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ملخص املقال
نتأمل فيما يلي عبارة من سورة ادلائدة ،ونرى الدقة ادلذىلة يف تكرارىا ،وبشكل ال ميكن أن يكون
ابدلصادفة....
ِ ِ
ٍ
ار"
" َجنَّات ََتْ ِري م ْن ََتْت َها ْاْلَنْ َه ُ
يف كل آية ىناك معجزة ينبغي علينا أن نتدبرىا ،ومن العبارات اليت لفتت انتباىي يف سورة ادلائدة حديث القرآن
عن تلك اجلنات اليت جتري من حتتها األهنار .طبعاً عندما نقرأ القرآن قراءة سطحية نظن أبن العبارات تتكرر
وال نرى أي رابط بينها ،ولكن الذي يدقق النظر قليالً يرى العجائب يف ىذا التكرار.
فلو أتملنا سورة ادلائدة وحديث القرآن عن اجلنات جند أن ىذه السورة تضمنت عبارة (جن ٍ
َّات َْجت ِري ِم ْن َْحتتِ َها
َ
ْاألَنْ َه ُار) ،ىذه العبارة تكررت ثالث مرات يف سورة ادلائدة .وقبل أن نكتشف ىذه اللطائف القرآنية لنتأمل

ىذه اآلايت الثالث حيث وردت ىذه العبارة:

اَّلل ِميثَ َ ِ ِ
الص َالةَ َوآَتَ ْي تُ ُم
يل َوبَ َعثْ نَا ِمْن ُه ُم اثْ َ ِْن َع َشَر نَِقيبًا َوقَ َال َّ
اَّللُ إِِّّن َم َع ُك ْم لَئِ ْن أَقَ ْمتُ ُم َّ
(ولََق ْد أ َ
َخ َذ َُّ
َ -1
اق بَِِن إ ْسَرائ َ
ِ
اَّلل قَرضا حسنًا َألُ َك ِّفر َّن عْن ُكم سيِئاتِ ُكم وَأل ُْد ِخلَنَّ ُكم جن ٍ
َّ
َّات َْجت ِري ِم ْن
وى ْم َوأَقْ َر ْ
الزَكا َة َوآَ َمْن تُ ْم بُِر ُسلي َو َعَّزْرُتُُ ُ
ْ َ
َ َ ْ َ َّ ْ َ
ضتُ ُم ََّ ْ ً َ َ

َْحتتِها ْاألَنْهار فَمن َك َفر ب ع َد ذَلِ َ ِ
السبِ ِيل) [ادلائدة.]12 :
ض َّل َس َواءَ َّ
ك مْن ُك ْم فَ َق ْد َ
َ َ ُ َ ْ َ َْ

ِ
ت َجت ِري ِمن َحتتِها ْاألَنْهار خالِ ِد ِ
ٍ
ِِ
( -2فَأَ ََثب هم َّ ِ
ني) [ادلائدة.]85 :
ين ف َيها َوذَل َ
ك َجَزاءُ الْ ُم ْحسن َ
اَّللُ ِبَا قَالُوا َجنَّا ْ ْ ْ َ َ ُ َ َ
َُ ُ
الص ِادقِني ِص ْدقُهم َذلم جنَّات َجت ِري ِمن َحتتِها ْاألَنْهار خالِ ِد ِ
ِ
( -3قَ َال َّ
اَّللُ َى َذا يَ ْوُم يَْن َف ُع َّ َ
ين ف َيها أَبَ ًدا َرض َي ا ََّّللُ
ُ ْ ُْ َ ٌ ْ ْ ْ َ َ ُ َ َ
ِ
ك الْ َف ْوُز الْ َع ِظ ُيم) [ادلائدة.]119 :
ضوا َعْنوُ َذل َ
َعْن ُه ْم َوَر ُ
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نالحظ أن ىناك تدرج يف اجلزاء كما يلي:
 -1احلديث عن اجلنات فقط( :جن ٍ
َّات َْجت ِري ِم ْن َْحتتِ َها ْاألَنْ َه ُار).
َ
ِِ
ٍ
ِ ِ
ين فِ َيها).
 -2احلديث عن اجلنات واخللود فيهاَ :
(جنَّات َْجت ِري م ْن َْحتت َها اْألَنْ َه ُار َخالد َ
ِِ
ِ ِ
ين فِ َيها أَبَ ًدا).
(جن ٌ
 -3احلديث عن اجلنات واخللود فيها أبداًَ :
َّات َْجت ِري م ْن َْحتت َها ْاألَنْ َه ُار َخالد َ
من اللطائف اللغوية
الحظوا معي ىذا التدرج الرائع يف الثواب ،البد أن يكون من ورائو حكمة عظيمة.
اَّلل ِميثَ َ ِ ِ
يل)،
(ولََق ْد أ َ
َخ َذ َُّ
 -1فلو أتملنا اآلايت الثالث نالحظ أن اآلية األوىل تتحدث عن اليهود َ
اق بَِِن إ ْسَرائ َ
فهؤالء إن أطاعوا هللا –وىم مل يفعلوا -فسوف يدخلهم (جن ٍ
َّات َْجت ِري ِم ْن َْحتتِ َها ْاألَنْ َه ُار) ،وىذا يكفيهم ألنو
َ
سبحانو يعلم حقيقتهم.
(ولَتَ ِج َد َّن أَقْ َربَ ُه ْم
 -2أما اآلية الثانية فهي تتحدث عن النصارى ،ألن اآلايت اليت تسبقها تشري إىل النصارىَ :
َّ ِ
ِِ
ص َارى) ،وىؤالء سيكونون أكثر طاعة هلل من اليهود ولذلك يناسب ادلؤمنني
ين قَالُوا إِ ََّّن نَ َ
ين آَ َمنُوا الذ َ
َم َوَّدةً للَّذ َ
ِِ
ٍ
ِ ِ
ين فِ َيها) ،وىنا أضاف هللا تعاىل صفة اخللود.
منهم إن ىم آمنوا َ
(جنَّات َْجت ِري م ْن َْحتت َها ْاألَنْ َه ُار َخالد َ
 -3وأخرياً فإن اآلية الثالثة واألخرية تشمل مجيع ادلؤمنني وكل من صدَّق ابلقرآن( :ى َذا ي وم ي ْن َفع َّ ِ ِ
ني
الصادق َ
َ َْ ُ َ ُ
ِِ
ِ ِ
ِ
ين فِ َيها أَبَ ًدا) ،فأضاف صفة األبدية.
(جن ٌ
ص ْدقُ ُه ْم) ،وىؤالء سيدخلهم هللا َ
َّات َْجت ِري م ْن َْحتت َها ْاألَنْ َه ُار َخالد َ
إذن أيها األحبة! يف تكرار ىذه العبارة ىناك معجزات لغوية يف كل عبارة ،مث انظروا معي إىل التدرج الزمِن ،أن
اآلية األوىل تتحدث عن اليهود ،والثانية تتحدث عن النصارى والثالثة تتحدث عن ادلسلمني ،أي أن ترتيب
اآلايت جاء مناسب للًتتيب الزمِن دلا تتحدث عنو.

107

حم
www.7ameem.com

رللة العالقات العددية يف القرأن الكرمي
عدد, 1:ورقة ,10 :صفحة )2015( 110-106

من اللطائف العددية
يف القرآن الكرمي نظام عددي يتعلق ابلرقم سبعة ،فآايت القرآن وكلماتو وحروفو قد رتَّبها هللا بنظام يقوم على
الرقم سبعة ومضاعفاتو ،وىذا النظام ينطبق على كل القرآن .ويف مثالنا ىذا نالحظ أن أرقام اآلايت الثالث
ىي:
119 85 12
ىذه األعداد الثالثة عندما نضمها ونقرأ العدد الناتج (كما نفعل يف بقية األحباث) جند أن ىذا العدد يصبح:
 1198512أتملوا معي ميزات ىذا العدد:
 -1ىذا العدد من مضاعفات الرقم سبعة أي يقبل القسمة على سبعة من دون ابق:
171216 × 7 = 1198512
وكما نالحظ أن ىذا العدد يقبل القسمة على سبعة من دون فواصل.
 -2إن ىذا العدد  1198512يتألف من سبع مراتب.
ىناك تناسق سباعي آخر ،فلو أتدلنا ىذه العبارات الثالث نالحظ أن كل عبارة تتألف من عدد من الكلمات
كما يلي:
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 -1العبارة األوىل( :جن ٍ
َّات َْجت ِري ِم ْن َْحتتِ َها ْاألَنْ َه ُار) تتألف من  5كلمات.
َ
ِِ
ٍ
ِ ِ
ين فِ َيها) تتألف من  7كلمات.
 -2العبارة الثانيةَ :
(جنَّات َْجت ِري م ْن َْحتت َها ْاألَنْ َه ُار َخالد َ
ِِ
ِ ِ
ين فِ َيها أَبَ ًدا) تتألف من  8كلمات.
(جن ٌ
 -3العبارة الثالثةَ :
َّات َْجت ِري م ْن َْحتت َها ْاألَنْ َه ُار َخالد َ
أي حنن أمام ثالثة أعداد وىي:
5

7

8

وعندما نطبق القاعدة ادلعروفة ونضم ىذه األعداد جند العدد  875وىو من مضاعفات الرقم سبعة كما يلي:
125 × 7 = 875
كل عبارة من ىذه العبارات الثالث تتألف من عدد من احلروف كما كتبت يف القرآن حسب الرسم العثماّن:
 -1العبارة األوىل( :جن ٍ
َّت َْجت ِري ِم ْن َْحتتِ َها ْاألَنْ َه ُر) تتألف من  20حرفاً.
َ
ِِ
ٍ
ِ ِ
ين فِ َيها) تتألف من  29حرفاً.
 -2العبارة الثانيةَ :
(جنَّات َْجت ِري م ْن َْحتت َها ْاألَنْ َه ُر َخلد َ
ِِ
ِ ِ
ين فِ َيها أَبَ ًدا) تتألف من  33حرفاً.
(جن ٌ
 -3العبارة الثالثةَ :
َّات َْجت ِري م ْن َْحتت َها ْاألَنْ َه ُر َخلد َ
وحنن ىنا من جديد أمام ثالثة أعداد ُتثل عدد حروف كل عبارة من العبارات الثالث وىي:
20

29

33

ولو قمنا بصف ىذه األعداد الثالثة كما فعلنا مع الكلمات جند العدد  332920وىو من مضاعفات الرقم
سبعة:
47560 × 7 = 332920
تلخيص
لقد ذكر هللا تعاىل عبارة (جن ٍ
َّات َْجت ِري ِم ْن َْحتتِ َها ْاألَنْ َه ُار) يف سورة ادلائدة ثالث مرات ،وجاءت ىذه العبارة
َ

ضمن آايت تتدرج يف معناىا اللغوي ،فاألوىل تتحدث عن اليهود فجاءت العبارة على الشكل التايل( :جن ٍ
َّات
َ
َْجت ِري ِم ْن َْحتتِ َها ْاألَنْ َه ُار) ،أما اآلية الثانية فتحدثت عن النصارى وىم أكثر إمياَّنً من اليهود فجاءت العبارة على
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ِِ
ٍ
ِ ِ
ين فِ َيها) ،أما اآلية الثالثة حتدثت عن كل من صدَّق ابلقرآن
الشكل التايلَ :
(جنَّات َْجت ِري م ْن َْحتت َها ْاألَنْ َه ُر َخلد َ
ِِ
ِ ِ
ين فِ َيها أَبَ ًدا) ،وىذا التدرج ال ميكن أن أييت
(جن ٌ
فجاءت الصياغة كما يليَ :
َّات َْجت ِري م ْن َْحتت َها ْاألَنْ َه ُر َخلد َ
ىكذا ابدلصادفة ،بل ىو من تنزيل العزيز احلكيم.
وىذا التدرج يذكرَّن حبديث النيب الكرمي ملسو هيلع هللا ىلص عندما أخربَّن أن اليهود قد عملوا جزءاً مما كلفهم هللا بو مث توقفوا
وعصوا هللا ،فأخذوا جزءاً من األجر ،مث جاء بعدىم النصارى فأكملوا جزءاً من العمل الذي كلفهم هللا بو
ولكنهم توقفوا أيضاً ،فأخذوا قسماً من األجر ،مث جاء بعد ذلك ادلسلمون فأكملوا ىذا العمل حىت النهاية
فأخذوا األجر كامالً.
كذلك عندما درسنا أرقام اآلايت الثالث وجدَّن تناسقاً مع العدد سبعة الذي ىو أساس النظام العددي
للقرآن ،وعندما درسنا عدد كلمات ىذه العبارات الثالث رأينا تناسقاً مع الرقم سبعة ،وكذلك عندما درسنا
عدد حروف ىذه العبارات الثالث بقي التناسق السباعي قائماً بشكل ال ميكن أن تكون مجيع ىذه التناسقات
ابدلصادفة!
والذي أريد أن أقولو إن كل كلمة يف كتاب هللا إذا ما أتملناىا رأينا فيها تناسقاً وإحكاماً وإعجازاً ،وىذا غيض
اَّللِ
من فيض إعجاز القرآن الكرمي الذي وصفو هللا تعاىل بقولو( :أَفَ َال يَتَ َدبَُّرو َن الْ ُق ْرآَ َن َولَ ْو َكا َن ِم ْن ِعْن ِد َغ ِْري َّ
ِِ
اختِ َالفًا َكثِ ًريا) [النساء.]82 :
لََو َج ُدوا فيو ْ
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