ  اۖ ِإَونذ ٱُتذ

ۡوَهَن ٱۡۡلُُيوِت َۡلَۡيُت 
َ
  41 لَۡو ََكنُواْ َيۡعلَُمونَ  ٱۡبَعنَكُبوِتى أ

 

ــوتإن ســورة " التــي جــاء  41آيــة. وعليــه ابتــداء مــن اآليــة  69" تعــد العنكب
 ية وهو رقم هذه السورة في المصحف.آ 29" تبقى العنكبوتفيها ذكر "

 

هـذه اآليـة هـو آخـر ( مـن 41على ذلك فإّن الحرف الواحد واألربعـين ) عالوة
 41 وألّول مــّرة.  الكلمــة ذكــرت" أي التــاء حــين تحــرف مــن كلمــة "العنكبــو
 ".العنكبوت"كلمة  تضمنتأي الوحيدة التي  هو رقم هذه اآلية نفسها

 

          

  م ث ل ا ل ذ ي ن ا ت خ ذ و ا م 

 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1  

  ن د و ن ا ل ل ه أ و ل ي ا ء ك 

 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16  

  م ث ل ا ل ع ن ك ب و ت (…)    

     41 40 39 38 37 36 35 34 33 32 31  
          

 

 : 19هو  41عدد كلمات اآلية نالحظ أيضا أن 
 

          

  مثل الذين اتخذوا من دون  هللا أولياء كمثل العنكبوت اتخذت 

 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1  

  بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون   

  19 18 17 16 15 14 13 12 11  
          

 

* * * 
 

 : على نوعين من الترتيبلقد رأينا أن كل سورة تتميز عن غيرها من السور 
 ؛ ترتيب المصحف -
 .ترتيب التنزيلو -
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 " السور.معطيـاتبكلمة "وابتداء من اآلن سأشير إلى هذين الترتيبين لذلك 
 

* * * 
 

 من هذه السور : مجموعتين جديدتينبلنهتم . سورة 114عدد سور القرآن 
 ؛ 29مجموعة السور المرموزة بالحروف وعددها  -
 .85مجموعة السور غير المرموزة بالحروف وعددها  -
 

فيكــون  1الســور حســب معطياتهــا داخــل هــاتين المجمــوعتين يمكنــا أن نرّتــب
 لكل سورة :

 معطيات بحسب ترتيبها في المصحف ؛ -
  ومعطيات بحسب ترتيبها في التنزيل.  -
 

داخــل هــاتين المجمــوعتين أيضــا. فعلــى  معطيـــاتيكــون لكــل ســورة وبــذلك 
 87و   2ها فـي القـرآن كلـه هـي معطيــاتسبيل المثال لو أخذنا سورة البقرة ف

. فــي 87ورقمهــا فــي ترتيــب التنزيــل  2أي أن رقمهــا فــي ترتيــب المصــحف 
 27و  1مجموعة السور المرموزة بـالحروف هـي ها بداخل معطيـاتحين أن 

أي أن رقمهـــــا فـــــي ترتيـــــب المصـــــحف بـــــداخل مجموعـــــة الســـــور المرمـــــوزة 
ورقمهـا فـي ترتيـب التنزيـل بـداخل مجموعـة السـور المرمـوزة  1بالحروف هـو
   .27بالحروف هو 

 

* * * 
 

ضمن سـور  في التنزيل 44في المصحف و  19" الرقم مريـ تحمل سورة "
وثّمة سورة لها نفس المعطيــات العددّيـة ضــمن السـور التـي ال  .القـرآن كلها

                                                           
إلى  1ضمن السور المرموزة بالحروف ، ومن السورة  29إلى السورة  1أي من السورة  1

 ضمن السور غير المرموزة بالحروف. 85السورة 
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 التاســعة عشــرهــي الســورة ( ، الزمــر) 39تبــدأ برمــوز الحــروف. فالســـورة 
ـــة واألربعـــون غيـــر المرمـــوزة بـــأحرف فـــي ترتيـــب المصـــحف ( 19)  والرابع
 في ترتيب التنزيل :( 44)
 

 بالحـروفالترميز نظـام  سورة 114 
أسماء 
 السور

ترتيب 
 المصحف

ترتيب 
 التنزيل

رموز 
 الحروف

 ترتيب التنزيل ترتيب المصحف
 1 29  1 85  1 29  1 85 

  6  10 كهيعص 44 19 مريم

 44  19  - 59 39 الزمر

 

 : كله سورة في القرآن 19بين هاتين السورتين ، توجد 
 
 بالحـروفالترميز نظـام  سورة 114   
أسماء   

 السور
ترتيب 
 المصحف

ترتيب 
 التنزيل

رموز 
 الحروف

 ترتيب التنزيل ترتيب المصحف
   1 29  1 85  1 29  1 85 

  6  10 كهيعص 44 19 مري   
1

9 
ورة
س

 
  7  11 طه 45 20 طه 

(…)        

        

(…)        

  3  20 د 38 38 ص

 44  19  - 59 39 الزمر  
 
 

* * * 
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فهنـاك سـورة مرر  واحرد  فري القررآن كلرب : ( الزمـر) 39تكر  حالة السو   ت
ي و اِفـق رقم هـا فـي المصـحف وفـي من السور غير المرمـوزة بـالحروف أخرى 

التنزيـــل رقـــم  ســـورة أخـــرى فـــي المصـــحف وفـــي التنزيـــل ضـــمن ســـور القـــرآن 
 كلها.

 

للسور غير المرموزة  في المجموعة الفرعية الهمزة() 104السورة ف
في ترتيب المصحف ( 75) الخامسة والسبعون ، هي السورة  بحروف
في ترتيب التنزيل ، تماما مثل سورة ( 31) الحادية والثثثون والسورة 

في ترتيب المصحف ( 75) الخامسة والسبعون "، فهي السورة القيامة"
 القرآن : في ترتيب التنزيل في مجمل( 31) الحادية والثثثون والسورة 

 
 

 بالحـروفالترميز نظـام  سورة 114 
أسماء 
 السور

ترتيب 
 المصحف

ترتيب 
 التنزيل

رموز 
 الحروف

 ترتيب التنزيل ترتيب المصحف
 1 29  1 85  1 29  1 85 

 30  46  - 31 75 القيامة

 31  75  - 32 104 الهمزة

 
 

العالقة بين  بشأن 1األولفي الجزء  تبأوضحر بما ذكّ أهنا أن  يتنو يفال 
من الواحدة إلى  سورة 57 نحصيويوم القيامة حيث  75والسورة  19السورة 

وهوا الرابط ". يوم القيامةعبارة "على  وي تسورة تح 19 ضمنهااألخرى من 

   هنا حسابيا.د ومدعّ كّ مؤ "القيامةوعالقتهما بـ " 75و  19السورتين بين 

                                                           
 األول : "الرحمن ، التأويل".أنظر الجزء  1
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 ورـــــــــــــــالس
 مري سورة 

 

 القيامة سورة
  

    
                     

19   20  21  22  23  24  25  26  27  28    )...(    66  67  68  69  70 71  72  73  74   75  
 

 ورةــــس 57
 

                                                                                    
75  /31  19  /44 

                                                                                    
 

 ورةــــس 57
 

19   20  21  22  23  24  25  26  27  28    )...(    66  67  68  69  70 71  72  73  74   75 
                                                             
 الهمزة الزمر

 غير المرموزة بالحروف ورـــــالس
 

* * * 
 

. لكـــن نظـــرا لكـــون بعـــض الرمـــوز 30 لرمـــوز الحـــروف اإلجمـــاليإن العـــدد 
 فقط.  14تتكرر فإّن عدد رموز الحروف المختلفة هو 
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رموز الحروف  

 الحروف المختلفة المختلفة
 السور التي تحوي نفس الرمز

ترتيب  أسماء السور 
 المصحف

 ا.ل.م ال  1

 2 البقرة
 3 آل عمران
 29 العنكبوت
 30 الروم
 31 لقمان

 32 السجدة
 7 األعراف ص المص 2

 ر الر 3
 10 يونس

 11 هود

 12 يوسف

 14 إبراهيم

 15 الحجر
 13 الرعد  المر 4
 19 مريم ع.ك.ه.ي كهيعص 5
 20 طه ط طه 6

 26 الشعراء    طس  7

 28 القصص
 27 النمل  طس 8
 36 يس  يس 9

 38 د  ص 10

 ح ح  11

 40 غافر

 41 فّصلت

 42 الشورى 

 43 الزخرف

 44 الدخان

 45 الجاثية

 46 األحقاف
 42 الشورى  ق عس  12
 50 ق  ق 13
 68 القلم ن ن 14

 

نصــف عــدد أي حرفــا مختلفــا ،  14مــن  تتكــون المختلفــة  14هــذه الرمــوز 
 حرفا. 28 التي تعدّ و الحروف العربية 
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5


4


3


2


1


ص ش ز  ر ذ د خ ح ج ت  ب  ا
14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

ي  ض ط ظ ع غ ف ق ك ل م ن ه و

28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15


14


13


12


11


10


9


8


7


6

* * *

 5الوحيــد المكــون مــن و  طـول الرمــوزأ وهــو 19قـف عنــد رمــز الســورة تو لن
 9( ضـمن الرمـوز المختلفـة. فهـو إذن متبـوع بــ 5حروف. إنـه الخـامس )

 .(9=  5 – 14)رموز مختلفـة 

 في ترتيب المصحف :ف
  سورة مرموزة.  19 تعقبها،  19السورة رقم
  رموز مختلفة. 9 تعقبه 19رمز السورة

ا حرفـــ 36تشـــمل حرفـــا مختلفـــا و  14المختلفـــة مـــن  14هـــذه الرمـــوز  تتكـــون 
 : إجماال
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 المختلفة الحروف المختلفة الحروف رموز 

1 
 ـ ـــــا ل
1  2  3 

 ا ل م
1  2  3 

2 
 ـصــــــمــــا  ل
4   5   6   7 

 ص
4 

3 
 ــرــــــا ل
8  9  10 

 ر
5 

4 
 ــرـــــــمــــــــا لـ
11  12  13  14 

 

5 
 ـصــــــــعـــــــــــيـــــــهــــــــكـ
 15    16   17   18   19 

 كـ هـ ي ع
6   7  8   9 

6 
 هـــــــطـ
20 21 

 ط
10 

7 
  ـــــســـــــــط
22  23  24 

  
11 

8 
 ســـــــط

25 26 
 

9 
 ســــــي

27 28 
 

10 
 ص
29 

 

11 
 ـ ــــــــح
30 31 

 حـ
12 

12 
 ـ ــــــســـــعـ
32  33  34 

 ق
13 

13 
 ق
35 

 

14 
 ن
36 

 ن
14 

 

  .9و  19مكانة تربط بين  19السورة  تحتلوهنا أيضا 
 التاسـع عشـر الحـرفيوجـد  (36) ف السـت والثالثـينضمن هذه الحرو  -

 من البداية أو من النهاية. نا العدأبدسواء  19في رمز السورة ( 19)
 التاســـع الحـــرفيوجـــد المختلفـــة  (14) األربعـــة عشـــر وضـــمن الحـــروف -

 من البداية أو من النهاية. نا العدأبدسواء  19رمز السورة في  (9)
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رموز الحروف  
 المختلفة

 
 الحروف المختلفة

نفس السور التي تحوي 
 الرمز

ترتيب  أسماء السور  
 المصحف

1 1   2   3 

 ـ ـــــا ل

 

1  2  3 

 م ل ا

 2 البقرة
 3 آل عمران 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 29 العنكبوت
 30 الروم
 31 لقمان
 32 السجدة

 ا لـمـص 7   6   5   4 2
 7 األعراف ص 4

3 8   9   10 

 ـرـــــــا ل
5 
 ر

 10 يونس
 11 هود
 12 يوسف
 14 إبراهيم
 15 الحجر

 13 الرعد  ــرــــــمـــــا ل 14  13  12  11 4

 
5 

15   16  17   18      19   

 صــــــعـــــيـــــهـــك
19       18  

6   7     8    9 
 ع ي ه ك
9     8   7    6 

  19 مري 

 

 هــــــط 6
17  16 

 ط
5 

 20 طه
 

 

 

 

 

 

 

 

   

 
 

 

 

  

 
 

 

 

  

 
 

 

  ـــســــط 7
15  14  13 

  
4 

 26 الشعراء 

 28 القصص
 ســـط 8

12  11 
 27 النمل 

 ســــي 9
 36 يس   9  10

 ص 10
8 

 38 د 

  ـــــــح 11
7   6 

 ح
3 

 40 غافر
 41 فّصلت
 42 الشورى 
 43 الزخرف
 44 الدخان
 45 الجاثية
 46 األحقاف

  ــــــســـــع 12
5       4      3  

 ق
2 

 42 الشورى 

 ق 13
 50 ق  2

 ن 14
1 

 ن
1 

 68 القلم
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فلنهتم حرفا.  36من  تتكون المختلفة  (14) األربعة عشرإن الرموز 
 المرتبة تحتلوهي  من السور المرموزة بالحروفإنها  .(يس) 36لسورة با

 بالضبط. (19) التاسعة عشر
 

 
 الحروف رموز

 المختلفة
 الحروف رموز

 ترتيب

 المصحف
  السور المرموزة بالحروف

 ـ ـــــا ل 1
 3   2   1 

 ـ ـــــا ل
 3   2   1 

 1 البقرة 2

 
 

 ـ ـــــا ل
6   5   4 

 2 آل عمران 3

 صــنــا ل 2
4  5  6  7 

 صـنــا لـ
10   9   8   7 

 3 األعراف 7

 ــرـــــا ل 3
8  9  10 

 ــرـــــا ل
13   12   11 

 4 يونس 10

 
 

 ــرـــــا ل
16   15   14 

 5 هود 11

 
 

 ــرـــــا ل
19   18   17 

 6 يوسف 12

 ــرـــــنـــلـ  ا 4
11  12  13  14 

 ــرـــــنـــلـ  ا
23   22   21  20 

 7 الرعد 13

 
 

 ــرـــــا ل
26   25   24 

 8 إبراهيم 14

 
 

 ــرـــــا ل
29   28   27 

 9 الحجر 15

 ـصــعـــــيــ ـــكـ 5
15  16  17  18  19 

 ـصــعـــــيــ ـــكـ
34  33  32  31 30 

 10 مريم 19

 هــــطـ 6
20   21 

 هــــطـ
36   35 

 11 طه 20

 ـ ــســــط 7
22  23  24   

 ـ ــســــط
39   38   37 

 12 الشعراء 26

 ســـطـ 8
25   26 

 ســـطـ
41   40 

 13 النمل 27

 
 

  ـــســــط
44   43   42 

 14 القصص 28

 
 

 ـ ـــــا ل
47   46   45 

 15 العنكبوت 29

 
 

 ـ ـــــا ل
50   49   48 

 16 الروم 30

 
 

 ـ ـــــا ل
53   52   51 

 17 لقمان 31

 
 

 ـ ـــــا ل
56   55   54 

 18 السجدة 32

9 
 ســيـ

   27        

 ســيـ
            57   

 19 يــس 36
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 ،( يس) 36رمز السورة هو  ضمن رموز الحروف المختلفة 9الرمز التاسع 
من بين ( 27) " هو الحرف السابع والعشرون الياء" منهوالحرف األول 
 . الرموز المختلفة

 

 ةالتاسع المرتبة" يسرمز "يحتل ال في مجمل رموز الحروف الثالثينو 
من  (57) الحرف السابع والخمسون  هو ، والحرف األول منه(19) عشر

 بين جميع حروف الرموز.
 

 مجموع ضمن
 14 الرموز

 المختلفة

 من بين رموز الحروف 9 يـس
 27 = 9 x 3 

 من بين حروف الرموز 27 يـ

 مجموع ضمن
 30  الرموز

 من بين رموز الحروف 19 يـس
 57 = 19 x 3 

 الرموزمن بين حروف  57 يـ

 

 

* * * 
 

لقــد رأينــا أّن بعــض أســماء الســور فــي القــرآن تســاهم فــي اإلعــراب والكشــف 
 ( ،الكهـف) 18 ومثال ذلـك اسـم السـور الخفية.و خلفيةال سالة القرآن عن 
 .وغيرها كثر (العنكبوت) 29( و النمل) 27،  (مري ) 19

 

ـــك التـــي تطـــابق  ـــاه أيضـــا وهـــي تل أســـماؤها وهنـــاك ســـور أخـــرى تثيـــر االنتب
يتسور  (4) أ بع حروف  رموزها ؛ وهي مِّ  حروف رموزها :بكّل منها  س 

 

 ( ،طه) 20 السورة 
 ( ،يس) 36السورة 
  ( ،ص) 38السورة 
  (.ق) 50السورة 
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 18نعــّد  "قرة ــــة واألخيــــعـرابـورة الـى الســـتـــح ه"،ــــ"طور ـمــن أول هــذه الســ
 رمزا بالحروف : 19سورة و 

 
 

المرموزة السور 
 بالحروف

 الحروف زو رم المصحف ترتيب
 1 طـه 20 طه 1
 2 طـسـ  26 الشعراء 2
 3 طـس 27 النمل 3
 4 طـسـ  28 القصص 4
 5 الــ  29 العنكبوت 5
 6 الــ  30 الروم 6
 7 الــ  31 لقمان 7
 8 الــ  32 السجدة 8
 9 يــس 36 يس 9
 10 ص 38 ص 10
 11 حـ  40 غافر 11
 12 حـ  41 فّصلت 12

 42 الشورى  13
 13 حـ 
 14 عـسـ 

 15 حـ  43 الزخرف 14
 16 حـ  44 الدخان 15
 17 حـ  45 الجاثية 16
 18 حـ  46 األحقاف 17
 19 ق 50 ق 18
 18 رمز 19               سورة   
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تتــكون مـن حـرف أو حـرفين  األربـعالتي سـميت بهـا الســور األربعة الرموز 
 : أنه نالحظف

 ( توجـد يس( إلى الثاني )طهمن أول اسم مكون من حرفين )سـور  9
 مرموزة بالحروف.

 ( توجـد ق( إلـى الثـاني )صمن أول اسم مكّون من حرف واحـد )9 
 سور أيضا مرموزة بالحروف .

 
 التـي توصـلنا، النترائج  شراملوهوا يؤكد مرة أخرر  ، رياضريا وعلرى نحرو 

سورة كمـا كـان  18مرتين وذلك على مدى  9إليها من قبل حيث يرد العدد 
 لــ :األمر بالنسبة 

 
 " 9: فـي السـورة  فـي سورتيــن مـرات 9 ذكـرت" التي الرحي لفظة 

26 مــرات فــي داخــل الســورة 9و 
 18علمــا بأنهمــا تبعــدان بنســبة  1

 سورة.

  اللذان سمحا مرتين على التوالي ِبعـدٍّّ مـن ق" و "حالرموز "ي ف  حر "
" إشــارة بــذلك إلــى تطــابق ق" ووصــوال إلــى "حبــدًء مــن " 9إلــى  1

 :  حق=  19 "ح و " 19بين 
  

                                                           
 زيادة عن البسملة. 1
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 القرآن سور  بالحروف المرموزة سورال

1
8 

و حر 
وز
لرم
ف ا

 

 الرموز

9 
ور
سـ

 

 طــه

1
8

  
ورة
ســ

 
 

  ـح رحي  9 التوبة
 يونس الشعراء

   
   
   
  

 
 1    2 

 حـ  هود النمل
 3    4 يوسف القصص

 حـ  الرعد العنكبوت
 5    6 إبراهيم الروم

 قعـسـ الحجر لقمان
 7  8  9 النحل السجدة

  ـح اإلسراء يس

9 
ور
سـ

 

 الكهف ص

 

1    2 

 حـ  مريم فرغا
 3    4 طه فصلت

 حـ  األنبياء الشورى 
 5    6 الحج الزخرف

 حـ  المؤمنون  الدخان
 7    8 النور الجاثية

 ق الفرقان األحقاف
 9 رحي  9 الشعراء ق

 
 

* * * 

 
عبررر  مزيمهمررا لنهــتم اآلن بالســورتين الوحيــدتين اللتــين لهمــا قاســم مشــترك 

كـل واحـدة منهمـا رمز ك  منهما يتكّون من حرف واحد كما أن واسميمهما. ف
 ". ق" 50" و ص"  38السورتين رمزها وهما  تسمى باسم
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سور في  9كما نرى هو  من الواحدة إلى األخرى المرموا  عدد السو  
" ص" وهورمز  أولمن  مجمـوع حروف الرمـوز المـوجودة إذا أحصيناحين 

 : حرفا 19نجد ( 50" )السورة ق" وهو رمز آخر( إلى 38)السورة 
 

 الحروف رموز المصحف ترتيب أسماء السور 

 38 ص 1
 ص
1 

 40 غافر 2
 ــمــــحـ

3    2 

 41 فّصلت  3
 ـمـــحــ

5    4 

 42 الشورى   4
 ـقـــــــســــــــم عــــح

10   9   8   7   6 

 43 الزخرف  5
 ـمـــــحــ

12   11 

 44 الدخان  6
 ـمـــــحــ

14   13 

 45 الجاثية  7
 مـــــحـــ

16   15 

 46 األحقاف  8
 ـمـــــحــ

18   17 

 50 ق  9
 ق
19 

 

ثم إن الحرف الذي يتوسط هـذه الحـروف التسـعة عشـر أي الحـرف العاشـر 
 .(الشـورى ) 42وهو الحرف الرمـزي األخيـر فـي السـورة " القافهو حرف "

لم يرد إال مـرتين ،  ، كما رأينا آنفا القافوهذا أمر يثير االنتباه ألن حرف 
 في مجموع حروف الرموز.

 

* * * 
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ــــين  ــــة أخــــرى ب ــــد "ق" والحــــرف "صالحــــرف "ونالحــــظ اآلن عالق جــــاء  . فق
 :  رموز 3" في الصادحرف "

 

 38( ، ورمــز الســـورة مــري ) 19( ، ورمــز الســورة األعــراف) 7رمــز الســورة 
مـــرة ، وفـــي  98( األعـــراف) 7فـــي الســـورة حـــرف الصـــاد (. وقـــد ورد ص)

 مرة. 29( ص) 38مّرة وفي السورة  26( مري ) 19السورة 
 

 المرموزة السور

 بالحروف

 ترتيب

 المصحف
 الحروف رموز

 حرفال ورود  عدد

 "ص"

 98 صالـمـ 7 ا عراف

 صــعــيــهـك 19 مري 

 

26 

 29 ص 38 ص

 

 
وهــذا العــدد هــو  .مــرة 153 الثالثــةحــرف الصــاد فــي هــذه الســور  فقــد ذ كــر

 .9في  17حاصل ضرب 
 

98 + 26 + 29 = 153 = 17 x 9 
 

 7مـرة حـرف الصـاد فـي السـورة  98من المهـم أن نشـير هنـا إلـى أن وجـود 
فاألصــل فــي هــذه ". بصــطةإال بخصوصــية فــي كيفيــة كتابــة كلمــة " لــم يــتم

كتبـــت بالصـــاد  69الكلمـــة أن تكتـــب بالســـين ال بالصـــاد. لكنهـــا فـــي اآليـــة 
فــي لــذلك نــرى أنــه رغــم كتابتهــا فــي المصــحف بالصــاد فقــد كتــب  "بصــطة"

يعنـي الصـاد وهذا سين صغير فوق مصاحف بعض القراءات بزيادة حرف 
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". فمادة هـذه الكلمـة هـي  " هو حرف ن األصلالقراءة بالسين أولى أل أن
 : "ب   ط"
 

َطة ًۭ  بَص ْۜ
 

صـادا ولـيس  152فإذا استثنينا هـذا الصـاد المميـز عـن غيـره نحصـل علـى 
 : 8في  19وهذا العدد هو حاصل ضرب ،  38 ، 19 ، 7في السور  153

 

152  =8 x 19 
 

فنجـــده فـــي رمـــز  50" الـــذي ســـميت بـــه الســـورة رقـــم قالقـــاف "أمـــا حـــرف 
قافــــا فـــــي  57و  42قافـــــا فــــي الســـــورة  57 نحصــــي. 50و  42الســــورتين 

 . 50السورة 
 

 المرموزة السور

 بالحروف

 ترتيب

 المصحف
 الحروف رموز

 القاف ورود  عدد

 " ق "

 42 الشو  
 حـ 

57 
 قعـسـ

 57 ق 50 ق

 

قافـا. والعـدد  114القـاف فـي السـورتين هـو وعليه يكون مجموع ذكر حرف 
وهــو عــدد ( x19  6 = 114):   6فــي   19ل ضــرب ـاصـــهــو ح 114

هــــو أول حــــرف فــــي كلمــــة  القــــافكمــــا ال يفوتنــــا أن حــــرف  ســــور القــــرآن.
 ".قرآن"
 

57  +57  =114  =6 x 19 
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قاف فـي السـورة  57 إحصاءالمهم أن نشيـر هنا أيضا إلى أن كما أنه من 
بهـذه التسـمية  "قـوم لـوط"الوذ يروكر  يعكس خاصية أخر  للقرآن (ق) 50

 سـورةالمـن هـذه  13اآلية رقم في كامل نصه باستثناء مرة واحدة وذلك في 
قـاف لوجـدت  االسـتثناء افلـوال هـذ ."إخوان لـوط"حيث جاء ذكرهم في عبارة 

ــــه ال يكــــون  إضــــافية ــــي العــــّد وعلي ــــي هــــاتين الســــورتين  مجمــــوع القــــافف ف
 .19مضروب 

 

يشـــيران إلـــى  قو  صحرفـــي الرمـــوز ففـــي هـــذه المالحظـــة يظهـــر جليـــا أن 
 بهاذين الحرفين. من نوعها في السور المرموزة 1خاصية قرآنية فريدة

 
* * * 

 
 تتكـــّون مـــرات فـــي رمـــوز القـــرآن.  3 ذكـــرالـــذي  "صلنعـــد إلـــى الحـــرف "

فــي هــذه المجموعــة نجــد فحرفــا.  78( مــن 30الثالثــين ) حــروفال رمــوز
أّن ثالــث  ، كمــا "صــادابتــداًء مــن أّول " 25" هـو الحــرف صــادن ثـاني "أ
 ."صادابتداء من أول " (50) الخمسون  " هو الحرفصاد"
 

 متوازن " يتوزع بشكل الصاد، فيظهر أن حرف " 25هو ضعف  50والعدد 
 .زضمن مجموع حروف الرمو 

 

هـو اعتبا ا من الصاد ا ولى ،  الخامس والعشرين، " صادثـاني "كما أن 
 )مريم(. 19خامس وآخر حرف من حروف رمز السورة 

  

                                                           
 .: الفرا د القرآنية في الجزء األول 3خنظر الملوق رقّ  1
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 أسماء السور المرموزة
 بالحروف

 ز الحروفرمو  ترتيب المصحف

 7 األعراف
 صــــمــــال

1 . . . 

 ـرــــــا  ل 10 يونس
4  3  2 

 رــــــا  لـ 11 هود
7   6   5 

 ـرــــــــا  ل 12 يوسف
10   9   8 

 ـرـــــــــــــمــــــــــــا   ل 13 الرعد
14  13  12  11 

 رـــــــــــا  لــ 14 إبراهيم
17  16  15 

 رـــــــــا  لــ 15 الحجر
20  19  18 

 19 مري 
 صــــــــعــــــــــيـــــــــهـــــــك

25   24  23  22   21 

 هــــــــطــ 20 طه
27   26 

 ـمــــــــســــــطـ 26 الشعراء
30   29   28 

 ـســـــــــطـ 27 النمل
32    31 

 طــسـم 28 القصص
35   34    33 

 ـمـــــــــا  لـ 29 العنكبوت
38  37  36 

 ـمـــــــــــا  لـ 30 الروم
41  40  39 

 ــمــــــــا  ل 31 لقمان
44   43  42 

 ــمــــــــا  ل 32 السجدة
47  46  45 

 ســــــــيــ 36 يس
49   48 

 38 ص
 ص
50 
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 7" فــي الســـورة صــادإضــافة إلــى هــذا فــإن عــدد حــروف الرمــوز قبــل أول "
" فـي السـورة صـاد، وأن عــدد حـروف الرمــوز بعـد آخـر " 9( هـو األعــراف)

 : 19هو  38
 

 أسماء السور المرموزة
 بالحروف

 الحروف زرمو  المصحف ترتيب

 ـمـــــــــا  لـ 2 البقرة
3  2  1 

 ـمـــــــــا  لـ 3 آل عمران
6  5  4 

 7 األعراف
 صــــمــــال

      9 8 7 

   

 ص 38 ص

  ــمــــــــــح 40 غافر
2    1 

  ــمــــــــــح 41 فّصلت
4    3 

  قــــــــــــســـــــــــم  عــــــح 42 الشورى 
9     8     7     6    5      

  ــمــــــــــح 43 الزخرف
11    10 

 ــمــــــــــح 44 الدخان
13    12 

  ــمــــــــــح 45 الجاثية
15    14 

 ــمــــــــــح 46 األحقاف
17    16 

 ق 50 ق
18 

  ن 68 القلم
19 

 

 

 

 

 أيضـا هـي" في ترتيـب المصـحف ، وهـذه الكلمـة الفرقانهو رقم سورة " 25
 ".القرآن"إحدى أسماء 
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يتبعـه  "ق"التي تبدأ بحـرف الرمـز  "ق"رقم سورة ك 50 هو x 25 2 حاصل
 : "قرآن"القاف هو أول حرف في كلمة " كما أن ذكر كلمة "القرآن

 

  ِ1 ٓقٍّۚ َوٱۡبُقۡرَءاِن ٱلَۡمِجيد  
 

* * * 

 

 التـي تتـألفرمـوز الحــروف العالقات المميَّـزة التـي تـربط بـين اآلن  ندرسل
( ورمــز الســورة ص) 38الســورة  رمــز التــواليعلــى  وهــي. حــرف واحــد مــن
ــ ) 68( ورمــز الســورة ق) 50  التــي تتكــون  (3) الثالثــة فهــذه الرمــوز (.القل

   مميزة أولها ترتيبها في التنزيل.روابط من حرف واحد تشكل عدة 
 

 مـرةلـم يـرد إال و ،  الثثثـةالرمـوز  فـي التنزيـل ضـمن ولاأل " هـو نفالرمز "
فـي  ثـانيال الرمز " هوقكما أن " .78حروف الرموز  مجملضمن  واحدة

فـي جميـع حـروف  مرتينونجد هوا الحرف ،  الثثثةالرموز  التنزيل ضمن
الرمــوز  التنزيـل ضــمنفــي  ثالــثال الرمـز " وهــوصأمــا الرمـز " .78الرمـوز 
 .78مّرات في جميع حروف الرموز  ثث فقد ورد  ، الثثثة

 

 :عددي كما يلي  تندرج في تسلسلفالرموز الثالثة المكونة من حرف واحد 
 

 الحروف رموز في الحرف ظهور عدد التنزيل في الرمز ظهور ترتيب 

 1 األّول ن

 2 الثاني ق

 3 الثالث ص
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 أول فـالنون  ، العدديـة بـين هـذه الرمـوز تعزز الروابطوهناك مالحظات أخرى 
 : رمز في ترتيب المصحف آخرأصبح رمز في ترتيب التنزيل 

 
 التنزيل ترتيب المصحف ترتيب 

 ن  1 الرمز

   

  ن 30الرمز 

 
فـــي ترتيــــب  قبــــل األخيـــر مـــاأصـــبح  فــــي التنزيـــل ثـــانيال ، ثـــّم إّن القـــاف
 المصحــف.

 التنزيل ترتيب المصحف ترتيب 

 ق  2 الرمز

   

  ق 29الرمز 

 

 : خالصة
 التنزيل ترتيب المصحف ترتيب 

 ن  1 الرمز

 ق  2 الرمز

   

  ق 29الرمز 

  ن 30الرمز 

 
 



 رمـوز الحـروف في القـرآن
 

465 

 

 
 أننا نتبع نفس المنهج :بر لنوكّ 

   اســـم فـــي ترتيـــب  آخـــرأصـــبح  التنزيـــل" فـــي ترتيـــب اســـ " أولإن
 .1المصحف

  ــــزل ، العــــدد عــــدد" أولو ــــب أصــــبح ،  19" من ــــي ترتي آخــــر عــــدد ف
 .2المصحف

بين  ال توجد أية سورة مرمـوزة بالحروف أي ال يوجـد أي رمز بالحروف ،
سواء كان ذلك في ترتيب المصحف أو في ترتيب  68و  50السورتين 

نون  إلى الرمز قافسو   من الرمز  19وفي القرآن نحصي  .التنزيل

  وفقا لترتيل المصحف.
 

 الســـــور

 "قالرمز "

 "قسورة "

       
 "نالرمز "

 "ل قال" سورة

                   
 50  51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 

                   

 ةســـــور  19 
 
 

،  19" فـي المصـحف عـددا عـددا يعطـي القلـ " و"قأرقـام سـورتي " حاصل
 : 9 هو( عددًا عددًا 2و  34أرقامهما في التنزيل )حاصل في حين أّن 

  

                                                           
( 1" ألول مرة في القرآن الكريم في قوله تعالى )اقرأ باسم ربك الذي خلق اس أي ورود لفظ " 1

 )العلق(. 96السورة 
 )المدثر(. 74( السورة 30قوله تعالى ) عليها تسعة عشر  2
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 التنزيل ترتيب المصحف ترتيب الحروف رموز بالحروف المرموزة السور
 34 50 ق ق

 2 68 ن القلم

    

  
0  +5  +8  +6 

 =19 

4  +3  +2 

 =9 

 

" همــا علــى التــوالي أّول ن" و "قنالحــظ مــن جهــة أخــرى أّن الحــرفين "كمــا 
 : حرف وآخر حرف من كلمة قرآن

 

 قـــــــر آن
              

 ن     ق    

 

 " : ق" 50األولـى من السورة  اآليـة تعززها قراءةهذه المالحظة 
 

  ٍّۚ1 َوٱۡبُقۡرَءاِن ٱلَۡمِجيدِ  ٓق  
 

القـرآن مجمـل فـي بدون لواصق وردت  "قرآن"إضافة إلى هذا نرى أن كلمة 
ــــ مــــّرة تمامــــا كــــرقم ســــورة " 681 ــــالرمز "القل ــــدأ ب ــــي تب فرررري ترتيررررل  "ن" الت

    المصحف.
 

" وإعالء شأنه يذّكرنا بأّنه الكتاب المطلـق ، أو القـراءة "القرآنإّن اإلشــادة بـ 
 .المعلنة الكاملة

                                                           
د ـفقــــ ، ن لواصــــق" لوحــــدها دو قــــرآنحــــص هنــــا إاّل المــــّرات التــــي وردت فيهــــا كلمــــة "ألــــم  يإّننــــ 1

-قــرآن  ( ، وبالكســـر ) القــرآنَ -قرآنــاح )ـ( ، و بالفتــالقــرآنُ -قــرآن  ة بالضــم )ـهــذه الكلمــ تـأحصيــ
؛ ممـا يجعـل  مرتينحصها وقد وردت أفلم " قرآنهكلمة " باللواصق مثل وردت حينما أ(. القرآنِ 

 ، على أن هاتين المرتين ذ ِكَرترا فري سرو   القـيـامــة"مرة كعدد ورود كلمة " 70المجموع 

 .18و  17" ، اآليتان ةــامـيـالق"
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"كتاب" و "قرآن" تلتقيان في بداية سورتين مرموزتين بالحروف وهما  ةفكلم
)النمل(. إّنهما تتمّيزان بتشابه اآلية  27)الحجر( والسورة  15السورة 

األولى فيهما ؛ فكل منهما تبدأ برمز مختلف عن الرمز اآلخر لكن بقية 
تي كلم موضعفارق وحيد هو وجود ، مع  ية بعد الرمز مطابقة تقريبااآل

 كتاب و قرآن : 
 

بنِيٖ  الٓرى تِۡلَك َءاَيَُٰت ٱۡبِكَتَِٰ  َوُقۡرَءانٖ   15السورة    1 مُّ
بنٍِي  طٓس تِۡلَك َءاَيَُٰت ٱۡبُقۡرَءاِن َوكَِتابٖ   27السورة    1مُّ

 

أول ما نالحظه هو أن عدد حروف اآلية األولى في كل من السورتين هو 
،  حروف 3تبدأ برمز من  )الحجر( 15وهوا  غ  أن السو    25

  .حرفينتبدأ برمز من )النمل(  27والسو   
 

 : (الحجر) 15من السورة  1اآلية 
 

 أ ل ر ت ل ك ء ا ي ت ا ل ك
13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 
 ت ب و ق ر ء ا ن م ب ي ن 

 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 
 

 : (النمل) 27من السورة  1اآلية 
 

 ط س ت ل ك ء ا ي ت ا ل ق ر
13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

 ء ا ن و ك ت ا ب م ب ي ن 

 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 
 

وأن عـدد حــروف رمزيهمـا مختلــف  متطــابقتين تمامـاهــاتين اآليتـين  بقيـةفبمـا أن 
أن  ، أي ينبغــي كــان المفــروض أن يكــون مجمــوع عــدد حروفهمــا مختلفــًا أيضــاً 

 .بحرف واحد  27يفوق عدد حروف السورة  15السورة  عدد الحروف في
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القرآنـي جعلـت أعـداد  أو باألحرى فـي الرسـمفي الكتابة القرآنية  خاصيةإال أن 
تتمثـــل فـــي كيفّيـــة كتابـــة كلمـــة الخاصـــية وهـــذه  الحـــروف فـــي اآليتـــين متســـاو.

 : (الحجر) 15( وبدونه في السورة النمل) 27"، بألف المد في السورة كتاب"
 

 )النمل( 27السورة  )الحجر( 15السورة 

 كتاب كتب
  

 كـ ت ا ب كـ ت ب
 

حـروف نحدد مواضع وبما أن األمر هنا يمّس سورتين مرموزتين بالحروف 
 15رمــز الســـورة  فــيحـــروف الرمــوز. إّن أّول حـــرف  فــي مجمــلرمزيهـــما 

فـــــي ترتيـــــب  ضـــــمن جميـــــع حـــــروف الرمـــــوز 27( هـــــو الحــــــرف األلـــــف)
 : (النمل) 27كرقم السورة  27المصحف. 

 

 أسماء السور المرموزة
 الحروف زرمو  المصحف ترتيب بالحروف

 ـمـــــــــا  لـ 2 البقرة
3   2   1 

 ـمـــــــــا  لـ 3 آل عمران
6   5   4 

  لـــــــمـــــــص  ا 7  األعراف
10    9    8    7 

 لـــــــــــر ا  10  يونس
13   12   11 

  لـــــــــــر ا  11  هود
16   15   14 

  لـــــــــــر ا  12  يوسف
19   18   17 

  ا  لــــــمــــــر 13  الرعد 
23   22   21   20 

  لـــــــــــر ا  14  إبراهيم
26   25   24 

 لـــــــــــر ا  15 الحجر
                       27  

 

رمـز  فـيحـرف  آخـرإلـى  15رمز السورة  فيحرف  أولإضافة إلى ذلك. فمن 
 ( في المصحف.الحجر) 15رقم ترتيب السورة كحرفا ،  15نعّد  27السورة 



 رمـوز الحـروف في القـرآن
 

469 

 

 أسماء السور المرموزة
 الحروف زرمو  المصحف ترتيب بالحروف

 لـــــــــــر ا  15 الحجر
3   2   1 

 ـصـــــــعــــــيـــــــهـــــك 19 مريم
8   7   6   5   4 

  ــهـــط 20 طه
10    9 

  ــمــــســـطـ 26 الشعراء
13   12   11 

 ســــطــ 27 النمل
   15   14  

 

( المرمـوزة 9( هـي السـورة التاسـعة )الحجـر) 15السـورة  أن شير أخيـرا إلـىأ
( هــــي الســــورة النمــــل) 27بــــالحروف فــــي ترتيــــب المصــــحف ، وأن الســــورة 

( المرموزة بالحروف في ترتيب التنزيل ، وهذا ارتباط جديد بـين 9) التاسعة
 .9و  9العددين 

 

 بالحـروفالترميز نظـام  سورة 114 
أسماء 
 السور

ترتيب 
 المصحف

ترتيب 
 التنزيل

رموز 
 الحروف

 ترتيب التنزيل ترتيب المصحف
 1 29  1 85  1 29  1 85 

  14  9 الر 54 15 الحجر

        

  9  13 طس 48 27 النمل

 

يتبــّين أن التأكيــد يخــص  27و  15العالقــة بــين الســورتين  هــذه مــن خــالل
 ".الكتاب" و"القرآن" أهمية

 

* * * 
 

إذا ما اإلشكال هو معرفة  التحّدي. وكانأشرت إلى في بداية هذا الفصل 
بعل  للساعة خلفية الخاّصة ال في نطاق الرسالةالرمزية تندرج  الحروف كانت

وعند هوه المرحلة من الد اسة ال بد أن يكون الباحثون  والمضّمنة في القرآن.

 قد الحظوا بالغة التحلي  )الوصفي والتوضيحي والشام ( وتفسير نتائجب. 
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يعتـرض كـل مـن يقـدم علـى االحتكـاك تحـديا تشـكل  آيـات الكـريمفي القـرآن 
  :مثل القرآن من بشيء  اإلتيان. وهذه اآليات تتحدى اإلنسان على به
  ٍۚۥّ بَال لذ يُۡؤِمُناوَن ََّلُ ۡم َيُقولُوَن َتَقاوذ

َ
تُواْ ِِبَاِديٖ  َمِۡثلِاهِۦٓ إِن ََكنُاواْ  33أ

ۡ
فَۡلَياأ

 اإلتيان بعشر سو  با بسو   واحد  مثلب.أو  .1 34 َصَِٰدقنِيَ 
 

 : هذا التحديمثل ورد فيها  أخرى آيات  ثمة ست
   23اآلية  )البقرة( 2السورة : 

  ٖ بُِسوَرةٖ  ِإَون ُكنُتۡم ِِف َرۡي ْ تُوا
ۡ
َٰ َعۡبِدنَا فَأ نۡلَا لََعَ ا نَزذ َمِن َمِۡثلِهِۦ َوٱۡدُعواْ  َمِمذ

ِ إِن ُكنُتۡم َصَِٰدقنِيَ    23 ُشَهَدآَءُكم َمِن ُدوِن ٱَللذ
 

  38اآلية  )يونس( 10السورة : 
  ْتُوا

ۡ
َُٰهۖ قُۡل فَأ ى ۡم َيُقولُوَن ٱۡفََتَ

َ
ِ  بُِسوَرةٖ أ َمِۡثلِهِۦ َوٱۡدُعواْ َمِن ٱۡستََطۡعُتم َمِن ُدوِن ٱَللذ

  38 إِن ُكنُتۡم َصَِٰدقنِيَ 
 

  13اآلية  )هود( 11السورة : 
  ٖتُواْ بَِعۡشِ ُسَور

ۡ
َُٰهۖ قُۡل فَأ ى ۡم َيُقولُوَن ٱۡفََتَ

َ
َيَٰٖت  أ َوٱۡدُعواْ َمِن ٱۡسَتَطۡعُتم  َمِۡثلِهِۦ ُمۡفََتَ

ِ إِن ُكنُتۡم َصَِٰدقنِيَ    13 َمِن ُدوِن ٱَللذ
 

  88اآلية  )اإلسراء( 17السورة : 
  تُوَن

ۡ
ْ بِِمۡثِل َهََٰذا ٱۡبُقۡرَءاِن َل يَأ تُوا

ۡ
ن يَأ

َ
َٰٓ أ نُّ لََعَ نُس َوٱۡۡلِ قُل بذئِِن ٱۡجَتَمَعِت ٱۡۡلِ

  88 اَظِهي   ِۡلَۡعٖض  بِِمۡثلِهِۦ َولَۡو ََكَن َبۡعُضُهمۡ 
 

                                                           
 .34-33سورة الطور ، اآلية  1
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  49اآلية  )القصص( 28السورة : 
 

  ٖ َٰتُواْ بِِكَت
ۡ
تذبِۡعُه إِن ُكنتُۡم َصَِٰدقنَِي  قُۡل فَأ

َ
ۡهَدىَٰ مِنُۡهَمآ أ

َ
ِ ُهَو أ   49َمِۡن ِعنِد ٱَللذ

 

  4اآلية  )األحقاف( 46السورة : 
 

  ۡم لَُهۡم ِِشۡكي
َ
ۡرِض أ

َ
ِِ َماذَا َخلَُقواْ مَِن ٱۡۡل ُرو

َ
ِ أ ا تَۡدُعوَن مِن ُدوِن ٱَللذ رََءۡيتُم مذ

َ
قُۡل أ

َثََٰرةٖ َمِۡن ِعلٍۡم إِن ُكنتُۡم َصَِٰدقنَِي 
َ
ۡو أ
َ
ِِ بِِكَتَٰٖ  َمِن َقبِۡل َهََٰذآ أ َِٰتى ٱۡئتُو َمََٰو   4ِِف ٱلسذ

 

الســـور التـــي هـــذه لمـــن المعطيـــات العدديـــة  التـــالي بعضـــاجـــدول الفـــي  عـــتجم
 :تتضمن هذه اآليات الست 

 

 بالحـروفالترميز نظـام  سورة 114 
أسماء 
 السور

ترتيب 
 المصحف

ترتيب 
 التنزيل

رموز 
 الحروف

 ترتيب التنزيل ترتيب المصحف
 1 29  1 85  1 29  1 85 

  27  1 الم 87 2 البقرة

  11  4 الر 51 10 يونس

  12  5 الر 52 11 هود

 40  8  - 50 17 اإلسراء

  10  14 طسم 49 28 القصص

  22  27 حم 66 46 األحقاف
 
 

 

حظات بشأن هذه السور مثل اعتبارا من هنا، يمكن إبداء بعض المال
 : 114حاصل أرقام ترتيبها في المصحف في مجمل القرآن 

 

 

2  +10  +11  +17  +28  +46  =114 
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، كمــا أنــه حاصــل  الكــريم هــو عــدد ســور القــرآن 114مــن قبــل أن  تأشــر 
 كعدد السور الواردة فيها آيات التحدي. 6. و 6في  19ضرب 

ــا أن نالحــظ  الســت مــن أول ســورة مــن هــذه الســور اعتبــاراأنــه  أيضــا يمكنن
ســـــورة مرمـــــوزة  27توجـــــد  46إلـــــى آخرهـــــا وهـــــي الســـــورة  2وهـــــي الســـــورة 

 بالحروف.

 بالحـروفالترميز نظـام  سورة 114 
أسماء 
 السور

ترتيب 
 المصحف

ترتيب 
 التنزيل

رموز 
 الحروف

 ترتيب التنزيل ترتيب المصحف
 1 29  1 85  1 29  1 85 

  27  1 الم 87 2 البقرة

  28  2 الم  89 3 آل عمران

  4  3 المص  39 7 األعراف

  11  4 الر  51 10 يونس

  12  5 الر  52 11 هود

  13  6 الر  53 12 يوسف

  29  7 المر  96 13 الرعد

  23  8 الر  72 14 إبراهيم

  14  9 الر  54 15 الحجر

  6  10 كهيعص  44 19 مريم

  7  11 طه  45 20 طه

  8  12 طسم  47 26 الشعراء

  9  13 طس  48 27 النمل

  10  14 طسم  49 28 القصص

  26  15 الم  85 29 العنكبوت

  25  16 الم 84 30 الروم

  15  17 الم 57 31 لقمان

  24  18 الم 75 32 السجدة

  5  19 يس 41 36 يس

  3  20 د 38 38 د

  16  21 حم 60 40 غافر

  17  22 حم 61 41 فّصلت

  18  23 عسق حم 62 42 الشورى 

  19  24 حم 63 43 الزخرف

  20  25 حم 64 44 الدخان

  21  26 حم 65 45 الجاثية

  22  27 حم 66 46 األحقاف
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المرموزة بالحروف في  27 رقم ( هي السورةالبقرة) 2أن السورة هنا نالحظ 
المرمـــــوزة  27( هـــــي الســــورة األحقــــاف) 46ترتيــــب التنزيــــل ، وأّن الســـــورة 
 بالحروف في ترتيب المصحف.

 

 بالحـروفالترميز نظـام  سورة 114 
أسماء 
 السور

ترتيب 
 المصحف

ترتيب 
 التنزيل

رموز 
 الحروف

 ترتيب التنزيل ترتيب المصحف
 1 29  1 85  1 29  1 85 

  27  1 ال  87 2 البقرة

        

  22  27 ح  66 46 األحقاف
 

اللتــين جــاء فيهمــا التحـــّدي القرآنــي فــي  اآليتــينأن جمــع أرقــام كمــا نالحــظ 
 4+  23) 27 هـو 4و  23 أي( األحقـاف) 46( والســورة البقرة) 2الســورة 

 ( في المصحف.النمل) 27كرقم سورة  (27= 
 

* * * 
 

يـات اآلمليء بالكريم العلمي أختم هذا الفصل. فالقرآن اإللهي بهذا التحدي 
. والحروف التي يتركـب منهـا هـي أيضـا كالنمـل تحمـل فـي طياتهـا والبينات

قرنـا.  14هذا العلم الجديـد ولـو أنـه مسـتنبط مـن كتـاب أنـزل منـذ أكثـر مـن 
تعتبــر حــروف وكلمــات وآيــات وســور القــرآن معينــا علميــا ال ينفــذ. كمــا أن 

خفيـة فـي القـرآن. خلفيـة حروف الرموز في فواتح السـور تؤكـد وجـود رسـالة 
جانـــب آخـــر مـــن جوانـــب البنيـــة المنظمـــة للقـــرآن بـــل وتعـــزز عـــن  وتكشـــف

وبصـدق  تبشر بنزول المسيح وتؤكد في الوقت نفسه المالحظات التي 
 .رسالة محمـد 
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  ۡم لَُهاۡم
َ
ۡرِض أ

َ
ِِ َمااَذا َخلَُقاواْ ِماَن ٱۡۡل ُرو

َ
ِ أ ا تَۡدُعوَن ِمن ُدوِن ٱَللذ رََءۡيُتم مذ

َ
قُۡل أ

َثََٰرةٖ َمِاۡن ِعۡلاٍم إِن ُكناُتۡم 
َ
ۡو أ
َ
ِِ بِِكَتَٰٖ  َمِن َقۡبِل َهََٰذآ أ َِٰتى ٱۡئُتو َمََٰو ِِشۡكي ِِف ٱلسذ

ََكٓئِِهۡم إِن ََكنُاواْ َصَٰاِدقنَِي 1 . 4 َصَِٰدقنَِي  تُواْ بُِشَ
ۡ
ََكُٓء فَۡلَيأ ۡم لَُهۡم ُِشَ

َ
يَاۡوَم  41أ

ُجودِ فَََل يَۡسَتِطيُعوَن   .2 42يُۡكَشُف َعن َساٖق َوُيۡدَعۡوَن إََِل ٱلسُّ
 

  َمًدا
َ
ٓ أ ۡم ََيَۡعُل ََّلُۥ َرَبِ

َ
ا تُوَعُدوَن أ قَرِي ي مذ

َ
ۡدرِٓي أ

َ
َٰلِ  25قُۡل إِۡن أ ُم ٱۡبَغۡيِ  فَََل َع

َحًدا 
َ
َٰ َغۡيبِهِۦٓ أ  َمِن ٱۡرتَََضَٰ ِمن رذُسوٖل فَإِنذاُهۥ يَۡسالُُك ِمانَۢ َبانۡيِ  26ُيۡظِهُر لََعَ

إِلذ
ا  َحااَب بَِماا  27يََديۡهِ َوِمۡن َخۡلفِهِۦ رََصد 

َ
بۡلَُغواْ رَِسَٰاَلَِٰت َرَبِِهاۡم َوأ

َ
ن قَۡد أ

َ
َۡعلََم أ ََّلِ

ۡحََصَٰ ُُكذ 
َ
يِۡهۡم َوأ َۢا  ََلَ ٍء َعَدَد  .3 28 ََشۡ

                                                           

 .4سورة األحقاف ، اآلية  1 
 .42-41سورة القلم ، اآلية  2 
 .28-25سورة الجن ، اآلية   3



 

 

 

 اآلي لـواصـف دّ ــوز عـرم
 
 
 

ـــة الجـــزء األول "علـــم للســـاعة" أننـــي اختـــرت لهـــذه الدراســـة  ذكـــرت فـــي بداي
فـي عهـد  1923العميقة لِبن ية القرآن الكريم طبعة المصحف القاهرية لسنة 

علمـاء األزهـر الملك فؤاد األول. إنها الطبعة التـي أشـرفت عليهـا لجنـة مـن 
ت هـذه الطبعـة علـى قـراءة حفـص عـن عاصـم . وقد اعتمـد  1918منذ سنة 

وعلى العد الكوفي المروي عن علي بن أبي طالب. وما كان اختياري لهذه 
الطبعـة إال ألنهـا اليـوم أكثـر الطبعـات انتشـارا فـي العـالم اإلسـالمي. فكـذلك 

ــــيس ا الواقــــكانــــت إرادة هللا ســــبحانه وتعــــالى وال شــــك أن هــــذ ــــل ع ل مــــن قبي
 الصدف كما الحظنا منذ بداية هذا العمل.

 

تحديد أماكن الفواصل بين آيات إن وكما هو الشأن في اختالف القراءات ف
القـرآن الكــريم فيــه أيضــا اختالفــات نـتج عنــه ، كمــا رأينــا فــي الجــزء األول ، 

وقــد نــتج عــن هــذا االخــتالف فــي الفواصــل اخــتالف فــي  1أحــد عشــر عــّدًا.
ســندرس  2الســور وبالتــالي فــي مجمــل عــدد آيــات القــرآن أيضــا.ت عــدد آيــا

    فيما يلي بعض النتائج المترتبة عن اختالف عد آي القرآن.
 

حفص عن عاصم مقترنـة بالعـد الكـوفي ى رواية سنتابع بحثنا باالعتماد عل
 . وســـنقارنها بصـــفة أساســـية بروايـــةكمـــا رأينـــا األكثـــر انتشـــارانظـــرا لكونهمـــا 

                                                           
 أنظر الجزء األول ، "مدخل للقرآن". 1
النص االختالف هنا متعلق بعدد اآليات فقط الناتج عن اختالف تقسيم السور مع كون  2

 .2، الجدول العام للقرآن رقم  1. أنظر الملحق رقم واحد
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وســـنعتمد فـــي  1ورش عـــن نـــافع لكونهـــا األكثـــر انتشـــارا بعـــد قـــراءة حفـــص.
وعــد  اوضــبطه ارســمهورش علــى الطبعــة التــي أقــّرت صــحتها ودقــة  روايــة
جعة المصـاحف بمجمـع البحـوث اإلسـالمية بالجـامع األزهـر لجنة مرا اآياته

 بالعــــد ذه الروايــــة مقترنــــة، وهــــ 1975مــــاي  18بتــــاريخ  200بــــالقرار رقــــم 
 2المدني األخير برواية إسماعيل بن جعفر عن شيبة.

 

وخالل هذا البحث سأشير كلمـا دعـت الحاجـة إلـى العـد المـدني األول )أبـو 
األخيـر )أبـو جعفـر وشـيبة( والعـد المكـي والعـد جعفر وشـيبة( والعـد المـدني 

. وهكـــذا يكـــون هـــذا البحـــث منهجيـــا 3البصـــري والعـــد الدمشـــقي والحمصـــي
بــين االختالفــات بــين أحــد عشــر عــدا ومــا  المقارنــةبيســمح للباحــث وعلميــا 

 .  عددها في كل سورةو فوارق بين أرقام اآليات من  يترتب عنها
 

 عــددهــي أّن  عــّد وآخــراالختالفــات بــين  المنطقّيــة المترتبــة عــنإّن النتيجــة 
بينمــا  غيرهــاأقصــر أو أطــول مّمــا هــي عليــه فــي كــون ي بعضــهااآليــات فــي 

 .كلمات السورة هو نفسهاالجمالي لعدد اليبقى 
 

األمــر فــي رمــوز الحــروف ، فــإن التحــدي هنــا هــو معرفــة مــا إذا  هــو كمــاو 
فـي  ترميـزاهـو أيضـا  هـاكان االختالف في تقسيم اآليات وبالتـالي فـي ترقيم

                                                           
ستعمل عبارة "قراءة حفص" و "قراءة ورش" عوض تتسهيال على القراء غير المختصين  1

 .نافع""رواية حفص عن عاصم" و "رواية ورش عن 
تختلف الرواية بين أبي جعفر وشيبة في أربعة سور : الملك والصافات وعبس والتكوير.  2
وي عن شيبة إال أنها في سورة الملك اعتمدت على ما و  هذه الطبعة ولو أنها اعتمدت على ما ر 

 خلدم"لشيبة. أنظر الجزء األول ،  31آية فيها عوض  30ت روي عن أبي جعفر فعدّ 
 ."للقرآن

 ."للقرآن خلمد"أنظر الجزء األول ،  3
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ـــه  ـــى  يؤكـــدحـــد ذات ـــة المكشـــوف عنهـــا فـــي القـــرآنال الرســـالةعل  الكـــريم خلفي
 لساعة ؟لعلم  بخصود

 

االعتبــار  فــيها لحــّد اآلن تالتــي عرضــ الرياضــيةبعــض المالحظــات  تأخــذ
 دومــامــا فــذلك يعنــي أّنهــا ال تنطبــق  عــّداً اآليــات. فــإن كانــت تخــّص  تــرقيم
المالحظـة  تعـززمـا  غالبـا العـدمقارنة االختالفـات فـي لكن . خرآ عدٍّّ على 

ــتمّ بــل الدقــة  بــنفس الحظــات جديــدةالمجــال لماألولّيــة وتؤكــدها أو تتــيح    ت
 .لمالحظات األولىا
 

19السورة " التي وردت مرة واحدة في الساعةكلمة " لنأخذ كمثال
  وذلك .1

اَلَٰلَةِ فَۡلَيۡماُدۡد ََّلُ قُۡل َمان ََكَن ِِف  :  فـي العـد الكـوفي 75 ية رقماآلفي  ٱلضذ
اٍّۚ  اا  ٱلرذۡحَمَُٰن َمدًّ ا ٱۡبَعَذاَب ِإَومذ ۡواْ َما يُوَعُدوَن إِمذ

َ
َٰٓ إَِذا َرأ ااَعةَ َحَّتذ فََساَيۡعلَُموَن  ٱلسذ

ي  ََكن   َمۡن ُهَو َِشَ ۡضَعُف ُجند  مذ
َ
 . 75ا ا َوأ

 

إلى آيتين في  تنقسم العد الكوفيفي  75تحمل الرقم  التيفهذه اآلية 
. لكن رقم اآليتين واحد مكانالفاصل في  مع وجود العشر الباقية من العد

يختلف من عد إلى آخر في العشرة الباقية. ففي ستة منها )أبو جعفر 
ي وأيوب في البصري ، الدمشقي وشيبة في المدني األول ، الجحدر 

مت اآلية والحمص الباقية  ةعند األربعو . 75و  74كوفي إلى  75ي( ق سِّ
رواه الفضل بن ، وأ ب ّي وما  األخير)أبو جعفر وشيبة في المدني 

مت اآلية  ولكن  .76و  75كوفي إلى  75شاذان في المكي( فقد ق سِّ
ما في اآلية الثانية أي ، بحسب تعداد اآليات ، و ذكرت د ة""الساع
 . 76أو  75في آية 

                                                           
 : كلمة "الساعة" في القرآن. 10أنظر الملحق رقم  1
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 العد اآلية رقم 19 الســـــورة اآلية رقم العد

 75 الكوفي

َلَٰلَةِ فَۡلَيۡمُدۡد ََّلُ  قُۡل َمن ََكَن ِِف ٱلضذ
اٍّۚ   74 ٱلرذۡحَمَُٰن َمدًّ

أبو جعفر وشيبة في  -
 المدني األول ،

الجحدري وأيوب في  -
 البصري ،

 الدمشقي -
 الحمصي -

ا  ْ َما يُوَعُدوَن إِمذ ۡوا
َ
َٰٓ إَِذا َرأ َحَّتذ

ا  اَعةَ ٱۡبَعَذاَب ِإَومذ فََسَيۡعلَُموَن  ٱلسذ
ي  ََكن   َمۡن ُهَو َِشَ ۡضَعُف ُجند  مذ

َ
 اا َوأ

75 

 

 العد اآلية رقم 19 الســـــورة اآلية رقم العد

 75 الكوفي

َلَٰلَةِ فَۡلَيۡمُدۡد ََّلُ  قُۡل َمن ََكَن ِِف ٱلضذ
اٍّۚ   75 ٱلرذۡحَمَُٰن َمدًّ

أبو جعفر وشيبة في  -
 المدني األخير

أ ب ّي والفضل بن شاذان  -
ا  في المكي ْ َما يُوَعُدوَن إِمذ ۡوا

َ
َٰٓ إَِذا َرأ َحَّتذ

ا  اَعةَ ٱۡبَعَذاَب ِإَومذ فََسَيۡعلَُموَن  ٱلسذ
ي  ََكن   َمۡن ُهَو َِشَ ۡضَعُف ُجند  مذ

َ
 اا َوأ

76 

 

هو رقم سورة  75، و فح" في ترتيب المصالمدثرهو رقم سورة " 74
" في ترتيب اإلنسانهو رقم سورة " 76في ترتيب المصحف، و القيامة""

يوم القيامة يوم  قيمة اإلنسان سيدرككشف عنه و المدثر سي  فالمصحف. 
 الساعة.تقوم 
  ََٰهاۖ قُۡل إِنذَما   َ يَۡس يذاَن ُمرَۡسه

َ
اَعةِ أ ى  ِعۡلُمَهالُونََك َعِن ٱلسذ لِوَقۡتَِهاآ  َل َُيَلَِيَهاِعنَد َرَبِ

 ُهَوٍّۚ 
  إِلذ

َ
َِٰت َوٱۡۡل َمََٰو ي َثُقلَۡت ِِف ٱلسذ تِيُكۡم إِلذ َبۡغتَة 

ۡ
نذاَك َحاِ     َ يَۡس  ۡرِضى َل تَأ

َ
لُونََك َكأ

ۡكََثَ ٱنلذاِس َل َيۡعلَُمونَ 
َ
ِ َوَلَِٰكنذ أ  .1 187 َعۡنَهاۖ قُۡل إِنذَما ِعلُۡمَها ِعنَد ٱَللذ

 
* * * 

                                                           
 .187سورة األعراف ، اآلية  1
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" والـذي الـرحمنبدراسـة اسـم الجاللـة " مختلف وجوه العـدبين  المقارنةنبدأ هذه 
 كان نقطة االنطالق والعامـل الـذي يـربط بـين أجـزاء هـذه الدراسـة منـذ بـدايتها.

العــّدين الكــوفي " فــي الــرحمنفيهــا لفظــة " ذكــرتاآليــات التــي بــين مقارنــة الإّن 
 .جديرة بالنظر رياضيةمالحظات  تكشف عن 1والمدني األخير )شيبة(

 

ــرحمن: "الجاللــة  للتــذكير فــإّن اســم فــي ترتيــب  55ضــا اســم الســورة يهــو أ" ال
مـّرة فـي البسـمالت  114مّرة في القرآن كّله :  169جاء ذكره المصحف. وقد 

ســـورة مختلفـــة زيـــادة عـــن  17فـــي لـــك ، وذ 2بقيـــة نـــص القـــرآنمـــّرة فـــي  55و 
 .عليها السالم مرة مع عد البسملة في سورة مريم 17وذكر  البسمالت.

 

 مــا ذكــر أكثــر" خــارج البســمالت الــرحمنأيضــا أن اســم الجاللــة " 3ولقــد رأينــا
 سور زيادة عن البسمالت : 3في كان 
  مّرة ، 16( : مري ) 19السورة 
  مّرات ، 7( : الزخرف) 43السورة 
  مّرات. 5( : الفرقان) 25السورة 

 

 :  تشير إلى عيسى بن مريم الثالثة في حين أن هذه السور
  عليهما السالم ،تحمل اسم أمه  19فالسورة 
  فيها ذ ِكر  أنه 43والسورة  "4"عل  للساعة  ، 
  عيسىتذكر بعدد المرات التي ذ ِكر فيها اسم  25والسورة   في

من هذه السورة تشير  2إضافة إلى أن اآلية رقم  25وهو  القرآن
                                                           

 أكتفي أحيانا بتسمية العد الكوفي والعد المدني األخير )شيبة( بلفظة "العّدين". 1
 ."التأويل –الرحمن "أنظر الجزء األول ،  2
 ."التأويل –الرحمن "أنظر الجزء األول ،  3
 .61في اآلية  4
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ي في أآيات ،  (9) بـتسع وأن بعدها  أيضا إلى عيسى بن مريم
 " مرتين. إنها ساعة الفرقان. الساعة، ذ ِكرت " 11اآلية رقم 

 

 19" فــي الســورة الــرحمنجــاء فيهــا ذكــر لفظــة "أرقــام اآليــات التــي إن مقارنــة 
أنظـر ) العّدين بين اختالفا ت ظهر )ش( 2 المدني والعد الكوفي العدبين  43و

( ، لي بــــالخط العــــريضالتــــاداخــــل الجـــــدول  العــــّديناألرقـــــام المختلفــــة فــــي 
 : 25هذا ال يخص السورة  واإلختالف

 

أسماء 
 السور

 ترتيب
 المصحف

 ورود عدد
 "الرحمن" كلمة

 "الرحمن" كلمة فيها الوارد اآليات أرقام
 )ش( 2 المدني العد الكوفي العد

 19 مري 
 مرات 16
 البسملة نزيادة ع

18 - 26 - 44 - 45 - 
58 - 61 - 69 - 75 - 
78 - 85 - 87 - 88 - 
91 - 92 - 93 - 96  

17 - 25 - 44 - 45 - 
58 - 61 - 69 - 75 -  
79 - 86 - 88 - 89 - 
92 - 93 - 94 - 97 

 43 الزخرف
 مرات 7
 البسملة نزيادة ع

17 - 19 - 20 - 33 - 
36 - 45 – 81 

16 - 18 - 19 - 32 - 
35 - 44 - 81 

 25 الفرقان
 مرات 5
 البسملة نزيادة ع

26 - 59 - 60 - 60 - 63  

 

هو عدد  7. والعدد العّدينأرقام مختلفة بين  7توجد  19السورة  فيفوهكذا 
 .43" في السورة الرحمنمّرات ورود كلمة "

مـرات الهـو عـدد  5 و .العـّدينأرقـام مختلفـة بـين  5توجــد  43وفـي الســـورة 
 .25" في السورة الرحمنلفظة " التي ذ ِكرت فيها

 

 (3الثالثـة )فـي السـور  العـّدينيبقى أن مجموع األرقام التي ال تختلـف بـين 
 داخـل" الـرحمنفيهـا لفظـة "التـي ذكـرت مّرات العدد  هو 16آية و  16هو 

   (.مري ) 19السورة 
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 ، (مـري ) 19سـورة هـي ال" الـرحمن" السورة التي ذكر فيها أكبـر عـدد السـم
  بسملتها. نمرة زيادة ع 16

 

 19السـورة مـن  16ول مـرة فـي اآليـة ألذكرت عليها السالم " مري "كما أن 
 : في العد الكوفي

 

   َِٰۡهلَِها َمََكن  إِذِ ٱنتََبَذۡت  َمۡريَمَ َوٱۡذُكۡر ِِف ٱبِۡكَت
َ
قَِي  ا ِمۡن أ   16 اَِشۡ

 

ذكرر البـاقي العد ففي ا مر الوذ ينفرد بب العد الكوفي ،  ورقم هذه اآلية هو

 .15للمر  ا ولى في اآلية عليها السالم  مريم اس 

 

فـي العـد  19السـورة مـن  18في اآليـة  ألّول مّرة" الرحمنلفظة " كما ذكرت
 : 17اآلية  باقي فيالالعد  في ذ كر، و الكوفي 

 

  ٓ ُعوُذ قَابَۡت إَِنِ
َ
  امِنَك إِن ُكنَت تَقَِي   بِٱلرذِنَٰمۡح أ

 

مــع عــد البســملة فــي " الــرحمنفيهــا لفظــة " التــي ذكــرت مــّراتهــو عــدد ال 17
فيهـا لفظـة  التـي ذكـرتعـدد السـور  أيضا هو 17. وعليها السالم سورة مريم

االعتبــار البســملة الداخليـــة  فــي" زيــادة علــى البســمالت. وإذا أخـــذنا الــرحمن"
كـر ذ   " قـدالـرحمنيكـون اسـم " 27مـن السـورة  30في القرآن في اآليـة الفريدة 
   .ةسور  18 في يالقرآن النصداخل 

 

 96" ففــي اآليــة مــري " فــي ســورة "الــرحمنظهــرت فيهــا كلمــة " آخــر مــّرةأّمــا 
 .1في المدني األخير )ش( 97في اآلية و في العد الكوفي 

                                                           
 وفي المدني األول والبصريين والدمشقي والحمصي. 1
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  َٰلَََِِٰٰت َسَيۡجَعُل لَُهُم ِيَن َءاَمُنواْ وََعِملُواْ ٱبصذ   اُوَد  ٱلرذۡحَمَُٰن إِنذ ٱَّلذ
 

رقمـي اآليـة  نـتج عنـه أن حاصـلخـر آلن عـّد فالواضح أن تقسـيم اآليـات مـ
رغـم  فـي العـدين 114 هـو "الرحمــن" اسـمفيهما  ذكراللتين  واألخيرةاألولى 

  اختالف أرقام اآليات بينهما :
 

 "مري " 19 السورة
 "الرحمن" لفظة فيها وردت مرة وآخر أول

 )ش( 2 المدني العد الكوفي العد

 17 18 األولى اآلية

 97 96 األخيرة اآلية

 18 + 96 = 114 17  +97 = 114 
 

عدد المّرات التي وردت فيها لفظـة  وكذاهو عدد سور القرآن ،  114 لعددا
 .1القرآن كلها بسمثت" في الرحمن"
 

" آلخر مّرة في سـورة الرحمن" ذكر فيها اسماآلية التي هو رقم  97إن كان 
ــرحمنرقــم ســورة " هــو أيضــاف فــي العــد المــدني األخيــر )ش(" مــري " " فــي ال

 .(في المصحف 55رقم )ترتيب التنزيل 
 التنزيل ترتيب المصحف ترتيب الســورة اسم

 97 55 الرحمن

 

* * * 
 

مـرة فـي القـرآن  34 الجزء األولفي " عليها السالم كما رأينا مري اسم "ذ كر 
وأرقـــام اآليـــات التـــي ذ كـــر فيهـــا  .2مفـــردا أو مضـــافا إليـــه الكـــريم ســـواء كـــان

                                                           
 التأويل". -أنظر الجزء األول ، "الرحمن  1
 أنظر اللواحق ، ورود اسم "مريم" في القرآن. 2
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مـن  27اآليـة  : في العـد الكـوفي لهما نفس الرقم يتين فقطمختلفة ما عدا آ
  .1"الحديد"  57من السورة  27واآلية  19السورة 

 

آيتـين فقـط  " عليهـا السـالم فـيمري جاء ذكر اسم "،  أيضاالعد الباقي وفي 
فـــي  ارقميهمـــا تغيـــرا فأصـــبح ن أعـــاله إال أناهمـــا اآليتـــو  ، لهمــا نفـــس الـــرقم

 : 57السورة  من 26 و 19السورة  من 26العد  يباق
 

  الكوفي العد
 المدني العد
 )ش( 2 

 رقم اآليات رقم اآليات

27 
  تَۡت

َ
ْ فَأ ۥۖ قَالُوا بََقۡد  َيََٰمۡرَيمُ بِهِۦ قَۡوَمَها َتِۡملُُه

 26 (19)السورة   اا فَرَِي      ِجۡئِت َشۡي 

27 
  ۡينَا بِعِيََس ٱبِۡن َٰٓ ءَاَثَٰرِهِم بِرُُسلِنَا َوَقفذ ۡينَا لََعَ  َمۡريَمَ ثُمذ َقفذ

جِنيَلۖ   26 (57)السورة     )...( وََءاَتۡيَنَُٰه ٱۡۡلِ
 

 الباقي.في  26و الكوفي في  27ن تحمالن الرقم ااآليتن اهاتف
 

ــــأن نــــذكّ  ــــدئ الســــورة ر ب ــــل) 27البســــملة التــــي تبت  رقــــم ( هــــي البســــملةالنم
لتفـــاوت الـــذي أحدثتـــه نظـــرا ل بدايـــة القـــرآن مـــن( 26) السادسييية والعشيييرون

البسـملة الداخليـة عليـه أصـبحت و  .9في بدايـة السـورة  الظاهرةالبسملة غير 
 .السابعة والعشرون هي البسملة 27من السورة  30في اآلية الفريدة 

مـا عـدا  فـي 19من السورة  26في اآلية  مري إن المرة التي ذكر فيها اسم 
مــن بدايــة  السادسيية والعشييرون( هــي المــرة فــي الكــوفي 27)اآليــة  الكــوفي
مــن الســورة  26فــي اآليـــة  مــري المـــرة التــي ذكــر فيهــا اســم كمــا أن  القــرآن.

                                                           
 التأويل". -أنظر الجزء األول ، "الرحمن  1
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الحاديييييية ( هــــي المــــرة فـــــي الكــــوفي 27)اآليــــة  مــــا عــــدا الكــــوفيفــــي  57

 بداية القرآن. منذ والثالثون
 

ترتيب  أرقام اآليات التي ورد فيها اسم  "مريم"

 المصحف
 أسماء السـور

 الكوفي األخير )ش( المدني

 البقرة 2 87  253 251 - 86

36  37  42  43 - 36  37  42  43 - 
 آل عمران 3

44  45 (2) 44  45 (2) 

 النساء 4 (2) 171  157  156 (2) 170  156  155

19 (2)   48  74 - 17 (2)  46  72 - 

 75  78  110  77  80  112  المائدة 5

118  116  114 116  114  112 

 التوبة 9 31 31

 مريم 19 16  27  34 15  26  33

 المؤمنون 23 50 51

 األحزاب 33 7 7

 الزخرف 43 57 57

 الحديد 57 27 26

 الصف 61 14 - 6 6  14

 التحريم 66 12 12

 

 19( أي مضــــروب 57=  31+  26) 57 هــــو 31و  26 حاصــــل جمــــع
 .3 في
 

 )الحديد( 57)مري ( =  x 19 )آل عمران( 3
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في  "لقمان"ورقم سورة في ترتيب المصحف  "الحديد"هو رقم سورة  57
 في ترتيل المصحف(. 31) ترتيب التنزيل

 
* * * 

 

إلــى ، كمــا رأينــا فــي بعــض األحيــان  أدىاالخــتالف فــي فواصــل اآليــات إن 
مـــن عـــّد آلخـــر. وحـــين نقـــارن العـــد  آيـــات بعـــض الســـور عـــدداخـــتالف فـــي 

 .المعنّية الباقية يتباين عدد السورالكوفي بالعشرة 
 

الكـوفي والعـد المـدني األخيـر  هذا النوع من التباين بين العد فيما يلي نقارن 
التــي تختلــف فــي عــدد آياتهــا هــو بالضــبط  الســور)ش( مــع العلــم أن عــدد 

 :وهذه السور هي على التوالي ،  114 من ضمن 49
 

 اآليات عدد ترتيب ترتيب أسمــاء 
 الكوفي العد التنزيل المصحف السور 

 المدني العد
 )ش( األخير

 285 286 87 2 البقرة 1

 175 176 92 4 النساء 2

 122 120 112 5 المائدة 3

 167 165 55 6 األنعام 4

 76 75 88 8 األنفال 5

 130 129 113 9 التوبة 6

 121 123 52 11 هود 7

 44 43 96 13 الرعــد 8

 54 52 72 14 إبراهي  9

 110 111 50 17 اإلسراء 10

 105 110 69 18 الكهف 11

 99 98 44 19 مري  12
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 اآليات عدد ترتيب ترتيب أسمــاء 
 الكوفي العد التنزيل المصحف السور 

 المدني العد
 )ش( األخير

 134 135 45 20 طه 13

 111 112 73 21 األنبياء 14

 76 78 103 22 الحجّ  15

 119 118 74 23 المؤمنون  16

 62 64 102 24 النور 17

 226 227 47 26 الشعراء 18

 95 93 48 27 النمل 19

 59 60 84 30 الروم 20

 33 34 57 31 لقمان 21

 46 45 43 35 فاطر 22

 82 83 41 36 يس 23

 86 88 38 38 ص 24

 72 75 59 39 الزمر 25

 84 85 60 40 غافر 26

 53 54 61 41 فّصلت 27

 50 53 62 42 الشورى  28

 56 59 64 44 الدخان 29

 36 37 65 45 الجاثية 30

 34 35 66 46 األحقاف 31

 39 38 95 47 محمد 32

 47 49 76 52 الطور 33

 61 62 23 53 النج  34

 77 78 97 55 الرحمن 35

 99 96 46 56 الواقعة 36

 28 29 94 57 الحديد 37

 21 22 105 58 المجادلة 38



 رمـوز عــّد فـواصـل اآلي
 

487 

 

 اآليات عدد ترتيب ترتيب أسمــاء 
 الكوفي العد التنزيل المصحف السور 

 المدني العد
 )ش( األخير

 30 28 71 71 نوح 39

 18 20 3 73 المّزّمل 40

 55 56 4 74 المّدّثر 41

 39 40 31 75 القيامة 42

 45 46 81 79 النازعات 43

 32 30 10 89 الفجر 44

 20 19 1 96 العل  45

 9 8 93 99 الزلزلة 46

 10 11 30 101 القارعة 47

 5 4 29 106 قريش 48

 6 7 17 107 الماعون  49

 
 65ومجموعهــا الترري لرر  تررد ج فرري هرروا الجرردول  نأمــا بــاقي الســور فــي القــرآ

بعـض مـن فـي . إاّل أّن متساو في العّدين( فعدد آياتها 65=  49 – 114)
تر  تقسري  بعرض اآليراف أيضرا بصرو   متباينرة مرن عرد آلخررهذه السـور 

1 .
آليــات فــي ل العــدد اإلجمــاليلــم ينــتج عنــه اخــتالف فــي لكــن هــذا االخــتالف 

 .العّدينكّل من 
 

* * * 
 

. وهــذا 49 آلخــر هــو إذاً  عــدّ  إن عــدد الســور التــي يختلــف عــدد آياتهــا مــن
. وهــــذان العــــددان (49=  30+  19) 30و  19العــــدد هــــو حاصــــل جمــــع 

 مرتبطان ارتباطا وثيقا :
                                                           

 .4: الجدول العام للقرآن رقم  19أنظر الملحق رقم  1
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  حرفـا  19المكّونة من الفريدة في أحد عشر عّدا وردت البسملة الداخلية
 : 30)النمل( في آية رقمها  27في السورة 

 

  ٱلرذِنَٰمۡح ٱلرذِحيمِ إِنذُهۥ ِمن ُسَلۡيَمََٰن ِإَونذُهۥ ِ   30 ِمۡسِب ٱَللذ
 

  المــدثر( فــي  74الســورة فــي  19وفــي أحــد عشــر عــّدا أيضــا ورد العــدد(
 : 30آية رقمها 

 
  َ30 َعلَۡيَها تِۡسَعَة َعَش  

 
 مـع العلـم أن أّيـًا مـا كـان العـدّ  30جاءت هاتين اآليتين دوما في آية رقمها 

 من عد آلخر.  يختلف 74 السورة و 27 ةالسور عدد آيات 
 

* * * 

 
التــي يختلــف فيهمــا عــدد اآليــات بــين العــّدين  19الســورة التاســعة عشــر  إن

مـن  30)النمـل(. وفـي اآليـة  27الكوفي والمدني األخيـر )ش( هـي السـورة 
حرفــا. إضــافة  19المكّونــة مــن  الفريــدة  هــذه الســورة توجــد البســملة الداخليــة

بـين ضـمن هـذه السـور إلى ذلك فإن القيمة المطلقـة الخـتالف عـدد اآليـات 
 :  30العّدين هو 
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  العددي الفرق  اآليات عدد ترتيب السور أسمــاء 

 بين اآليات )ش( األخير المدني الكوفي المصحف

        1 285 286 2 البقرة 1

 1+  175 176 4 النساء 2

 2+  122 120 5 المائدة 3

 2+  167 165 6 األنعام 4

 1+  76 75 8 األنفال 5

 1+  130 129 9 التوبة 6

 2+  121 123 11 هود 7

 1+  44 43 13 الرعد 8

 2+  54 52 14 إبراهي  9

 1+  110 111 17 اإلسراء 10

 5+  105 110 18 الكهف 11

 1+  99 98 19 مري  12

 1+  134 135 20 طه 13

 1+  111 112 21 األنبياء 14

 2+  76 78 22 الحج 15

 1+  119 118 23 المؤمنون  16

 2+  62 64 24 النور 17

 1+  226 227 26 الشعراء 18

 2+  95 93 27 النمل 19

      
      30 = 

 
 

إن السـورة التاسـعة عشـر فـ (النمـل) 27لو بدأنا من السـورة ة وبطريقة مماثل
 57هـــي الســــورة  العـــّدينفــــي عـــدد آياتهـــا بــــين  ااختالفـــ تتضـــمنالتـــي  19
ضـمن هـذه السـور كما أن القيمة المطلقـة الخـتالف عـدد اآليـات  .(الحديد)

 :  30بين العّدين هو 
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  العددي الفرق  اآليات عدد ترتيب السور أسمــاء 

 بين اآليات )ش( األخير المدني الكوفي المصحف

        2 95 93 27 النمل 1

 1+  59 60 30 الروم 2

 1+  33 34 31 لقمان 3

 1+  46 45 35 فاطر 4

 1+  82 83 36 يس 5

 2+  86 88 38 ص 6

 3+  72 75 39 الزمر 7

 1+  84 85 40 غافر 8

 1+  53 54 41 فّصلت 9

 3+  50 53 42 الشورى  10

 3+  56 59 44 الدخان 11

 1+  36 37 45 الجاثية 12

 1+  34 35 46 األحقاف 13

 1+  39 38 47 محمد 14

 2+  47 49 52 الطور 15

 1+  61 62 53 النج  16

 1+  77 78 55 الرحمن 17

 3+  99 96 56 الواقعة 18

 1+  28 29 57 الحديد 19

      
      30 = 

 

 

 ةللبسـملة الداخليـ 19التـي توجـد فيهـا الحـروف  27قم اآلية فـي السـورة كر  30
 (.30=  27 – 57) 57و  27القرآن. كما أّنه الفارق بين العدد  فيالفريدة 

 

التـي تمثـل  (19( هـي السـورة التاسـعة عشـر )النمل) 27فإن كانت السورة 
السـورة ( هي الروم) 30فإن السورة ، اختالفا في مجموع آياتها بين العّدين 

 ا  بــدءالتــي تمثــل اختالفــا فــي مجمــوع  آياتهــا بــين القــراءتين  30الثالثــون 
فـــي  تمثـــل اختالفـــا فـــي مجمـــوع آياتهـــا بـــين العـــّدينمـــن آخـــر ســـورة  بالعـــد

 : (30 = 19 - 49) 30 هو 19و 49بما أن الفرق بين المصحف 
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 اآليات عدد ترتيب ترتيب أسمــاء  

 الكوفي العد التنزيل المصحف السور  
 المدني العد
 )ش( األخير

       
    19  95 93 48 27 النمل 

30  20 59 60 84 30 الروم 

 29  21 33 34 57 31 لقمان 

28  22 46 45 43 35 فاطر 

27  23 82 83 41 36 يس 

26  24 86 88 38 38 ص 

25  25 72 75 59 39 الزمر 

24  26 84 85 60 40 غافر 

23  27 53 54 61 41 فّصلت 

22  28  50 53 62 42 الشورى 

21  29 56 59 64 44 الدخان 

20  30 36 37 65 45 الجاثية 

19  31 34 35 66 46 األحقاف 

18  32 39 38 95 47 محمد 

17  33 47 49 76 52 الطور 

16  34  61 62 23 53 النج 

15  35 77 78 97 55 الرحمن 

14  36 99 96 46 56 الواقعة 

13  37 28 29 94 57 الحديد 

12  38 21 22 105 58 المجادلة 

11  39 30 28 71 71 نوح 

10  40 18 20 3 73 المّزّمل 

9  41 55 56 4 74 المّدّثر 

8  42 39 40 31 75 القيامة 

7  43 45 46 81 79 النازعات 

6  44 32 30 10 89 الفجر 

5  45  20 19 1 96 العل 

4  46 9 8 93 99 الزلزلة 

3  47 10 11 30 101 القارعة 

2  48 5 4 29 106 قريش 

1 49  6 7 17 107 الماعون 

 
* * * 
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 بهـــا ضـــمن الســـور التـــيالتاســـعة عشـــر  أي( النمـــل) 27ن الســـورة مـــ اعتبـــارا
للوصـول إلـى القـرآن  مجمـلفـي سـورة  19ن نعـّد أ ينبغـيبين العّدين اختـالف 
 45الســـــورة  أيعـــــدد آياتهـــــا  يتبـــــاينضـــــمن الســـــور التـــــي   الثالثرررررينالســـــورة 

 (.الجاثية)
 

 عــدد اآليـــات
ترتيب 

 التنزيل

ترتيب 

 المصحف

أسماء 

 السـور

   

العد المدني األخير 
    العد الكوفي )ش(

  1 19 النمل 27 48 93 95

  2 - القصص 28 49 88

  3 - العنكبوت 29 85 69

  4 20 الروم 30 84 60 59

  5 21 لقمان 31 57 34 33

  6 - السجدة 32 75 30

  7 - األحزاب 33 90 73

  8 - سبأ 34 58 54

  9 22 فاطر 35 43 45 46

  10 23 يس 36 41 83 82

  11 - الصافّات 37 56 182

  12 24 ص 38 38 88 86

  13 25 الزمر 39 59 75 72

  14 26 غافر 40 60 85 84

  15 27 فّصلت 41 61 54 53

  16 28 الشورى 42 62 53 50

  17 - الزخرف 43 63 89

  18 29 الدخان 44 64 59 56

  19 30 الجاثية 45 65 37 36

 

* * * 
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 1ســــور "المرمــــوزة كوفي/مــــدني أخيــــر )ش("البعــــين االعتبــــار  افــــإذا أخــــذن
   :الثالثين إلى السو    19سو   من السو    19نحصي 

 

 عــدد اآليـــات
ترتيب 

 التنزيل

ترتيب 

 المصحف
 أسماء السـور

   

العد المدني 
    العد الكوفي األخير )ش(

  1 12 مريم 19 44 98 99

  2 13 طه 20 45 135 134

  3 14 األنبياء 21 73 112 111

  4 15 الحج 22 103 78 76

  5 16 المؤمنون 23 74 118 119

  6 17 النور 24 102 64 62

  7 18 الشعراء 26 47 227 226

  8 19 النمل 27 48 93 95

  9 20 الروم 30 84 60 59

  10 21 لقمان 31 57 34 33

  11 22 فاطر 35 43 45 46

  12 23 يس 36 41 83 82

  13 24 ص 38 38 88 86

  14 25 الزمر 39 59 75 72

  15 26 غافر 40 60 85 84

  16 27 فصلت 41 61 54 53

  17 28 الشورى 42 62 53 50

  18 29 الدخان 44 64 59 56

  19 30 الجاثية 45 65 37 36

                                                           
كما يوجد ترميز بالحروف فـإن االخـتالف فـي العـد بـين السـور هـو اآلخـر ترميـز فـي حـد ذاتـه ،  1

لــذلك ســنّتخذ هــذه العبــارة كاصــطالح نســمي بــه الســور التــي جــاء فــي عــدد آياتهــا اخــتالف بــين 
 العّدين.
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 فـي 19ذكـر العـدد  حيـث 74إلى السـورة  19أنه من السورة أيضا ويتضح 
 : مرموزة كوفي/مدني أخير )ش(سورة  30، نعد  30اآلية 

 

 عــدد اآليـــات
ترتيب 

 التنزيل

ترتيب 

 المصحف
 أسماء السـور

  

العد المدني 
   العد الكوفي األخير )ش(

  1 مريم 19 44 98 99

  2 طه 20 45 135 134

  3 األنبياء 21 73 112 111

  4 الحج 22 103 78 76

  5 المؤمنون 23 74 118 119

  6 النور 24 102 64 62

  7 الشعراء 26 47 227 226

  8 النمل 27 48 93 95

  9 الروم 30 84 60 59

  10 لقمان 31 57 34 33

  11 فاطر 35 43 45 46

  12 يس 36 41 83 82

  13 ص 38 38 88 86

  14 الزمر 39 59 75 72

  15 غافر 40 60 85 84

  16 فصلت 41 61 54 53

  17 الشورى 42 62 53 50

  18 الدخان 44 64 59 56

  19 الجاثية 45 65 37 36

  20 األحقاف 46 66 35 34
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 عــدد اآليـــات
ترتيب 

 التنزيل

ترتيب 

 المصحف
 أسماء السـور

  

العد المدني 
   العد الكوفي األخير )ش(

  21 محمـد 47 95 38 39

  22 الطـور 52 76 49 47

  23 النجـم 53 23 62 61

  24 الرحمـن 55 97 78 77

  25 الواقعـة 56 46 96 99

  26 الحديـد 57 94 29 28

  27 المجادلة 58 105 22 21

  28 نوح 71 71 28 30

  29 المّزّمل 73 3 20 18

  30 المّدثّر 74 4 56 55

 

مالحظــات مهمــة. ســورتان فــي القــرآن عــدد  44و  30العــددين يترتــب عــن 
 : و هي 44وسورتان عدد آياتهما  30آياتهما 

 
 

 عــدد اآليـــات
ترتيب 

 التنزيل
المدني األخير  العد أسماء السـور ترتيب المصحف

 العد الكوفي )ش(

 الرعـد 13 96 43 44

 السجدة 32 75 30

 المعارج 70 79 44

 الفجر 89 10 30 32

 

توجد على بعد  العّدينآية في  30على  التي تشتمل( السجدة) 32فالسورة 
المــدني  آيــة فــي 44علــى  تشــتمل( التــي الرعــد) 13ســورة مــن الســورة  19

 : األخير )ش(
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 اآليـــات عــدد

 لتنزيلا ترتيب
 ترتيب
 المصحف

أسماء 
 السـور

  
العد المدني األخير 

   العد الكوفي )ش(

   الرعـد 13 96 43 44
   (…) 

1
9 

ورة
س

 

 
    

   (…) 

 السجدة 32 75 30

 

 

 العـــد الكـــوفيآيـــة فـــي  30علـــى  تشـــتمل( التــي الفجـــر) 89لســـورة كمــا أن ا
 44علـى  تشـتمل( التـي المعـارج) 70سـورة مـن السـورة  19توجد على بعد 

 العّدين :آية في 
 
 

 عــدد اآليـــات

 التنزيل ترتيب
 ترتيب
 المصحف

أسماء 
 السـور

  
العد المدني األخير 

   العد الكوفي )ش(

   المعارج 70 79 44
   (…) 

1
9 

ورة
س

 

 
    

   (…) 

 الفجر 89 10 30 32
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ـص  السـورة  ثمة آيـة فـي  44 علـى التـي تشـتمل( المعـارج) 70أمر آخـر ي خ 
 13( سـورة مـن السـورة x 3 19) 57. فهـذه السـورة توجـد علـى بعـد العـّدين

 : المدني األخير )ش(آية في  44على  تشتمل( التي الرعد)
 

 عــدد اآليـــات

 التنزيل ترتيب
 ترتيب
 المصحف

أسماء 
 السـور

  
المدني األخير  العد

   العد الكوفي )ش(

   الرعـد 13 96 43 44
   (…) 

5
7 

ورة
س

 

 
    

   (…) 

 المعارج 70 79 44

 

 30علـى  التـي تشـتمل( الفجـر) 89السـورة  من المنطقي حسابيا أن تتواجـد
( التــي الســجدة) 32ســورة مــن الســورة   57علــى بعــد  العــد الكــوفيآيــة فــي 
 العّدين :آية في كل من  30على تشتمل 

 
 

ترتيب  عــدد اآليـــات

 التنزيل

ترتيب 

 المصحف

أسماء 

 السـور

  

   العد الكوفي العد المدني األخير )ش(

   السجدة 32 75 30

   (…) 

5
7

 
رة

و
س

 

 

    

   (…) 

 الفجر 89 10 30 32
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 : فيما يليهذا كله  نجملوهكذا يمكننا أن 

 

 عــدد اآليـــات  
ترتيب 

 التنزيل

ترتيب 

 المصحف

أسماء 

 السـور

    

ي 
دن

لم
 ا
عد

ال

ش(
( 

ير
خ

أل
ا

 

العد المدني  
 األخير )ش(

العد 
 الكوفي

    

 44 43 96 13 الرعـد     

    (…) 

1
9

 
رة

و
س

 

 

5
7

 
رة

و
س

 

 

      

     (…) 

ن
دي

لع
 ا
ي

 ف
ت

يا
آل

ا
 

 30 75 32 السجدة 

    (…) 

5
7

 
رة

و
س

 

 

     

    (…) 

 44 79 70 المعارج 

     (…) 

1
9

 
رة

و
س

 

 

      

د 
لع

ا

ي
وف

لك
ا

 

    (…) 

 32 30 10 89 الفجر 

          

 

* * * 
 

جمع وبـــال ، ، ســـورة بســـورة العـــّدينالختالف فـــي عـــدد اآليـــات بـــين بـــالنهـــتم 
 ختالف.اال عن هذا الناتجالمتزايد 

 

لنجمع تدريجيا كل فرق تلو في جدول الكريم كل سور القرآن بعد وضع 
 : اآلخر حسب ترتيب المصحف
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 أسماء السـور 
ترتيب 
 المصحف

 اآليات عـدد

 االختالف
 الجمع

 الكوفي العد المتزايد
 المدني العد

 )ش( األخير

  1+ 285 286 2 البقرة 1

 2+ 1+ 175 176 4 النساء 2

 0 2- 122 120 5 المائدة 3

 2- 2- 167 165 6 األنعام 4

 3- 1- 76 75 8 األنفال 5

 4- 1- 130 129 9 التوبة 6

 2- 2+ 121 123 11 هود 7

 3- 1- 44 43 13 الرعــد 8

 5- 2- 54 52 14 إبراهي  9

 4- 1+ 110 111 17 اإلسراء 10

 1+ 5+ 105 110 18 الكهف 11

 0 1- 99 98 19 مري  12

 1+ 1+ 134 135 20 طه 13

 2+ 1+ 111 112 21 األنبياء 14

 4+ 2+ 76 78 22 الحجّ  15

 3+ 1- 119 118 23 المؤمنون  16

 5+ 2+ 62 64 24 النور 17

 6+ 1+ 226 227 26 الشعراء 18

 4+ 2- 95 93 27 النمل 19

 5+ 1+ 59 60 30 الروم 20

 6+ 1+ 33 34 31 لقمان 21

 5+ 1- 46 45 35 فاطر 22

 6+ 1+ 82 83 36 يس 23

 8+ 2+ 86 88 38 ص 24

 11+ 3+ 72 75 39 الزمر 25

 12+ 1+ 84 85 40 غافر 26
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 أسماء السـور 
ترتيب 
 المصحف

 اآليات عـدد

 االختالف
 الجمع

 الكوفي العد المتزايد
 المدني العد

 )ش( األخير

 13+ 1+ 53 54 41 فّصلت 27

 16+ 3+ 50 53 42 الشورى  28

 19+ 3+ 56 59 44 الدخان 29

 20+ 1+ 36 37 45 الجاثية 30

 21+ 1+ 34 35 46 األحقاف 31

 20+ 1- 39 38 47 محمد 32

 22+ 2+ 47 49 52 الطور 33

 23+ 1+ 61 62 53 النج  34

 24+ 1+ 77 78 55 الرحمن 35

 21+ 3- 99 96 56 الواقعة 36

 22+ 1+ 28 29 57 الحديد 37

 23+ 1+ 21 22 58 المجادلة 38

 21+ 2- 30 28 71 نوح 39

 23+ 2+ 18 20 73 المّزّمل 40

 24+ 1+ 55 56 74 المّدثّر 41

 25+ 1+ 39 40 75 القيامة 42

 26+ 1+ 45 46 79 النازعات 43

 24+ 2- 32 30 89 الفجر 44

 23+ 1- 20 19 96 العلق 45

 22+ 1- 9 8 99 الزلزلة 46

 23+ 1+ 10 11 101 القارعة 47

 22+ 1- 5 4 106 قريش 48

 23+ 1+ 6 7 107 الماعون 49
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ي لغي  ما االختالف في عدّ من خالل هذا الجمع التدريجي أّن نالحظ 
ه بعضا ، أي سورتين من بين  )مريم( 19)المائدة( و  5في السورة  1بعض 

 . 2ها إلى عيسى بن مريم اسمالسور التي يشير 
 

  بمـــا أّن عيســـى بـــن مـــريم المائــــدة" 5الســـورة "  المعنـــي هـــو
 بتنزيل المائدة. هو وحواري

  اسم أّم عيسى عليهما السالم.مري وهي " 19السورة " 
 

وهرري ســورة "الــدخان" نتيجــة ممّيــزة علــى مســتوى مــن جهــة أخــرى نالحــظ و 

المتزايـد لفـوارق  فـالجمع .فري ترتيرب المصرحف الرابعية واألربعيونالسورة 
على مسـتوى هـذه السـورة وهـي نتيجـة ال تحـدث إال مـرة  19يساوي األعداد 

فـــي هـــا " فـــي ترتيـــب التنزيـــل ورقممـــري هـــو رقـــم ســـورة " 44واحـــدة. والعـــدد 
عالمتان مـن   "عيسى بن مري "و  "الدخان"إن  .19 ترتيب المصحف

 .3ةالجاهلي عالمات آخر زمان
 

* * * 
 

تحترررل هررروه  .4( التـــي درســـناها مليـــاالكهـــف) 18الســـورة نعـــود اآلن إلـــى 

الســور  مباشرررة مكانررة خاصررة فرري مجمررل 19السررورة الترري تسرربق السررورة 
 .المرموزة كوفي/مدني أخير )ش(

 

                                                           
إلى  1و من السورة  5إلى السورة  1فعدد اآليات في العّدين يصبح متساويا من السورة  1

 أيضا. 19السورة 
 التأويل". -أنظر الجزء األول ، "الرحمن  2
 أنظر الجزء األول ، "العهود المهدوية". 3
 الجزء األول ، "الرحيم".ر أنظ 4
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 رسـول هللا المـروي عـن  الحديثن على اختالف مذاهبهم و المسلم يعرف
مـن أّول سـورة الكهـف ع ِصـم  عشـر آيـات  حفـظ مـن": سـورة "الكهـف" بشأن

 .1من فتنة الدّجال"
 

فـي هـذه السـورة تعطـي مجـاال لعـدة مالحظـات  األوائـل (10) العشر اآليات
 : كلمة 105ومجموع كلماتها  عّدينعددية ، فهي متطابقة في ال

 

   ُۥ ِعوََجا َٰ َعۡبِدهِ ٱۡبِكَتََٰ  َولَۡم ََيَۡعل َّلذ نَزَل لََعَ
َ
ِٓي أ ِ ٱَّلذ ُنَقَيِم   1 ٱۡۡلَۡمُد َلِلذ ِذَر ا ََّلِ

س  
ۡ
نُۡه ا َشِديد  بَأ ُ َ ٱلۡمُ ا َمِن َلذ ۡجًرا َوُيبََشِ

َ
نذ لَُهۡم أ

َ
َٰلَََِِٰٰت أ ِيَن َيۡعَملُوَن ٱبصذ ۡؤِمننَِي ٱَّلذ

بَد   2ا َحَسن  
َ
َِٰكثنَِي فِيهِ أ ُ َوََل  َوُين 3ا مذ ََذ ٱَللذ ِيَن قَالُواْ ٱُتذ ا لَُهم بِهِۦ ِمۡن مذ  4ا ِذَر ٱَّلذ

َٰهِِهۡمٍّۚ إِن َيُقولُوَن إِلذ َكِذب  َُتُۡرُج ِمۡن  َوَل ٓأِلبَآئِِهۡمٍّۚ َكُُبَۡت َُكَِمة   ِعۡلمٖ  ۡفَو
َ
 5ا أ

َٰٓ َءاَثَٰرِهِۡم إِن بذۡم يُ  َسًفا فَلََعلذَك َبَِٰخعي نذۡفَسَك لََعَ
َ
ْ بَِهََٰذا ٱۡۡلَِديِ  أ إِنذا  6ۡؤِمُنوا

ۡرِض  ِيَنة  
َ
ذ  َجَعۡلَنا َما لََعَ ٱۡۡل ۡحَسُن َعَمَل  ل

َ
ُهۡم أ يُّ

َ
ِإَونذا َبَجَٰعِلُوَن َما  7 َها نِلَۡبلُوَُهۡم أ

ۡم َحِسۡبَت  8ا ُجُرً ا َعلَۡيَها َصعِيد  
َ
ْ ِمۡن أ ۡصََََٰٰ  ٱۡبَكۡهِف َوٱلرذقِيِم ََكنُوا

َ
نذ أ

َ
أ

نَك رََۡحَة   9َءاَيَٰتَِنا َعَجًبا  ُ ٓ َءاتَِنا ِمن َلذ ْ َربذَنا َوى ٱۡبِفۡتَيُة إََِل ٱۡبَكۡهِف َفَقالُوا
َ
 إِۡذ أ

ۡمرِنَا رََشد  وََهَيِۡئ نَلَا 
َ
  10 اِمۡن أ

 

                                                           
 أبو داود ومسلم وأحمد. 1
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 الحمد للّ  الذي أنزل على عبده
6 5 4 3 2 1 
 الكتب ولم يجعل له عوجا قّيما
12 11 10 9 8 7 

 لينذر بأسا شديدا من لدنه و يبّشر
18 17 16 15 14 13 
 المؤمنين الذين يعملون  الّصلحت أنّ  لهم
24 23 22 21 20 19 

 أجرا حسنا مكثين فيه أبدا و ينذر
30 29 28 27 26 25 
 الذين قالوا اّتخذ ّللاّ  ولدا ّما
36 35 34 33 32 31 

 لهم به من علم وال ألبائهم
42 41 40 39 38 37 
 كبرت كلمة تخرج من أفوههم إن
48 47 46 45 44 43 

 يقولون  إالّ  كذبا فلعّلك بخع نفسك
54 53 52 51 50 49 
 على ءاثرهم إن لم يؤمنوا بهذا
60 59 58 57 56 55 
 الحديث أسفا إّنا جعلنا ما على
66 65 64 63 62 61 

 األرض زينة لها لنبلّوهم أّيهم أحسن
72 71 70 69 68 67 

 عمال وإّنا لجعلون  ما عليها صعيدا
78 77 76 75 74 73 

 جرزا أم حسبت أنّ  أصحب الكهف
84 83 82 81 80 79 
 والرقيم كانوا من ءايتنا عجبا إذ
90 89 88 87 86 85 
 أوى  الفتية إلى الكهف فقالوا رّبنا
96 95 94 93 92 91 
 ءاتنا من ّلدنك رحمة وهّيىء لنا

102 101 100 99 98 97 
 من أمرنا رشدا   
   105 104 103 
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منن   ، 1العنند المنندني األخيننر ) (آيننة فنني  105 علننى 18السننورة  تشننتمل

آينة.  ي  110العلّ  ن العد اللوفي ذو الوويد التي تعنّد فينه ذنتا السنورة  

 في القرآن لله.  ياتاآل فارق في عددآيات وذو  ل ر  5 ن الفارق ذو 

 
 العد اللوفي العد المدني األخير ) (

 آية 110 آية 105

110 - 105 = 5 
 

إلـى " يشـير الكهـف" 18 السـورة فـي األولـى العشـراآليـات عـن  الحديثإن 
والعلـم أن موضوعه هـو العصـمة مـن الـدجال. بما الجاهلية فترة آخر زمان 

المشـّفرة  خلفيـةال بفـّك رمـوز الرسـالة الذي يسمح فـي القـرن الواحـد والعشـرين
   منذ أربعة عشر قرنا. رسول هللا المروي عن الحديث  في القرآن يوضح

 

* * * 

 
بـــين العـــّدين  18ة تـــرقيم آيـــات الســـور  التـــالي جميـــع فـــروق الجـــدول  يلخـــص
 : ي والمدني األخير )ش(الكوف

 

 
 
 
 
 

                                                           
خمسة من الباقي أي العد المدني األخير ألبي جعفر والمدني األول ويشترك في هذا العدد  1

 ألبي جعفر وشيبة والمكِّي ان.



 رمـوز عــّد فـواصـل اآلي
 

505 

 

 العد الكوفي
العد المدني 
 األخير )ش(

 العد الكوفي
العد المدني 
 األخير )ش(

 العد الكوفي
العد المدني 
 األخير )ش(

 العد الكوفي
العد المدني 
 األخير )ش(

 عدد اآليات عدد اآليات عدد اآليات اآليات عدد عدد اآليات عدد اآليات عدد اآليات عدد اآليات

1 1 28 28 56 55 84 83 
2 2 29 29 57 56 85 

84 
3 3 30 30 58 57 86 

4 4 31 31 59 58 87 85 
5 5 32 32 60 59 88 86 
6 6 33 33 61 60 89 

87 
7 7 34 34 62 61 90 
8 8 35 

35 
63 62 91 88 

9 9 36 64 63 92 
89 

10 10 37 36 65 64 93 
11 11 38 37 66 65 94 90 
12 12 39 38 67 66 95 91 
13 13 40 39 68 67 96 92 
14 14 41 40 69 68 97 93 
15 15 42 41 70 69 98 94 
16 16 43 42 71 70 99 95 
17 17 44 43 72 71 100 96 
18 18 45 44 73 72 101 97 
19 19 46 45 74 73 102 98 
20 20 47 46 75 74 103 

99 
21 21 48 47 76 75 104 

22 
22 49 48 77 76 105 100 
23 50 49 78 77 106 101 

23 
24 51 50 79 78 107 102 

24 52 51 80 79 108 103 
25 25 53 52 81 80 109 104 
26 26 54 53 82 81 110 105 
27 27 55 54 83 82  
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 22مـــن اآليـــة  18فـــي الســـورة عـــّدين فـــي تـــرقيم اآليـــات بـــين ال لفـــوارق بـــدأ ات
عـّدين ، ثم يصبح التقسيم هو نفسه فـي ال 24و  23إلى غاية اآليتين  تستمرو 

 18مـــن الســـورة  22أن اآليـــة لنـــذّكر  .35إلـــى اآليـــة  25ابتـــداء مـــن اآليـــة 
 1ألعـداد المختلفة أصلية كانت أم ترتيبية.عدد من ار أكثتتضمن 

 

 عـّدين ،الفــي كـل مـن  هنفــس نجـد النّص  24اآلية آخر إلى  22اآلية أول من 
 موقع فاصل اآليات :يتمّثل في  الفرق الوحيد

 

 ـاتـــــاآليــ العد الكوفي

 2العد  المدني 
 )ش(

 رق  اآلية رق  اآلية

22 

  ََٰثةي ابُِعُهۡم َُكُۡبُهۡم َويَُقولُوَن ََخَۡسةي َسَيُقولُوَن ثََل  رذ
َۢاَسادُِسُهۡم َُكُۡبُهۡم  ۡم َوثَاِمُنهُ  بِٱۡبَغۡيِ ى َويَُقولُوَن َسۡبَعةي  رَۡجَ

ي  ا َيۡعلَُمُهۡم إِلذ قَلِيلي تِِهم مذ ۡعلَُم بِعِدذ
َ
ٓ أ َبِ   َُكُۡبُهۡمٍّۚ قُل رذ

22 

  َا َوَل تَۡسَتۡفِت فِيِهم َظَِٰهر   آء  فَََل ُتَمارِ فِيِهۡم إِلذ ِمر
َحد  

َ
  اَمِۡنُهۡم أ

23 

23   َٰلَِك َغًدا ٍء إَِنِ فَاِعلي لَِشاْيۡ  َوَل َتُقوَبنذ َٰ   

24 
24 

  َن يَش
َ
ٓ أ بذَك إَِذا نَِسيَت َوقُۡل إِلذ ٍّۚ َوٱۡذُكر رذ ُ آَء ٱَللذ

ۡقَرَب ِمۡن َهََٰذا رََشد  
َ
ن َيۡهِديَِن َرَبِ ِۡل

َ
  اَعََسَٰٓ أ

 

 .69 هو 24و  23و  22أعداد هذه اآليات كلها أي  حاصل جمع
22  +23  +24  =69 

 

 " في ترتيب التنزيل.الكهفرقم سورة " أيضا وه 69و 
 

* * * 
                                                           

 الجزء األول ، "الرحيم".أنظر  1
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هـي كمـا رأينـا أول آيـة العـد  المـدني األخيـر )ش( ، و فـي  22إن اآلية رقـم 
 .كلمة 22 تشتمل علىفي هذه السورة ،  العّدينبين  روق فيها ف

 
 العد المدني األخير )ش(

  ََٰثةي ابُِعُهۡم َُكۡبُُهۡم َويَُقولُوَن ََخَۡسةي َسيَُقولُوَن ثََل َۢا َسادُِسُهۡم َُكۡبُُهۡم  رذ رَۡجَ
ا َيۡعلَُمُهۡم َوثَاِمنُهُ  بِٱبَۡغۡيِ ى َويَُقولُوَن َسۡبَعةي  تِِهم مذ ۡعلَُم بِعِدذ

َ
ٓ أ َبِ ۡم َُكۡبُُهۡمٍّۚ قُل رذ

ي     إِلذ قَلِيلي

 
 كلمـــــة 22

 
 سيقولون  ثلثة رابعهم كلبهم ويقولون  خمسة

6 5 4 3 2 1 

 سادسهم كلبهم رجما بالغيب و يقولون  سبعة
12 11 10 9 8 7 

 وثامنهم كلبهم قل رّبي أعلم بعّدتهم

18 17 16 15 14 13 
 ما يعلمهم إالّ  قليل  
  22 21 20 19 

 
 كلمة. 24 تعدّ فهي  العدفي نفس  24أما اآلية رقم 

 

 العد المدني األخير )ش(

  َٰلَِك َغًدا ٍء إَِنِ فَاِعلي َتُقوبَنذ لَِشاْيۡ  َوَل ن يَشَ   َٰ
َ
ٓ أ بذَك إَِذا إِلذ ٍّۚ َوٱۡذُكر رذ ُ آَء ٱَللذ

ۡقَرَب ِمۡن َهََٰذا رََشد  
َ
ن َيۡهِديَِن َرَبِ ِۡل

َ
 ا نَِسيَت َوقُۡل َعََسَٰٓ أ

 
 كلمـــــة 24
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 وال تقولن لشايء إّني  فاعل ذلك
6 5 4 3 2 1 

 غدا إالّ  أن يشاء ّللاّ  واذكر
12 11 10 9 8 7 

 رّبك إذا نسيت وقل عسى أن
18 17 16 15 14 13 

 يهدين ربي ألقرب من هذا رشدا
24 23 22 21 20 19 

 

* * * 
فـي  1ميـزةت" وحـدة مالكهـفمن سـورة " 24و  23و  22اآليات  بذلك تشكل

. فمجمــوع كلمــات بمــا أن المضــمون واحــد والفواصــل مختلفــة داخــل الســورة
كلمــة ،  57، وهــذا المجمــوع هــو  العــّدينهــذه اآليــات هــو بــالطبع نفســه فــي 

 .3في  19أي حاصل ضرب العدد 
 

 سيقولون  ثلثة رابعهم كلبهم ويقولون  خمسة
6 5 4 3 2 1 

 سادسهم كلبهم رجما بالغيب ويقولون  سبعة
12 11 10 9 8 7 

 وثامنهم كلبهم قل ربي أعلم بعّدتهم
18 17 16 15 14 13 

 ما يعلمهم إالّ  قليل فال تمار
24 23 22 21 20 19 

 فيهم إالّ  مراء ظهرا وال تستفت
30 29 28 27 26 25 

 فيهم منهم أحدا وال تقولن لشاىء
36 35 34 33 32 31 

 إّني  فاعل ذلك غدا إالّ  أن
42 41 40 39 38 37 

 يشاء ّللاّ  واذكر ربك إذا نسيت
48 47 46 45 44 43 

 وقل عسى أن يهدين ربي ألقرب
54 53 52 51 50 49 

 من هذا رشدا   

   57 56 55 

                                                           
 ما عدا في العد الدمشقي والحمصي. 1
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* * * 
 

( ، لكــن الكهــف) 18فــي بــاقي الســورة عدديــة أخــرى بــين العــدين  هنــاك فــروق 
ذلـك أن  مثـل. و ضال تعـوّ  ق و ر هـذه الفـخالفا لآليات الثالث التي درسناها ِلت ّونا 

العــد المــدني األخيــر فــي  35 اآليــة   الكــوفيالعــد مــن  36و 35ن ااآليتــتصــبح 
آيـات بـين  5 لنصـل إلـى فـرق مرات في هذه السـورة  5يحدث هذا الفرق و  .)ش(

 :العّدين 
 العد المدني األخير )ش(  العد الكوفي

  35  36و  35اآليتان 

  84  86و  85اآليتان 

  87  90و  89اآليتان 

  89  93و  92اآليتان 

  99  104و  103اآليتان 
 

 : وعليه
   العد الكوفيفي  1 تصبح أبعد بآيةالعد المدني األخير )ش( في  35فاآلية 
 العد الكوفيفي  2 تصبح أبعد بآيتين العد المدني األخير )ش( في  84واآلية 
 العد الكوفيآيات في  3 تصبح أبعد بــ العد المدني األخير )ش(في  87واآلية 
 العد الكوفيآيات في  4 تصبح أبعد بــ العد المدني األخير )ش(في  89واآلية 
 العد الكوفيآيات في  5 تصبح أبعد بـ العد المدني األخير )ش(في  99واآلية 

 .5إلى  1من  تسلسل عدديإذًا لدينا 
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الفروق ب اآلننهتم ل. 24و  23و  22تقسيم اآليات بالتفصيل فروق درسنا 
 : 18 السورة تقسيمفي التالية  اآلياتفي 

 

 العد الكوفي

 ـاتـــــاآليــ

العد المدني 
 األخير )ش(

 رق  اآلية رق  اآلية

35 
  ن تَبِيَد  َوَدَخَل َجنذَتُهۥ َوُهَو َظالِمي

َ
ُظنُّ أ

َ
َۡفِسهِۦ قَاَل َمآ أ نَلِ

بَد  َهَِٰذهِۦٓ 
َ
  ا أ

35 

36 
  ٓاَعَة قَآئَِمة  َوَما ُظنُّ ٱلسذ

َ
ِجاَدنذ  أ

َ
دِدتُّ إََِلَٰ َرَبِ َۡل َوبَائِن رُّ

  اا َمِۡنَها ُمنَقلَب  َخۡي  
85  ۡتَبَع َسبًَبا

َ
  فَأ

84 
86 

  ٍۡمِس وََجَدَها َتۡغاُرُب ِِف َعانۡي َٰٓ إَِذا بَلََغ َمۡغرَِب ٱلشذ َحَّتذ
ا ََحَِئةٖ  ن اۖ قُۡلَناا َووََجَد ِعناَدَها قَۡوم 

َ
اآ أ َيَٰاَذا ٱۡبَقاۡرَننۡيِ إِمذ

َب ِإَومذ  ن َتتذِخَذ فِيِهۡم ُحۡسن  ُتَعَذِ
َ
  اآ أ

89   ۡتَبَع َسبًَبا
َ
 ُثمذ أ

87 
90 

  َٰٓ َٰ قَاۡو ٖ َحَّتذ ۡمِس وََجَدَها َتۡطلُاُع لََعَ  إَِذا بَلََغ َمۡطلَِع ٱلشذ
ذُهم َمِن    اُدونَِها ِسَۡت  بذۡم جَنَۡعل ل

92   ۡتَبَع َسبًَباُثمذ
َ
  أ

89 
93 

 ا يِۡن وََجَد ِمان ُدونِِهَماا قَۡوم  دذ َٰٓ إَِذا بَلََغ َبنۡيَ ٱلسذ لذ ا َحَّتذ
  يََكاُدوَن َيۡفَقُهوَن قَۡول  

103   ۡعَمًََٰل
َ
ۡخََسِيَن أ

َ
  قُۡل َهۡل نُنََبُِئُكم بِٱۡۡل

99 
104 

  ِيَن َضلذ َسۡعُيُهۡم ِِف ۡنَيا َوُهۡم ََيَۡسُبوَن ٱَّلذ ةِ ٱَلُّ َيوَٰ ٱۡۡلَ
ُهۡم َُيِۡسُنوَن ُصۡنًعا نذ

َ
  أ
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ـــا ـــرة مـــن جهـــة ،  نالحـــظ تقارب ـــين المجموعـــة األولـــى واألخي والمجموعـــات ب
 الوسطى من جهة أخرى.( 3الثالث )

 
 : فالمجموعة األولى واألخيرة تتحدث عن الذين حبطت أعمالهم

 

 العد الكوفي

 ـاتـــــاآليــ

العد المدني 
 األخير )ش(

 رق  اآلية رق  اآلية

35 
  ن تَبِيَد  َوَدَخَل َجنذَتُهۥ َوُهَو َظالِمي

َ
ُظنُّ أ

َ
َۡفِسهِۦ قَاَل َمآ أ نَلِ

بَد  َهَِٰذهِۦٓ 
َ
  ا أ

35 

36 
   اَعَة قَآئَِمة ُظنُّ ٱلسذ

َ
ِجاَدنذ  َوَمآ أ

َ
دِدتُّ إََِلَٰ َرَبِ َۡل َوبَائِن رُّ

  اَمِۡنَها ُمنَقلَب  ا َخۡي  
103   ۡعَمًََٰل

َ
ۡخََسِيَن أ

َ
  قُۡل َهۡل نُنََبُِئُكم بِٱۡۡل

99 
104 

  ۡنَيا َوُهۡم ََيَۡسُبوَن ةِ ٱَلُّ َيوَٰ ِيَن َضلذ َسۡعُيُهۡم ِِف ٱۡۡلَ ٱَّلذ
ُهۡم َُيِۡسُنوَن ُصۡنًعا نذ

َ
  أ

 
 

 : 1الوسطى فتتطرق لرحلة ذي القرنين الثالثةأّما المجموعات 
 
 

                                                           
، والقــرن :  مــن معــاني القــرن : القــرن مــن القــوم : ســّيدهم ، والقــرن مــن الزمــان : مائــة ســنة 1

الـذي كتـب لـه  . وبالتالي يكون هـذا تلميحـا وّللّا أعلـم للسـيد المسـيح عيسـى بـن مـريم الجيل
ع مران : العمر األول في بعثته األولى والثاني فـي عودتـه كعلـم للسـاعة. عـالوة علـى ذلـك فـإن 

 ( من عالمات الساعة في التراث.98و 94يأجوج ومأجوج )اآلية 
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 ـاتـــــاآليــ العد الكوفي

العد المدني 
 األخير )ش(

 رقم اآلية رقم اآلية

85  ۡتَبَع َسبًَبا
َ
  فَأ

84 
86 

  ٍۡمِس وََجَدَها َتۡغاُرُب ِِف َعانۡي َٰٓ إَِذا بَلََغ َمۡغرَِب ٱلشذ َحَّتذ
ا ََحَِئةٖ  اآ َووََجَد ِعناَدَها قَۡوم  ن اۖ قُۡلَناا َيَٰاَذا ٱۡبَقاۡرَننۡيِ إِمذ

َ
أ

َب ِإَومذ  ن َتتذِخَذ فِيِهۡم ُحۡسن  ُتَعَذِ
َ
  اآ أ

89   ۡتَبَع َسبًَبا
َ
 ُثمذ أ

87 
90 

  َٰٓ َٰ قَاۡو ٖ َحَّتذ ۡمِس وََجَدَها َتۡطلُاُع لََعَ  إَِذا بَلََغ َمۡطلَِع ٱلشذ
ذُهم َمِن    اُدونَِها ِسَۡت  بذۡم جَنَۡعل ل

92   ۡتَبَع َسبًَباُثمذ
َ
  أ

89 
93 

 ا يِۡن وََجَد ِمان ُدونِِهَماا قَۡوم  دذ َٰٓ إَِذا بَلََغ َبنۡيَ ٱلسذ لذ ا َحَّتذ
  يََكاُدوَن َيۡفَقُهوَن قَۡول  

 

" ، مقســمة القــرنين ذيهنــا نلفــت النظــر إلــى أن اآليــات التــي تتحــّدث عــن "
 العد الكوفيفي  يحدثفالفارق  بطريقة تبرز جليا المراحل الثالث لمسيرته.

  جدا : متماثلة ففي هذه اآليات تم عزل عبارات .92و 89 و 85ت اآليا في
 

 ۡتَبَع َسبًَبا
َ
  85 فَأ
 ۡتَبَع َسبًَبا

َ
  89 ُثمذ أ

  ۡتَبَع َسبًَباُثمذ
َ
  92 أ

 

 .19 مضروب هوجمع أرقام هذه اآليات وحاصل 
 

85  +89  +92  =266  =14  ×19 
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" مغـرب الشـمساقته إلـى الغـرب "ألولـى سـا" القرنيــن ذي"رحلـة  نالحظ أن
" وأّن الثالثـة سـاقته إلـى مكـان مطل  الشـمسوأّن الثانية ساقته إلى الشـرق "

 :  "السدين بين" تقول اآلية أنه
 

 ـاتـــــاآليــ العد الكوفي
العد المدني 
 رق  اآلية رق  اآلية األخير )ش(

85  ۡتَبَع َسبًَبا
َ
  فَأ

84 
86   َإَِذا بَل َٰٓ ۡمِس َحَّتذ   )...(َغ َمۡغرَِب ٱلشذ
89   ۡتَبَع َسبًَبا

َ
 ُثمذ أ

87 
90   َٰٓ ۡمِس َحَّتذ   )...(إَِذا بَلََغ َمۡطلَِع ٱلشذ
92   ۡتَبَع َسبًَباُثمذ

َ
  أ

89 
93   يِۡن دذ َٰٓ إَِذا بَلََغ َبنۡيَ ٱلسذ   )...(َحَّتذ

 

ـــىنالحـــظ أن و  ـــى الغــــرب وإلـــى ذي القـــر  مســـيرة مـــا يلقـــي الضـــوء عل نين إل
وهـو العـد  اإلسـالمي الشـرق مصاحف في  شائع عدّ بين  الفروق الشـرق هو 

 .وهو العد المدني األخير )ش( الغرب اإلسالميمصاحف شائع في  وعدّ  الكوفي
 

* * * 
 

فـي تقسـيم  العـّدينبين  الفروق مالحظات أخرى فيما يخص  يمكن أن نبدي
 يمــن عــّد آلخــر. فهــختلــف ي 57يــة اآلإّن عــدد كلمــات . 18آيــات الســورة 

 ( كلمة :30)في العد الكوفي تشتمل على 
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 كوفيالعد ال

 ن ُذَكَِر أَِب ۡظلَُم ِممذ
َ
ۡعَرَض َعۡنَها َوَمۡن أ

َ
ٍّۚ إِنذا َجَعۡلَنا َيَِٰت َرَبِهِۦ فَأ َمۡت يََداهُ َونََِسَ َما قَدذ

ن َيۡفَقُهوهُ َوِِفٓ َءاَذانِِهۡم َوۡقر  
َ
ِكنذًة أ

َ
َٰ قُلُوبِِهۡم أ ۖا ِإَون تَۡدُعُهۡم إََِل ٱلُۡهَدىَٰ فَلَن َيۡهَتُدٓواْ لََعَ

بَد  إًِذا 
َ
  57 اأ

 

 كلمـــــة 30

 
 ومن أظلم مّمن ذّكر بـئايت رّبه
6 5 4 3 2 1 

 فأعرض عنها ونسي ما قّدمت يداه 
12 11 10 9 8 7 

 إّنا جعلنا على قلوبهم أكّنة أن  
18 17 16 15 14 13 

 يفقهوه وفي ءاذانهم وقرا وإن تدعهم
24 23 22 21 20 19 

 إلى الهدى فلن يهتدوا إذا أبدا
30 29 28 27 26 25 

 

 كلمة. 19 على 57تشتم  اآلية العد المدني األخير )ش( وفي 
 

 العد المدني األخير )ش(

  ُذُهم َوَربَُّك ٱۡبَغُفوُر ُذو ٱلرذَۡحَةِى لَۡو ي َل لَُهُم ٱۡبَعَذاَبٍّۚ بَل ل ْ بََعجذ َؤاِخُذُهم بَِما َكَسُبوا
وِۡعدي  ْ  مذ   57  ِمن ُدونِهِۦ َمۡوئَِل   بذن ََيُِدوا

 

 كلمـــــة 19
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 ورّبك الغفور ذو مةحالر  لو يؤاخذهم بما
7 6 5 4 3 2 1 

 كسبوا لعّجل لهم العذاب بل لهم موعد
14 13 12 11 10 9 8 

 لن يجدوا من دونه موئال  
  19 18 17 16 15 

 

ســــور القــــرآن  وهــــو يمثــــل نصــــف 3فــــي  19 مضــــروبهــــو  57 لنــــذكر أن
رأينـــا فيمــــا ســــبق العالقـــات الوطيــــدة بــــين (. وقــــد x 57  =114 2الكـــريم )

30و  19العدد 
 للتذكير:، و  1

  (.المّدّثر) 74من السورة  30ورد في اآلية  19إن العدد 
 في اآلية  توجد حرفا 19المؤلّفة من  الفريدةالبسملة الداخلية  إن

 (.النمل) 27من السورة  30
  ترتيب  فيالمختلفة في القرآن  30هو أول األعداد  19إن العدد

 المختلفة في ترتيب المصحف. 30التنزيل وآخر األعداد 
  من السورة مدني أخير )ش(/كوفيسورة مرموزة بالرمز  30جد تو 

 .30 في اآلية 19حيث ذكر العدد  742إلى السورة  19
 

* * * 
 

بوجـود أحد في العالم اإلسـالمي لم يستشعر ز بالحروف ، يرمتنظام الباستثناء 
أصـبح العـال م قريـة  وقـد -عد فواصل آي القـرآن. فـاليوم نظام رمزّي من خالل 

العــّدين ، الكـوفي المنتشــر فــي المـوازاة بــين  تؤكــد ّ  -الغرب بــالشـرق  ايلتقـي فيهــ
التـي  خلفيـةال ، رسـوخ هـذه الرسـالة الغـرب والمدني األخيـر المنتشـر فـي الشرق 

 .تحاول هذه الدراسة فّك رموزها
                                                           

 التأويل". -أنظر الجزء األول ، "الرحمن  1
 .495-494أنظر الجدول ا  2
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الســور إلــى آيــات الــذي  فصــيلتأن اخــتالف  غيــر متوقــعوبشــكل  اً اتضــح إذ
 .أصـيل فـي القـرآن رياضـيعـديم المعنـى ، يـنم عـن انسـجام ألول وهلة يبدو 

ــا  منــذ الكــامنهــذا فــإن هــذا النظــام عــالوة علــى  أكثــر مــن أربعــة عشــر قرن
بشأن  خلفيةال د الرسالة القرآنيةييؤ ه هذه الدراسة العلمية الدقيقة كشفتوالذي 

 . ونزول عيسى الساعة 
 

بشكل لفواصل اآلي هذا النظام الرمزي يثبت الحروف ، وعلى غرار رموز 
مـن فبل وفي الخلق كّلـه.  الكريمال شيء وليد الصدفة في القرآن  أنعلمّي 

 كـــّل شـــيء يخضـــع إلـــى نظـــام محـــّدد مســـّبقاإلـــى أدنـــى فاصـــل حـــرف  دنـــىأ
را أزاًل جعله هللا سبحانه وتعالى أمرا مقضّياً   .ومقدَّ

 

ـــالحروف  ـــز ب ـــام بدراســـات تكميليـــة ومستفيضـــة بشـــأن الترمي وال بـــد مـــن القي
وفـوارق الفواصـل لتقيـيم مـداها وأثرهـا  1ات فـي مجملهـاوتعداد اآليات والقـراء

 على وجه التحديد.
 

  ِياَن َثاِنَ َتۡقَشاعِرُّ ِمۡناُه ُجلُاوُد ٱَّلذ ا مذ تََشَٰبِه  ۡحَسَن ٱۡۡلَِديِ  كَِتَٰب ا مُّ
َ
َل أ ُ نَزذ ٱَللذ

 ٍِّۚ ِ َيۡهاِدي ََيَۡشۡوَن َربذُهۡم ُثمذ تَلنُِي ُجلُوُدُهۡم َوقُلُوُبُهۡم إََِلَٰ ذِۡكرِ ٱَللذ َٰلَِك ُهَدى ٱَللذ َٰ  
ُ َفَماا ََّلُۥ ِماۡن َهاادٍ  ٍّۚ َوَمن يُۡضلِِل ٱَللذ َوبََقاْد ِجئَْنااُهْم  2 ،  23بِهِۦ َمن يََشآُء

لَْناهُ لََعَ ِعلٍْم ُهًدى َورََْحًَة بَِقْوٍ  يُْؤِمُنونَ   . 3 52 بِِكَتاٍب فَصذ
 

 

                                                           
 األربع عشرة.: القراءات  4أنظر الملحق رقم  1
 .23سورة الزمر ، اآلية  2
 . 52سورة األعراف ، اآلية  3



 

 

 
 ز المزدوجيرمالت

 بالحروف وبفواصل اآلي
 
 
 
 

 آخرفهو نظام الحروف ، بز يرمالت كمثل بفواصل اآلي زيرمالت ل  ث  م  
أو عدم  ترتيب السور بحسب كونها قّسمنا وكما ستشف من داخل القرآن.ي  

مرموزة أو غير مرموزة بحروف يمكن تقسيم السور باعتبارها مرموزة كونها 
 فواصل اآلي. ب
 

ز يـرمتز بالحروف ونظـام اليرمتنقاط التقاء جديرة باالهتمام بين نظام ال ثمة
الكـوفي والمـدني  ولنأخذ على سبيل المثال مرة أخرى العّدين .بفواصل اآلي

ـــر  ي  بـــين هـــذين النظـــامين  الكثيـــرةتقـــاء لط االانقـــ مـــن بـــيناألخيـــر )ش(.  ز ب
 من النظامين :أطول رمز في كل 

 ( : مـــــري ) 19رمـــــز مـــــن رمـــــوز الحـــــروف هـــــو رمـــــز الســـــورة  أطـــــول
 . حروف 5 الذي يتأّلف من" كهيعص"
  ( الكهــف) 18خــّص الســورة العــّدين يفــرق فــي عــدد اآليــات بــين  أكبــرو

العـد آيـة فـي  110و  1المـدني األخيـر )ش(العـد آية فـي  105والتي تعّد 
 .  آيات 5، أي أّن الفارق بينهما  الكوفي

                                                           
والمدني األخير )أبو جعفر(  وكذلك األمر بالنسبة للعد المدني األول )شيبة وأبو جعفر ( 1

 111آية ، وفي البصري تعّد  106تعّد  18والمكيين. أما في الدمشقي والحمصي فالسورة 
 آية.  
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ن فــــي ترتيــــب ـن متتابعتيــــــــــجــــدان فــــي سورتياو تهــــذين الرمــــزين ي أني الحــــظ 
وقــد ســبق أن رأينــا  .(مــري ) 19( والســورة الكهــف) 18: الســورة  المصــحف

والمشــفرة  المضــّمنةالخلفيــة )المهدويــة( الرســالة أهميــة هــاتين الســورتين فــي 
ــم للســاعة" مــن خــالل فــي القــرآن  عــن طريــق وتــم تأكيــدها الجــزء األول "عل

 بالحروف التي درسناها آنفا.الترميز 
 

قريــب فــي  (كــهـو "الكــاف" )و  19ّن الحـرف األّول مــن رمـز الســورة نـذّكر بــأ
 5مــن  يتــألف "الكهــف" 18ســورة الاســم ، الســيما وأن  5مــن العــدد  هشــكل

". كــ" أولهـا "كهيعصحروف " 5يتألف من  19حروف كما أن رمز السورة 
 19" فـــي رمـــز الســـورة الكـــاف" صـــوتويتأكـــد ذلـــك بالتقـــارب الصـــوتي بـــين 

   ".كـ" والتي تبدأ أيضا بالحرف "كهف" 18سورة الاسم  صوتو 
 

* * * 
 

أصـابع فـي كـل يـد  5فواصـل مختلفـة بـين العـّدين كـــ  5حروف رمزية و  5
صـــلوات  5أركـــان فـــي اإلســـالم و  5آيـــات أول وحـــي مـــن القـــرآن و  5وكـــــ 

ـــذي هـــو  ـــى المســـتوى  خـــامسوكـــالحج ال مـــن  الخـــامساألركـــان إضـــافة إل
 .ت جّليه العهود المهدويةالذي مستويات فهم التوراة 

 
فواصــلها بــين العــّدين الكــوفي مــن جهــة والمــدني فــي  المتباينــةعــدد الســور 

المجموعـــــــة المرمـــــــوزة  وهـــــــذه .49األخيـــــــر )ش( مـــــــن جهـــــــة أخـــــــرى هـــــــو 
 .حروف الرموزحرفا من  49كوفي/مدني أخير )ش( تحتوي على 
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 حروف اآليـات عـدد ترتيب  أسماء 

 الكوفي المصحف السور 
المدني األخير 

 )ش(
 الرموز

 285 286 2 البقرة 1
3   2    1 

 ا   ل  م

 - 175 176 4 النساء 2

 - 122 120 5 المائدة 3

 - 167 165 6 األنعام 4

 - 76 75 8 األنفال 5

 - 130 129 9 التوبة 6

 121 123 11 هود 7
6   5   4 

 ا   ل   ر 

 44 43 13 الرعد 8
10  9  8  7 
 ا  ل  م  ر

 54 52 14 إبراهي  9
13  12  11 

 ا   ل   ر

 - 110 111 17 اإلسراء 10

 - 105 110 18 الكهف 11

 99 98 19 مري  12
18 17 16 15 14 

 ك  ه  ي  ع  ص

 134 135 20 طه 13
20  19 

 ط   ه

 - 111 112 21 األنبياء 14

 - 76 78 22 الحجّ  15

 - 119 118 23 المؤمنون  16

 - 62 64 24 النور 17

 226 227 26 الشعراء 18
23  22  21 

 ط       م

 95 93 27 النمل 19
25  24 

 ط    

 59 60 30 الروم 20
28  27  26 
 ا    ل    م

 33 34 31 لقمان 21
31  30  29 
 ا   ل   م

 - 46 45 35 فاطر 22

 82 83 36 يس 23
33   32 

 ي    

 86 88 38 ص 24
34 

 ص
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 حروف اآليـات عـدد ترتيب  أسماء 

 الكوفي المصحف السور 
المدني األخير 

 )ش(
 الرموز

 - 72 75 39 الزمر 25

 84 85 40 غافر 26
36   35 

 ح   م

 53 54 41 فّصلت 27
38   37 

 ح  م

 50 53 42 الشورى  28
43  42  41  40  39 

 ح  م  ع    ق

 56 59 44 انالدخ 29
45   44 

 ح  م

 36 37 45 الجاثية 30
47   46 

 ح  م

 34 35 46 األحقاف 31
49   48 

 ح  م

 - 39 38 47 محمد 32

 - 47 49 52 الطور 33

 - 61 62 53 النج  34

 - 77 78 55 الرحمن 35

 - 99 96 56 الواقعة 36

 - 28 29 57 الحديد 37

 - 21 22 58 المجادلة 38

 - 30 28 71 نوح 39

 - 18 20 73 المّزّمل 40

 - 55 56 74 المّدّثر 41

 - 39 40 75 القيامة 42

 - 45 46 79 النازعات 43

 - 32 30 89 الفجر 44

 - 20 19 96 العل  45

 - 9 8 99 الزلزلة 46

 - 10 11 101 القارعة 47

 - 5 4 106 قريش 48

 - 6 7 107 الماعون  49

 

* * * 
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ســـورة مرمـــوزة  49قـــد رأينـــا ، و  78حـــروف الرمـــوز فـــي القـــرآن هـــو مجمـــوع 
. وبـذلك حـروف الرمـوزحرفـا مـن  49كوفي/مدني أخير )ش( تحتوي علـى 

، وهـــذه الحــــروف  29يكـــون عـــدد الحــــروف المرمـــوزة فـــي الســــور المتبقيـــة 
 : 1سورة غير مرموزة كوفي/مدني أخير )ش( 65موّزعة على 

 

 حروف الرموز في القرآن 78 
 حروف الرموز في السور المرموزة كوفي/مدني أخير )ش( 49 -
 حروف الرموز في السور غير المرموزة كوفي/مدني أخير )ش( 29 =

 

* * * 
 

 .في مجمل القرآنعدد السور المرموزة بالحروف أيضا هو  29
 : مرتين 49/29 الرابط بيننالحظ وهكذا 

 

 49 كوفي/مدني أخير )ش(عدد السور المرموزة 

 29 عدد السور المرموزة بنظام الحروف

 49 كوفي/مدني أخير )ش(عدد حروف الرموز في السور المرموزة   

 29 كوفي/مدني أخير )ش(عدد حروف الرموز في السور غير المرموزة 
 

فـي القـرآن تبـدئ سـورا  30من رموز الحروف من بـين  رمزا 19 نالحظ أن
  .30و  19وهذه عالقة جديدة بين العدد  كوفي/مدني أخير )ش(.مرموزة 

كوفي/مـدني أخيـر مرموزة سورة  49 ضمنسورة فقط  18في حين نجد أن 
ــ. ي  مرمــوزة أيضــا بــالحروف )ش( ر هــذا الفــرق بوجــود رمــزين فــي الســورة فسَّ
وهي السورة الوحيدة في القـرآن التـي ( ، الشورى في ترتيب المصحف ) 42

 .تبدأ برمزين بالحروف
 

                                                           
 أياتها متساو في كل من العدين الكوفي والمدني األخير. أي السور التي عدد  1
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  رموز اآليات عدد  ترتيب أسماء 
  الحروف المدني األخير )ش( الكوفي المصحف السور 

 1    2   3 285 286 2 البقرة 1

 ا   ل   م
1 

 4   5   6 121 123 11 هود 2

 ا   ل   ر
2 

 7  8  9  10 44 43 13 الرعد 3

 ا  ل  م  ر
3 

 11  12  13 54 52 14 إبراهي  4

 ا   ل   ر
4 

 14 15 16 17 18 99 98 19 مري  5

 ي  ع  صك  ه  
5 

 19  20 134 135 20 طه 6

 ط   ه
6 

 21  22  23 226 227 26 الشعراء 7
 ط       م

7 

 24  25 95 93 27 النمل 8

 ط    
8 

 26  27  28 59 60 30 الروم 9

 ا   ل   م
9 

 29  30  31 33 34 31 لقمان 10

 ا   ل   م
10 

 32  33 82 83 36 يس 11

 ي    
11 

 34 86 88 38 ص 12

 ص
12 

 35   36 84 85 40 غافر 13

 ح   م
13 

 37   38 53 54 41 فّصلت 14

 ح   م
14 

15 
 

 50 53 42 الشورى 

40  39 

 ح   م
15 

43  42  41 
 ع       ق

16 

 44   45 56 59 44 الدخان 16

 ح   م
17 

 46   47 36 37 45 الجاثية 17

 ح   م
18 

 48   49 34 35 46 األحقاف 18
 ح  م

19 

 18  رمزا 19                                             سورة    
 

 على أساس أن 19و  18حسن التقريب هنا ومن جديد بين العددين ي
 تتضمن 18فالسورة في كونهما تتضّمنان أطول رمز ؛  19و  18السورتين 
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أطول  تتضمن 19والسورة  كوفي/مدني أخير )ش( الترميزأطول رمز في 
 … بالحروف الترميزي نظام رمز ف

 

ــ ينســج فعــال  .19و  18بــين الســورتين  آخــر رابطــاً ز فــي القــرآن يــرمتال انظام 
كوفي/مــدني  بــالترميزالســور المرمــوزة أيضــا  فــي رمــوزالحــين نعــّد حــروف 

 .19إلى غاية السورة  2السورة من أّول  حرفا 18نحصل على  أخير )ش(
 

 1بيــن عـــدد كوفي/مدني أخير )ش( لترميزاالعددّية في  روق الف جمعناأّما إذا 
 : 18آية على مستوى السورة  19آيات هــذه الســور نحصل على 

 
 حروف بين الفارق  اآليات عدد ترتيب أسماء

 الرمز عدد اآليات المدني األخير )ش( الكوفي المصحف السور

  1 285 286 2 البقرة
3   2    1 

 ا ل م

 - 1+  175 176 4 النساء

 - 2+  122 120 5 مائدةال

 - 2+  167 165 6 األنعام
 - 1+  76 75 8 األنفال
 - 1+  130 129 9 التوبة

 2+  121 123 11 هود
6   5   4 

 ا ل ر

 1+  44 43 13 الرعد
10  9  8  7 

 ا ل م ر

 2+  54 52 14 إبراهي 
13  12  11 

 ا ل  ر

 - 1+  110 111 17 اإلسراء
 - 5+  105 110 18 الكهف

  99 98 19 مري 
= 
19  

14 15 16 17 18 
 ـصـــــــعـــــــيـــــــهـــــك

    
 18 

 رمزيا حرفا 
                                                           

 باعتبار القيمة المطلقة لهذه الفوارق. 1
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عند  18ونتيجة تعادل  18عند الوصول إلى السورة  19أي نتيجة تعادل 
فهذا ترميز مزدوج ينتج عنه اقتران مزدوج بين  .19الوصول إلى السورة 

الرابط بين العددين  رياضيا وبشكل تام ونهائييعزز  19و  18العددين 
 ومن ثم بين السورتين.

 
( تّمـت 18) الثامنة عشـرلمرة سورة وا 57" ذكرت في ح لنذّكر أن كلمة "

)مريم( في حين رأينا في فصـل "رمـوز الحـروف فـي القـرآن"  19في السورة 
 18التي ظهرت جليا في السـورة  = ح  19التأكيد الرياضي التام لمعادلة 

 .  1)الكهف(
 

* * * 

 
 الترميـزعلى السـور المرمـوزة بالنظـامين أي نظـام  في الجدول التاليلنركز 

 : كوفي/مدني أخير )ش( الترميزالحروف ونظام ب
 

 اآليات عدد  رموز ترتيب  أسماء 

 المدني األخير )ش( الكوفي الحروف المصحف السور 

 285 286 ل ا 2 البقرة 1

 121 123 لرا 11 هود 2

 44 43 لمرا 13 الرعد 3

 54 52 لرا 14 إبراهي  4
 99 98 كهيعص 19 مري  5
 134 135 طه 20 طه 6
 226 227 طس  26 الشعراء 7
 95 93 طس 27 النمل 8

                                                           
 ."رموز الحروف في القرآن" ني ،ثاالالجزء و  أنظر الجزء األول ، "الرحيم". 1
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 59 60 ل ا 30 الروم 9

 33 34 ل ا 31 لقمان 10
 82 83 يس 36 يس 11
 86 88 ص 38 ص 12
 84 85 ح  40 غافر 13
 53 54 ح  41 فّصلت 14
 50 53 ح  عس  42 الشورى  15
 56 59 ح  44 الدخان 16
 36 37 ح  45 الجاثية 17
 34 35 ح  46 األحقاف 18

 
 : ويمكن إبداء مالحظتين 18عدد هذه السور هو 

  المزدوجــة الرمــز"  (18) الثمانيــة عشــر الســورهــذه خــر آمــن أول إلــى"
في/مـــدني كو  الترميـــزنظـــام بســـورة مرمـــوزة  31نعـــد فـــي ترتيـــب المصـــحف 

 . سواء كانت مرموزة بالحروف أم ال :أخير )ش(
 

 المصحف ترتيب  السور أسماء 
  رموز اآليات عدد

 الحروف المدني األخير )ش( الكوفي

 لـ ا  285 286 2 البقرة 1
 - 175 176 4 النساء 2
 - 122 120 5 المائدة 3
 - 167 165 6 األنعام 4
 - 76 75 8 األنفال 5
 - 130 129 9 التوبة 6
 لـرا  121 123 11 هود 7
 لـنـرا  44 43 13 الرعد 8
 لـرا  54 52 14 إبراهي  9
 - 110 111 17 اإلسراء 10
 - 105 110 18 الكهف 11
 كميعص 99 98 19 مري  12
  طـه 134 135 20 طه 13

 - 111 112 21 األنبياء 14
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 المصحف ترتيب  السور أسماء 
  رموز اآليات عدد

 الحروف المدني األخير )ش( الكوفي

 - 76 78 22 الحج 15
 - 119 118 23 المؤمنون  16
 - 62 64 24 النور 17
 طـسـ   226 227 26 الشعراء 18

 طـس 95 93 27 النمل 19

 لـ   ا 59 60 30 الروم 20
 لـ  ا 33 34 31 لقمان 21
 - 46 45 35 فاطر 22
 يـس 82 83 36 يس 23
 ص 86 88 38 ص 24
 - 72 75 39 الزمر 25
 حـ  84 85 40 غافر 26

 حـ  53 54 41 فصلت 27

 ح  عسق 50 53 42 ى الشور  28

 حـ  56 59 44 الدخان 29

 حـ  36 37 45 الجاثية 30

 حـ  34 35 46 األحقاف 31

 
  اإلحـــدى  لهـــذه الســـور العـــّدينفـــي عـــدد اآليـــات بـــين  الفـــوارق عنـــد جمـــع

نجــد مــن  كوفي/مــدني أخيــر )ش( الترميــزنظــام بالمرمــوزة ( 31والثالثــين )
مـــن أول إلـــى آخـــر هـــذه  وزةالمرمـــرمـــوز الحـــروف كعـــدد  49و  .49جديـــد 
  . كوفي/مدني أخير )ش( الترميزنظام كما أنه عدد السور المرموزة ب السور

 
 حروف بين الفرق  اآليات عدد ترتيب أسماء 
 الرمز عدد اآليات المدني األخير )ش( الكوفي المصحف السور 

 1 285 286 2 البقرة 1
3   2    1 

 ل م ا

 - 1+  175 176 4 النساء 2

 - 2+  122 120 5 المائدة 3

 - 2+  167 165 6 األنعام 4

 - 1+  76 75 8 األنفال 5

 - 1+  130 129 9 التوبة 6
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 حروف بين الفرق  اآليات عدد ترتيب أسماء 
 الرمز عدد اآليات المدني األخير )ش( الكوفي المصحف السور 

 2+  121 123 11 هود 7
6   5   4 

 ل ر ا

 1+  44 43 13 الرعد 8
10  9  8  7 

 ل م ر ا

 2+  54 52 14 إبراهي  9
13  12  11 

 ل ر ا

 - 1+  110 111 17 اإلسراء 10

 - 5+  105 110 18 الكهف 11

 1+  99 98 19 مري  12
18  17  16  15  14 

 ك ه  ي ع ص

 1+  134 135 20 طه 13
20  19 

 ط ه

 - 1+  111 112 21 األنبياء 14

 - 2+  76 78 22 الحجّ  15

 - 1+  119 118 23 المؤمنون  16

 - 2+  62 64 24 النور 17

 1+  226 227 26 الشعراء 18
23  22  21 

 ط   م

 2+  95 93 27 النمل 19
25  24 

 ط   

 1+  59 60 30 الروم 20
28  27  26 

 ل م  ا

 1+  33 34 31 لقمان 21
31  30  29 

 ل م ا

 - 1+  46 45 35 فاطر 22

 1+  82 83 36 يس 23
33  32 

 ي  

 2+  86 88 38 ص 24
34 

 ص
 - 3+  72 75 39 الزمر 25

 1+  84 85 40 غافر 26
36   35 

  ح  م

 1+  53 54 41 فّصلت 27
38   37 

 ح  م
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 حروف بين الفرق  اآليات عدد ترتيب أسماء 
 الرمز عدد اآليات المدني األخير )ش( الكوفي المصحف السور 

 3+  50 53 42 الشورى  28
43  42  41  40  39 

 ق ح  م ع  
 3+  56 59 44 الدخان 29

45   44 

 ح  م

 1+  36 37 45 الجاثية 30
47   46 

 ح  م

 1+  34 35 46 األحقاف 31
49   48 

 ح  م

       

     49 =  
 حرفا  49

 رمزيا

 
 

مـن أول كوفي/مـدني أخيـر )ش(  الترميـزنظـام بسورة مرمـوزة  31 اً ذتوجد إ
 الترميـزنظـام بسـورة مرمـوزة  31توجـد  كمـا إلى آخـر سـورة مزدوجـة الرمـز.

 حروف :الز و ال تبدأ برمكوفي/مدني أخير )ش( في القرآن كله 
 
 كوفي/مدني أخير )ش( الترميزنظام بسورة مرموزة  49 
 سورة مزدوجة الترميز 18 -
كوفي/مـــدني أخيـــر )ش( ال توجـــد  الترميـــزنظـــام ســـورة مرمـــوزة ب 31 =

 فيها حروف الرموز.
 

 46)وهـي السـورة  زدوجة الترميـزالمة ر يخواأل 18السورة الثامنة عشر وبعد 
مرمـوزة سـورة مـن القـرآن فقـط  18يبقى في ترتيب المصحف أي األحقاف( 

 .كوفي/مدني أخير )ش( الترميزنظام ب
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 .31و  18إن هذه المالحظات تبرز العالقة بين 
 : 31و  18كما أنها نتيجة جمع  30و  19جمع  و حاصله 49
 

18  +31  =49  =19  +30  
 

 : 18وفي الثانية نجد  19في عملية  الجمع األولى نجد 
 19 " فــي المصــحف والتــي تحمــل أطــول رمــز مــري هــو رقــم ســورة "

 ؛حروف 
 18 " عـدد ر ثـأك تتضـمن" في المصـحف والتـي الكهفهو رقم سورة

 .كوفي/مدني أخير )ش( الترميزاآليات في نظام من فروق 
 

* * * 

 
 الترميزالمرموزة بنظام ( 49التسعة واألربعين ) السور مجموعةضمن 

، وهذه  زسورة منها مزدوجة الترمي 18نالحظ أن  )ش( كوفي/مدني أخير
 الترميزسورة مرموزة بنظام  31 منتحصر مجموعة فرعية السور 

 الترميزسورة مرموزة بنظام  18. يبقى إذًا )ش( كوفي/مدني أخير
وغير مرموزة بنظام الحروف وكلها تقع بعد السورة  )ش( كوفي/مدني أخير

 من السور المزدوجة الترميز. ةواألخير ( 18)الثامنة عشر 
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 رموز    
 الحروف

 ترتيب اآليـــات عــدد
 المصحف

 أسماء
 السـور

 

  الكوفي )ش( األخير المدني   

1
8 

ورة
س

 
وزة
مرم

 
ظام
بالن

 
وج
مزد
ال

 

 1 البقرة 2 286 285 الـم 1 

 2 النساء 4 176 175 - -
 3 المائدة 5 120 122 - -
 4 األنعام 6 165 167 - -
 5 األنفال 8 75 76 - -
 6 التوبة 9 129 130 - -
 7 هود 11 123 121 الـر 2
 8 الرعد 13 43 44 المر 3
 9 إبراهيم 14 52 54 الـر 4
 10 اإلسراء 17 111 110 - -
 11 االكهف 18 110 105 - -
 12 مريم 19 98 99 كهيعص 5
 13 طه 20 135 134 طـه 6
 14 األنبياء 21 112 111 - -
 15 الحج 22 78 76 - -
 16 المؤمنون 23 118 119 - -
 17 النور 24 64 62 - -
 18 الشعراء 26 227 226 طسم 7
 19 النمل 27 93 95 طس 8
 20 الروم 30 60 59 الـم 9

 21 لقمان 31 34 33 الـم 10
 22 فاطر 35 45 46 - -

 23 يس 36 83 82 يـس 11
 24 ص 38 88 86 ص 12
 25 الزمر 39 75 72 - -

 26 غافر 40 85 84 حـم 13
 27 فصلت 41 54 53 حـم 14
 28 الشورى 42 53 50 حم عسق 15
 29 الدخان 44 59 56 حـم 16
 30 الجاثية 45 37 36 حـم 17
 31 األحقاف 46 35 34 حـم 18

1
8 

ورة
س

  
وزة
مرم

 
ظام
بن

 
ميز
لتر
ا

 
ني
مدي
ي/
كوف

 
2-

يبة
ش

 
 غير

وزة
مرم

 
وف
حر
بال

 

 32 محمـد 47 38 39 - 1 

 33 الطـور 52 49 47 - 2
 34 النجـم 53 62 61 - 3
 35 الرحمـن 55 78 77 - 4
 36 الواقعـة 56 96 99 - 5
 37 الحديـد 57 29 28 - 6
 38 المجادلة 58 22 21 - 7
 39 نوح 71 28 30 - 8
 40 المّزّمل 73 20 18 - 9

 41 المّدثّر 74 56 55 - 10
 42 القيامة 75 40 39 - 11
 43 النازعات 79 46 45 - 12
 44 الفجر 89 30 32 - 13
 45 العلق 96 19 20 - 14
 46 الزلزلة 99 8 9 - 15
 47 القارعة 101 11 10 - 16
 48 قريش 106 4 5 - 17
 49 الماعون 107 7 6 - 18
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ــــة عشــــر ) 19إن الســــورة  ــــين الســــور الثماني ــــز 18مــــن ب ( المزدوجــــة الترمي
 المجموعة متمّيز :وموقعها في هذه 

 ( ضمن السور المزدوجة الترميز؛5فهي السورة الخامسة ) -
 حروف.  5 رمزها يتألف من -
 

( 49) التســــعة واألربعــــينينــــتج عــــن هــــذا أنــــه مــــن بــــين حــــروف الترميــــز 
،  )ش( كوفي/مــدني أخيــر الترميــزالموجــودة داخــل الســور المرمــوزة بنظــام 

 44 (. والعـــدد44=  5 - 49) 19حرفـــا خـــارج حـــروف الســـورة  44يوجـــد 
ال  19هـو رقـم هـذه السـورة فـي ترتيـب التنزيـل. إضـافة إلـى أنـه بعـد السـورة 

حرفا من حروف الرموز في القرآن كله. وهذا يؤّكد مرة أخـرى  44يبقى إال 
ـــةبطريقـــة رياضـــية  ـــة ونهائي " عليهـــا مـــري أن التركيـــز خـــاا بســـورة " تام

 ظـه منـذ. وهـذا مـا نالح1"قـول الحـ " السالم ومن ث ـّم بعيسـى بـن مـريم 
 .بداية دراستنا

 
 19حرفـا قبـل السـورة  13( مقّسمة إلى 44هذه الحروف األربع واألربعين )

 (. كمـــــا نالحـــــظ أيضـــــا أن األرقـــــام44=  31+  13حرفـــــا بعـــــدها ) 31و 
 .هي هي 31و  13التي تكّون  األحادية

 
 

  

                                                           
 .34، اآلية  مريمسورة  1
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 رموز اآليات عدد ترتيب أسماء 

 الحروف )ش( األخير المدني الكوفي المصحف السور 

 285 286 2 البقرة 1
3   2    1 
 م ا  ل 

 121 123 11 هود 2
6   5   4 
 ر ا  ل 

 44 43 13 الرعد 3
10  9  8  7 

 ر م  ل   ا

 54 52 14 إبراهي  4
13  12  11 

 ر  ل   ا 

 ك ه ي ع ص  99 98 19 مري  5

 134 135 20 طه 6
2    1 
 ه  ط

 226 227 26 الشعراء 7
5   4   3 

 م      ط

 95 93 27 النمل 8
7    6 

            ط  

 59 60 30 الروم 9
10   9    8  

 م         ل   ا 

 33 34 31 لقمان 10
13  12  11 

 م   ل    ا

 82 83 36 يس 11
15   14 

 ي    

 86 88 38 ص 12
16 
 ص

 84 85 40 غافر 13
18    17 
 م      ح 

 53 54 41 فّصلت 14
20    19 
 م  ح 

 50 53 42 الشورى  15
25  24  23  22  21 

 ق     ع  م  ح  

 56 59 44 الدخان 16
27   26 
 م  ح 

 36 37 45 الجاثية 17
29   28 
 م  ح 

 34 35 46 األحقاف 18
31   30 

 م    ح

 
 19 يوجدفي القرآن ، ( 30الثالثين ) رموز الحروف ضمنرأينا أن من 

. ومعنى كوفي/مدني أخير )ش( المرموزة بنظام الترميزداخل السور منها 
 الترميزرمزًا حرفّيًا موجودًا في سور ليس فيها نظام  11هذا أنه يتبّقـى 

 هو نفسه : العّدينأن مجموع آياتها في ، أي  كوفي/مدني أخير )ش(
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 التنزيل ترتيب المصحف ترتيب السور أسماء 
 اآليات عدد
 القراءتين في

 الحروف رموز

 ل ا 200 89 3 آل عمران 1

 لمصا 206 39 7 األعراف 2

 لرا 109 51 10 يونس 3

 لرا 111 53 12 يوسف 4

 لرا 99 54 15 الحجر 5

 طس  88 49 28 القصص 6

 ل ا 69 85 29 العنكبوت 7

 ل ا 30 75 32 السجدة 8

 ح  89 63 43 الزخرف 9

 ق 45 34 50 ق 10

 ن 52 2 68 القل  11
 

أرقامهــا فــي  حاصــل جمــع (.11اإلحــدى عشــر ) لــنالحظ اآلن هــذه الســور
 : 27في  11 مضروب، وهو  297ترتيب المصحف 

 

 التنزيل ترتيب المصحف ترتيب السور أسماء 
 في اآليات عدد

 القراءتين
  الحروف رموز

 ل ا 200 89 3 آل عمران 1

 لمصا 206 39 7 + األعراف 2

 لرا 109 51 + 10 يونس 3

 لرا 111 53 12 + يوسف 4

 لرا 99 54 + 15 الحجر 5

 طس  88 49 + 28 القصص 6

 ل ا 69 85 + 29 العنكبوت 7

 ل ا 30 75 + 32 السجدة 8

 ح  89 63 + 43 الزخرف 9

 ق 45 34 + 50 ق 10

 ن 52 2 + 68 القل  11

  

 
 =297  
= 11 x 27 
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 297ضــعف  ســاوي أمــا حاصــل جمــع أرقــام هــذه الســور فــي ترتيــب التنزيــل في
ترتيب المصـحف وترتيـب  بينما  54في  11، وهو حاصل ضرب  594أي 

 .مستقل بعضه عن بعض كما نعرف التنزيل
 

 القراءتين التنزيل ترتيب المصحف ترتيب السور أسماء 
 رموز
  الحروف

 ال  200  89   3 آل عمران 1

 المص 206 + 39 7 األعراف 2

 الر 109 + 51 10 يونس 3

 الر 111 + 53 12 يوسف 4

 الر 99 + 54 15 الحجر 5

 طس  88 + 49 28 القصص 6

 ال  69 + 85 29 العنكبوت 7

 ال  30 + 75 32 السجدة 8

 ح  89 + 63 43 الزخرف 9

 ق 45 + 34 50 ق 10

 ن 52 + 2 68 القل  11

    
= 594 

11 x 54 =  

   

 
المرمــــوزة بنظــــام ( 11اإلحــــدى عشــــر ) وأخيــــرا نالحــــظ بصــــدد هــــذه الســــور

،  كوفي/مـدني أخيـر )ش( الترميـز بنظـاموغيـر المرمــوزة  بالحروفز يرمتال
 ذلـكو  152السـور المرمـوزة بـالحروف يعطـي  فـيأّن مجموع أرقـام مواقعهـا 

هــــو  152و  .علــــى الســــواء فــــي ترتيــــب المصــــحف أو فــــي ترتيــــب التنزيــــل
 (.x 8  =152 19) 8في  19حاصل ضرب 
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 بالحروف المرموزة السور ترتيب ترتيب أسمـاء 

 التنزيل ترتيب المصحف ترتيب الحروف رموز التنزيل المصحف السـور 

 28  2       ال  89 3 آل عمران 1

  4+     3+     المص 39 7 األعراف 2

 11+  4+     الر 51 10 يونس 3

 13+  6+     الر 53 12 يوسف 4

 14+  9+     الر 54 15 الحجر 5

 10+  14+  طس  49 28 القصص 6

 26 + 15+  ال  85 29 العنكبوت 7

 24+  18+  ال  75 32 السجدة 8

 19+  24+  ح  63 43 الزخرف 9

   2+     28+  ق 34 50 ق 10

 1+     29+  ن 2 68 القل  11

      
 
= 

152 

 
= 

152 
 

علـــى درجـــة اإلحكـــام العاليـــة والقصـــوى الســـور المزدوجـــة النظـــام  تكشـــف
إنهــا ال تكتفــي بالتأكيــد ببراعــة علــى النتــائج فعــال الرياضــية.  بنيــة القــرآنل

ز ، نظــام يــرمتظــامي العــّززة نليهــا علــى امتــداد دراســتنا م  إالتــي توصــلنا 
 ،فحســب ز الشــرقي/الغربي )حفــص/ورش( يــرمتز بــالحروف ونظــام اليــرمتال

ثبت على وجه الخصـود الدرجـة التـي يمكـن لهـذا العلـم اإللهـي أن بل ت  
 مصداقا لقوله عّز من قائل :ينير بها العقل والضمير 
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  ۡرِضى َمَثُل
َ
َِٰت َوٱۡۡل َمََٰو ُ نُوُر ٱلسذ ةٖ ٱَللذ ۖ ٱلِۡمۡصَباُح ِِف  نُورِهِۦ َكِمۡشَكوَٰ فِيَها ِمۡصَباح 

نذَها َكۡوَك ي زَُجاَجةٍى 
َ
ََٰرَكةٖ  ُدَرَِيي يُوقَُد ِمن َشَجَرةٖ  ٱلزَُّجاَجُة َكأ َٰ  لذ َِشۡقِيذةٖ  َزۡيُتونَةٖ  مُّ

ٍّۚ يَكَ  َوَل َغۡربِيذةٖ  ُء َولَۡو لَۡم َتۡمَسۡسُه نَاري َٰ  اُد َزۡيُتَها يَُِضٓ ى نُّور  لََعَ ُ َيۡهِدي ٱ  نُورٖ َللذ
ٍء َعلِيمي  ُ بُِكَلِ ََشۡ ۡمَثََٰل لِلنذاِسِۗ َوٱَللذ

َ
ُ ٱۡۡل ٍّۚ َوَيُۡضُِب ٱَللذ  1 35  نِلُورِهِۦ َمن يََشآُء

بحجة  مهو "رمز على رمز" وأنه يتمّ  الكريمومن الواضح أن القرآن 
بنهاية األزمنة الجاهلية. لذلك  المرتبطةالعهود المهدوية بالنبوءة وبالغة 

من الضروري مواصلة وتطوير هذا المجال من البحوث والدراسات 
وهذا أمر بال  األهمية السيما بعد النتائج التي الكريم  للقرآن خصصةالم

 الجزئين.أدت إليها مالحظاتنا في هذين 

 َۡقف
َ
َٰ قُلُوٍب أ ۡم لََعَ

َ
فَََل َيتََدبذُروَن ٱبُۡقۡرَءاَن أ

َ
ٓ أ 24 الَُها

2،ََٰه نذُهۥ َلٓ إَِل
َ
ُ أ َشِهَد ٱَللذ

ََٰه إِلذ ُهَو ٱبَۡعزِيُز ٱۡۡلَِكيُم  َۢا بِٱبۡقِۡسِطى َلٓ إَِل ْولُواْ ٱبۡعِلِۡم قَآئَِم
ُ
 18إِلذ ُهَو َوٱلَۡمَلَٰٓئَِكُة َوأ

ْ ٱبِۡكَتََٰ  إِلذ مِنَۢ َبۡعِد َما  إِنذ ٱََلِينَ  وتُوا
ُ
ِيَن أ َُٰمي َوَما ٱۡختَلََف ٱَّلذ ِ ٱۡۡلِۡسَل ِعنَد ٱَللذ

َۢا بَيۡنَُهۡمي َوَمن يَۡكُفۡر أَِب ِيُع ٱۡۡلَِسابِ َجآَءُهُم ٱبۡعِلُۡم َبۡغَي َِ  َ ِ فَإِنذ ٱَللذ  19  َيَِٰت ٱَللذ
3

صدق هللا العظي 

 .35سورة النور ، اآلية  1
 .24سورة محمد ، اآلية  2
 .19-18سورة آل عمران ، اآلية  3



 

 

 
 ةـــــــــتـــم اــخـال

 
 
 

كل دراسة تستوجب خاتمة. ولكن كيف يمكن استخالد نتائج الرسالة 
كيف يمكنني أن ؟  الكريم لقي عليها الضوء في القرآنالتي أ   خلفيةال

ألخص في بضع صفحات االكتشافات الرائعة حول حروف فواتح السور 
أربعة عشر قرن من وحيها أكثر من التي تم حل لغزها ولو جزئيا بعد 

. وكيف يمكنني أن أكّثف عمل تحديث االتساق المثالي على رسول هللا 
آن ؟ في وغير المشكوك فيه بين القراءات المختلفة وعد فواصل آيات القر 

الواقع كل من هذه الدراسات ، وغيرها كثير ، تتطلب كتبا متفرغة لها 
وحدها. لذلك ال يسعني إال أن أقول بما أنه لكل أجل كتاب ، أني أنيط 

وهللا على كل  إلى األجيال القادمة مهمة إثراء هذه األعمال بمساهماتها.
 .شهيدقدير و شيء 

 

إنها  .لدراسة ليست سوى برقيةأن هذه اهو في الواقع األصوب القول 
. كل البشرية هاهنايشير إلى أنها حيث كل شيئ مدخل لألزمنة المهدوية 

هذا . و  منذ ميالد المسيح عيسى بن مريم 2018تدرك أننا في سنة 
أدنى مبالغة. أما البقية  دون بدوما بعودته  بميالده يذكرناتاريخ الخاد ال

 فاهلل كفيل بأن يرينا ويعلمنا إياها دون شك.
 

مسألة  وتعّظمح ص وتوّض لتي انبثقت من القرآن تلخّ ا خلفيةالإن الرسالة 
في جميع  مختلفةمسميات وأشكال عروفة بالمص أو المنقذ انتظار المخلّ 
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عتبر الديانة اليهودية والمسيحية وت  الحضارات والثقافات على وجه األرض. 
 بشأن مقدم المسيح المنتظرإثراء لهذا الوعد واإلسالمية أكثر الديانات 

 . ك و  كما أنها تبني هذا االعتقاد على   المسيح السيد ظهورش 
أعظم من التي أصبحت في نظر بعضهم  فترة ظهورهومن ثم على 

 .المسيح نفسه شخصية
 

* * * 

 
، دخلت البشرية أزمة  العشرين وبداية األلفية الجديدةفي نهاية القرن 
وفي  ؛ اقتصادية وبيئية وأخالقية لم يسبق لها مثيل-سياسية واجتماعية

مترابطة ع صبة ل تشكّ  حتى أصبحتالوقت نفسه اتحدت وتواصلت 
 هاذان الحدثانوقد آل األمر إلى أن أصبح . واحد تتعايش على كوكب

 بالفعل أن نتحدث من اآلن فصاعدا ال رجعة فيه بحيث في وسعنا واقعا
 .األطراف ةمترابطعن بشرية 

 

يرى الكثير من المعاصرين في مختلف مظاهر العولمة عالمات آخر 
منذ زمن طويل. بينما العقالنيون الذين يعرضون  الم ن بَِّإ بها 1زمان الجاهلية

ر الفالسفة والمؤرخين وعلماء عن الرؤى المذهلة لنهاية العالم على غرا
 ،كله  وراء ذلك منمفهوم "نهاية التاريخ". ولكن  يفضلون الكالم عناجتماع 

 عالنية المسيح السيد د ، عهد مهدوي ظهر فيه يهناك إيذان بعهد جد

                                                           
لم يعد في وسعنا أن نتجاهل التلوث والتغير المناخي والكوارث الطبيعية واألمراض واألوبئة  1

 والحروب والمذابح وموجات الهجرة والالجئين والفقر والظلم ...  
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. فاهلل سبحانه و تعالى قد بشر بذلك وطبع في يظهرلم بشخصه أم 
 أعماق نفوسنا هذه النهاية المقّدرة.

 
دة أصبحت ت  إقول الوباختصار، يمكن  ز الجماعة ميّ ن ثمة ظواهر موحِّ

البشرية : الحضارة والعلم والتكنولوجيا والعولمة والسياسة واالقتصاد 
عبر وسائل  رابط المكّثفوعلى األخص الت عامل االجتماعيوالثقافة وال

كما أن . في اتجاه واحد االتصال واإلعالم ؛ كل هذه العوامل تتالقى
 فترةالو/أو   المسيح السيد ربط ظهور ت يةالثقاف مختلف التقاليد

بحالة من الوعي العام تعيشه البشرية كافة. هذا ما يحدث اليوم  ةالمهدوي
 وللمرة األولى في تاريخ اإلنسانية على اإلطالق.

 
 اولفي  ت  لفكر العلمي الحديث كما أوضح  الوحدة كذلك األمر بالنسبة و 

أمدا قع أن العلماء وبعد أن تعددت وتباينت مذاهبهم الوا؛ ف هذا الكتاب
يسعون إلى ، نراهم اليوم  هفي مجال بحث خالله طويال انحصر كل منهم

تضافر الجهود الختراق سر إلى مد الجسور بين مختلف التخصصات و 
  الكون واكتشاف المبدأ األساس للخلق والحياة.

 
العلمية التي تخص الساعة والبعث والقيامة والتي و  خلفيةالالرسالة إن 

واسع عليم بيده  سبحانهأثبتها القرآن أصبحت تبرهن بصدق على أن هللا 
رد على كل من زعموا . إن هذه الرسالة تكل ما في السموات واألرض

إن والصدفة والتطور والضرورة ...  اإللحاديةتفسير كل شيء بالمادية 
 تعالى ، آمنوا  باهلل، وأي علماء  العلماءكبار ن م اومتزايد اكثير  اعدد

من الكبير للغاية جراء االكتشافات العلمية الجديدة في جميع المجاالت 
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من و ،  الفيزياء الكالسيكية إلى الفيزياء الكّميةومن ،  للغاية إلى الصغير
 الكيمياء الحيوية إلى علم الوراثة وإحياء الجزيئات ...

 
لم يعد بوسع أي باحث أن ينكر ببراهين علمية حقيقة وجود مبدأ الخالق. 

في الضوء عليها  ي  الطابع الرياضي واللغوي التي ألقذات  خلفيةالوالرسالة 
اإللحاد التي  قوقعةتيح للبشرية الخروج من رسالة تهي أيضا القرآن 

سلطة نظام مادي بال روح عرقل  ضحية ذلكبأضحت ففيها  انحصرت
كثيرا تقدمها الروحي بدال من أن تستفيد أقصى استفادة من اكتشافاتها 

  العلمية المذهلة.
 

* * * 

 
ر يتحر لوحدها كافية ل الكريم ت رموزها في القرآنكّ التي ف   خلفيةالالرسالة 

 :اإلنسان من عبء ثقيل يرزح تحته. ولكن أثر هذا االكتشاف أبعد من ذلك 
ۡحَص  َل ُيَغادُِر َصِغَية   الذي محكم الالقرآن ف

َ
ٓ أ ٍّۚ َوَل َكبَِيةً إِلذ ََٰها ه

ليس وليد  1
 يتيحيكشف النقاب عن مجمل الخلق و كامل التأليف  نسيج هو الصدفة بل

 قراءة وفهم كل شيء.
 

د عِ و  التي بشأن تحقق البشارة  احقائق تعلن خلفيةالهذه الرسالة وختاما فإن 
خراج البشرية من إ هو شكل هذه الرسالة ومضمونهامفاد و بها القدماء. 

                                                           
1   ا فِيهِ َوَيُقولُوَن َيََٰوۡيلََتَنا َماِل َوُوِضَع ٱۡبِكَتَُٰ  َفََتَى ٱلُۡمۡجرِِمنَي َهََٰذا ٱۡبِكَتَِٰ  َل ُمۡشفِقِنَي ِممذ

ۡحَص  ُيَغادُِر َصغَِية  
َ
ٓ أ ٍّۚ َووََجُدواْ َما َعِملُواْ َحاِض  َوَل َكبَِيةً إِلذ ََٰها َحد  ه

َ
سورة ،   49 ااي َوَل َيۡظلُِم َربَُّك أ

 .49الل   ، اآلية 
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، ذلك أن معرفة العبد أي شهادة أن ال إله إال هللا  الظلمات إلى النور،
 من تحصيل كل معرفة . بربه سبحانه وتعالى هي غاية كل مجتهد تقيٍّّ 

 
 
  َِٰف إِنذ ِِف ۡرِض َوٱۡختَِل

َ
َِٰت َوٱۡۡل ََٰو َم َٰتٖ َخلِۡق ٱلسذ ِۡل َوٱنلذَهارِ ٓأَلَي

  ٱَّلذ
ُ
ْو ِي َۡلِ

  َِٰ َٰ بۡ
َ
َٰم   190ٱۡۡل َ قَِي ِيَن يَۡذُكُروَن ٱَللذ ُروَن ا ا َوُقُعود  ٱَّلذ َٰ ُجنُوبِهِۡم َويَتََفكذ

َولََعَ
َِٰطَل   ۡرِض َربذنَا َما َخلَۡقَت َهََٰذا َب

َ
َِٰت َوٱۡۡل ََٰو َم َك فَقِنَا  ُسبَََٰٰۡنَ ِِف َخلِۡق ٱلسذ

 .1 191َعَذاَب ٱنلذارِ 
 

 والحمد هلل رب العالمين.
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 1الملحق رقم 
 2الجدول العام للقرآن رقم 

 
 عدد آيات السور بحسب اختالف العد

 
 الجدول التالي يجمع عدة معطيات عددية في القرآن :

 أرقام السور في ترتيب المصحف وترتيب التنزيل 
 عدد اآليات في السور بحسب اختالف العد 

 
 
 

 



العد اختالف بحسب اآليات عددالعد اختالف بحسب اآليات عدد

المكي2المدني 1المدني 

ي
وف

لك
ا

البصري

ال
ي

شق
دم

ي
ص

حم
ال

المكي2المدني 1المدني 

ي
وف

لك
ا

البصري
ي

شق
دم

ال

ي
ص

حم
ال

 سورة 114السور أسماء

فر
جع

و 
أب

بة
شي

فر
جع

و 
أب

بة
يّ شي
أُب

 

يد
ز

ي 
در

ح
ج
ال

 

ب
يو

أ
  

ب
قو

سورة 114السور أسماءيع

فر
جع

و 
أب

بة
شي

فر
جع

و 
أب

بة
يّ شي
أُب

 

يد
ز

ي 
در

ح
ج
ال

 

ب
يو

أ
  

ب
قو

يع

581052222212121212222222222المجادلة1577777777777الفاتحة

591012424242424242424242424الحشر285 285 287 287285285285285285285286287البقرة

60911313131313131313131313الممتحنة200 200 200 389200200200200200200200200عمران آل

611091414141414141414141414الصفّ 177 177 175 492175175175175175175176175النساء

621101111111111111111111111الجمعة 122 122 123 122122122122122122120123 5112المائدة

631041111111111111111111111المنافقون 166 166 166 655167167167167167167165166األنعام

641081818181818181818181818التغابن205 205 205 739206206206206206206206205األعراف

65991212121212121211111212الطالق8887676767676767576767777األنفال

661071212121212121212121213التحريم130 130 130 130130130130130130129130 9113التوبة

67773031303131313030303030الملك110 110 109 1051109109109109109109109109يونس

6825252525252525252525252القلم122 122 121 1152122122121121121121123121هود

69785252525252525251515152الحاقـّة111 111 111 1253111111111111111111111111يوسف

70794444444444444444444344المعارج13964444444444444345454747الرعد

71713030303030302829292930نوح14725454545454545251515555إبراهيم

72402828282828282828282828الجنّ 15549999999999999999999999الحجر

19/202019192018 7332020181819/20ّملالمزّ 128 128 128 1670128128128128128128128128النحل

7445656555555555656565556المدثر110 110 110 1750110110110110110110111110اإلسراء

75313939393939394039393940القيامة106 106 111 1869105105105105105105110111الكهف

76983131313131313131313131اإلنسان19449898999999999898989898مريم

77335050505050505050505050المرسالت139 140 132 2045134134134134134134135132طه

40/414041414040 78804040404040/41نبأال111 111 111 2173111111111111111111112111األنبياء

79814545454545454645454545النازعات221037676767677777875757474الحجّ 

80244142414242424241414040عبس118 119 119 2374119119119119119119118119المؤمنون

8172829282929292929292929التكوير241026262626262626464646463النور

82821919191919191919191919االنفطار25427777777777777777777777الفرقان

83863636363636363636363636المطفّفين227 227 226 2647227227226226226226227226الشعراء



 

 

 

 

 24 23 23 23 25 25 25 25 25 25 25 83 84 االنشقاق 94 94 94 94 93 95 95 95 95 95 95 48 27 النمل

 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 27 85 البروج 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 49 28 القصص

 17 17 17 17 17 17 17 17 17 16 16 36 86 الطارق 70 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 85 29 العنكبوت

 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 8 87 األعلى 60 60 60 60 60 59 59 59 59 60 60 84 30 الروم

 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 68 88 الغاشية 34 34 34 34 34 33 33 33 33 33 33 57 31 لقمان

 30 30 29 29 30 32 32 32 32 32 32 10 89 الفجر 30 30 29 29 30 30 30 30 30 30 30 75 32 السجدة

 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 35 90 البلد 73 73 73 73 73 73 73 73 73 73 73 90 33 األحزاب

 15 15 15 15 15 16 16 15 15 16 16 26 91 الشمس 55 55 54 54 54 54 54 54 54 54 54 58 34 سبأ

 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 9 92 الليل 44 46 45 45 45 45 45 46 46 45 45 43 35 فاطر

 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 93 الضحى 82 82 82 82 83 82 82 82 82 82 82 41 36 يس

 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 12 94 الشرح 182 182 181 181 182 182 182 182 181 182 181 56 37 الصافـّات

 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 28 95 التين 86 86 86 85 88 86 86 86 86 86 86 38 38 ص

 18 18 19 19 19 20 20 20 20 20 20 1 96 العلق 72 73 72 72 75 72 72 72 72 72 72 59 39 الزمر

 6 6 5 5 5 6 6 5 5 5 5 25 97 القدر 84 86 82 82 85 84 84 84 84 84 84 60 40 غافر

 9 9 9 9 8 8 8 8 8 8 8 100 98 البينة 52 52 52 52 54 53 53 53 53 53 53 61 41 فّصلت

 9 9 9 9 8 9 9 9 9 8 8 93 99 الزلزلة 53 50 50 50 53 50 50 50 50 50 50 62 42 الشورى

 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 14 100 العاديات 88 88 89 89 89 89 89 89 89 89 89 63 43 الزخرف

 8 8 8 8 11 10 10 10 10 10 10 30 101 القارعة 56 56 57 57 59 56 56 56 56 56 56 64 44 الدخان

 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 16 102 التكاثر 36 36 36 36 37 36 36 36 36 36 36 65 45 الجاثية

 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 13 103 العصر 34 34 34 34 35 34 34 34 34 34 34 66 46 األحقاف

 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 32 104 الهمزة 41 39 40 40 38 39 39 39 39 39 39 95 47 محمد

 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 19 105 الفيل 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 111 48 الفتح

 5 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 29 106 قريش 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 106 49 الحجرات

 7 6 7 7 7 6 6 6 6 6 6 17 107 الماعون 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 34 50 ق

 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 15 108 الكوثر 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 67 51 الذاريات

 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 18 109 الكافرون 49 49 48 48 49 47 47 47 47 47 47 76 52 الطور

 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 114 110 النصر 62 61 61 61 62 61 61 61 61 61 61 23 53 نجمال

 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 6 111 المسد 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 37 54 القمر

 5 5 4 4 4 5 5 4 4 4 4 22 112 اإلخالص 78 78 76 76 78 77 77 77 77 77 77 97 55 الرحمن

 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 20 113 الفلق 96 99 97 97 96 99 99 99 99 99 99 46 56 الواقعة

 7 7 6 6 6 7 7 6 6 6 6 21 114 الناس 28 28 29 29 29 28 28 28 28 28 28 94 57 الحديد



 

549 

 

 

 2 رقم الملحق

 

 فرائــد البسملــة

 

 
 البسملة :

فيي ددايية ريورة ة يية م يردة ة  ميرة  "بسـم   الـرنما الـرن م"لم ترد عبارة 
 .1( ، اآلية الفاتحة) 1واحدة وذلك في السورة 

لم ترد دداخل رورة ة  مرة واحيدة وذليك  "بسم   الرنما الرن م"ةن عبارة 
 (.النمل) 27من السورة  30في اآلية 

 

* * * 
 

 كتابة كلمة "باسم" 
فييي البسييملة تبتييب بطريقيية مميييزة من ييا   تت ييمن أل ييا :  "باســم"ةن ةلميية 

. وعييدا ذلييك  )النمييل( 27ميين السييورة  30بسييملة اآلييية  بمييا فييي ذلييك ""بســم
ف ي تبتب باملف بارتثناء مرة واحدة تبتب في ا بغير ألف وذلك في اآلية 

ِ ََمٜۡرٱ ِمۡسِبَوقَاَل ٱۡرَكُبواْ فِيَها  (: هود) 11من السورة  41 ۚٓ إِنه َرِّبِ َّلله
ىَٰها َوُمرَۡسىَٰها 

 . 41 رهِحيم   لََغُفور  
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 "الرنما"  ل ظ الجاللة
. أولهـاريورة. ةيل ريورة تحميل اريما مكتو يا فيي  114ةن القرآن مكون مين 
:  55. ةن يييا السيييورة البســـملةدل ظييية مييين أل يييا   ســـم  ريييورة واحيييدة فقييي  

 ."الرنما"
 

 "الرن م"  ل ظ الجاللة
ليييم تسيييتعمل صييي ة  نسييييان ة  ميييرة واحيييدة د يييال الصييييغة " رن ــــمةن صييي ة "

(. وقيد اريتعملف فيي  يال اآليية التوبـة) 9مين السيورة  128وذلك في اآليية 
 .ص ة للررول 
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 3 رقم الملحق

  القرآن"ة الفرائد

 

 الفرائد القرآنية في

 "طلوع الشمس من مغربها"
 اء السورأسم

ترتيب 

 المصحف
 رقم اآلية

أنظر 

 صفحة

 187 - 9 التوبة غير المرئية  البسملة

 188 30 27 النمل الفريدة البسملة

 194 30 74 المدثر  عشر تسعة

 206 27 19 مريم فريا

 207 12 66 التحريم عمرن ابنت مريم

)في الكالم عن  زخرفها

 آخر زمان الجاهلية(
 210 24 10 يونس

 212 6 61 الصف    أحمد

)تكليف رسول  الساعة

 بمهمة خاصة بها(
 213 61 43 الزخرف

)مقرون  القيامة يوم

 برسول(
 213 159 4 النساء

 223 10 76 اإلنسان  عبوسا

 224 22 74 المدثر  بسر

 227 30 9 التوبة  عزير

 231 128 9 التوبة ()صفة للرسول رحيم

 235 9 18 الكهف  الرقيم

 246 18 18 الكهف  نقلبهم

 254 13 17 اإلسراء  طئره

 259 83 6 األنعام  حجتنا

 261 30 21 األنبياء  رتقا
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 الفرائد القرآنية في

 "طلوع الشمس من مغربها"
 أسماء السور

ترتيب 

 المصحف
 رقم اآلية

أنظر 

 صفحة

 261 30 21 األنبياء  فتقنهما

 262 47 51 الذاريات  موسعون

عمران آل  بك ة  3 96 263 

 264 125 2 البقرة  مصلى

 266 3 9 التوبة األكبر الحج يوم

 273 7 87 األعلى الجهر وما يخفى

 
 283 28 19 مريم أخت هرون

 287 68 20 طه (صفة لنبي) األعلى

 300 103 4 النساء  موقوتا

 309 114 5 المائدة  عيدا

 322 4 24 النور  ثمنين

 458 69 7 األعراف بصطة )بالصاد ال بالسين(

 460 13 50 ق إخوان لوط
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 4 رقم الملحق

 ةالقراءات األربع عشر 

 

نبت ي في  اا الجدول داةر اممصار التي اشت رت في ا القراءات امر ع 
عشرة وأرماء امئمة القراء التي ُرويف عن م  ال القراءات وراويين لبل 
 قارئ. أما رند القراءات فيمكن ا طالع عليه في ةتب علم القراءات.  

 

 الرواة صاحب القراءة  البلد

قراءة 
 المدينة

 نافع 1

 ورش
 (م 812/813 –ه  197ى توف)

 قالون 
 (م 834/835 -ه 220)توفى 

 أدو جع ر يزيد 2
 دن القعقاع

 عيسى دن وردان
 م( 776/777 -ه 160)توفى 

 رليمان دن جماز
 م( 786/787 -ه 170)توفى 

قراءة 
 مكة

 عبد هللا دن ةثير 3

 قنبل
 (م 903/904 -ه 291)توفى 

 أحمد دن محمد البزي 
 (م 864/865 -ه 250)توفى 

محمد دن  4
 محيصن

 أحمد دن محمد البزي 
 (م 864/865 -ه 250)توفى 
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 الرواة صاحب القراءة  البلد

 ادن شنبوذ
 م( 939 -ه 328)توفى 

قراءة 
 البوفة

5 
عاصم دن أدي 
 النجود د دلة

 ح ص
 (م 796/797 -ه180)توفى 
 دن عياش أدو بكرشعبة 
 (م 808/809 -ه 193)توفى 

 حمزة دن 6
 حبيب الزيات

 البزار ن  شامد خلف
 (م 843/844 -ه 229)توفى 

 خالد الصيرفي
 (م 834/835 -ه 220)توفى 

7 
أدو الحسن علي 

 البسائي

 عمر الدوري  ح ص دن
 (م 860/861 -ه 246)توفى 

 الليث دن خالد
 (م 854/855 -ه 240توفى )

8 
خلف دن  شام 

 البزار

 ةرحاق دن ةدرا يم
 م( 898/899 -ه 286)توفى 

 ةدريس الحداد
 م( 904/905 -ه 292)توفى 

 امعمش 9

 الشنبوذي
 م( 997/998 -ه 388)توفى 
 المطوعي
 م( 981/982 -ه 371)توفى 
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 الرواة صاحب القراءة  البلد

قراءة 
 البصرة

10 
أدو عمرو دن 
العالء التميمي 

 المازني

 عمر الدوري  ح ص دن
 (م 860/861 -ه 246)توفى 

 صالح دن زياد السوري
 (م 874/875 -ه 261)توفى 

11 
يعقوب دن 
ةرحاق 
 الح رمي

 رويس اللؤلئي
 م( 852/853 -ه 238)توفى 

 روح دن عبد المؤمن
 م( 849/850 -ه 235)توفى 

12 
 يحيى دن

 المبارك اليزيدي

 رليمان دن الحكم
 م( 849/850 -ه 235)توفى 

 أحمد دن فرج
 م( 915/916 -ه 303)توفى 

 الحسن البصري  13

 شجاع البلخي
 م( 805/806 -ه 190وفى )ت

 عمر الدوري  ح ص دن
 (م 860/861 -ه 246)توفى 

قراءة 
عبد هللا دن  14 الشام

 عامر اليحصبي

  شام دن عمار الظ ري 
 (م 859/860 -ه 245)توفى 

 نعبد هللا دن ذةوا
 (م 856/857 -ه 242)توفى 
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 5 رقم الملحق
 (رؤوس السور تبسمالدون " في القرآن )الرنمالفظ الجاللة "

 

 رقم اآليات ترتيب المصحف أسماء السور

 3 1 الفاتحة

 163 2 البقرة

 30 13 الرعد

 110 17 اإلسراء

 19 مريم

18 - 26 - 44 - 45 - 58 - 61 - 69 - 

75 - 78 - 85 - 87 - 88 - 91 - 92 - 

93 - 96 

 109 - 108 - 90 - 5 20 طه

 112 - 42 - 36 - 26 21 األنبياء

رقانالف  25 26 - 59 – 60 )2 (- 63 

 5 26 الشعراء

30 27 النمل
1

 

 52 - 23 - 15 - 11 36 يس

 2 41 فصلت

 81 - 45 - 36 - 33 - 20 - 19 - 17 43 الزخرف

 33 50 ق

 1 55 الرحمن

 22 59 الحشر

 29 - 20 - 19 - 3 67 الملك

 38 - 37 78 النبأ

 56 المجمـوع

  

                                                           
 الواقعة داخل السورة.الفريدة ، البسملة  1
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 6 رقم الملحق
 (رؤوس السور بسمالتدون " في القرآن )رم"مالجاللة " لفظ
 

 أرقام اآليات ترتيب المصحف أسماء السور

 3 1 الفاتحة

 2 البقرة
37 - 54 - 128 - 143 - 160 - 

163 - 173 - 182 - 192 - 199 - 

218 - 226 

 129 - 89 - 31 3 آل عمران

 - 96 - 64 - 29 - 25 - 23 - 16 4 النساء

100 - 106 - 110 - 129 - 152 
 98 - 74 - 39 - 34 - 3 5 المائدة

 165 - 145 - 54 6 األنعام

 167 - 153 7 األعراف

 70 - 69 8 األنفال

 - 104 - 102 - 99 - 91 - 27 - 5 9 التوبة

117 - 118 - 128 
 107 10 يونس

 90 - 41 11 هود

 98 - 53 12 يوسف

 36 14 إبراهيم

 49 15 الحجر

 119 - 115 - 110 - 47 - 18 - 7 16 النحل

 66 17 اإلسراء

 65 22 الحج

 62 - 33 - 22 - 20 - 5 24 النور

 70 - 6 25 الفرقان
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 أرقام اآليات ترتيب المصحف أسماء السور

 159- 140 - 122 - 104 - 68 - 9 26 الشعراء

- 175 - 191 - 217 
30 - 11 27 النمل

1
 

 16 28 القصص

 5 30 الروم

 6 32 السجدة

 73 - 59 - 50 - 43 - 24 - 5 33 األحزاب

 2 34 سبأ

 58 - 5 36 يس

 53 39 الزمر

 32 - 2 41 فصلت

 5 42 الشورى

 42 44 الدخان

 8 46 األحقاف

 14 48 الفتح

 14 - 12 - 5 49 الحجرات

 28 52 الطور

 28 - 9 57 الحديد

 12 58 المجادلة

 22 - 10 59 الحشر

 12 - 7 60 الممتحنة

 14 64 التغابن

 1 66 التحريم

 20 73 المزمل

 114 المجموع

  

                                                           
 البسملة الواقعة داخل السورة. 1
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 7 رقم الملحق
 " عل"ها السالم في القرآنمريماسم "

 

أسماء  

 السور

ترتيب 

 المصحف
  رقم اآليات

 مريم

 3 آل عمران
36 - 37 - 42 - 43 - 

44 - 45 

 171 - 156 4 النساء 11

 27 - 16 19 مريم

 12 66 التحريم

المسيح عيسى 

 ابن مريم

 45 3 آل عمران
3 

 171 - 157 4 النساء

عيسى ابن 

 مريم

 253 - 87 2 البقرة

13 

 5 المائدة
46 - 78 - 110 - 

112 - 114 - 116 

 34 19 مريم

 7 33 األحزاب

 27 57 الحديد

 14 - 6 61 الصف

المسيح ابن 

 مريم

 5 75 - 72 - )2( 17 5 المائدة
 31 9 التوبة

 ابن مريم
 2 50 23 المؤمنون
 57 43 الزخرف

 34 المجموع  
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 8 رقم الملحق
 في القرآن " ع"سىاسم "

 

أسماء  

 السور

ترتيب 

 المصحف
  رقم اآليات

 عيسى

 136 2 البقرة

9 

 84 - 59 - 55 - 52 3 آل عمران

 163 4 النساء

 85 6 األنعام

 13 42 الشورى

 63 43 الزخرف

عيسى ابن 

 مريم

 253 - 87 2 البقرة

13 

 5 المائدة
46 - 78 - 110 - 

112 - 114 - 116 

 34 19 مريم

 7 33 األحزاب

 27 57 الحديد

 14 - 6 61 الصف

المسيح 

عيسى ابن 

 مريم

 45 3 آل عمران
3 

 171 - 157 4 النساء

 25 المجموع  

 رورةفي :  في القرآن مرات 3 ت" بال لواصق فقد ذةر المس"ح" لمةةأما 
  .30التو ة ، اآلية  رورةو  72المائدة ، اآلية  رورةو  172النساء ، اآلية 
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 9 رقم الملحق

 في القرآن  دم"ءا"اسم 

 
 رقم اآليات ترتيب المصحف أسماء السور

 37 - 35 - 34 - 33 - 31 2 البقرة

 59 - 33 3 آل عمران

 27 5 المائدة

 7 األعراف
11 - 19 - 26 - 27 - 31 - 

35 - 172 

 70 - 61 17 اإلسراء

 50 18 الكهف

 58 19 مريم

 20 طه
115 - 116 - 117 - 120 - 

121 

 60 36 يس

 25  المجموع 
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 10 رقم الملحق
 " في القرآنساعةكلمة "

 
  رقم اآليات ترتيب المصحف أسماء السور 

 ساعة

 34 7 األعراف

8 

 117 9 التوبة
 49 - 45 10 يونس
 61 16 النحل
 55 30 الروم
 30 34 سبأ

 35 46 األنقاف

 الساعة

 40 - 31 6 األنعام

40 

 187 7 األعراف
 107 12 يوسف
 85 15 الحجر
 77 16 النحل
 36 - 21 18 الكهف
 75 19 مريم
 15 20 طه

 49 21 األنب اء
 55 - 7 - 1 22 الحج

 (2) 11 25 الفرقان
 55 - 14 - 12 30 الروم
 34 31 لقمان

 (2) 63 33 األنزاب
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 3 34 سبأ
 59 - 46 40 غافر
 50 - 47 41 فصل 
 18 - 17 42 الشورى 
 85 - 66 - 61 43 الزخرف
 (2) 32 – 27 45 الجاث ة
 18 47 محمد
 (2) 46 – 1 54 القمر

 42 79 النازعات
 48 المجموع
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 11 رقم الملحق
 

 " في القرآنيوم الق مةعبارة "
 

 رقم اآليات ترتيب المصحف أسماء السور

 212 - 174 - 113 - 85 2 البقرة
- 180 - 161 - 77 - 55 3 آل عمران

185 - 194 
نساءال  4 87 - 109 - 141 - 159 

 64 - 36 - 14 5 المائدة
 12 6 األنعام
 172 - 167 - 32 7 األعراف
 93 - 60 10 يونس
 99 - 98 - 60 11 هود
 124 - 92 - 27 - 25 16 النحل
 97 - 62 - 58 - 13 17 اإلسراء
 105 18 الكهف
 95 19 مريم
 124 - 101 - 100 20 طه

 47 21 األنبياء
لحجا  22 9 - 17 - 69 

 16 23 المؤمنون
 69 25 الفرقان
 72 - 71 - 61 - 42 - 41 28 القصص
 25 - 13 29 العنكبوت
 25 32 السجدة
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 14 35 فاطر
 - 47 - 31 - 24 - 15 39 الزمر

60 - 67 
 40 41 فصلت
 45 42 الشورى
 26 - 17 45 الجاثية
 5 46 األحقاف
 7 58 المجادلة
 3 60 الممتحنة
 39 68 القلم
 6 - 1 75 القيامة

 70 المجموع
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 12 رقم الملحق
 في القرآن "الكهف"كلمة 

 

 

 
أسماء 

 السور

ترتيب 

 المصحف
  رقم اآليات

 الكهف
 18 الكهف

9 - 10 - 11 - 16 4 

 2 25 - 17 كهفهم

 6 المجموع                           
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 13 رقم الملحق

 في القرآن "مق"كلمة 

 

أسماء  

 السور

ترتيب 

 المصحف
 رقم اآليات

 2 البقرة 1

26 – 42 (2) - 61 - 71 - 91 - 109 - 
119 - 121 - 144 - 146 - 147 - 149 - 
176 - 180 – 213 (2) - 236 - 241 - 

252 – 282 (2) 

 102 - 86 - (2) 71 – 62 - 60 - 21 - 3 3 آل عمران 2

- 108 - 112 - 154 - 181 
 171 - 170 - 155 - 151 - 122 - 105 4 النساء 3
 116 - 84 - 83 - 77 - (2) 48 – 27 5 المائدة 4

  – 91 - (2) 73 – 66 - 62 - 57 - 30 - 5 6 األنعام 5
93 - 114 -151 

 105 – 89 - 53 - (2) 44 – 43 - 33 - 8 7 األعراف 6
-  118 - 146 - 159 - 169 - 181 

 74 - 32 - 8 - 7 - 6 - 5 - 4 8 األنفال 7
 111 - 48 - 33 - 29 9 التوبة 8

 10 يونس 9
4 - 5 - 23 - 30 – 32 (2) – 35 (3) – 
 36 – 53 (2) - 55 - 76 - 77 - 82 – 

94 - 103 - 108 
 120 - 79 - 45 - 17 11 هود 10
 100 - 51 12 يوسف 11
 19 - 17 - 14 - 1 13 الرعد 12
 22 - 19 14 إبراهيم 13
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أسماء  

 السور

ترتيب 

 المصحف
 رقم اآليات

 85 - 64 - 55 - 8 15 الحجر 14
 102 - 38 - 3 16 النحل 15
 (2) 105 – 81 - 33 17 اإلسراء 16
 98 - 56 - 44 - 29 - 21 - 13 18 الكهف 17
 34 19 مريم 18
 114 20 طه 19
 112 - 97 - 55 - 24 - 18 21 األنبياء 20
 78 - 74 - 62 - 54 - 40 - 6 22 الحج 21
 116 - 90 - 71 - (2) 70 – 62 - 41 23 المؤمنون 22
 49 - (2) 25 24 النور 23
 68 - 33 - 26 25 الفرقان 24
 79 27 النمل 25
 75 - 53 - 48 - 39 - 13 - 3 28 القصص 26
 68 - 44 29 العنكبوت 27
 60 - 47 - 8 30 الروم 28
 33 - 30 - 9 31 لقمان 29
 3 32 السجدة 30
 53 - 4 33 األحزاب 31
 49 - 48 - 43 - 26 - 23 - 6 34 سبأ 32
 31 - 24 - 5 35 فاطر 33
 37 37 الصافات 34
 (2) 84 – 64 - 26 - 22 38 ص 35
 75 - 69 - 67 - 41 - 5 - 2 39 الزمر 36
 78 - 77 - 75 - 55 - 25 - 20 - 5 40 غافر 37
 53 - 15 41 فصلت 38
 42 - 24 - 18 - 17 42 الشورى 39
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أسماء  

 السور

ترتيب 

 المصحف
 رقم اآليات

 86 - (2) 78 – 30 - 29 43 الزخرف 40
 39 44 الدخان 41
 32 - 29 - 22 - 6 45 الجاثية 42
 34 - 30 - 20 - 17 - 7 - 3 46 األحقاف 43
 3 - 2 47 محمد 44
 28 – 27 48 الفتح 45
 42 - 19 - 5 50 ق 46
 23 – 19 51 الذاريات 47
 28 53 النجم 48
 95 56 الواقعة 49
 27 – 16 57 الحديد 50
 1 60 الممتحنة 51
 9 61 الصف 52
 3 64 التغابن 53
 51 69 الحاقة 54
 24 70 المعارج 55
 39 78 النبأ 56
 3 103 العصر 57

 244 المجموع
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 14 رقم الملحق
 في القرآن  رسول هللااسم 

 

أسماء  

 السور

ترتيب 

 المصحف
 رقم اآليات

 

 144 3 آل عمران محمد

4 
 40 33 األمزاب

 2 47 محمد

 29 48 الفتح

 1 6 61 الصف أممد

 5 المجموع                           
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 15 رقم الملحق

 في القرآن "اسمكلمة "

 

 أسماء السور
ترتيب 

 المصحف
 رقم اآليات

 4 5 المائدة

 138 - 121 - 119 - 118 6 األنعام

 40 - 36 - 34 - 28 22 الحج

 11 49 الحجرات

 78 55 الرحمن

 96 - 74 56 الواقعة

 52 69 الحاقة

ل م   8 73 المز 

 25 76 اإلنسان

 15 - 1 87 األعلى

 1 96 العلق

 19 المجموع 
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 16 رقم الملحق

 في القرآنالصح"حة األعداد 

 (األصل"ةاألعداد )
 

أسماء  األعداد
 السور

ترتيب 
  رقم اآليات المصحف

1 

 213 - 163 - 133 - 61 2 البقرة

61 

 4 النساء
1 - 3 -) 112 (- 12 - 102 - 

171 

73-48 5 المائدة  

98-19 6 األنعام  

 189 7 األعراف

 31 9 التوبة

 19 10 يونس

 118 11 هود

 67 - 39 - 31 12 يوسف

 16 - 4 13 الرعد

 52 - 48 14 إبراهيم

 93 - 51 - 22 16 النحل

 110 18 الكهف

 108 - 92 21 األنبياء

 34 22 الحج

 52 23 المؤمنون

 2 24 النور

 32 - 14 25 الفرقان

 46 29 العنكبوت

 28 31 لقمان
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أسماء  األعداد
 السور

ترتيب 
  رقم اآليات المصحف

 46 34 سبأ

 53 - 49 - 29 36 يس

 19 - 4 37 الصافات

 65 - 23 - 15 - 5 38 ص

 6 - 4 39 الزمر

 16 40 غافر

 6 41 فصلت

 8 42 الشورى

 33 43 الزخرف

 50 - 31 - 24 54 القمر

 14 - 13 69 الحاقة

 13 79 النازعات

2 

 176 - 11 4 النساء

15 

 106 5 المائدة

 )2( 144 -) 2( 143 6 األنعام

 40 9 التوبة

 40 11 هود

 3 13 الرعد

 51 16 النحل

 27 23 المؤمنون

 14 36 يس

 )2 (11 40 غافر

3 

 228 - 196 2 البقرة

17 
 41 3 آل عمران

 171 4 النساء

 89 - 73 5 المائدة
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أسماء  األعداد
 السور

ترتيب 
  رقم اآليات المصحف

 118 9 التوبة

 65 11 هود

 22 18 الكهف

 10 19 مريم

 )2( 58 24 النور

 6 39 الزمر

 7 56 الواقعة

 7 58 المجادلة

 4 65 الطالق

 30 77 المرسالت

4 

 260 - 234 - 226 2 البقرة

12 

ساءالن  4 15 

 36 - 2 9 التوبة

 45 - 13 - 8 - 6 - 4 24 النور

 10 41 فصلت

5 
 22 18 الكهف

2 
 7 58 المجادلة

6 

 54 7 األعراف

7 

 3 10 يونس

 7 11 هود

 59 25 الفرقان

 4 32 السجدة

 38 50 ق

 4 57 الحديد

7 
 261 - 196 - 29 2 البقرة

24 
 48 - 47 - )3( 46 - )3( 43 12 يوسف
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أسماء  األعداد
 السور

ترتيب 
  رقم اآليات المصحف

 87 - 44 15 الحجر

 44 17 اإلسراء

 22 18 الكهف

 86 - 17 23 المؤمنون

 27 31 لقمان

 12 41 فصلت

 12 65 الطالق

 3 67 الملك

 7 69 الحاقة

 15 71 نوح

 12 78 النبأ

8 

 143 6 األنعام

5 
 27 28 القصص

 6 39 الزمر

 17 - 7 69 الحاقة

9 

 101 17 اإلسراء

 25 18 الكهف 4

 48 - 12 27 النمل

10 

 234 - 196 2 البقرة

9 

 89 5 المائدة

 160 6 األنعام

 142 7 األعراف

 13 11 هود

 103 20 طه

 27 28 القصص

 2 89 الفجر
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أسماء  األعداد
 السور

ترتيب 
  رقم اآليات المصحف

 1 4 12 يوسف 11

12 

 60 2 البقرة

5 
 12 5 المائدة

 )2( 160 7 األعراف

 36 9 التوبة

 1 30 74 المدثر 19

 1 65 8 األنفال 20

30 
 142 7 األعراف

2 
 15 46 األحقاف

40 

 51 2 البقرة

4 
 26 5 المائدة

 142 7 األعراف

 15 46 األحقاف

 1 14 29 العنكبوت 50

 1 4 58 المجادلة 60

70 

 155 7 األعراف

 80 9 التوبة 3

 32 69 الحاقة

 1 4 24 النور 80

 1 23 38 ص 99

100 

 261 -( 2) 259 2 البقرة

 66 - 65 8 األنفال 6

 2 24 النور

 2 66 - 65 8 األنفال 200

 1 25 18 الكهف 300

 8 96 2 البقرة 1000
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أسماء  األعداد
 السور

ترتيب 
  رقم اآليات المصحف

 66 - 65 - 9 8 األنفال

 47 22 الحج

 14 29 العنكبوت

 5 32 السجدة

 3 97 القدر

 1 66 8 األنفال 2000

 1 124 3 آل عمران 3000

 1 125 3 آل عمران 5000

 1 4 70 المعارج 50000

 1 147 37 الصافات 100000

 199 المجموع   

 

 ،"ثنلا"" ،"ثاني""  ،"أول" ة ف   الر ر ف ف      ـي ـبـيـرتـتـداد الـأما األع

 "ثنمن". ،"سندس"  ،"خنمس"  ،"رابع" 
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 17 رقم الملحق
 في القرآن "ة ما الجذر "ع د دلمشتقا اتالكلم

 
 الـســـور أســمـــاء الكلمات 

 ترتيب

 المصحف

 رقم

 اآليات
 المــرات عدد

 أعدت 1

 2 البقرة

24 

7 

 80 معدودة 2

 184 معدودات 3

 184 عدة 4

 185 عدة 5

 185 عدة 6

 203 معدودات 7

 معدودات 8

 3 عمران آل

24 

 131 أعدت 9 3

 133 أعدت 10

 وأعد 11
 4 النساء

93 
2 

 102 أعد 12

 1 60 8 األنفال أعدوا 13
 عدة 14

 9 التوبة

36 

6 

 37 عدة 15

 46 أعدوا 16

 46 عدة 17

 89 أعد 18

 100 أعد 19

 1 5 10 يونس عدد 20
 معدودة 21

 11 هود
8 

2 
 104 معدود 22

 1 20 12 يوسف معدودة 23

 1 34 14 إبراهيم تعدوا 24

 1 18 16 النحل تعدوا 25

 1 12 17 اإسراء عدد 26
 عددا 27

 18 الكهف
11 

2 
 22 عدتهم 28
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 الـســـور أســمـــاء الكلمات 
 ترتيب

 المصحف

 رقم

 اآليات
 المــرات عدد

 نعد 29

 19 مريم

84 

4 
 84 عدا 30

 94 عدهم 31

 94 عدا 32

 1 47 22 الحج تعدون 33
 عدد 34

 23 المؤمنون
112 

2 
 113 العادين 35

 1 5 32 السجدة ونتعد 36
 أعد 37

 33 األحزاب

8 

8 

 29 أعد 38

 35 أعد 39

 44 أعد 40

 49 عدة 41

 49 تعتدونها 42

 57 أعد 43

 64 أعد 44

 1 62 38 ص نعدهم 45

 1 6 48 الفتح أعد 46

 1 21 57 الحديد أعدت 47

 1 15 58 المجادلة أعد 48
 عدتهن 49

 65 الطالق

1 

4 
 1 عدة 50

 4 عدتهن 51

 10 أعد 52

 عددا 53
 72 الجن

24 
2 

 28 عددا 54

 1 31 74 المدثر عدتهم 55

 1 31 76 اإلنسان أعد 56

 1 2 104 الهمزة وعدده 57
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 18الملحق رقم 

 3الجدول العام للقرآن رقم 
 

 ز بالحروف رمتال نظام
 

 
 : ددية التالية التي تتميز د ا رور القرآنفي  اا الجدول جمعنا المعطيات الع

 عناوين السور وترتيب ا في المصحف وفي التنزيل. .1
 ز بالحروف.يرمتنظام ال .2
 
 

  



 
 

 

 
 بالحـروف الرمـز نظـام سورة 114  بالحـروف الرمـز نظـام سورة 114

 أسماء السور
 ترتيب

 المصحف

 ترتيب

 التنزيل 

 رموز

 الحروف

 ترتيب التنزيل المصحف ترتيب
 أسماء السور

 ترتيب

 المصحف

ترتيب 

 التنزيل

 رموز

 الحروف

 ترتيب التنزيل المصحف ترتيب

29  1 85  1 29  1 85  1 29  1 85  1 29  1 85  1 

 76  30  - 105 58 المجادلة 4  1  - 5 1 الفاتحة

 72  31  - 101 59 الحشر  27  1 الـم 87 2 البقرة

 63  32  - 91 60 الممتحنة  28  2 الـم 89 3 عمران آل

 80  33  - 109 61 الصف   64  2  - 92 4 النساء

 81  34  - 110 62 عةالجم  83  3  - 112 5 المائدة

 75  35  - 104 63 المنافقون  41  4  - 55 6 األنعام

 79  36  - 108 64 التغابن  4  3 الـمـص 39 7 األعراف

 70  37  - 99 65 الطالق 61  5  - 88 8 األنفال

 78  38  - 107 66 التحريم 84  6  - 113 9 التوبة

 53  39  - 77 67 الملك  11  4 الـر 51 10 يونس

  1  29 ن 2 68 القلم  12  5 الـر 52 11 هود

 54  40  - 78 69 الحاقـ ة  13  6 الـر 53 12 يوسف

 55  41  - 79 70 المعارج  29  7 الـمـر 96 13 الرعد

 49  42  - 71 71 نوح  23  8 الـر 72 14 إبراهيم

 36  43  - 40 72 الجن    14  9 الـر 54 15 الحجر

ل 48  7  - 70 16 النحل م   2  44  - 3 73 المز 

 3  45  - 4 74 المدثر 40  8  - 50 17 اإلسراء

 30  46  - 31 75 القيامة 47  9  - 69 18 الكهف

 69  47  - 98 76 اإلنسان  6  10 كـهـيـعـص 44 19 مريم

 32  48  - 33 77 المرسالت  7  11 طـه 45 20 طه

 56  49  - 80 78 النبأ 50  10   - 73 21 األنبياء

 57  50  - 81 79 النازعات 74  11  - 103 22 الحج  

 23  51  - 24 80 عبس 51  12  - 74 23 المؤمنون

 6  52  - 7 81 التكوير 73  13  - 102 24 النور

 58  53  - 82 82 االنفطار 37  14  - 42 25 الفرقان

 60  54  - 86 83 المطف فين  8  12 طـسـم 47 26 الشعراء

 59  55  - 83 84 االنشقاق  9  13 طـس 48 27 النمل



 

 

 26  56  - 27 85 البروج  10  14 طـسـم 49 28 القصص

 34  57  - 36 86 الطارق  26  15 الـم 85 29 العنكبوت

 7  58  - 8 87 األعلى  25  16 الـم 84 30 الروم

 46  59  - 68 88 الغاشية  15  17 الـم 57 31 لقمان

 9  60  - 10 89 الفجر  24  18 الـم 75 32 السجدة

 33  61  - 35 90 البلد 62  15  - 90 33 األحزاب

 25  62  - 26 91 الشمس 43  16  - 58 34 سبأ

 8  63  - 9 92 الليل 38  17  - 43 35 فاطر

 10  64  - 11 93 الضحى  5  19 يـس 41 36 يس

 11  65  - 12 94 الشرح 42  18  - 56 37 الصافـ ات

 27  66  - 28 95 التين  3  20 ص 38 38 ص

 1  67  - 1 96 العلق 44  19  - 59 39 الزمر

 24  68  - 25 97 القدر  16  21 حـم 60 40 غافر

 71  69  - 100 98 البينة  17  22 حـم 61 41 فص لت

 65  70  - 93 99 الزلزلة  18  23 حـم عسق 62 42 الشورى

 13  71  - 14 100 العاديات  19  24 حـم 63 43 الزخرف

 29  72  - 30 101 القارعة  20  25 حـم 64 44 الدخان

 15  73  - 16 102 التكاثر  21  26 حـم 65 45 الجاثية

 12  74  - 13 103 العصر  22  27 حـم 66 46 األحقاف

 31  75  - 32 104 الهمزة 67  20  - 95 47 دمحم  

 18  76  - 19 105 الفيل 82  21  - 111 48 الفتح

 28  77  - 29 106 قريش 77  22  - 106 49 الحجرات

 16  78  - 17 107 الماعون  2  28 ق 34 50 ق

 14  79  - 15 108 الكوثر 45  23  - 67 51 الذاريات

 17  80  - 18 109 كافرونال 52  24  - 76 52 الطور

 85  81  - 114 110 النصر 22  25  - 23 53 النجم

 5  82  - 6 111 المسد 35  26  - 37 54 القمر

 21  83  - 22 112 اإلخالص 68  27  - 97 55 الرحمن

 19  84  - 20 113 الفلق 39  28  - 46 56 الواقعة

 20  85  - 21 114 الناس 66  29  - 94 57 الحديد
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 19الملحق رقم 
 4الجدول العام للقرآن رقم 

 
 سور القرآن

 بالحروف الترم ز نظام
 كوفي/مدني أخ ر )ش( نظام الترم ز

 
 : في  اا الجدول جمعنا المعطيات العددية التالية التي تتميز د ا رور القرآن

 ب ا في المصحف وفي التنزيل.عناوين السور وترتي .1
 ز بالحروف.يرمتنظام ال .2

 كوفي/مدني أخير )ش( نظام الترميز .3
 

 
 

 



 

 

 ش 2 مدنيي/كوفال الرمز نظام بالحـروف الرمـز نظـام سـورة  114  ش 2 مدنيي/كوفال الرمز نظام بالحـروف الرمـز نظـام سـورة  114 

 أسماء السور
 ترتيب
 رموز اتنزيل ترتيب المصحف

 الحروف
 ترتيب اآليات عدد اتنزيل ترتيب المصحف ترتيب

 اتنزيل ترتيب المصحف
 أسماء السور

 ترتيب
 المصحف

 ترتيب

 التنزيل

 رموز

 الحروف
 ترتيب
 ترتيب اآليات عدد التنزيل ترتيب المصحف

 التنزيل ترتيب المصحف

291 851 291 851 49  2 مدني الكوفي1 651 491 651  291 851  291 851 49 2 مدني الكوفي1 651 491 651 

  47  38 21 22 76  30  - 105 58 المجادلة 2  1  7 4  1  - 5 1 الفاتحة
 57  21  24 72  31  - 101 59 الحشر  37  1 285 286  27  1 لـما 87 2 البقرة

 53  22  13 63  32  - 91 60 الممتحنة 51  2  200  28  2 لـما 89 3 عمران آل
 62  23  14 80  33  - 109 61 الصف    39  2 175 176 64  2  - 92 4 النساء
  48  3 122 120 83  3  - 112 5 المائدة

الج

 معة

 63  24  11 81  34  - 110 62 الجمعة
 58  25  11 75  35  - 104 63 المنافقون   20  4 167 165 41  4  - 55 6 األنعام
 61  26  18 79  36  - 108 64 التغابن 29  3  206  4  3 لـمـصا 39 7 األعراف
 55  27  12 70  37  - 99 65 الطالق  38  5 76 75 61  5  - 88 8 األنفال
 60  28  12 78  38  - 107 66 التحريم  49  6 130 129 84  6  - 113 9 التوبة
 43  29  30 53  39  - 77 67 الملك 33  4  109  11  4 لـرا 51 10 يونس
 1  30  52  1  29 ن 2 68 القلم  19  7 121 123  12  5 لـرا 52 11 هود
 44  31  52 54  40  - 78 69 الحاقـ ة 34  5  111  13  6 لـرا 53 12 يوسف
 45  32  44 55  41  - 79 70 المعارج  43  8 44 43  29  7 لـمـرا 96 13 الرعد
  30  39 30 28 49  42  - 71 71 نوح  31  9 54 52  23  8 لـرا 72 14 إبراهيم
 30  33  28 36  43  - 40 72 الجن   35  6  99  14  9 لـرا 54 15 الحجر
ل 41  7  128 48  7  - 70 16 النحل م    2  40 18 20 2  44  - 3 73 المز 
  3  41 55 56 3  45  - 4 74 المدثر  18  10 110 111 40  8  - 50 17 اإلسراء
  9  42 39 40 30  46  - 31 75 القيامة  29  11 105 110 47  9  - 69 18 الكهف
 54  34  31 69  47  - 98 76 اإلنسان  13  12 99 98  6  10 ـهـيـعـصك 44 19 مريم
 24  35  50 32  48  - 33 77 المرسالت  14  13 134 135  7  11 ـهط 45 20 طه

 46  36  40 56  49  - 80 78 النبأ  32  14 111 112 50  10   - 73 21 األنبياء
  35  43 45 46 57  50  - 81 79 النازعات  46  15 76 78 74  11  - 103 22 الحج  

 18  37  42 23  51  - 24 80 عبس  33  16 119 118 51  12  - 74 23 المؤمنون
 4  38  29 6  52  - 7 81 التكوير  45  17 62 64 73  13  - 102 24 النور
 47  39  19 58  53  - 82 82 االنفطار 31  8  77 37  14  - 42 25 الفرقان
 50  40  36 60  54  - 86 83 المطف فين  16  18 226 227  8  12 ـسـمط 47 26 الشعراء
 48  41  25 59  55  - 83 84 االنشقاق  17  19 95 93  9  13 سط 48 27 النمل
 21  42  22 26  56  - 27 85 البروج 32  9  88  10  14 ـسـمط 49 28 القصص
 27  43  17 34  57  - 36 86 الطارق 49  10  69  26  15 لـما 85 29 العنكبوت



 

 

 

 

 ش 2 الكوفي/مدني الرمز نظام بالحـروف الرمـز نظـام سـورة  114  ش 2 الكوفي/مدني الرمز نظام بالحـروف الرمـز نظـام سـورة  114 

 أسماء السور
 ترتيب
 المصحف

 ترتيب

 التنزيل

 رموز

 الحروف
 ترتيب
 المصحف

 ترتيب
 ترتيب اآليات عدد التنزيل

 التنزيل ترتيب المصحف
 أسماء السور

 ترتيب

 المصحف
 ترتيب

 التنزيل

 رموز

 الحروف
 ترتيب
 ترتيب اآليات عدد التنزيل ترتيب المصحف

 التنزيل ترتيب المصحف

 291 851  291 851 49  2 مدني الكوفي1 651 491 651  291 851  291 851 49  2 مدني الكوفي1 651 491 651 

 5  44  19 7  58  - 8 87 األعلى  36  20 59 60  25  16 لـما 84 30 الروم
 40  45  26 46  59  - 68 88 الغاشية  21  21 33 34  15  17 لـما 57 31 لقمان
  4  44 32 30 9  60  - 10 89 الفجر 42  11  30  24  18 لـما 75 32 السجدة
 26  46  20 33  61  - 35 90 البلد 52  12  73 62  15  - 90 33 األحزاب
 20  47  15 25  62  - 26 91 الشمس 37  13  54 43  16  - 58 34 سبأ
 6  48  21 8  63  - 9 92 الليل  12  22 46 45 38  17  - 43 35 فاطر
 7  49  11 10  64  - 11 93 الضحى  11  23 82 83  5  19 ــسي 41 36 يس

 8  50  8 11  65  - 12 94 الشرح 36  14  182 42  18  - 56 37 الصافـ ات
 22  51  8 27  66  - 28 95 التين  10  24 86 88  3  20 ص 38 38 ص
  1  45 20 19 1  67  - 1 96 العلق  22  25 72 75 44  19  - 59 39 الزمر
 19  52  5 24  68  - 25 97 القدر  23  26 84 85  16  21 ـمح 60 40 غافر
لت  56  53  8 71  69  - 100 98 البينة  24  27 53 54  17  22 ـمح 61 41 فص 
  40  46 9 8 65  70  - 93 99 الزلزلة  25  28 50 53  18  23 عسق ـمح 62 42 الشورى
 10  54  11 13  71  - 14 100 العاديات 38  15  89  19  24 ـمح 63 43 الزخرف
  8  47 10 11 29  72  - 30 101 القارعة  26  29 56 59  20  25 ـمح 64 44 الدخان
 12  55  8 15  73  - 16 102 التكاثر  27  30 36 37  21  26 ـمح 65 45 الجاثية
 9  56  3 12  74  - 13 103 العصر  28  31 34 35  22  27 ـمح 66 46 األحقاف
د  23  57  9 31  75  - 32 104 الهمزة  42  32 39 38 67  20  - 95 47 محم 
 14  58  5 18  76  - 19 105 الفيل 64  16  29 82  21  - 111 48 الفتح

  7  48 5 4 28  77  - 29 106 قريش 59  17  18 77  22  - 106 49 الحجرات
  5  49 6 7 16  78  - 17 107 الماعون 25  18  45  2  28 ق 34 50 ق

 11  59  3 14  79  - 15 108 الكوثر 39  19  60 45  23  - 67 51 الذاريات
 13  60  6 17  80  - 18 109 الكافرون  34  33 47 49 52  24  - 76 52 الطور
 65  61  3 85  81  - 114 110 النصر  6  34 61 62 22  25  - 23 53 النجم
 3  62  5 5  82  - 6 111 المسد 28  20  55 35  26  - 37 54 القمر
 17  63  4 21  83  - 22 112 اإلخالص  44  35 77 78 68  27  - 97 55 الرحمن
 15  64  5 19  84  - 20 113 الفلق  15  36 99 96 39  28  - 46 56 الواقعة
 16  65  6 20  85  - 21 114 الناس  41  37 28 29 66  29  - 94 57 الحديد
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 475ص  رموز عد فواصل اآلي
  

 517ص  الترميز المزدوج : بالحروف و  واصل اآلي
   

 537ص  الخاتمة
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