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 بسمميحرلا نمحرلا هللا 
ا٢بمد هلل الذي ميز عصابة السنة أبنوار اليقْب وآثر 
رىط ا٢بق اب٥بداية إىل دعائم الدين وجنبهم زيغ الزائغْب 

لبلقتداء بسيد ا٤برسلْب وضبلؿ ا٤بلحدين ووفقهم 
وسددىم للتأسي بصحبة األكرمْب ويسر ٥بم اقتفاء آاثر 
السلف الصا٢بْب حٌب اعتصموا من مقتضيات العقوؿ 
اب٢ببل ا٤بتْب ومن سّب األولْب وعقائدىم اب٤بنهج ا٤ببْب 
فجمعوا ابلقوؿ بْب نتائج العقوؿ وقضااي الشرع ا٤بنقوؿ 

ن قوؿ ال إلو إال هللا دمحم وٙبققوا أف النطق ٗبا تعبدوا بو م
رسوؿ هللا ليس لو طائل وال ٧بصوؿ إف مل تتحقق 
اإلحاطة ٗبا تدور عليو ىذه الشهادة من األقطاب 

والصبلة على دمحم نبيو ا٤بصطفى ووليو اجملتىب  ،واألصوؿ



6 
 

وشرح لو صدره ورفع لو ذكره ووضع لو الذي أكرمو ؤبّ 
ف أمره عنو وزره وجعل الذلة والصغار على من خال

وأرسلو بكتاب أنزلو فأزاؿ الظُلمة وكشف الغمة وافَبض 
على العباد طاعتو وتعظيمو وتوقّبه وجعل الطرؽ مسدودة 

إال ٤بن سلك طريقو واعَبؼ ٗبحبتو، فيا سعة  جنتوعن 
من وفق لذلك، واي ويح من قصر عن ىذه ا٤بسالك، 

 :أما بعد. صلى هللا وسلم عليو، وزاده فضبًل وشرفاً لديو

ظهرت فإف ال ٱبفى على أرابب الكشف والشهود أنو 
يف عليو أفضل التحيات  والحت على سيد الكائنات

أوائل شهوده وانكشافو ٕبراء عبلمات عامل البلىوت من 
وراء سرادقات عامل ا١بربوت فنودي من وراء عامل العماء 

فنظر بعْب شهوده ٲبنة ويسرة فلم ير  مهيباً  نداء عجيباً 
و ذلك العامل فرأ  ما رأ  وانكشف ٗبا فنظر ٫ب شيئاً 

مث رجع  غريباً  وارتعد ارتعاداً  شديداً  انكشف فرعب رعباً 
دثروين  :اهنع هللا يضر فقاؿحٌب وصل اىل خدٯبة  ىائماً  حائراً  قلقاً 



7 
 

والسورة اشتملت على ٙبدي أىل ، ا٤بدثرفنزلت سورة 
بعد اإلٲباء إىل اإلحصاء  بذكرىمصرحت الكتاب و 
ا تِۡصَكَث َقَضػَ ﴿اآلية  العددي يف َٓ قد أاثر ىذا العدد و  ﴾َقيَۡي

وشكًا واستهزاء يف يف السورة عند نزو٥با بلبلة وفتنة 
فتلقفوا ىذا العدد بقلوب وضعاؼ اإلٲباف  أوساط الكفار

يف  خالية من ا١بدّ  ،خاوية من اإلٲباف عارية من التوقّب هلل
، ىذا العددروف من سخَ وا يَ تلقي ىذا األمر العظيم وراح

يقولوف: إف ىذا إال سحر وينسبونو إىل السحر والشعوذة ف
 مبلبسات إىل ىنا اإلشارة من بد وال .وإفك مفَب  يؤثر

 كتقديس العددىذا  مسألة إىل وأساءتمؤخرًا  حصلت
ويف ا١بهلة يف الدين،  تلفيقات من اشتهر وما البهائيْب

ألىل الكتاب يبعثهم على تصديق  ٙبدّ ذكر ىذا العدد 
ليستيقنوا أف  القرآف إذ كاف ذلك ٩با استأثر بو علماؤىم

ىذه العدة  هللا وال يراتبوا ألهنم ٯبدوفىذا القرآف من عند 
و٤بّا كاف الكبلـ قد أاثر يف النفوس ، يف كتبهم ا٤بنزلة

تساؤاًل عن فائدة جعل خزنة جهنم تسعة عشر جاء 
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إذ أظهر كاف فتنة للذين كفروا   دا١بواب أبف ىذا العد
َِآ ﴿واقعهم وكشف حقيقتهم  ا َجَكيۡ ٌَ َّا  َو ارِ إِل ۡضَدََٰب ٱلنَّ

َ
أ

َلَٰٓهَِهث    ٌَ  ْ ََ َزَفُروا َِّذي َِث  ىِّس َّا فِۡخ ًۡ إِل ُٓ َت َِا ِقدَّ ا َجَكيۡ ٌَ  َو
  ِ ْ إِيَمَٰ ا ٓٔ ُِ ٌَ ََ َءا َِّذي ْ ٱىِۡهَتََٰب َوَيۡزَداَد ٱز ٔا وحُ

ُ
ََ أ َِّذي ََ ٱز ا ىَِحۡصتَۡيلِ

ََ  َولَا يَۡرحَاَب  َِّذي َُِٔن َولَِيُلَٔل ٱز ٌِ ۡؤ ٍُ ۡ ْ ٱىِۡهَتََٰب َوٱل ٔا وحُ
ُ
ََ أ َِّذي ٱز
َرض   ٌَّ  ًِٓ ِ َرل   فِي كُئُب ٌَ ُ ةَِهََٰذا  َراَد ٱَّللَّ

َ
اَذآ أ ٌَ َٰفُِروَن  اۚ َوٱىَۡك

َ يََشآءُ  ٌَ  ُ ًُ  َنَذَٰلَِم يُِغوُّ ٱَّللَّ ا َحۡكيَ ٌَ ۚ َو َ يََشآُء ٌَ ِدي  ۡٓ َوَي
ا ِهيَ  ٌَ ۚ َو َٔ ُْ ا 

َّ َُِٔد َرّبَِم إِل َّا ذِۡنَرىَٰ  - 91أي عدهتم  -ُج إِل
ذكر  للبشر كما نّص  91لعدد وإذا كاف ا ﴾ لِيۡبََضػِ 
فإف ذلك يعِب أف البشر سيصلوف عن  ،ف الكرًنالقرآ

طريق ىذا العدد إىل اليقْب الذي ىو ذكر  وعظة 
إف ذلك سيكوف عن طريق  :أف نقوؿ فاأَلوىل ،وحجة

على  91على أساس العدد  اإلعجاز العددي القائم
وال شك  ،ف اليقْب ال يتحصل إال عن دليل قاطعاعتبار أ

 ترجح ذلك ومن األمور الٍب ،أف ا٤بعجزة ىي دليل قاطع
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ومنها ما  ،سورة ا٤بدثرلؤكده ما ٪بده يف البنية العددية وت
 :يلي
عدا آية واحدة  ،ايت يف سورة ا٤بدثر قصّبة جداً اآل -9

ٍب ال 19 وىي اآلية ،ت للنظرىي طويلة بشكػل الف
 .91ن حكمة ٚبصيص العدد تتحدث ع

 (.1×91)أي  ،كلمة  75تتكوف ىذه اآلية من  -2
القسم األوؿ يتكوف من  :اآلية إىل قسمْب تنقسم -1
وىو القسم الذي يتحدث عن  (2×91)أي  ،كلمة  13

ابلذكر وينتهي عند آخر  91حكمة ٚبصيص العػدد 
َِآ ﴿العبارة  ا َجَكيۡ ٌَ َلَٰٓهَِهث    َو ٌَ َّا  ارِ إِل ۡضَدََٰب ٱلنَّ

َ
َِا  أ ا َجَكيۡ ٌَ َو

 ْ ََ َزَفُروا َِّذي َِث  ىِّس َّا فِۡخ ًۡ إِل ُٓ َت ٔاْ  ِقدَّ وحُ
ُ
ََ أ َِّذي ََ ٱز ىَِحۡصتَۡيلِ

  ِ ْ إِيَمَٰ ا ٓٔ ُِ ٌَ ََ َءا َِّذي ٔاْ  ا َولَا يَۡرحَاَب ٱىِۡهَتََٰب َوَيۡزَداَد ٱز وحُ
ُ
ََ أ َِّذي ٱز

َرض   ٌَّ  ًِٓ ِ ََ فِي كُئُب َِّذي َُِٔن َولَِيُلَٔل ٱز ٌِ ۡؤ ٍُ ۡ  ٱىِۡهَتََٰب َوٱل
َرل   ٌَ ََٰذا  ُ ةَِه َراَد ٱَّللَّ

َ
اَذآ أ ٌَ َٰفُِروَن  واالستيقاف من شأنو  ﴾اۚ َوٱىَۡك

مستضيئًا بشعاع مشوس  قلباً أف يزيد اإِلٲباف إذا صادؼ 
رموا لطائف لبسوا غطاء الرّيب وحُ الفهم، وأّما الذين أُ 
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التحقيق فتَبّجم هبم الظنوف وتنقسم هبم األحواؿ 
ويطيحوف ىف أودية الريب فبل يزدادوف إال جهبًل على 

! والقسم لكفرأئمة ا كما ىو شأفجهل ونفوراً على شك  
كلمة ىي تعقيب على ما ورد يف   91 يتكوف منالثاين 

َ يََشآُء ﴿القسم األوؿ  ٌَ  ُ َ يََشآُءۚ َنَذَٰلَِم يُِغوُّ ٱَّللَّ ٌَ ِٓۡدي  َوَي
َّا ذِۡنَرىَٰ  ا ِهَي إِل ٌَ ۚ َو َٔ ُْ ا 

َّ َٔد َرّبَِم إِل ُِ ًُ ُج ا َحۡكيَ ٌَ وال  ﴾لِيۡبََضػِ  َو
معُب لَبتب االستيقاف وما بعده على جعل عدهتم فتنة 
للكفار وال مدخل الفتتاهنم ابلعدد ا٤بخصوص إال لكونو 

 تفسّب القرآف.أداة من أدوات 
 75آية من سورة ا٤بدثر ىو  91عدد كلمات أوؿ  -4
 19وهبذا يتضح أف عدد كلمات اآلية  (1×91)أي 

 .آية 91دثر يساوي عدد كلمات أوؿ من سورة ا٤ب
وبذلك  تتكوف من ثبلث كلمات 13 رقم اآلية -7

الٍب تتحدث عن حكمة ٚبصيص  19يتضح أف اآلية 
ا تِۡصَكَث ﴿ ضعفًا لقولو تعاىل 91تساوي  91العدد  َٓ َقيَۡي
 .﴾َقَضػَ 
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ّز عدد األحرؼ من بداية سورة ا٤بدثر حٌب قولو ع -6
 .لفتأمّ  (91×91)أي  ،حرفاً  169 ﴾تِۡصَكَث َقَضػَ ﴿وجل 
وىي  (1×91)أي  ،كلمة  75ىي  19اآلية  -5

أو  91آخر آية يف ترتيب ا٤بصحف عدد كلماهتا 
وقد أقسم ا٤بوىل سبحانو بعدىا ابلقمر والليل  ،مضاعفاتو
ؾ أكثر من وىنا ،والشمس قمرأو ٗبعُب آخر ابل ،والصبح

 .تقـو على أساس ىذا العدد عبلقة قائمة بينهما
 أئمة الكفر وقادة النفاؽ كشفيالعددي  حصاءواإل
يدوروف يف حلقة مفرغة وٯبعلهم  الذين يف قلوهبم مرضو 

وال توصلهم إىل ال تقودىم إىل نتائج  عندىم ا٤بقدماتإذ 
أما أصحاب ا٤بنهج اإلٲباين فتقودىم  ،فهم صحيح
من ىذا  صوؿ إىل ا٢بقيقة وإدراؾ ا٢بكمةمنهجيتهم للو 

ٔاْ ﴿تبليغ الوحي  الذي َتَضّمنَ العدد  ةۡيَُغ
َ
ن كَۡد خ

َ
ًَ أ لَِّيۡكيَ

ۡخَصطَٰ ُشظَّ َشۡطٍء َقَدَدۢا
َ
ًۡ َوأ ِٓ ا زََديۡ ٍَ ِ َخاَط ة

َ
ًۡ َوأ ِٓ ِ َلَِٰج َرّب  ﴾رَِسَٰ

وبورود ا٢بقائق من عند هللا عز وجل ٰبصل اليقْب ويزداد  
صدقْب ا٤با٤بؤمنْب و كل ذي إٲباف إٲبااًن ويزوؿ الريب عن 
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هبم مرض والذين  ويُفًب الذين يف قلو  ،من أىل الكتاب
مل يهتدوا لقصد ا٢بق فجعلوا إذ كفروا من أىل الكتاب 

 يستفهم بعضهم بعضًا عن مراد هللا تعاىل هبذا ا٤بثل
 ! مث أخرب تعاىلومرادىم إنكار أصلو وأنو ليس من عند هللا

يضل من يشاء وَيهدي من يشاء ٢بكمة اقتضاىا أنو 
مكابر  فهم  ئسيالناس بْب مراتب  تَ علمو تعاىل فتفاوَ 

بصحة ما نطقت بو الكتب  مهتد موقنبْب و  كافر
ٗبثلو يكوف الناتج  91العدد ُضرب وإذا . اإل٥بية
َِٰٓءيَو ﴿ُٝبَل وىذا  169=91×91 ْ إِۡشَر ا ٓٔ ُِ ومعُب  ﴾َب
أي القيمة العددية لؤلحرؼ، وىو حساب قدًن  (ُٝبَل)

السامّية قبل البعثة النبوية كما استخدمو  عليو تواطأت
الكتب السماوية مث استخدمو  أىل الكتاب يف دراسة
العظيمة ووفاة الرجاؿ لؤلحداث ا٤بسلموف يف التأريخ 

أف حساب ا١بُمل ىو  ...وسيجد القارئا٤بشهورين
يف اإلعجاز العددي للقرآف الكرًن، وقد أُعطي   األساس

 :التاليةة كل حرؼ قيمة عددية على الصور 
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مل أنو ال فرؽ يف القيمة ويبلحظ يف حساب ا١بُ 

العددية بْب األلف وا٥بمزة العتماده على األحرؼ 
وقيمة ا٥بمزة ال ٚبتلف ابختبلؼ  ،األٔبدية وليس ا٥بجائية

بغض النظر عن  (9)ا٢برؼ الذي تُرسم عليو فقيمتها 
لتـز أو ، ر٠بها منفردة أو على ألف أو على واو أو على ايء

ات القرآنية رسم يف حساب ا١بُمل لآلايت والعبار 
و على أف رسم ا٤بصحف العثماين نبّ أو  ،ا٤بصحف العثماين

 عبلمة قاؿ وحياً. ملسو هلآو هيلع هللا ىلصأي إبشراؼ الرسوؿ  ،توقيفي
 وشيخ اإلسبلـ بركة واألواف، الوقت وقطب الزماف
 والعلماء، األولياء وقدوة الغرابء غريب والعواـ، ا٣بواص
 آؿ مهدي دمحم الدين هباء السيد موالان النحرير اإلماـ
 عطر ابلرواس الشهّب ا٢بسِب مث ا٢بسيِب الصيادي خزاـ
 عند جاد أاب حساب: فتوحو علينا وأفاض روحو هللا

 فبل وإال معترباً  كاف صدقاً  وطابق حقاً  وافق إف العارفْب
 .الصواب ىو وىذا
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َِٰٓءيَو ﴿ ٔٓاْ إِۡشَر ُِ  ﴾َب

 هللا رسوؿ إىل السبلـ عليو جربيل ا٤ببلئكة رئيس نزؿ ٤بّا
 الكراـ الصحابة من ٗبحضر َرُجل صورة يف متمثبلً  ملسو هلآو هيلع هللا ىلص
 صنوؼ وشرؼ الوجودات، سيد ومنزلة عظمة مبيناً 

 عن سألو والتسليمات، الصلوات أكمل عليو ا٤بخلوقات،
 اؿفق الساعة عن سألو مث واإلحساف واإلٲباف اإلسبلـ
 السائل من أبعلم عنها ا٤بسؤوؿ ما»: ا٤بصدوؽ الصادؽ
 عن انشئ واالستدراؾ «أشراطها عن سأحدثك ولكن

 الساعة عن تسأؿ ال: معُب على أبشراطها، االىتماـ
صلى هللا عليو وآلو  قاؿ مث بشأهنم، سأنبئك عمَّن واسأؿ
 وا٤براد - أشراطها من فذاؾ رهبا األمة ولدت إذا»: وسلم

 وانقبلب وتغّبه وانعكاسو ا٢باؿ تبدؿ عن اإلخبار
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 ويدفع األرض ٙبكم اإلسبلـ أمة كانت أف فبعد األمور،
َبع ٧بكومة أصبحت ا١بزية، الكتاب أىل ٥با  بِب تتػْ

 وإذا - فيأىا وأيكلوف مقدساهتا يدّنسوف إسرائيل،
 أي «أشراطها من فذاؾ الناس رؤوس ا٢بفاة العراة كانت

 أّكدتو ما وىذا العامل، فيها ٰبكموف الٍب ا٤برحلة ىذه يف
 ٦باالً  يدع ال ٗبا مسلم اإلماـ صحيح يف األخر  الرواية
 ملوؾ البكم الصم العراة ا٢بفاة رأيت وإذا»: للشك
 الرعاع السفلة هبم وا٤براد - أشراطها من فذاؾ األرض
 رسوؿ قاؿ السبلـ عليو جربيل أدبر و٤با ،الشيطاف أولياء
 فجعل «دينهم الناس ليعلم جاء جربيل ىذا: ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هللا
 من حقيقتهم وإدراؾ واقعهم وفهم القـو ىؤالء معرفة ملسو هلآو هيلع هللا ىلص
 من احملق ويظهر الطيب من ا٣ببيث ليتميز الدين
 الداللة يف األبلغ ىو العراة اب٢بفاة والوصف...ا٤ببطل
 يُباىَل  وال ٥بم يُؤبَو وال إليهم يُفَطن ال وأنو تفاىتهم على
 الظنوف تلحقهم وال منهم للتحفظ يُهَتَد  وال هبم

 تطّلب ا٤بؤمن على يتوجب ىنا ومن! وقّلتهم لبذاذهتم
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 وِعظم خطرىم على والتنبَّو أحوا٥بم يف والنظر أخبارىم
 وجو وعلى - التارٱبية ا٤براحل ابستقراء قمنا وإذا...فتنتهم

لك مرحلة ا٣بصوص
ُ
 السعودية الدولة أف ٪بد - ا١بربي ا٤ب

 بيانو سيأيت كما ا٢بديث هبذا ا٤بعنّية ىيأو الوىابية 
 قامت الدولةىذه  أف علـومو ...تعاىل هللا شاء إف مفصبلً 
 ميثاقاً  عقدا وقد الوىاب عبد وآؿ سعود آؿ: أسرتْب على
 الوىاب عبد بن دمحم اإلماـ بْب" الدرعية ميثاؽ" ٠ُبّي

 ـ،9544 ا٤بوافق ىػ9975 عاـ سعود بن دمحم واإلماـ
. ـ9547 ا٤بوافق ىػ9973 عاـ عنو اإلعبلف ومت
َِٰٓءيَو ﴿ ٝبلأف لبلنتباه البلفت و  ْ إِۡشَر ا ٓٔ ُِ يساوي  169 ﴾َب
لفظ  ٝبلوىو كذلك  (الوىابأحفاد سعود وعبد ) لٝب
َجَٰفِلِينَ ٱ﴿ ٍُ ۡ تسعة وقد جاء ىذا اللفظ ٦برورًا ابلياء يف  ﴾ل

ينكروف  وىؤالء ا٤بنافقوف .من القرآف الكرًن موضعاً  عشر
 عود أهنم منآؿ س زعمحيث ي ،نسبتهم إىل أبيهم إسرائيل

ويشّب إىل  )مضر( آؿ عبد الوىاب أهنم من زعموي )ربيعة(
 القسوة إف أال»: عليو ا٤بتفق ا٢بديث يف ملسو هلآو هيلع هللا ىلصذلك قولو 
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 اإلبل أذانب أصوؿ عند الفدادين يف القلوب وغلظ
اإلماـ  ورو  «ومضر ربيعة يف الشيطاف قران يطلع حيث

البخاري يف ا١بامع الصحيح عن أيب ىريرة أنو قاؿ: ٤با 
شاة فيها ُسمٌّ، فقاؿ النيب  ملسو هلآو هيلع هللا ىلصفتحت خيرب أىديت للنيب 

فجمعوا لو،  «كاف ىاىنا من يهوداٝبعوا إيّل من  »: ملسو هلآو هيلع هللا ىلص
؟ «إين سائلكم عن شيء فهل أنتم صادقّي عنو»فقاؿ: 

قالوا:  ؟«من أبوكم»: ملسو هلآو هيلع هللا ىلصفقالوا: نعم، قاؿ ٥بم النيب 
قالوا:  «كذبتم بل أبوكم فبلف»فبلف، فقاؿ: 

َِآ ﴿ اآلية وعدد كلماتا٢بديث. صدقت... ا َجَكيۡ ٌَ َو
ارِ  ۡضَدََٰب ٱلنَّ

َ
َلَٰٓهَِهث   أ ٌَ َّا  َِث   إِل َّا فِۡخ ًۡ إِل ُٓ َت َِا ِقدَّ ا َجَكيۡ ٌَ َو

 ْ ََ َزَفُروا َِّذي ََ  ىِّس َِّذي ْ ٱىِۡهَتََٰب َوَيۡزَداَد ٱز ٔا وحُ
ُ
ََ أ َِّذي ََ ٱز ىَِحۡصتَۡيلِ

  ِ ْ إِيَمَٰ ا ٓٔ ُِ ٌَ َُِٔن  ا َولَا يَۡرحَاَب َءا ٌِ ۡؤ ٍُ ۡ ْ ٱىِۡهَتََٰب َوٱل ٔا وحُ
ُ
ََ أ َِّذي ٱز

َّذِ  رَض  َولَِيُلَٔل ٱز ٌَّ  ًِٓ ِ ََ فِي كُئُب ُ  ي َراَد ٱَّللَّ
َ
اَذآ أ ٌَ َٰفُِروَن  َوٱىَۡك

َرل   ٌَ َ يََشآءُ ةَِهََٰذا  ٌَ  ُ ا  اۚ َنَذَٰلَِم يُِغوُّ ٱَّللَّ ٌَ َ يََشآُءۚ َو ٌَ ِدي  ۡٓ َوَي
َّا ذِۡنَرىَٰ لِيۡبََضػِ  ا ِهَي إِل ٌَ ۚ َو َٔ ُْ ا 

َّ َٔد َرّبَِم إِل ُِ ًُ ُج  75 ﴾َحۡكيَ
عدد الكلمات من أوؿ السورة  يساويالعدد  وىذاكلمة 
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وىي  (٪بد)ل ٝبكما يساوي   ،91اآلية رقم آخر إىل 
 ا٢بفاة العراة طلع وهبا ُبقعة الٍب تتوسط جزيرة العربال

ابن عمر  عن على ٫بو ماورد يف صحيح اإلماـ البخاري
اللهم ابرؾ لنا يف »: ملسو هلآو هيلع هللا ىلصذكر النيب  :رضي هللا عنهما قاؿ

ويف  هللااي رسوؿ  :قالوا «ابرؾ لنا يف ٲبننا اللهم ،شامنا
اللهم ابرؾ لنا يف  ،اللهم ابرؾ لنا يف شامنا» :قاؿ ؟٪بدان
 :فأظنو قاؿ يف الثالثة ؟٪بداناي رسوؿ هللا ويف  :قالوا «ٲبننا
. وقرف «ىناؾ الزالزؿ والفًب وهبا يطلع قرف الشيطاف»

 وتصرفو ملكو و٧بل زمانو وأىلالشيطاف: أولياؤه وحزبو 
وىذا واضح ٤بن أتّمل أشتات قصتهم وىم بنو إسرائيل، 

 استيبلء الشيطاف عليهم وأف ملسو هلآو هيلع هللا ىلصِلم قد عَ و يف القرآف، 
وىذا ا٢بديث  جهتهم فَبؾ الدعاء ٥بم،موضوع ىف  الشرَّ 

 .إلخباره عن موضع خروجهم ملسو هلآو هيلع هللا ىلصَعَلم من أعبلـ نبوتو 
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﴿ َُ لَۡنا ٱزّذِۡنَر َوِإَُّا زَُرۥ إَُِّا َنحۡ َُزَّ
ٔنَ  ـُ  ﴾ىََدَٰفِ

وىناؾ أكثر  ،ىذه اآلية ٙبكم أبف القرآف الكرًن ٧بفوظ
إذا قمنا  :منهاوَنذكر ية لبياف ذلك من طريقة حساب
هبا القرآف الكرًن  الٍب يقصد ﴾الذكر﴿ابستقراء كلمات 

من أوؿ  ﴾ٱزّذِۡنرَ ﴿نجد أف ترتيب كلمة فس (ؿا)وا٤بعّرفة بػ
ترتيب كلمة  مث أييت 97وترتيب السورة  61سورة ا٢بجر 

 96وترتيب السورة  757من أوؿ سورة النحل  ﴾ٱزّذِۡنرَ ﴿
 9931من أوؿ سورة األنبياء  ﴾ٱزّذِۡنرِ ﴿مث ترتيب كلمة 
من أوؿ  ﴾رِ ٱزّذِنۡ ﴿مث ترتيب كلمة  29وترتيب السورة 
مث ترتيب كلمة  27وترتيب السورة  175سورة الفرقاف 
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مث  16وترتيب السورة  62من أوؿ سورة يس  ﴾ٱزّذِۡنرَ ﴿
وترتيب السورة  4من أوؿ سورة ص  ﴾ٱزّذِۡنرِ ﴿ترتيب كلمة 

 61من أوؿ سورة ص  ﴾ٱزّذِۡنرُ ﴿مث ترتيب كلمة  13
وا٤بدىش أف ٦بموع ترتيب السور +  ،13وترتيب السورة 

َُ ﴿ٝبل اآلية  2496تيب الكلمات يساوي تر  إَُِّا َنحۡ
ٔنَ  ـُ ۡنَر َوِإَُّا زَُرۥ ىََدَٰفِ لَۡنا ٱزّذِ   .﴾َُزَّ

 عدد: أقوؿ فحيث ا٤بصطلحات بعض يف قيود على وأنّبو
 يف األوىل اآلية رقم فمن...اآلية إىل اآلية من اآلايت
 ا٤بصحف، ترتيب يف الثانية اآلية رقم إىل ا٤بصحف ترتيب
 فمن...اآلية إىل اآلية أوؿ من اآلايت عدد: أقوؿ وحيث
 الثانية اآلية رقم إىل ا٤بصحف ترتيب يف األوىل اآلية رأس
 اآلية بْب اآلايت عدد: أقوؿ وحيث ا٤بصحف، ترتيب يف

 األوىل اآلية رقم فمن...اآليتْب بْب اآلايت عدد أو واآلية
 ترتيب يف الثانية اآلية رأس إىل ا٤بصحف ترتيب يف

 ا٤بصحف أوؿ من اآلايت عدد: أقوؿ وحيث ا٤بصحف،
 ترتيب: أقوؿ وحيث اآلية، رأس إىل أولو فمن...اآلية إىل
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 اآلية رقم فَبتيب...آخره من أو ا٤بصحف أوؿ من اآلية
 عدد: أقوؿ وحيث آخره، من أو ا٤بصحف أوؿ من

 فمن...العبارة من أو اآلية من ا٢بروؼ عدد أو الكلمات
 آخر إىل أو اآلية آخر إىل: أقوؿ وحيث أو٥با،
 العبارة، يف أو اآلية يف كلمة آخر فَبتيب...العبارة
 القرآف من فهي ﴾...﴿ العبارة أو اآلية ٝبل: أقوؿ وحيث
 وكذلك)...(  ٝبل: قلت القرآف من تكن مل فإف...الكرًن
)...(  القرآنية العبارة أو اآلية مع التاريخ وضعت إف

 ىذا ويف. ا٤بتواترة العشر ابلقراءات البياف ىذا يف وألتـز
 وعلى العناايت، أىل يلحظها مستجادات نفائس البياف
 ولسائر يل بو النفع وأسألو استنادي وإليو اعتمادي هللا

 التوفيق وأسألو ا٤بؤمنْب ٝبيع وعن عِب ورضوانو ا٤بسلمْب
 وموائد إحسانو بعوائد صدوران يشرح وأف كبلمو لفهم
واإلعجاز يف   .خّبه إال يرجى وال غّبه رب ال إنعامو

كتاب هللا الكرًن يعطينا أكثر من داللة يف الربط بْب 
َوَكَذَٰلَِم ﴿اآلايت والكلمات فمثبًل: عدد اآلايت من اآلية 
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ا َقَربِّي   ًٍ ُّ ُخۡه َُزىَۡجَٰ
َ
ُّ كُۡرَءاًُا ﴿إىل اآلية  ﴾اأ َُزىَۡجَٰ

َ
َوَكَذَٰلَِم أ

ا الية من أوؿ يساوي ترتيب اآلية الت 595 ﴾َقَربِّي 
ك  ﴿ا٤بصحف  َُزلَۡنآ إِلَۡيَم ٱىِۡهَتََٰب ةِٱدۡرَّقِ ُمَطّدِ

َ
ا َبيَۡن َوأ ٍَ ِ ّ ا ل

ََ ٱىِۡهَتَِٰب  ٌِ َُزَل يََديِّۡ 
َ
آ أ ٍَ ِ ً ة ُٓ َِ ِِّۖ فَٱۡخُسً ةَۡح ًِا َقيَۡي ٍِ ۡي َٓ َوُم

 ُ كما يساوي عدد اآلايت من أوؿ ا٤بصحف إىل  ﴾ٱَّللَّ
ً ﴿اآلية  ُٓ َِ ِن ٱۡخُسً ةَۡح

َ
ُ َوأ َُزَل ٱَّللَّ

َ
آ أ ٍَ ِ . وعدد الكلمات ﴾ة

ًُ ﴿من أوؿ سورة الرعد إىل آخر اآلية  ُٓ ََ َءاَتۡيَجَٰ َِّذي َوٱز
َ يُِِهُر  ٌَ ۡخَزاِب 

َ
ََ ٱلۡأ ٌِ ُزَِل إِلَۡيَم  َو

ُ
آ أ ٍَ ِ ٱىِۡهَتََٰب َحۡفرَُخَٔن ة

ۦٓۚ  ۡشػَِك ةِِّ
ُ
َ َولَٓا أ ۡخُتَد ٱَّللَّ

َ
ۡن أ

َ
ِمۡرُت أ

ُ
آ أ ٍَ ۥۚ كُۡو إِجَّ ُّ إِلَۡيِّ  َبۡكَغ
ـَٔاِب  ٌَ ْ َوِإلَۡيِّ  ٔا ۡدُق

َ
 َوكَِتَٰب  ﴿يساوي ٝبل اآلية  541 ﴾أ

ۡصُؽٔر   كما يساوي عدد الكلمات من أوؿ السورة إىل   ﴾ٌَّ
ا َقَربِّي  ﴿اآلية  ًٍ ُّ ُخۡه َُزىَۡجَٰ

َ
 .﴾اَوَكَذَٰلَِم أ

 أيب بن علي عن لو واللفظ وأٞبد والبزار يعلى أبو رو 
صلى هللا  هللا رسوؿ ٠بعت: قاؿ عنو هللا رضي طالب

 إف دمحم اي: فقاؿ جربيل أاتين»: يقوؿ عليو وآلو وسلم
 اي ا٤بخرج فأين: لو فقلت: قاؿ بعدؾ ٨بتلفة أمتك
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 كل هللا يقصم بو تعاىل، هللا كتاب: فقاؿ: قاؿ جربيل؟
 قوؿ - مرتْب - ىلك تركو ومن ٪با بو اعتصم من جبار،
 أعاجيبو، تفُب وال األلسن ٚبتلقو ال اب٥بزؿ، وليس فصل
 كائن ىو ما وخرب بينكم ما وفصل قبلكم كاف ما نبأ فيو

 إف: دمحم اي فقاؿ جربيل أاتين»: بلفظ رواية ويف «بعدكم
 والدارمي والبيهقي للَبمذي رواية ويف «بعدؾ مفتونة األمة
 هللا رسوؿ ٠بعت: قاؿ عنو هللا رضي علي عن والبزار
 ا٤بخرج فما قلت: قاؿ «فتنة ستكوف إهنا»: يقوؿ ملسو هلآو هيلع هللا ىلص
 قبلكم ما نبأ  فيو  هللا  كتاب »: قاؿ هللا؟ رسوؿ اي منها
 اب٥بزؿ ليس الفصل ىو بينكم، ما وحكم بعدكم ما وخرب
 غّبه يف ا٥بد  ابتغى ومن هللا، قصمو جبار من َيرّده من

 الصراط وىو ا٢بكيم والذكر ا٤بتْب هللا حبل ىو هللا، أضلو
 وال العلماء منو تشبع وال األىواء بو تزيغ ال الذي ا٤بستقيم
 ا١بن تنتو مل الذي وىو عجائبو تنقضي وال ردٍّ  عن ٱبلق
 بو قاؿ من عجباً، قرآانً  ٠بعنا إان: قالوا أف ٠بعتو حْب
 دعا ومن عدؿ بو حكم ومن ُأِجر بو عمل ومن صدؽ
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 إىل ُىدي بو اعتصم ومن مستقيم صراط إىل َىد  إليو
 .«مستقيم صراط
 تلتمس اإلنسانية ا٤بقاصد إليو ٙبج أف ٲبكن ما أقصى إف
 العزيز، الكتاب ىذا ىو األمور مغاليق يفتح زاداً  فيو

 ال القرآنية الدراسات روافد من غِبٌ  رافدٌ  العددية ومعجزتو
 ما أوؿ سامعيها هبرت الٍب الببلغية ا٤بعجزة عن تِقلّ 
 طبلوة وعليو حبلوة لذلك فوجدوا والنظم ابلبياف هبرهتم
 أصعب الدرجة حيث من وىي وفصاحة، َلَسن أىل وىم
 سلكنا منها، طرؼٍ  ذكر على أنيت و٫بن منااًل، وأعزّ  دركاً 
 عند احملمود هبدي مسَبشدين ا٤بلل، خشية اإلقبلؿ طريق
 وا٣بَلل، ا٣بطأ من مستعصمْب والِنحل، ا٤بلل أرابب

 قل ما الكبلـ وخّب والعمل، القوؿ ألصوب مستوفقْب
 .احملل بلغك ما الزاد من وحسبك ودؿ،
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﴿ َٰٓ ََٰتنِٓط إِۡشَر  ﴾ِءيَو َي

 وأقبل الكرًن كتابو يف إسرائيل بِب سبحانو ا٤بوىل خاطب
 آدـ بقصة ذلك يدي بْب مّهد أف بعد جليل بنداء عليهم
 الذي وميثاقو بعهده ليوفوا وآالئو بنعمو فذكرىم وإبليس
 شكراً  بو، اإلشراؾ وعدـ وعبادتو توحيده من عليهم أخذه
وقولو . التكرًن مقاـ إىل العودة يف ورغبة ٥بم تفضيلو على
﴿ َٰٓ خطاب لذرية يعقوب ويف ذريتو ا٫بصرت  ﴾ِءيَو َيََٰتنِٓط إِۡشَر

األمة اليهودية والنصرانية، وقد خاطبهم هبذا الوصف دوف 
أف يقوؿ: اي أيها اليهود والنصار  ألف من كاف متبعاً دين 

يهودية والنصرانية من غّب بِب إسرائيل ال يعتد هبم أصبًل ال
ألهنم تبٌع لبِب إسرائيل يسوقوهنم إىل موارد التلف وا٥ببلؾ 
فلو آمن بنو إسرائيل آلمن أتباعهم إذ أف ا٤بقلد تبع 
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وألّف ىذا ا٣بطاب للتذكّب بنعم هللا على أسبلفهم  ٤بقلده.
أعقابو مزيد فكاف لندائهم بعنواف كوهنم أبناء يعقوب و 

مناسبة لذلك أال تر  أنو ٤بّا ذكروا بعنواف التدّين بدين 
موسى ذُّكروا بوصف الذين ىادوا، و٤بّا ذُّكروا بعنواف 
التدّين بدين عيسى ذكروا بوصف النصار ، وتوجيو 
ا٣بطاب إىل ٝبيع بِب إسرائيل يشمل علماءىم وعامتهم 

م، وعندما ألف ما خوطبوا بو ىو من التذكّب بعهد هللا ٥ب
يكوف الغرض من ا٣بطاب التنبيو على علمائهم ٪ِبد 

ْ ٱىِۡهَتََٰب ﴿القرآف يعنوهنم بوصف  ٔا وحُ
ُ
ََ أ َِّذي ََ ﴿أو  ﴾ٱز َِّذي ٱز

ًُ ٱىِۡهَتََٰب  ُٓ وقد يستغُب عن ذلك بكوف ا٣برب  ﴾َءاَتۡيَجَٰ
َوكَۡد ﴿ا٤بسوؽ ٩با يناسب علماءىم خاصة كقولو سبحانو 

ا  َشضَن فَرِيق   ٌَ َۢ َبۡكِد  ٌِ ۥ  ُّ ًَّ ُيحَّرِفَُُٔ ِ ُث ًَ ٱَّللَّ َٰ ُكَٔن َنَل ٍَ ًۡ يَۡص ُٓ ِۡ ِ ٌّ

ٔنَ  ٍُ ًۡ َحۡكيَ ُْ ٔهُ َو فإذا جاء ا٣بطاب أبسلوب شامل  ﴾َخَليُ
لعلمائهم وعامتهم صرؼ إىل كل طائفة من الطائفتْب ما 
ىو الئق هبا. والتفطن لرتب البياف يف موارد ىذا النحو 

من مفاتيح الفهم وبوادي مزيد  من ا٣بطاب يف القرآف
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العلم. أخرج ا٢باكم يف ا٤بستدرؾ عن عمراف بن حصْب 
ٰبدثنا عامة ليلو عن بِب  ملسو هلآو هيلع هللا ىلصكاف النيب »هنع هللا يضر قاؿ: 

والبلفت لبلنتباه أف  «إسرائيل ال يقـو إال لعظيم صبلة
َيََٰتنِٓط ﴿٦بموع أرقاـ اآلايت الٍب وردت فيها عبارة 

َٰٓ إِشۡ  يساوي ٝبل )ابن عبد  165يف القرآف الكرًن  ﴾ِءيَو َر
الوىاب، ابن سعود( كما يساوي ٦بموع أرقاـ اآلايت 

َجَٰفُِلٔنَ القرآنية الٍب ورد فيها لفظ ) َجَٰفُِلٔنَ ، ٌُ ٍُ ۡ ( ٱل
َٰٓ ﴿والعجيب أف الفرؽ بْب ٦بموع ٝبل لفظ   ﴾ِءيَو َيََٰتنِٓط إِۡشَر

وبْب ٝبل )يَََٰبِب عبد  2244يف ا٤بواضع الستة من القرآف 
يساوي  2413الوىاب، يَََٰبِب سعود( مكررة ست مرار 

 2413ٝبل )السعودية( وا٤ببلحظ أف ىذا العدد  936
من سورة يونس  13يساوي حاصل ضرب رقم اآلية 

بعدد كلماهتا وىي اآلية الوحيدة يف القرآف الكرًن جاء 
ٔٓ ﴿فيها لفظ  ُِ َِٰٓءيَو َب ْ إِۡشَر ، فهؤالء ىم الذين ومرفوعاً ابلوا ﴾ا

، أذعن ٥بم الفرس والرـو وتَػوَّجوىم ملوكاً  ٰبكموف اليـو
عليهم يف سلسلٍة طويلة من مؤامرة امتدت قرواًن وضع 
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خبل٥با بنو إسرائيل لشركائهم خطة ا٢بروب العا٤بية 
للسيطرة على ببلد اإلسبلـ وُحكم األرض لتجيء ا٢بلقة 

ّبة يف ىذه الصورة الٍب تكاملت. ويكفي أف يعرؼ األخ
ا٤بؤمن عبلقة بِب إسرائيل ابلشيطاف، ليدرؾ النقلة 
الضخمة الٍب أحدثها يف دوؿ الغرب، وإذا كاف الشيطاف 
قد ٛبثل لكفار قريش يف ىيئة شيخ من أىل ٪بد، فإنو قد 
فرّخ يف فارس والرـو وبسط عبقرية، وٛبكن من السيطرة 

 قائدية على زعماء تلك األمم ومفكريها. الفكرية والع
وقد علم الشيطاف اللعْب أف السيطرة على اجملتمعات 
البشرية تبدأ بتغيّب خريطة العامل الذىنية وتوجيهها 
ٗبختلف وسائل توجيو العقوؿ والتصورات النفسانية 
والتحكم ابلنخب دوف أف تدري للوصوؿ إىل ا٢بكومة 

سدة ا٢بكم! وا٤بقلد قد يُنكر الواحدة واعتبلء بِب إسرائيل 
ذلك لكونو ٧بجواًب ابعتقاد سبق إليو منذ الصبا على 
سبيل التقليد فإنو ٠بع من الشيوخ ومن وسائل اإلعبلـ 
علومًا اطمأف إليها وثبت عليها ومل ٱبطر ببالو خبلفها، 
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وىذا ٰبوؿ بينو وبْب حقيقة ا٢بق وٲبنع من أف ينكشف 
حجاب  وىر التقليد، وىيف قلبو خبلؼ ما تلقفو من ظا

عظيم بو ُحجب أكثر الناس ابعتقادات ٝبدت يف 
نفوسهم ورسخت يف قلوهبم وصارت حجااًب بينهم وبْب 

 درؾ ا٢بقائق.
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َلَٰٓهَِهثِ إِنِّي ﴿ ٍَ َوِإۡذ كَاَل َربَُّم لِيۡ
ۡرِض َخيِيَفث   َجاِقو  

َ
 ﴾فِي ٱلۡأ

٠بّاه خليفة ألنو ٱبلفو يف ا٢بكم بْب خلقو وٰبمل األمانة 
الٍب ُعرضت على السماوات واألرض وا١بباؿ، وقد أشار 
السياؽ إىل العبلقة بْب ا٣بليفة وبْب إبليس الذي رفض 
السجود آلدـ معَبضًا على تكرًن هللا لو...والذي ينساؽ 

لى إليو أسلوب النظم أف يكوف العطف يف اآلية الكرٲبة ع
َۢ َبۡكِد ٌِيَثَٰلِِّۦ َوَيۡلَؽُكَٔن ﴿قولو  ٌِ  ِ َد ٱَّللَّ ۡٓ ََ يَُِلُغَٔن َخ َِّذي ٱز

ۡرِض 
َ
ن ئَُضَو َوُيۡفِصُدوَن فِي ٱلۡأ

َ
ۦٓ أ ُ ةِِّ َمَر ٱَّللَّ

َ
آ أ ويؤيده  ﴾ٌَ

ا﴿قوؿ ا٤ببلئكة  َٓ َ ُحۡفِصُد ذِي ٌَ ا  َٓ َتجَۡكُو ذِي
َ
ْ خ ا ٓٔ ُ كما   ﴾كَال

َلَٰٓهَِهثِ إِنِّي َجاِقو  َوِإۡذ كَاَل ﴿يؤيده موقع اآلية  ٍَ فِي  َربَُّم لِيۡ
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ۡرِض َخيِيَفث  
َ
بْب الكبلـ عن ا٤بخادعْب الذين نقضوا  ﴾ٱلۡأ

َيََٰتنِٓط ﴿عهد هللا من بعد ميثاقو وبْب النداء ا١بليل 
َِٰٓءيَو  وما أعقبو من بياف أحوا٥بم ومغيبات أسرارىم  ﴾إِۡشَر

اًء وخفااي أخبارىم؛ فكانت ا٣ببلفة من ىذا الوجو إٲب
إليهم، وتقدير الكبلـ: إين جاعل يف األرض خليفة يفسد 
فيها ويسفك الدماء، وعدؿ عن إسناد الشّر إىل هللا 
تعليماً لؤلدب مع جناب ا٢بق تعاىل. وعدد الكلمات من 

َلَٰٓهَِهثِ إِنِّي َجاِقو  ﴿أوؿ السورة إىل اآلية  ٍَ  َوِإۡذ كَاَل َربَُّم لِيۡ
ۡرِض َخيِيَفث  

َ
ٔايساوي ٝبل ) 422 ﴾فِي ٱلۡأ ق  ةِ إشدَٰ
( والعجيب أف عدد ا٢بروؼ من أوؿ ا٤بصحف ويكلٔب
َلَٰٓهَِهثِ إِنِّي َجاِقو  ﴿إىل اآلية  ٍَ ۡرِض  َوِإۡذ كَاَل َربَُّم لِيۡ

َ
فِي ٱلۡأ

يساوي اتريخ سقوط مكة ا٤بكرمة!  9124 ﴾َخيِيَفث  
وُروي أف األرض ىنا يعِب هبا مكة ا٤بكرمة ألف األرض 

ت ١بميعها أّماً، وألهنا مقّر من مات دحيت منها فصار 
من األنبياء، وأف قرب نوح وىود وصاٌف وغّبىم بْب ا٤بقاـ 

صلى والركن. رو  اإلماـ الطربي عن ابن سابط أف النيب 
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دحيت األرض من مكة »قاؿ:  هللا عليو وآلو وسلم
وكانت ا٤ببلئكة تطوؼ ابلبيت فهي أوؿ من طاؼ بو 

 «عل يف األرض خليفةوىي األرض الٍب قاؿ هللا: إين جا
و٠بيت مكة ا٤بكرمة أـ القر  ألهنا كرباىا وعاصمتها 

َوِإۡذ كَاَل ﴿وكرسيها و٧بل حكمها. وعدد اآلايت من اآلية 
َلَٰٓهَِهثِ إِنِّي َجاِقو   ٍَ ۡرِض َخيِيَفث   َربَُّم لِيۡ

َ
إىل اآلية  ﴾فِي ٱلۡأ

ا َقَربِّي  ﴿ ًٍ ُّ ُخۡه َُزىَۡجَٰ
َ
ةَنِٓط يساوي ٝبل ) 9535 ﴾اَوَكَذَٰلَِم أ
َِٰٓءيَو  ( وىو التاريخ ا٥بجري لسقوط مكة 9141 إِۡشَر

ا َقَربِّي  ﴿ا٤بكرمة، وترتيب اآلية  ًٍ ُّ ُخۡه َُزىَۡجَٰ
َ
من  ﴾اَوَكَذَٰلَِم أ

يساوي ٝبل )مكة ا٤بكرمة  9544أوؿ ا٤بصحف 
( وبسقوط قبلة ا٤بسلمْب سقط ُحكمهم وذلك 9141

إعبلف الدولة السعودية بعد مائة وستة وٜبانْب عاـ على 
. رو  ابن حباف يف  األوىل واستحواذىا على الفرس والرـو

صلى هللا صحيحو عن أيب أمامة قاؿ: قاؿ رسوؿ هللا 
لتنتقضن عر  اإلسبلـ عروة عروة »: عليو وآلو وسلم

فكلما انتقضت عروة تشبث الناس ابلٍب تليها، فأو٥بن 



38 
 

وقد أشار حديث  «نقضاً: ا٢بكم، وآخرىن: الصبلة
جربيل عليو السبلـ من رواية أيب ىريرة هنع هللا يضر يف 
الصحيحْب إىل سقوط حكم ا٤بسلمْب وسلطاهنم وذلك 

إذا كانت ا٢بفاة العراة رؤوس الناس فذاؾ من » يف قولو:
وإذا رأيت ا٢بفاة »ويف لفظ اإلماـ مسلم: « أشراطها

و٤با  «العراة الصم البكم ملوؾ األرض فذاؾ من أشراطها
اإلسبلـ أف تعبد هللا وال تشرؾ »اإلسبلـ قاؿ:  سألو عن

بو شيئا وتقيم الصبلة وتؤيت الزكاة ا٤بفروضة وتصـو 
ومل يذكر ا٢بج وذلك لتبعيتو للمشركْب، خبلفاً  «رمضاف

لرواية عمر بن ا٣بطاب هنع هللا يضر الٍب تشّب إىل الدولة 
السعودية األوىل والثانية قبل سقوط ا٤بسجد ا٢براـ! وا٢بق 

صلى هللا عليو ئح ٤بن أتّمل وأسلم للدليل. وقد حذَّر ال
من األئمة ا٤بضلْب كما جاء يف الصحيحْب  وآلو وسلم

عن حذيفة بن اليماف قاؿ: كاف الناس يسألوف رسوؿ هللا 
عن ا٣بّب وكنت أسألو عن الشر ٨بافة أف يدركِب،  ملسو هلآو هيلع هللا ىلص

هللا  فقلت اي رسوؿ هللا إان كنا يف جاىلية وشر فجاءان
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« نعم»هبذا ا٣بّب فهل بعد ىذا ا٣بّب من شر؟ قاؿ: 
نعم، وفيو »قلت: وىل بعد ذلك الشر من خّب؟ قاؿ: 

قـو يهدوف بغّب ىديي »قلت: وما دخنو؟ قاؿ: « دخن
قلت: فهل بعد ذلك ا٣بّب من شر؟ « تعرؼ منهم وتنكر

نعم، دعاة على أبواب جهنم من أجاهبم إليها »قاؿ: 
ىم »اي رسوؿ هللا صفهم لنا، قاؿ: قلت: « قذفوه فيها

أراد أهنم من العرب  - «من جلدتنا ويتكلموف أبلسنتنا
قلت:  -وأهنم يف الظاىر على ملتنا ويف الباطن ٨بالفوف 

تلـز ٝباعة ا٤بسلمْب »فما أتمرين إف أدركِب ذلك؟ قاؿ: 
 9124وقد سقط حكم ا٤بسلمْب عاـ  -« وإمامهم

وبعد ذلك مل يعد ٥بم ٝباعة وال إماـ يقـو أبمرىم 
قلت: فإف مل يكن ٥بم ٝباعة وال إماـ؟ قاؿ:  -وسلطاهنم 

فاعتزؿ تلك الفرؽ كلها ولو أف تعض أبصل شجرة »
 يكن مل إذا وا٤بعُب «حٌب يدركك ا٤بوت وأنت على ذلك

 شدة ٙبمل على صربوال ابلعزلة فعليك خليفة األرض يف
 فيو قنعت ولو بعده غاية ال اعتزاالً  الناس اعتزؿ أي الزماف
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 ويف ا٤بشقة، مكابدة عن كناية وىو الشجرة أصل بعضّ 
 أحزاابً  الناس فافَبؽ إماـ للناس يكن مل مٌب أنو ا٢بديث

 ذلك استطاع إف ا١بميع ويعتزؿ الفرقة يف أحداً  يتبع فبل
 يف جاء ما يتنزؿ ذلك وعلى الشر يف الوقوع من خشية
. منها االختبلؼ ظاىره ما بْب ٯبمع وبو األحاديث سائر

صلى هللا عليو وىذا حديث عظيم بْبَّ فيو ا٥بادي األعظم 
األطوار الٍب ستطرأ على أمتو والفًب الٍب  وآلو وسلم

تعصف هبا وا٤بخرج منها، وقد ٙبقق كل ما أخرب بو، فقد  
احملض بعد كانت بعده خبلفة راشدة وىي من ا٣بّب 

النبوة، مث حدث بعد ذلك ا٣بّب الذي فيو دخن حيث 
ا٣بلفاء الذين يُعرؼ منهم ويُنَكر إذ يهتدوف بغّب ىديو 

يف سياسة األمة واستمّر ذلك حٌب طلوع أولياء  ملسو هلآو هيلع هللا ىلص
كما أشار ا٢بديث عند اإلماـ   9544الشيطاف عاـ 

الشياطْب يف وسيقـو فيهم رجاؿ قلوهبم قلوب »مسلم: 
قاؿ: قلت: كيف أصنع اي رسوؿ هللا إف  «جثماف إنس

تسمع وتطيع لؤلمّب وإف ُضِرب »أدركت ذلك؟ قاؿ: 
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صلى هللا عليو وقد أمر « ظهُرؾ وُأِخذ ماُلك فا٠بع وأطع
بلزـو إماـ ا٤بسلمْب وٝباعتهم الٍب تزامن  وآلو وسلم

سقوطها مع سقوط ِقبلتهم! والعجيب أف عدد اآلايت 
ۡرِض ﴿صحف إىل اآلية من أوؿ ا٤ب

َ
ًۡ ُخيََفآَء ٱلۡأ  ﴾َوَيۡجَكيُُس

ا َقَربِّي  ﴿ يساوي ٝبل اآلية 1223 ًٍ ُّ ُخۡه َُزىَۡجَٰ
َ
اۚ َوَكَذَٰلَِم أ

ً َبۡكَد  ُْ آَء َٔ ْۡ
َ
َتۡكَج أ َِ ٱتَّ ِ ََ َوىَه ٌِ ا لََم  ٌَ  ًِ ََ ٱىۡكِيۡ ٌِ ا َجآَءَك  ٌَ

ٌَِ َولِّي    ِ ورة الرعد وعدد ا٢بروؼ من أوؿ س ﴾َولَا َواق   ٱَّللَّ
يساوي عدد اآلايت من أوؿ  1923إىل آخر اآلية 

ًۡ ﴿ا٤بصحف إىل اآلية  َ َول
َ
ًۡ  حَُسَأ ُٓ َّ ۥ  َءايَث  ل ُّ ٍَ ن َحۡكيَ

َ
أ

 ْ ُؤا َِٰٓءيَو  ُقيََمَٰٓ ۡو ﴿وعدد الكلمات بْب العبارة  ﴾ةَنِٓط إِۡشَر َْ

وِيسَرُ 
ۡ
َّا حَأ ُروَن إِل ـُ  ﴿والعبارة  ﴾يَِ

َ
ًۡ ُخيََفآَء ٱلۡأ  ﴾ۡرِض َوَيۡجَكيُُس

يساوي عدد الكلمات من اآلية التالية إىل  21941
ًۡ ﴿آخر ا٤بصحف  َ َول

َ
ًۡ  حَُسَأ ُٓ َّ ْ  َءايَث  ل ُؤا ۥ ُقيََمَٰٓ ُّ ٍَ ن َحۡكيَ

َ
 أ

َِٰٓءيَو   .﴾ةَنِٓط إِۡشَر
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ا َقَربِّي   ًٍ ُّ ُخۡه َُزىَۡجَٰ
َ
َٰلَِم أ  اَوَكَذ

 نزولو، عند للقرآف الكتاب أىل تلقي حاؿ تعاىل ذكر ٤با
البلفت و  ،بينهم للحكم أُنزؿ القرآف أف بياف على عرَّج

 9544 من أوؿ ا٤بصحف اآليةترتيب أف لبلنتباه 
كما   ،األوىلالسعودية  الوىابيةخ إعبلف الدولة اتري يساوي

"وكذلك" وقولو  (9141يساوي ٝبل )مكة ا٤بكرمة 
مركب من كاؼ التشبيو واسم اإلشارة، وىو يدؿ على 
تشبيو شيء بشيء، وا٤بشبو بو متقرر يف العلم مشار إليو 
مفهـو من السياؽ، واإلشارة للتعظيم وتنزيل البعد الرتيب 
منزلة البعد ا٢بقيقي أي ِمثل ذلك اإلنزاؿ البديع الشأف 

عربياً، ا٤بنطوي على أحواؿ أىل الكتاب أنزلناه حكمًا 
ووجو اإلتياف إبشارة البعيد التنبيو على عظم ا٤بشار إليو، 
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وأتخّب ا٤بشار إليو عن اإلشارة استعماؿ بليغ يف مقاـ 
 أي: النهاية بلوغ إىل ا٥بداية تفسّب صاحب قاؿ التشويق،

 األحزاب، بعض فأنكره دمحم اي الكتاب عليك أنزلنا كما
 ويف. اىػ. عربياً  حكماً  وا٢ُبكم الذكر أنزلنا أيضاً  كذلك
 أبنو ابتداء بو ا٤بخاطبْب العرب على امتناف عربياً  كونو
 يكوف أف وٯبوز...منكريهم رأي أبفنِ  تعريض وفيو بلغتهم
 أنزلنا ا٤بناؿ، البعيد ا٤بثاؿ البديع اإلنزاؿ ىذا ومثل: ا٤بعُب
 أراؾ ٗبا ا٤بستخلفْب بْب ٙبكم أف وأمرانؾ عربياً  ا٢بكم
 عليو جربيل الوحي أمْب ٕبديث ا٤بعنيوف وىم...هللا

 اإلماـ مسند يف ورد ما ٫بو على - أعلم وهللا - السبلـ
قاؿ: جلس رسوؿ  عنهما هللا رضي عباس ابن عن أٞبد
٦بلسًا لو فأاته جربيل عليو السبلـ فجلس بْب  ملسو هلآو هيلع هللا ىلصهللا 

واضعًا كفيو على ركبٍب رسوؿ هللا  ملسو هلآو هيلع هللا ىلصيدي رسوؿ هللا 
قاؿ رسوؿ اي رسوؿ هللا حدثِب ما اإلسبلـ؟ ، فقاؿ: ملسو هلآو هيلع هللا ىلص
اإلسبلـ أف تسلم وجهك هلل وتشهد أف ال إلو »: ملسو هلآو هيلع هللا ىلصهللا 

قاؿ:  «إال هللا وحده ال شريك لو وأف دمحما عبده ورسولو
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لت ذلك فقد إذا فع»قاؿ:  فإذا فعلت ذلك فأان مسلم؟
قاؿ اي رسوؿ هللا فحدثِب ما اإلٲباف؟ قاؿ:  «أسلمت

اإلٲباف أف تؤمن ابهلل واليـو اآلخر وا٤ببلئكة والكتاب »
والنبيْب وتؤمن اب٤بوت واب٢بياة بعد ا٤بوت وتؤمن اب١بنة 
 «والنار وا٢بساب وا٤بيزاف وتؤمن ابلقدر كلو خّبه وشره

ا فعلت ذلك إذ»قاؿ: فإذا فعلت ذلك فقد آمنت؟ قاؿ: 
قاؿ  اي رسوؿ هللا حدثِب ما اإلحساف؟قاؿ:  «فقد آمنت
اإلحساف أف تعمل هلل كأنك تراه فإنك »: ملسو هلآو هيلع هللا ىلصرسوؿ هللا 

اي رسوؿ هللا فحدثِب مٌب قاؿ:  «إف مل تره فإنو يراؾ
سبحاف هللا يف ٟبس من »: ملسو هلآو هيلع هللا ىلصقاؿ رسوؿ هللا  الساعة؟

اَقثِ ﴿إال ىو  الغيب ال يعلمهن ًُ ٱلصَّ َ ِقَِدهُۥ ِقيۡ إِنَّ ٱَّللَّ
ا حَۡدرِي َجۡفس   ٌَ رَۡخاِمِۖ َو

َ
ا فِي ٱلۡأ ٌَ  ًُ اَذا  َوُيؼَّزُِل ٱىَۡغۡيَد َوَيۡكيَ ٌَّ

ا   ۡرض  حَۡسِصُب َغد 
َ
ّيِ أ

َ
ا حَۡدرِي َجۡفُسۢ ةِأ ٌَ ُٔتۚ إِنَّ ٱ َو ٍُ َ َت َّللَّ

 ۢ ًٌ َختِؽُر ولكن إف شئت حدثتك ٗبعامل ٥با دوف  ﴾َقيِي
قاؿ رسوؿ هللا أجل اي رسوؿ هللا فحدثِب، قاؿ:  «ذلك
إذا رأيت األمة ولدت ربتها أو رهبا ورأيت »: ملسو هلآو هيلع هللا ىلص
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أصحاب الشاء تطاولوا ابلبنياف ورأيت ا٢بفاة ا١بياع العالة 
 «كانوا رؤوس الناس فذلك من معامل الساعة وأشراطها

رسوؿ هللا ومن أصحاب الشاء وا٢بفاة ا١بياع اي قاؿ: 
 .«العرب»قاؿ: العالة؟ 

رفع بِب إسرائيل ويبسط و٤بّا أراد هللا يف ىذه ا٤برحلة أف ي
٥بم الفرس والرـو وظفرىم هبم حٌب أطاعهم  سخَّرأيديهم 

من يف سائر جهات الدنيا وانقادوا ٥بم كما ينقاد ا١بمل 
 العظيم للصيب الضعيف!

تهم! ومن على تفاىتهم وقلّ  يدؿّ ل ا٢بفاةبػ وصفهم وردو 
أحوا٥بم  معرفةدراسة واقعهم و ىنا يتوجب على ا٤بؤمن 

م وِعظ خطرىم يتنبَّو علىتهم و حقيقوفهم 
والعجيب أف عدد ا٢بروؼ من أوؿ سورة الرعد ...فتنتهم

ا َقَربِّي  ﴿إىل العبارة  ًٍ ٦بموع أرقاـ  1366يساوي  ﴾اُخۡه
 األلفاظ التالية يف القرآف الكرًنت فيها اآلايت الٍب ورد

َِٰٓءيَو ) ْ إِۡشَر ا ٓٔ ُِ َِٰٓءيَو  ،َب وعدد الكلمات من أوؿ  !(ةَنِٓط إِۡشَر
ا َقَربِّي  ﴿السورة إىل العبارة  ًٍ يساوي ٝبل  547 ﴾اُخۡه
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ٔد) وعدد  .رسم ا٤بصحف وفق (ةنٓط إسػَٰٓءيو وُعَٰػىَٰ  يٓ
ا َقَربِّي  ﴿الكلمات من العبارة  ًٍ إىل آخر السورة  ﴾اُخۡه

األلفاظ التالية يف القرآف الكرًن  يساوي عدد ورود 931
َِٰٓءيَو ) ْ إِۡشَر ا ٓٔ ُِ َِٰٓءيَو ، َب ْۡو، ةَنِٓط إِۡشَر

َ
، ََُصََٰرىَٰ ، ٱىِۡهَتَٰبِ  أ

َصََٰرىَٰ  ا، ٱلنَّ ٔد، َُۡعَػاجِّي  ُٓ ْ ، ٱلَۡي اُدوا ٔدِيّ  ، َْ ُٓ ًٔدا، اَح ( ما عدا ُْ
نصف ل فتأمّ نيب هللا ىود. 

ُ
يف كيفية ىذا الَبتيب مث أيها ا٤ب

فإف فيها أسرارًا عجيبة وتنبيهات اآلية أتمل يف ألفاظ 
على أمور عالية لتقف على طرؼ من ىذا اإلعجاز الذي 
رٗبا رمت بو العقوؿ الضعيفة أو ا٤بتعصبة الٍب مل تؤِت 

  النظر والبحث حقو.

و٤بّا كاف لبِب إسرائيل دور كبّب يف البشرية على مر 
ت ٥بم آاثر خفية متجددة ال يدركها اإلنساف العصور وكان

بوسائل معرفتو الذاتية؛ انسب أف يُفرِد ٥بم السياؽ القرآين  
كل ىذه ا٤بساحة ويربطهم ابألمم الغابرة ُمبّيناً استخبلفهم 
يف األرض، واالستخبلؼ: ىو تفويض ٕبكم األرض 
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وسياسة الناس وفق عقد بْب ملك ا٤بلوؾ وبْب ا٤بفوضْب 
وىذه اآلية تعترب واسطة عقد القرآف األرض،  اب٢بكم يف

الذي تدور آايتو عليهم وتشّب سائر خطوطو إليهم وتُغرز 
 1223جل خيوطو فيهم، وا٤بفاجئ أف ٝبل اآلية 

٦بموع أرقاـ اآلايت القرآنية الٍب وردت فيها ٝبيع يساوي 
ُّ ، كُۡرَءاًُا، كُۡرَءان، ٱىُۡلۡرَءانألفاظ القرآف وىي )  (.كُۡرَءاَُ
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ً َبۡكَد ﴿ ُْ َٔآَء ْۡ
َ
َتۡكَج أ َِ ٱتَّ ِ ا َوىَه ٌَ

 ِ ََ ٱَّللَّ ٌِ ا لََم  ٌَ  ًِ ََ ٱىۡكِۡي ٌِ َجآَءَك 
 ﴾َولَا َواق   ٌَِ َولِّي  

، ا٤بدلوؿ عليهم ٗبعونة السياؽ ىل الكتابألالضمّب 
وا٤بعُب: ولئن اتبعت أىواءىم بعد وضوح الربىاف 

 واؽ وال يشفع ويلواإلحاطة ٕبقيقة األمر ما لك من 
، ويف ذلك لطف للسامعْب وإ٥باب للثبات ويدفع ينصر

ن يتبع ا٥بو  ويَبؾ الدليل بعد ٤بعلى ا٢بق وزايدة ٙبذير 
ّب جوااًب للشرط كناية عن إانرتو، وجعل نفي الويل والنص
عدد اآلايت ا٤ببلحظ أف و ، ا١بواب وىو ا٤بؤاخذة والعقوبة

ُٔد َولَا ٱلنََّصََٰرىَٰ َختَّطَٰ حَتَّتَِف ﴿ بْب اآلية ُٓ َوىََ حَۡرَضطَٰ َقَِم ٱلَۡي
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َدىَٰٰۗ  ُٓ ۡ َٔ ٱل ُْ  ِ َدى ٱَّللَّ ُْ ۗۡ كُۡو إِنَّ  ًۡ ُٓ ً ِميََّخ ُْ َٔآَء ْۡ
َ
َتۡكَج أ َِ ٱتَّ ِ َوىَه

ِ ٌَِ َولِّي   ََ ٱَّللَّ ا لََم ٌِ ٌَ  ًِ ََ ٱىۡكِيۡ َِّذي َجآَءَك ٌِ َولَا  َبۡكَد ٱز
ا َقَربِّي  َوكَ ﴿واآلية  ﴾َُِطؽرٍ  ًٍ ُّ ُخۡه َُزىَۡجَٰ

َ
ۚ َذَٰلَِم أ َِ ٱتَّتَۡكَج ا ِ َوىَه

ً َبۡكَد  ُْ َٔآَء ْۡ
َ
ِ ٌَِ َولِّي  أ ََ ٱَّللَّ ا لََم ٌِ ٌَ  ًِ ََ ٱىۡكِيۡ ا َجآَءَك ٌِ ٌَ 

يساوي ٝبل )أىواء اليهود والنصار   9696 ﴾َولَا َواق  
 ( وىو التاريخ ا٥بجري إلعبلف ميثاؽ الدرعية.9973

وا٤بؤمن يبحث عن ٪باة نفسو، ومن تشبو بقـو فهو منهم  
كما رو  اإلماـ أبو داود يف السنن عن ابن عمر رضي 

من تشبو بقـو فهو »: ملسو هلآو هيلع هللا ىلصهللا عنهما قاؿ: قاؿ رسوؿ هللا 
وقد أمر تعاىل ابتباع الشريعة احملمدية الثابتة  .«منهم

ل الكتاب ابلدالئل وا٢بجج، والعدوؿ عن طريقة أى
ومتاركة ما ال حجة عليو من أىوائهم ودينهم ا٤ببِب على 

ًَّ َجَكيَۡجََٰم عَؼَؽَٰ َشِػيَكث  ﴿ما أحدثوه من البدع  ۡمرِ  ُث
َ
ََ ٱلۡأ ِ ٌّ

ا َولَا حَتَّتِفۡ  َٓ ٔنَ  فَٱحَّتِۡك ٍُ ََ لَا َحۡكيَ َِّذي َٔآَء ٱز ْۡ
َ
والذين ال  ﴾أ

يعلموف ىم الذين اختلفوا يف الكتاب من بِب إسرائيل 
وىذا التأويل يظهره موقع اآلية عقب ذكرىم، و٤بّا اغَبوا 
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بعلمهم ُحجبوا عن هللا، والعلم الذي َٰبُجب عن هللا 
جهل على ا٢بقيقة، كما أف ا١بهل الذي يوصل إىل هللا 

 لَا حَتَّتِفۡ وَ ﴿علٌم على ا٢بقيقة، وعدد ا٢بروؼ من العبارة 
ٔنَ  ٍُ ََ لَا َحۡكيَ َِّذي َٔآَء ٱز ْۡ

َ
يساوي  9993إىل آخر السورة  ﴾أ

٦بموع أرقاـ اآلايت القرآنية التسع عشرة الٍب ورد فيها 
َجَٰفِلِينَ ٱ﴿لفظ  ٍُ ۡ مث عّلل تعاىل النهي عن اتباع أىوائهم  ﴾ل
ِ َشۡيـٔ  ﴿بقولو  ََ ٱَّللَّ ٌِ ْ َقَِم  ٔا ُِ ًۡ ىََ ُحۡغ ُٓ ۚ َوِإنَّ إِجَّ ٍِيَن  ا َٰيِ ٱىظَّ

ۡولَِيآُء َبۡكظ  
َ
ًۡ أ ُٓ من آخر ا٤بصحف  وترتيب اآلية ﴾َبۡكُغ
يساوي اتريخ إعبلف ميثاؽ الدرعية، والعجيب  9547

 9911أف عدد ا٢بروؼ من ىذه اآلية إىل آخر السورة 
يساوي التاريخ ا٥بجري إلعبلف إمارة الدرعية! وحاصل 

ٝبل )َحَفدة  237ا يساوي ضرب رقم اآلية بعدد كلماهت
وقد مضت القروف تلو القروف ترسم مصداؽ  يعقوب(

ىذه الكلمات الصادقة، فقد ويل بعضهم بعضًا يف حرب 
يف ا٤بدينة الشريفة وويل بعضهم بعضًا يف   ملسو هلآو هيلع هللا ىلصسيدان دمحم 

كل فجاج األرض على مدار التاريخ، ومل يقع يف األرض 
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الوصف ا٤بستدًن. إال ما قرره القرآف ا٢بكيم يف صيغة 
وبعد أف أوصل سبحانو إىل ىذا ا٢بد من البياف، الفائت 

هُِر ﴿ لقو  اإلنساف، قاؿ مَبٝبًا عن القرآف َهََٰذا ةََصَٰٓ
د   ُْ َِّاِس َو م  ئُكُِِٔنَ  َوَرۡحمَث  ى لِي ۡٔ وترتيب اآلية من آخر  ﴾ىَِّل
يساوي ترتيب اآلية التالية من أوؿ  9544ا٤بصحف 
ا َقَربِّي   َوَكَذَٰلَِم ﴿ا٤بصحف  ًٍ ُّ ُخۡه َُزىَۡجَٰ

َ
َتۡكَج أ َِ ٱتَّ ِ ۚ َوىَه ا

ً َبۡكَد  ُْ آَء َٔ ْۡ
َ
ٌَِ َولِّي  أ  ِ ََ ٱَّللَّ ٌِ ا لََم  ٌَ  ًِ ََ ٱىۡكِيۡ ٌِ ا َجآَءَك  ٌَ 

واعلم أف ا٥بو  أعظم ما ُعبد من دوف هللا ولوال  ﴾َولَا َواق  
قوة سلطانو يف اإلنساف ما أثّر مثل ىذا األثر فيمن ىو 

ُّ ﴿كما قاؿ تعاىل   على علم َٰ ى َٔ َْ ۥ  ُّ َٓ َٰ َخَذ إَِل َِ ٱتَّ ٌَ فََرَءيَۡج 
َ
أ

ُ عَؼَؽَٰ ِقيۡم   َُّر ٱَّللَّ َعس
َ
َ  َوأ ًَ عَؼ كِِّۦ َوكَيۡتِِّۦ وََجَكَو عَؼَؽَٰ وََخَخ ٍۡ ؽَٰ َش

َٔة   فَلَا ةََعػِهِۦ ِغَشَٰ
َ
ِۚ أ َۢ َبۡكِد ٱَّللَّ ٌِ ِديِّ  ۡٓ َ َح ٍَ ُرونَ  َذ  ﴾حََذنَّ

 9941إىل ىذه اآلية وعدد ا٢بروؼ من أوؿ السورة 
يساوي ٝبل )آؿ الشيخ، آؿ سعود( وإسناد ا٣بتم 
ا٤بستعمل ٦بازًا إىل هللا تعاىل للداللة على ٛبكن معُب 
ا٣بتم من ٠بعهم وقلوهبم وأف ال يرجى زوالو كما حكى 
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ََ َزَفُرو﴿تعاىل عنهم يف مطلع سورة البقرة  َِّذي ْ إِنَّ ٱز َٔآٌء  ا َش
 ًۡ ُٓ َُذۡرَت

َ
ًۡ َءأ ِٓ ۡي

ُِٔنَ  َقيَ ٌِ ًۡ لَا يُۡؤ ُْ ًۡ حُِِذۡر َ ۡم ل
َ
و٤بّا عاندوا  ﴾أ

ا٢بق صارت أ٠باعهم وقلوهبم كا٤بختـو عليها يف عدـ 
االنتفاع اب٤بواعظ ونفوذىا إليها، وصارت أبصارىم  
كا٤بغطاة بغشاوات فبل تنتفع ٗبشاىدة ا٤بصنوعات اإل٥بية 

 الدالة على توحيده تعاىل.
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 الشرؾ يف ا٢بكم

ًۡ َءايًَث ﴿عدد ا٢بروؼ من اآلية ا٤ببلحظ أف  ُٓ َّ ًۡ يَُسَ ل َ َول
َ
أ

 ْ ُؤا ۥ ُقيََمَٰٓ ُّ ٍَ ن َحۡكيَ
َ
َِٰٓءيَو  أ  544إىل آخر السورة  ﴾ةَنِٓط إِۡشَر

َخد  َولَا يُۡضػُِك ﴿ العبارةيساوي ٝبل 
َ
ۦٓ أ ٍِِّ وقرأ  ﴾افِي ُخۡه
انىية،  ﴾لَا﴿الشامي بتاء ا٣بطاب وجْزـ الكاؼ على أف 

وىذا ا٣بطاب ا٤بوجَّو إىل الرسوؿ األعظم أبلغ يف الداللة 
على النهي وأكشف لُقبح ا٤بنهي عنو، وفيو تشنيع 

 خيوطوت ٘بمع الذي لشرؾذلك ااب٤بشركْب وتفظيع ل
ث ا٤بستعمرات وبْب مبعو  بْب ا٢بفاة العراة ابللقاء

فدتو ـ الذي أو 9591ىػ ا٤بوافق 9927الربيطانية عاـ 
مث كاف اللقاء  ،إىل جزيرة العرب ٕبثاً عن بِب إسرائيل الرـو

 ،ـ9513ىػ ا٤بوافق 9941التارٱبي اآلخر واألىم عاـ 
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الٍب كانت ال تغيب عنها االمرباطورية بعد عودتو من 
كاف ٗبثابة تسليم زماـ ا٢ُبكم لبِب   وىذا ا٢بدث الشمس!
و٤بّا كاف ! !!البيعة على السمع والطاعة أو إسرائيل

الشيطاف اللعْب ىو الذي ٞبلهم على الشرؾ واٚباذ 
لبِب إسرائيل  ّبىاتسخقاـ إبغواء األمم و و  ،الشركاء

 م؛ٖبدمته قائمة م٥ب منقادة وجعلها عهايطو وت واستعبادىا
 رو ىذا التنبيو عليو والتحريض على قتاؿ أوليائو!  انسب

عن ابن عمر رضي هللا عنهما أنو ٠بع رسوؿ هللا  الشيخاف
ىنا من ىا أال إف الفتنة» :وىو مستقبل ا٤بشرؽ يقوؿ ملسو هلآو هيلع هللا ىلص

والفتنة يف استخداـ الشارع  «حيث يطلع قرف الشيطاف
كما قاؿ   ،والكفرالشرؾ  :إذا جاءت غّب مضافة يراد هبا

َِث  ﴿تعاىل  ًۡ َختَّطَٰ لَا حَُسَٔن فِۡخ ُْ َٰخِئُ يعِب  ﴾َوَق
 وإخراجهم من جزيرة...وانتفاء الفتنة يتحقق بقتلهم شرؾ

الشيخاف عن ابن عباس رضي هللا عنهما  العرب كما رو 
أخرجوا ا٤بشركْب من جزيرة »قاؿ:  ملسو هلآو هيلع هللا ىلصأف رسوؿ هللا 

وا٤بقصود من اآلية وا٢بديث ٚبليص جزيرة العرب  «العرب
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ألف هللا اختارىا ألف تكوف  من الشرؾ وعمـو اإلسبلـ ٥با
وال ٲبكن ٚبصيص جزيرة ، معينوقلب اإلسبلـ ومنبع 

فتحقق هبذه العرب إال على وجو قياـ دولة ٙبكم األرض، 
 إف قليبًل من عثر عليها ٣بفائها.ا٤بسألة ف
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ًۡ َءايًَث ﴿ ُٓ َّ ًۡ يَُسَ ل َ َول
َ
ن أ

َ
أ

 ْ ُؤا ۥ ُقيََمَٰٓ ُّ ٍَ َِٰٓءيَو  َحۡكيَ  ﴾ةَنِٓط إِۡشَر

من معجزات القرآف أنو شرح من أحواؿ بِب إسرائيل ما ال 
يعلمو إال أحبارىم وخاصتهم مع حرصهم على كتمانو 

خشية ا٤بزاٞبة يف ا١باه وا٢بكم فجاء القرآف  االستئثار بوو 
٩با يقصوف منو  صادعًا ٗبا ال يعلمو غّب خاصتهم

مقاـ ا٤بعجزة  فكانت ىذه ا٤بعجزة العددية قائمة العجب!
ورفع  ﴾حَُسَ﴿ بتاء التأنيث يفقرأ الشامي و غية...الببل

 ىذه القراءةٝبل اآلية وفق ا٤بدىش أف و  ﴾َءايَث  ﴿التاء يف 
﴿ ًۡ َ َول
َ
ًۡ  حَُسَأ ُٓ َّ ْ  َءايَث  ل ُؤا ۥ ُقيََمَٰٓ ُّ ٍَ ن َحۡكيَ

َ
َِٰٓءيَو  أ  ﴾ةَنِٓط إِۡشَر

يساوي التاريخ ا٥بجري إلعبلف ا٤بملكة العربية  9179
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٧بموؿ على ٧بذوؼ  ﴾حَُسَ﴿ والتأنيث يف .السعودية
أومل تكن ٥بم القصة  :والتقدير قصة االستخبلؼ.تقديره: 

واالستفهاـ إنكاري ؟ ِعلُم علماء بِب إسرائيل بو آية
 ةِيَِصاٍن َقَربِّي  ﴿ قولو وإيراد اآلية عقبتوبيخي تقريعي. 

تِين   ىِينَ  ١٩٥ٌُّ وَّ
َ
ۥ ىَِفظ ُزُبرِ ٱلۡأ ُّ من  بِب إسرائيل يؤكد أف ﴾َوِإَُّ

فعدد الكلمات من أوؿ السورة إىل آخر اآلية  ،العرب
تِين   ةِيَِصاٍن َقَربِّي  ﴿ )آؿ الشيخ، يساوي ٝبل  9941 ﴾ٌُّ

من العرب على ٫بو ما ورد يف  معلى أهن داللة آؿ سعود(
إذا رأيت ا٢بفاة العراة يعِب العرب »ا٢بديث عند البزار: 

 الصغّب السنن ويف «أحسبو قاؿ يتطاولوف يف البنياف
 البناء يف يتطاولوف العراة ا٢بفاة العالة رأيت إذا»: للبيهقي
 «العرب»: قاؿ العراة؟ ا٢بفاة العالة ما: قاؿ «ملوكاً  وكانوا

وا٢بق الئح ٤بن أبصر الدليل، والطريق واضح ٤بن طلب 
 وأقاـا٤بوىل سبحانو عناد بِب إسرائيل  بّْب مث السبيل. 

إف ىذا  :إىل التفكر وكأنو يقوؿىم ودعاا٢بجة عليهم 
أزاح ف ،القرآف أنزلتو إليكم بلغتكم ال بلغة أجنبية عنكم
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لو نزلو على وأخرب أنو  ،٢بجةعنهم العلة ودمغهم اب
ُّ عَؼَؽَٰ ﴿ وكانوا أجهل الناس بو مل يفهموه األعاجم ىَۡجَٰ ٔۡ َُزَّ َ َول

ٍِينَ  ۡقَج
َ
ا  ١٩٨ َبۡكِظ ٱلۡأ ٌَّ  ًِٓ ۡي

هُۥ َقيَ
َ
ٌِِِينَ َذَلَرأ ْ ةِِّۦ ُمۡؤ ٔا  ﴾َشضُُ

نزلناه على غّب العرب من أصحاب اللساف ألو أي و 
مث ...عارفْب ،فاٮبْبمصدقْب، العربي أو غّبه ما كانوا بو 

 يفنو كّ وٛبَ  ،بو ة علماء بِب إسرائيلفعن معر سبحانو  أخرب
كمو ابلشقاوة سابق حُ وأخرب عن  ،نقلوهبم أشد التمكّ 

وأهنم ال يؤمنوف بو حٌب يروا وصادؽ علمو هبم  ،عليهم
حْب ال ينفعهم إٲباف وال ندامة  ،القيامة يـوالعذاب 

ٌِينَ ﴿ ۡجرِ ٍُ
ۡ ُّ فِي كُئُِب ٱل أي ىكذا نوًف  ﴾َنَذَٰلَِم َشيَۡهَجَٰ

فإهنم يعرفونو  ،القرآف يف قلوهبم لتقـو ا٢بجة عليهم
أف  وا٤ببلحظ ،إذ ىو بلغتهمويفهمونو ويدركوف خصائصو 

ۡجرٌِِينَ ﴿ ٝبل اآلية ٍُ ۡ ُّ فِي كُئُِب ٱل  9715 ﴾َنَذَٰلَِم َشيَۡهَجَٰ
التاريخ ا٥بجري  (ألف ومائة وٜبنية وٟبسوف)يساوي ٝبل 

و٫بن نلتـز يف كتابة التاريخ رسم  - إلعبلف ميثاؽ الدرعية
 -ا٤بصحف فإف كاف اللفظ ٰبتمل الوجهْب ٬بتار أحدٮبا 
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يساوي عدد  9715أف ىذا العدد لبلنتباه والبلفت 
َِٰٓءيَو ﴿سورة يونس إىل لفظ  الكلمات من أوؿ ْ إِۡشَر ا ٓٔ ُِ  ﴾َب

ويف  .وىو اللفظ الوحيد ا٤برفوع ابلواو يف القرآف الكرًن
اآلايت كفاية ٤بن تدبّر معانيها، وغنية ٤بن أتّمل 

ىِينَ ﴿مقاصدىا، ومعُب قولو  وَّ
َ
ۥ ىَِفظ ُزُبرِ ٱلۡأ ُّ أي أف  ﴾َوِإَُّ

ئيل موجود يف كتب إنذار القرآف للعرب من بِب إسرا
األولْب، ففي سفر التثنية من كتب موسى عليو السبلـ 

قاؿ يل الرب: »يف اإلصحاح الثامن عشر قوؿ موسى: 
أقيم ٥بم نبيًا من وسط إخوهتم مثلك، وأجعل كبلمي يف 

فدؿ ىذا على أمرين؛ « فمو فيكلمهم بكل ما أوصيو بو
بكل  فيكلمهم»األوؿ: أف بِب إسرائيل من العرب لقولو: 

وال يستقيم أف يكلمهم بغّب لغتهم، والثاين: « ما أوصيو بو
من وسط »أف ىذا النيب من غّب بِب إسرائيل لقولو: 

فإف ا٣بطاب لبِب إسرائيل وال يكونوف إخوة « إخوتك
ألنفسهم، وإخوهُتم ىم أبناء أخي أبيهم: إ٠باعيل أخي 
 إسحاؽ وىم ٝبيعًا من العرب، وكبلـ هللا اجملعوؿ يف فمو
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ىو القرآف العريب ا٤بوَحى بو إليو وىو يتلوه...ويف إ٪بيل 
وأان أطلب »يوحنا قوؿ ا٤بسيح يف اإلصحاح الرابع عشر: 

 -أي رسواًل  -فيعطيكم ُمَعزاًي  -أي الرب  -من األب 
آخَر ليمكث معكم إىل األبد...مث قاؿ: فهو يُعلمكم كل 

وىذا دليل على أف « شيء ويذكركم بكل ما قلُتو لكم
لساهنم عريب فلو نزّلو ابللساف األعجمي لتجافوا عنو 
، أصبًل ولقالوا: ما نصنع ٗبا ال نفهمو فيتعذر التذكّب بو

والتعرض لكونو عربيًا لئلشارة إىل أف ذلك إحد  مواد 
ا٤بوافقة للكتب السابقة. رو  اإلماـ مسلم عن جابر أف 

ُعرض علّي األنبياء فإذا موسى »قاؿ:  ملسو هلآو هيلع هللا ىلصرسوؿ هللا 
ضرب من الرجاؿ كأنو من رجاؿ شنوءة، ورأيت عيسى 
ابن مرًن عليو السبلـ فإذا أقرب من رأيت بو شبهًا عروة 

وشنوءة وثقيف قبيلتاف شهّباتف من العرب، « بن مسعود
وسورة يوسف تقص خرب نشأة بِب إسرائيل ويف مطلعها 

آ ﴿ إشارة إىل أهنم من العرب ُّ كُۡرَٰءًُا َقَربِّي   إِجَّ َُزىَۡجَٰ
َ
ًۡ أ ا ىََّكيَُّس

آ ﴿وعدد اآلايت من ىذه اآلية إىل اآلية  ﴾َتۡكلِئُنَ  ٌَ َو
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 ًۡ ُٓ َ ٌِِّۦ لُِيبَيَِّن ل ۡٔ َّا ةِيَِصاِن كَ ٌَِ رَُّشٍٔل إِل َِا  رَۡشيۡ
َ
 976 ﴾أ

يساوي ٦بموع أرقاـ اآلايت القرآنية الٍب وردت فيها عبارة 
وتنزيلو ابلعربية الٍب ىي لساف بِب قينقاع  ﴾اكُۡرَٰءًُا َقَربِّي  ﴿

صلى وقريظة والنضّب، ىو تنزيل لو على قلب سيدان دمحم 
ألنو يفهمو ويفهمو قومو، إذ لو كاف  هللا عليو وآلو وسلم

أعجميًا فبل يكادوف يفطنوف للمعاين واأللفاظ كيف 
جرت. وقد كاف لبِب إسرائيل يف ا٤بدينة وخيرب من 

العلم ما ال ٰبتاج من طالع السّبة فيو الفصاحة والببلغة و 
إىل توقف وكاف منهم الشعراء ا٤بربزوف ومع ذلك مل يَقِدر 
أحد منهم على الطعن يف القرآف وال عارضو منهم إنساف. 

ُّ كُۡرَٰءًُا َقَربِّي  ﴿وعدد الكلمات من اآلية  َُزىَۡجَٰ
َ
آ أ ا إِجَّ

ًۡ َتۡكلِئُنَ  ۥ ﴿إىل اآلية  ﴾ىََّكيَُّس ُّ ىِينَ َوِإَُّ وَّ
َ
 ﴾ىَفِظ ُزُبرِ ٱلۡأ

يساوي عدد الكلمات من العبارة التالية إىل  93225
ََ لَا ﴿آخر ا٤بصحف  َِّذي َٔن َوٱز ٍُ ََ َحۡكيَ َِّذي ۡو يَۡصَخِٔي ٱز َْ كُۡو 

ٔنَ  ٍُ آ ﴿كما يساوي عدد الكلمات من اآلية  ﴾َحۡكيَ إِجَّ
ُّ كُۡرَٰءًُا  َُزىَۡجَٰ

َ
ًۡ َتۡكلِئُنَ  اَقَربِّي  أ إىل آخر اآلية  ﴾ىََّكيَُّس
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تِين   َقَربِّي  ةِيَِصاٍن ﴿ ُّ ﴿والفرؽ بْب ٝبل اآلية  ﴾ٌُّ َُزىَۡجَٰ
َ
آ أ إِجَّ

ًۡ َتۡكلِئُنَ كُۡرَٰءًُا َقَربِّي   ۥ ىَفِظ ﴿وبْب ٝبل اآلية  ﴾ا ىََّكيَُّس ُّ َوِإَُّ
ىِينَ  وَّ

َ
آ ﴿عدد اآلايت من اآلية  9975يساوي  ﴾ُزُبرِ ٱلۡأ ٌَ  َو

 ًۡ ُٓ َ ٌِِّۦ لُِيبَيَِّن ل ۡٔ َّا ةِيَِصاِن كَ ٌَِ رَُّشٍٔل إِل َِا  رَۡشيۡ
َ
إىل آية  ﴾أ

ػ  ﴿الفرقاف  بَّضِ ٌُ َّا  رَۡشيَۡجََٰم إِل
َ
آ أ ٌَ اَو . وموقع اآلية ﴾ا َوَُِذير 

آ ﴿ ٌَ ًۡ َو ُٓ َ ٌِِّۦ لُِيبَيَِّن ل ۡٔ َّا ةِيَِصاِن كَ ٌَِ رَُّشٍٔل إِل َِا  رَۡشيۡ
َ
عقب  ﴾أ
ُّ إِلَۡيَم نَِتٌَٰب ﴿قولو  َُزىَۡجَٰ

َ
بّْب ا٤بناسبة، وتقدير النظم:   ﴾أ

كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إىل النور 
بلغة قومك لتبّْب ٥بم الذي أوحينا إليك، وىم العرب 

 كتابو يف تعاىل ذكر وقدالذين استخلفهم هللا يف األرض، 
 بِب استخلف كما األرض يف استخلفها أمم تسع الكرًن
 يف أمة كل برزت مث هللا، دوف من شركاء فاٚبذت إسرائيل
 عليهم ا٤بنعم رهبم ابرزوا إسرائيل وبنو هبا، ٘باىر معصية
 وقد! وا٤بعاصي الفواحش من األمم تلك لد  ما بكل
ًۡ ُخيََفآَء ﴿ لقومو ىود قوؿ تعاىل حكى ْ إِۡذ َجَكيَُس َوٱۡذُنُرٓوا

ِٔۡم ُُٔح   َۢ َبۡكِد كَ ْ إِۡذ ﴿ لقومو صاٌف وقوؿ ﴾ٌِ َوٱۡذُنُرٓوا
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َۢ َبۡكِد عَػد   ٌِ ًۡ ُخيََفآَء   خبلؿ من تبّْب  وقد ﴾َجَكيَُس
 ا٤بنطقة داخل تقع أهنا الغابرة األمم ألماكن االستقراء
البياف كانت  و٤با كاف ا٤بقصود من اإلنزاؿ. اليـو العربية

أقرب اللغات إىل التبيْب ىي لغة العرب الٍب نزؿ الكتاب 
 ةِيَِصاٍن َقَربِّي  ﴿هبا بطريق اإلخبار من هللا تعاىل بقولو 

تِين   فهذا من مطاوي اآلية الٍب ترد على تّرىاهتم. وعدد  ﴾ٌُّ
تِينٌ ﴿اآلايت بْب اآلية  ٌُّ ا ﴿واآلية  ﴾َوَهََٰذا لَِصاٌن َقَربِّي   ٍَ فَإِجَّ
ُّ ةِيَِصاَُِم  ۡػَنَٰ يساوي ٦بموع أرقاـ اآلايت  142 ﴾يَصَّ

وقد بعث هللا تعاىل  ﴾َقَربِيّ ﴿القرآنية الٍب ورد فيها لفظ 
أفضل أنبيائو وأكـر رسلو من العرب، وجعل لسانو عربياً، 
وأنزؿ عليو قرآاًن عربياً...فشّرؼ ا٤بوىل سبحانو العرب 

من أنفسهم على غّبىم من األمم إذ بعث فيهم رسواًل 
وأنزؿ كتابو بلساهنم ومل يزؿ حباء هللا فيهم وحباؤىم يف 
أنفسهم، حٌب رفع ٥بم الفخر، وبلغ هبم أشرؼ الذكر، 
وختم ٥بم ٗبلكهم الدنيا على الدىر، وجعل خبلفتو بْب 
برىم وفاجرىم إىل يـو ا٢بشر، فاألمم ٥بم تبع، تصلح 
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 بصبلحهم وتفسد بفسادىم...رو  اإلماـ البخاري يف
صلى صحيحو عن ابن عمر رضي هللا عنهما عن النيب 

ال يزاؿ ىذا األمر يف قريش ما »قاؿ:  هللا عليو وآلو وسلم
يعِب أف ا٣ببلفة ٨بتصة بقريش ال ٯبوز  «بقي منهم اثناف

الناس »عقدىا لغّبىم على ٫بو ما ورد يف الصحيحْب: 
وعلى ىذا انعقد إٝباع  «تبع لقريش يف ىذا الشأف

ال »الصحابة ومن بعدىم. ويف صحيح اإلماـ مسلم: 
يزاؿ الدين قائمًا حٌب تقـو الساعة أو يكوف عليكم اثنا 

ويف رواية عند اإلماـ أٞبد:  «عشر خليفة كلهم من قريش
 .«اثنا عشر كعدة نقباء بِب إسرائيل»
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ُّ كُۡرَءاًُا َقَربِّي  ﴿ َُزىَۡجَٰ
َ
َٰلَِم أ ا َوَكَذ

 َِ ۡذ ًۡ َوَطػَّ ُٓ َِٔخيِد ىََكيَّ ۡ ََ ٱل ٌِ ا ذِيِّ 
ًۡ ذِۡنر   ُٓ َ ۡو ُيحِۡدُث ل

َ
 ﴾اَحخَُّلَٔن أ

وجو اإلتياف إبشارة البعيد التنبيو على تعظيم القرآف 
ومشتمل على  وأنو ابلغ حدَّ الكماؿ والتنويو بشأنو

ا٢بكمة وُموجَّو إىل العرب من يهود ونصار  بِب إسرائيل 
عدد أف  العجيب، و إبيقاظهم إىل أنو أفضل ٩با أوتوه

ا﴿ا٢بروؼ من العبارة  إىل آخر السورة  ﴾كُۡرَءاًُا َقَربِّي 
 .ريخ ا٥بجري إلعبلف ميثاؽ الدرعيةيساوي التا 9973

كُۡرَءاًُا ﴿وعدد ا٢بروؼ من أوؿ السورة إىل العبارة 
ا  (1543ا٢بفاة العراة )يساوي ٝبل  4933 ﴾َقَربِّي 
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لسعودية وىو ٦بموع التاريخ ا٥بجري إلعبلف الدولة ا
وقد . 9179والثالثة  9243والثانية  9975األوىل 

إبثبات األلف قبل يف ا٤بصحف  ﴾كُۡرَءاًُا﴿لفظ  مُرسِ 
وُرسم يف موضعْب ٕبذؼ  يف أربعة مواضع، حرؼ النوف

وذلك يف سوريت يوسف  ﴾كُۡرَٰءًُا﴿األلف قبل حرؼ النوف 
ويف رسم ا٤بصحف كثّب من األسرار وا٢بكم والزخرؼ، 

وعدد الكلمات من آية والرموز واإلشارات فبل تغفل. 
ُّ ﴿يوسف  َُزىَۡجَٰ

َ
آ أ ًۡ َتۡكلِئُنَ َقَربِّي   كُۡرَٰءًُاإِجَّ إىل  ﴾ا ىََّكيَُّس
ُّ ﴿ الزخرؼآخر آية  ًۡ  اَقَربِّي   كُۡرَٰءًُاإَُِّا َجَكيَۡجَٰ ىََّكيَُّس

 يساوي عدد الكلمات من العبارة 11337 ﴾َتۡكلِئُنَ 
َِا نَِتَٰب  ﴿ التالية إىل آخر ا٤بصحف  .﴾يَِِؽُق ةِٱدۡرَقِّ  َوزََدۡح
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﴿ ۡ ََ ٱل ٌِ َ يُِِهُر َو ٌَ ۡخَزاِب 
َ
أ

 ُّ  ﴾َبۡكَغ

أي ومن  الكتابألحزاب أحزاب الذين أوتوا ا٤براد اب
وما ىو صفة الوحدانية  أحزاهبم من ينكر بعض القرآف
، وىم خبثاؤىم ودىاهتم ونعت اإلسبلـ ٩با حرفوه وبدلوه

، ويبطل شرائعهم الذين تو٠بوا أف القرآف يفضح نفاقهم
 التوحيد الٍب سطرىا عوةوا هللا والذين آمنوا بدوقد خادع
 البلفت للنظرومن  ،عبد الوىابالشيخ دمحم بن حربىم 

ْ ﴿ أف عدد اآلايت من اآلية ٔا ُِ ٌَ ََ َءا َِّذي َ َوٱز  ﴾يَُذَِٰدُقَٔن ٱَّللَّ
ن َيخَۡدُقٔكَ ﴿ إىل اآلية

َ
ْ أ ل ٝب يساوي 9236 ﴾َوِإن يُرِيُدٓوا

ا٥بجري تاريخ الوىو أيضًا  (الشيخ دمحم بن عبد الوىاب)
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و ا٤بربط الرئيسي للعل ٲبثل وىذا الرجل اإلسرائيلي ،وفاتول
 ة السعوديةوكانت الدول ،الكبّب لبِب إسرائيل يف األرض

أو دولة  لوىابيةابيف أقطار اإلسبلـ تُعرؼ 
وقد قعت اللعنة عليهم يف ٝبيع األجياؿ، ...الوىابيْب

ونصوص الكتب السماوية طافحة إبعبلف اللعنة عليهم، 
فهم ملعونوف مطرودوف منبوذوف من العباد ومن رب 
العباد يف األرض ويف ا٤بئل األعلى على السواء، وقد لعنهم 

لعنتم »أنبياؤىم كما جاء يف تلمودىم يف سفر مبلخي: 
ََ ﴿وٝبل العبارة «! هالعنًا ٚبدعوف األمة كل َِّذي ََ ٱز ىُكِ

َِٰٓءيَو  َۢ ةَنِٓط إِۡشَر ٌِ  ْ يساوي ٝبل العبارة  9532 ﴾َزَفُروا
ْ ﴿التالية  ٔا ُِ ٌَ ََ َءا َِّذي َ َوٱز  ﴾يَُذَِٰدُقٔنَ ﴿وٝبلة  ﴾يَُذَِٰدُقَٔن ٱَّللَّ

ِ ﴿بدؿ اشتماؿ من ٝبلة  َِّا ةِٱَّللَّ ٌَ َ َحُلُٔل َءا ٌَ اِس  ََ ٱلنَّ ٌِ َو
ِٔۡم  ألف قو٥بم ذلك يشتمل على ا٤بخادعة!  ﴾ٱٓأۡلِخرِ َوبِٱلَۡي

والكبلـ مؤذف أبف ا٤بتحدث عنهم ستساؽ يف شأهنم 
حالة شنيعة مذمومة إذ ال ُيسَب ذكرىم إال ألف حا٥بم من 
الشناعة ٕبيث يستحي ا٤بتكلم أف يصرح ٗبوصوفها ويف 
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ذلك من ٙبقّب شأف النفاؽ ومذمتو أمر كبّب، فوردت يف 
ة آيًة نُِعَي عليهم فيها خبثهم ومكرىم شأهنم ثبلَث عشر 

وسوء عواقبهم وسفو أحبلمهم وجهالتهم وأردؼ ذلك  
كلو بشتم واستهزاء وٛبثيل حا٥بم يف أشنع الصور وىم 
أحرايء بذلك فإف نفوسهم ٘بمع مذاـ كثّبة من ا٤بخادعة 
والكذب وا١بنب وأفن الرأي والبَلو وسوء السلوؾ وزواؿ 

وعداوة األصحاب واضمحبلؿ الثقة والغدر وا٣بيانة 
الفضيلة. وعدد ا٢بروؼ من أوؿ سورة البقرة إىل اآلية 

﴿ ْ ٔا ُِ ٌَ ََ َءا َِّذي َ َوٱز يساوي ٝبل )أوالد  131 ﴾يَُذَِٰدُقَٔن ٱَّللَّ
سعود وعبد الوىاب( وقد وردت ألفاظ ا٣بدعة يف اآلايت 

 ﴾َيخَۡدُقٔنَ ﴿سورة البقرة،  1اآلية رقم  ﴾يَُذَِٰدُقٔنَ ﴿التالية 
سورة  62اآلية رقم  ﴾َيۡخَدُقٔكَ ﴿سورة البقرة،  1ية رقم اآل

سورة النساء،  942اآلية رقم  ﴾يَُذَِٰدُقٔنَ ﴿األنفاؿ، 
﴿ ًۡ ُٓ سورة النساء، و٦بموع ىذه  942اآلية رقم  ﴾َخَِٰدُخ

)َحَفدة سعود وعبد الوىاب(  ٝبل يساوي 164األرقاـ 
َِٰٓءيَو ﴿ٝبل لفظ كما يساوي  مات . وعدد الكل﴾ةَنِٓط إِۡشَر
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يساوي عدد ورود الكلمات  49يف اآلايت الثبلث 
َِٰٓءيَو التالية يف القرآف ) ْ إِۡشَر ا ٓٔ ُِ َِٰٓءيَو ، َب ( وعدد ةَنِٓط إِۡشَر

َ ﴿ا٢بروؼ من أوؿ السورة إىل آخر اآلية  يَُذَِٰدُقَٔن ٱَّللَّ
ا يَۡشُكُرونَ  ٌَ ًۡ َو ُٓ ُُفَص

َ
َّٓا أ ا َيخَۡدُقَٔن إِل ٌَ ْ َو ٔا ُِ ٌَ ََ َءا َِّذي  ﴾َوٱز

َجَٰفُِلٔنَ ﴿يساوي ٝبل لفظ  175 ٍُ ۡ كما يساوي ٝبل   ﴾ٱل
كما يساوي عدد ا٢بروؼ من أوؿ ( ءيوإسػَٰٓ أةِاء)

رَض  ﴿السورة إىل اآلية  ٌَّ ُ َمرَع   فِي كُئُبًِِٓ  ًُ ٱَّللَّ ُْ ًۡ فََزاَد ُٓ َ ا  َول
ْ يَۡسِذةُٔنَ  ٔا ا َشضُُ ٍَ ِ ۢ ة ًُ لِي

َ
أي: يف قلوهبم خلل تزايد  ﴾َقَذاٌب أ

إىل أف بلغ حد األفن، وىذا ا٣بلل وذلك النفاؽ تزايد 
فيهم بتزايد األايـ حٌب صار َمَلكات، و٤با كانت ظاىرة 
النفاؽ خارجة عن أصل التكوين الفطري وصفها هللا 

ُ ﴿اب٤برض ولذلك كانت العقوبة ا٤بعجلة ٥با  ًُ ٱَّللَّ ُْ فََزاَد
ٔاْ ﴿ة والعقوبة ا٤بؤجل ﴾اَمَرع   ا َشضُُ ٍَ ِ ۢ ة ًُ لِي

َ
ًۡ َقَذاٌب أ ُٓ َ َول

ويف ىذا هتديد رعيب للمنافقْب أبف معركتهم  ﴾يَۡسِذةُٔنَ 
ليست مع ا٤بؤمنْب وحدىم إ٭با ىي مع هللا القوي ا١ببار 
وأهنم إ٭با ٰباربوف هللا حْب ٰباربوف أولياءه، وإ٭با يتصدوف 
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لعجيب لنقمة هللا حْب ٰباولوف ىذه احملاولة اللئيمة...وا
ن َيخَۡدُقٔكَ ﴿أف عدد ا٢بروؼ من اآلية 

َ
ْ أ إىل  ﴾َوِإن يُرِيُدٓوا

يساوي التاريخ ا٥بجري إلعبلف  9911آخر السورة 
 9222إمارة الدرعية! وترتيب اآلية من أوؿ ا٤بصحف 

يساوي ٦بموع أرقاـ اآلايت القرآنية الٍب وردت فيها عبارة 
ٔاْ ٱىِۡهَتََٰب ﴿ وحُ

ُ
ََ أ َِّذي  .﴾ٱز

ٍِينَ  َوىََلدِ ﴿ ًۡ عَؼَؽَٰ ِقيٍۡم عَؼَؽ ٱىَۡعَٰيَ ُٓ الضمّب لبِب  ﴾ٱۡخغَۡرَنَٰ
 عا٤بْب يف موضع ا٢باؿ أي ﴾عَؼَؽَٰ ِقيۡمٍ ﴿ إسرائيل، وقولو

ة هبم ابلكتب السماوية ا٤بعنيّ ٗبكاف ا٣بّبة واالستخبلؼ و 
احتالوا  مث ما فيها وجو ا٣بصوص إذ أهنم درسواعلى 

وانزعوه يف سلطانو ُملكو يف تعاىل عليها وحاّدوا هللا 
 . للهجرة 9941ُر٠بت خطوطو عاـ  أ٩بي عا٤بي يثاؽٍ ٗب

َوىََلِد ﴿وعدد الكلمات من أوؿ سورة الدخاف إىل اآلية 
ٍِينَ  ًۡ عَؼَؽَٰ ِقيٍۡم عَؼَؽ ٱىَۡعَٰيَ ُٓ يساوي ٝبل  936 ﴾ٱۡخغَۡرَنَٰ

ًۡ عَؼَؽَٰ ِقيٍۡم عَؼَؽ ﴿وٝبل اآلية  )السعودية( ُٓ َوىََلِد ٱۡخغَۡرَنَٰ
ٍِينَ  يساوي ٝبل )أحفاد يعقوب  2325 ﴾ٱىَۡعَٰيَ
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لبلستعبلء اجملازي وفيو تشبيو  ﴾عَؼَؽَٰ ﴿وحرؼ  (9547
عَؼَؽ ﴿العامل اب٤بستعلي ا٤بتمكن ٩بن ال يعلم، وقولو 

ٍِينَ  ىذا عاـ دخلو التخصيص يف مواضع كقولو  ﴾ٱىَۡعَٰيَ
ْ ﴿تعاىل  ٔا َدآَء لَِّتُهُُٔ َٓ اِس ُش أي على بِب إسرائيل  ﴾عَؼَؽ ٱلنَّ

على وجو ا٣بصوص ودخل معهم من ٙبتهم من األمم، 
وىذا مدح رفيع اختصت بو األمة ا٤بسلمة كما حكى 

َٔ ﴿تعاىل يف اآلية األخر   ُْ ِۦۚ  ادِه َٓ ِ َخقَّ ِج ْ فِي ٱَّللَّ ُِٓدوا َوَجَٰ
َۡ َخَرج    ٌِ  َِ ي ًۡ فِي ٱزّدِ ا َجَكَو َقيَۡيُس ٌَ ًۡ َو َُٰس ِيََّث  ٱۡجَخبَى ٌّ

بِ 
َ
ٍَّ أ َٔ َش ُْ  ۚ ًَ ِي َْٰ ًۡ إِةَۡر ٌَِ َرۡتُو َوفِي َهََٰذا يُس ٍِيَن  ۡصيِ ٍُ ۡ ًُ ٱل َُٰس ى

َدآَء  َٓ ْ ُش ٔا ًۡ َوحَُسُُٔ ِٓيًدا َقيَۡيُس عَؼَؽ لَِيُهَٔن ٱلرَُّشُٔل َش
يساوي عدد  2722وعدد اآلايت بْب اآليتْب  ﴾ٱلنَّاِس 

ٔاْ ﴿الكلمات من أوؿ سورة البقرة إىل آخر العبارة  لَِّتُهُُٔ
اِس شُ  َدآَء عَؼَؽ ٱلنَّ وا٤براد: اجتباء واصطفاء طبقة علماء  ﴾َٓ

ىذه األمة على الطبقة ا٤بماثلة ٥با من بِب إسرائيل، أي أّف 
م ما مل علماء اإلسبلـ أجلُّ خطرًا وقدراً، وابلغوف يف العل

٫بن »: ملسو هلآو هيلع هللا ىلصكما قاؿ النيب   يبلغو علماء بِب إسرائيل
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أي  «ْيد أهنم أوتوا الكتاب من قَػْبلنااألولوف السابقوف بػَ 
٫بن األولوف يف غاايت ا٥بد . ويف اآلية داللة على أنو 
يتأّتى ابلعلم ما ال يتأتى ابلقوة، وأف العلم مكتسب، وأف 
االكتساب ابلعلم طريق الستخداـ القو  الٍب ال هتتدي 

 إال أف هُتَد !
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ٌِيَثََٰق ةَنِٓط ﴿ َخۡذَُا 
َ
َِٰٓءيَو َوِإۡذ أ إِۡشَر

 َ َّا ٱَّللَّ  ﴾لَا َتۡكُتُدوَن إِل

جولة واسعة طويلة مع بِب إسرائيل ٯبوؿ  سياؽ اآلية
لوفاء بعهد هللا مع تذكّبىم بعثراهتم لها دعوهتم تٚبلل

ظهر  ...وقدوخطاايىم والتوائهم وتلبيسهم منذ أايـ موسى
منهم النقض بعد ما أوتوا من البياف الواضح والدليل 

ُر٠بت خطوطو عاـ  يثاؽ أ٩بيفحاّدوا هللا تعاىل ٗب ،البلئح
ويُعرؼ ٗبيثاؽ األمم ىػ 9115ومت إعبلنو عاـ ىػ 9941
وإذا أردان أف نعرؼ كيف نقضت األمة ا٤بلعونة  ا٤بتحدة.

ا٤بيثاؽ واحتالت وبّدلت وعاندت وكابرت، نقـو ٕبساب 
َوِإۡذ ﴿الكلمات من أوؿ ا٤بصحف إىل آخر العبارة  عدد
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َخۡذَُا
َ
َ  أ َّا ٱَّللَّ َِٰٓءيَو لَا َتۡكُتُدوَن إِل والعجيب  ﴾ٌِيَثََٰق ةَنِٓط إِۡشَر

ألف وسبعمائة وٟبس )ٝبل  9115أنو يساوي 
، كما يساوي التاريخ اتريخ إعبلف ميثاؽ الدرعية (وأربعوف

واألمم  ا٥بجري إلعبلف ميثاؽ عصبة األمم ا٤بتحدة!
ا٤بتحدة تضم اإلنس وا١بن. وبنو إسرائيل يزعموهنم شركاء 
هلل، كما نسمع ونر  من تصرٰبات ا٢بفاة العراة ىذه 
الكلمة ا٤بتكررة على ألسنتهم: شركاء السعودية!!! ولكن 
هللا سبحانو ليس لو شريك...والقرآف يسميهم شركاءىم 
هتكمًا من جهة، وإشارة إىل أهنم من صنعهم ىم ومل 
يكونوا يوماً شركاء هلل...وكبلـ هللا يقرر أف الشرؾ ليس يف 
الصورة الٍب شخصها أصحاب ميثاؽ الدرعية!!! فالشرؾ 
يف صميمو ىو إقامة أرابب يف األرض تفسد كل شيء 
لتستبقي ربوبيتها ا٤بزيفة...تفسد عقائد الناس وأخبلقهم 
وأرواحهم وأفكارىم وتصوراهتم...مث تفسد مصا٢بهم 

م، مث تفسد أبداهنم وتسفك دماءىم يف سبيل وأموا٥ب
بقائها الزائل، واتريخ جاىلية اليـو كتاريخ جاىلية األمم 
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الغابرة...والقرآف الكرًن من أولو إىل آخره يصور ىذا 
 الشرؾ، ويعرض مشاىد ا٤بشركْب يـو القيامة...
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ََ فَصۡ ﴿  ﴾ـَِٔو ٱىَۡكآّدِي

ا٤بدىش أف عدد الكلمات من أوؿ ا٤بصحف إىل آخر 
ا َقَربِّي  ﴿اآلية  ًٍ ُّ ُخۡه َُزىَۡجَٰ

َ
ً َوَكَذَٰلَِم أ ُْ َٔآَء ْۡ

َ
َتۡكَج أ َِ ٱتَّ ِ ۚ َوىَه ا

ٌَِ َولِّي  َبۡكَد   ِ ََ ٱَّللَّ ٌِ ا لََم  ٌَ  ًِ ََ ٱىۡكِۡي ٌِ ا َجآَءَك   ﴾َولَا َواق   ٌَ
ـَِٔو فَصۡ ﴿ يساوي عدد الكلمات من العبارة 12769
 ََ ََ فَصۡ ﴿وٝبلة  .إىل آخر ا٤بصحف ﴾ٱىَۡكآّدِي  ﴾ـَِٔو ٱىَۡكآّدِي

م  ﴿تفريع على ٝبلة  ۡٔ ۡو َبۡكَظ يَ
َ
ا أ ًٌ ۡٔ َِا يَ ٤با تضمنتو من  ﴾لَبِثۡ

ترددىم يف تقدير مدة لبثهم يف األرض، وا٤بقصود إ١باؤىم 
إىل علم اإلحصاء العددي إذ جاؤوا يف كبلمهم ٗبا كاف 

كمهم لن و حيث اعتقدوا أف حُ معتادىم من عدـ ضبط
، ولئن قامت إف ٥بم عند رهبم  يزوؿ وأف الساعة لن تقـو

ذين أوتوا الأىل ا٢بساب ين: ، وا٤براد من العادّ للحسُب
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ًۡ ﴿اآلية ا٤بتقدمة  كتاب كما أشارتعلم ال ًۡ لَبِثُۡخ ََٰو َز َق
ۡرِض َقَدَد ِشجِينَ 

َ
قاؿ ، األمر بصيغة ﴾كُۡو ﴿ وقُرئ ﴾فِي ٱلۡأ

واالستفهاـ عن عدد قتادة: العاّدين أىل ا٢بساب. 
سنوات ا٤بكث يف األرض مستعمل يف التنبيو إىل علم 

إيقافهم على  :وا٤بقصد من سؤا٥بم وإجابتهم، ا٢بساب
بو يف قالب  جيءضبلؿ اعتقادىم وإنكارىم ٥بذا العلم 

السؤاؿ عن مدة مكثهم يف األرض كناية عن ثبوت ىذا 
وبياف أف هللا مل ٱبلقهم عبثاً  ظنهم، العلم وكناية عن خطأ
ا ﴿السياؽ  وّضحكما  ومل يستخلفهم لعباً  ٍَ جَّ

َ
ًۡ خ فََدِصبُۡخ

َ
أ

ًۡ َخَتر   َِا لَا حُرَۡجُكٔنَ ا َخيَۡلَجَُٰس ًۡ إِلَۡي َُُّس
َ
ُوٖبوا روا و فُقرّ  ﴾َوخ

 .أخذاً ٥بم ببلـز اعتقادىم
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ًِٓ ةِكِيۡم  ﴿ ََّ َقيَۡي َُِلطَّ  ﴾فَيَ

ٝبل اآلية  يساوي 169من أوؿ ا٤بصحف  ترتيب اآلية
ًۡ َءايًَث ﴿ ُٓ َّ ًۡ يَُسَ ل َ َول
َ
ْ أ ُؤا ۥ ُقيََمَٰٓ ُّ ٍَ ن َحۡكيَ

َ
َِٰٓءيَو  أ . ﴾ةَنِٓط إِۡشَر

ًِٓ ةِكِيۡم ِۖ ﴿و٦بموع ترتيب كلمات اآلية  ۡي
ََّ َقيَ َُِلطَّ ا  فَيَ ٌَ َو

َِّا غَػٓنِتِينَ   أةِاء)يساوي ٝبل  175السورة من أوؿ  ﴾ُن
َجَٰفُِلٔنَ ﴿ٝبل لفظ كما يساوي  (إسػَٰٓءيو ٍُ ۡ وعدد  .﴾ٱل

ًِٓ ةِكِيۡم  ﴿ا٢بروؼ بْب اآلية  ۡي
ََّ َقيَ َُِلطَّ َوىََلۡد ﴿واآلية  ﴾فَيَ

 ً ُٓ ُّ عَؼَؽَٰ ِقيۡمٍ  ةِِسَتَٰب  ِجۡئَجَٰ يَۡجَٰ يساوي  1241 ﴾فَطَّ
َختَّطَٰٓ إَِذا َجآُءو كَاَل ﴿ترتيب اآلية التالية من أوؿ ا٤بصحف 
ا ًٍ ا ِقيۡ َٓ ِ ْ ة ٔا ًۡ ُتحِيُؽ

َ ۡبُخً أَـِبَيَٰتِط َول َزذَّ
َ
عدد ا٢بروؼ من و . ﴾أ

ًِٓ ةِكِيۡم  ﴿أوؿ السورة إىل آخر العبارة  ۡي
ََّ َقيَ َُِلطَّ  ﴾فَيَ

ِ ﴿العبارة يساوي ٝبل  245 َّا َّلِلَّ ًُ إِل كما  ﴾إِِن ٱدۡرُۡس
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ِ ﴿يساوي ٝبل العبارة  ْ ةِٱَّللَّ ٔا ُِ ٌِ ا . رو  اإلماـ مسلم ﴾فَـَٔ
صلى هللا عليو وآلو عن أيب ىريرة قاؿ: سئل رسوؿ هللا 

 .«إٲباف ابهلل»أي األعماؿ أفضل؟ قاؿ:  وسلم
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﴿ ًۡ ٍُِِس َ ًۡ ل ُٓ ِ إِجَّ  َوَيۡديُِفَٔن ةِٱَّللَّ
ٔۡم   ًۡ كَ ُٓ َِّ َِٰه ًۡ َوَل ُِِس ٌّ  ً ُْ ا  ٌَ  َو

 ﴾ٔنَ َحۡفَركُ 

َِٰٓءيَو يساوي ٝبل ) 9791ٝبل اآلية  ْ إِۡشَر ا ٓٔ ُِ ( 9973 َب
وىو التاريخ ا٥بجري إلعبلف ميثاؽ الدرعية، وىذه اآلية 
معطوفة على ما قبلها من أخبار أىل النفاؽ، وضمائر 

و على ا١بمع عائدة إليهم، قصد منها إبطاؿ ما ٲبّوىوف ب
ا٤بسلمْب من أتكيد كوهنم مؤمنْب ابلقسم على أهنم 

والَفَرؽ: ا٣بوؼ الشديد، واختيار صيغة ا٤بضارع ! منهم
ومقتضى للداللة على التجّدد وأف ذلك دأهبم، 

ٔۡم  ﴿ يف قولو االستدراؾ ًۡ كَ ُٓ َِّ أهنم ليسوا  ﴾ٔنَ َحۡفَركُ  َوَلَِٰه
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منكم أي كافروف، فُحذؼ ا٤بستدرؾ استغناء أبداة 
اإلستدراؾ، وذُكر ما ىو كا١بواب عن ظاىر حا٥بم من 
اإلٲباف أبنو تظاىر ابطل وأبف الذي دعاىم إىل التظاىر 
ابإلسبلـ: أهنم متصفوف بصفة ا١ُبنب فيفَرقوف من 
ا٤بؤمنْب، فحصل إٯباز بديع يف الكبلـ إذ استغِب 

 ﴾ٔنَ َحۡفَركُ ﴿٧بذوفتْب، وحذؼ متعلق اب٤بذكور عن ٝبلتْب 
ْب ٥بم وقتا٥بم إايىم أي ٱبافوف من عداوة ا٤بسلم لظهوره

هم يف الصف، ال عن ولذلك يدسوف أنفس أو إخراجهم
ورىب ولكن عن خوؼ وتقية وعن طمع  إٲباف واعتقاد

 !مث ٰبلفوف أهنم من ا٤بسلمْب
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تِطَ ﴿ ٍَ َِٰٓءيَو ٱۡذُنُرواْ ُِۡك ََٰتنِٓط إِۡشَر  َي
ٔاْ  ۡوفُ

َ
ًۡ َوأ ُج َقيَۡيُس ٍۡ ۡجَك

َ
ٱىَّتِٓط خ

ًۡ وَ  ِدُك ۡٓ وِف ةَِك
ُ
ِدٓي أ ۡٓ ََٰي ةَِك ِإيَّ

ُتٔنِ  َْ  ﴾فَٱۡر

لتوحيد ئل ادال أنو سبحانو ٤بّا أقاـأيها الشاىد اعلم 
 رَ كَ ذَ قصة آدـ وإبليس؛ و واستطرد بقصة االستخبلؼ 

كسرًا لعنادىم واستمالة  على بِب إسرائيلاإلنعامات 
على آابئهم ٩با عّدد  تعاىل ما أنعم بو وا٤بقصود ،لقلوهبم

ومواعدهتم اب٤بناجاة وإنزاؿ  عليهم من اإل٪باء من فرعوف
َِٰٓءيَو كَۡد ﴿كما قاؿ تعاىل  ا٤بن والسلو  َيََٰتنِٓط إِۡشَر
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 ََ ٍَ ۡح
َ
ٔرِ ٱلۡأ ًۡ َجاَُِب ٱىؽُّ ًۡ َوَوََٰقۡدَنَُٰس َۡ َقُدوُِّز ِ ٌّ نجَۡيَجَُٰسً 

َ
أ

 ًُ لَۡنا َقيَۡيُس ىَٰ  َوَُزَّ َٔ يۡ ََّ َوٱلصَّ ٍَ ۡ الفرؽ بْب والعجيب أف  ﴾ٱل
وا٤براد  يساوي التاريخ الشهّب! 9544ٝبل اآليتْب 

ِٓۡدي﴿ يف قولو ابلعهد ْ ةَِك ٔا ۡوفُ
َ
 يف تعاىل توحيده ىو ﴾َوأ

 إب٥بيتو واالعَباؼ بربوبيتو واإلقرار والعبادة ا٢بكم
 وخوطبوا ،ملسو هلآو هيلع هللا ىلص دمحمالسيد األعظم  واتّباع برسلو والتصديق
 ٱبتص فيما واستبطاهنا التهديد معُب لتضمنها ابلرىبة
 وخطاب ا١باحد العامل جداؿ على جرايً  العلم ٤بخالفة
 سبحانو منو التامة الرىبة بقصر التعبّب وجاء ا٤بعاند ا٤بنكر
 ٱبّوفوا أف فناسبها ابلعهد ابلوفاء أتمرىم اآلية ألف عليو
ترتيب اآلية من أوؿ ا٤بصحف ا٤ببلحظ أف و . نكثو من
ُ ﴿يساوي عدد حروؼ سورة اإلخبلص  45 َٔ ٱَّللَّ ُْ كُۡو 
َخٌد 

َ
ُد  ١أ ٍَ ُ ٱلطَّ ًۡ ئُزَۡد  ٢ٱَّللَّ َ ًۡ يَسِۡد َول َ َُّرۥ  ٣ل ًۡ يَُسَ ز َ َول

َخُدۢ 
َ
ًٔا أ وىذه السورة إثبات وتقرير لتوحيد هللا يف  ﴾ُنُف

يب األرقاـ أف ٦بموع ترتلبلنتباه والبلفت ا٢بكم والعبادة، 
٦بموع ترتيب حروؼ  9923يساوي  45إىل  9من 
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يف أعرض وىذه ىي األحدية ا٤بطلقة سورة اإلخبلص، 
اإلماـ مسلم عن ابن عمر عن  . رو خطوطها الرئيسية

على أف يوّحد بِب اإلسبلـ على ٟبسة، »قاؿ:  ملسو هلآو هيلع هللا ىلصالنيب 
 «دونوعلى أف يعبد هللا ويكفر ٗبا » :ويف رواية «هللا

واال٫برافات الٍب أصابت أىل الكتاب وأفسدت  ا٢بديث.
عقيدهتم وفطرهتم وحياهتم؛ نشأت أوؿ ما نشأت عن 

اآلية  وعدد اآلايت منانطماس ىذه الصورة وٙبريفها. 
ٔاْ ﴿ ۡوفُ

َ
ًۡ َوأ ُج َقيَۡيُس ٍۡ ۡجَك

َ
تَِط ٱىَّتِٓط خ ٍَ َِٰٓءيَو ٱۡذُنُرواْ ُِۡك َيََٰتنِٓط إِۡشَر

وِف 
ُ
ِدٓي أ ۡٓ ًۡ وَ ةَِك ِدُك ۡٓ َٰيةَِك ُتٔنِ ِإيَّ َْ إِِن ﴿إىل اآلية  ﴾ََ فَٱۡر

َّٓا إِيَّاهُ  ْ إِل َّا َتۡكُتُدٓوا ل
َ
َمَر أ

َ
ِ أ َّا َّلِلَّ ًُ إِل يساوي  9731 ﴾ٱدۡرُۡس
َّا ﴿ٝبل اآلية التالية  ٌَِ َرۡتيَِم ٌَِ رَُّشٍٔل إِل َِا  رَۡشيۡ

َ
آ أ ٌَ َو

 َُ
َ
َّٓا خ َّ إِل َٰ ۥ لَٓا إَِل ُّ َُّ

َ
۠ فَٱۡخُتُدونِ ُُِٔحٓي إِلَۡيِّ خ افتتحت وقد  ﴾ا
 مث أردؼوأنو ىد  للمتقْب  الكتاببذكر سورة البقرة 

سبحانو  كرَ نفاقهم وذَ و  تعاىل ابلتعريض بكفر بِب إسرائيل
وهناىم عن اٚباذ  بعبادتو تعاىل أمرىم مث أحوا٥بممن  ٝببلً 

إىل ذكر  انتقلمث  القرآفواستطرد بذكر إعجاز األنداد 
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بذكر نقضهم عهد هللا من بعد ميثاقو وأتبعو إفسادىم و 
األرض وأشار إىل عبلقتهم إببليس وأنو  استخبلفهم يف

حضرة جبلؿ عن جنة  فأخرجهم أغواىم كما فعل أببويهم
وتعرضت  ا٢بظوظ والشهواتإىل أرض  وأىبطهم الذات

ففات منهم ما  فصموا عن ٠باع اآلايت٥بم الكلمات 
 مث أقبل عليهم ابلنداء ليحركهم لسماع ما يرد من فات

تَِط ٱىَّتِٓط ﴿ا٤بأمورات وا٤بنهيات  ٍَ ْ ُِۡك َِٰٓءيَو ٱۡذُنُروا َيََٰتنِٓط إِۡشَر
 ًۡ ِدُك ۡٓ وِف ةَِك

ُ
ِدٓي أ ۡٓ ْ ةَِك ٔا ۡوفُ

َ
ًۡ َوأ ُج َقيَۡيُس ٍۡ ۡجَك

َ
ىذا ويف  ﴾خ

وقد انداىم هبذا ا٫بصرت األمة اليهودية والنصرانية،  النداء
الوصف لكونو ا٠بًا للقبيلة، أما وصُف اليهود والنصار  

 فاسٌم للنحلة والداينة.
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﴿ َٰٓ ََٰتنِٓط إِۡشَر ْ َي تِطَ  ِءيَو ٱۡذُنُروا ٍَ  ُِۡك
نِّي 
َ
ًۡ َوخ ُج َقيَۡيُس ٍۡ ۡجَك

َ
ٱىَّتِٓط خ

ٍِينَ  َٰيَ ًۡ عَؼَؽ ٱىَۡع يُۡخُس  ﴾فَغَّ

أنو تعاىل التصديق والتحقيق  طريقأيها السالك يف اعلم 
ابلتنبيو على نعمة  النداء٤با دعاىم إىل الوفاء ابلعهد ُثِب 

ما  بداللة ٥بمتضمن تقريعًا ووعيدًا التفضيل ا٤بوقوت وقد 
فإنو تعاىل وٖبهم على لبسهم ا٢بق ابلباطل  ما بعدهو  قبلو

قبيح ما ارتكبوه من  وكتماهنم ا٢بق عن عمد ونعى عليهم
أردؼ التذكّب  م عنو مثأمر غّبىم ابلرب ونسياف أنفسه

ابلَبىيب البالغ مث شرع بعد ذلك يف  ابلَبغيب مقروانً 
َۡ ﴿ تعديد تلك النعم على سبيل التفصيل ِ ٌّ َوِإۡذ َنجَّيَۡجَُٰسً 
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نَ  ۡٔ ًُ ٱلَۡبۡدرَ ﴿، ﴾َءاِل فِرَۡق َِا ةُِس ًَّ َبَكۡرَجَُٰسً ﴿، ﴾َوِإۡذ فََرۡر ُث
 ًۡ حُِس ۡٔ َۢ َبۡكِد َم ِ َِا ﴿، ﴾ٌّ َُزلَۡنا َوَؿيَّيۡ

َ
اَم َوأ ٍَ ًُ ٱىَۡغ َقيَۡيُس

ىَٰ  َٔ يۡ ََّ َوٱلصَّ ٍَ ۡ ًُ ٱل رب فاستحقوا بكفرىم أف تض ﴾َقيَۡيُس
هبذا و  ،هللاوا بغضب من عليهم الذلة وا٤بسكنة وأف يبوؤ 

فقد كانت  ،هبم ةالنازل ةسماويال اللعنةأسرار  تتضح
وتنكروا وجحدوا ا٤بنعم ! إذ كفروا النعمة خيانتهم كبّبة

ت نصّ ىو ما  العادؿكم فكاف ا٢بُ ؛ ا٣بالق سبحانولفضل 
َُِث َوَبآُءو ﴿ اآلايت عليو ۡصَه ٍَ ۡ ىَُّث َوٱل ًُ ٱزّذِ ِٓ ۡي

َوُظِػَبۡج َقيَ
ِ  ةَِغَغب   ََ ٱَّللَّ ِ  :وابهلل التوفيقنقوؿ  ومن خبلؿ السياؽ ﴾ٌّ

 أشدىي من  الواردة يف تفضيل بِب إسرائيل إف اآلايت
وىي من  صيغة تقريع صيغتهاو  ،و٣بيانتهم م٥باآلايت ذّماً 

غيبات الٍب وافقها الواقع
ُ
 يقيم أبف سبحانو وعدىم إذ ا٤ب
 كل يف األمم وتتبعها ا٤بمالك ٝبيع على تظهر ٩بلكة ٥بم

إىل آخر اآلية  عدد الكلمات من أوؿ السورةو ! ا٤بسالك
َٰٓ ﴿األوىل  ْ َيََٰتنِٓط إِۡشَر تِطَ  ِءيَو ٱۡذُنُروا ٍَ ًۡ  ُِۡك ُج َقيَيُۡس ٍۡ ۡجَك

َ
ٱىَّتِٓط خ

ٍِينَ  ًۡ عَؼَؽ ٱىَۡعَٰيَ يُۡخُس نِّي فَغَّ
َ
يساوي ٝبل  653 ﴾َوخ
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 4322أف ٝبل اآلية  كما )ا٤بملكة العربية السعودية(
ألف  –سبتمرب  –الثالث والعشروف )يساوي ٝبل 

اتريخ إعبلف ا٤بملكة العربية  (وتسعمائة واثنن وثلثوف
ويبدو  ،اللفظ والرسمبنفس مرتْب  توقد وردالسعودية. 

انية أف اآلية األوىل تشّب إىل التفضيل يف العلم، واآلية الث
 يتْبلكلمات بْب اآلعدد او تشّب إىل التفضيل يف ا٢بكم، 

ترتيب اآلية التالية من أوؿ ا٤بصحف يساوي  9475
 ِضۡدق  ﴿

َ
أ َّٔ َت ٌُ َِٰٓءيَو  َُا ةَنِٓط إِۡشَر

ۡ
َّٔخ ََ  َوىََلۡد ةَ ِ ٌّ  ً ُٓ َوَرَزكَۡجَٰ

 ًُ ًُ ٱىۡكِيۡ ُْ ْ َختَّطَٰ َجآَء ٔا ا ٱۡخَخيَُف ٍَ ّيَِبَِٰج َذ يتْب اآلوبْب  ﴾ٱىؽَّ
عليهم وما صدر بو نعم ما أذكر يَ اترٱبهم و  ا٢بق ستعرضي

ما ت واال٫برافات! ا٤بخالفات والتعنتاالكذب و منهم من 
يردىم عن واحدة منها حٌب يعودوا إىل يكاد حلمو تعاىل 
ية حٌب يقعوا يف عنهم من معص يعفوأخر  وما يكاد 
 !ينجوف من عثرة حٌب يقعوا يف حفرة خطيئة وما يكادوف

 على ٧بادة هللا ُمصرّةنذلة خبيثة ظلمانية شريرة ونفوسهم 
النكوؿ عن األمانة مستمرة على ما ىي عليو من  تعاىل
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طلب اآلايت والتعنت يف والضعف عن ٞبل التكاليف 
وتبديل الكلم د ونقض ا٤بواثيق و نكث العهاإلقداـ على و 

ا أعد ٥بم يف ٗبوأخرب تعاىل  !العجل وقتل األنبياء وعبادة
اآلخرة ٧بشّوًا بْب التذكّبين و٦بعواًل بْب الوعظْب 

 مواالهتمكما أخرب يف مواضع ُأخر عن والتخويفْب،  
ا ال يليق ٗب وى جناب هللا ووصفعل همجَبائواالشيطاف 

إف هللا فقّب و٫بن  :وقو٥بم !يد هللا مغلولة :ٔبنابو كقو٥بم
عزير ابن هللا وا٤بسيح ا٤ببلئكة بنات هللا و  :وقو٥بم !أغنياء
األابطيل  هماقَباحو  !اثلث ثبلثةقو٥بم: إف هللا و  !ابن هللا

أران هللا وقو٥بم:  اجعل لنا إ٥بًا كما ٥بم آ٥بة!قو٥بم: ك
٤بّا أمروا بدخوؿ األرض و وتعنتهم يف ذبح البقرة!  جهرة!

وجرأة ال تصدر ٩بن شمَّ  يف وقاحة وقالوا وانكصا٤بقدسة 
ۡب ﴿ رائحة اإلٲباف وال َتعلق بشيء من اإلسبلـ َْ َُج فَٱۡذ

َ
أ

َٰكُِدونَ  َِا َق ُٓ وىذا كلو مع اإلدعاء  ﴾َوَربَُّم فََقَٰخِلَآ إَُِّا َهَٰ
وأهنم قد حازوا التوحيد من  أهنم وحدىم ا٤بهتدوفالعريض 

 لن النار أف زعموا حٌبقطريو وأحاطوا بو من طرفيو 
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 أف هللا خلق األمم ٣بدمتهمو  معدودة أايماً  إال ٛبسهم
 ذلك بعكس عاداىم ٤بن وحكموا اب١بنة ألنفسهم قطعواو 

ٔاْ ىََ ﴿ تعاىل حكى كما ُ ًٔدا َوكَال ُْ َ َشضَن  ٌَ َّا  ََِّث إِل يَۡدُخَو ٱدۡذَ
ۡو ََُصََٰرىَٰ 

َ
 السورة أوؿ من الكلمات عدد أف والعجيب ﴾أ

 احتبلؿ اتريخ يساوي 9124 العبارة ىذه آخر إىل
القرآف  كشفوقد   !الناس حكومة موطن ا٢براـ ا٤بسجد
ظهر أوبْب حقيقتهم و دعاواىم  أبطلكيدىم و   الكرًن

. ا٤بسلمْب وإشاعة الفتنة فيهمطريقة كيدىم ٣بلخلة صف 
َٰٓ ﴿وترتيب اآلية األوىل  ْ َيََٰتنِٓط إِۡشَر تِطَ  ِءيَو ٱۡذُنُروا ٍَ ٱىَّتِٓط  ُِۡك

ٍِينَ  ًۡ عَؼَؽ ٱىَۡعَٰيَ يُۡخُس نِّي فَغَّ
َ
ًۡ َوخ ُج َقيَۡيُس ٍۡ ۡجَك

َ
من أوؿ  ﴾خ

يساوي ترتيب اآلية التالية من آخر  74ا٤بصحف 
َّغ  لَُيۢنَتَذنَّ فِي ﴿ا٤بصحف  ثِ َشع ٍَ وا٤ببلحظ أف ترتيب  ﴾ٱدۡرَُؽ

َٰٓ ﴿اآلية الثانية  ْ َيََٰتنِٓط إِۡشَر تِطَ  ِءيَو ٱۡذُنُروا ٍَ ُج  ُِۡك ٍۡ ۡجَك
َ
ٱىَّتِٓط خ

ٍِينَ  ًۡ عَؼَؽ ٱىَۡعَٰيَ يُۡخُس نِّي فَغَّ
َ
ًۡ َوخ من أوؿ ا٤بصحف  ﴾َقيَۡيُس

يساوي ترتيب اآلية التالية من آخر ا٤بصحف  921
َۡ َقَيقٍ ﴿ ٌِ  ََ وإ٭با خلقو تعاىل من علق إشارة  ﴾َخيََق ٱلۡإِنَسَٰ
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للعبلقة الٍب بينو وبْب ا٢بق فإنو خليفتو يف األرض فانظر 
نِّي ﴿وقولو تعاىل  ما أعجب كبلـ هللا عز وجل!

َ
َوخ

ٍِينَ  ًۡ عَؼَؽ ٱىَۡعَٰيَ يُۡخُس ىذا عاـ دخلو التخصيص يف  ﴾فَغَّ
ْ ﴿مواضع كقولو عز وجل  ٔا اِس لَِتُهُُٔ َدآَء عَؼَؽ ٱلنَّ َٓ أي  ﴾ُش

على بِب إسرائيل على وجو ا٣بصوص ودخل معهم من 
 .ٙبتهم من األمم
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﴿ َُ ُٔد َوٱلنََّصََٰرىَٰ َنۡح ُٓ َوكَاىَِج ٱلَۡي
 ْ ُؤا ةَۡنَٰٓ

َ
ُؤهُ  خ َٰٓ ِخبَّ

َ
ِ َوأ  ﴾ٱَّللَّ

ْ ﴿كلمة أف   ا٤ببلحظ ُؤا ةَۡنَٰٓ
َ
على واو  فيها٠بت ا٥بمزة رُ  ﴾خ

َِآء﴿٠بت يف بقية ا٤بواضع على السطر بينما رُ  ۡب
َ
إذ ا٤بعُب  ﴾خ
وأما يف بقية  ،ما يّدعونو من كوهنم شعب هللا ا٤بختار

وىذا من إعجاز الرسم يف   ،ا٤بواضع فا٤براد بنوة النسب
، ويف رسم ا٤بصحف من األسرار والعجائب ما كتاب هللا

 :والذين يقولوف ٫بن أبناء هللا وأحباؤه. ال ٱبفى فبل تغفل
اليهود  أما أخبلط ،ىم يهود ونصار  بِب إسرائيل

فليس معهم من عقو٥بم من غّب ذرية إسرائيل  والنصار 
وما ذاؾ إال لقرب  إال حصة الغريزة ونصيب الَبكيب،
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 إىل يقصد وال غاية لو ليس قطيعمنزلتهم من رتبة البهائم، 
 إىل ٰبتاج وال فيو يركض الذي ا٤بسار إىل يفطن وال ىدؼ
 وإ٭با هبا، لو ُأشّب أىن يتبعها وعصا يربزه علف من أكثر
 يف ألسيادىم اتّباِعهم بسبب ا٤بسوخ درجة يف صاروا
 ٩بن إسرائيل بِب غّب أف الشافعية السادة ذكر وقد! الكفر
 على يكونوا مل التبديل، بعد والنصرانية اليهودية يف دخلوا
 كعبدة فصاروا صحيح بكتاب ٛبسكوا وال حق

 :أبهنم التلمود يف إسرائيل بنو وصفهم وقد...األواثف
 يف وجاء!!! دواب: أي «هللا جوىر من ليسوا جوييم»

 خلقت ٤باذا: ربو إسرائيل سأؿ: »الثاين ا٤بكابيْب سفر
 لَبكبوا: فأجابو ا٤بختار؟ شعبك سو  خلقاً 

 بِب كربايء على يدؿّ  فإ٭با دؿّ  إف وىذا...«!!! ظهورىم
وعدد اآلايت من اآلية  .أنبيائهم على وكذهبم إسرائيل

ْ َوكَاىَِج ﴿ ُؤا ةَۡنَٰٓ
َ
َُ خ ُٔد َوٱلنََّصََٰرىَٰ َنحۡ ُٓ ُؤهُ  ٱلَۡي َٰٓ ِخبَّ

َ
ِ َوأ إىل  ﴾ٱَّللَّ

ۡقَجيََم َقَ ﴿اآلية 
َ
آ أ ٌَ َٔسط َو ٍُ َٰ ِمَم َي ۡٔ يساوي  9544 ﴾كَ

َوكَاىَِج ﴿ وعدد الكلمات من العبارة التاريخ الشهّب!
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 ْ ُؤا ةَۡنَٰٓ
َ
َُ خ َصََٰرىَٰ َنحۡ ُٔد َوٱلنَّ ُٓ ُؤهُ  ٱلَۡي َٰٓ ِخبَّ

َ
ِ َوأ  إىل العبارة ﴾ٱَّللَّ

﴿ ًۡ َ َربِّي َوَربَُّس َِٰٓءيَو ٱۡخُتُدواْ ٱَّللَّ يساوي  9295 ﴾َيََٰتنِٓط إِۡشَر
 .(ذريث إسػَٰٓءيو)ٝبل 

ليس بعد اليقْب اي عُْب شٌك      أّكد العدُّ ما حواُه 
 الكتابُ 
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ُٔد َولَا ﴿ ُٓ َوىََ حَۡرَضطَٰ َقَِم ٱلَۡي
 ًۡ ُٓ  ﴾ٱلنََّصََٰرىَٰ َختَّطَٰ حَتَّتَِف ِميََّخ

إال أف ا٤بقصود منو  ملسو هلآو هيلع هللا ىلصا٣بطاب وإف كاف ظاىرًا للنيب 
أمتو، وفيو بياٌف لكماؿ شدة شكيمة ىذين الفريقْب، 

 النافية بعد حرؼ العطف يف قولو "وال والتصريح ببل
 عداوة على مطلق االتفاؽ على رير اتفاقهمالتق النصار "

ومعُب ، عنهم ا٤بسلمْب وتساويهما يف استحالة الرضى
ملتهم أي دينهم وشرعتهم ومناىجهم الزائغة الصادرة عن 
أىوائهم وىي الٍب ُعرّب عنها ٗبلتهم إذ ىي الٍب ينتموف 
إليها، وعرّب عنها اب٤بلة ألف واضعها يُعّلمها للناس وٲبليها 
عليهم كما ٠بيت دينًا ابعتبار قبوؿ الناس ٥با وطاعتهم 
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 ؤمنْب عرب منشورات٤بوانقيادىم لواضعيها الذين خادعوا ا
، ولفقوا نتفاً ضلِّلةالكتب والفتاو  والرسائل ا٤بمن 

سطحية وٝبعوا رسائل ال تثبت على ٧بك العلم الصحيح 
 نة إخوةنشِ مث أشاعوىا ونسبوىا إىل هللا ودينو وىذه شِ 

وا٤ببلحظ أف ، ِنشِنشة عبدة الطاغوتو  وا٣بنازير القردة
َوىََ حَۡرَضطَٰ ﴿ اآليةعدد الكلمات من أوؿ ا٤بصحف إىل 

 ًۡ ُٓ َصََٰرىَٰ َختَّطَٰ حَتَّتَِف ِميََّخ ُٔد َولَا ٱلنَّ ُٓ  2993 ﴾َقَِم ٱلَۡي
ووحدت ا٤بلة وإف  ( 9547يساوي ٝبل )بِب إسرائيل 

كاف ٥بم ملتاف ألهنما ٯبمعهما الكفر وىو ملة واحدة مث 
إف ىذا حكاية ٤بعُب كبلـ قالوه بطريق التكلم ليطابقو 

َدىَٰ كُ ﴿قولو سبحانو  ُٓ ۡ َٔ ٱل ُْ  ِ َدى ٱَّللَّ ُْ فإنو على  ﴾ۡو إِنَّ 
طريقة ا١بواب ٤بقالتهم أبف ما ىم عليو من ا٤بلة ىو ا٥بد  

تعاىل ىو ا٢بق  وأف ما خالفو ضبلؿ فأجيبوا أبف دين هللا
واليهود والنصار  قسماف: قسم ال  ودينكم ىو الباطل.

علم لو من جهة كتاب وىؤالء كما قاؿ اإلماـ الشافعي: 
ال يقع عليهم أىل الكتاب أبف آابءىم كانوا غّب أىل 
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الكتاب وِمن غّب نسب بِب إسرائيل. وقسم لو كتاب 
عربَّ عن مناىجهم وقد يعلم ا٢بق منو وىم بنو إسرائيل. 

ابألىواء ألف ا٥بو  رأي انشئ عن شهوة ال عن دليل 
َِّذي ﴿فقاؿ  ً َبۡكَد ٱز ُْ آَء َٔ ْۡ

َ
َتۡكَج أ َِ ٱتَّ ِ ا َوىَه ٌَ  ًِ ََ ٱىۡكِيۡ َجآَءَك ٌِ
ٌَِ َولِّي    ِ ََ ٱَّللَّ ٌِ و٥بذا مل يؤت ابلضمّب  ﴾َولَا َُِطؽرٍ  لََم 

الراجع للملة وعرب عنها ابالسم الظاىر فشملت أىواؤىم 
 !ا٤بناىج الٍب وضعوىا واعتقدوا أهنا ال ينقضها شرع آخر

، وا٤بعُب أف سِّ فُ و  ر العلم ىنا ابلقرآف وابلعلم بضبلؿ القـو
القرآف ىو ا٥بد  وما أنتم عليو ليس من ا٥بد  ألف أكثره 
من الباطل، وأتكيُد ا١بملة بضمّب الفصل وتعريف 
ا١بزأين يدّؿ على االختصاص وا٢بصر، وأضاؼ األىواء 
إليهم ألهنا بدعهم وضبلالهتم، ولذلك ٠بي أصحاب 

ً﴿ البدع: أرابب األىواء، ويف صيغة ا١بمع ُْ َٔآَء ْۡ
َ
إشارة  ﴾أ

رة اختبلؼ ِفَرِقهم وأف بعضهم يكفر بعضًا وىذا إىل كث
يعِب أف ملتهم مبدَّلة مشوبة ابلضبلالت وأف ما ىم عليو 

 كلما مناىجهم أف يشهد والواقعشيء حرفوه ووضعوه، 
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 متنافرة أحزاب إىل تلقائياً  ٙبوؿ ٦بتمع يف انطلقت
 وىي اجملتمع تُفّتت متحاقدة وطوائف متباغضة وطبقات
ًِ ﴿وقولو  .ا٢بق على أهنا تتوىم ََ ٱىۡكِيۡ َِّذي َجآَءَك ٌِ  ﴾َبۡكَد ٱز

وز يدؿ على بطبلف التقليد، كما يدؿ على أنو ال ٯب
إال بعد  على من تبعهم من أىل القبلة إجراء األحكاـ
 ثبت بذلك العذر اب١بهل.فبلوغ العلم أواًل 
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 إىل بِب إسرائيل رسالة ا٤بسيح

 بعد إسرائيل بِب إىل السبلـ عليو عيسى وجل عز أرسل
 موسى توراة نزوؿ على ونَيف سنة وأربعمائة ألف مضي
 بنو كاف حيث الفَبة هبذه تكوف ما أشبو زمنية فَبة يف

 هتيمن كانت الٍب الوثنية الرومانية للدولة حلفاء إسرائيل
 يتحكموف إسرائيل، بِب بيد والقضاء فا٢بكم العامل، على
 أعضاء يف اليـو يتحكموف كما الروماين اإلمرباطور يف

 ما على ويريدوهنم شاؤوا حيث يديروهنم األمن، ٦بلس
 ويف الكاملة واقعيتها يف القصة ٙبكي واآلايت شاؤوا،

 متفاوتة أبعاد وعلى الزمن، معيار من متناسبة مساحات
 ٭باذج يف متماثلة أوضاع ويف الرؤية، مركز من

 فرؽ إىل إسرائيل بنو انقسم الذي الوقت ففي...متنوعة
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 وكهنة مضلوف أئمة يديرىا عديدة ومدارس ومذاىب
 ىواه؛ على التوراة فيها يدِرس حلقة حرب لكل مشركوف،

 يف ٱبدموف الذين الرابنيْب كبار من زكراي هللا نيب كاف
 األئمة ومن ورئيسهم إمامهم عمراف وكاف ا٤بقدس، بيت

 بعد حنَّة زوجتو لدعاء هللا استجاب وقد فيهم، األتقياء
 هتب أف ونذرت فحملت سنة ثبلثْب عاقراً  لبثت أف

 ذكراً، يكوف أف ترجو وكانت ا٤بقدس بيت ٣بدمة ولدىا
 بيت إىل وقدمتها وٞبلتها مرًن ٠بتها أبنثى رزقت أهنا إال

 لنذرىا، تنفيًذا فيو والرابنيْب العباد إىل ودفعتها ا٤بقدس
 ا٣بصاـ وحصل وُمعلمهم، إمامهم ابنة كفالة يف فتنافسوا
 فكانت القرعة إىل ١بؤوا مث مرًن، يكفل أيّهم بينهم

 رٞبة من ىذا وكاف خالتها، زوج زكراي حظ من كفالتها
 ا٤بسجد خلوة يف قانتة عابدة فنشأت ٥با، ورعايتو ٗبرًن هللا

، والصبلة والعبادة ابلذكر ليلها ٙبيي  قد وكانت والصـو
 الطبقة بيئة واعتزلت شرقياً  مكاانً  أىلها من انتبذت
 الٍب البيئة تشبو والٍب ومغرايهتا وميوعتها وأتثّباهتا ا٤بَبفة
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 كما ا٤بلوؾ ببلط يف موسى وعاشها فرعوف امرأة عاشتها
 والٍب العزيز كنف يف يوسف عاشها الٍب البيئة تشبو
 رزؽ ذلك وأثناء...السعودية ا٤بلكية القصور بيئة ُتصور
 جاءت مث زوجتو، وسنّ  سّنو تقدـ رغم بيحٓب زكراي هللا

 يف العا٤بْب نساء على اصطفاىا هللا أف مرًن إىل البشر 
 مرًن، ابن عيسى ا٤بسيح ا٠بو بنيب ستحمل وأهنا زماهنا
 ويُترّب  أالعيبهم سيكشف أنو يعِب ا٤بنتظر ا٤بسيح وكونو

 فلم توراهتم، أشارت كما مصا٢بهم ويُذىب سلطاهنم
 ا٤بعادين والكهنة األحبار وخاصةً  - إسرائيل لبِب يكن
 بسبلـ، ٲبرّ  األمر ىذا يَبكوا أف - وأتباعهم ولعمراف لزكراي
! والفاحشة ابلزان واهتموىا مرًن شرؼ يف ابلطعن فقاموا
 أف إال أمو، عن الرضيع ودفاع حدثت الٍب ا٤بعجزة ورغم
 اإل٥بية العناية وكانت...األمر ىذا يناسبهم مل اليهود
 وأصبح كرب حٌب السبلـ عليو عيسى ا٤بسيح تبلحظ
 األحبار ٙبريف من عليها جر  ٤با مبّيناً  للتوراة، معلماً 
 معهم واضح عداء يف فأصبح الفاسدين والكهنة ا٤بضلْب
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 الناس أماـ فسادىم ويكشف القوؿ ٥بم يغلظ وكاف
 ويكشف والثعابْب األفاعي أبوالد ويصفهم ويلعنهم
 مناظرات وبينهم بينو وجرت نفاؽ، ٧بض أبنو إٲباهنم

 ٗبعجزاتو عليهم خبل٥با من ظهر عديدة ومشكبلت
 إعبلف ٗبثابة أهنا إال إسرائيل بِب يف ٧بصورة دعوتو وكانت
 ليبلً  يكيدوف كانوا الذين ا٤بخادعْب األحبار على حرب
 ويعملوف! وقتلو بل شأنو، من والتقليل بو لئليقاع وهناراً 
 وأف والكذاب ابلساحر ويصفونو دعوتو تشويو على

 ٯبوب ا٤بسيح وكاف...والشياطْب ا١بن ٗبساعدة معجزاتو
 والرىباف القساوسة ورائو ومن وغرابً  شرقاً  ا٤بقدسة األرض
 صيتو بلغ حٌب وا٣بوارؽ ا٤بعجزات صانعاً  الكبّبة وا١بموع
 حقد من زاد ٩با روما الوثنية الرومانية الدولة عاصمة
 شركائهم وبْب بينو لئليقاع يكيدوف فأخذوا عليو اليهود
 إعبلانً  ىذا وكاف! عليهم لثورة ٱبطط أنو ٕبجة الروماف
 ا٤بسيح ورسالة...عليهم هللا غضب وحلوؿ لكفرىم
 التوحيد إىل الدعوة يف تتلخص إسرائيل بِب إىل عيسى
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 وقد سبحانو، عنده من ا٤بلقاة بكلماتو اإلسبلـ ىو الذي
َوكَاَل ﴿ اليـو ىؤالء حرَّفو كما ابألمس أحبارىم حرَّفو

َِٰٓءيَو  ِصيُح َيََٰتنِٓط إِۡشَر ٍَ ۡ ًۡ  ٱل َ َربِّي َوَربَُّس ْ ٱَّللَّ َ  ٱۡخُتُدوا ٌَ ۥ  ُّ إَُِّ
ا  ٌَ اُر  َو ُّ ٱلنَّ َٰ َوى

ۡ
أ ٌَ ََِّث َو ُ َقيَۡيِّ ٱدۡذَ َم ٱَّللَّ ِ َذَلۡد َخرَّ يُۡضػِۡك ةِٱَّللَّ

َُطار  
َ
َۡ أ ٌِ ٍِيَن  َٰيِ بن ا العليم ا٤بفسدونسوؽ ما كتبو  ﴾لِيظَّ

والتوحيد : الوىاب كما جاء يف األجوبة النجديةعبد 
أما توحيد  ،توحيد الربوبية وتوحيد األلوىية :نوعاف
ومل يكونوا بو مسلمْب  فهو الذي أقرت الكفار بو :الربوبية

وىو اإلقرار أبف هللا ا٣بالق الرازؽ احمليي ا٤بميت ا٤بدبر 
َ ﴿والدليل قولو تعاىل  ،١بميع األمور ٌَ يَۡرُزكُُسً كُۡو 

ةَۡصََٰر 
َ
َف َوٱلۡأ ٍۡ يُِم ٱلصَّ ٍۡ َ َح ٌَّ

َ
ۡرِض أ

َ
آِء َوٱلۡأ ٍَ ََ ٱلصَّ ِ ٌّ

 ََ ٌِ ّيَِج  ٍَ ۡ ّيِِج َوُيۡخرُِج ٱل ٍَ ۡ ََ ٱل ٌِ َ ُيۡخرُِج ٱىَۡحيَّ  ٌَ َو
َفلَا 

َ
ۚ َذُلۡو أ ُ ۚ فََصَيُلٔلَُٔن ٱَّللَّ ۡمَر

َ
َ يَُدةُِّر ٱلۡأ ٌَ ٱىَۡحّيِ َو

فهو إخبلص العبادة كلها  :وأما توحيد األلوىية ﴾َتخَُّلٔنَ 
فبل يدعى إال هللا وال يرجى إال ىو وال ؛ أبنواعها هلل

اآلايت  :والدليل عليو ،يستغاث إال بو وال يتوكل إال عليو
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وال ينذر إال لو وال يذبح ذبح القرابت إال لو  ،الكرٲبات
اآلايت الكرٲبات  :والدليل على ذلك ،وحده ال شريك لو

ىو معُب ال إلو إال هللا فإف اإللو ىو ا٤بألوه وا٤بعبود  :وىذا
فمن جعل هللا إ٥بو وحده وعبده دوف من سواه من 

ومن قاسو بغّبه وعبده وجعل لو  ،ا٤بخلوقْب فهو ا٤بهتدي
شيئا ٩با تقدـ من أنواع العبادة كالدعاء والذبح والنذر 

ر  والتوكل واالستغاثة واإلانبة فقد اٚبذ مع هللا آ٥بة أخ
وأشرؾ مع هللا إ٥با غّبه فصار من ا٤بشركْب الذين قاؿ هللا 

إف هللا ال يغفر أف يشرؾ بو ويغفر ما دوف ذلك ٤بن ﴿فيهم 
ِ َذَلۡد ﴿ويف اآلية األخر   ﴾يشاء َ يُۡضػِۡك ةِٱَّللَّ ٌَ ۥ  ُّ إَُِّ

ٍِيَن  َٰيِ ا لِيظَّ ٌَ اُر  َو ُّ ٱلنَّ َٰ َوى
ۡ
أ ٌَ ََِّث َو ُ َقيَۡيِّ ٱدۡذَ َخرََّم ٱَّللَّ

َُطار  
َ
َۡ أ من زخرؼ  افَباء بّْب  عدو هللاوكبلـ  .!!!﴾ٌِ

فتوحيد الربوبية واأللوىية عن مواضعو،  القوؿ وٙبريف
متبلزماف يقع كل منهما موقع اآلخر كما حكى تعاىل 

َٔ  َخَٰيُِق ُشّظِ َشۡطء  ﴿ ُْ ا 
َّ َّ إِل َٰ ًۡ  لَٓا إَِل ُ َربُُّس ًُ ٱَّللَّ َٰىُِس  َذ

أي ذلكم ا١بامع ألوصاؼ الربوبية واأللوىية ٗبا  ﴾فَٱۡخُتُدوهُ 
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ثبت من ٛباـ قدرتو إببداع الصنع ىو ا٢بقيق ابلعبادة، 
ِ ﴿ ا٤بسيح عبارة ٝبل وا٤ببلحظ أف َ يُۡضػِۡك ةِٱَّللَّ ٌَ ۥ  ُّ  ﴾إَُِّ

ۦٓ َولَا يُۡضػُِك ﴿التالية  ٝبل العبارةيساوي  544 ٍِِّ فِي ُخۡه
َخد  

َ
الربوبية األلوىية و وىذا ىو ا٤بعُب ا٢بقيقي لتوحيد  ﴾اأ

 توحيد أف وزعموا قّسموه الذي التقسيم ذلك وليس
 احمليي الرازؽ ا٣بالق ىو هللا أبف اإلقرار ٦برد ىو الربوبية
أييت على أصل الدين من القواعد  التحريفوىذا  !ا٤بميت

يف اتريخ األمة بل  ٙبريف أعظمويشّوه دعوة اإلسبلـ وىو 
مت ٛبريره منذ أف بعث هللا دمحمًا ىاداًي ومعلماً أخطر قوؿ 

لو األحقية  عي أفّ عي الربوبية يدَّ من يدَّ ورسواًل...إّف 
أف نفهم  ٯبب وعلى ىذا األساس الواضحٕبكم األرض 

عۡؼَؽَٰ ﴿قوؿ فرعوف مدلوؿ 
َ
ًُ ٱلۡأ ۠ َربُُّس َُا

َ
وأما مسألة ا٣بلق  ﴾خ

ً ﴿ عنهم كما حكى تعاىل الكفارها عِ فلم يدَّ  ُٓ لَۡت
َ
َوىَهَِ َشد

َّيَٰ يُۡؤفَُهٔنَ  ن
َ
ُ  فَد ََّ ٱَّللَّ ًۡ لََيُلٔىُ ُٓ َۡ َخيََل فأظهر تعاىل عليهم  ﴾ٌَّ

ا٢بجة من أقوا٥بم وإقرارىم أبف هللا ىو خالقهم وموجدىم 
بعد العدـ مث وقفهم على جهة التقرير والتوبيخ بقولو 
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َّيَٰ يُۡؤفَُهٔنَ ﴿ ن
َ
فؤلي جهة يصرفوف؟ وىذا إلزاـ  أي ﴾فَد

أف عدد  العجيبو  .للخصم بنهوض ا٢بجة عليو
ۥٓ ﴿ ةالعبار  الكلمات من ُّ ٍُ ًۡ ذِيِّ ٌَِ َشۡطء  فَُدۡه ا ٱۡخَخيَۡفُخ ٌَ  َو

ُ َربِّي ًُ ٱَّللَّ َٰىُِس ِۚ َذ  97917إىل آخر ا٤بصحف  ﴾إِلَي ٱَّللَّ
عدد الكلمات من أوؿ ا٤بصحف إىل آخر العبارة يساوي 

﴿  ًۡ َ َربِّي َوَربَُّس ْ ٱَّللَّ َِٰٓءيَو ٱۡخُتُدوا ِصيُح َيََٰتنِٓط إِۡشَر ٍَ ۡ  ﴾َوكَاَل ٱل
العبارة  دد الكلمات من أوؿ ا٤بصحف إىلعكما يساوي 

﴿ ُّ َٰ َوى
ۡ
أ ٌَ ََِّث َو ُ َقيَۡيِّ ٱدۡذَ َم ٱَّللَّ ِ َذَلۡد َخرَّ َ يُۡضػِۡك ةِٱَّللَّ ٌَ ۥ  ُّ إَُِّ

 َۡ ٍِيَن ٌِ َٰيِ ا لِيظَّ ٌَ اُر  َو َُطار  ٱلنَّ
َ
يف معرض اآلية  ردتوقد و  ﴾أ

َخۡذَُا ﴿ا٢بديث عن ا٤بيثاؽ الذي أخذه هللا عليهم 
َ
ىََلۡد أ

ًۡ رُُشل   ِٓ َِآ إِلَۡي
رَۡشيۡ

َ
َِٰٓءيَو َوأ أي أخذان ميثاؽ  ﴾اٌِيَثََٰق ةَنِٓط إِۡشَر

وقعوا يف الشرؾ، وىؤالء اليـو بِب إسرائيل على التوحيد ف
ىم أخبلؼ أولئك الذين كذبوا دمحمًا وحاولوا قتل عيسى 

من نقض ا٤بيثاؽ وآذوا موسى، فغّب بدع ما يصدر منهم 
و٤بّا ذكر نقضهم ا٤بيثاؽ ، إذ ذاؾ ِشنشنة من أسبلفهم

َِث  ﴿بقولو  أردؼ ذلك َّا حَُسَٔن فِۡخ ل
َ
ْ أ ا ٓٔ ٔاْ  وََخِصُت ٍُ َذَك
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 ْ ٔا ٍُّ وحسباهنم سببو اغَبارىم إبمهاؿ هللا حْب أشركوا  ﴾َوَض
ابلرفع وأصلو أنو ال تكوف فتنة  ﴾حَُسٔنُ  ﴿وقُرئ ابهلل! 

وتعليق فعل ا٢بسباف هبا وىي للتحقيق لتنزيلو يف صدورىم 
ًَّ حَاَب ٱ﴿قولو  استفيد منو منزلة العلم.  ًۡ ُث ِٓ ۡي

ُ َقيَ أهنم  ﴾َّللَّ
ًَّ ﴿والتشريد بعد موسى عليو السبلـ قد أصاهبم القتل  ُث
ْ َنرِؽر   ٔا ٍُّ ْ َوَض ٔا ٍُ ًۡ  َخ ُٓ ِۡ ِ وقد وقف الكبلـ عند ىذا  ﴾ٌّ

العمى والصمم الثاين ومل يُذكر أف هللا اتب عليهم بعده 
فأصابتهم  ملسو هلآو هيلع هللا ىلصبعد بعثة سيدان دمحم  على شدة كفرىمفدؿ 

على  ية الٍب تليها! ودّلت اآلفتنة مل يتب هللا عليهم بعدىا
ىي  ف هللا ىو ا٤بسيح ابن مرًن: إقو٥بممن غاية الأف 

 ذلك وال بّْب والسياؽ يُ  ،كميد ا٢بتوحصرؼ الناس عن 
ترتيب أفضل وال أحسن وال أكمل من ترتيب آايت 

 يف الزبور واإل٪بيل عنواالقرآف حيث أخرب ا٤بوىل أهنم لُ 
َۢ ةَنِٓط ﴿ ٌِ  ْ ََ َزَفُروا َِّذي ََ ٱز َِٰٓءيَو عَؼَؽَٰ لَِصاِن َداوُۥَد ىُكِ إِۡشَر

ْ َحۡكَخُدونَ  ٔا ْ وََّشضُُ ٔا ا َقَط ٍَ ِ َٰلَِم ة ۚ َذ ًَ َِ َمۡرَي رو   ﴾وَِقحَصط ٱةۡ
إف هللا تعاىل »البيهقي يف الدالئل عن وىب بن منبو قاؿ: 
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أوحى يف الزبور اي داود من لقيِب وقد كذب دمحمًا وكذب 
من قربه العذاب ٗبا جاء بو واستهزأ بكتايب صببت عليو 

صبًا وضربت ا٤ببلئكة وجهو ودبره عند منشره يف قربه مث 
عدد الكلمات بْب و « أدخلو يف الدرؾ األسفل من النار

َُبُِّئُسً بَِضّػ  ﴿اآلية 
ُ
ۡو خ َْ ُرَٔبثً  كُۡو  ٌَ َٰلَِم  َِ َذ ٌّ  َ ٌَ  ِۚ ِقَِد ٱَّللَّ

ًُ ٱىۡلِرَ  ُٓ ِۡ ٌِ ُ وََغِغَب َقيَۡيِّ وََجَكَو  ُّ ٱَّللَّ َِ َِازِيَر ىََّك َدةَ َوٱدۡزَ
َُٰغَٔت  َۢ ةَنِٓط ﴿واآلية  ﴾وََخَتَد ٱىطَّ ٌِ  ْ ََ َزَفُروا َِّذي ََ ٱز ىُكِ

َِٰٓءيَو  )ابن عبد الوىاب، ابن يساوي ٝبل  165 ﴾إِۡشَر
الٍب ورد  القرآنية كما يساوي ٦بموع أرقاـ اآلايت  سعود(

َجَٰفُِلٔنَ )فيها لفظ  َجَٰفُِلٔنَ ، ٌُ ٍُ ۡ ورو  الطربي عن ابن  (ٱل
لعنوا على عهد موسى يف التوراة ولعنوا على عباس قاؿ: 

 عهد داود يف الزبور ولعنوا على عهد عيسى يف اإل٪بيل
وا٤بؤمن يدعو عليهم يف القرآف.  ملسو هلآو هيلع هللا ىلصولعنوا على عهد دمحم 

بلعنة هللا كما ورد يف ا٢بديث عند ا٢باكم وصححو: 
وعدد الكلمات  «فعلى من َلعنتَ  وما َلَعنُت من َلعنٍ »

يُۡكََُٔث فِي ٱىُۡلۡرَءانِ َوٱل﴿من العبارة  ٍَ ۡ َجَرةَ ٱل إىل آخر  ﴾شَّ
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 دوقت ٔدكش ةخفد)يساوي ٝبل  527السورة 
ْٔا والشجرة لُعنت حيث لُعن  (َِٰفلينٍىا ابل

طاعموىا ألهنا ال ذنب ٥با حٌب تلعن على ا٢بقيقة وإ٭با 
ويبدو أف اتريخ بِب وصفت بلعن أصحاهبا على اجملاز. 

وأف أنبياءىم  ،إسرائيل يف الشرؾ والكفر واللعنة عريق
الذين أرسلوا ٥بدايتهم وإنقاذىم ىم يف النهاية الذين تولوا 
لعنتهم وطردىم من ىداية هللا فسمع هللا دعاءىم وكتب 

يف زمن قردة  افُمسخو  السخط واللعنة على بِب إسرائيل
، ومل يكن يف زمن عيسى ابن مرًن خنازيرداود وُمسخوا 

الذي فسَّره  ذلك اللعن الشنيع إال ألجل ىذا الشرؾ
َِهر  ﴿بقولو  ٌُّ َن َقَ  ۡٔ َْ َِا  لَا يَتَ

ْ ٔا  الكتاب وأىل ﴾َكئُهُ ذَ  َشضُُ
 ما بْب ا٤بناسبة ربط على يعرجوا ومل اآلية معُب يبينوا مل

 وىو الكبلـ لو ا٤بسوؽ السياؽ وبْب ا٤بنكر بو يفسر
 كل منو تنبع الذي األكرب ا٤بنكر - ا٢ُبكم يف الشرؾ

 هللا ربوبية رفض منكر! هللا على ا١برأة منكر! ا٤بنكرات
 بصدد كأهنم حٌب - وجل عز ألوىيتو وجحد تعاىل
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 ِوائمو وَٰبق الِتئاُمو ٯبب كبلـ يف واقعة ليست آية تفسّب
 ٯبب الذي ىو ا١بذري األساسي الكبّب ا٤بنكر وىذا -
 ا١بزئية ا٤بنكرات يف الدخوؿ قبل اإلنكار إليو يتجو أف
 من وإف لو، وَعرضٌ  األكرب ا٤بنكر ٥بذا تبعٌ  ىي الٍب

 واآلية! أصولو وهُتدـ فروعو تُقرَّر أف ابلدين االستهزاء
 ربوبية على واالعتداء الشرؾ معصية من قبلها ٤با مفسرة
وقولو  ،ومفيدة الستمراره صرٰباً  وجل عز وألوىيتو هللا

ْ َحۡفَكئُنَ ﴿سبحانو  ٔا ا َشضُُ ٌَ تقبيح لسوء فعلهم  ﴾لَبِۡئَس 
ْ لَا ﴿وعدد الكلمات من اآلية  !تعجيب منوو  ٔا َشضُُ

َِهر   ٌُّ َن َقَ  ۡٔ َْ َِا ٔهُ ذَ  يَتَ يساوي  193إىل آخر السورة  ﴾َكيُ
ولة اتريخ إعبلف الد )ألف وسبعمائة وأربع وأربعوف(ٝبل 

لدولة د ومرئي يف اشاىَ ٗبا ىو مُ  ّكدمث أتَ  السعودية األوىل!
ًۡ حََرىَٰ َنرِؽر  ﴿السعودية الثالثة  ُٓ ِۡ ِ ٌّ ْ ا  ََ َزَفُروا َِّذي َن ٱز ۡٔ ىَّ َٔ  ﴾َحَخ

يساوي ٝبل  541من أوؿ ا٤بصحف اآلية  ىذه تيبوتر 
و٤با أخرب تعاىل  )حكومة ا٤بملكة العربية السعودية(

ا٤بنكر، دؿ على ذلك أبمر ظاىر ذلك إبقرارىم على 
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وىم إ٭با ، منهم الـز اثبت دائم مقوض لبنياف دينهم
 الذين ضلوا من قبل وأضلوا كثّباً  يتبعوف أىواء أسبلفهم

وضلوا عن سواء السبيل وليس أحد من أحبارىم ينهاىم 
عن ذلك وال يقبحو عليهم مع شهادهتم عليهم ابلضبلؿ 
إىل أف جاء ىذا النيب الذي كانوا يدَّعوف اإلٲباف بو مث 
خالفوه فمنهم من استمر على ا٤بخالفة ظاىرًا وابطناً 

واستمر على ا٤بخالفة ابطناً، ومنهم من ادعى أنو اتبع 
! و٤با كانت ابألمسوحا٥بم اليـو بل وغدًا مثل حا٥بم 

على خروجهم عن حكمو تعاىل أتبعها بقولو ا٤بواالة دليبًل 
﴿ ًۡ ُْ خَُذو ا ٱتَّ ٌَ ُزَِل إِلَۡيِّ 

ُ
آ أ ٌَ ِبّطِ َو ِ َوٱلنَّ َُِٔن ةِٱَّللَّ ٌِ ْ يُۡؤ ٔا ٔۡ َشضُُ َ َول

ََّ َنرِؽر   ۡولَِيآَء َوَلَِٰس
َ
َِٰصُلٔنَ أ ًۡ َف ُٓ ِۡ ِ ٌّ وا٤بعُب: ولو آمنوا  ﴾ا 

وما أنزؿ إليو كما ىو الواجب عليهم ما  ملسو هلآو هيلع هللا ىلصٗبحمد 
 اآلايتيف  تعاىلاٚبذوا الكفار أولياء، وقد ذكر ا٢بق 

وجعلها سببًا للعن والطرد وموجبة للسخط ثبلث خصاؿ 
ر وا٤بقت، أو٥با: االهنماؾ يف اإلشراؾ والعدواف واإلصرا

: عدـ اإلنكار على واثنيهاعلى الكبائر والطغياف. 
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احملادين هلل عز وجل والسكوت عنهم والرضا بفعلهم، 
 .واٚباذ أخبلء منهم : مواالة الكفار وا٤بودة معهمواثلثها
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ا﴿ ٍَّ ٔاْ  فَيَ ُ ً ةِٱلَۡبّيَِجَِٰج كَال ُْ َجآَء
تِين   َهََٰذا ِشۡدر   ٌُّ﴾ 

ِ  ِقحَصطَوِإۡذ كَاَل ﴿ َِٰٓءيَو إِنِّي رَُشُٔل ٱَّللَّ ًَ َيََٰتنِٓط إِۡشَر َُ َمۡرَي ٱۡب
ك   َطّدِ ٌُّ اإِلَۡيُسً  ٍَ ِ ّ ََ  ا ل ٌِ َٰثِ َبيَۡن يََديَّ  َرى ۡٔ َػۢا ةِرَُشٔل   ٱلتَّ بَّضِ ٌُ  َو

ۥٓ  ُّ ٍُ َۢ َبۡكِدي ٱۡش ٌِ تِي 
ۡ
ۡحمَُد  يَأ

َ
ا أ ٍَّ ٔاْ  فَيَ ُ ً ةِٱلَۡبّيَِجَِٰج كَال ُْ َجآَء

تِين   َهََٰذا ِشۡدر   حاصل ضرب رقم البلفت لبلنتباه أف  ﴾ٌُّ
 )السعودية(ٝبل  936يساوي كلماهتا عدد  باآلية 

يساوي ٝبل آية  7961ية من أوؿ ا٤بصحف اآلترتيب و 
َمََٰنَِٰت ﴿الكهف  ْ  زَُرۥ َدۡيُب ٱلصَّ ٔا ا لَبُِر ٍَ ِ ًُ ة ۡقيَ

َ
ُ أ كُِو ٱَّللَّ

 ً ُٓ َ ا ل ٌَ ٍِۡفۚ  ۡش
َ
ةِۡعۡػ ةِِّۦ َوأ

َ
ۡرِضِۖ خ

َ
ٌَِ َولِّي  َوٱلۡأ َِ ُدوُِِّۦ  َولَا  ٌّ

َخد  يُۡضػُِك 
َ
ۦٓ أ ٍِِّ أشركوه بعبادتو  ويل من ٥بم ما أي ﴾افِي ُخۡه
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 ويدفع، فينصر أحداً  حكمو يف يشرؾ وال وينفع يشفع
و٤بّا أخرب تعاىل ٗبدة لبث أىل الكهف، ال جـر تشّوفت 
النفس إىل معرفة مدة لبث قومهم الذين تداولوا ا٢بكم 

 ؟ فقيللبث قومهم الذين أشركوا قاؿ: فكم فكأف قائبلً 
﴿ ْ ٔا ا لَبُِر ٍَ ِ ًُ ة ۡقيَ

َ
ُ أ وبذلك تتبلحظ ا٤بعاين  ﴾كُِو ٱَّللَّ

ا﴿ وُقرئويتجاوب النظم.  ٍَّ ْ َهََٰذا فَيَ ٔا ُ ً ةِٱلَۡبّيَِجَِٰج كَال ُْ  َجآَء
تِينٌ  َسَِٰدر   أي فلما جاءىم اب٤بعجزات الظاىرة رموه  ﴾ٌُّ

ابلسحر ويف ىذا اعَباؼ أبف ما عاينوه خارج عن طوؽ 
البشر انزؿ من حضرة خبلؽ القو  والقدر ولكنهم 

ا٤بكابر  دأبيسمونو ٗبا قالوا ٛباداًي يف العناد كما ىو 
صلى هللا و٤بّا وصفوه ا٤بفحم احملجوج!  وديدفاللجوج 

ياـ الدليل على كونو فاٙباً ابلساحر بعد ق عليو وآلو وسلم
َِ ﴿عطف عليو قولو  ؛٥بم وخاٛبًا عليهم ٍَّ ًُ ِم

ۡؿيَ
َ
َۡ أ ٌَ َو

ًِ ٱۡذغَرَ  َٰ َٔ يُۡدَعيَٰٓ إِلَي ٱلۡإِۡشَل ُْ ِ ٱىَۡهِذَب َو أي ال  ﴾ىَٰ عَؼَؽ ٱَّللَّ
أحد أظلم من ىؤالء، وإ٭با كانوا أظلم الناس ألهنم 

ومواقع وحججها وا اآلايت تظاىروا ابإلسبلـ استهزاء و٠بّ 
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٪بومها سحرًا مث ظلموا الناس ٕبملهم على الشرؾ 
! اءت يف الكتب اإل٥بيةوظلموىم إبخفاء األخبار الٍب ج

والذي ُسّدت بصّبتو أىنَّ تنفعو مواقع النجـو وشواىد 
؟  َٔۡم ﴿ قولوويف العلـو ودالئل الفهـو ِدي ٱىَۡل ۡٓ ُ لَا َح َوٱَّللَّ

ٍِينَ  َٰيِ ن ىذا الشرؾ، أي أف أتييس ٥بم من اإِلقبلع ع ﴾ٱىظَّ
الذين بلغوا ىذا ا٤ببلغ من الشرؾ ال طمع يف صبلحهم 

  لتمُكن الكفِر منهم حٌب خالط سجاايىم...
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 حكمة ا٤بسيح

 ا جاء بوٗب ٤بّا ذكر سبحانو إنعامو على ابن مرًن؛ صرَّح
وكيف اختلف قومو من قبلو مث اختلفوا من  من البينات

ا َجآَء ِقحَصطَٰ ﴿بعده  ٍَّ َ ةِٱلَۡبّيَِجَِٰج كَاَل كَۡد ِجۡئُخُسً  َول
َِّذي َتخَۡخيُِفَٔن ذِيِّ  َبيَِّن ىَُسً َبۡكَظ ٱز

ُ
ثِ َولِأ ٍَ  ومعُب ﴾ةِٱدۡرِۡه

 الدين ألصوؿ ا٤ببّْب  اإل٪بيل: ا٢بكمة ومعُب: ا٢بكمة
 من وا٤براد اليقْب، إىل ا٤بوصل التوحيد ٢بقيقة الكاشف

َِّذي﴿ قولو َبيَِّن ىَُسً َبۡكَظ ٱز
ُ
 أدلة ﴾َتخَۡخيُِفَٔن ذِيِّ  َولِأ
 وىذا اليهود، أحبار فحرفها التوراة تضمنتها الٍب الوحدانية
 .للهو  اتباعاً  التأويل وبسوء ابلكتماف يكوف التحريف

ِث ﴿العبارة  وعدد الكلمات من ٍَ كَۡد ِجۡئُخُسً ةِٱدۡرِۡه
َِّذي َتخَۡخيُِفَٔن ذِيِّ  َبيَِّن ىَُسً َبۡكَظ ٱز

ُ
إىل آخر  ﴾َولِأ
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د الكلمات من أوؿ يساوي عد 91533ا٤بصحف 
ٔاْ ُيحَّرِفَُٔن ﴿ العبارة ا٤بصحف إىل َٔاِعكِِّۦ َونَُص ٌَّ ًَ َقَ  ِ ٱىۡصَط

ـّ   ْ َخ ا ُذّنُِروا ٍَّ  يكوف ابلكتماف وىذا التحريف ﴾ةِِّ ا ّمِ
َٔ َربِّي ﴿ وٝبلة، بسوء التأويل اتباعًا للهو و  ُْ  َ إِنَّ ٱَّللَّ

ًۡ فَٱۡخُتُدوهُ  كَۡد ِجۡئُخُسً ﴿١بملة وتفسّب  بياف ﴾َوَربُُّس
َِّذي َتخَۡخيُِفَٔن ذِيِّ  َبيَِّن ىَُسً َبۡكَظ ٱز

ُ
ثِ َولِأ ٍَ وىذه  ﴾ةِٱدۡرِۡه
حيث دعاىم إىل كلمة  بّينها ٥بم، الٍب ا٤بسيحىي دعوة 

َ ﴿ التوحيد الٍب ال مواربة فيها وال لبس وال غموض إِنَّ ٱَّللَّ
ًۡ َفٱۡخُتُدوهُ  َٔ َربِّي َوَربُُّس  َهََٰذا ِضَرَٰط  ﴿ وأكَّد ذلك بقولو ﴾ُْ

  ً ۡصَخلِي وال اعوجاج ال التواء فيو  أي أف ىذا التوحيد ﴾ٌُّ
َوَهََٰذا ِضَرَُٰط ﴿ كما حكى تعاىل وال زلل فيو وال ضبلؿ

  ٍ والتعرض لوصف الربوبية ا٤بنبئة عن  ﴾اَرّبَِم ُمۡصَخلِي
و٫بوه قولو ا٤بالكية والتبليغ إىل الكماؿ البلئق ما ال ٱبفى، 

ۡصَخلِيم   إِنَّ َربِّي عَؼَؽَٰ ِضَرَٰط  ﴿سبحانو  كُۡو ﴿ تعاىل وقاؿ ﴾ٌُّ
َٰنِط َربِّٓي إِلَيَٰ ِضَرَٰط   َدى َْ ۡصَخلِيم   إَُِّنِط  جاء يف اإلصحاح و  ﴾ٌُّ

إ٥بكم  الربوراء » :الثالث عشر من سفر التثنية ما نصو
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ظوف وصوتو تسمعوف تسّبوف وإايه تتقوف ووصاايه ٙبف
وقد سطر ا٤بوىل سبحانو يف سورة مرًن . «تعبدوفوإايه 

ها بقولو ى لبِب إسرائيل يف آايت بينات ذيَّلوصية عيس
ۚ َهََٰذا ِضَرَٰط  َوِإنَّ ٱ﴿ ًۡ فَٱۡخُتُدوهُ َ َربِّي َوَربُُّس ً   َّللَّ ۡصَخلِي ٌُّ﴾ 

وا٤بدىش أف عدد الكلمات من آخر ا٤بصحف إىل العبارة 
َ َربِّي َوِإنَّ ٱ﴿ ًۡ َّللَّ يساوي عدد  15144 ﴾َوَربُُّس

فِي َولَا يُۡضػُِك ﴿من أوؿ ا٤بصحف إىل العبارة الكلمات 
َخد  

َ
ۦٓ أ ٍِِّ  ا٤بسيح وصيةإىل  أىل الصليبيرجع فهل  ﴾اُخۡه

َولَا ﴿وموقع ا١بملة  ؟بعد ظهور ا٢بجة ووضوح احملجة
َخد  يُۡضػُِك 

َ
ۦٓ أ ٍِِّ بََّم َوٱۡذُنر ﴿بْب قولو  ﴾افِي ُخۡه  ﴾إَِذا نَِصيَج  رَّ

ٌَِ نَِخا﴿وبْب قولو  وِحَي إِلَۡيَم 
ُ
آ أ ٌَ يفيد  ﴾َرّبَِم ِب َوٱحُۡو 

وعدد اآلايت ، َكميةوحدة العبلقة بْب مفهـو الربوبية وا٢بَ 
َّٓا إِيَّاهُ  َربَُّم َوكََضطَٰ ﴿من اآلية  ْ إِل َّا َتۡكتُُدٓوا ل

َ
إىل آية الكهف  ﴾أ

َخد  َولَا يُۡضػُِك ﴿
َ
ۦٓ أ ٍِِّ ٝبل يساوي  994 ﴾افِي ُخۡه

مبدأ ٝبيع مراتب األنبياء  ملسو هلآو هيلع هللا ىلصا كاف ٤بّ و مية( )ا٢َبكَ 
ًِ َرّبَِم َوٱۡضعِۡر ﴿ بقولوو٦بمعها خاطبو  فَإََُِّم  ِدرُۡس
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َِا ِ ۡخُيج
َ
تقرير  وإضافة وصف الربوبية إىل ا٢بكم ﴾ةِأ

. للوحدانية وتبيْب للميثاؽ الذي أخذه هللا على اإلنسانية
جاءت تنفيذًا ألمر إ٥بي  التوحيددعوة ا٤بسيح إىل و 
َمۡرحَنِط ةِِّ ﴿
َ
ا بنو إسرائيل بشرؾ العبادة واٚبذوه وأمو فبّد٥ب ﴾أ

ار إليو ا٤بوىل سبحانو يف إ٥بْب من دوف هللا، وىذا ما أش
يِۡن ٌَِ ﴿٤بسيح سؤالو ا َٓ َٰ ّمَِي إَِل

ُ
خُِذونِي َوأ َِّاِس ٱتَّ َُج كُيَۡج لِي

َ
َءأ

 ِ فو أفعاؿ القـو ويف اآلايت داللة إىل أف هللا عرّ  ﴾ُدوِن ٱَّللَّ
ا يَُسُٔن ﴿وتبديلهم مقالتو بعد رفعو إليو  ٌَ ََِم  كَاَل ُشۡتَدَٰ

ۥۚ  ُّ َخ ٍۡ ۥ َذَلۡد َقيِ ُّ ا ىَۡحَس لِي ِبحَّقٍ  إِن ُنُِج كُيُۡخ ٌَ كَُٔل 
َ
ۡن أ

َ
لِٓي أ

ا فِي َجۡفِصَمۚ إَُِّ  ٌَ  ًُ ۡقيَ
َ
ا فِي َجۡفِصط َولَٓا أ ٌَ  ًُ ًُ َتۡكيَ َٰ َُج َقلَّ

َ
َم أ

َ  ١١٦ٱىُۡغُئِب  ْ ٱَّللَّ ِن ٱۡخُتُدوا
َ
ۦٓ أ َمۡرحَنِط ةِِّ

َ
آ أ ٌَ َّا  ًۡ إِل ُٓ َ ا كُيُۡج ل ٌَ

 ًۡ َ ﴿وعدد الكلمات من العبارة  ﴾َربِّي َوَربَُّس ْ ٱَّللَّ ٱۡخُتُدوا
 ًۡ َِ ُدوُِِّۦ ٌَِ َولِّي  ﴿آخر العبارة إىل  ﴾َربِّي َوَربَُّس ٌّ  ً ُٓ

َ ا ل ٌَ﴾ 

َخد  َولَا يُۡضػُِك ﴿العبارة وأوؿ 
َ
ۦٓ أ ٍِِّ  29315 ﴾افِي ُخۡه

 لمات من أوؿ ا٤بصحف إىل العبارةيساوي عدد الك
﴿ ًۡ ُٓ َ َِّذي رِيَو ل لًا َدؽَۡر ٱز ۡٔ ًۡ كَ ُٓ ِۡ ٌِ  ْ ٔا ٍُ ََ َؿيَ َِّذي َل ٱز  ﴾َذَتدَّ
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والتعبّب عنهم ابلذين ظلموا إظهار يف مقاـ اإلضمار 
و اإلشراؾ ابهلل لغرض التسجيل عليهم بوصف الظلم وى

ألنو جامع لفنوف الظلم، ففيو االعتداء على حق هللا، 
ومعُب قولو . وظلم ا٤بشرؾ نفسو بتعريضها للعذاب

ِٓيد  ﴿ ًۡ َش ِٓ ۡي
ًۡ َوُكُِج َقيَ ِٓ ُج ذِي ٌۡ ا ُد ٌَّ عليهم  أي: كنت ﴾ا 

ا ﴿قولو تعاىل  حاكماً ورقيباً، و٫بوه َٓ حُّ
َ
رَۡشيَۡجََٰم َيَٰٓد

َ
ِبطُّ إِجَّآ أ ٱلنَّ

ِٓد   اَشَٰ ا َوَُِذير  ػ  بَّضِ ٌُ فََهۡيَف إَِذا ِجۡئَِا ٌَِ ﴿ أيضاً وقولو  ﴾ا َو
ِٓيد   ِۭ بَِش ث ٌَّ

ُ
ِٓيد  ُشّظِ أ ُؤلَآِء َش َِا ةَِم عَؼَؽَٰ َهَٰٓ و٤بّا كاف  ﴾اوَِجۡئ

الشاىد على الشيء والعارؼ بو جارايً ٦بر  ا٢باكم عليو 
ويف قصة عيسى مع قومو . ٠ُبّي ذلك الشاىد حاكماً 

 ،اليـو نيو األمة معهماو على حقيقة الصراع الذي تعتنبي
ا٤بسيح ابن هللا وإ٭با   :قبل أف يقولوا يهمفإف عيسى بُعث إل

 .كانت فيهم ٫بلة اإلشراؾ يف ا٢بكم
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﴿ َّ َٰ ًۡ لَٓا إَِل ُٓ َ ٔٓاْ إَِذا رِيَو ل ًۡ َشضُُ ُٓ إِجَّ
ُ يَۡصَخۡهعُِرونَ  َّا ٱَّللَّ  ﴾إِل

وعدد الكلمات من أوؿ الضمّب عائد إىل اجملرمْب، 
يساوي ٝبل  936 ﴾يَۡصَخۡهعُِرونَ ﴿إىل كلمة  السورة

 العبارة اتترتيب كلم العجيب أف ٦بموع)السعودية( و 
﴿ ُ َّا ٱَّللَّ َّ إِل َٰ )ال ٝبل يساوي  513 من أوؿ السورة ﴾لَٓا إَِل

ىية و لىو ا٤براد من توحيد األوىذا  يشرؾ يف حكمو أحدا(
سلم يف ا٢بكم. وحٌب يعلم ا٤ب إذ يعِب نفي الشريك مع هللا

ىية نسوؽ ما كتبو ٙبريف أىل الكتاب لتوحيد األلو 
يف األجوبة بن عبد الوىاب كما جاء ا ا٤بفسد العليم
فتنفي  في وإثبات،ن فقولك: ال إلو إال هللاالنجدية: 
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فمعُب اإللو يف زماننا:  ه،وتثبتها هلل وحد األلوىية كلها
الذي يقاؿ فيهما أو غّبٮبا: سر ٩بن يعتقد  الشيخ والسيد

فمن اعتقد يف  يدفعوف مضرةفيهم أهنم ٯبلبوف منفعة أو 
فقد اٚبذه إ٥با من دوف  ىؤالء أو غّبىم نبيا كاف أو غّبه

فإذا قيل لك: إيش الفرؽ وجاء يف الرسالة الرابعة: هللا. 
ة؟ فقل: توحيد الربوبية بْب توحيد الربوبية وتوحيد األلوىي

مثل ا٣بلق والرزؽ واإلحياء واإلماتة وإنزاؿ  فعل الرب
وتوحيد اإللوىية وتدبّب األمور،  النباتا٤بطر وإنبات 

مثل الدعاء وا٣بوؼ والرجاء والتوكل  فعلك أيها العبد
وغّب ذلك من  لرغبة والرىبة والنذر واالستغاثةواإلانبة وا

ثاين: واألصل الوقاؿ يف الرسالة ا٤بفيدة: أنواع العبادة. 
وىو توحيد األلوىية، فهو الذي وقع فيو النزاع يف قدًن 

وىو: توحيد هللا أبفعاؿ العباد كالدعاء  الدىر وحديثو
والرجاء وا٣بوؼ وا٣بشية واالستعانة واالستعاذة واحملبة 
 واإلانبة والنذر والذبح والرغبة والرىبة وا٣بشوع والتذلل

وأما توحيد و: ما نص وجاء يف األجوبة النجديةوالتعظيم. 
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األلوىية فهو: إخبلص العبادة هلل وحده من ٝبيع ا٣بلق 
ألف اإللو يف كبلـ العرب ىو الذي يقصد للعبادة وكانوا 
 يقولوف: إف هللا ىو إلو اآل٥بة لكن ٯبعلوف معو آ٥بة أخر 

يقولوف: إف هللا يرضى  مثل الصا٢بْب وا٤ببلئكة وغّبىم
معرفة جيدة تبْب  ذاىذا ويشفعوف لنا عنده، فإذا عرفت ى

وقد استدؿ عليهم سبحانو إبقرارىم  لك غربة الدين،
وجاء يف موضع بتوحيد الربوبية على بطبلف مذىبهم. 

وكذلك إبراىيم دعا قومو إىل إخبلص التوحيد وإال آخر: 
وقاؿ عبد اللطيف بن عبد الرٞبن  فقد أقروا هلل ابإل٥بية.

مشركوا قريش  الذي جحده وأما توحيد اإل٥بيةآؿ الشيخ: 
ت إليو وىو الذي دع عرب ابتداء فما عرفوا التوحيدوال

شرؾ فلهذا وقع األكثر يف ال الرسل من أو٥بم إىل آخرىم
هتم األموات يف الرغبات بدعو  األكرب ا٤بنايف ٥بذا التوحيد

والرىبات واالستغاثة هبم يف ا٤بهمات فإذا مل ينكر العلماء 
ذي ال نوال عرفوا اإلخبلص الذي ىو الدي ىذا الشرؾ

وتبعهم على  شرعو هللا لؤلنبياء وا٤برسلْب وقعوا يف الشرؾ
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وا٢بق أف توحيد  انتهى. لق الكثّب وا١بم الغفّب.ذلك ا٣ب
الربوبية واأللوىية متبلزماف يقع كل منهما موقع اآلخر  

ًۡ َخَٰيُِق ُشّظِ َش ﴿كما حكى تعاىل  ُ َربُُّس ًُ ٱَّللَّ َٰىُِس َّٓا  ۡطء  َذ ل
 َّ ن
َ
َٔ  فَد ُْ ا 

َّ َّ إِل َٰ أي ذلكم ا١بامع ألوصاؼ  ﴾يَٰ حُۡؤفَُهٔنَ إَِل
الربوبية واأللوىية ٗبا ثبت من ٛباـ قدرتو إببداع الصنع 
فأىن تصرفوف عن ربوبيتو وألوىيتو وتُفرقوف بْب تلك 

 األوصاؼ وَتقلبوف عن وجوه األدلة إىل أقفائها؟
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َو ﴿ ْۡ
َ
أ ًۡ عَؼَؽَٰ كُۡو َيَٰٓ ٱىِۡهَتَِٰب لَۡصُخ

ََٰث  َرى ۡٔ ٔاْ ٱلتَّ ٍُ َشۡطٍء َختَّطَٰ حُلِي
 َِ ٌّ ُزَِل إِلَۡيُسً 

ُ
آ أ ٌَ َوٱلِۡإنِجيَو َو

 ًۡ ّبُِس  ﴾رَّ

يقوؿ تعاىل جل ثناؤه: قل اي دمحم ٥بؤالء اليهود والنصار : 
لستم على شيء من التوحيد الذي تدَّعوف أنكم عليو 

سيد األنبياء ا جاءكم بو حٌب تقيموا التوراة واإل٪بيل وم
من الفرقاف فتعملوا بذلك كلو وتؤمنوا  ملسو هلآو هيلع هللا ىلصدمحم وا٤برسلْب 

ٗبا فيو وتقروا أبف كل ذلك من عند هللا فبل تكذبوا بشيء 
منو وال تفرقوا بْب الرسل والرساالت فإف كتب هللا يصدؽ 
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بعضها بعضًا فمن كذب ببعضها فقد كذب ٔبميعها. 
 7733آخر ا٤بصحف  ترتيب اآلية منأف  والعجيب
السعودية الوىابية ٦بموع اتريخ إعبلف الدولة يساوي 
رو   !9112 والثالثة 9324والثانية  9544األوىل 

صلى هللا عليو هللا  الطربي عن ابن عباس قاؿ: جاء رسوؿَ 
بن حارثة وسبلـ بن مشكم ومالك بن  رافعُ  وآلو وسلم

الصيف ورافع بن حرٲبلة فقالوا: اي دمحم ألست تزعم أنك 
على ملة إبراىيم ودينو وتؤمن ٗبا عندان من التوراة وتشهد 

بلى ولكنكم »: ملسو هلآو هيلع هللا ىلصأهنا من هللا حق؟ فقاؿ رسوؿ هللا 
أحدثتم وجحدمت ما فيها ٩با أخذ عليكم من ا٤بيثاؽ 

م منها ما أمرمت أف تبينوه للناس وأان بريء من وكتمت
قالوا: فإان أنخذ ٗبا يف أيدينا فإان على ا٢بق « أحداثكم

 وا٥بد  وال نؤمن بك وال نتبعك. فأنزؿ هللا اآلية. 
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﴿ َِ ۡيَطَٰ ۡولَِيآَء ٱلشَّ
َ
ٔٓاْ أ  ﴾فََقَٰخِيُ

ا كاف الشيطاف ىو الداعي إىل قطيعة األرحاـ وأكل ٤بّ 
مّباث األيتاـ وإشاعة الفواحش بْب األانـ وجعل شركاء 

٧بذرة من النساء سورة جاءت لذي ا١ببلؿ واإلكراـ 
 على قتاؿ أوليائو باعو ٧برضة اتّ 

ُ
يف األحاديث  عرب عنهما٤ب

وعدد اآلايت من اآلية  «قرف الشيطاف»بػ ا٤بتواترة الصحاح
ن يُۡضَػَك ةِِّ ﴿األوىل 

َ
َ لَا َحۡغفُِر أ إِنَّ ﴿إىل اآلية الثانية  ﴾إِنَّ ٱَّللَّ
ن يُۡضَػَك ةِِّ 

َ
َ لَا َحۡغفُِر أ  ظلف يساوي عدد ورود 63 ﴾ٱَّللَّ

كما يساوي عدد  ،يف القرآف الكرًن (الشيطاف شيطاف،)
 ،الكتابأىل )األلفاظ التالية يف القرآف الكرًن  ورود

ىوداً  ،يهودايً  ،ىادوا ،اليهود ،نصرانياً  ،النصار  ،نصار 
ويبدو أف  (ُحْكم)كما يساوي ٝبل  (عدا نيب هللا ىودما 
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: واألخر  اإلنس، من آ٥بة إشراكهم إىل تشّباآلية األوىل 
وىذا من الدقائق فتنبو  ا١بن من آ٥بة إشراكهم إىل تشّب
ِ ﴿يف اآلية األوىل بقولو  وجاء التذييللو.  َ يُۡضػِۡك ةِٱَّللَّ ٌَ َو

ا ًٍ ي ـِ ا َق ًٍ وتفظيعاً  ِعظم الفريةتنبيهًا على  ﴾َذَلِد ٱۡذغََرىَٰٓ إِۡث
ِ َذَلۡد ﴿اآلية الثانية بقولو  ، وُذيلتا١بنسه َ يُۡضػِۡك ةِٱَّللَّ ٌَ َو

تنبيهاً على استجابتهم لدعوة الشيطاف  ﴾َعوَّ َعَلَٰلَۢا ةَكِيًدا
وعدد الكلمات من أوؿ السورة إىل العبارة الذي أضلهم. 

﴿ َِ ۡيَطَٰ ۡولَِيآَء ٱلشَّ
َ
ْ أ ا ٓٔ أىل )يساوي ٝبل  9646 ﴾فََقَٰخِيُ
وىو التاريخ ا٥بجري إلعبلف الدولة  (9975الِكتََٰب 

اْ ﴿وعدد الكلمات من العبارة السعودية األوىل.  ٓٔ فََقَٰخِيُ
وۡ 
َ
َِ أ ۡيَطَٰ َث ٱىُۡسۡفرِ ﴿إىل العبارة  ﴾لَِيآَء ٱلشَّ ٍَّ ِ ن

َ
ْ أ ٔٓا  ﴾فََقَٰخِيُ

يساوي عدد الكلمات من أوؿ ا٤بصحف إىل  94329
خَُذواْ ﴿آخر اآلية  ََ ٱتَّ َِّذي ْ ٱز ْ لَا َتخَِّخُذوا ٔا ُِ ٌَ ََ َءا َِّذي ا ٱز َٓ حُّ

َ
د َيَٰٓ
ُزو   ُْ  ًۡ َُِس ْ دِي ٔا وحُ

ُ
ََ أ َِّذي ََ ٱز ِ ٌّ ا  ًۡ ا َوىَكِت  ٌَِ َرۡتيُِس ٱىِۡهَتََٰب 

ٌِِِينَ  ۡؤ ٌُّ َ إِن ُنُِخً  ْ ٱَّللَّ ٔا ُل ۚ َوٱتَّ ۡولَِيآَء
َ
اَر أ كما يساوي   ﴾َوٱىُۡهفَّ

ًۡ ﴿عدد الكلمات من أوؿ ا٤بصحف إىل اآلية  َوِإَذا َُاَدۡحُخ
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ُزو   ُْ ا  َْ خَُذو ةِ ٱتَّ َٰٔ يَ اإِلَي ٱلطَّ ووجو استهزائهم ابلصبلة  ﴾ا َوىَكِت 
وبْب اإلشراؾ ابهلل واٚبذوىا وسيلة إىل أهنم ٝبعوا بينها 

٨بادعة رب العا٤بْب وعباده ا٤بؤمنْب وىذا عمل ا٤بستهزئْب 
وسبيل اجملرمْب! واعلم أف مطلق االستهزاء ال يتوقف على 
ا٢بركات الظاىرة، واالستهزاء ابلكلم: ٙبريفو على مواضعو 
وٙبميلو غّب ا٤براد منو عمدًا لبلستهزاء! والسياؽ يستتبع 

يتم خبل٥با كشف ا٤بسلمة لة استنهاض ضخمة لؤلمة ٞب
األعداء ا٤بستهزئْب ابهلل ورسولو ورسم مواقعهم واستجاشة 
العزائم لقتا٥بم، حٌب تعرؼ األمة أعداءىا الذين ركبهم 
الشيطاف ليفتح هبم يف بنياهنا ُكوًا ومنافذ، وتعرؼ 
وسائلهم وطرائقهم ومد  وقوفهم ألنبياء هللا وأوليائو 

د  وٞبلتو يف كل األجياؿ واألزماف ألف جبلتهم ولله
عدوة للحق يف ذاتو، قاسية قلوهبم غليظة أكبادىم ال 
ٰبنوف رؤوسهم إال للمطرقة وال يذعنوف للحق إال وسيف 

 القوة مصلت على رقاهبم...
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ٌَِ ُدوِن ﴿ خَُذواْ  ََ ٱتَّ َِّذي َرُو ٱز ٌَ

َرِو ٱىَۡكَِهُتِٔت  ٍَ ۡولَِيآَء َن
َ
ِ أ ٱَّللَّ

خََذۡت ةَۡحخ    ﴾اٱتَّ

 من أكثر يف الكرًن القرآف يف الوسطية ٥با العنكبوت سورة
 سور عدد إىل نظران وإذا! تتناىى ال وعجائبها منظور
 ىذه رتبنا وإذا سورة، 21 ٪بدىا الكرًن القرآف يف الفواتح
 أف ٪بد فسوؼ ا٤بصحف ترتيب يف ورودىا وفق السور
 سورة 94 يسبقها ا٤بتوسطة؛ السورة ىي العنكبوت سورة

 الٍب السورة ىذه أف لبلنتباه والبلفت سورة، 94 ويتلوىا
 ترتيب يف 21 السورة ىي الفواتح 21 الػ ٦بموعة تتوسط

 فيها ذُكر الٍب اآلية أف يبلحظ كما الشريف، ا٤بصحف
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 يعِب ٩با 49 رقم اآلية وىي كلمة، 91 "العنكبوت" لفظ
 تتوسط أهنا أي السورة، هناية حٌب آية 23 يتلوىا أنو
 موقع ىو وىذا العنكبوت، سورة آايت من آية 75 آخر
 القرآف سور من سورة 75 ألوؿ ابلنسبة العنكبوت سورة
 وىذا سورة، 23 ويتلوىا سورة 23 يسبقها حيث الكرًن
 إسرائيل بِب أرض وىي( ٪بد) ٝبل يساوي 75 العدد
 وهبا والفًب الزالزؿ ىناؾ»: الصحيح ا٢بديث ورد وفيها
 واألمور الببلاي ىناؾ: أي «الشيطاف قرف يطلع
 رؤوس ىناؾ...الشيطاف أولياء ىناؾ...العظاـ
 قادة ىناؾ...الشرؾ صناديد ىناؾ...الكفر
 األدايف ُتسطّر ىناؾ...الضبلؿ أئمة ىناؾ...النفاؽ
 وا٤بناىج الزائغة العقائد تُدوَّف ىناؾ...الباطلة
 ُتدبّر ىناؾ...ا١بائرة ا٤بواثيق تكتب ىناؾ...ا٤بنحرفة
 ىناؾ...ا٤بؤامرات تعقد ىناؾ...اإلسبلـ ألمة ا٤بصائب
 دوؿ ٟبس إقامة مت ماكرة خطة ويف...الشبكات تنصب
 يف الرماد لذرّ  العرب جزيرة أطراؼ على مأجورة خليجية
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 ورو ...والعلة الداء أصل عن األنظار وصرؼ العيوف
صلى هللا عليو  هللا رسوؿ قاـ: قاؿ عمر ابن عن الَبمذي

 وأشار - الفًب أرض ىاىنا»: فقاؿ ا٤بنرب على وآلو وسلم
 قرف: قاؿ أو الشيطاف جذؿ يطلع حيث - ا٤بشرؽ إىل

 ا٤بنتصب: وا١باذؿ الشيء، أصل: وا١بذؿ «الشيطاف
 .يربح ال مكانو
 عن ا٢بديث من تضمنتو ٗبا العنكبوت سورة ختمت وقد

 بيتو يف هللا استخلفهم الذين يعقوب أبناء من العرب
 تعاىل ذكر وقد فيو، وقعوا الذي اال٫براؼ وتصحح العتيق
 يف ذكر كما للناس، فتنة حدوث السورة مطلع يف

 ليصلوا هللا يف جاىدوا للذين ورعايتو ىدايتو آخرالسورة
 وتفضح ا٢بكم شركاء تبْب والسورة بو، ويتصلوا إليو

 من اٚباذ سبحانو مثَّل وقد...ا٤بشركْب وتكشف ا٤بنافقْب
 آوايً  ٱبذؿ بيتاً  العنكبوت ابٚباذ دونو من أولياء أشرؾ
 ذلك يدفع وال شركاؤه الدارين يف ينفعو ال اثوايً، ويقتل
 وأجلى النفوس يف أوقع والتمثيل وسجوده، ركوعو عنو
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 ا٢بظ التمثيلي وللتشبيو التشبيو أنواع أخص وىو للمعاين
 يف الشرؾ قادة تعاىل شّبو وقد الببلغة، أىل عند األوىف
 إىل وأمرىا و٘بتهد تبِب الٍب ابلعنكبوت دولتهم بنائهم
 يف ومعتمداً  متكبلً  اٚبذوه ما فكذلك وا٥ببلؾ ا٣بسار
 وال لو قوة ال زائل مضمحل هللا دوف من وتولوه ملكهم
 ببيت ملكهم يف اعتمدوه ما تشبيو صحّ  وإذا معتمد،

 فقد العنكبوت بيت البيوت أوىن أف صح وقد العنكبوت
 وإف! يعلموف كانوا لو ا٤بمالك أوىن ٩بلكتهم أف تبْب
 ا٤بمالك بناء يف عليو يعتمد ما أوىن إف: قلت شئت
 من مشتقة والعنكبوت. يعلموف كانوا لو الشركاء اٚباذ

 أو وثبها لشدة فكأهنا السّب يف الشدة ٗبعُب الَعكب
 العنكبوت، اسم عليها أطلق قرارىا عند حركتها لشدة
 على وتعتمد كثّبة أنواعها...القتل ألعماؿ أُعدت وقد

 وتسمم، وتشل وتبلحق الفخاخ تنصب...فريستها خداع
 وال ينقض أخرؽ فإنو الذكر فأما األنثى تنسج وإ٭با

 القروف انحية الشعرة وٛبد بيتها ُتصّعد واألنثى ينسج،
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 وهتيئ اللحمة هتيئ مث الوسط من تسّدي مث واألواتد
 ما ٙبرؾ فريسة عليها وقعت فإذا الوسط يف مصيدهتا
 إذا حٌب حا٥با على فتَبكها هبا ونشبت ارتبطت ىناؾ
 كانت وإف خزانتها إىل وأدخلتها غلتها بضعفها وثقت
 ما ر٩بت فرغت فإذا هبا ورمت رطوبتها من مصتها جائعة
 يف الفخاخ أبرز من وشبكتها نسجها، من تشّعث
 من حديثاً  مستو  تتخذ الكيماوية وا٢برب الطبيعة،
 وزوجها أوالدىا مع حٌب عدائية سبلحها، مع القو 
 أنواع وبعض التلقيح، عملية إٛباـ بعد تقتلو حيث

 وىناؾ بقتلو، األبناء ليقـو الذكر األنثى تَبؾ العناكب
 اشتد إذا حٌب صغارىا بتغذية األنثى تقـو أخر  أنواع

 فالبناء بعضاً، بعضهم يقتل مث وأكلوىا، أمهم قتلوا عودىم
 ىشة العنكبوت بيت يف األسرية والعبلقات االجتماعي

 األفراد انقلب انتهت إذا حٌب مؤقتة مصاٌف على مبنية
 أوىى البيت ىذا ٯبعل ٩با بعض بقتل بعضهم وقاـ أعداء
 وُحقُّ  الُشعُّ : العنكبوت لبيت ويقاؿ ا٤بخلوقات بيوت
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 ال لكنها أعْب ٜبانية لديها والُكعُدبة، والَعنَظل الكهوؿ
 يساوي 3 العدد وىذا معدودة سنتمَبات من أكثر تر 
 تعرؼ وال وحيدة تعيش "العنكبوت" كلمة حروؼ عدد

 فحسب ا٢بشرات تقتل وال واإليثار، والتضحية التعاوف
 الفريسة أتيت أف تنتظر وال األخر ، العناكب تصطاد بل
 هللا زودىا وقد عليها، شبكتها ترمي بل شبكتها إىل

 وقوع وعند شبكتها، إىل الفرائس إلغواء سري بسبلح
 نفسها ثبتت قاومت وكلما...تقاـو شبكتها يف الفريسة
 شبكتها العنكبوت ٚبتصر وقد الشبكة، يف فأعمق أعمق
 ا١بميل الشمع من نقطة آخره يف تتدىل واحد خيط إىل

 لتصبح جديدة حيبلً  تطور...صيد كصنارة يعمل األخاذ
 وأنواع األرض، وجو على سيطرة ا٤بفَبسة ا٢بشرات أكثر
 ا٥بواـ كسائر الليل يف وٚبرج األرض يف بيتها ٙبفر أخر 
، ذوات من وىي  يف تتفاوت العناكب كانت وإذا السمـو

 عليها يغلب فإنو ا٤بعيشة و٭بط واألشكاؿ األحجاـ
َوَكَذَٰلَِم ﴿ تعاىل قولو ا٤بعُب ىذا إىل وُيشّب والقتل، العدائية
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ََ ىَِهرِؽر   ًۡ  َزيَّ ۡوَلَِٰدِْ
َ
ۡضِػكِيَن َرۡخَو أ ٍُ ۡ ََ ٱل ِ ٌّ ًۡ ُْ  وٝبل ﴾ُشَػَشضُٓؤ

 اآلايت أرقاـ ٦بموع يساوي 751 "العنكبوت" كلمة
 وعدد( يشَرؾ يشرِؾ،) كلمات فيها وردت الٍب القرآنية

 115 السورة آخر إىل العنكبوت آية من الكلمات
 فيها وردت الٍب القرآنية اآلايت أرقاـ ٦بموع يساوي
 سورة يف تعاىل هللا ذكر وقد( ا٤بشركوف مشركوف،) كلمات

 الغابرة األمم حضارات من حضارات ست العنكبوت
ٌَِ ﴿ بقولو أعقبها مث مصارعها وذكر  ْ خَُذوا ََ ٱتَّ َِّذي َرُو ٱز ٌَ

خََذۡت ةَۡحخ   َرِو ٱىَۡكَِهُتِٔت ٱتَّ ٍَ ۡولَِيآَء َن
َ
ِ أ ََ ُدوِن ٱَّللَّ َْ ۡو

َ
ا  َوِإنَّ أ

ٍُٔنَ ٱلُۡبُئِت لََبۡيُج ٱىَۡكَِهُتِٔت   ْ َحۡكيَ ٔا ٔۡ َشضُُ َ  49 اآلية ورقم ﴾ل
 إسرائيل، بنو) القرآف يف التالية األلفاظ ورود عدد يساوي

 ٔبميع اللعنة لفظ ورود عدد يساوي كما( إسرائيل بِب
 91 اآلية كلمات وعدد. الكرًن القرآف يف تصريفاهتا
 وقد. الكرًن القرآف يف (ا٤بنافقْب) لفظ ورود عدد يساوي

 أف والعجيب الكرًن، القرآف يف مرتْب العنكبوت لفظ ورد
 ا٥بجري التاريخ يساوي 9973 اللفظْب ٝبل ٦بموع
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 ال للشيء ا٤بثل ضرب كاف و٤بّا! الدرعية ميثاؽ إلعبلف
 شيء على النصّب وكاف الشيء بذلك العامل من إال يصح
 ويعلم يعلمو كاف إف إال معارضتو إىل يتوجو أف ٲبكن ال

 شأنو ىذا أف بذلك وصل جنوده، وعدة قدرتو مقدار
 مشّباً  فقاؿ ذلك عن البعد غاية يف شركاءىم وأف سبحانو

ا يَۡدُقَٔن ٌَِ ُدوُِِّۦ ٌَِ َشۡطء   ﴿ إصغارىم إىل ٌَ  ًُ َ َحۡكيَ  إِنَّ ٱَّللَّ
 ًُ َٔ ٱىَۡكزِيُز ٱدۡرَِهي ُْ  هللا ووعد ا٤بؤمنْب تثبيت والغرض ﴾َو

 "ما"و الكتاب، أىل من وُملّقنيهم الشركاء وىزٲبة بنصرىم
 أف يعلم هللا أف وا٤بعُب العمل، عن "يعلم" فعل معلِّقة انفية

 ٔبعلها آل٥بتهم ٙبقّب التعبّب ففي بشيء، ليست آ٥بتكم
 إ٥بية إبطاؿ يف صريح فالكبلـ الوجو ىذا وعلى كالعدـ،
 يف ا٤بعدومات شاهبت و٤بّا كالعدـ، أهنا ويف ا٤بتحدة األمم
 على الداؿ الَبكيب ٥با استعمل ٥با ا٤بزعومة الفائدة انتفاء
َ ﴿ ابلتاء وقرئ. التمثيلية طريقة على الوجود نفي إِنَّ ٱَّللَّ

ا حَ  ٌَ  ًُ ٌَِ َشۡطء  َحۡكيَ ٌَِ ُدوُِِّۦ   للمثل توكيد وىذا ﴾ۡدُقَٔن 
 ٥بم ٘بهيل وفيو شيئاً  يدعونو ما ٯبعل مل حيث عليو وزايدة



161 
 

 أصبلً  والقدرة العلم مصحح معو ليس ما عبدوا حيث
 وعدد. شيء كل على القاىر القادر عبادة وتركوا

ا يَۡدُقَٔن ﴿ العبارة إىل العنكبوت سورة أوؿ من الكلمات ٌَ

ٌَِ َشۡطء   ( ا٤بتحدة األمم) ٝبل يساوي 633 ﴾ٌَِ ُدوُِِّۦ 
 ىذا يف القو  ٢بقيقة صادؽ تشخيص اآلية ويف

 ملكت مهما بشيء ليست اآل٥بة ىذه أف يعِب...الوجود
 فاهلل والتنكيل، البطش ووسائل وا٢بضارة القوة وسائل من
 اإلرادة ونفوذ والسلطاف ا٤بلك صاحب ىو وجل عز

 يساويو وال ٢بكمو، معقب وال ألمره معارض ال وا٤بشيئة،
 شريكاً  فيكوف سلطانو يف ُمساـ يساميو وال ُملكو يف أحد
 ا٢بكمة، ٭بوذجات واألمثاؿ. ألوىيتو يف نداً  أو ربوبيتو يف

 عقل ومن األمثاؿ، ٥بم ضرب أف لعباده هللا تدبّب ومن
َِّاِسِۖ َوحِيَۡم ﴿ عا٤باً  تعاىل هللا ٠باه األمثاؿ ا لِي َٓ َثَُٰو َُۡغِػُب ٌۡ

َ
ٱلۡأ

ٔنَ  ٍُ َّا ٱىَۡعَٰيِ آ إِل َٓ ا َحۡكلِيُ ٌَ  وأاب عمر أف ا٢بارث مسند ويف ﴾َو
صلى هللا عليو  هللا رسوؿ على دخلوا كعب بن وأيب ىريرة

: قاؿ الناس؟ أعلم من: هللا رسوؿ اي: فقالوا وآلو وسلم
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 عقل ال ٤بن دين وال عقُلو ا٤برء قواـ»: رواية ويف «العاقل»
َّ ﴿ ا١بهاد بشأف ابلتنويو السورة ُختمت مث «لو ََ َوٱز ِذي

َِا ًۡ ُشُتيَ ُٓ َِّ ِدَح ۡٓ َِا لََن ْ ذِي ُدوا َٓ  يف بكليتو جاىد من أي ﴾َجَٰ
 لؤلعداء اجملاىد كاف و٤بّا...٤بعرفتو هللا ىداه تعاىل ذاتو
َف ﴿ بقولو اآلية ذيَّل ومعْب، انصر إىل يفتقر ٍَ َ َ ل َوِإنَّ ٱَّللَّ

ۡدِصجِينَ  ٍُ ۡ  من كاف والعياف الشهود مقاـ إىل هنض وَمن ﴾ٱل
 كجهاد ليس الشيطاف أولياء جهاد فإف اإلحساف، أىل
 ٦باوبة شريفة فاذة جامعة خاٛبة وىذه! والغلماف ا٣بدـ
ن ﴿ قبلدهتا فريدة اىل انظرة السورة ٤بفتتح

َ
اُس أ َخِصَب ٱلنَّ

َ
أ
ُِٔنَ  ًۡ لَا ُحۡفَخ ُْ َِّا َو ٌَ ْ َءا ا ٓٔ ُ ن َحُلٔل

َ
ْ أ ا ٓٔ  واسطة اىل ال٧بة ﴾ُحغَۡرُك
َ ىََغنِطٌّ ﴿ عقدىا ۦٓۚ إِنَّ ٱَّللَّ ُِٓد لَِنۡفِصِّ ا يَُخَٰ ٍَ َد فَإِجَّ َٓ َ َجَٰ ٌَ َِ َو َق

ٍِينَ   أىل فليسأؿ مسألة عليو اعتاصت ومن ﴾ٱىَۡعَٰيَ
 وأما ا٤بشاىدة إىل تفضي اجملاىدة فإف الثغور يف ا٢بقائق
 أسرار من دقيقة معاف من فكم بذلك تفي فبل الكتب
 عنها ٚبلو للذكر ا٤بتجردين قلب على ٚبطر والسنة القرآف
 وإذا واحملدثْب ا٤بفسرين أفاضل عليها يطلع وال الكتب
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 ذكر و٤بّا. تعاىل هللا ألطاؼ من أهنا علموا عليهم عرضت
ََ ﴿ فقاؿ ا٤بنافق ذكر عليو عطف الصاٌف اجملاىد تعاىل ٌِ َو

ََِث  ِ َجَكَو فِۡخ وذَِي فِي ٱَّللَّ
ُ
ِ فَإَِذآ أ َِّا ةِٱَّللَّ ٌَ َ َحُلُٔل َءا ٌَ اِس  ٱلنَّ

ِ  َوىَهَِ َجآَء َُۡعػ   اِس َنَكَذاِب ٱَّللَّ ِ  ٱلنَّ ّب َِ رَّ ٌّ ََّ إَُِّا َم لََيُلٔىُ
 ًۡۚ َكُس ٌَ َِّا   هللا، سبيل يف اب١بهاد ا٤بنافق أُِمر إذا أي ﴾ُن

 ا١بهاد يف البلية من عليو يدخل ما وجعل بو أُمر ما رفض
 حصل ولئن بو، يقر ال وىو اآلخرة يف هللا كعذاب
: التقدير كاف و٤با! معكم كنا إان ليقولن فتح للمؤمنْب
 عليو عطف عا٤بْب؟ أبحوا٥بم ا٤بتفرسوف أولياؤان أليس
ٍِينَ ﴿ قولو منكراً  ا فِي ُضُدورِ ٱىَۡعَٰيَ ٍَ ِ ًَ ة ۡقيَ

َ
ُ ةِأ َوىَۡحَس ٱَّللَّ

َ
 مث ﴾أ

 السياؽ أفهمو ما على عاطفاً  متوعداً  واعداً  ابلعلم صرح
َجَِٰفلِينَ ﴿ ٍُ ۡ ََّ ٱل ٍَ ْ َولََيۡكيَ ٔا ُِ ٌَ ََ َءا َِّذي ُ ٱز ََّ ٱَّللَّ ٍَ  والكبلـ ﴾َولََيۡكيَ

ََّ ﴿ بقولو متصل ٍَ ْ َولََيۡكيَ ٔا ََ َضَدكُ َِّذي ُ ٱز ََّ ٱَّللَّ ٍَ فَيََيۡكَي
َِٰذبِيَن  ن  ٣ٱىَۡك

َ
ّيِـَٔاِت أ ئَُن ٱلصَّ ٍَ ََ َحۡك َِّذي ۡم َخِصَب ٱز

َ
أ

ٔنَ  ٍُ ا َيۡحُه ٌَ ۚ َشآَء   ٩بن للنجاة مستعار والسبق ﴾يَۡصتُِلَُٔا
 طالبو من ا٤بتخلص فشّبو سلطتو من والتفلت َيطلب
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ّيِـَٔاِت ﴿ اآلية وٝبل ق،ابلساب ئَُن ٱلصَّ ٍَ ََ َحۡك َِّذي ۡم َخِصَب ٱز
َ
أ

ٍُٔنَ  ا َيحُۡه ٌَ ۚ َشآَء  ن يَۡصتُِلَُٔا
َ
 ميثََٰق) ٝبل يساوي 2923 ﴾أ

ٔنَ ﴿ وٝبلة( 9973 الدرعية ٍُ ا َيحُۡه ٌَ  ٤با تذييل ﴾َشآَء 
 .إشراكهم وتشنيع حسباهنم إنكار من قبلها
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فَلَا َحَخَدةَُّروَن ﴿
َ
ٔۡ أ َ ٱىُۡلۡرَءاَنۚ َول

ََٔجُدواْ  َ ِ ل َۡ ِقِِد َدؽِۡر ٱَّللَّ ٌِ َشضَن 
َٰف   اذِيِّ ٱۡخخَِل  ﴾ا َنرِؽر 

إِنَّ ﴿األوىل  العبارةيف  ﴾يُۡضَػكَ ﴿أف ترتيب كلمة  العجيب
ن يُۡضَػَك ةِِّ 

َ
َ لَا َحۡغفُِر أ  9975من أوؿ سورة النساء  ﴾ٱَّللَّ

َ لَا ﴿الثانية  العبارةيف  ﴾يُۡضَػكَ ﴿ترتيب كلمة  يساوي إِنَّ ٱَّللَّ
ن يُۡضَػَك ةِِّ 

َ
وىو التاريخ  ،من آخر سورة النساء ﴾َحۡغفُِر أ

وٝبل العبارة  !ا٥بجري إلعبلف الدولة السعودية األوىل
وعدد  (9544وي ٝبل )أحفاد يعقوب يسا 2326

 9412الكلمات من العبارة األوىل إىل الثانية يساوي 
ۥ ﴿ٝبل اآلية  ُّ َّغٓ إَُِّ يعِب القرآف وىو نظاـ رابين  ﴾حَۡذنَِرة  َشع
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العبارة األوىل  عدد ا٢بروؼ من أوؿ السورة إىلو دقيق. 
ن يُۡضَػَك ةِِّ ﴿

َ
َ لَا َحۡغفُِر أ يساوي عدد  4134 ﴾إِنَّ ٱَّللَّ
َ لَا ﴿العبارة الثانية  السورة إىل ا٢بروؼ من آخر إِنَّ ٱَّللَّ

ن يُۡضَػَك ةِِّ 
َ
َجَٰفِلِيَن ﴿وىو ٝبل اآلية  ﴾َحۡغفُِر أ ٍُ ۡ إِنَّ ٱل

ٔاْ  ةِ كَاُم َٰٔ يَ ْ إِلَي ٱلطَّ ا ٓٔ ًۡ َوِإَذا كَاُم ُٓ َٔ َخَِٰدُخ ُْ َ َو يَُذَِٰدُقَٔن ٱَّللَّ
َّا كَيِيل   َ إِل  ﴾اُنَصالَيَٰ يَُرآُءوَن ٱلنَّاَس َولَا يَۡذُنُروَن ٱَّللَّ

٦بموع ترتيب كلمات اآلية األوىل من أوؿ ا٤بفاجأة أف و 
وع ترتيب كلمات ٦بم 21373+  21213السورة 

عدد  46233اآلية الثانية من آخر السورة يساوي 
َوكَاَل ﴿التالية الكلمات من أوؿ ا٤بصحف إىل آخر العبارة 

َّٓا  ْ إِۡن َهََٰذآ إِل ََ َزَفُرٓوا َِّذي ٌٔۡم ٱز ۥ َقيَۡيِّ كَ ُّ عَػَُ
َ
ُّ َوأ َٰ إِفٌۡم ٱۡذغََرى

ٝبل العبارة  933الفرؽ بْب العددين يساوي و  ﴾َءاَخُرونَ 
﴿ ُ ُّ ٱَّللَّ َٰ ۡخَطى
َ
 .كلمات سورة ا٤بنافقوف  عددكما يساوي   ﴾أ

إِنَّ ﴿وعدد ا٢بروؼ من أوؿ السورة إىل آخر العبارة األوىل 
ن يُۡضَػَك ةِِّ 

َ
َ لَا َحۡغفُِر أ يساوي عدد ا٢بروؼ  7334 ﴾ٱَّللَّ

ن يُۡضَػَك ةِِّ ﴿من العبارة الثانية 
َ
َ لَا َحۡغفُِر أ إىل آخر  ﴾إِنَّ ٱَّللَّ
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التالية إىل  العبارةا يساوي عدد ا٢بروؼ من كم  ،السورة
ا ﴿ آخر ا٤بصحف ًۡ يَِسيُدوَن َنۡيد  ُٓ ِزيُد َنۡيد   ١٥إِجَّ

َ
 ﴾اَوأ

، والفرؽ بينو وبْب ا٤بكر والكيد إعماؿ ا٣بديعة واالحتياؿ
  .أف ا٤بكر خديعة حس، والكيد خديعة معُب
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ًۡ فِي ٱ﴿ ا ىَُس ٍَ َجَٰفِلِيَن َذ ٍُ ۡ فَِئتَيِۡن ل
 ٓٔ ا َنَصُت ٍَ ِ ً ة ُٓ ۡرَكَص

َ
ُ أ ْۚ َوٱَّللَّ ا

َعوَّ 
َ
َۡ أ ٌَ ُدواْ  ۡٓ ن َت

َ
حُرِيُدوَن أ

َ
خ

ُ فَيََ َتِجَد  َ يُۡغيِِو ٱَّللَّ ٌَ ُ  َو ٱَّللَّ
 ﴾ازَُرۥ َشبِيل  

 وال ابهلل يؤمنوف ال كفرة ا٤بنافقْب أف مضى ٗبا قررت٤با 
سبحانو  وأعلم متبلزماف والبعث التوحيد أفو  اآلخر ابليـو
 غزو عن التخلف نم رحذَّ  ،بقسم إعبلماً  اآلخر ابليـو
 الدين بيـو ا٤بكذبْب ا٤بنافقْب ا٤بخادعْب الكتاب أىل
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ينكر عليهم ـ يف صورة استفهاـ إنكاري وأُبرز الكبل
انقسامهم إىل فرقتْب فرقة تقوؿ: نقتلهم، واألخر  تقوؿ: 

 عدد الكلمات من أوؿ السورةالعجيب أف . و ال نقتلهم
يخ إعبلف ا٤بملكة يساوي اتر  9112 إىل آخر ىذه اآلية
كما يساوي عدد الكلمات من أوؿ   !العربية السعودية
ٔۡ حَۡسُفُروَن ﴿ السورة إىل اآلية َ ْ ل ا َزَفُرواْ َذخَُهَُُٔٔن َودُّوا ٍَ َن

َٔآء   ورؤية ا٤بوقف من خبلؿ اآلايت ال يدع ٦باالً  ﴾َش
وأمة اإلسبلـ ليست يف  ،للدفاع عن ا٤بستهزئْب بدين هللا

حاجة إىل مربرات أكثر من ا٤بربرات الٍب ٞبلتها النصوص 
ٔٓ ﴿ القرآنية ا َنَصُت ٍَ ِ ً ة ُٓ ۡرَكَص

َ
ُ أ ْ َوٱَّللَّ وىذه شهادة من هللا  ﴾ا
ىم إىل ضبل٥بم وردّ بشركهم و حيث حكم حا٠بة يف أمرىم 

 ،اليهودية والنصرانيةوالداينة  أحكاـ الكفر األصلية
ما تكنو صدورىم من ا٢بقد وا٢بسد  سبحانووكشف 
ٔۡ يَُردُّوَُُسً  َودَّ َنرِؽر  ﴿ فقاؿ والبغضاء َ ِو ٱىِۡهَتَِٰب ل ْۡ

َ
َۡ أ ِ ٌّ

اًرا ًۡ ُنفَّ ُِس َۢ َبۡكِد إِيَمَِٰ ِ وقد يستنكر فريق من ا٤بسلمْب  ﴾ٌّ
 بّْب  لكن ا٤بوىل عز وجل !وا ابإلسبلـاليـو قتاؿ من تظاىر 
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يسَبيح لوجود  والكافر ال ،حقيقة ىذه الشعارات ا٣بداعة
هد وكيد لرد يف ج ا٤بؤمنْب يف األرض فهو يسعى دائباً 

يتوجو األمر اإل٥بي إىل  ولذلك ،ا٤بسلمْب إىل الكفر
ا٤بؤمنْب يف ٢بظة التحفز واالنتباه للخطر البشع الفظيع 

ل ىؤالء وذلك ابلنهي عن اٚباذىم الذي يتهددىم من ِقبَ 
أولياء فبل والية بينهم وبْب ا٤بسلمْب حٌب ٱبرجوا 

ٙبت يف سبيل هللا وٯباىدوا مهاجرين من جزيرة العرب 
 ،هللا ىي العليا كلمةأف تكوف   من أجلراية ا٤بسلمْب 

 ا٢ببيب األعظموأوصاان  ،وىكذا حسم ا٤بوىل أمرىم
رة يف سبيل هللا ىي وا٤بهاج .خراجهم من جزيرة العربإب

ولذلك ين، وقتاؿ شركائهم الكافر  ا٣بروج من جزيرة العرب
ِ ﴿ قاؿ أي ألجل الوصوؿ إىل دين هللا الذي  ﴾فِي َشبِيِو ٱَّللَّ
، و٤بّا هنى عن مواالهتم وجعل غاية النهي أف أراده

ًۡ ﴿ يهاجروا، سبب عنو قولو ُْ ًۡ َوٱۡرُخئُ ُْ ْ فَُخُذو ا ۡٔ ىَّ َٔ فَإِن حَ
ًۡ َولِّي  َخۡيُد  ُٓ ِۡ ٌِ  ْ ًۡ  َولَا َتخَِّخُذوا ُْ ٔ ٍُ يعِب  ﴾ا َولَا َُِطؽًراوََجدتُّ

فخذوىم واقتلوىم حيث  إف أعرضوا عن ا٤بهاجرة
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أخرج أبو داود وجدٛبوىم فإ٭با دـ أحدىم دـ كلب...
صلى والَبمذي عن ٠برة بن جندب قاؿ: قاؿ رسوؿ هللا 

اقتلوا شيوخ ا٤بشركْب واستبقوا »: هللا عليو وآلو وسلم
 .«شرخهم

﴿ ًَّ ْ ُث ًَّ َزَفُروا ْ ُث ٔا ُِ ٌَ ًَّ َءا ْ ُث ًَّ َزَفُروا ْ ُث ٔا ُِ ٌَ ََ َءا َِّذي إِنَّ ٱز
ْ ُزۡفر   َِ ٱٱۡزَداُدوا ًۡ يَُس ًۡ ا ىَّ ُٓ ِدَح ۡٓ ًۡ َولَا لَِي ُٓ َ ُ لَِيۡغفَِر ل َّللَّ

 من الطائفة يف اآلية: ا٢بسن أيب بن ا٢بسن قاؿ ﴾َشبِيلَۢا
 الذين على أنزؿ ابلذي آمنوا: قالت الٍب الكتاب أىل
 يف الطربي اإلماـ وذكر. آخره واكفروا النهار وجو آمنوا
 اآلية بتأويل األقواؿ ىذه وأوىل: قاؿ مث عديدة أقواالً  اآلية
 ٕبكم أقروا الذين الكتاب أىل بذلك عِب: قاؿ من قوؿ
 بعيسى منهم أقرَّ  من أقرَّ  مث إايه ٖببلفهم كذبوا مث التوراة

صلى  ٗبحمد كذَّب مث إايه ٖببلفو بو كذَّب مث واإل٪بيل
 على كفراً  بو بتكذيبو فازداد والفرقاف هللا عليو وآلو وسلم

 اآلية ىذه أتويل يف ابلصواب أوىل ذلك قلنا وإ٭با كفره
 أيها اي" قولو أعِب الكتابْب أىل قصص يف قبلها اآلية ألف
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 أف على تدؿ داللة وال" ورسولو ابهلل آمنوا آمنوا الذين
 ما معُب من معناه منقطع" كفروا مث آمنوا الذين إف" قولو
 على دالة داللة أتيت حٌب أوىل قبلو ٗبا فإ٢باقو قبلو

 مل يعِب فإنو" ٥بم ليغفر هللا يكن مل" قولو وأما منو انقطاعو
 العقوبة عن بعفوه وذنوهبم كفرىم عليهم ليسَب هللا يكن
 وال" األشهاد رؤوس على يفضحهم ولكنو عليو ٥بم

 طريق إلصابة ليسددىم يكن ومل: يقوؿ" سبيبل ليهديهم
 عظيم على ٥بم عقوبة عنها ٱبذ٥بم ولكنو ٥با فيوفقهم ا٢بق

 عليو ىم ما ذكرُ  األوىل: قلت. رهبم على وجراءهتم جرمهم
 يلتئم الذي وىو فيها ورسوخهم لعراقتهم النفاؽ صفة من
ا﴿ بعده قولو مع ًٍ لِي

َ
ًۡ َقَذاةًا أ ُٓ َ نَّ ل

َ
َجَٰفِلِيَن ةِأ ٍُ ۡ ِػ ٱل  وجاء ﴾بَّضِ

 اإلماـ عند ا٢بديث يف النبوي البياف صاحب عن
 قرف يطلع حيث من - ثبلاثً  - الفتنة ىنا»: البخاري
 ا٤بشار األوىل دولتهم إىل إٲباء ثبلاثً  اإلعادة ويف «الشيطاف

ََ ﴿ تعاىل بقولو إليها َِّذي ْ إِنَّ ٱز ًَّ َزَفُروا ْ ُث ٔا ُِ ٌَ  والثانية ﴾َءا
ْ ﴿ تعاىل بقولو إليها ا٤بشار ًَّ َزَفُروا ْ ُث ٔا ُِ ٌَ ًَّ َءا  والثالثة ﴾ُث
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ًَّ ٱۡزَداُدواْ ُزۡفر  ﴿ تعاىل بقولو إليها ا٤بشار  رواية يف كما ﴾اُث
 أف عنهما هللا رضي عمر ابن حديث من مسلم اإلماـ
 الفتنة إف ىا»: ا٤بشرؽ مستقبل وىو قاؿ ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هللا رسوؿ
 حيث من ىاىنا الفتنة إف ىا ىاىنا، الفتنة إف ىا ىاىنا،
 أىل ىم - أعلم وهللا - وىؤالء «الشيطاف قرف يطلع

 آمنوا الذين على أنزؿ ابلذي آِمنوا: "قالوا الذين الكتاب
 ا٤بسلمْب تشكيك قصدوا" آخره واكفروا النهار وجو
 !ابإلسبلـ والسخرية االستهزاء حد إىل كفرىم يف وبلغوا

ًَّ ﴿وعدد اآلايت بْب اآلية  ْ ُث ًَّ َزَفُروا ْ ُث ٔا ُِ ٌَ ََ َءا َِّذي إِنَّ ٱز
ْ ُزۡفر   ًَّ ٱۡزَداُدوا ْ ُث ًَّ َزَفُروا ْ ُث ٔا ُِ ٌَ َِ ٱَءا ًۡ يَُس ُ لَِيۡغفَِر ا ىَّ َّللَّ

ًۡ َشبِيلَۢا ُٓ ِدَح ۡٓ ًۡ َولَا لَِي ُٓ َ ۡجرٌِِينَ ﴿واآلية  ﴾ل ٍُ ۡ َِ ٱل  4137 ﴾َق
ۡقَراُب ﴿التالية من آخر ا٤بصحف يساوي ترتيب اآلية 

َ
ٱلۡأ

َشدُّ ُزۡفر  
َ
اأ األوليْب والفرؽ بْب ٝبل اآليتْب  ﴾ا َوَُِفار 

الوىابية ٦بموع اتريخ إعبلف الدولة  7733يساوي 
٦بموع ترتيب حروؼ . و السعودية األوىل والثانية والثالثة

ٌِينَ ﴿اآلية  ۡجرِ ٍُ
ۡ َِ ٱل يساوي  2327من آخر السورة  ﴾َق
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 .يف القرآف الكرًن (ا٤بنافقوف منافقوف،) ٦بموع ٝبل ألفاظ
ٌِينَ ﴿ورقم اآلية  ۡجرِ ٍُ

ۡ َِ ٱل  يساوي عدد ورود ألفاظ 49 ﴾َق
َِٰٓءيَو ) ْ إِۡشَر ا ٓٔ ُِ َِٰٓءيَو ، َب وترتيب يف القرآف الكرًن.  (ةَنِٓط إِۡشَر

ٌِينَ ﴿اآلية  ۡجرِ ٍُ
ۡ َِ ٱل يساوي  539من آخر ا٤بصحف  ﴾َق

كما يساوي عدد   (يثقزدرا وُعَٰػى يٓٔد)ٝبل 
ْ ﴿اآلايت بْب اآلية  ًَّ َزَفُروا ْ ُث ٔا ُِ ٌَ ََ َءا َِّذي واآلية  ﴾إِنَّ ٱز

َشدُّ ُزۡفر  ﴿
َ
ۡقَراُب أ

َ
اٱلۡأ وعدد ا٢بروؼ من أوؿ  ﴾ا َوَُِفار 

ٌِينَ ﴿إىل آخر اآلية  السورة ۡجرِ ٍُ
ۡ َِ ٱل يساوي  545 ﴾َق

ََ َزَفُرواْ ﴿ التالية من أوؿ ا٤بصحف ترتيب اآلية َِّذي ََ ٱز ىُكِ
َِٰٓءيَو  َۢ ةَنِٓط إِۡشَر ََ ﴿وعدد اآلايت بْب اآلية  ﴾ٌِ َِّذي إِنَّ ٱز

ًَّ ٱۡزَداُدواْ ُزۡفر   ًَّ َزَفُرواْ ُث ٔاْ ُث ُِ ٌَ ًَّ َءا ًَّ َزَفُرواْ ُث ٔاْ ُث ُِ ٌَ  ﴾اَءا
ۡقَراُب ءَ ﴿واآلية 

َ
ْ َوَلَِٰسَكَاىَِج ٱلۡأ ٔا ُِ ٌِ ًۡ حُۡؤ َِّا  كُو ىَّ ٌَ اْ  ا ٓٔ ُ كُٔل

َِا ٍۡ ۡشيَ
َ
( 1543يساوي ٝبل )بنوا يعقوب  1117 ﴾أ

الوىابية وىو ٦بموع التاريخ ا٥بجري إلعبلف الدولة 
 عودية األوىل والثانية والثالثة.الس
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 عنتم لعناً ٚبدعوف األمة كلهالُ 

يف ٝبيع وقعت اللعنة على يهود ونصار  بِب إسرائيل 
طافحة إبعبلف  الكتب السماوية األجياؿ، ونصوص

ملعونوف مطرودوف منبوذوف من العباد  فهماللعنة عليهم، 
األعلى على السواء،  ومن رب العباد يف األرض ويف ا٤بئل

سفر تلمودىم يف لعنهم أنبياؤىم كما جاء يف قد و 
وٝبل العبارة  !«ٚبدعوف األمة كلها عنتم لعناً ل» :مبلخي

َِٰٓءيَو ﴿ َۢ ةَنِٓط إِۡشَر ٌِ  ْ ََ َزَفُروا َِّذي ََ ٱز يساوي  9532 ﴾ىُكِ
ْ ﴿ٝبل العبارة التالية  ٔا ُِ ٌَ ََ َءا َِّذي َ َوٱز وٝبلة  ﴾يَُذَِٰدُقَٔن ٱَّللَّ

َ ﴿بدؿ اشتماؿ من ٝبلة  ﴾يَُذَِٰدُقٔنَ ﴿ ٌَ اِس  ََ ٱلنَّ ٌِ َو
ِٔۡم ٱٓأۡلِخرِ  ِ َوبِٱلَۡي َِّا ةِٱَّللَّ ٌَ لك يشتمل ألف قو٥بم ذ ﴾َحُلُٔل َءا

مؤذف أبف ا٤بتحدث عنهم والكبلـ  !على ا٤بخادعة
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ستساؽ يف شأهنم حالة شنيعة مذمومة إذ ال ُيسَب ذكرىم 
إال ألف حا٥بم من الشناعة ٕبيث يستحي ا٤بتكلم أف 
يصرح ٗبوصوفها ويف ذلك من ٙبقّب شأف النفاؽ ومذمتو 
أمر كبّب، فوردت يف شأهنم ثبلَث عشرة آيًة نُِعَي عليهم 

ها خبثهم ومكرىم وسوء عواقبهم وسفو أحبلمهم في
وجهالتهم وأردؼ ذلك كلو بشتم واستهزاء وٛبثيل حا٥بم 
يف أشنع الصور وىم أحرايء بذلك فإف نفوسهم ٘بمع 
مذاـ كثّبة من ا٤بخادعة والكذب وا١بنب وأفن الرأي والبَلو 
وسوء السلوؾ وزواؿ الثقة والغدر وا٣بيانة وعداوة 

وعدد اآلايت من اآلية ؿ الفضيلة. األصحاب واضمحبل
﴿ ْ ٔا ُِ ٌَ ََ َءا َِّذي َ َوٱز ن ﴿إىل اآلية  ﴾يَُذَِٰدُقَٔن ٱَّللَّ

َ
ْ أ َوِإن يُرِيُدٓوا

يساوي التاريخ ا٥بجري ٥ببلؾ إمامهم،  9236 ﴾َيخَۡدُقٔكَ 
عدد اآلايت من  543والفرؽ بْب ٝبل اآليتْب يساوي 

َٔ ﴿أوؿ ا٤بصحف إىل اآلية  ُْ  َ ْ إِنَّ ٱَّللَّ ٔٓا ُ ََ كَال َِّذي ىََلۡد َزَفَر ٱز
 َ َِٰٓءيَو ٱۡخُتُدواْ ٱَّللَّ ِصيُح َيََٰتنِٓط إِۡشَر ٍَ ۡ ًَ  َوكَاَل ٱل َُ َمۡرَي ِصيُح ٱۡب ٍَ ۡ ٱل
ُ َقيَۡيِّ  ِ َذَلۡد َخرََّم ٱَّللَّ َ يُۡضػِۡك ةِٱَّللَّ ٌَ ۥ  ُّ ًۡ  إَُِّ َربِّي َوَربَُّس
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ا ُّ ٱلنَّ َٰ َوى
ۡ
أ ٌَ ََِّث َو َُطار  ٱدۡذَ

َ
َۡ أ ٌِ ٍِيَن  َٰيِ ا لِيظَّ ٌَ والعجيب أف  ﴾ُر  َو

ن َيخَۡدُقٔكَ ﴿عدد ا٢بروؼ من اآلية 
َ
ْ أ إىل  ﴾َوِإن يُرِيُدٓوا

يساوي التاريخ ا٥بجري إلعبلف  9911آخر السورة 
 9222وترتيب اآلية من أوؿ ا٤بصحف إمارة الدرعية! 

 يساوي ٦بموع أرقاـ اآلايت القرآنية الٍب وردت فيها عبارة
ْ ٱىِۡهَتََٰب ﴿ ٔا وحُ

ُ
ََ أ َِّذي  مع ىؤالء وإف حقيقة ا٤بعركة ﴾ٱز

 ،ا٤بخادعْب ىو اللبس الذي أحاط ٗبدلوؿ ال إلو إال هللا
وأشق ما تعانيو األمة ىو عدـ  ،والشرؾوٗبدلوؿ اإلسبلـ 

فجاء  ،ا٤بسلمْب اب٤بشركْبواختبلط  الراايتوضوح 
غموض والغبش ويفضح القرآف الكرًن ليحسم ىذا ال

يف  دأهبمأف  ْب ويقررا٤بستخلفأقنعة ويكشف  ا٤بخادعْب
كدأب آؿ فرعوف والذين وطاعة الشيطاف   والنفاؽ ا٣بداع

هللا يف ىبلؾ ا٤بخادعْب ال من قبلهم من الغابرين، وسنة 
َ ﴿ت من اآلية الكلماوعدد  تتخلف، يَُذَِٰدُقَٔن ٱَّللَّ

 ْ ٔا ُِ ٌَ ََ َءا َِّذي ن َيخَۡدُقٔكَ َوِإن ﴿إىل اآلية  ﴾َوٱز
َ
ْ أ  ﴾يُرِيُدٓوا

يساوي عدد الكلمات من أوؿ ا٤بصحف إىل  21431
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ِب َءاِل ﴿آخر اآلية 
ۡ
ٔاْ َنَدأ ةُ ۚ َنذَّ ًۡ ِٓ ٌَِ َرۡتيِ  ََ ِذي

َّ َن َوٱز ۡٔ فِرَۡق
ًۡ وَ  ِٓ ِ ً ةُِذُُٔب ُٓ يَۡهَجَٰ ْۡ

َ
ًۡ فَأ ِٓ ِ َنۚ وَُشّظ  أَـِبَيَِٰج َرّب ۡٔ َِآ َءاَل فِرَۡق ۡغَرۡر

َ
 أ

 ْ ٔا ٍِينَ َشضُُ وا٣بداع والتظاىر ابإلسبلـ أمر مطرد يف  ﴾َظَٰيِ
آ ﴿األمم الغابرة، فقد حكى تعاىل عن فرعوف قولو  ٌَ َو

َّا َشبِيَو ٱلرََّشادِ  ًۡ إِل ِديُس ْۡ
َ
فأجاب الرجل ا٤بؤمن أبف  ﴾أ

ًۡ ﴿سبيل اإلسبلـ ما دللتكم عليو  ِدُك ْۡ
َ
ِٔۡم ٱحَّتُِكِٔن أ ََٰل َي

 . ﴾َشبِيَو ٱلرََّشادِ 
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﴿ ًۡ َو ٱىِۡهَتَِٰب كَۡد َجآَءُز ْۡ
َ
أ َيَٰٓ

ًۡ َنرِؽر   ا رَُشٔلَُنا يُبَيُِّن ىَُس ٍَّ ا ّمِ
ََ ٱىِۡهَتَِٰب  ٌِ ًۡ ُتۡخُفَٔن  ُنُِخ

ٔاْ َقَ َنرِؽر    ﴾َوَيۡكُف

 اآلايت يف حكى ٤بّا سبحانو ا٤بوىل أف الشاىد أيها اعلم
 الكلم، وٙبريفهم ميثاقهم نقضهم إسرائيل بِب عن ا٤بتقدمة
 مع عبلقتهم جانب ففي ا٢بق، من ٱبفونو ما ببياف أتبعو

 عدد أف وا٤ببلحظ! ا٢بكم يف هللا توحيد أخفوا ا٤بسلمْب
 يساوي 631 اآلية ىذه إىل ا٤بصحف أوؿ من اآلايت
 أخفوا سعود وآؿ الشيخ وآؿ (ا٢بكم يف هللا توحيد) ٝبل
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 عنو عرّب  وقد! ورسائلهم كتبهم يف َيذكروه ومل التوحيد ىذا
 وأساس وقاعدتو الكتاب أصل ابعتباره ﴾اَنرِؽر  ﴿ بقولو
 ٢بفظو جاءت السماوية الكتب وٝبيع اإلسبلـ دين

 ويف ﴾اَوُتخُۡفَٔن َنرِؽر  ﴿ تعاىل حكى كما وصيانتو وٙبقيقو
 اليهودية بدين تدينوا الذين أتباعهم مع عبلقتهم جانب

صلى هللا عليو وآلو  دمحم سيدان صفة أخفوا والنصرانية
 وىدـ السماوية الرساالت ٝبيع إخفاء يعِب وىذا وسلم
حاصل ضرب رقم اآلية بعدد كلماهتا و ! أساسو من الدين
 .)يهود الدرعية(يساوي ٝبل  147

آنَِفث  ﴿ ِو ٱىِۡهَتَٰ  َوكَاىَج ؼَّ ْۡ
َ
َۡ أ ِ ُزَِل عَؼَؽ ٌّ

ُ
َِّذٓي أ ْ ةِٱز ٔا ُِ ٌِ ِب َءا

ارِ َوٱۡزُفُرٓواْ  َٓ َّ ٱلنَّ ٔاْ وَۡج ُِ ٌَ ََ َءا َِّذي ًۡ يَرِۡجُكٔنَ ٱز ُٓ  ﴾َءاِخَرهُۥ ىََكيَّ
التقييد ابلطائفة لئلفصاح عما ىو ا٤بقصود من استحواذ 
األحبار على ا٤بلوؾ ألف األحبار ىم األصل يف التحريف 
 ،والتبديل والكتماف وىم ا٤بتبوعوف يف األمة اإلسرائيلية

إىل خديعة ا٤بسلمْب وا٤بكر هبم  وقد أخرب تعاىل أهنم ذىبوا
إبظهار اإلٲباف يف أوؿ األمر وإعبلف الكفر يف نزع هبذا ا٤ب
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لكي يرجعوا عن دينهم! وعدد الكلمات من أوؿ آخره 
اوي ٝبل )ذرية سعود يس 9932السورة إىل ىذه اآلية 

وعدد اآلايت من أوؿ ا٤بصحف إىل ىذه  وعبد الوىاب(
َِٰٓءيَو ﴿ي ٝبل يساو  164اآلية  وىؤالء رأس  ﴾ةَنِٓط إِۡشَر

يف ماضيو كلو ويف حاضره، مل يكتب أعداء اإلسبلـ 
التاريخ أهنم جاوروه فأحسنوا أو عاملوه فصدقوا أو قدروا 
عليو فعفوا أو حكموا فعدلوا، بل يؤكد الواقع على أف 
اإلسبلـ ما جُب منهم إال الكيد لو، وٯبري علينا حكم 
اجملانْب إف تصوران أف حاضرىم ٱبالف ماضيهم أو أف 

، هنم شر، والشر ال أييت ٖبّبإ، آتيهم خّب من حاضرىم
إهنم شوؾ، وال ٯبتُب من الشوؾ العنب، والذي يريد أف 
يغّب راية ا٤بعركة إ٭با يريد أف ٱبدعنا عن سبلح النصر 
ا٢بقيقي يف ا٤بعركة، وما يقوموف بو اليـو خّب شاىد، 
ٰباولوف أبدًا أف يرفعوا للمعركة راية خّداعة ليمّوىوا علينا 

ا٤بقدسة ويطفئوا يف أرواحنا شعلة ىذا  حقيقة ىذه ا٤بعركة
تكشف عن شدة حسدىم وهناية بغضهم  الدين، واآلية
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إذ احتالوا واستخدعوا إلضبلؿ ا٤بسلمْب إىل حيث قالوا 
ستهزاء والتسفيو: آمنوا لبعضهم على سبيل ا٢بيلة واال

 !بظاىر القرآف واكفروا بتأويلو
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ِ َحۡتُغَٔن ﴿ َِ ٱَّللَّ َذَغؽَۡر دِي
َ
ۥٓ أ َوزَُر

ۡرِض 
َ
َِٰت َوٱلۡأ َمََٰن َ فِي ٱلصَّ ٌَ  ًَ ۡشيَ

َ
أ

ٔۡع   ا َوِإلَۡيِّ يُرَۡجُكٔنَ َؼ  ْ  ﴾ػ َوَكۡر

من سوء فعل أىل الكتاب يف  االستفهاـ للتعجيب
وتوغلهم يف الكفر وغلوىم يف  اٚباذىم آ٥بة من دوف هللا
ذكر عن  تفريعٌ  والفاء !اإلسبلـالنفاؽ وتوليهم عن 

 دين الشرؾ.ابتغوا  دين اإلسبلـ قضوافإهنم ٤با ن أحوا٥بم
يساوي ٝبل  7369ترتيب اآلية من آخر ا٤بصحف و 
َِٰٓءيَو ) ْ إِۡشَر ا ٓٔ ُِ ًَ ﴿قولو تعاىل  ونظّب ىذا (7733 َب فَُدۡس

َ
أ

ِٓيِيَّثِ َحۡتُغٔنَ  و٦بموع ترتيب اآليتْب من أوؿ  ﴾ٱىَۡخَٰ
 )مشركوا جزيرة العرب(يساوي ٝبل  9317ا٤بصحف 
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من مشركي ا١باىلية األوىل  أشد ا٫برافاً ف وىؤالء ا٤بشركو 
فا٤بعركة يف ا١باىلية األوىل كانت  ،على األمة وأكثر خطراً 

أما  ،سافرة بْب اإلسبلـ وأعدائو ا٤بكشوفْب الظاىرين
لتفًب األمة  سبلـجاىلية بِب إسرائيل فتستَب بستار اإل

حياة الناس وتزرعو يف فكرىم  وىي تقيم الشرؾ يف
وإف ...جذور ىذا الدين يف األرضوأوضاعهم لسحق 

ىي تعرية ا١باىلية من اليـو  دعوة اإلسبلـنقطة البدء يف 
ووصف  شركاً وكفراً حقيقتها ردائها الزائف وإظهارىا على 

والذي وصفهم بو  ابلوصف الذي ٲبثل واقعهم بِب إسرائيل
ىا وإىل كي تنتبو األمة إىل معرفة عدوّ  ا٢بكيم ا٣ببّب

يو أمرىا عسى أف يوقظها قرآهنا إىل حقيقة ما انتهى إل
تغيّب ما أبنفسها ليغّب هللا ما هبا من الذلة والشقوة والنكد 

أف ا٣بطر ا٢بقيقي على اإلسبلـ إف و والضياع والتيو...
يكوف يف دعاة ا٤بسلمْب فريق ينطلي عليهم حيل أىل 

وال ٗبناىجهم شعاراهتم ويتأثروف بالكتاب ويعجبوف 
 !التمويهات وا٤بكائد عن الصدؽ وا٢بقيبلغوف إىل ٛبييز 
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ََ َنرِؽر  ﴿ ۡعيَيۡ
َ
ََّ أ ُٓ اِس َرّبِ إِجَّ ََ ٱلنَّ ِ ٌّ عدد ا٢بروؼ من  ﴾ا 

 ٔاٌَِٰفل)ٝبل يساوي  2767 أوؿ السورة إىل ىذه اآلية
)ألف وثلثمائة ٝبل كما يساوي   (9124 ءيوإسػَٰٓ طةن

! التاريخ ا٥بجري الحتبلؿ البيت ا٢براـ وثلث وأربعوف(
 كما ٛباماً  بسببهن ضلوا الناس ألف مضبلت ُجعلن وإ٭با
 رو  األصناـ، بعبادة البعثة قبل الناس الشياطْب أغرت
 فيو إال صنم من ليس: قاؿ أنو سفياف عن حامت أيب ابن

 صنم كل مع: عنهما هللا رضي عباس ابن وقاؿ. شيطاف
كقولو سبحانو   والتأنيث يف اآلية لئلغواء واإلغراء. شيطانة

ا﴿ َْ ن َحۡكُتُدو
َ
َُٰغَٔت أ ْ ٱىطَّ ٔا ََ ٱۡجَخجَُت َِّذي  جرير ابن رو  ﴾َوٱز

. الشيطاف" الطاغوت" قاؿ زيد ابن عن حامت أيب وابن
. الشيطاف: قاؿ ٦باىد عن جرير وابن ٞبيد بن عبد ورو 
 وبنيو ىو ٯبنبو أف ربو إبراىيم دعا الٍب األصناـ فعبادة
 الٍب واألواثف األصناـ صورة يف فقط تتمثل ال إايىا

 عند الشرؾ ٗبدلوؿ والوقوؼ! الشيطاف أولياء يصورىا
 للشرؾ الصحيحة الرؤية من ٲبنعنا الساذجة الصور ىذه
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 دين وٱبالفوف ميثاؽ الدرعية أصحاب ٱبفيو الذي
ن ﴿وقولو  .خصائصو أخص يف اإلسبلـ

َ
ُِبۡنِط َوَبنِطَّ أ َوٱۡج

ۡكُتَد  َِامَ جَّ ۡض
َ
 وإسحاؽ، إ٠باعيل صلبو من بنيو أراد ﴾ٱلۡأ

 تعاىل هللا أف إال الدعاء يف عمم كاف وإف لعلو: وقيل
 قولو ونظّبه البعض دوف البعض حق يف دعاءه أجاب
 قاؿ ذريٍب ومن قاؿ إماما للناس جاعلك إين قاؿ" تعاىل
 ثبلاثً  ريب سألت: »ملسو هلآو هيلع هللا ىلص وقولو" الظا٤بْب عهدي يناؿ ال

 الصنم الرواس اإلماـ وفّسرَ  «واحدة ومنعِب ثنتْب فأعطاين
 السرّ  ىذا ُفسر وقد األكرب الصنم: النْفس: وقاؿ ابلنْفس
َۡ ﴿ويف قولو . انتهى" ىواه إ٥بو اٚبذ من أرأيت" بنص ٌَ َو

ً   َقَطانِي فَإََُِّم َدُفٔر   لى أف عصاة أىل دليل ع ﴾رَِّخي
: مسلم اإلماـ عند ا٢بديث يف جاء كما القبلة مغفور ٥بم

 وال أمتك يف سنرضيك إان فقل دمحم إىل اذىب جربيل اي»
 فتأمل وال تغفل. «نسوؤؾ

﴿ ۡٔ ن ىَّ
َ
آ أ َٓ يِ ْۡ

َ
َۢ َبۡكِد أ ٌِ ۡرَض 

َ
ََ يَرِذَُٔن ٱلۡأ َِّذي ِد لِس ۡٓ ًۡ َح َ َول

َ
أ

ًۡ لَا  ُٓ ًۡ َذ ِٓ ِ ۚ َوَجۡؽَتُف عَؼَؽَٰ كُئُب ًۡ ِٓ ِ ً ةُِذُُٔب ُٓ َضۡتَجَٰ
َ
نََشآُء أ



191 
 

ُكٔنَ  ٍَ من  مستعمل يف التعجيباآلية االستفهاـ يف  ﴾يَۡص
اء واالتعاظ ٕباؿ من شدة ضبللتهم إذ عدموا االىتد

هم إذا شاءه. قبلهم ونسوا أف هللا قادر على إىبلك
ُو ٱىُۡلَرىَٰٓ ﴿والكبلـ يف اآلية تعقيب على ما قبلو  ْۡ

َ
ََ أ ٌِ

َ
فَأ
َ
أ

َِا ةََحَٰخ   ُش
ۡ
ً ةَأ ُٓ تَِي

ۡ
ن يَأ

َ
َٔن أ ٍُ ِ ًۡ َُآن ُْ ُو ٱ ٩٧ا َو ْۡ

َ
ََ أ ٌِ

َ
َوأ
َ
ن أ

َ
ىُۡلَرىَٰٓ أ

 ً ُٓ تَِي
ۡ
َِا ُعح  يَأ ُش

ۡ
ًۡ يَيَۡكُتٔنَ ةَأ ُْ ۡو ﴿كاف الواو وقُرئ إبس ﴾ي َو

َ
أ

 ََ ٌِ
َ
عدد الكلمات من أوؿ السورة إىل آخر اآلية و  ﴾أ
﴿ ً ُٓ تَِي

ۡ
ن يَأ

َ
ُو ٱىُۡلَرىَٰٓ أ ْۡ

َ
ََ أ ٌِ

َ
َوأ
َ
َِا ُعح  أ ُش

ۡ
ًۡ يَيَۡكُتٔنَ ةَأ ُْ  ﴾ي َو

ألف )يساوي ٝبل  9693وفق قراءة اإلسكاف 
، كما أـ القر  اتريخ سقوط (وتسعمائة وأربعة وعشروف

ًۡ ﴿يساوي عدد الكلمات من أوؿ السورة إىل اآلية  َ َول
َ
أ

ٔۡ نََشآُء  ن ىَّ
َ
آ أ َٓ يِ ْۡ

َ
َۢ َبۡكِد أ ٌِ ۡرَض 

َ
ََ يَرِذَُٔن ٱلۡأ ِذي

َّ ِد لِس ۡٓ َح
 ٍَ ًۡ لَا يَۡص ُٓ ًۡ َذ ِٓ ِ ۚ َوَجۡؽَتُف عَؼَؽَٰ كُئُب ًۡ ِٓ ِ ً ةُِذُُٔب ُٓ َضۡتَجَٰ

َ
 ﴾ُكٔنَ أ

وقد كثر يف القرآف ذكر أىل القر  يف التذكّب بعذاب هللا 
َِ كَۡرَيٍث َخَخۡج ﴿يف ٫بو  ٌّ يَِّ 

َ
ا َورُُشسِرِۦ  َوَكد َٓ ِ ۡمرِ َرّب

َ
َۡ أ َخ

ا ِخَصاب   َٓ ا َقَذاة افََداَشۡتَجَٰ َٓ ةَۡجَٰ ا وََقذَّ وإ٭با  ﴾اُُّۡسر   ا َشِديد 
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 أوثر لفظ القرية ألف يف اجتبلب ىذا اللفظ تعريضاً 
  اب٤بستخلفْب يف مكة ومشايعة ٥بم ابلنذارة.

َۢ َبۡكِد ﴿ ٌِ َدىَٰ  ُٓ ۡ ََ ٱلَۡبّيَِجَِٰج َوٱل ٌِ َُزلَۡنا 
َ
آ أ ٌَ َٔن  ٍُ ََ يَۡسُخ َِّذي إِنَّ ٱز

 ًُ ُٓ ُِ ُ َوَييَۡك ًُ ٱَّللَّ ُٓ ُِ ْوَلَٰٓهَِم يَيَۡك
ُ
َِّاِس فِي ٱىِۡهَتَِٰب أ ُّ لِي َٰ ا َبيَّجَّ ٌَ

ُِٔنَ  َٰكِ الكاٛبوف ىم أىل الكتاب واآلية نزلت فيهم،  ﴾ٱىلَّ
وا٤براد من الكتماف كتماف التأويل ألف كلمات القرآف 
٧بفوظة فكانوا يذكروف ٥با أتويبلت ابطلة ويصرفوهنا عن 

نبوة دمحم عليو  يف إخفاءوأضلوا أتباعهم ٧باملها الصحيحة 
ومناسبة وقع ىاتو اآلية ، أكمل الصلوات والتسليمات

قبلها أف ما قبلها كاف من األفانْب ا٤بتفننة على بعد الٍب 
هللا عليو صلى  دمحمدعوة  أىل الكتابذكر ما قابل بو 

وتشبيههم فيها ٕباؿ سلفهم يف مقابلة دعوة  وآلو وسلم
إىل ما أفضى الكبلـ إىل اإل٫باء عليهم  أنبيائهم من قبل

إبراىيم الذي يفتخروف أبهنم أبيهم قلة وفائهم بوصااي 
فنوه إببراىيم وابلكعبة واستقبا٥با وشعائرىا سدنة بيتو 

 التولية إىلمن إنكار  هموٚبلل ذلك رد ما صدر عن
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بكتماهنم ا٢بق مث عقب بتكملة  أردؼو  ا٤بسجد ا٢براـ
فضائل الصفا وا٤بروة فلما مت ٝبيع ذلك عطف الكبلـ إىل 

ا٤بقصود مث  ا٤بعُبإليفاء من الكتماف تفصيل ما رماىم بو 
يهم الرجوع إليو من تفصيل أو اعَباض  الرجوع إىل ما
 األدلةوالبينات ٝبع بينة وىي ...ا٤برادٚبلل الغرض 

وا٥بد  ىو ما ...والصفات اإل٥بيةالتوحيد أمر ا٤برشدة إىل 
ىدي  بو ا٥بد  أي اإلرشاد إىل طريق ا٣بّب فيشمل

م كتماهن٤بّا ذكر تعاىل  و أصوؿ الشريعة، األنبياء وسننهم و 
ال جـر حسن العطف وتوعد عليو ابللعنة والعذاب  ذلك
َّٰ  ﴿بقولو  ًۡ إَِل ُس ُٓ َّ  َوِإَلَٰ ًُ َوَِٰخد   ل َُ ٱلرَِّخي َٔ ٱلرَّۡخَمَٰ ُْ َّا  َّ إِل َٰ  ﴾ٓا إَِل

 كتماف وفيو زجر ٥بم عما ىم عليو من  وا٣بطاب للكاٛبْب
ََ ﴿وعدد ا٢بروؼ من اآلية  .حقيقة التوحيد َِّذي إِنَّ ٱز

ٔنَ  ٍُ ُّ  يَۡسُخ َٰ ا َبيَّجَّ ٌَ َۢ َبۡكِد  ٌِ َدىَٰ  ُٓ ۡ ََ ٱلَۡبّيَِجَِٰج َوٱل َُزلَۡنا ٌِ
َ
آ أ ٌَ

ُِٔنَ  َٰكِ ًُ ٱىلَّ ُٓ ُِ ُ َوَييَۡك ًُ ٱَّللَّ ُٓ ُِ ْوَلَٰٓهَِم يَيَۡك
ُ
َِّاِس فِي ٱىِۡهَتَِٰب أ  ﴾لِي

ََ ﴿إىل اآلية  َِّذي ٔنَ إِنَّ ٱز ٍُ ََ ٱىِۡهَتَِٰب  يَۡسُخ ٌِ  ُ َُزَل ٱَّللَّ
َ
آ أ ٌَ

 ِ ِ  َوَيۡشغَُروَن ة ٍَ ُزئَُن ِّۦ َث
ۡ
ا يَأ ٌَ ْوَلَٰٓهَِم 

ُ
ًۡ ا كَيِيلًا أ ِٓ ِ فِي ُبُؽُٔ
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 ًۡ ُٓ َ ًۡ َول ِٓ ثِ َولَا يَُزّكِي ٍَ َٔۡم ٱىۡلَِحَٰ ُ يَ ًُ ٱَّللَّ ُٓ ٍُ ِ اَر َولَا يُصَطّ َّا ٱلنَّ إِل
 ًٌ لِي
َ
يساوي التاريخ ا٥بجري إلعبلف  9975 ﴾َقَذاٌب أ

  كاٛبيويبدو أف اآلية األوىل يفالدولة السعودية األوىل، 
إذ كتموا  التوراة واإل٪بيلاألخر  يف كاٛبي القرآف، واآلية 

وغّبوا وأنكروا نبوتو وبدلوا صفتو  ملسو هلآو هيلع هللا ىلصأمر رسوؿ هللا 
اآلايت الكونية وال ٱبفى على العارؼ الفطن ما جاؤوا بو 
من علـو تطبيقية قائمة على الكذب وا٣بداع يف ىيئة 

اختبلؼ الليل والنهار ونزوؿ مسألة السماوات واألرض و 
وأحلوا ا٤بيتة والدـ ...ا٤باء من السماء والرايح والسحاب

، استتباعًا للشيطاف وما أىل بو لغّب هللا و٢بم ا٣بزير
وعدد الكلمات بْب كلمٍب  واشَبوا الفاين ا٣بسيس!

ٔنَ ﴿ ٍُ ب الدعوة يساوي ٝبل  255 ﴾يَۡسُخ )أصحََٰ
أخرج ابن ماجو عن الرباء بن عازب قاؿ: قاؿ  الوىابية(

ُِٔنَ ﴿ ملسو هلآو هيلع هللا ىلصرسوؿ هللا  َٰكِ ًُ ٱىلَّ ُٓ ُِ ُ َوَييَۡك ًُ ٱَّللَّ ُٓ ُِ قاؿ:  ﴾يَيَۡك
. والذين كتموا ما نزؿ من البينات «دواّب األرض»

وا٥بد  ىم أيضًا يقرأوف القرآف فإذا قرأوا لعنة الكاٛبْب 
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ْوَلَٰٓهَِم ﴿ٝبل العبارة و فقد لعنوا أنفسهم أبلسنتهم! 
ُ
أ

 ُ ًُ ٱَّللَّ ُٓ ُِ وآؿ  آؿ عبد الوىاب)يساوي ٝبل  121 ﴾يَيَۡك
و٠بات اللعنة الٍب ال تفارقهم، تبدو على سيماىم  (سعود

وتنضح هبا جبلتهم ا٤بطرودة من ا٥بداية، كما تبدو القسوة 
يف مبل٧بهم الناضبة من بشاشة الرٞبة، ويف تصرفاهتم 
ا٣بالية من اإلنسانية، ومهما حاولوا مكرًا إبداء اللْب يف 
القوؿ عند ا٣بوؼ وعند ا٤بصلحة، والنعومة يف ا٤بلمس 

ند الكيد والوقيعة عرب ا٤بساعدات اإلنسانية فإف جفاؼ ع
ا٤ببلمح والسمات ينضح ويشي ٔبفاؼ وحقد القلوب 
واألفئدة...وطابعهم األصيل ىو ٙبريف الكلم عن 
مواضعو حٌب يتماشى مع مصا٢بهم وأىدافهم ا٤بلتوية 
ويربرىا بنصوص من السنة مفسرة وفق ا٥بو  وا٤بصلحة 

 وا٥بدؼ ا٣ببيث!
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 الصم البكم

إِنَّ ﴿و  ابن أيب حامت إبسناده عن عروة بن الزبّب قاؿ: ر 
ََ لَا َحۡكلِئُنَ  َِّذي ًُ ٱز ًُّ ٱلُۡبۡس ِ ٱلطُّ َوآّبِ ِقَِد ٱَّللَّ أي  ﴾َشػَّ ٱزدَّ

 .ا٤بنافقْب ال يعرفوف ما عليهم يف ذلك من النقمة واتباعو
ًٌ ُخۡمي  ﴿قاؿ قتادة يف قولو و  ۢ ةُۡس ًُّ ًۡ لَا يَرِۡجُكٔنَ  ُض ُٓ : ﴾َذ

كم عن التكلم بو، عمي عن صم عن استماع ا٢بق، ب
اإلبصار لو. قاؿ اإلماـ القرطيب: وىذا ا٤بعُب ىو ا٤براد يف 

والة آخر الزماف يف حديث جربيل:  ملسو هلآو هيلع هللا ىلصوصف النيب 
وإذا رأيت ا٢بفاة العراة الصم البكم ملوؾ األرض فذاؾ »

ويف رواية البن نصر ا٤بروزي: ػ. اى أعلم وهللا «من أشراطها
وأف تر  الصم البكم العمي ا٢بفاة رعاء الشاة يتطاولوف »

فقاـ فانطلق، فقلنا: اي رسوؿ هللا  «يف البناء ملوؾ الناس
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وا٤بقصود . «ىم العرب»من ىؤالء الذين نعت؟ قاؿ: 
يف وال أبصارىم وال كبلمهم  مل يستعملوا أ٠باعهم أهنم

هم مع أهنم كانت دينهم، وأطلق ذلك عليشيء من أمر 
سليمة ولكنهم ٤بّا مل ٙبصل ٥بم  وألسنةوأبصار ٥بم أ٠باع 

وعدد . ٜبرات تلك اإلدراكات، صاروا كأهنم عدموا أصلها
ًُ ﴿ا٢بروؼ من أوؿ سورة األنفاؿ إىل العبارة  ًُّ ٱلُۡبۡس  ﴾ٱلطُّ

َشدُّ ُزۡفر  ﴿يساوي ترتيب اآلية  9112
َ
ۡقَراُب أ

َ
ا ٱلۡأ

ا  والعجيب أف عدد اآلايتمن أوؿ ا٤بصحف.  ﴾َوَُِفار 
ًٌ ُخۡمي  ﴿ من آية البقرة ۢ ةُۡس ًُّ ًۡ لَا يَرِۡجُكٔنَ  ُض ُٓ إىل آية  ﴾َذ

ََ لَا ﴿ األنفاؿ َِّذي ًُ ٱز ًُّ ٱلُۡبۡس ِ ٱلطُّ َوآّبِ ِقَِد ٱَّللَّ إِنَّ َشػَّ ٱزدَّ
ف الدولة التاريخ ا٥بجري إلعبل يساوي 9975 ﴾َحۡكلِئُنَ 
وعدد الكلمات من أوؿ سورة البقرة إىل  !ودية األوىلالسع

ًٌ ُخۡمي  ﴿آخر اآلية  ۢ ةُۡس ًُّ ًۡ لَا يَرِۡجُكٔنَ  ُض ُٓ  936 ﴾َذ
يساوي ٝبل )السعودية(. وترتيب اآلية من آخر 

يساوي ٦بموع ترتيب حروؼ كلمة  6292ا٤بصحف 
َجَٰفُِلٔنَ ﴿ ٍُ ۡ ا٤بنافقوف. وترتيب اآلية من من آخر سورة  ﴾ٱل
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يساوي ٦بموع أرقاـ اآلايت القرآنية  953أوؿ ا٤بصحف 
ْ ﴿الٍب وردت فيها عبارة  ٔا ََ َُاَذُل َِّذي إِنَّ ﴿. وترتيب اآلية ﴾ٱز

ََ لَا َحۡكلِئُنَ  َِّذي ًُ ٱز ًُّ ٱلُۡبۡس ِ ٱلطُّ َوآّبِ ِقَِد ٱَّللَّ من  ﴾َشػَّ ٱزدَّ
عود وعبد يساوي ٝبل )ذرية س 9932أوؿ ا٤بصحف 

 الوىاب( 
ىم الصم البكم الذين أتى هبم ... أل٠باعنا ا٤بعصـو يف 

 نص قرآفِ 
ولفظ الدواب ٱبرجهم من إطار اآلدمية يف عنف 
ومهانة واحتقار! وقد ورد اللفظ يف آيتْب من سورة 
األنفاؿ، ولفظ الدواب ٗبجرد إطبلقو يتجو إىل صورة 

كذلك، بل ىم البهيمة يف ا٢بس وا٣بياؿ! وا٢بفاة العراة  
شر الدواب، فالدواب مهتدية بفطرهتا أما ىؤالء فقد 
عطلوا وسائل اإلدراؾ الٍب منحها هللا ٥بم وخالفوا ا٤بواثيق 

ًۡ ﴿ونقضوا العهود  ُْ َد ۡٓ ًَّ يَُِلُغَٔن َخ ًۡ ُث ُٓ ِۡ ٌِ َٓدتَّ  َٰ ََ َع َِّذي ٱز
ة   ًۡ لَا َحخَُّلٔنَ  فِي ُشّظِ َمرَّ ُْ وىم بنو قريظة ونظراؤىم من  ﴾َو

بِب إسرائيل فإهنم عاىدوا النيب أف ال ٰباربوه وال يعينوا 
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عليو عدوه، مث نقضوا عهدىم فأمدوا كفار قريش 
ابلسبلح والعدة يـو بدر، واعتذروا فقالوا: نسينا 
وأخطأان، مث عاىدوه أف ال يعودوا ٤بثل ذلك فنكثوا 
عهدىم يـو ا٣بندؽ، ومالوا مع األحزاب وأمدوىم 

.وعملهم اليـو جلي واضح، ولذلك ابلسبلح واألدراع..
ًۡ فِي ٱدۡرَۡرِب فََضّػِۡد ةًِِٓ ﴿جاء الرد ا٢باسم  ُٓ َِّ ا َتۡرَلَف ٌَّ ِ َۡ فَإ ٌَّ

ُرونَ  نَّ ًۡ يَذَّ ُٓ ًۡ ىََكيَّ ُٓ وترتيب اآلية من أوؿ ا٤بصحف  ﴾َخيَۡف
 .(ذريث إسػَٰٓءيو)يساوي ٝبل  9295
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َۢ َبۡكِد َوِإن ﴿ ِ ٌّ  ً ُٓ َِ َٰ يَۡم
َ
ٔٓاْ خ ََُّسُر

 ًۡ ٔاْ فِي دِيُِِس ُِ ًۡ َوَؼَك ِدِْ ۡٓ َخ
ًۡ لَٓا  ُٓ َث ٱىُۡسۡفرِ إِجَّ ٍَّ ِ ن

َ
ٔٓاْ أ فََقَٰخِيُ

ٔنَ  ُٓ ًۡ يَجَخ ُٓ ًۡ ىََكيَّ ُٓ َ ََ ل َٰ يَۡم
َ
 ﴾خ

، وهللا أعلم ا٤براد ابلعهد: اإلسبلـ أي كفروا بعد إسبلمهم
عدد الكلمات من ىذه اآلية إىل آخر ا٤ببلحظ أف و 

عبد الوىاب، بنو ٝبل )بنو يساوي  2139السورة 
قتاؿ أي ٯبب  ،للوجوب يف اآليةاألمر و  (9124سعود 
ووضع  ،ذابًّ عن حرمة الدين وقمعا لشّرىم الكفر رؤوس

َث ٱىُۡسۡفرِ ﴿ىذا االسم  ٍَّ ِ ن
َ
 :موضع الضمّب حْب مل يقل ﴾أ
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وٝبل  .لزايدة التشنيع عليهم ببلوغهم ىذه ا٤بنزلة ،فقاتلوىم
َث ٱىُۡسۡفرِ ﴿العبارة  ٍَّ ِ ن

َ
يساوي ٦بموع أرقاـ اآلايت  153 ﴾أ

ًۡ ﴿القرآنية الٍب ورد فيها لفظ  وا يف دينكم ومعُب طعن ﴾ٱۡقيَ
فثلبوه القدح فيو الطعن و  دخلوا فيو ٨بادعْب لقصد أي

وقرأ الشامي بكسر ا٥بمزة  ،وال أماف ٥بم فبل عهد ،وعابوه
ََ  لَآ ﴿ ًۡ إِيَمَٰ ُٓ َ وال إسبلـ وال يُعَطوف  أي ال دين ٥بم ﴾ل

أخرج ا٢باكم  .األماف بعد النكث والردة وال سبيل إليو
وابن أيب شيبة والطربي وابن أيب حامت وغّبىم عن حذيفة 

َث ٱىُۡسۡفرِ فََقَٰ ﴿هنع هللا يضر أنو قرأ  ٍَّ ِ ن
َ
ْ أ ا ٓٔ ما قوتل أىل »فقاؿ:  ﴾خِيُ

 «. بعدومل أيت أتويلها ىذه اآلية 

ا َشضَن ﴿ ََ عَؼَؽَٰٓ ٌَ ِِٓدي ِ َشَٰ َسَِٰجَد ٱَّللَّ ٌَ  ْ ُروا ٍُ ن َحۡك
َ
ۡضِػكِيَن أ ٍُ لِيۡ

 ًۡ ُْ ارِ  ًۡ َوفِي ٱلنَّ ُٓ
ۡقَمَٰيُ

َ
ْوَلَٰٓهَِم َختَِؽۡج أ

ُ
ًِٓ ةِٱىُۡسۡفرِ  أ ُُفِص

َ
أ

ا٤براد اب٤بساجد: ا٤بسجد ا٢براـ وما يتبعو من  ﴾َخَٰسُِدونَ 
ة إليو الشعائر وإ٭با ٝبع ألنو قبلة ا٤بساجد وإمامها ا٤بتوجه

٧باريبها فأمره كأمرىا ويدؿ عليو قراءة من قرأ ابلتوحيد 
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﴿ 
َ
ۡضِػكِيَن أ ٍُ ا َشضَن لِيۡ ٌَ ِ ْ َمۡصِجَد ٱَّللَّ ُروا ٍُ وٝبل العبارة  ﴾ن َحۡك

 يساوي التاريخ ا٥بجري الحتبلؿ ا٤بسجد ا٢براـ. 9141

ا ُنتَِج ﴿ ٍَ ٔاْ َن َ َورَُشٔزَُرۥ ُنتُِخ ََ ُيحَآدُّوَن ٱَّللَّ َِّذي ٌَِ  إِنَّ ٱز  ََ َِّذي ٱز
َُزلَۡنآ َءاَيَٰجِۭ َبّيَِجَٰج   

َ
ۚ َوكَۡد أ ًۡ ِٓ ََ َقَذاب   َرۡتيِ َٰفِرِي ِٓين   َولِيَۡك  ﴾مُّ

ساوي ٝبل ي 9923ترتيب اآلية من آخر ا٤بصحف 
عدد و ( وبِب سعود بِب عبد الوىاب)ا٤بشركوف من 

ابن )يساوي ٝبل  151اآلية سورة الروؼ من أوؿ ا٢ب
 .(وابن سعود عبد الوىاب
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 ﴾ةَۡو َقِجۡتَج َوَيۡصَخُرونَ ﴿

وقُرئ  من دالئل اآلايت وإعراضهم عنها، أي عجبتَ 
 ﴾َقِجۡتُج ﴿بضم التاء على إسناد التعجب إىل هللا تعاىل 

وعدد بلغ من عظم آاييت أين عجبت منها!!!  أي
يساوي ٝبل  262 روؼ من أوؿ السورة إىل آخر اآليةا٢ب

)الدولة السعودية( كما يساوي عدد ا٢بروؼ من أوؿ 
 .﴾َوِإَذا ُذّنُِرواْ لَا يَۡذُنُرونَ ﴿السورة إىل اآلية 
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﴿ 
َ
ٔأ فَإَِذا َجآَء وَۡقُد ٱٓأۡلِخَرةِ ىِجَُصـ

 ًۡ ُس َْ  ﴾وُُجٔ

اعلم أيها الشاىد أنو تعاىل جعل لكل أمة أجبًل معدوداً 
وحّدًا ٧بدودًا يظهره سبحانو يف األزماف ا٣باصة بو 

تسلط الضوء على ا٤بنافقْب العبارة و واألوقات ا٤بؤجلة لو، 
وترفع اللثاـ عن أعداء  الباحثْب تكشف اللغز الذي حّّب و 

عدوىا األمة حقيقة هل وعندما ٘ب ،األمة وأعداء الدين
قبل  ما مل تكن تعلموعلم األحداث فت يء٘ب ا٤بَببص هبا

وقد تظن األمة  ،الذي ال يظهر إال ٗبثّب ،ىذا احملك ا٤برير
إذا ىي مث  ،على التخلص من عدوىا األعجمي أهنا قادرة
يف مواجهة عدو عريب مل تتهيأ ٤بواجهتو...وعلى تتفاجأ 
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يريب  ،رضالٍب تقتضيها ا٣ببلفة يف األمستو  التكاليف 
وكاف يريد هبا أمرًا يف  ،هللا األمة ا٤بختارة لقيادة البشرية

ىذه األرض فيمحصها ىذا التمحيص لَبتفع إىل مستو  
قدر هللا الذي انطو الدور ا٤بقدر ٥با وليتحقق على يديها 

يف عبارة  والوعد ا٤بفعوؿالنبوءة الصادقة  يء٘بو هبا...
حيث قرأ الكسائي ابلنوف ونصب ا٥بمزة  ،تعددت قراءاهتا

َجآَء وَۡقُد ٱٓأۡلِخَرةِ فَإِذَا ﴿على إسناد الفعل إىل هللا تعاىل 
ًۡ لِ  ُس َْ  وُُجٔ

َ
ٔأ ابلياء ونصب ا٥بمزة  يف قراءة أخر و  ﴾نَُصـ

َجآَء وَۡقُد فَإَِذا ﴿ ملسو هلآو هيلع هللا ىلص على إسناد الفعل إىل رسوؿ هللا
 ٱٓأۡلِخَرةِ لِ 

َ
ٔأ ًۡ يَُصـ ُس َْ ويف قراءة اثلثة ابلياء وضم   ﴾وُُجٔ

٤بؤمنْب على إسناد الفعل إىل اا٥بمزة بعدىا واو ا١بمع 
ْ فَإَِذا َجآَء وَۡقُد ٱٓأۡلِخَرةِ ؤُـُسَيِل﴿ ًۡ  ا ُس َْ والتقدير: فإذا  ﴾وُُجٔ

جاء وعد اآلخرة بعثنا عليكم عباداً لنا ليسوؤوا وجوىكم! 
 9112 الكسائي قراءةوفق  وا٤بفاجأة أف ٝبل العبارة

 إساءةإهنا ! يساوي اتريخ إعبلف ا٤بملكة العربية السعودية
يكذبوف و  ينتسبوف إىل غّب آابئهم الذين جوهلو عظيمة 
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إساءة أبلغ من ىذه  وأيُّ  !!!أنفسهم على هللا بتزكية
إذا جاء موسى  ؟فيا سحر فرعوف ماذا تقوؿ ؟؟؟اإلساءة

ر شّ بَ  ،من يسعى ٢برب هللا ابغٍ  إفّ  !!!وألقى العصا
من غالب سنن هللا ...ووضاعْ  ؿٍ الباغي بذُ 

 ٲُبهل من بَغى لكنو وهللا...و...ومذموماً مدحوراً ألقتوغلبت
 ،همُل...وىكذا ترفع العبارة اللثاـ عن الوجوه ا٤بقّنعةاليُ 
ر وجوه بِب إسرائيل وىي ٛبتلئ ابإلذالؿ واإلساءة صوّ وتُ 

ويظهر عليها الكلوح  الوجوه وا١بباهحٌب تفيض على 
أي تسليط  ،َجْعل ا٤بساءة عليها :وَسْوء الوجوه .والسواد

على آاثرىا أسباب ا٤بساءة والكآبة عليكم حٌب تبدو 
 وخوؼ ألف ما ٱباًف اإلنساف من غم وحزف ،وجوىكم

الذين نقضوا العهد وا٤بيثاؽ يظهر أثره على الوجو...وىم 
، ح وجوىهم وفضح أمرىمقبّ وخادعوا هللا فخادعهم و 

ىذه األمة   هللا بعثكانوا قد أقسموا ابهلل جهد أٲباهنم ال يو 
ًۡ لَا َحۡتَكُد ﴿ كما حكى تعاىل ِٓ ِ َِٰ يَۡم

َ
َد خ ۡٓ ِ َج ْ ةِٱَّللَّ ٔا ٍُ كَۡص

َ
َوأ

ُٔتۚ ةَلَىَٰ وَۡقًدا َقيَۡيِّ َخّل   ٍُ َ َح ٌَ  ُ اِس ٱَّللَّ ۡزػََر ٱلنَّ
َ
ََّ أ ا َوَلَِٰس
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ٔنَ  ٍُ ف بتهكمهم اب٤بسلمْب ؤذِ وىذا القَسم يُ  ﴾لَا َحۡكيَ
فرّد هللا عليهم وقرعهم هبذا القوؿ بتنزيلهم منزلة ا٤بيت، 

يف  ونظّبهوبْبَّ أف الوفاء هبذا ا٤بوعد حق واجب عليو، 
ًۡ فِي نَِتَِٰب ﴿اآلية  ََ ىََلۡد لَبِثُۡخ ًَ َوٱلِۡإيَمَٰ ٔاْ ٱىۡكِيۡ وحُ

ُ
ََ أ َِّذي َوكَاَل ٱز

ٔۡمِ  ِ إِلَيَٰ يَ ًۡ لَا  ٱَّللَّ ًۡ ُنُِخ َُِّس ُٔۡم ٱلَۡبۡكِد َوَلَِٰه ٱلَۡبۡكِدِۖ فََهََٰذا يَ
ٔنَ  ٍُ َد ﴿وعدد الكلمات من اآلية  ﴾َتۡكيَ ۡٓ ِ َج ْ ةِٱَّللَّ ٔا ٍُ كَۡص

َ
َوأ

ُٔت  ٍُ َ َح ٌَ  ُ ًۡ لَا َحۡتَكُد ٱَّللَّ ِِٓ َِٰ يَۡم
َ
 9179إىل آخر السورة  ﴾خ

 عبلف ا٤بملكة العربية السعودية،يساوي التاريخ ا٥بجري إل
والقسم يؤذف بتهكمهم بكتاب هللا من أجل إخباره عن 

ومشهدىا ببنائها التعبّبي  تواآلايالبعث األوؿ واآلخر! 
 وتشن عليهم تدير التهكم عليهم! ولذعها ا٢بادّ  العنيف

ونظّب ىذا ...وال يتماسك ٥با كياف قلبٞبلة ال يثبت ٥با 
ۡيخ  ﴿ قولو تعاىل ٌَ َ َشضَن  ٌَ َو

َ
خۡ أ

َ
ُّ ا فَأ َِا زَُرۥ ُُٔر  َيۡيَجَٰ ا وََجَكيۡ

ِضط ةِِّۦ  ٍۡ يَُمَِٰج ىَۡحَس ِبَخارِج  َح ُـّ َرسُُرۥ فِي ٱى ٌَّ  َ ٍَ اِس َن  فِي ٱلنَّ
ا َٓ ِۡ ِ والكبلـ جار على طريقة ٛبثيل حاؿ األمة ا٤بسلمة  ﴾ٌّ

ٕباؿ من كاف ميتا فُأحيي، وٛبثيل حاؿ األمة ا٤بلعونة ٕباؿ 
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ىذا ف الذي أودع القرآف فسبحاميت ابؽ يف قربه! 
 السلطاف!
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ا ﴿ ٍَ ٔٓاْ إِجَّ ُِ ٌَ ََ َءا َِّذي ا ٱز َٓ حُّ
َ
د َيَٰٓ

ۡضِػُكَٔن  ٍُ ۡ ٔاْ  َنجَس  ٱل فَلَا َحۡلَرُب
 ًۡ ِٓ ۡصِجَد ٱدۡرََراَم َبۡكَد عَػِم ٍَ

ۡ ٱل
 ﴾َهََٰذا

بكر هنع هللا يضر فتبل علي بن أيب  وىو العاـ الذي حج فيو أبو
وىذه االستثارة  ،براءة على ا٤بشركْب طالب هنع هللا يضر

واإلٰباءات والتوكيدات وا٢بملة الطويلة ا٤بنوعة األساليب 
شركْب ومنعهم من االقَباب من ا٤بسجد على قتاؿ ا٤ب

ٝبل العبارة و  ،تطهّبهالتحريض على يراد منها  ا٢براـ
ۡضِػُكَٔن ﴿ ٍُ ۡ ا ٱل ٍَ ْ إِجَّ ا ٓٔ ُِ ٌَ ََ َءا َِّذي ا ٱز َٓ حُّ

َ
د ٔاْ  َنَجس  َيَٰٓ فَلَا َحۡلَرُب
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ًۡ َهََٰذا ِٓ ۡصِجَد ٱدۡرََراَم َبۡكَد عَػِم ٍَ
ۡ عدد يساوي  1777 ﴾ٱل

ًۡ ﴿ الكلمات من أوؿ سورة البقرة إىل آخر العبارة ُْ َٰخِئُ َوَق
ِ َختَّطَٰ لَا حَُسَٔن فِخَِۡث  َويَُسَٔن  َُ َّلِلَّ ىل أف و٤با بْب تعا ﴾ٱزّدِي

 ا٤بشركْب ٪بس أتبع ذلك بذكر أوصافهم آمراً بقتا٥بم فقاؿ
ِٔۡم ٱٓأۡلِخرِ َولَا ﴿ ِ َولَا ةِٱلَۡي َُِٔن ةِٱَّللَّ ٌِ ََ لَا يُۡؤ َِّذي ْ ٱز ٔا َٰخِيُ َق

 ََ ٌِ ََ ٱدۡرَّقِ  َُِٔن دِي ُ َورَُشٔزُُرۥ َولَا يَِدي َم ٱَّللَّ ا َخرَّ ٌَ ُيحَّرُِمَٔن 
ْ ٱدِۡذۡزَيَث َقَ يَد   ٔا ْ ٱىِۡهَتََٰب َختَّطَٰ ُحۡكُؽ ٔا وحُ

ُ
ََ أ َِّذي ًۡ  ٱز ُْ َو
يساوي ترتيب كلمة  5557ٝبل اآلية و  ﴾َصَٰغُِرونَ 

ثَ ﴿ يف اليهود  اآليةقد نزلت و  .من أوؿ ا٤بصحف ﴾ةَِتهَّ
خص ا٤بوىل سبحانو قتا٥بم لكوهنم عا٤بْب و  ،والنصار 

 فلما أشركوا ابهلل تعاىل ،اؽ الذي أخذه ا٤بوىل عليهماب٤بيث
أتكدت عليهم ا٢بجة وعظمت ومل يرعوا حرمة بيتو ا٢براـ 

ِٔۡم ﴿وقولو منهم ا١برٲبة... ِ َولَا ةِٱلَۡي َُِٔن ةِٱَّللَّ ٌِ ََ لَا يُۡؤ َِّذي ٱز
ِ ﴿كقولو تعاىل   ﴾ٱٓأۡلِخرِ  َِّا ةِٱَّللَّ ٌَ َ َحُلُٔل َءا ٌَ اِس  ََ ٱلنَّ ٌِ َو

ٌِِِيَن  ۡؤ ٍُ ِ ً ة ُْ ا  ٌَ ِٔۡم ٱٓأۡلِخرِ َو ََ  ٨َوبِٱلَۡي َِّذي َ َوٱز يَُذَِٰدُقَٔن ٱَّللَّ
 ْ ٔا ُِ ٌَ اي رسوؿ هللا قاؿ:  ويف ا٢بديث عند اإلماـ أٞبد: ﴾َءا
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اإلٲباف أف تؤمن ابهلل واليـو »قاؿ:  فحدثِب ما اإلٲباف؟
وكانوا قد ألصقوا ابليـو اآلخر ٚبّيبلت فاسدة  «اآلخر...

َِا ﴿تنايف حقيقة ا١بزاء كقو٥بم  وتوٮبات كاسدة صَّ ٍَ ىََ َت
  ٌ يَّا
َ
َّٓا خ اُر إِل ۡكُدوَدة  ٱلنَّ ٌَّ وىذا القوؿ يف حقيقتو كفٌر يف  ﴾ا 

ال يؤمنوف ابهلل  فا٢بفاة العراةصورة السخرية واالستهزاء! 
وال ابليـو اآلخر وال ٰبّرموف شيئًا ٩با حـر هللا ورسولو 

فليس عندىم حبلؿ وحراـ  ،ال شريعة ٥بمو ألهنم ال دين 
ْ ٱىِۡهَتََٰب ﴿ذكر وفائدة  ،وال يدينوف دين اإلسبلـ ٔا وحُ

ُ
 ﴾أ

حا٥بم وتبيْب حقيقتهم وفضح أمرىم وكشف تشنيع 
التنديد عليهم أبهنم أوتوا الكتاب ومل يدينوا دين واقعهم و 

فوا ا دانوا ٗبا حرّ ية وإ٭بت بو الكتب اإل٥بالذي جاء ا٢بق
ولو دانوا دين ا٢بق  ،اوما ألصقوا هب اا أنكروا منها وممنه
 ...ا٤بنزؿ من ا٢بكيم العبلـ بعوا اإلسبلـالت
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﴿ ِ َُ ٱَّللَّ ُٔد ُقَزۡيٌر ٱۡب ُٓ َوكَاىَِج ٱلَۡي
 َُ ِصيُح ٱۡب ٍَ ۡ َوكَاىَِج ٱلنََّصََٰرى ٱل
  ًۡ ِٓ ِ َْٰ فَۡن

َ
ً ةِأ ُٓ ُ ل ۡٔ َٰلَِم كَ ِ  َذ ٱَّللَّ

ََ َزَفُرواْ  َِّذي َل ٱز ۡٔ ِٓـَُٔٔن كَ يَُضَٰ
َّيَٰ  ن
َ
ُ  خ ًُ ٱَّللَّ ُٓ ََٰخيَ ٌَِ َرۡتُوۚ َق

 ﴾يُۡؤفَُهٔنَ 

قوؿ وسّد ابب تنّصلهم إلزاـ ٥بم هبذا ال اعلم أف يف اآلية
وقد أورد منو إذ ىو إقرارىم أبفواىهم وصريح كبلمهم، 
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تعاىل مقالتهم الشنعاء عقب األمر بتطهّب ا٤بسجد ا٢براـ 
وىي تبْب األسباب التارٱبية يف ا٫براؼ بِب إسرائيل عن 

وإشراؾ عزير وا٤بسيح ابلعبادة ىو  !دين هللا الصحيح
األساس الذي قاـ عليو شرؾ ا٢بكم فإف اليهود والنصار  
دعوا الناس إىل عبادة األنبياء واصفْب هللا تعاىل اب٢بلوؿ 
واالٙباد فيهم ولذلك استحقوا اللعنة أال تر  إىل قولو 

لعنة هللا على اليهود والنصار ، اٚبذوا قبور »: ملسو هلآو هيلع هللا ىلص
فافهم وال ٙبتجب بسبلسل التقييدات  «نبيائهم مساجدأ

سورة  ىذه اآلية تعترب واسطة ِعقدو وأغبلؿ التقليدات، 
تفضح ا٣باسرين الذين نكثوا إذ  ،وعليها تدور آايهتا التوبة

ّْب لنا سننهم بوا٤بوىل سبحانو  !ا٤بيثاؽالعهد ونقضوا 
عدد اآلايت بْب اآلية ف ،والطرؽ الٍب سلكوىا يف دينهم

﴿ ٌَِ  ََ َِّذي ًۡ ُشنََن ٱز ِديَُس ۡٓ ًۡ َوَي ُ لُِيَبيَِّن ىَُس يُرِيُد ٱَّللَّ
 ًۡ ِ َوكَاىَِج ﴿واآلية  ﴾َرۡتيُِس َُ ٱَّللَّ ُٔد ُقَزۡيٌر ٱۡب ُٓ َوكَاىَِج ٱلَۡي
َصَٰ  ِ ٱلنَّ َُ ٱَّللَّ ِصيُح ٱۡب ٍَ ۡ ٔد)يساوي ٝبل  547 ﴾َرى ٱل  يٓ

ساوي الفرؽ بْب ٝبل اآليتْب يو  (إسػَٰٓءيو ةنط وُعَٰػىَٰ 
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٦بموع التاريخ ا٥بجري إلعبلف الدولة السعودية  1543
والدليل على أف ىذا القوؿ فيهم:  ،األوىل والثانية والثالثة

أف البياف وصل إليهم فما أنكروا وال كذبوا مع هتالكهم 
كلو ٙبضيض وأتليب   اآلايت سياؽو  التكذيب!على 

تلج يف نفوس ا٤بسلمْب يف الوقت الذي يع على قتا٥بم
٣بطوة ا٢با٠بة التحرج والَبدد والتخوؼ يف اٚباذ ىذه ا

فالنص يف كتاب هللا ! وا٣بداع بسبب عوامل اإلضبلؿ
يزيل الشبهات وا٤بعوقات الٍب ٙبيك يف نفوس ا٤بسلمْب 
٘باه الذين يتظاىروف ابإلسبلـ، وقلوهبم كفرًا وعناداً 

ُدَواًل ودين هللا َدَخبًل متكاثفة اإلظبلـ، اٚبذوا ماؿ هللا 
وعباد هللا َخَواًل، وتداعوا عليهم من كل أفق مث أخذوا 
منهم ا١بزية أبشكاؿ وأ٠باء وأساليب ٨بتلفة وقدموىا 

وكفروا برب العا٤بْب واستهزؤوا  ،عرابْب ٧ببة لشركائهم
ُٔد ُقَزۡيٌر ﴿عدد الكلمات من اآلية ف ابلدين! ُٓ َوكَاىَِج ٱلَۡي

ِ وَ  َُ ٱَّللَّ ِ ٱۡب َُ ٱَّللَّ ِصيُح ٱۡب ٍَ ۡ َصََٰرى ٱل إىل آخر اآلية  ﴾كَاىَِج ٱلنَّ
آ ﴿ ٍَ َُا۠ بََضػ  كُۡو إِجَّ

َ
َّٰ  َوَِٰخد    خ ًۡ إَِل ُس ُٓ َٰ آ إَِل ٍَ جَّ

َ
ًۡ ئَُحيَٰٓ إِلَيَّ خ ِۡريُُس ٌّ
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ٔاْ  َ َشضَن يَرُۡج ٍَ ل  َذ ٍَ ۡو َخ ٍَ ا َولَا يُۡضػِۡك ىَِلآَء َرّبِِّۦ فَيَۡيۡك ا َصَٰيِد 
َخَدۢااَدةِ ةِكِتَ 

َ
ۦٓ أ يساوي عدد الكلمات من  94513 ﴾َرّبِِّ

ْ لَا َتخَِّخُذواْ ﴿أوؿ ا٤بصحف إىل اآلية  ٔا ُِ ٌَ ََ َءا َِّذي ا ٱز َٓ حُّ
َ
د َيَٰٓ
ُزو   ُْ  ًۡ َُِس ْ دِي خَُذوا ََ ٱتَّ َِّذي ْ ٱز ٔا وحُ

ُ
ََ أ َِّذي ََ ٱز ِ ٌّ ا  ٱىِۡهَتََٰب ا َوىَكِت 

ۡولَِيآءَ 
َ
اَر أ ًۡ َوٱىُۡهفَّ ىو اإلسبلـ وىو والدين  ﴾ٌَِ َرۡتيُِس

عنواف ا٤بسلم ورائد آمالو وابعث أعمالو، فالذي يتخذ 
 ولذلك جاء، الدين ىزوًا فقد استهزأ ابهلل وآايتو ورسولو

َ ﴿العنيف من والية ىؤالء ا٤بستهزئْب تحذير ال ْ ٱَّللَّ ٔا ُل َوٱتَّ
ٌِِِينَ  ۡؤ ٌُّ  ،أي احذروه ابمتثاؿ ما هناكم عنو ﴾إِن ُنُِخً 

تنهاض للهّمة يف االنتهاء وإ٥باٌب كر ىذا الشرط اسوذِ 
مث وصفهم تعاىل بضرٍب آخر من لنفوس ا٤بؤمنْب...

ۡرَباب  ﴿الشرؾ فقاؿ 
َ
ًۡ أ ُٓ َِ َبَٰ ْۡ ًۡ َوُر ُْ ۡخَتاَر

َ
ْ أ خَُذٓوا َِ ُدوِن ٱتَّ ٌّ ا 

ٓ  ٱ َٰ َّا لَِيۡكُتُدٓواْ إَِل ِمُرٓواْ إِل
ُ
آ أ ٌَ ًَ َو ََ َمۡرَي ِصيَح ٱۡب ٍَ ۡ ِ َوٱل ا  َّللَّ َّٓا ا َوَِٰخد  ل

ا يُۡضِػُكٔنَ  ٍَّ ۥ َخ ُّ َِ ۚ ُشۡتَدَٰ َٔ ُْ ا 
َّ َّ إِل َٰ عدد الكلمات من و  ﴾إَِل

ًۡ ﴿آخر السورة إىل كلمة  ُْ ۡخَتاَر
َ
يساوي اتريخ  9112 ﴾أ

كما يساوي ترتيب كلمة   ،إعبلف ا٤بملكة العربية السعودية
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﴿ ًۡ ُٓ َِ َبَٰ ْۡ رو  اإلماـ الَبمذي عن  .من آخر السورة ﴾َوُر
ويف عنقي صليب  ملسو هلآو هيلع هللا ىلصعدي بن حامت قاؿ: أتيت النيب 

من ذىب فقاؿ: اي عدي اطرح عنك ىذا الوثن، و٠بعتو 
ۡربَاب  ﴿يقرأ يف سورة براءة اآلية 

َ
ًۡ أ ُٓ َِ َبَٰ ْۡ ًۡ َوُر ُْ ۡخَتاَر

َ
ْ أ خَُذٓوا ا ٱتَّ

َِ ُدوِن ٱ ٌّ ِ يعبدوهنم ولكنهم  أما إهنم مل يكونوا »قاؿ:  ﴾َّللَّ
كانوا إذا أحلوا ٥بم شيئا استحلوه وإذا حرموا عليهم شيئا 

ويف رواية عند الطرباين أف عدي بن حامت قاؿ:  «حرموه
أليس ٰبرموف ما أحل هللا »: ملسو هلآو هيلع هللا ىلصإان لسنا نعبدىم، فقاؿ 

قلت: بلى،  «فتحرمونو وٰبلوف ما حـر هللا فتستحلونو
وال ٱبفى على ذي ٛبييز أهنم . «فتلك عبادهتم»قاؿ: 

وحرموا أحلوا ٥بم الراب والسحت والزىن والفواحش...
ورو  البيهقي عن عليهم كل ما يقرهبم إىل هللا ورسولو! 

حذيفة هنع هللا يضر قاؿ: أما إهنم ما عبدوىم ولكنهم أحلوا ما 
حـر هللا عليهم فاستحلوه وحرموا عليهم ما أحل هللا ٥بم 

ذلك أرابابً. ورو  ابن عبد الرب عن أيب فحرموه فصاروا ب
البخَبي قاؿ: أما إهنم لو أمروىم أف يعبدوىم من دوف هللا 
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ما أطاعوىم ولكنهم أمروىم فجعلوا حبلؿ هللا حرامو 
وحرامو حبللو فأطاعوىم فكانت تلك الربوبية. ويف رواية 
عن حذيفة أنو قاؿ: أما إهنم مل يكونوا يعبدوهنم ولكنهم 

ا٤بعاصي. ومن خبلؿ ىذه الرواايت يتبْب  أطاعوىم يف
 والتحليل والتحرًن اإلفتاءالتشريع و أهنم أقروا ٥بم ٕبق 

ىية وخالفوا و لالربوبية واألومنحوىم خاصية من خصائص 
يُتخذ وقد ٠ّبى سبحانو كل من  ،ما أمروا بو من التوحيد

يطاع أو يُدعى أو يُتبع من دوف هللا راًب وإ٥باً، أو 
أعظم كفرًا وشركًا من ا٤بشركْب القدامى  ددا١بُ ا٤بشركوف و 

خادعوا هللا واستهزؤوا فأبطلوا األصوؿ و  لفروعابأقروا  ألهنم
ودلت اآلية على أّف آؿ الشيخ ىم ! بكبلمو وكبلـ رسولو

األصل يف ا٢بكم، وأّما آؿ سعود فهم تبع ٥بم خبلفًا ٤با 
ْ ﴿وٝبلة يتوٮبو كثّب من الناس،  ِمُرٓوا

ُ
آ أ ٌَ ٓ  َو َٰ ْ إَِل َّا لَِيۡكُتُدٓوا ا إِل

ا ًۡ ﴿يف موضع ا٢باؿ من ضمّب  ﴾َوَِٰخد  ُْ ۡخَتاَر
َ
ْ أ خَُذٓوا ٱتَّ

 ًۡ ُٓ َِ َبَٰ ْۡ وىي ٧بّط زايدة التشنيع عليهم وإنكار  ﴾َوُر
صنيعهم أبهنم ال عذر ٥بم فيما زعموا ألف وصااي التوراة 
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 يةشرؾ الربوبواإل٪بيل والقرآف طافحة ابلتحذير من 
من آخر السورة إىل العبارة الكلمات وعدد  ،واأللوىية

ۡرَباب  ﴿
َ
ًۡ أ ُٓ َِ َبَٰ ْۡ ًۡ َوُر ُْ ۡخَتاَر

َ
ْ أ خَُذٓوا َِ ُدوِن ٱٱتَّ ٌّ ِصيَح ا  ٍَ ۡ ِ َوٱل َّللَّ
 ًَ ََ َمۡرَي ، يساوي اتريخ سقوط ا٤بسجد ا٢براـ 9124 ﴾ٱۡب

َّا ﴿من العبارة كما يساوي عدد الكلمات  ْ إِل ِمُرٓوا
ُ
آ أ ٌَ َو

 ْ ٓ  لَِيۡكُتُدٓوا َٰ ا  إَِل ا يُۡضِػُكٔنَ ا َوَِٰخد  ٍَّ ۥ َخ ُّ َِ ۚ ُشۡتَدَٰ َٔ ُْ ا 
َّ َّ إِل َٰ َّٓا إَِل  ﴾ل

َّٰ  ﴿عدد الكلمات من العبارة و  .إىل آخر السورة َٔ إَِل ُْ ا  ٍَ  إِجَّ
ا تُۡضِػُكٔنَ  ٍَّ َّا ﴿إىل العبارة  ﴾َوَِٰخد  َوِإَُّنِط ةَرِٓيء  ّمِ ْ إِل مُِرٓوا

ُ
آ أ ٌَ َو

  ٓ َٰ ْ إَِل ا  لَِيۡكُتُدٓوا ا يُۡضِػُكٔنَ ا َوَِٰخد  ٍَّ ۥ َخ ُّ َِ ۚ ُشۡتَدَٰ َٔ ُْ ا 
َّ َّ إِل َٰ َّٓا إَِل  ﴾ل

التالية من يساوي ٦بموع ترتيب كلمات اآلية  5313
ا ﴿أوؿ سورة النحل  ٍَ يِۡن ٱذۡجَيِۡنِۖ إِجَّ َٓ َٰ ْ إَِل ُ لَا َتخَِّخُذٓوا َوكَاَل ٱَّللَّ

  َّٰ َٔ إَِل ُتٔنِ  ُْ َْ ََٰي فَٱۡر ثنية للداللة على وصيغة الت ﴾َوَِٰخد  فَإِيَّ
وٚبصيص ا٤بسيح  .إبطاؿ شرؾ ا٢بكم وشرؾ العبادة

دوف عزير ألف بِب إسرائيل جعلوا من أكذوبة  ابلذكر
وعدد  !الربوبية واأللوىية توحيد نقضل لبو وسيلةص

َوِإۡذ َنَفۡفُج ةَنِٓط ﴿اآلايت من أوؿ ا٤بصحف إىل اآلية 
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 ً ُٓ َِٰٓءيَو َقَِم إِۡذ ِجۡئَخ ََ َزَفُرواْ إِۡشَر َِّذي ةِٱلَۡبّيَِجَِٰج َذَلاَل ٱز
َّا ِشۡدر   ًۡ إِۡن َهََٰذآ إِل ُٓ ِۡ تِين   ٌِ يساوي ٝبل )توحيد  553 ﴾ٌُّ
َو ﴿وعدد اآلايت من اآلية الربوبية واأللوىية(.  ْۡ

َ
أ كُۡو َيَٰٓ

ث   ٍَ ِ ْ إِلَيَٰ َشط ا ۡٔ َ ِۭ  ٱىِۡهَتَِٰب َتَكال َٔآء َّا  َش ل
َ
ًۡ أ َُِس َِا َوَبۡي َِ َّا ةَۡح َجۡكُتَد إِل

َ َولَا نُۡضػَِك ةِِّۦ َشۡيـٔ   َِا َبۡكًغا ا َولَا َحخَِّخَذ ٱَّللَّ ۡرَباب  َبۡكُغ
َ
َِ  اأ ٌّ

ِ ُدو ًۡ ﴿إىل اآلية  ﴾ِن ٱَّللَّ ُٓ َِ َبَٰ ْۡ ًۡ َوُر ُْ ۡخَتاَر
َ
ْ أ خَُذٓوا ۡربَاب  ٱتَّ

َ
َِ  اأ ٌّ

ِ ُدوِن ٱ جزيرة  وُعَٰػىَٰ  يٓٔد)يساوي ٝبل  131 ﴾َّللَّ
يساوي  95931وعدد الكلمات بْب اآليتْب  (ىكربا

كُۡو إِنِّي ﴿عدد الكلمات من أوؿ ا٤بصحف إىل آخر اآلية 
َِث   ِ ا  عَؼَؽَٰ ةَّح ٌَ ا ِقِِدي  ٌَ ۡبُخً ةِِّۦۚ  بِّي َوَكذَّ َِ رَّ ۦٓۚ ٌّ  تَۡصَخۡكِجئَُن ةِِّ

َٔ َخؽُۡر ٱىَۡفَِٰطيِينَ  ُْ ِ  َحُلصُّ ٱدۡرَقَّ  َو َّا َّلِلَّ ًُ إِل  .﴾إِِن ٱدۡرُۡس
َۢ َبۡكظ   ﴿ ِ ٌّ  ً ُٓ َجَٰفَِقَُٰج َبۡكُغ ٍُ ۡ َجَٰفُِلَٔن َوٱل ٍُ ۡ َِهرِ  ٱل ٍُ

ۡ ُمُروَن ةِٱل
ۡ
يَأ

َن  ۡٔ َٓ ِۡ ۚ َوَي ًۡ ُٓ َ فَجَِصَي ٔاْ ٱَّللَّ ۚ نَُص ًۡ ُٓ يِۡدَح
َ
ۡكُروِف َوَيۡلتُِغَٔن خ ٍَ ۡ َِ ٱل َق

ًُ ٱىَۡفَِٰصُلٔنَ  ُْ َجَٰفِلِيَن  ٍُ ۡ ا٤ببلحظ أف ٦بموع رقم اآلية  ﴾إِنَّ ٱل
ٝبل  936يساوي وعدد كلماهتا وعدد حروفها 
نَّ ﴿)السعودية(. وعدد اآلايت بْب اآلية 

َ
َجَٰفِلِيَن ةِأ ٍُ ۡ ِػ ٱل بَّضِ
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ا ًٍ لِي
َ
ًۡ َقَذاةًا أ ُٓ َ ً ﴿واآلية  ﴾ل ُٓ َجَٰفَِقَُٰج َبۡكُغ ٍُ ۡ َجَٰفُِلَٔن َوٱل ٍُ ۡ ٱل
َۢ َبۡكظ   ِ كما   ()كفرة بِب إسرائيليساوي ٝبل  653 ﴾ٌّ

َجَٰفُِلٔنَ يساوي ٦بموع أرقاـ السور الٍب ورد فيها لفظ ) ٌُ ،
َجَٰفُِلٔنَ  ٍُ ۡ َجَٰفِلِينَ ، ٱل ٍُ ۡ ( يف القرآف الكرًن. وعدد اآلايت ٱل
ًۡ َتكَ َوِإَذا ﴿بْب اآلية  ُٓ َ ُ َوِإلَي ٱلرَُّشِٔل ارِيَو ل َُزَل ٱَّللَّ

َ
آ أ ٌَ ٔۡاْ إِلَيَٰ  َ ل

وَن قَ  َجَٰفِلِيَن يَُطدُّ ٍُ ۡ يَۡج ٱل
َ
َجَٰفُِلَٔن ﴿واآلية  ﴾اَِم ُضُدود  َرخ ٍُ ۡ ٱل

َۢ َبۡكظ   ِ ٌّ  ً ُٓ َجَٰفَِقَُٰج َبۡكُغ ٍُ ۡ يساوي ترتيب اآلية  545 ﴾َوٱل
َۢ ةَنِٓط ﴿التالية من أوؿ ا٤بصحف  ٌِ  ْ ََ َزَفُروا َِّذي ََ ٱز ىُكِ

ٔاْ  ا َقَط ٍَ ِ َٰلَِم ة ۚ َذ ًَ َِ َمۡرَي َِٰٓءيَو عَؼَؽَٰ لَِصاِن َداوُۥَد وَِقحَصط ٱةۡ إِۡشَر
ْ َحۡكَخُدونَ  ٔا واآلايت تبوح أبسرار اللعنة النازلة هبم  ﴾وََّشضُُ

وتفضح طرقهم ا٤بلتوية وحيلهم ا٤باكرة  دسائسهموتكشف 
على ضوء ما وقع منهم يف اترٱبهم القدًن وا١بديد، وما 
تزاؿ األمة ا٤بسلمة تعاين من دسائسهم ومكرىم ما عاانه 

األمة   أفأسبلفها من ىذا ا٤بكر ومن تلك الدسائس غّب
بتلك التوجيهات القرآنية وهبذا ا٥بد   ا٤بسلمة ال تنتفع

اؿ بنو إسرائيل اإل٥بي الذي انتفع بو أسبلفها، وال يز 
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لوف ىذه األمة عن دينها ويصرفوهنا بلؤمهم ومكرىم يض
عن قرآهنا كي ال أتخذ منو أسلحتها ا٤باضية وعدهتا 

وارد الواقية...وىم آمنوف ما انصرفت ىذه األمة عن م
قوهتا ا٢بقيقية، وينابيع معرفتها الصافية...وسيظل بنو 
إسرائيل يف مأمن من ىذه األمة ما دامت مصروفة عن 
فهم كتاب رهبا الذي تستمد منو وجودىا وقوهتا 

سو  ىذا وغلبتها...وال يبْبِّ لؤلمة حقيقة ا٤بنافقْب 
مجموع أرقاـ اآلايت القرآنية الٍب ورد فالكتاب ا٤بعجز...

ۡقَراب﴿فيها لفظ 
َ
عدد اآلايت بْب يساوي  666 ﴾ٱلۡأ

ًۡ ﴿اآلية  ُٓ َٔ َخَِٰدُخ ُْ َ َو َجَٰفِلِيَن يَُذَِٰدُقَٔن ٱَّللَّ ٍُ ۡ واآلية  ﴾إِنَّ ٱل
َۢ َبۡكظ   ﴿ ِ ٌّ  ً ُٓ َجَٰفَِقَُٰج َبۡكُغ ٍُ ۡ َجَٰفُِلَٔن َوٱل ٍُ ۡ َِهرِ  ٱل ٍُ

ۡ ُمُروَن ةِٱل
ۡ
يَأ

 ۡٔ َٓ ِۡ ۚ َن َوَي ًۡ ُٓ َ فَجَِصَي ٔاْ ٱَّللَّ ۚ نَُص ًۡ ُٓ يِۡدَح
َ
ۡكُروِف َوَيۡلتُِغَٔن خ ٍَ ۡ َِ ٱل َق

ًُ ٱىَۡفَِٰصُلٔنَ  ُْ َجَٰفِلِيَن  ٍُ ۡ وعدد ا٢بروؼ من أوؿ  ﴾إِنَّ ٱل
يساوي عدد اآلايت  7752السورة إىل آخر ىذه اآلية 

َو ٱىِۡهَتَِٰب لَا ﴿من اآلية التالية إىل آخر ا٤بصحف  ْۡ
َ
أ َيَٰٓ

ٔاْ  ِصيُح َتۡغيُ ٍَ ۡ ا ٱل ٍَ ۚ إِجَّ َّا ٱدۡرَقَّ ِ إِل ٔاْ عَؼَؽ ٱَّللَّ ُ ًۡ َولَا َتُلٔل فِي دِيُِِس
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ًَ َوُروح   آ إِلَيَٰ َمۡرَي َٓ َٰ ىَۡلى
َ
ۥٓ خ ُّ ُخ ٍَ ِ ِ وََشط ًَ رَُشُٔل ٱَّللَّ َُ َمۡرَي  ِقحَصط ٱۡب

ُّ  فَ  ِۡ ِ ٌّ ْ ٔا ُٓ ۚ ٱَُخ ََٰرٌث ْ ذََل ٔا ُ ِ َورُُشسِرۦِ  َولَا َتُلٔل ْ ةِٱَّللَّ ٔا ُِ ٌِ ا ا َخؽۡر  ـَٔ
ا ٱ ٍَ ۚ إِجَّ ًۡ َّٰ  ىَُّس ُ إَِل ن يَُسَٔن زَُرۥ َوزَد    َّللَّ

َ
ۥٓ أ ُّ َِ  .﴾َوَِٰخد   ُشۡتَدَٰ

﴿ ۚ ًۡ ِٓ ۡي
َجَٰفِلِيَن َوٱۡغيُۡؾ َقيَ ٍُ ۡ اَر َوٱل ِِٓد ٱىُۡهفَّ ِبطُّ َجَٰ ا ٱلنَّ َٓ حُّ

َ
د َيَٰٓ

ِطؽرُ  ٍَ ۡ ًُ  َوبِۡئَس ٱل َِّ َٓ ًۡ َج ُٓ َٰ َوى
ۡ
أ ٌَ ىذا أمر ابإلغبلظ عليهم  ﴾َو

يف القتاؿ وا٤بخاشنة يف القوؿ، وقد وردت اآلية يف كل 
من سوريت التوبة والتحرًن، ويبدو أف آية التحرًن تشّب إىل 
ا١بهاد ابلسيف وآية التوبة تشّب إىل جهادىم ابلقرآف، 

وعدد يساوي ٝبل )يهود ٪بد(.  32و٦بموع رقم اآليتْب 
َِّذٓي ﴿ ساوي ٝبل اآليةي 1121اآلايت بْب اآليتْب  َٔ ٱز ُْ

َِ ُشطِِّّۦ  ي َِٓرهُۥ عَؼَؽ ٱزّدِ ـۡ َِ ٱدۡرَّقِ لُِي َدىَٰ َودِي ُٓ
ۡ رَۡشَو رَُشٔزَُرۥ ةِٱل

َ
أ

ۡضِػُكٔنَ  ٍُ ۡ ٔۡ َنرِهَ ٱل َ رو  اإلماـ أٞبد عن كعب بن مالك  ﴾َول
 .«إف ا٤بؤمن ٯباىد بسيفو ولسانو»قاؿ:  ملسو هلآو هيلع هللا ىلصأف النيب 
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َشدُّ ُزۡفر  ﴿
َ
ۡقَراُب أ

َ
ا ٱلۡأ ا َوَُِفار 

ٔاْ ُخُدوَد  ٍُ َّا َحۡكيَ ل
َ
ۡجَدُر أ

َ
آ َوأ ٌَ

 ُ ُ عَؼَؽَٰ رَُشٔزِرِۗۦۡ َوٱَّللَّ َُزَل ٱَّللَّ
َ
أ

  ً ًٌ َخِهي  ﴾َقيِي

يعِب أف كفرىم أمكن يف النفوس من كفر أتباعهم، 
ونفاقهم أمكن من نفوسهم كذلك، أي أمكن يف جانب 

بعِد عن اإلقبلع عنو وظهور بوادر الكفر والنفاؽ منو وال
الشر منهم لتوارثهم أخبلؽ أسبلفهم، مث إف قساوة قلوهبم 
وجبلفة طبعهم تزيد نفوسهم السيئة وحشة ونفوراً، 

ِ َوكَاىَِج ﴿والكبلـ متصل بقولو  َُ ٱَّللَّ ُٔد ُقَزۡيٌر ٱۡب ُٓ َوكَاىَِج ٱلَۡي
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 ِ َُ ٱَّللَّ ِصيُح ٱۡب ٍَ ۡ َصََٰرى ٱل عن كشف  وتفنَن ا٢بديث ﴾ٱلنَّ
دخائلهم وفضح أمرىم وبياف استهزائهم وكذهبم يف 
عهودىم وذكر ٨بتلف أحوا٥بم، وىذا االستطراد يف سورة 
التوبة يراد منو تنبيو ا٤بسلمْب ألحواؿ ا٢بفاة العراة ألهنم 
لبعدىم عن االحتكاؾ هبم وا٤بخالطة معهم قد ٚبفى 

سورة  عليهم أحوا٥بم ويظنوف هبم خّباً، وسورة التوبة أكثر
مرار. وقد أشار النيب  6يف القرآف ورد فيها لفظ األعراب 

إليهم يف حديث جربيل كما جاء يف صحيح ابن  ملسو هلآو هيلع هللا ىلص
إذا رأيت العالة ا٢بفاة العراة يتطاولوف يف البناء »حباف: 

قاؿ: ما العالة ا٢بفاة العراة؟ قاؿ:  «وكانوا ملوكاً 
ىل البادية، وترتيب كلمة وا٤براد هبم األعراب أ «العريب»
ا﴿ يساوي  653من آخر السورة وفق قراءة ا٤بكي  ﴾َُِفار 

كما يساوي ترتيب كلمة )كفرة بِب إسرائيل(  ٝبل 
من آخر السورة وفق القراءة األخر . وحاصل  ﴾اُزۡفر  ﴿

ٝبل  9772بعدد كلماهتا يساوي  ضرب رقم اآلية
َۢ ةَنِٓط ﴿العبارة  ٌِ  ْ ََ َزَفُروا َِّذي َِٰٓءيَو ٱز وا٤بقصود من  ﴾إِۡشَر
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ْ ُخُدوَد ﴿الوصف بقولو  ٔا ٍُ َّا َحۡكيَ ل
َ
ۡجَدُر أ

َ
ُ عَؼَؽَٰ َوأ َُزَل ٱَّللَّ

َ
آ أ ٌَ

وعيده سبحانو إايىم على ٨بالفة الرسوؿ األعظم  ﴾رَُشٔزِرِ 
والنيب األفخم بقرينة ا٤بقاـ. ويف ىذا الوصف َيظهر 

فسرة من التفاوت بْب طبقة أىل العلم وا٤بعرفة وا٢بكمة ا٤ب
األمة ا٤بسلمة على الطبقة ا٤بماثلة ٥با من بِب إسرائيل. 

على ٨بالفة إايىم وا٤براد من الوصف: وعيده سبحانو 
وإذا طرحنا من ٝبل اآلية الرسوؿ األعظم بقرينة ا٤بقاـ. 

عدد اآلايت من أوؿ ا٤بصحف إىل نفس اآلية  2433
َشدُّ ُزۡفر  ﴿

َ
ۡقَراُب أ

َ
اٱلۡأ وىذا  9941يكوف الناتج  ﴾ا َوَُِفار 

َشدُّ ُزۡفر  ﴿يساوي ٝبل العبارة 
َ
ۡقَراُب أ

َ
اٱلۡأ كما   ﴾ا َوَُِفار 

يساوي ٝبل )آؿ الشيخ وآؿ سعود( كما يساوي ترتيب 
َجَٰفُِلَٔن ﴿اآلية التالية من آخر ا٤بصحف  ٍُ ۡ َٔۡم َحُلُٔل ٱل يَ

 ٌِ ُروَُا َجۡلَخبِۡس  ـُ ْ ٱُ ٔا ُِ ٌَ ََ َءا َِّذي َجَٰفَِقَُٰج لِس ٍُ ۡ ًۡ رِيَو َوٱل رُِك ُُّٔ َ
ْ ُُٔر   ٔا ٍُِص ًۡ فَٱلَۡت ْ َوَرآَءُز ٔا َُّرۥ ٱرِۡجُك ً بُِصٔر  ز ُٓ َِ ُغػَِب ةَۡح

ا  فَ
ۡحمَثُ  ۥ ذِيِّ ٱلرَّ ُّ ُِ ٌَِ كَِتسِرِ ٱىَۡكَذاُب  ةَاُبۢ ةَاِؼ ُِٓرهُۥ   ﴾َوَظَٰ

َشدُّ ُزۡفر  ﴿ترتيب اآلية ا٤ببلحظ أف و 
َ
ۡقَراُب أ

َ
اٱلۡأ  ﴾ا َوَُِفار 
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ٔاْ ﴿يساوي ٝبل اآلية  4137من آخر ا٤بصحف  َوِإَذا ىَُل
ْ إَُِّا  ا ٓٔ ُ ًۡ كَال ِٓ  إِلَيَٰ َشَحَِٰؽيِِ

ْ ا ۡٔ َِّا َوِإَذا َخيَ ٌَ ْ َءا ا ٓٔ ُ ْ كَال ٔا ُِ ٌَ ََ َءا َِّذي ٱز
زُِءونَ  ۡٓ َُ ُمۡصَخ ا َنحۡ ٍَ ًۡ إِجَّ َكُس وا٤بنافق على صورة  ﴾ٌَ

الشيطاف فإنو ال أييت ا٤بؤمن على أنو عدوه وإ٭با أيتيو على 
 ديقو ويظن أف يتخلص للمخادعة! أنو ص

َِثِ ﴿ ِدي ٍَ ۡ ِو ٱل ْۡ
َ
َۡ أ ٌِ َجَٰفُِلَٔن  َو ٌُ ۡقَراِب 

َ
ََ ٱلۡأ ِ ٌّ ىَُسً  ۡٔ َۡ َخ ٍَّ َوِم

َتيِۡن  رَّ ٌَّ  ً ُٓ ُب َُِكّذِ ۚ َش ًۡ ُٓ ٍُ َُ َجۡكيَ ًۡ  َنحۡ ُٓ ٍُ َمَرُدواْ عَؼَؽ ٱلّنَِفاِق لَا َتۡكيَ
يم   ـِ ًَّ يَُردُّوَن إِلَيَٰ َقَذاٍب َق أف عدد الكلمات  ٤ببلحظا ﴾ُث

من أوؿ السورة إىل آخر اآلية وفق قراءة ابن كثّب يساوي 
اتريخ إعبلف ا٤بملكة العربية السعودية. وقولو  9112

َِثِ ﴿ ِدي ٍَ ۡ ِو ٱل ْۡ
َ
َۡ أ ٌِ أي منافقوا بِب إسرائيل الذين  ﴾َو

وكاف منهم رافع بن استوطنوا ا٤بدينة وتظاىروا ابإلسبلـ 
قد مات »حْب مات:  ملسو هلآو هيلع هللا ىلص وقد قاؿ فيو رسوؿ هللاحرٲبلة 

ومنهم رفاعة بن زيد بن  «اليـو عظيم من عظماء ا٤بنافقْب
التابوت من يهود بِب قينقاع وكاف كهفًا للمنافقْب! رو  

قدـ من سفر  ملسو هلآو هيلع هللا ىلصاإلماـ مسلم عن جابر أف رسوؿ هللا 
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فلما كاف قرب ا٤بدينة ىاجت ريح شديدة تكاد أف تدفن 
بُعثت ىذه الريح »: قاؿ ملسو هلآو هيلع هللا ىلصالراكب فزعم أف رسوؿ هللا 

فلما قدـ ا٤بدينة فإذا منافق عظيم من  «٤بوت منافق
قاؿ ابن ىشاـ: فلما قدـ رسوؿ هللا ا٤بنافقْب قد مات. 

رفاعة بن زيد بن التابوت مات ذلك  ا٤بدينة وجد ملسو هلآو هيلع هللا ىلص
ومل وذلك يف العاـ السادس.  اليـو الذي ىبت فيو الريح.

ُيصلِّ عليو! يف الوقت الذي صلى على ابن سلوؿ يف 
العاـ التاسع ونفث عليو من ريقو وألبسو قميصو قبل نزوؿ 

ْ ﴿ آية النهي، ومعُب أي مرنوا على النفاؽ، يُقاؿ:  ﴾َمَرُدوا
أي َمرِف وثبت عليو وَدِرب بو حٌب مهر  َمرد على األمر

فيو، ومنو الشيطاف ا٤بارد، أي يف الشيطنة ويف وصفو 
اب٤بارد إشارة إىل أف ما يصيب شركاءه من العذاب يف 
الدنيا ال يعظو عن شركو ونفاقو ٤با جبل عليو طبعو 
الشيطاين من ا٤بداومة على تلك السجااي ا٣ببيثة، ويف 

تقدير: و٩بن حولكم من األعراب اآلية تقدًن وأتخّب وال
ويف  ،و٩بن استوطنوا ا٤بدينة منافقوف مردوا على النفاؽ
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وأف يكوف رعاة الغنم ا٢بفاة العراة »عبد الرزاؽ:  مصنف
 أي يتحولوف من البوادي إىل ا٤بدف. «يف بيوت ا٤بدر

َجَٰفُِلٔنَ ﴿وعدد ا٢بروؼ من كلمة  إىل آخر السورة  ﴾ٌُ
يساوي عدد اآلايت من اآلية التالية إىل آخر  2475

ث  ﴿ا٤بصحف  َٓ ِ ِ َءال ٌَِ ُدوِن ٱَّللَّ  ْ خَُذوا ًۡ يَُِعُػونَ  َوٱتَّ ُٓ  ﴾ىََّكيَّ
َجَٰفُِلٔنَ ﴿وا٤ببلحظ أف لفظ  مل يرِد يف القرآف الكرًن  ﴾ٌُ

بدوف أؿ التعريف سو  يف ىذا ا٤بوضع ولذلك جاء 
َ ﴿التعقيب العجيب  ًۡ ل ُٓ ٍُ َُ َجۡكيَ ًۡ  َنحۡ ُٓ ٍُ وا٣بطاب  ﴾ا َتۡكيَ

 أخرب حذيفة أب٠بائهم، وا٤بعُب ملسو هلآو هيلع هللا ىلصللنيب وا٤براد أمتو ألنو 
أهنم بلغوا من ا٤بهارة يف النفاؽ والتنوُّؽ يف مراعاة التقية 

 على ا٤بؤمنوالتحامي عن مواقع التهم إىل مبلغ ٱبفى 
حيث يبطنوف الكفر يف سويداوات قلوهبم ويربزوف حا٥بم 

شك معو يف يظاىرًا كظاىر ا٤بخلصْب من ا٤بؤمنْب ال  لو
عنهم  آلية بعٌث على تدبر القرآف والتفتيشويف ا إٲباهنم!

والعجيب أف عدد الكلمات من يف ىذا الكتاب ا٤بعجز! 
َِثِ َمرَ ﴿أوؿ السورة إىل آخر العبارة  ِدي ٍَ ۡ ِو ٱل ْۡ

َ
َۡ أ ٌِ ْ عَؼَؽ َو ُدوا
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 ًۡ ُٓ ٍُ َُ َجۡكيَ ًۡ  َنحۡ ُٓ ٍُ وفق قراءة ابن كثّب  ﴾ٱلّنَِفاِق لَا َتۡكيَ
 يساوي كمايساوي اتريخ احتبلؿ ا٤بدينة ا٤بنورة!   9127
 َفَما﴿ العبارة آخر إىل النساء سورة أوؿ من الكلمات عدد
ُمنََِٰفِقْبَ ٱ يف  َلُكم   ِ  ل    ٗبَا َأر َكَسُهم ّللَُّ ٱوَ  ِفئَػتَػْب 

 
 أَتُرِيُدوفَ  َكَسبُػٓوْا

ُدواْ  َأف  على ٛبردىم ا٢بق ذكر و٤با ﴾ّللَُّ ٱ َأَضلَّ  َمن   تَػه 
ًَّ ﴿ بقولو جزاءىم استأنف ،النفاؽ َتيِۡن ُث رَّ ٌَّ  ً ُٓ ُب َُِكّذِ َش

يم   ـِ وَن إِلَيَٰ َقَذاٍب َق  سنعذب: الطربي اإلماـ قاؿ ﴾يَُردُّ
 القرب يف واألخر  الدنيا يف إحداٮبا: مرتْب ا٤بنافقْب ىؤالء

 فقاؿ ىي؛ ما الدنيا يف الٍب يف التأويل أىل اختلف مث
 أمورىم بكشف هللا فضحهم فضيحتهم ىي: بعضهم
صلى هللا  هللا رسوؿ لساف على للناس سرائرىم وتبيْب

إشارة إىل الوعدين. ويف ا٤برتْب : قلت. عليو وآلو وسلم
َجَٰفُِلٔنَ ﴿و٦بموع ترتيب حروؼ كلمة  من أوؿ السورة  ﴾ٌُ

يساوي عدد  67542ومن آخرىا وفق قراءة ابن كثّب 
ٔۡ نََشآُء ﴿الكلمات من أوؿ ا٤بصحف إىل اآلية  َ َول

لِ  ۡٔ َِ ٱىَۡل ًۡ فِي دَرۡ ُٓ َِّ ۚ َولََتۡكرَِذ ًۡ ُٓ ً بِِصيَمَٰ ُٓ َكَرۡذَخ
ًۡ فَيَ ُٓ َرۡيَجََٰه

َ
 . ﴾لَأ
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َِافُِلٔنَ  ٍُ  ُشَٔرةُ ال

هنى و  ،يف سورة بِب النضّبذكر سبحانو الذين انفقوا ٤با 
يف ا٤بمتحنة عن اٚباذ عدوه ولياً، وذـ يف الصف على 

من  يف ا١بمعة وحّذرا٤بخالفة بْب القوؿ والفعل، 
 ؛الذين ٞبلوا التوراة مث مل ٰبملوىا أصحاب اللهو والتجارة

وىو ذكر  أوقع يف الغرض وأبلغ يف ا٤بقصود أتبع ٗبا ىو
تلبست يف الظاىر ابإلٲباف  من بِب إسرائيلطائفة 

وأظهرت االنقياد واإلذعاف، وتعرضت فأعرضت وتنصلت 
فيما وصلت، بل عاقتها األقدار فعميت البصائر 

يف ذمهم أبقبح الذـ ليكوف  ! وقد ابلغ تعاىلواألبصار
َجَٰفُِلَٔن ﴿زاجراً عن كل ما ظاىره نفاؽ فقاؿ  ٍُ ۡ إَِذا َجآَءَك ٱل

ُد إََُِّم  َٓ ْ نَۡش ٔا ُ ِ كَال أي اي أيها الرسوؿ ا٤ببشر بو  ﴾لَرَُشُٔل ٱَّللَّ
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إذا جاءؾ العريقوف يف وصف النفاؽ  يف التوراة واإل٪بيل
وافقوا ا٢بق بظاىر أحوا٥بم، وخالفوا بقلوهبم وأفعا٥بم! و٤با  
كانت الشهادة اإلخبار عن علم اليقْب ومواطأة القلوب 

 وكذهبم يف اإلقساـ لؤللسنة، صّدؽ سبحانو ا٤بشهود بو
َِٰذةُٔنَ ﴿ابلشهادة فقاؿ  َجَٰفِلِيَن ىََك ٍُ ۡ ُد إِنَّ ٱل َٓ ُ يَۡش أي  ﴾َوٱَّللَّ

يف إخبارىم عن أنفسهم أهنم يشهدوف ألف قلوهبم ال 
ن شرط قوؿ تطابق ألسنتهم فهم ال يعتقدوف ذلك، ومِ 

ا٢بق أف يتصل ظاىره ابطنو وسره بعبلنيتو، ومٌب ٚبالف 
ر عن وجيء بفعل يشهد يف اإلخباذلك فهو كذب، 

تكذيب هللا إايىم للمشاكلة حٌب يكوف إبطاؿ خربىم 
وقاية  اٚبذوا أٲباهنممث أخرب تعاىل أهنم  مساواًي إلخبارىم،

دماءىم  ليصونواهبا  واستَبواتقيهم ا٤بكاره الدنيوية 
الذي شرعو هللا لعباده  عن اإلسبلـ وأموا٥بم، فصدوا

و٤با وصف سبحانو بواطنهم ليصلوا بو إىل ٧بل رضوانو، 
أردؼ بوصف ظواىرىم وحذر من االغَبار هبياكلهم 

تهم، وبّْب أهنم أشباح ببل أرواح وأجساـ ببل أحبلـ ألسنو 
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وطنوا أنفسهم على الوقاحة وخلعوا لباس ا٢بياء  إذ
ًۡ ﴿ ابلكذب ُْ ًُ ٱىَۡكُدوُّ فَٱۡخَذۡر والعجيب أف لفظ العدو  ﴾ُْ

سو  يف ىذه اآلية الٍب  مل أيت معرفًا ابأللف والبلـ
تشخصهم بصورة فاضحة ساخرة توجب أخذ ا٢بذر من 
ىذا الصنف ا٤بمسوخ ا٣باوي ا١بباف ا٢باقد الكنود ا٤باكر 

من آخر  ﴾ٱىَۡكُدوُّ ﴿ا٤بختبئ يف الصف! وترتيب كلمة 
( 7733يساوي ٝبل )بِب إسرائيل  7367ا٤بصحف 

يفيد أتكيد قصر صفة العداوة  ﴾ٱىَۡكُدوُّ ﴿والتعريف يف 
عليهم وىو قصر ادعائي ٦بازي بتنزيل عداوة غّبىم يف 
جانب عداوهتم منزلة العدـ، فإف أعد  األعادي العدو 
داري وٙبت ضلوعو الداء الدوي! وعلى ىذا ا٤بعُب 

ُ
ا٤ب

رتب عليو األمر اب٢بذر منهم، وا٤براد: ا٢بذر من االغَبار 
ا٤بسلموف إليهم بسرىم وال  بظواىرىم ا٣ببلبة لئبل ٱبلص

 ﴾ٱىَۡكُدوُّ ﴿يتقبلوا نصائحهم خشية ا٤بكائد، وترتيب كلمة 
يساوي ٝبل )٪بد( وىي موطن القـو  75من أوؿ السورة 

ا٤بستهزئْب. وعدد ا٢بروؼ من أوؿ السورة إىل كلمة 
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واآلية  (يساوي ٝبل )بنوا يعقوب 245 ﴾ٱىَۡكُدوُّ ﴿
ظة أف يكوف أمرىم تصورىم أبداً مقنعْب ٱبشوف يف كل ٢ب

قد افتضح وسَبىم قد انكشف، يتوجسوف من كل 
 َيحَۡصُتَٔن ُشظَّ َضۡيَدثٍ ﴿صوت وىاتف ٰبسبونو يطلبهم 

 ًۡ ُْ ًُ ٱىَۡكُدوُّ فَٱۡخَذۡر ُْ  ۚ ًۡ ِٓ ۡي
والعدو ا٤بكامت أشد من  ﴾َقيَ

ُ ﴿ العدو اجملاىر ا٤براغم ًُ ٱَّللَّ ُٓ ََٰخيَ وىذا الدعاء من هللا  ﴾َق
عليهم، وىو تعليم للمؤمنْب أف يدعوا  يفيد نزوؿ اللعنة

عليهم بذلك، وقوؿ هللا قضاء انفذ ال راد لو وال معقب 
 .عليو، فاهلل مقاتلهم حيثما صرفوا وأىن توجهوا
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ث  ﴿ ٍَّ ِ ن
َ
ًۡ أ ُٓ يَۡدُقَٔن إِلَي  وََجَكيَۡجَٰ

ثِ  ٍَ َٔۡم ٱىۡلَِحَٰ ارِِۖ َوَي  ﴾لَا يَُِعُػونَ ٱلنَّ

َِٰٓءيَو لفظ )يساوي عدد ورود  49رقم اآلية  ْ إِۡشَر ا ٓٔ ُِ ةَنِٓط ، َب
َِٰٓءيَو  اآلية  لكلمات من أوؿ السورة إىل آخرعدد او  (إِۡشَر
كما يساوي عدد   (كفرة بِب إسرائيل)يساوي ٝبل  653

ًۡ فِي َهَِٰذهِ ﴿الكلمات من أوؿ السورة إىل اآلية  ُٓ ۡتَتۡكَجَٰ
َ
َوخ

َِث    ۡجَيا ىَۡك ََ  ٱزدُّ ِ ٌّ  ً ُْ ثِ  ٍَ َٔۡم ٱىۡلَِحَٰ ِٔخينَ َوَي ۡلُت ٍَ ۡ وقد ذكر  ﴾ٱل
يف حديث حذيفة فتنة عمياء صماء عليها  ملسو هلآو هيلع هللا ىلصالنيب 

يسمع الناس فيها ا٥بد  وال  -دعاة على أبواب النار 
وذلك ٗبا يلبسوف بو على الناس وٗبا يزينونو  -يفهمونو 

٥بم من الباطل من أجل أف يستجيبوا ٤با ىم عليو 
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َث ﴿اآلايت بْب اآلية  وعددفيقذفوهنم يف النار.  ٍَّ ِ ن
َ
ْ أ ا ٓٔ فََقَٰخِيُ

ث  ﴿واآلية  ﴾ٱىُۡسۡفرِ  ٍَّ ِ ن
َ
ًۡ أ ُٓ ارِ  وََجَكيَۡجَٰ  ﴾يَۡدُقَٔن إِلَي ٱلنَّ

( وىو 9973ساوي ٝبل )مشركوا الدرعية ي 2347
أخرج الَبمذي . التاريخ ا٥بجري إلعبلف ميثاؽ الدرعية

صلى هللا وأٞبد وابن حباف عن ثوابف هنع هللا يضر أف رسوؿ هللا 
إ٭با أخاؼ على أمٍب األئمة »قاؿ:  عليو وآلو وسلم

 .«ا٤بضلْب
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﴿ َٔ ُْ َّا  َّ إِل َٰ ۥ لَٓا إَِل ُّ َُّ
َ
ُ خ َِٓد ٱَّللَّ َش

ۢا  ٍَ ِ ًِ كَآن
ٔاْ ٱىۡكِيۡ ُ ْول

ُ
َلَٰٓهَِهُث َوأ ٍَ ۡ َوٱل

َٔ ٱىَۡكزِيُز  ُْ َّا  َّ إِل َٰ ةِٱىۡلِۡصِػ  لَٓا إَِل
 ًُ  ﴾ٱدۡرَِهي

اعلم أنو تعاىل ٤بّا نصب األدلة يف مطلع السورة على 
وحدانيتو ٗبا أوحى من كتبو الناطقة بذلك أتكيداً للحجة 
على أىل الكتاب انتقل َعِقيبو إىل بسط الدالئل التكوينية 
والدالئل على سائر كماالتو أبفعالو ا٣باصة الٍب ال يقدر 

ُ ﴿عليها غّبه حٌب انتهى إىل قولو  َّا  َشَِٓد ٱَّللَّ َّ إِل َٰ ۥ لَٓا إَِل ُّ َُّ
َ
خ

 َٔ ُْ َّا  َّ إِل َٰ ۢا ةِٱىۡلِۡصِػ  لَٓا إَِل ٍَ ِ ًِ كَآن
ْ ٱىۡكِيۡ ٔا ُ ْول

ُ
َلَٰٓهَِهُث َوأ ٍَ ۡ َٔ َوٱل ُْ
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 ًُ وىذه الشهادة أعظم شهادة يف كتاب  ﴾ٱىَۡكزِيُز ٱدۡرَِهي
هللا تعاىل، وفيها دليل على شرؼ العلماء حيث قرف ا٤بوىل 
شهادهتم بشهادتو ألف العلم صفة هللا العليا ونعمتو 

َٔ ﴿العظمى، و٦بموع ٝبل العبارتْب  ُْ َّا  َّ إِل َٰ لَٓا ﴿+  ﴾لَٓا إَِل
 َٔ ُْ َّا  َّ إِل َٰ ُ ﴿يساوي ٝبل اآلية  223 ﴾إَِل َٔ ٱَّللَّ ُْ َخدٌ كُۡو 

َ
 ﴾ أ

َٔ ﴿و٦بموع ٝبل عبارة  ُْ َّا  َّ إِل َٰ يف القرآف الكرًن  ﴾لَٓا إَِل
يساوي ترتيب اآلية التالية من أوؿ ا٤بصحف  1133

وتَِي ﴿
ُ
آ أ ٌَ ٌِۡرَو  وتَِي 

ُ
لَٓا أ ۡٔ َ ْ ل ٔا ُ َۡ ِقِِدَُا كَال ٌِ ًُ ٱدۡرَقُّ  ُْ ا َجآَء ٍَّ فَيَ

وتَِي مُ 
ُ
آ أ ٍَ ِ ْ ة ًۡ يَۡسُفُروا َ َول

َ
ۚ أ ْ ِشۡدَراِن ُمَٔسطَٰٓ ٔا ُ ٌَِ َرۡتُو  كَال َٔسطَٰ 

ّظ  
ْ إَُِّا ةِصُ ا ٓٔ ُ َرا َوكَال َٓ أي ٤با وصل ا٢بق إليهم  ﴾َكَٰفُِرونَ  حََظَٰ

قالوا تعنتاً وزيغاً وعناداً: لوال أويت دمحم مثل ما أويت موسى! 
وقد وقع منهم يف آايت موسى ما وقع منهم يف آايت 

صلى هللا عليو الرسوؿ األعظم، وذلك أف تكذبيهم حملمد 
تكذيب ٤بوسى عليو السبلـ، ونسبتهم السحر  وآلو وسلم

للرسوؿ األعظم نسبة السحر ٤بوسى، إذ األنبياء ىم من 
واد واحد، فمن نسب إىل أحد من األنبياء ما ال يليق،  
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كاف انسبًا ذلك إىل ٝبيع األنبياء، وتتناسق الضمائر  
رَ ﴿كلها يف ىذا...وقُرئ  َٓ ْ َشاِخَرَِٰن حََظَٰ ٔا ُ أي موسى  ﴾اكَال

ودمحم عليهما الصبلة والسبلـ، وا٤بعُب أنو ٤بّا هبرهتم اآلايت 
وجاءىم الرسوؿ ا٤بصدؽ ابلكتاب ا٤بعجز وقطع معاذيرىم 
وسّد طريق احتجاجهم جاؤوا ابالقَباحات ا٤ببنية على 
التعنت والعناد وٞبلوا ا٤بعجزة على السحر ليدفعوا ا٢بجة 

ا٤بعجزة بكوهنا سحراً  الواضحة وا٤بعجزة البينة! ووْصفهم
يدؿ على عظم ٧بلها عندىم وأنو تعذر عليهم معارضتها 
فاحتاجوا إىل ىذا الكبلـ. و٤بّا أجاب سبحانو عن 

سيد الربايت ُشبههم ذََكر ا٢بجة الدالة على صدؽ 
ٔاْ ﴿وأشرؼ الكائنات عليو أفضل التحيات  حُ

ۡ
كُۡو فَد

َۡ ِقِِد ٱ ةِِسَتَٰب   ِ َدىَٰ ٌّ ْۡ
َ
َٔ أ ُْ  ِ ًۡ َّللَّ ُّ إِن ُنُِخ حَّتِۡك

َ
آ خ ٍَ ُٓ ِۡ ٌِ

وِمثل وىذا تنبيو على عجزىم عن اإلتياف ٗبثلو،  ﴾َصَِٰدرِينَ 
ىذا الشرط أييت بو من يدؿ بوضوح حجتو ألف اإلتياف 

أمر بّْب  -التوراة والقرآف  -ٗبا ىو أىد  من الكتابْب 
االستحالة فيوسع دائرة الكبلـ للتبكيت واإللزاـ، واآلية 
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لدالئل على فساد التقليد، وأنو ال بّد من إيراد من أعظم ا
 ،ا٢بجج والرباىْب إللزاـ ا٤بعاندين وإرشاد ا٤بسَبشدين

َِا زَُرۥ فِي ﴿عدد الكلمات بْب العبارة والعجيب أف  َوَكَخبۡ
ٌَِ ُشّظِ َشۡطء   َٔاِح 

ۡ ل
َ
حِيَۡم َءاَيَُٰج ٱىِۡهَتَِٰبٰۗ ﴿والعبارة  ﴾ٱلۡأ

ُزَِل إِلَۡيَم ٌَِ
ُ
َِّذٓي أ ّبَِم ٱدۡرَقُّ  َوٱز يساوي  93154 ﴾رَّ

ٔاْ ﴿التالية من أوؿ السورة كلمات ال٦بموع ترتيب  حُ
ۡ
كُۡو فَد

َۡ ِقِِد ٱ ةِِسَتَٰب   ِ ٌّ ًۡ ُّ إِن ُنُِخ حَّتِۡك
َ
آ خ ٍَ ُٓ ِۡ ٌِ َدىَٰ  ْۡ

َ
َٔ أ ُْ  ِ َّللَّ

٦بموع ترتيب الكلمات من آخر وا٤بفاجئ أف  ﴾َصَِٰدرِينَ 
الواقعة  يساوي عدد الكلمات من آية 3221السورة 

ٍِينَ  حَؼِزيو  ﴿ َِ رَّّبِ ٱىَۡعَٰيَ  وبذلك إىل آخر ا٤بصحف... ﴾ٌّ
 وألفوه، درسوه ما و٘باوز أيلفوه مل ما إىل القرآف ارتقى

 تعهد مل الغرابة وهناية الندارة غاية يف بطريقة وَفَجأىم
 فلو األمم، علماء من أحد يسلكها ومل والعجم، للعرب
 ٗبثل أيتوا أف على متظاىرين متعاضدين الثقبلف اجتمع
 عن خارجاً  لكونو ٗبثلو اإلتياف منهم يتأتَّ  مل القرآف ىذا

 مل الذي القرآف إنو! عقو٥بم مدركات عن متعالياً  طوقهم،
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 دعوتو عنهم تغب ومل! ا١بُدد الفراعنة عن معجزتو تغب
 وحده هللا ربوبية إعبلف أنو عنهم يغب ومل حجتو وسطوع
 نظاـ وقلب دولتهم وزواؿ أمرىم كشف طياتو يف ٰبمل

 دوف من يدعوهنم الذين شركائهم أمر وتوىْب حكمهم
 موسى دعوة أف القدامى الفراعنة أدرؾ كما ٛباماً ...هللا
 !ُملكهم على وقضاء سلطاهنم على ثورة
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َرو   ٌَ اُس ُظػَِب  ا ٱلنَّ َٓ حُّ

َ
د ٔاْ زَرُ  َيَٰٓ ٍُِك  فَٱۡشَخ
 ََ َِّذي ٔاْ ُذةَاب  حَۡدُقَٔن إِنَّ ٱز ِ ىََ َيخۡيُُل ا َولَِٔ ٌَِ ُدوِن ٱَّللَّ
ۥ   ٔاْ زَُر ُك ٍَ ةَاُب َشۡيـٔ  ٱۡجَخ ًُ ٱزذُّ ُٓ ۚ َوِإن يَۡصيُۡت ُّ ِۡ ٌِ َّا يَۡصتَِلُِذوهُ  ا ل

ۡؽُئُب َعُكَف  ٍَ ۡ اىُِب َوٱل  ٱىؽَّ
ۦٓۚ  ِ َ َخقَّ كَۡدرِه ا كََدُرواْ ٱَّللَّ َ ىََلِٔيٌّ َقزِيزٌ  ٌَ  إِنَّ ٱَّللَّ

 الكافة إىل ا٤ببعوث دمحم سيدان على وسلم هللا وصلى
 آلو وعلى وا٤برسلْب، األنبياء سائر على وا٤بقدـ أٝبعْب،
وعلى ا٤ببلئكة ا٤بقربْب، وعلى كل عبد  والتابعْب، وصحبو

 وآخر، الدين يـو إىل ابقيْب وسبلماً  صبلةمصطفى 
 .العا٤بْب رب هلل ا٢بمد أف دعواان
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