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 ظاتإهنا مالح
 

 لعلنا نعيد النظر يف دراسة التاريخ
 

 ة هل هناك قانون حيكم التاريخ وفق معادالت رياضّي
 
 ! ؟شاملة
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ـ    ،ل عملية اإلبعاد  بْينضجت فكرة هذا البحث قُ     ذهتا  الـيت نفّ
إال أنين متكنت من تدوينـها يف       . م١٨/١٢/١٩٩٢بتاريخ   إسرائيل

لـذا   . يف اجلنوب اللبناينالزهورمرج  بالقرب من قرية  ،أرض املنفى 
 من حتقيق شكليات الرجوع إىل املصادر واملراجع، إال مـا           أمتكّنمل  

 .رتيسر يل يف هذا املكان القف
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 بسم اهللا الرحمن الرحيم

 
 

ِخَرِة ِلَيُسوُءوا ُوُجوَهكُْم َوِلَيْدُخلُوا اآلفَِإذَا َجاَء َوْعُد 
لَ َمرٍَّة َوِلُيَتبُِّروا َما َعلَْوا الَْمْسِجَد كََما َدَخلُوُه أَوَّ
 ً َتْتِبريا

 
 ] ٧:اإلسراء، اآلية[
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 مقّدمة الطبعة الثالثة
        

 
 

                                                          

، وكانت الفكرة جديدة    م١٩٩٢ البداية يف النصف الثاين من العام كانت
 وال يقاس على غريه، وال ١،سلك من قبلوال شك أّنه مسلك مل ُي. وغريبة

 مفاجأة لكل من مسعه، بل كان مفاجأة  األمرمن هنا كان. عليهيقاس غريُه 
 يف اجلنوب ،وقبل نضوج البحث كان اإلبعاد إىل مرج الزهور. لنا قبل غرينا

 وهناك كان القرار بتدوين البحث؛ فكان يف البداية ُوَريقات ال تزيد .اللبناين
كن ذلك  ومل ي٢عن عشرين صفحة، انتشرت بني الناس كالنار يف اهلشيم،

عهد من قبل، واملوضوع يف األصل مثري  فمنهجّية البحث مل ُت؛مستغربا
 ،كان تدوينه على عجلف يف كتاب، خرج البحثَمثّ بدا لنا أن ُن. لالهتمام

أّما الطبعة . قبل رجوعنا إىل الوطن، لذا مل يتيّسر لنا أن نشرف على الطباعة
   .لصياغةقت من غري إعادٍة لِحلأُالثانية فكانت زيادات 

 عاجزاً عن إيصال الفكرة؛ فقد الحظنا تفاوتاً كبرياً يف ويبقى القلُم 
 ومن يستمع إىل احملاضرة، لذا جند أنّ أشّد الناس ،ردود فعل من يقرأ الكتاب

 
 . الشىء القليل  هذا طبعاً يف حدود علمنا، أّما املالحظات العددّية البسيطة، فورد فيها عن السلف ١
 .  ال تقوم احلّجة بالكثرة على صدق الفكرة ٢



 ٩

 من .لكتابل حتمساً للفكرة هم أولئك الذين تيّسر هلم أن يستمعوا إىل شرٍح
حماولة لتبسيطه، وتقريبه، ءت فكرة إعادت صياغة الكتاب، يف هنا جا

وإّنا لنرجو أن نكون . وتبويبه؛ فكان احلذف واإلضافة، واالعتناء بالّشكلّيات
قّدمه الكتاب يف مقابل  بعدم الرضى عّما ُي كنا لنشعرإنْوقد جنحنا يف ذلك، 

                                      ! نفعل ؟ولكن ما عسانا أنْ. احملاضرة
 راسات العددّية لدينا، وبعد أّنه وبعد تطّور الّد الكرميرئال أكتم القا 

وكذلك )  ٣٠٩ولتعلموا عدد السنني واحلساب  ( :خرجنا كتابأ أن
بدأنا نشعر أنّ هذا الكتاب )  حبوث يف العدد القرآين ٤٥٦يزان امل (  كتاب

 ولعلّنا، إن شاء اهللا، نصدر الكتب الثالثة يف جملٍد. ال يعطي الفكرة حقّها
 صفحةالوحىت ذلك الوقت ميكن للقارئ أن يطالع هذه الكتب يف . واحد

org.cqs-noon.www: ركز نون للدراسات القرآنّيةمل اإللكترونّية
 والبحوث املفتقرة ،نتيجة للخلط بني البحوث اجلاّدة يف العدد القرآين 

أنا نلمس وجود بعض املعارضات لقضّية اإلعجاز ليمة، بدإىل املنهجّية الّس
ومن الطبيعي أن .  متوقّع، ألنّ األمر يتعلّق بالقرآن الكرميالعددي، وهذا أمٌر
ونرى .  حىت يطمئنوا إىل سالمة املوقف،ذرهم من كلّ جديديأخذ الناس ِح

أنّ ذلك من واجبنا، وال نلوم الغري على مواقفهم، ولكن لنا أن نتمّنى على 
 خلصني منهم أن يدرسوا املسألة، حىت تكون مواقفهم قائمة على أسسامل

   .ل الراجعني إىل احلّق بإذن اهللا تعاىل وهلم علينا أن نكون أّو.سليمة ومنهجّية

يت، ولديه منهجّية سوّية يف التفكري والبحث،  الصِّ عامل ذائُعئلُس 
يف مسألة اإلعجاز ، عن رأيه ئها، وننصح الناس باقتناوكتبه متأل األسواق

http://www.noon-cqs.org/
http://www.noon-cqs.org/
http://www.noon-cqs.org/
http://www.noon-cqs.org/
http://www.noon-cqs.org/
http://www.noon-cqs.org/
http://www.noon-cqs.org/
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، الفكرةفسارع إىل رفض . ١٩ وعلى وجه اخلصوص قضّية العدد ،العددي
 "بسم اهللا الرمحن الرحيم"إّنهم يقولون إنّ : وقّدم دليالً يؤّيد موقفه فقال

موضع اخلطأ يف مثّ بني . وهذا غري صحيح: وأضاف. تسعة عشر حرفاً
عصمة لبشر، بل إنّ  الناس أن ال حىت يعلم،فقلت يف نفسي نعم. القول

وحدث أنْ كان لنا مشاركة يف ٣. من أجل الرساالت كانتعصمة الرسل
.  ما لبثا أن النا، تناقش كتابنا هذا، وتصّدى لنا عاملان جليالن،فضائّية عربّية
هل قرأَت :  أنّ الرفض اليقوم على دليل، فسألت املتشدد منهماوالحظُت

 أخاً يظهر عليه حرجُتأَنين ، أل باحلرجشعرُتف !!ال الكتاب ؟ فقال
 لعلى قناعة بأنّ أكثر الرافضني ملسألة نا وإّن.الّصدق، ولكّنه ضحّية املالبسات

. حنرافاالاإلعجاز العددي هم من املخلصني، املشفقني على األّمة أن يغتاهلا 
ويف املقابل حنن على يقني بأنّ قضّية اإلعجاز العددي ستفرض نفسها على 

ا نعرف ضخامة املعطيات، والقضّية استقرائّية، وننـزه القرآن اجلميع، ألّنن
ئنا به مل يقل  بأنّ ما ِجأّما القولُ. دفة على وجه الّصالكرمي أن يرد فيه شيء

 والقرآن ،لف الصاحل، فهو قول يف رأينا صحيح، كيف البه أحد من الّس
    ! ؟الكرمي أعظم وأجلّ من أن حييط به علم سلف أو خلف

 . نشرك بك شيئاً من أنْ إّنا نعوذ بَكاللهّم
 
 
 

 
والعجيب أنّ هناك أكثر من كاتب مرموق تبّنى هذا .   مل نذكر اسم هذا العامل اجلليل ألنّ قصدنا هنا إبالغ الفكرة ٣

 .الدليل
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 ٤ مدخل
 
 

شـاء  و ،يطمح البشر بقوة إىل معرفة املستقبل وكشف أستار الغيب        
اُهللا تعاىل أن ُيطلع عباده على بعض الغيب حلكمة يريدها، فكانت النبوءات            

 فتكون دليالً على صدق النبوة والرسالة، وتكـون         ،يأيت هبا األنبياء والرسل   
وملـا  .  كامل، فيدرك الناُس بعض أسرار القدر       تعاىل  علم اهللا   على أنّ  دليالً

 الرساالت، وشاء أن يرفع صفات النبـوة، أبقـى الرؤيـا              ختتم شاء اهللا أن  
  قـد  مـا   الناس  ليدرك  على الغيب قبل وقوعه،    الصادقة، واليت هي اطالعٌ   

لموا أنّ  ويع باألشياء قبل وجودها،     وعلمه  من قضاء اهللا،   عجزوا عن تصوره  
  .ر األشياء ال ينفي وجودها اإلنسان عن تصّوعجز

يقول سبحانه وتعـاىل يف سـورة       . األمثلة يف القرآن والسنة كثرية            
ِفـي  .  يف أدىن اَألرِض َوُهم ِمن َبعِد غَلَِبِهم َسَيغِلُبونَ        لبت الرومُ غُ(: الروم

يومئٍذ َيفـَرُح املُؤِمُنـونَ ِبَنصـِر       ِبضِع ِسِنَني ِللَِه اَألمُر ِمن قَبلُ َوِمن َبعُد وَ        
  لتدخلُنَّ ُه الرؤيا باحلقِّ  َق اُهللا َرسولَ  َدلَقَد صَ (: ويقول سبحانه وتعاىل  ٥)..اللَِه

                                                           
 .التعديل  كان هذا مدخالً للطبعة األوىل، فأضفنا إليه يف هذه الطبعة الشيء القليل، مع بعض  ٤
 ٥ -٢:  سورة الروم، اآليات٥
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 ال ختـافون    ريَنقصِّوسكم ومُ َءقني رُ  حملِّ  إن شاَء اُهللا ءامننيَ    املسجَد احلرامَ 
الرسول صلى  ويقول  ٦ )ا قريباً  ذلك فتحً   ما مل تعلموا فجعل من دونِ      فعلَم

 ...) اليهـود   املسـلمونَ   حىت  يقاتـلَ    اعةُ السّ ال تقومُ : (اهللا عليه وسلم    
 .واألحاديث يف هذا الباب كثرية

 ودور ذلك   ،ليس هذا مقام بسط احلديث يف حكمة اإلخبار بالغيب                 
!!  التواكل والتقاعس  ورثُ البعض يرى أن النبوءات تُ     إال أنّ . يف حياة الناس  

 علي الّصعيد النظري، أو بعبارة أخـرى علـى          ِصدِقّية قد جيُد    ُيوهذا الرأ 
أما على الصـعيد العملـي      . صعيد اجلدل العقلي البعيد عن حماكمة الواقع      
همم، واجتثاث اليـأس مـن      والواقعي، فان للنبوءات األثر البالغ يف رفع الِ       

 .وتاريخ الصحابة أصدق شاهد على ذلك. القلوب، ودفع الناس للعمل
هل جلس سرا قةُ يف بيته حىت يأتيه سواَرا كسرى؟ وهل تقـاعس                      

... ؟ وهل   وقد أخربهم الرسول حبصول ذلك     ،الصحابة عن فتح بالد فارس    
ليس بإمكان املسلم أن يترك واجباً، واملسلم يطلب رضـى اهللا بالدرجـة         ؟  

ـ  تقاع نـا هب أن .  وال جيعلها غاية يف سعيه     ،األوىل، أما النتائج فريجوها     ناس
والدنيا ! ؟نانفسأ نانيه وقد خسر  جن حبصول النتيجة، فما الذي ميكن أنْ        نالعلم

 ريقـةِ وألّو استقاموا علـى الطّ    (: دار ابتالء وامتحان، وليست بدار مثوبة     
  ٧ ).... لنفتنهم فيه،ألسقيناهم ماًء غدقاً

عشرةُ آالٍف من املشركني ُيحاصرون املدينة املنـورة،حىت بلغـت                   

 
 ٢٧:  سورة الفتح، اآلية ٦
 ١٧  -١٦:  سورة اجلن، اآليتان٧
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 جـاءت   األجواء ه يف مثل هذ   . باهللا الظنون  حابةُ الصّ ظّنوقلوب احلناجر،   ال
اُهللا أكرب أُعطيُت مفـاتح     ... اُهللا أكرب أُعطيُت مفاتح كسرى    : (... البشرى
 إنُه ال   (:  أنْ نترك الناس يصلون مرحلة اليأس املطبق       نعم فال يصحّ  ..). قيصر
 أنْ يتحرك اإلنسان بني قطيب       جيب ٨) الكافرون  اهللا إال القومُ   وِح من رَ  يئُسي

فال يأمُن مكـَر اِهللا إال       (: فال هو باليائس، وال هو باآلمن      ،اخلوف والرجاء 
واليوم وقد أحاط اليأس بالناس حـىت رفعـوا شـعاراً           . ٩)القوُم اخلاسرونَ 

 أن نفتح للناس أبـواب      قد جيدر بنا   يف مثل هذا الواقع          ؟ ما البديل  :يقولون
 ؛ حىت ال نرتلق فنصبح من أهل الشـعوذة والكهانـة          ،التام مع التنبه    ،األمل

 .فاإلسالم حرٌب على كِل ضروب العرافة والكهانة والشعوذة
ر النبوءة القرآنية الواردة يف سـورة        حناول أن ُنفسِّ   الكتابيف هذا            

. اإلسراء تفسرياً ينسجم مع ظاهر النص القرآين، ويتوافق مع الواقع التارخيي          
 من عامل األعـداد يصـح أن         جديد يقوم على أساسٍ    ع ذلك مبسلكٍ  ِفمث ُنش 
 األعـداد    أنّ ظنناويغلب على   .  أو التأويل العددي   ،ياضّيالتأويل الرّ  يهُنسمِّ

.  عـه توقّن نكـن  يف طريق مل     نا ودفعت ناسُتدهُش القارئ كما سبق وأدهشت    
ـ ،  ١٩العدد  و  حساب اجلُمَّل،  وسيجد القاِرئ أنّ   ـ     امه ذا  األسـاس يف ه

 : فنقول١٩أّما اجلُمَّل فسنفرد له باباً خاّصاً، وأّما العدد . التأويل
 وما ثار حوله من جدل      ١٩ة طويلة، واحلديث يف مسألة العدد       القّص         
عجيبـة  (: ب يف كتـا فعلناه وهذا ما   ، حيتاج إىل تفصيل وإسهاب    وشبهاٍت

 
  ٨٧ سورة يوسف، اآلية ٨
 ٩٩ سورة األعراف، اآلية ٩



 ١٤

                                                          

 تعـاىل،    اهللا ناق مث وف  ١٠،)ف املسلمني وضالالت املدعني   تسعة عشر بني ختلّ   
إعجاز : ( بعنوان ، إخراجه يف طبعة مزيدة ومنقّحة      إىل ،وحنن يف مرج الزهور   

بعد احلديث عـن      ١١).مقدمات تنتظر النتائج   ، يف القرآن الكرمي   ١٩الرقم  
 وبعد وضع اليد علـى تزويـره        رشاد خليفة،  مّدعي النبّوة، املسّمى     حقيقة

 يف القرآن الكرمي، ودالالته     ١٩عدد  ئ مبسألة ال  وتلفيقاته، نقوم بتعريف القار   
  .اإلعجازّية، وحنرره مما علق به من شبهات

 مذهل، وإعجاٌز سيكون له ما بعدُه، ولن يستطيع أحد          بناء رياضيّ          
  اهللاُ كتَب(:  كتابه العزيز   أسرار يه من  أن جيلّ   اهللا أن َيُحول بيننا وبني ما يريدُ     

 هذه األمانـة يف أعنـاق       نا لنضعَ ا يف وسع   م نالقد بذل . ) أنا ورسلي  ألغلنبَّ
 كبري  ناوأمل.  هذا األمر ال يطيقُه فرٌد، وال حىت مجاعة         أنّ نا لعلم ،علماء األمة 

 وعلى الناس   ، لتتم النعمة على املسلمني    ،أن ينهض أهل العزم هبذه املسؤولية     
 .أمجعني

، والصادرة عن مركـز نـون       ١٩ بالعدد   ة اخلاص لكتبمن يقرأ ا           
 يدرك بشكل جلي معىن أن تقوم املعادلة التارخييـة يف           ١٢للدراسات القرآنّية، 

 إن هناك بنـاًء     : للذي مل يقرأ الكتاب    ونقول. ١٩ على العدد    الكتابهذا  
رياضياً مدهشاً يتعلق بالكلمات واألحرف القرآنية، ويقوم على أساٍس مـن           

 
 .م، مؤسسة االعتصام، اخلليل١٩٩١، ١  ط ١٠
 .م، املؤسسة اإلسالمية، بريوت٢،١٩٩٤   ط ١١
إرهاصات اإلعجاز العددي يف القرآن ( ، )الكرمي مقّدمات تنتظر النتائج يف القرآن ١٩إعجاز العدد :(  للمؤلف ١٢

) الكهف وصخرة بيت املقدس( ، ) حبوث يف العدد القرآين٤٥٦امليزان ( ،  )ولتعلموا عدد السنني واحلساب(، )الكرمي 
 . فلسطني– رام اهللا – البرية – مركز نون للدراسات القرآنّية –
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 ويدهشك أن   ،لكعامل الف عالقة هذا العدد ب    وتشري األحباث إىل   .١٩ العدد
 أنّ له أيضاً عالقة بالتاريخ، وعلى وجه اخلصوص تـاريخ األرض            تكتشف
  .املقّدسة

 تفسـري للنبـوءة      هو الفصل األول :  من فصلني  الكتابيتألف هذا            
 واملتعلقة بزوال دولة إسرائيل من األرض       ،القرآنية الواردة يف سورة اإلسراء    

للتفسـري   يأيت ُمصّدقاً  هلذه النبوءة     رياضيٌّ لٌ تأوي  هو والفصل الثاين . املقّدسة
وهو مسلٌك جديـد    . ة رياضيّ ِصدقيَّة يف الفصل األول، ويضفي عليه       الوارد

 . من أبواب اخلرينأمل أن يكون مفتاحاً لكثٍري
 . ارمحهما كما ربياين صغرياً، ربِّ ولوالديَّ، اغفر  يلربِّ

 
 قواهللا املوفّ

 
 ارّرام َجبّس
 م١٩٩٣ / ٨ /٥

  اجلنوب اللبناين-مرج الزهور 
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  يهودمل يكن يف القْدس 

 
 
قبل اهلجرة بسنة، كانت حادثة اإلسراء واملعراج، فكانت زيـارة           
 لألرض املباركة، للمسجد األقصى الـذي       ، صلى اهللا عليه وسلم    ،الرسول

، إىل املسجد   )للذي ببكة مباركا  (وانطلق عليه السالم من     . بارك اُهللا حوله  
. من أول بيت وضع للناس، إىل ثاين بيت وضع للناس         . )الذي باركنا حوله  (

يف ذلك الوقت كانت القدس حمتلة من قبل الرومان، وكان املسجد األقصى            
وعلى الرغم من ذلك فقد بقيت له مسجديته اليت       . جمرد آثار قدمية ومهجورة   

 .رض ومن عليها األ اُهللاستبقى إىل أن يرثَ
مل يكن لليهود وجود ُيذكر يف مكة املكرمة، ومل يكن هلـم أيضـاً                      

الروماين اهليكـل   ) هدريان(ر   عندما دمّ  م،١٣٥وجود يف القدس منذ العام      
الثاين، وحرث أرضه باحملراث، وشرد اليهود وشتتهم يف أرجاء اإلمرباطورية          

وعنـدما أُسـرَي    .  والسكىن فيها  م عليهم العودة إىل القدس    الرومانية، وحرّ 
بالرسول صلى اهللا عليه وسلم كان قد مضى على هذا التاريخ ما يقـارب              

 عام، وهي ُمدة كافية كي ينسى الناس أنه كان هنـاك يهـود              ٥٠٠ الـ
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 .املقّدسةسكنوا األرض 
 واليت تسّمى أيضـاً   بعد حادثة اإلسراء نزلت فواتح سورة اإلسراء،       

: الفت للنظر أن ذكر احلادثة جاء يف آيـة واحـدة          وال. سورة بين إسرائيل  
ـ           ( ا ُسبحانَ الذي أسرى بعبدِه ليالً ِمَن املَْسِجِد احلراِم إىل املسجِد اَألقْص

  احلديث جاءمث  . )ُه ُهَو السميُع الَبصري   الذي باركنا حولُه لُنِرَيُه ِمْن آياِتنا إنّ      
وآتينا موسى  (: ائيلي، واإلفساد اإلسر   ونزول التوراة  ،عن موسى عليه الّسالم   

.... دًى لبين إسرائيلَ أال تتِخذوا ِمـْن دوين َوكـيالً         الكتاَب وجعلناُه هُ  
فَإذا جاَء  ... وقَضْيَنا إىل بين إسرائيلَ يف الكتاِب لُتفِْسُدن يف األرِض َمرَتْينِ         

الم،  فما عالقة موسى عليه السّ      )...فَِإذا جاَء َوْعُد اآلِخَرةِ   ... وْعُد أُوالُهما 
 وما عالقة النبوءة الـيت      ،وما عالقة بين إسرائيل بتلك احلادثة وتلك الزيارة       

 ! سنة هبذه احلادثة ؟١٨٠٠ لـا يقارب امب  اإلسراءجاءت يف التوراة قبل
رين القدماء إمكانيـة أن يعـود       هل يتوقع أحد أنْ خيطر ببال املفسِّ               

األموية، والدولة العباسـية،    الدولة  : نقول!  ؟  املقّدسة لليهود دولة يف األرض   
 مفسر  يُّفأ.  أعظم دولة يف عصرها     كانت والدولة العثمانية، كل واحدة منها    

 وإن خطر ذلك بباله     ،ة الثانية مل تأت بعد     املرّ هو هذا الذي سيخطر بباله أنّ     
 اليت تتحدث عن سقوط     ، قلمه مثل هذه النبوءة    فهل ستقبل عاطفته أن خيطّ    

 من هنا جنـد أنّ    ! ؟ الضائعني املشردين املستضعفني  القدس يف أيدي اليهود     
ْيها ة قد حتققت بشقّ    النبوءة التوراتيّ   ذهبوا إىل القول بأنّ     قد املفسرين القدماء 

وحنن اليوم نفهم متاماً سبب هذا التوجه يف التفسـري،          . قبل اإلسالم بقرون  
ن املفسـرين    ومن هنا جند الغالبية م     ،لكننا أيضاً ُندرك ضعفه وجمافاته للواقع     



 ١٩

  دولـة   بقيـام   قد حتقّق   الثاين وعد اإلفساد املعاصرين تذهب إىل القول بأن      
  .م١٩٤٨إسرائيل عام 

ادقة ال  ر احلقيقي للنبوءات الصادقة هو الواقع، ألن النبوءة الصّ        املفسِّ 
 من أن نستعني بالتاريخ قـدر       ومن هنا ال ُبدّ   . بد أن تتحقق يف أرض الواقع     

 حىت ال نلجـأ إىل      ، ينسجم مع ظاهر النص القرآينّ     ٍمهماإلمكان لنصل إىل ف   
وحنن هنا ال نعطي التاريخ     . التأويل الذي جلأ إليه األقدمون وبعض املعاصرين      

 هو القاعدة يف عامل التاريخ، لكننا يف         الظنّ قية التامة، فمعلوم لدينا أنّ    ْدالصِّ
واب، فـنحن   ّصالوقت نفسه ال جنُد البديل الذي جيعل تفسرينا أقرب إىل ال          

 . أن نقترب من احلقيقة بقدر اإلمكانحناول
، املقّدسـة  بين إسرائيل سـيدخلون األرض       قضى اهللا يف التوراة أنّ     

 تكـون عقوبتـه أن      ،ُيفسدون إفساداً كبرياً  و،  )دولة(يقيمون فيها جمتمعاً    و
وبعد زمن يتكرر إفساد بين      .يبعث اهللا عليهم عباداً أقوياء جيتاحون دياَرهم      

رون ويهلكون ة أخرى، فيدّم فيبعث اُهللا العباد مرّ    رائيل يف األرض املقّدسة،   إس
  . ما يسيطرون عليه إهالكاً وتدمرياًكلّ
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ببين إسـرائيل   ) يوشع بن نون  (بعد وفاة موسى عليه السالم، دخل       
ـ   (:  اليت كتب اُهللا هلم أن يدخلوها      ،سةاألرض املقدّ  وا األرَض  يا قَْوِم اْدُخل

، وبذلك حتقق الوعـد هلـم بالـدخول         ١٣)...َسةَ اليت كَتَب اُهللا لَكُمْ    املُقّد
 عليه السالم   داود متكن    سنة ١٨٧وبعد ما يقارب    . وبإقامة جمتمع إسرائيلي  

يف العهد ) كتاب امللوك األول ( أنّمن هنا جند. من فتح القدس، وإقامة مملكة   
 ومـع أنّ  . داود عليه السالم وموته    باحلديث عن شيخوخة       ُيستهلّ  ،القدمي

 ما ال يليق مبقامه، إال أنـه        ، عليه السالم  ،قد نسب إىل داود   ) العهد القدمي (
جـاء يف   .  على خالف ابنه وخليفته سليمان عليه السالم       ،الححكم له بالصّ  

 يف زمـن    فاسـتطعنَ ... ": اإلصحاح احلادي عشر، من سفر امللوك األول      
راء آهلة أُخرى، فلم يكن قلبه مستقيماً مع الرب          قلبه و  شيخوخته أن يغوينَ  

 يف  وارتكب الشـرّ  ... وما لبث أن عبد عشتاروت    .  كقلب داود أبيه   ،أهله
إننـا  : نقول. " كما فعل أبوه داود    ،عيين الرب، ومل يتبع سبيل الرب بكمال      

 
 ٢١: سورة  املائدة، اآلية ١٣
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، )سـليمان ( لداود عليه السالم ولد امسه       بة العهد القدمي على أنّ    َتنتفق مع كَ  
 يف النظـرة     متاما ولكننا خنالفهم .  كان حكيماً، وأَنه ملك بعد وفاة أبيه       هوأّن
َوَوَهْبنا ِلَداوَد ُسلْيمانَ   (: كما جاء يف القرآن الكرمي     ، فهو ؛ عليه السالم  ،إليه

 بدأ بعد وفاة     اإلسرائيلي قد  فسادمن هنا نعترب أن اإل    . ١٤)ابِنْعَم الَعْبُد إنُه أَوّ   
 انقسمت دولة النبوة إىل دولـتني متنـازعتني،          عندما ؛سليمان عليه السالم  

: ١٥)كتاب امللـوك األول   (جاء يف مقدمة    .  وشاعت الرذيلة  ،وانتشر الفساد 
يبني كتاب امللوك األول، بشكل خاص، تأثري املسـاوئ االجتماعيـة           ... "

 ."املُفِجع على حياة األمة الروحية
ـ    ١٦)م. ق ٩٣٥( سليمان عليه السالم عام       توفّي د ّر، فحصل أن مت

ملكاً علـى مملكـة إسـرائيل يف        ) يربعام بن نابط  ( ونصبوا   ،طسبأأعشرة  
). يهـوذا (ومل يبق حتت حكم رحبعام بن سليمان سوى سـبط           . الشمال

يف اجلنـوب،   ) يهـوذا (يف الشمال، ومملكة    ) إسرائيل(وهكذا نشأت مملكة    
 الـذين   ،فساد، فكان اجلوس من قبل األعـداء      وكان اإل . وعاصمتها القدس 

ون ون، وتوىل كربهـا األشـوريّ  احوا اململكتني يف موجات بدأها املصريّ اجت
كتـاب امللـوك    (جاء يف مقدمة    . والكلدانيون، القادمون من جهة الفرات    

ون مملكة إسرائيل يف الشـمال      م هاجم األشوريّ  . ق ٧٢٢ففي سنة   "): الثاين
م زحف اجليش البابلي على مملكة يهـوذا يف         . ق ٥٨٦ ويف سنة    .روهاودّم

 
 ٣٠:  سورة ص، اآلية١٤
  مصر اجلديدة-سنتر . سي. جي- كتاب احلياة ترمجة تفسريية - الكتاب املقدس ١٥
 ٦١، ص١٩٧٦، ١مجال مسعود، دار طيبة، اململكة العربية السعودية، ط.  أخطاء جيب أن ُتصّحح يف التاريخ، د١٦

 .ويلسياسة اإلستعمار والصهيونية جتاه فلسطني، حسن صربي اخل: نقالً عن
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ر اهللا األشوريني،   ففي هذا الكتاب نرى كيف سخّ     … اجلنوب وقضوا عليها  
جيب التنويه  . والبابليني، لتنفيذ قضائه بشعيب مملكة يهوذا وإسرائيل املنحرفني       

يكشف .   فمدعاة لربكة اهللا ا الربّ  أمّ ، اخلطيئة جتلب الدينوية على األمة     هنا أنّ 
 أحداً قبل إنذاره، وقد بعث بأنبيائـه         اهللا ال ُيدين   لنا كتاب امللوك الثاين أنّ    

 .١٧"روا األمة من العقاب اإللَهيأوالً لُيحذّ
، أي   الشمالية كانت تشمل معظم الشعب      إسرائيل  دولة  أنّ لحظ ُي

، بعـد    عليه السـالم   ،ق دولة سليمان   وكانت هي سبب متزّ    ،طاسبأعشرة  
د شعبها رِّ وُش إسرائيل وقد زالت.قاق يف الشعب الواحد  ، وحصول الشِّ  وفاته

ولتني حـاول   وبعـد فنـاء الـدّ     .  سنة ١٣٦مبا يقارب   يهوذا  قبل مملكة   
ا جناح بعض الثورات فلم     أّم. ابقة فأخفقوا ون أن يعيدوا األجماد السّ    اإلسرائيلّي

، أو ُملك حتت التاج الروماين، لـذلك جنـُد           احلصول على حكم ذايتّ    يتعّد
ة يهوذا هـو زوال الدولـة       ن زوال مملك  إكُتب التاريخ تتواطأ على القول      

 .م١٩٤٨عام ة ثانية إال ، فلم تولد مّر األوىلاإلسرائيلية
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 قبـل   ،نزلت النبوءة مرة أخرى بعد نزوهلا األول يف التـوراة         أُملاذا  
لو كانت النبوءة قد حتققت كاملة      : نقول سنة ؟    ١٨٠٠اإلسراء مبا يقارب    

 األوىل   ة تكون املرّ  ولكن عندما .  ذلك  صعوبة يف فهم    لوجدنا ،قبل اإلسالم 
تحقـق يف   ت والثانية   - وهذا ما حصل يف الواقع       -قد حتققت قبل اإلسالم     

ما وأننا نعيش زمـن      سيّ ، يكون مفهوما   عندها مستقبل املسلمني، فإن األمر   
 :مع ظاهر النص القرآين ليؤكّد ذلك، بل إنّ التفسري املنسجم حتقق الثانية
إىل َبين إسرائيلَ يف الكتاِب لَُتفِْسُدنَّ يف األرِض مرتِني  قََضْيناَو (
 فَِإذا َجاَء َوْعُد أُوالُهما َبعثْنا َعلَْيكُم ِعباداً لنا أُويل َبأٍْس . ُعلواً كبرياًَولََتْعلُنَّ

 ١٨.)ياِر َوكانَ َوْعداً َمفْعوالًَشديد فََجاسوا ِخاللَ الدِّ
 ،عليه السـالم  ) يعقوب( وإسرائيل هو    :)ين إسرائيل َوقََضينا إىل بَ  (         

والقضـاء هنـا    . ، وما تناسل منهم   ثنا عشر اإل طاسبوأبناء  إسرائيل هم األ    
."إىل بين إسرائيل    " : وهذا يستفاد من قوله تعاىل     خيصهم بصفتهم جمتمعاً،  

 
 ٥،٤:   اإلسراء ١٨
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 من  د هذا قوله تعاىل يف اآلية الثانية       أي التوراة، ويؤكّ   :)يف الكتاب (  
واملعروف . " ُهدًى ِلبين إسرائيل    وجعلناهُ وءاَتْينا موسى الكتابَ  ": ورةالّس
ـ    .  التوراة نزلت لبين إسرائيل    أنّ ة، وكان كل رسوٍل ُيبعث إىل قومـه خاّص

 .  إىل الناس كافة،صلى اهللا عليه وسلم ،وُبعث حممد
ومبا .  الكالم هو إخبار باملستقبل     واضح أنّ  :) يف األرضِ  لُتفِْسُدنَّ(         

 ، الكتاب هو التوراة، فالنبوءة تتحدث عن املستقبل بعد زمـن التـوراة            أنّ
 النبوءة يف القـران الكـرمي بصـيغة       ودورو. وليس بعد نزول القران الكرمي    

 قول حكاية  يف كقوله تعاىل النّ الكالم ِحكاية ملا ورد يف التوراة،    االستقبال،
 ."كقالَ َألقُْتلَّن" :ابن آدم خماطباً أخاه

.  اإلفساد يف ُجزء من األرض هو إفسـاد يف األرض          :)يف األرض (         
 منـه   ؛والفساد هو خروج الشيء عن وظيفته اليت ُخلق هلا، وهو درجـات           

                                                                        .الصغري، ومنه الكبري
 اإلفساد هو إفساد جمتمعـي، ويف زمـان         د أنّ  يؤكّ  هذا :)مرتني(         

 .فساد الفردي فهو متكرر يف كل حلظةأما اإل. ومكان معينني
ـ      :) ُعلواً كَبرياً  َولََتْعلُنَّ(          وقـد يكـون    . ر فهو إفساد عن علو وجتّب

والعلـو  . فساد املنبأ به فهو عن علٍو كـبري       أما اإل .  عن ضعٍف وِذلّة   اإلفساد
إن ِفْرَعونَ عال يف األرِض وجعـلَ أْهلـها ِشـَيعاً           (: اهللا تعاىل يفسره قول   

ُح أَبناَءُهم َوَيْسَتحيي ِنساَءُهم إنُه كـانَ ِمـَن         َيْسَتْضِعُف طاِئفةً ِمْنُهم ُيذَبّ   



 ٢٥

                                                          

فإفساد اجملتمع  اإلسرائيلي سيكون  عن علـو، واسـتكبار،    ١٩ )املُفِْسدين
 .وغطرسة، وإجرام

 فإذا حصل اإلفساد من قبـل اجملتمـع         :) أُوالُهما فإذا جاَء َوْعدُ  (         
 حبصول ذلك، عندها تكون      قت النبوءة ، وحتقّ املقّدسةاإلسرائيلي يف األرض    

 .العقوبة
 عباداّ لنا

  إىل القـول بـأنّ    ذهب بعض املعاصرين   :)بعثنا عليكم عباداً لنا   (         
وقد أجلأهم هـذا إىل     . )عباداً لنا  (:العباد هم من املؤمنني، بدليل قوله تعاىل      

 يف  ،املدينة املنـورة  ة األوىل هي اليت  مت فيها إخراج اليهود من            املرّ القول بأنّ 
 القدس فاحتاً،   دخول عمر بن اخلطاب   وعصر الرسول صلى اهللا عليه وسلم،       

  عبارة وال ضرورة ملثل هذا التأويل ألنّ     . وهذا بعيد عن ظاهر النص القرآين     
 مع وجود القرائن الكثرية اليت تدل       ،ؤمنني وغري املؤمنني  حتتمل امل  )عباداً لنا (

 :وإليك توضيح ذلك . على أهنم من غري املؤمنني
يف القرآن الكرمي إال يف هـذا املوضـع          )عباداً لنا ( مل يرد تعبري  ) ١         
.  عباداً لنا تعين مؤمنني    وأهل اللغة من املفسرين القدماء مل  يقولوا بأنّ        . فقط

 .إىل القول إهنم من اجملوسبل ذهبوا 
ت رسالة عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنـه إىل اجلنـد،       إذا صحّ  )٢         

بقات، فستكون دليالً على فهم الصحابة لآلية       يف الطّ  واليت أخرجها ابن سعد   

 
  ٤ : سورة القصص، اآلية ١٩
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ط  منا فلن ُيَسـلّ    نا شرٌ  عدوّ وال تقولوا إنّ  ": يقول رضي اهللا عنه   . الكرمية
ط على بـين    ط عليهم شٌر منهم، كما ُسلّ      ُسلّ فرب قومٍ . علينا وإن أسأنا  

إسرائيل ملا أتوا مساخط اهللا كفرة اجملوس، فجاسوا خالل الديار وكـان            
كفرة اجملوس فجاسوا خـالل     ": الحظ قوله رضي اهللا عنه     ."وعداً مفعوالً 

ة  املرّ ة األوىل، وهذا يوحي بأنّ    استشهد باملرّ وهنم كفرة،   بأ فهو جيزم    "الديار
ة الثانية، ألهنا أقرب يف      باملرّ وىل أن يستشهدَ   إذ كان األَ   ؛ حتدث بعد  الثانية مل 

 .عى إىل االعتبارالزمان، وأْد
ُف اُهللا ِبِه ِعباَدُه يـا ِعبـاِد        ذَِلَك ُيَخوّ "  : نقرأ يف القران الكرمي    )٣         
 .] ١٦:الزمر[ " فاتقوِن

 . ]٤٦الزمر[ " َيْخَتِلفون   أَنَت َتْحكُُم َبْيَن ِعباِدَك يف ما كاُنوا فيِه " 
 .]٤٢الشورى [ " َنْهِدي ِبِه َمْن َنَشاُء ِمْن ِعَباِدَنا" 
 . ]٣١فاطر [ " ِإن اَهللا ِبِعَباِدِه لََخبٌري َبصري"  
  ]١٧الفرقان [ " بيلالّس واَضلّهم  أَْم  َءأَْنُتْم أَْضلَلُْتم ِعباِدي هؤالِء"

يف اآليات السـابقة     )عبادنا. .عبادك.. عبادي.. عباده(:الحظ الكلمات 
 .واليت تؤكد أن املقصود عموم البشر

يقصد به إبـراز صـفة      "  عباداً لنا "  : التخصيص يف قوله تعاىل    )٤         
، فهمنا أنك    ولدي ذكيّ  :فإذا قلتَ . " أُويل بأٍس شديدٍ  " :  وهي هنا  ،قادمة

ـ أ، فهمنا ّيولٌد يل ذك: أما إذا قلت . تقصد احلديث عن ولدك    ك تقصـد  ن
 .احلديث عن ذكاء ولدك بالدرجة األوىل

 فقـد   ؛ صلى اهللا عليه وسلم    ، ودليل أخر من حديث رسول اهللا      )٥         
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 عنـد   - باب ِذكْر الـّدّجال      - يف كتاب الفنت     ،أخرج مسلم يف صحيحه   
فبينما هو كذلك، إذ أوحـى اُهللا إىل        "...  :احلديث عن يأجوج ومأجوج   

 "  أخرجُت عباداً يل ال يدان ألحـد بقتـاهلم         أين قد : عيسى عليه السالم  
  ".عباداً يل" : الحظ

الوصف البـأس    ال يتوهم أحد أنّ   : ) عباداً لنا أويل بأٍس شديد     (         
 إىل  دعونَُتَس…":كون إال يف املسلمني، فقد جاء يف سورةالفتح       ي ال   الشديد

      ٢٠ "…قوٍم أويل باٍس شديد 

 اجلَْوس
  نقول وحنن. د ذهاباً وإياباً   اجلوس هو التردُّ   :)الل الديار فجاسوا خ (         
 إذا أكثر من الذهاب واإلياب حىت ظهرت آثـار          "حاس الدار ": ةيف العاميّ 

وكذلك عندما نضع البصل يف .  يف صورة من الفوضى،ذلك يف أرجاء البيت 
إننـا    ":الزيت، ونضعهما على الناِر، ونكثر من التحريك والتقليب، نقول        

ضطرب فال يعرف حللها    وإذا وقع إنسانٌ يف مشكلة جعلته ي      ".  وس البصل حن
.  مبعـىن واحـد     هنـا  واحلوس واجلوس ". وقع يف حوسة     " : نقول ،وجهاً

والعقوبة غري واضحة املعامل كاملرة الثانية، ولكنك تسـتطيع أن تتصـورها            
 .رمحةوال  ليس يف قلوهبم إميانٌ ،عندما جيوس قوم أولوا باٍس شديد

 ٩٣٥ ولة بعد موت سليمان عليه السالم عام      دأ الفساد بانقسام الدّ   ب 
وبارتفاع وتـرية   . م، مث كان جوس املصريني، فاآلشوريني، فالكلدانيني      . ق

 
 ١٦:  الفتح٢٠
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ولـة  روة بتـدمري الدّ   فساد ارتفعت وترية اجلوس وخطورته، حىت بلغ الذّ       اإل
  مـن  طاسبأ وبذلك مت قتل وسيب عشرة       .م. ق ٧٢٢عام   إسرائيلالشمالية  

 على الرغم من    يهوذا وبقي اجلوس يف الدولة اجلنوبية       ، اإلثين عشر  طاسباأل
 إىل أن   ٢١،م. ق ٦٢١عـام   ) يوشيا(بعض اإلصالحات، وأبرزها إصالحات     

وبذلك تالشت آثار اململكة    . م. ق ٥٨٦ مت تدمريها من قبل الكلدانيني عام     
 . السالما عليهم،اليت أسسها داود وسليمان

،  الدارس للتاريخ  :)ياروا خالل الدّ  جاُس شديد فَ   أوىل بأسٍ  عباداً لنا         (
 :  يالحظواملتدّبر لآليات الكرمية،

 البابليون– ونون، والكلدانيّ ون، واآلشوريّ  اجلوس قام به املصريّ     أنّ )١        
 .هكذا بالتنكري"  عباداً"  : وبذلك نلحظ دقة التعبري القرآين-

وية وشديدة البأس، وجتد ذلك واضحا يف        كانت األمم الثالث ق    )٢        
 .الروايات التارخيية

 دخلت جيوش هذه األمم خالل الديار من غري تـدمري لكيـان             )٣        
، امللك التاسع   )هوشع( وأبقوا امللوك يف عروشهم، حىت كان امللك         ،اجملتمع

 يهوذا   مملكة  أما .م. ق ٧٢٢ عشر على مملكة إسرائيل، فزالت يف عهده عام       
 امللك التاسع عشـر علـى     ،)اقّيْدِص (يف عهد امللك  ،  م. ق ٥٨٦لت عام   فزا

 يف قوله   من هنا نلحظ دقة التعبري القرآين     .  وبذلك انتهى اجلوس   ،مملكة يهوذا 
 ." خالل الديار" : تعاىل

 حىت كـان األوج  ،فساد وتصاعد معه اجلوس   صاعدت وترية اإل   تَ )٤        
 

 ٢١٨، ص ١، ج٣جورج حداد، دار الثقافة، بريوت، ط. فيليب حيت، ترمجة د.  تاريخ سورية ولبنان وفلسطني، د٢١
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 يف قوله   ة التعبري القرآين  هنا ندرك دقّ  من  . م. ق ٥٨٦عام  مثّ  م،  . ق ٧٢٢عام  
  ".لواً كبرياً ُعولتعلنَّ...  يف األرضدنَّفِسلُت"  :تعاىل

 جزءاً من اليهود عادوا     عد زوال اململكتني انتهت املرة األوىل، لكنّ      ب   
) كـورش ( على مراحل، وبـدأت عـودهتم يف عهـد            املقّدسة إىل األرض 

 مث كان االحتالل اليوناين     ،م دولة الفارسي، الذي حرص على أن ال يقيم هل       
املقّدسة نباط، فالرومان الذين استمر احتالهلم لألرض       ألم، مث ا  . ق ٣٣٣عام  

 . م، أي عام فتح عمر بن اخلطاب للقدس٦٣٦حىت العام 
 مبحـاوالت عـدة لتحقيـق       ٢٢قام اليهود العائدون من الشـتات      

ه احملـاوالت   وقد جنحت بعض هذ   . االستقالل، أو احلصول على حكم ذايتّ     
 م، مث السيب  ٧٠وماين سنة الّر) تيطس(لفترة حمدودة حىت كان السيب على يد        

 وقد التـبس األمـر علـى        .م١٣٥ عام   )هدريان( يف عهد     األخري الروماين
 ألن  م١٣٥و   م٧٠ املرة الثانية كانت عـام        بأنّ البعض، فذهبوا إىل القول   

م، وُمحيـت   ٧٠ثاين عام   ر اهليكل ال  م، وُدمّ . ق ٥٨٦اهليكل األول ُدمر عام     
                                                    .م١٣٥آثاره متاما عام 

 توصيف الثانية
ة  بـاملرّ   مفّصـالً   هناك تعريفاً  بالرجوع إىل النص القرآين نلحظ أنّ      

     :الثانية يرفع كل التباس، وإليك بيان ذلك

 
وجيدر التنبيه هنا إىل أنّ الغالبّية العظمى . روا هبم  وهم قلّة عملت على هتويد بعض السكان يف األرض املقّدسة ليتكثَّ ٢٢

وعليه فإنّ الغالبّيه العظمى من بين إسرائل أصبحوا مسلمني، والنسبة األقل . من بين إسرائل ذابت يف الشعوب املختلفة
 .نصارى، وأقل القليل بقوا على اليهودّية
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... عشـرات السـنني   ... سـنة   : وهي للتراخي يف الزمن    :)مث( 
 .ال ندري... آالف

ولة لليهود على مـن أزال       تعاد الدّ  :)مث رددنا لكم الكرة عليهم    ( 
ة ت الكـرّ  ّد إذ رُ  م،١٩٤٨ ومل حيصل هذا يف التاريخ إال عام         ،الدولة األوىل 

ة األوىل هـم    والذين جاسـوا يف املـرّ     . لليهود على من أزال الدولة األوىل     
 فكـان بيـد     النـهائي أما التـدمري    . ون، والكلدانيون  واألشوري ،املصريون

 هنا أن يعلم القارئ أن اآلشوريني والكلدانيني   ّبوحن. اآلشوريني والكلدانيني 
هم قبائل عربية هاجرت من اجلزيرة العربية إىل منطقة الفرات، مث انساحت            

وقـد  .  على ما يسمى اليوم العراق وسوريا الطبيعية       تيف البالد، حىت سيطر   
 وهذا ما حصـل ألهـل       ،لم معظم هؤالء وأصبحوا من العرب املسلمني      أس

 الّدولـة األوىل،   فلم يكن هلم يد يف زوال        ،أما اليونان والرومان  . مصر أيضاً 
  ومل يكن اليهود يف يوٍم من األيام أكثر نفـرياً          ، الكرة لليهود عليهم   ومل ُتردّ 
ل يف العهـد    أما جناح اليهود يف احلصول على شيء مـن االسـتقال          . منهم

 ألن اليونـان والرومـان ال       ،ةاليوناين والروماين، فال ميكن اعتباره رداً للكرّ      
 اليهود استطاعوا أن حيصلوا فقط على مـا          إنّ عالقة هلم باجلوس األول، مثّ    

  .باحلكم الذايت ال أكثريسمى اليوم 
مث انظر واقـع     ،)أمددناكم( :حظ إحياءات  ال :)وأمددناكم بأموال (

 وبعد قيامها إىل يومنا هذا، فقد قامت واستمرت         ،ائيل قبل قيامها  إسردولة  
 حباجة إىل التفصيل يف هـذه       أّننا نظّنوال  .  هائل من قبل الغرب    بدعٍم مايلّ 
 . اليت يعرفها اجلميع،املسألة
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 يعين أهنـم مل      ال )وبنني( : قوله تعاىل  :)وأمددناكم بأمواٍل وبنني  ( 
للكالم عن البنات يف الوقت الذي نـتكلم         ال ضرورة    ولكنوا بالبنات،   ُيمّد

.  وقيام الدولة، وحاجة ذلك إىل اجليوش الشابة املقاتلـة         ،ةفيه عن رد الكرّ   
 والذي قام على تأليفه جمموعة مـن       ،)همونضحايا احملرقة يتّ  ( يف كتاب    ورد

احلاخامات اليهود، أن حكومة هتلر عرضت على الوكالة اليهودية أن تدفع           
لف دوالر مقابل إطالق سراح ثالثـني ألـف يهـودي،           الوكالة مخسني أ  

ويرى مؤلفو الكتاب   . فرفضت الوكالة هذا العرض مع علمها بأهنم سيقتلون       
 الثالثني ألفاً هم من النساء، واألطفال، والشيوخ،        كونفض هو    سبب الرّ  أنّ

 فقد كانت الوكالة اليهودية حتـرص       ؛الذين ال يصلحون للقتال يف فلسطني     
 .البننيلعناصر الشابة القادرة على محل السالح، أي على هتجري ا

 هم الذين ينفرون إىل أرض املعركة       ،فري والنّ :)وجعلناكم أكثر نفرياً  (
 ، إال أنّ  م١٩٤٨عـام   عدداً   العرب كانوا أكثر      أنّ وعلى الرُّغم من  . للقتال

ألفـاً،  ) ٢٠( ففي الوقت الذي حشد فيه العـرب         ؛اليهود كانوا أكثر نفرياً   
                            .ألفا) ٦٧(اليهود أكثر من ثالثة أضعاف حشد 

 ستة عناصر
هناك ستة عناصر لقيام الدولة الثانية      على ضوء ما سلف يظهر لنا أنّ        

والالفت أنّ هذه العناصر تنطبـق متامـاً        .  جندها يف القرآن الكرمي    ،واألخرية
  :إسرائيل املعاصرةعلى دولة 
 وهذا مل   ،ة والدولة لليهود على من أزال الدولة األوىل        تعاد الكرّ  )١         

 . كما أسلفنا،م١٩٤٨حيصل يف التاريخ إال عام 
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 ، ويف  قيامهـا  عنـد  يسـاعدها     الـذي   إسرائيل باملـال   مدُّ تُ )٢         
 .ري إسرائيلواستمرارها، ويظهر ذلك جليا بشكل ال جند له مثيال يف دولة غ

 ويتجلى  ، إسرائيل بالعناصر الشابة القادرة على بناء الدولة       مدُّ تُ )٣         
 . واليت استمرت حىت يومنا هذا،ذلك باهلجرات اليت سبقت قيام إسرائيل

 أكثرولة تكون أعداد اجليوش اليت تعمل على قيامها          عند قيام الدّ   )٤         
غم من   على الرُّ  م،١٩٤٨هر ذلك جليا عام     وقد ظ . املقابلةمن أعداد اجليوش    

 على  ومن املفترض  ، تتفوق كثرياً على أعداد اليهود     ّية العرب  الشعوب  أعداد أنّ
 .ضوء ذلك أنّ تكون أعداد اجليوش العربّية أكثر من ذلك بكثري

وهـذا ظـاهر    .  من الشتات لتحقيق وعد اآلخرة     ع اليهودُ  ُيجمَ )٥         
 .٢٣..."ئنا بكمِج"...: ن قوله تعاىل، ويستفاد ذلك مللجميع

، على   شىتّ  أصولٍ من اليهود من الشتات يكونون      ُع عندما ُيجمَ  )٦          
  وهـو    ، أال  فقد كانوا مجيعا ينتمون إىل أصل واحـد        ؛ة األوىل خالف املرّ 
ـ  ني اإلسـرائيلي  ا اليوم فإننا جند أنّ    أّم.  عليه السالم  يعقوب  ٧٠ إىل   ون ينتم
 ".جئنا بكم لفيفاً " :  ويستفاد ذلك من قوله تعاىل. أكثربل ،ةقومّي

 ، ميكن إضافته  اً سابع اً هناك عنصر   جتد  هل ،انظر هذه العناصر الستة     
  املّرة الثانيـة   وبذلك يكون تعريف  ! ؟ وهل هناك عنصر زائد ميكن إسقاطه     

 وعليه من أراد أن يقول إنّ وعد اآلخرة قد          .جامعاً كما يقول أهل األصول    
  . هذه العناصر قبل هذه املرة     وافرتتبل اإلسالم، فعليه أن ُيبّين لنا مىت        حتقّق ق 

 
 . يأيت بيان ذلك بعد أسطر٢٣
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 وعد اآلخرة

يف القـران الكـرمي إال يف سـورة    "  وعد اآلخرة"  :مل يرد تعبري     
: تني عن بين إسـرائيل    واحلديث يف اآلي  . ١٠٤، واآلية   ٧اإلسراء، يف اآلية    

فإذا جاء َوْعُد اآلخرِة ِجئْنا     " ،" وجوهكم ءواسو ليُ  اآلخرةِ فإذا جاء وعدُ  "
 ويف  .حول اإلفسادين  تفصيل احلديث    يف بداية سورة اإلسراء متّ     ."ِبكم لفيفا 
هم من  زَّستِف يَ  أنْ فأراَد" مجال احلديث عن املرتني   إ  سورة اإلسراء متّ   خواتيم

 اسـكنوا    وقلنا من بعده لبين إسـرائيلَ      ، مجيعاً من معهُ  و األرض فأغرقناهُ 
 من بعـد غـرق      ،أي قلنا " افيف جئنا بكم لَ    اآلخرةِ عُد وَ األرض فإذا جاءَ  

.  األوىل ق وعدُ  وبذلك يتحقّ  .املقّدسةاسكنوا األرض   :  لبين إسرائيل  ،فرعون
له  وأّما قو  .تني بعد خروج بين إسرائيل من مصر       حبصول املرّ  كان القضاءُ  وقد
  أن اليهود بني   فإّنه يشري إىل   ،)فيفاً جئنا بكم لَ    اآلخرةِ  وعدُ فإذا جاءَ  (:تعاىل

تات، بدليل   يكونون يف الشّ   ،ةرياآلخو ، ووقوع املّرة الثانية   األوىلوقوع املّرة   
 اسـتنباط العنصـر اخلـامس       ومن هذه اآلية متّ    .)جئنا بكم  (:قوله تعاىل 
 ، جنمعكم من الشتات   عد املّرة األخرية  عندما يأيت زمن و   : ، واملعىن والسادس

 ا قولنا إن األرض هـي األرض      أّم. ّىتيف حالة كونكم منتمني إىل أصول شَ      
مـن سـورة    ) ١٣٦،١٣٧( : املباركة، فيظهر ذلك جليا يف اآليتني      املقّدسة
بوا بآيتنـا وكـانوا      بأهنم كذَّ  فانتقمنا منهم فأغرقناهم يف اليمِّ    " : األعراف

 األرض   الذين كانوا ُيستضـعفونَ مشـارقَ      ثنا القومَ  وأور ،عنها غافلني 
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من هنا ميكن أن نوظف التاريخ لتحديد األرض         )..ركنا فيها اومغارهبا اليت ب  
 سـكنوا واسـتوطنوا      قـد   بين إسرائيل  واملعروف أنّ . املباركة شرقاً وغرباً  

 :ة واحدةست مّر وقُدِّ، بوركت يف القرآن الكرمي مخس مراتواليت ،فلسطني
 ]١٣٧: األعراف[ .".. باركنا فيهامشارق األرض ومغارهبا اليت ...")  ١
 ] ١: اإلسراء[.  "...ركناحولُهاإىل املسجِد األقصا الذي ب"...  )٢
 ]٧١: األنبياء[. " وجنيناه ولوطاً إىل األرض اليت باركنا فيها للعاملني " )٣
 ] ٨١: نبياءاأل[ ...."فيها كناارجتري ِبأمرِه إىل األرض اليت ب"...) ٤
           ]١٨: سبأ[ ...."كنا فيها قرًى ظاهرةًار بينهم وبني القرى اليت ب.." ) ٥
 ]٢١:املائدة[ ."...يا قوم ادخلوا األرض املقدسةَ" ) ٦

تتحدث اآلية األوىل عن األرض اليت سكنها بنـو إسـرائيل بعـد              
ـ   وهي األرض املقدّ   ،إخراجهم من مصر وغََرق فرعون     ن بـأ دوا سة اليت ُوِع

 املسـجد   ومعلـوٌم  أنّ   .  من سورة املائدة   ٢١ يف اآلية    ، كما جاء  يدخلوها
أّما اآلية  .  يف فلسطني   موجود آية سورة اإلسراء  األقصى الذي تتحدث عنه     

 إىل  ، عليهما السالم  ، فتتحدث عن جناة إبراهيم ولوط      من سورة األنبياء   ٧١
 ما عليه ،لوطاًو  إبراهيم نّ أهل التاريخ على القول بأ     وجيتمع. األرض املباركة 

 قد هاجرا إىل فلسطني، بل إنّ إبراهيم، عليه السـالم، مـدفون يف              ،المالّس
 عليـه  ، تتحدث عـن سـليمان     من سورة األنبياء   ٨١  واآلية .مدينة اخلليل 

   من سورة   ١٨  أّما اآلية  . يف فلسطني   ابتداءً السالم، ومعلوم أن مملكته كانت    
 ، عليـه السـالم    ، ومملكة سليمان  سبأ مملكة  فتتحدث عن العالقة بني    سبأ

. ت يف اتساعها حدود فلسطني املعاصرة      تعدّ ، عليه السالم  ،ومعلوم أن مملكته  



 ٣٥

 .وإن كانت فلسطني تشكّل اجلزء األساس والرئيس يف مملكته
َوْعظ حيمـل   :) إن أحسنتم  أحسنتم ألنفسكم وإن أسأُتم فلها   ( 

 .معىن التهديد
 اإلفساد الثاين، وحصل مـن      وقع إذا     :)رة  فإذا جاء وعُد اآلخ   (  

. )... ليسوءوا وجوهكم  ( :اليهود العلو والطغيان، عندها ستكون العقوبة     
 وعـد   يف) إذا( فأين جواب    ،)بعثنا(هو  ) إذا( كان جواب    أُوالمها  وعد ويف

  واألخـرية  فإذا جاء وعد الثانيـة    : واملعىن) بعثنا(هو أيضاً   : اآلخرة ؟نقول 
 .وليتربوا... وليدخلوا... ليسوءوا:  ثالثة أمورقبعثناهم لتحقي

أي ُيلحقوا العار بكم، أو ُيسيئوا إلـيكم         :) ليسوءوا وجوهكم  ( 
وقد يكون املقصود تدمري صورهتم الـيت       . إساءة َتظْهر آثارها يف وجوهكم    

ف، حبيث تتجلى صورهتم احلقيقية، ويلحقهم العار، صنعوها عرب اإلعالم املزّي
وهذا يكـون   .  اليت ُخدعت هبم سنني طويلة     ،م أمام األمم  وتنكشف عوراهت 

 .بفعل العباد الذين يبعثهم اهللا لتحقيق وعد اآلخرة
املقصود املسجد األقصى، والذي ُبين بعـد        :) َوِلَيْدُخلوا املسجدَ  ( 

 .املسجد احلرام بأربعني سنة، وفق ما جاء يف احلديث الصحيح
ة بدخول املسـجد    اية كل مرّ  تكون هن  :)  مرةٍ كما دخلوُه أولَ   ( 

رت م، إذ ُدمّ  . ق ٥٨٦األقصى، وسبق أن بينا أن هناية املرة األوىل كانت عام           
أما اليـوم فقـد اختـذ       .  وسقطت القدس يف أيدي الكلدانيني     ،دولة يهوذا 

اإلسرائيليون القدس عاصمة هلم، وال شك أن سقوط العاصمة، واليت هـي            
ـ  رة الثانية، واليت     أعظم حدٍث يف امل    سيكونرمز الصراع،     وصفتها اآليتان ب
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  املـّرة   هذه هي  إنّ: وهذا مما يعزز قولنا   .  األخرية أّنها، مما يشري إىل     )اآلخرة(
 . إذ ال ثالثة، وقد سبقت األوىل،الثانية

رون، وُيهلكون، وُيفَتتون كل مـا       ُيدمّ :)ً وليتربوا ما علوا تتبريا    ( 
 املقاومـة  وذلك يوحي بـأنّ  . تيتاًيسيطرون عليه، إهالكا، وتدمريا، وتف    ٤ق

  وهـي   الشمول،  تدل على  )ما( و. ي إىل رد فعل أشد     تؤدّ ،ستكون شديدة 
 وجيب أنْ .  يرجع إىل أعداء بين إسرائيل     )َعلَْوا( والضمري يف    .)كل( مبعىن   هنا

... لتفسـُدنّ  (  : املخاطَب يف هذه النبوءة هم اليهـود       ال ننسى حلظة أنّ   
... وجعلنـاكم ... وأمـددناكم ... رددنا لكـم  ...  عليكم... ولتعلُّن
لـذلك جيـب أن      .) عدمت... يرمحكم... وجوهكم... أسأمت... أحسنتم

... فجاسـوا  (  : إىل أعـداء اليهـود     يف الكلمات اآلتية  َنْصِرف الضمائر   
 .)... علوا... وليتربوا.... دخلوه... وليدخلوا... ليسوءوا... عليهم

؟   يف جزء منها    يكون املباركة، أم هل يكون التدمري يف كل األرض        
 احلديث عن التتبري     ولكن ُيالحظ أنّ   ، من االحتمالني  الً احتما النص ال يبتّ  

جاء بعد احلديث عن دخول املسجد األقصى، مما جيعلنا نتوقـع أن يكـون              
 ال تفيد ترتيباً    الواو وجتْدر اإلشارة هنا إىل أنّ    . التدمري يف حميط مدينة القدس    

 )...ليتـربوا و  ...ليدخلوا املسـجد  وجوهكم  وليسوءوا    (  :وال تعقيباً 
ر تراخي الدخول عـن إسـاءة        وميكن تصوّ  ، بذلك ُصرِهولكن الترتيب يُ  

، وقد يتالزمان، وقـد     أحدمها اآلخر ا الدخول والتتبري فقد يسبق       أمّ .الوجه
 .ل هم أهل اإلميانُخيْديأيت التتبري بعد الدخول وهذا بعيد إذا كان من َس

 . دعوة إىل التوبة والرجوع إىل اهللا :) عسى ربكم أن يرمحكم(         
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 عدنا إىل   ،فسادوإن عدمت يا بين إسرائيل إىل اإل       : )ناوإن ُعدُتم ُعدْ  (         
؟ احلدث  عظ اليهود بعد هذا      فهل يتّ  ،ن املقام اسبترغيب وترهيب ُينا  . العقوبة
ـ      ِفئة منهم    ر للقرآن الكرمي ُيدرك أنّ    املتدّب  ،واستبقى تسعى بالفساد أينما حلّ

 عليهم إىل   يبعثنَّبك لَ  رَ نَوإذ تأذّ  ( :قال ُسبحانُه وتعاىل يف سورة األعراف     
 : وقال سبحانه يف سورة املائدة     ٢٤.) العذاب هم سوءَ سوُم يَ ْنيوم القيامة مَ  

 وهذه عقوبـات    ٢٥)... إىل يوم القيامة    والبغضاءَ  العداوةَ وألقينا بينهمُ ...(
                                                      . وإفسادهم هبم لفسادهمحتلّة دنيوّي
 شرىإّنها ُب

وُيبّشـُر املـؤمنَني الـذين        هذا القرآنَ يهدي لليت هي أقومُ      إنّ( 
 ُبشـرى للمـؤمنني     ، وهي فهي إذن بشرى قرآنية    :)...يعملون الصاحلاتِ 

هذه اآلية إشارة واضحة إىل أنّ النبـوءة تتعلّـق           ويف   .السالكني طريق احلق  
 .مبستقبل يأيت بعد نزول القرآن الكرمي

 هـي   :) َوأن الذيَن ال ُيؤمنون باآلخرِة اعتدنا هلم عذاباً أليمـاً          ( 
  فالعهـد  ؛ وإنذار لبين إسرائيل الذين ال يؤمنون بـاآلخرة        ،ُبشرى للمؤمنني 

  ال جتد فيه نصاً    غم من ذلك  وعلى الرُّ لف صفحة،   أ عن    صفحاته زيدت القدمي
 !!ذكر اليوم اآلخريصرحيا 

.  يهدي، ويبشر، وُينـذر     بأّنه القرآن الكرمي بوصف  تمت النبوءة   ُخ 
  يف اآليـة    الـواردة  جملة النبوءة املُ  وقد تكرر هذا الوصف يف التعقيب على      

 
 .١٦٧:    األعراف٢٤
 .٦٤:   املائدة٢٥
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 اسـكنوا األرَض    وقلنا من بعدِه لبين إسرائيلَ     (: من سورة اإلسراء   ١٠٤
 نـزل ومـا      وباحلقِّ  أنزلناهُ وباحلقِّ . وْعُد اآلخرِة ِجئْنا ِبكُم لفيفاً     فإذا جاءَ 
 يف  لةوجاء يف التعقيب على النبوءة املفصّ     . ٢٦.) ذيراًبشراً ونَ  إال مُ  أرسلناَك

عاَءُه بـاخلِري وكـان اإلنسـانُ        دُ  بالشرِّ ُع اإلنسانُ يْدَو ( :ورةفواتح السّ 
وقرآناً فََرقْناُه لتقرأُه َعلـى       (:لةجموجاء يف التعقيب عليها مُ     ٢٧.)عجوالً

                                        ٢٨.) ونزلناُه ترتيالً ُمكٍثالناِس على
 انعكاسات احلدث

 الذين أُوتوا العلَم من قَبِلِه إذا ُيْتلى        قُل آمنوا ِبِه أْو ال ُتْؤِمنوا إنَّ      ( 
نا إنْ كانَ َوْعُد َربنـا      ويقولونَ ُسْبحانَ َربِّ   ،داًونَ لألذقاِن ُسجَّ  َعليهم َيِخرُّ 
،٢٩)ونَ لَألذْقاِن َيْبكونَ َوَيزيُدُهم ُخشوعاً     َوَيِخرُّ ،لََمفْعوالً

                                                          

عند حتقّق وعـد     
اآلخرة سيكون له األثر البالغ يف نفوس أولئك الذين أوتوا العلم بالوعد قبل             

صول النبوءة  حل انعكاسات احلدث عليهم إجيابيةً ومبهرة،       كونتحصوله، وس 
نـا  نا إنْ كانَ َوْعد ربّ    ُسبحانَ َربّ "   :، ويقولون وفق ما أخرب القرآن الكرمي    

  وعـدُ   كانَ إنْ ":  انظر قوله تعاىل   ،ق يتحقّ  نعم البد لوعد اهللا أنْ     ." ملفعوال
َوقُِل ": ر خامتة سورة اإلسراء من جهة املعىن واملوسيقى       دّب مث تَ  ." نا ملفعوال ربِّ

 ولداً ومل َيكُن لُه شريٌك يف املُلِك ومل َيكن لَـُه ويلٌ    خذْلذي مل يتَّ  احلمُد ِهللا ا  

 
 .١٠٥:    اإلسراء٢٦
 .١١:    اإلسراء٢٧
 .١٠٦:    اإلسراء٢٨
  .١٠٩-١٠٧:    اإلسراء٢٩



 ٣٩

                                                              " رُه تكبرياً وكّبمَن الذُّلِّ
 أّول احلشر

 الرسول صلى اهللا عليـه وسـلم        نقرأ يف السرية النبوية الشريفة أنّ      
 قينقاع من املدينة، مث أخرج يهود بين النضري، فرتلت سورة           أخرج يهود بين  

َح ِهللا ما يف السمواِت     َسبَّ"  :  بالتسبيح  كسورة اإلسراء  ستهلّ واليت تُ  ،احلشر
 هَو الذي أخرَج الذيَن كفروا من أهل        ،وما يف األرِض وهو العزيُز احلكيم     

ل  ألوّ  احلشر، أي  ّولأل " :قال املفسرون "  ِل احلَشر الكتاِب ِمن ِدياِرهم ألوّ   
ـ       : والسؤال. " مجٍع هلم يف بالد الشام      ،امما احلكمة من مجعهم يف بالد الّش

 ؟  وماذا سيحصل يف آخر اجلمع،وملاذا اعُتِبَر هذا اإلخراج أول اجلمع
 قال عندما   ، صلى اهللا عليه وسلم    ، الرسول ورد يف تفسري النسفي أنّ     

 " ل احلشر وإنا على األثر    امضوا ألوّ  " : من املدينة املنّورة   أخرج بين النضري  
  "فإذا جاء َوعُد اآلخرِة ِجئَْنا ِبكُم لَفيفا"  فهل ُيشري ذلك إىل وعد اآلخرة

مـة   كان مقدّ  ، عليه السالم  ، بعد موسى  املقّدسةفدخول بين إسرائيل األرض     
 صـلى اهللا عليـه      ،م الرسول ُهَج أخرَ  ودخوهلم بعد أنْ   ،لتحقيق وعد األوىل  

 ُتـْرِهُص    بداية رمزيـة   وكان ،مة لتحقيق وعد اآلخرة   ن أيضاً مقدّ  كا،وسلم
 .أرحياً قسماً من بين النضري سكنوا    أخرج النسفي أنّ   وقد. مبقدم وعد اآلخرة  

 أن نقـول أول      يف بدايته حشراً، وإن كـان يصـحّ        مُعال يكون اجلَ  : نقول
ضـيق   اجلمع الذي يكون معه الضيق يف املكـان، وال     هواحلشر، ألن احلشر    

 وعد اآلخرة يتحقق عندما يصبح مجع بين إسرائيل يف          يعين أنّ وهذا  . النفسّي
 . حشراًاملقّدسةاألرض 
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 أسباط ضائعة

 
من يهود العامل هم من األمم الـيت         %٩٠ يقول علماء األجناس إنّ   

 اليهود بـأن هنـاك      وُيقّر. يرجعون يف أصوهلم إىل بين إسرائيل      وال   ،دتهتوَّ
رأوبني، ومشعون، وزبولون، ويساكر، ودان، وجاد،      :"  ضائعة طاسبأعشرة  

 نقول   َيصحُّ أن   كيف ، على ضوء ذلك   ٣٠."وأشري، ونفتايل، وأفرامي ومنسي   
  : القضاء اإلهلي لبين إسرائيل يتعلّق بيهود اليوم ؟إنّ
فإذا جاَء َوْعُد اآلخـرِة ِجئْنـا        ..." :ىل يف سورة اإلسراء    يقول اهللا تعا   -١

واملقصود جنمعكم من الشتات يف حالة كونكم منـتمني إىل           ٣١ "ِبكُم لفيفاً 
 . األوىل واقعكم يف املّرةأصوٍل شىت، على خالف

، فأصـبحت   )إسرائيل(ود على تسمية الدولة األخرية هذه        اليه حرص_ ٢ 
 .فال شك أهنم اليوم أبناء إسرائيل.  للدولةة انتماٍءنّوُب ة هينّوالُب
 احلكم على الناس يف دين اهللا ال يكون على أساس العرق واجلـنس،               إنّ -٣

وقد آمن بنو إسرائيل باليهودية على صورة       . بل على أساس العقيدة والسلوك    
 .منحرفة، فُيلحُق هبم كل من يشاركهم يف عقيدهتم وشرعهم

 
من هنا . ١٤٧ ص١٩٩٣ - ١ ط-  بريوت - دار احلمراء - عكيفا أور -  من هو اليهودي يف دولة اليهود ٣٠

 من بين إسرائيل حتولوا إىل ندرك أن مسألة احلق التارخيي هي أسطورة اخترعها اليهود الصهاينة، ألن الغالبية العظمى
 .املسيحية واإلسالم

 ١٠٤:   اإلسراء ٣١
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هم وَمْن َيَتَولّ "  :ماء الوالء، يقول سبحانه وتعاىل     االنتماء احلقيقي هو انت    -٤
 .٣٢" منكْم فإنُه منهم

 من يهود اليوم يرجعون يف أصوهلم إىل بين         جزءاً ال نستطيع أن ننكر أن       -٥
 . منهمني الشرقي بعضإسرائيل، وعلى وجه اخلصوص

 هناك قسماً من يهود اليوم يرجعون يف أصوهلم إىل بين إسرائيل             قولنا إنّ  -٦
ومن هنـا تعتـرب     . يهمسّمنهم ونُ عّيهو قول صحيح، لكننا ال نستطيع أن نُ       

                                                                        .ةالقضية قضية غيبّي
 ليس من عالمات القيامة

 هناية الدولة اإلسرائيلية تعين اقتراب اليـوم اآلخـر،          يظن البعض أنّ  
ال : " ا قول الرسول صلى اهللا عليه وسلم        أّم. حيح، وال أصل له   وهذا غري ص  

فقد ذهب بعض العلماء إىل      ...."اعة حىت يقاتل املسلمون اليهود    تقوم السّ 
 قتـاهلم مـن     ، وليس املقصود أنّ   حتمّية الوقوع   باحلديث  املقصود القول أنّ 

مات يوم   قتاهلم هو من عال    حىت لو كان املقصود أنّ    : نقول. عالمات القيامة 
 زوال دولتهم هذه يف فلسطني هو آخر قتـال هلـم يف             نّإ فمن قال    ،القيامة

وإن ُعدُتم  "  : يف خواتيم نبوءة اإلسراء    األرض، وإال فما معىن قول اهللا تعاىل      
 وفق ما جـاء يف      ،جال هم من اليهود    عامة أتباع الدّ    وهل نسينا أنّ   ،" ُعْدنا

صـّرح بـأنّ    ديث الصحيحة تُ   بل إنّ بعض روايات احل     حيح؟احلديث الصّ 
وال ننسى أنّ   . المث قتال املسلمني حتت لواء املسيح عليه السّ       املقصود باحلدي 
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زحف الدّجال يكون من الشرق إىل الغرب، وهذا يشري إىل حماولـة ثالثـة              
وعلى ضوء  . للعودة إىل األرض املقّدسة، ولكّنها ختفق، النّ قضاء اهللا مبّرتني         

 ويصبح ،"وإنْ ُعدمت ُعدنا    " : دالالت قوله تعاىل   ميكن أن نفهم بعض      ذلك
        .القول بأنّ احلديث ُيفيد عالمةً مـن عالمـات يـوم القيامـة راجحـاً              

 َتنـِزلاخلالفة 
يا ابن حوالـة، إذا     "...  :جاء يف سنن أيب داود، يف كتاب اجلهاد       

 سة، فقد اقتربت الزالزل والبالبـل     رأيت اخلالفة قد نزلت األرض املقدّ     
 والساعة يومئذ أقرب إىل الناس من يـدي هـذه مـن             ،واألمور العظام 

قول الرسول صـلى اهللا عليـه       . أو كما قال صلى اهللا عليه وسلم       ."رأسك
 اخلالفة ستسافر حىت ترتل      دليل على أنّ   ... "اخلالفة قد نزلت  "...: وسلم  

ـ  والتـاريخ خيربنـا أنّ    .  فتكون آخر داٍر للخالفة    ،يف بيت املقدس   ة   اخلالف
.. سافرت من املدينة، إىل الكوفة، إىل دمشق، إىل بغداد، مث إىل اسـطنبول            

د معىن هذا احلديث قول الرسـول       ؤّيوُي. حىت ترتل بيت املقدس   ... مث... مث
 فعندما  " هم يف بيت املقدس وأكناف بيت املقدس      " : صلى اهللا عليه وسلم   

واكنـاف بيـت    يأيت أمر اهللا يكون آخر ظهور للمسلمني يف بيت املقدس           
 املسلمني مل يتخذوا بيت املقدس داراً للخالفة،        والالفت لالنتباه أنّ  . املقدس
 يف  ، إن شـاء اهللا،     الذين سيحرروهنا   أنّ نظنُّوال  .  دواعي ذلك كثرية   مع أنّ 

 أن آخـر    نظنُّمبعىن آخر ال    و. هذا العصر سيتخذوهنا عاصمة وداراً للخالفة     
هور سيكون   ظُ  آخرَ  بل إنّ  ،يت املقدس ظهور للمسلمني سيكون عند حترير ب     

 وحيل اإلشكال مع الغرب،     ،بالعدل الذي سيحكم األرض     ،على يد املهديِّ  



 ٤٣

                                                          

.  وتكون عاصمة دولته القدس    وينـزل املسيح، عليه السالم، يف آخر عهده،      
 : يف القدس، إن شاء اهللا،كانت البداية يف مكة، وستكون اخلامتة

 ليالً مَن املسجِد احلراِم إىل املسـجِد        سرى ِبَعْبِدهِ أَُسبحانَ الذي   (
  ٣٣)ميُع البصُريريُه من ءايتنا إنُه ُهَو الّسُناألقصى الذي باركنا حولُه ِل
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 من هنا كانت البداية
 
 

ـ   ت عن املستقبل، و   ُتخربماوية  كل األديان السّ   ه، كشف بعض ُمَغيبات
ولإلخبار بالغيب صور كثرية، بعضها يكـون       . وما من نيب إال وأنبأ بالغيب     

 الذي حيتاج إىل حتليل     مز وبعضها يكون بالرّ    والوحي الّصريح،  باخلرب املباشر 
ادقة للنيب، أو حـىت لغـري        الرؤيا الصّ   وقد ُيعلم الغيب عن طريق      .وتأويل
 يتراخى فيتحقق بعـد     ق يف زمن قريب، وبعضها     يتحقّ  قد وبعضها. األنبياء

 .سنني طويلة، أو حىت بعد قرون
 أهنم جيزمون   يفة، أ يؤمن املسلمون بالتوراة، لكنهم يعتقدون أهنا حمرّ      

  توراتّيـة  بوجود نسبة من احلقيقة، ومن هنا ال يبعد أن تكون هناك نبوءات           
 وحنـن هنـا     .مصدرها الوحي، وإن كانت حتتاج إىل تأويل، أو فك رموز         

 يقـول    حيـث  ،وءة قرآنية سبق أن كانت نبوءة يف التوراة       بصدد تأويل نب  
َوقََضْيَنا إىل بين إسـرائيلَ يف الكتـاِب        (: سبحانه وتعاىل يف سورة اإلسراء    

 َوْعـُد    فإذا جاء  ...ُهماافَِإذا جاَء َوْعُد أولَ   ...   يف األرِض مرتني   لَُتفِْسُدنّ
 .٣٤ )... اآلخرِة

 
 ) ٧ -٤: (اإلسراء   ٣٤
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 ببحـث   املدعو رشاد خليفة    علينا  خرج يف سبعينّيات القرن املاضي،   
 . ومضـاعفاته  ١٩ق باإلعجاز العددي للقران الكرمي، يقوم على العدد         يتعلّ

 شعروا باحنراف    أن  بالقبول واإلعجاب، مث ما لبثوا      يف البداية  اه الناس وقد تلقّ 
 فض أنّ  الـرّ   من شّدة  الرجل، مما جعلهم يقفون موقف املعارض لبحثه، وزاد       

 .يني مقدس عند البهائ١٩العدد 
درس البحث دراسـة مستفيضـة      ن بفضل اهللا تعاىل أن      لنالقد تيسر   

عل رفض الناس   جق األرقام، مما     الرجل يكذب ويلفِّ    أنّ نافوجد ٣٥،ومستقصية
مات تشري إىل وجود بنـاء       هناك مقدّ   ولكن الالفت لالنتباه أنّ    .لبحثه مربراً 
ـ      وهذه املقدّ  ،١٩ يقوم على العدد     رياضّي يح مـن   حمات هي اجلـزء الّص
 عدم صدق الرجل حال بينه وبني معرفة حقيقة ما تعنيـه             ويبدو أنّ  .البحث

                                                                              .هذه املقدمات
 معجزاً   رياضياً  هناك بناءً   أنّ نا وجد ،ظر مرات ومرات  وبعد إعادة النّ  

  عـام  أصدرناوقد  . ، وهو بناء يف غاية اإلبداع     ١٩يقوم على أساس العدد     
عجيبة تسعة عشر بني ختلف املسلمني وضـالالت        (م كتابا بعنوان    ١٩٩٠
،٣٦)عنياملّد

                                                          

 فيه هذا اإلعجاز املدهش، الذي يفرض نفسه على الناس،          نال فصّ 
 و، أ ات العقل، وال جمـال فيـه لالجتـهاد         يقوم على بدهيّ   العدد عامل   النّ

 يتكرر بشكل   ١٩ العدد   أنّ وكان مما وجدناه     ٣٧.يةوجهات النظر الشخص  
 

  املؤسسة اإلسالمّية - م١٩٩٤ – ) يف القرآن الكرمي، مقدمات تنتظر النتائج١٩إعجاز الرقم : ( راجع كتابنا  ٣٥
 . بريوت-       
 . فلسطني– اخلليل ،ة االعتصام  مؤسس،١٩٩٠  ٣٦
  ). يف القرآن الكرمي مقدمات تنتظر النتائج١٩إعجاز الرقم  (، وكتاب )إرهاصات اإلعجاز العددي: (  راجع كتابنا٣٧
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 يشري إىل    قد  مما ،الفت للنظر يف العالقة القائمة بني الشمس واألرض والقمر        
 !؟ هو الذي أنزلو خلق سبحانه، كيف ال، واهللا وجود قانون كوين وقرآينّ

  تستند  ر أن يكون هذا العدد هو األساس ملعادلة تارخيية        تصّون مل نكن 
 حماضـرة   نا على ، حىت وقع  ةفلكّيال قواننيال  وتنسجم مع  د القرآين، العدإىل  

كانـت  ف . حول النظام العاملي اجلديد    )اشدمحد الرّ أحممد  (  املعروف للكاتب
ضعها بني يدي القارئ الكـرمي، والـذي        نهي املفتاح هلذه املالحظات اليت      

تب مـن   راجع، إذ أنين أك   املفحات  ذكر له أرقام صّ   ن مل   إن نارجو أن يعذر  ن
 وعلى أيـة    .٣٨فت أوراقي ورائي يف وطين    خيميت يف مرج الزهور، وقد خلّ     

 على القارئ أن    من الّسهل حال سوف ال حنتاج إىل مراجع كثرية، وسيكون         
ما يسّمى بالعهد    مثّ ،يتحقق من كل ما ذكرناه، بالرجوع إىل القران الكرمي        

 .بعض املصادر التارخيية والفلكيةو ،القدمي
ـ و ،حتمـاً  زعم أهنا ستحُدث  نا نبوءة، وال    قول إهن نال   ا هـي   إمنّ
له ترك احلكم نضعها بني يدي القارئ، مث      ن أن   بنا من واج   رأينا أّنه  مالحظات

 .على ضوء القناعات اليت يصل إليها
حممـد أمحـد    ( للكاتـب    مدّونة، حماضرة نا كما أشر  كانت البداية، 

ب القارئ أن تتضمن هذه      وقد يستغر  .، تتعلق بالنظام العاملي اجلديد    )اشدالّر
عندما أُعلن عـن قيـام       : "نقله باملعىن نالذي  و اآليت،ة الكالم   احملاضرة اجلادّ 

د  حممّ أّمإىل   ،ة عجوز يهوديّ  جاءت جارة، وهي   ،م١٩٤٨دولة إسرائيل عام    
 وقـد فـرح     ، عن سبب بكائها   ا أّم الراشد  ا سألته  فلمّ . وهي تبكي  ،الراشد

 
 .م١٩٩٣ كان ذلك عند تدوين الطبعة األوىل عام  ٣٨
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مث يقـول   . ولة سيكون سبباً يف ذبح اليهـود      لّد قيام هذه ا   إنّ: اليهود، قالت 
 كان الراشد عندها    .سنة ٧٦  هذه الدولة ستدوم   الراشد إنه مسعها تقول إنّ    

ب مذّنألنّ  ب هايل،   ذّن األمر قد يتعلق بدورة املُ      وعندما كرب رأى أنّ    صغرياً،
 . كما يقول الراشد، مرتبط بعقائد اليهود،هايل

 تكون أفضل لو مل ُتذكر      رمباألن احملاضرة   ،   الكالم امل يعجبن يف البداية 
بـوءات   الّن من أفواه العجائز اعتادوا أن يسمعوا قد هذه احلادثة، إذ أن الناس    

، ينفرون من مثـل      منهم  وعلى وجه اخلصوص املثقفون    فأصبحوا، ،ةقاملختل
 العجـوز قـد     مثّ ما لبثنا أن تنّبهنا إىل احتمال أن تكون هذه         . هذا احلديث 

 من   الكالم  يكون هذا  ألنّ العقل يستبعد احتمال أن    اخامات،  مسعت من احل  
وليس هناك ما مينع، وفق العقيدة اإلسالمّية، أن         .ةوحتليالهتا اخلاصّ أعاهتا،  توقّ

 من أوهـام البشـر      بالكثريتلط  خت احلاخامات بقية من الوحي،      يكون لدى 
 .كانت البدايةوهكذا ... وأساطريهم
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وهذا بالضبط هو    "... :ة اليهودية يف إسرائيل    كتاب األصوليّ  جاء يف         
نوع الّسالم الذي تنبأ به مناحم بيغن، عندما أعلـن يف ذروة النجـاح              

إنّ إسرائيل ستنعم   : اإلسرائيلي الظاهري يف احلرب على لبنان، عندما قال       
فهل يشري بـيغن    . ٣٩"مبا نّصت التوراة عليه من سنوات الّسالم األربعني         

فـاملعروف أنّ إسـرائيل قـد       ! ا إىل النبوءة اليت بدأنا هبا هذا البحث ؟        هن
: م، وعليه تكون هناية األربعـني سـنة بتـاريخ         ١٩٨٢اجتاحت لبنان عام    

 .٤٠م٢٠٢٢) = ٤٠+١٩٨٢(
 
 
 
 
 
 

 
، ١لدراسات الفلسطينّية، طاألصولّية اليهودية يف إسرائيل،إيان لوستك، ترمجة حسين زينة، إصدار مؤسسة ا ٣٩

 .،  بريوت٩٥م، صفحة ١٩٩١
ومل يقل ماذا سيحصل . وال ندري ماذا يقصد بسنوات السالم.   ال نتوقع أن حيّدث بيغن الصحافة بالسنني القمرية٤٠

 .بعد انتهائها
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 لنبوءة الغامضةا
 
 

 .)٤×١٩( سـنة، أي     ٧٦تدوم إسرائيل وفق النبـوءة الغامضـة                
 بالشهر القمري،    دينياً ة، ألن اليهود يتعاملون   مرّيوُيفترض أن تكون سنني ق    

 .ةة والشمسـيّ  ويضيفون كل ثالث سنوات شهراً للتوفيق بني السنة القمريّ        
ذا  وإ ،على ضوء ذلـك   و. هـ١٣٦٧ و العام  ه م١٩٤٨ومعلوم أنّ العام    

 ١٤٤٣   = ) ٧٦ + ١٣٦٧ (  :دوم حىت ت فإن إسرائيل    ،ت النبوءة صّح
 .ميالدي ٢٠٢٢، وهذا يوافق هجري
 وهي تتحـدث يف     . بين إسرائيل  سورة أيضا   اإلسراء سورة   تسّمى        

 على إفسادين وتنّص هذه النبوءة  يف التوراة،     تعاىل مطلعها عن نبوءة أنزهلا اهللا    
ة، أو   صورة جمتمعيّ  يف  ويكون هذا اإلفساد   ،املقّدسةلبين إسرائيل يف األرض ا    

 يقول سـبحانه    . علو واستكبار  يكون ذلك عن  ف ٤١ اليوم بالدولة،  ىما يسمّ 
َوَءاَتينا ُموَسى الكتاَب وجعلناُه هدًى لبين إسرائيلَ أَال َتتخذوا         "  :تعاىل  و

 َوقََضـْيَنا  .ُه كانَ َعْبَداً َشكُوراًيةَ َمْن َحَملَْنا َمَع ُنوٍح إّنمن دوين َوكيال، ذُرّ 

 
 ).٢٤،٢٣: ( راجع الصفحات ٤١



 ٥١

                                                          

لَـَتْعلُّن ُعلـواً    تني وَ  يف األرِض مـرّ    إىل بين إسرائيلَ يف الكتاِب لَُتفِْسُدنّ     
  اإلفساد اأّم ٤٢"ِ فإذا جاَء َوْعُد اآلخرة   ... فإذا جاءَ ْوعُد أوالُهما   ... ،كبرياً
 نـه إا الثاين واألخري فإن املعطيات تقول        وأمّ ، قبل اإلسالم  ى فقد مض  لاألو
وعـد   "  واملالحظ أن تعبري   ٤٣،م١٩٤٨ولة اليت قامت يف فلسطني عام       الّد

 الكالم عن اإلفسـاد   عنداألوىل: تنيآن الكرمي إال مرّ   ،مل يرد يف القر   " اآلخرة
 قبـل   ،اإلفساد نفسه الكالم عن    عند   ، والثانية سورة اإلسراء  يف بداية    ،الثاين

 :نقولعلى ضوء ذلك و .١٠٤ اآلية  يفهناية سورة اإلسراء
 وآتينا موسـى  " : الكلمات من بداية الكالم عن النبوءة      عّد بِ إذا قمنا 

فإذا جاء وعد اآلخـرة جئنـا بكـم     ": بوءةم يف النّ   إىل آخر كال   "الكتاب
 كلمة، وهو رقم يطابق     ١٤٤٣ عدد الكلمات هو     فسوف جند أنّ   ٤٤"لفيفا
 ـه١٤٤٣ = )٧٦ + ـ ه١٣٦٧ (:أي )١( خلصنا إليه يف البند ما

 ويذهب  ،م٢٠/٩/٦٢٢ بتاريخ   ، صلى اهللا عليه وسلم    ،هاجر الرسول       
ـ    حادثة ء قد أمجعوا على أنّ     العلما اهري إىل أنّ  ابن حزم الظّ    ت اإلسراء كان

اإلمجـاع،  ب  القول ةنا يف صحّ  ومع شكّ .  م ٦٢١قبل اهلجرة بسنة، أي عام      
ر تراخـي نـزول     تصّوال يُ و ،عامال  هذا اجحة ال خترج عن    األقوال الرّ  إال أنّ 

إذا و ،علـى ضـوء ذلـك   . فواتح سورة اإلسراء عن حادثة اإلسراء نفسها   
 هجري، فإن عدد السنني     ١٤٤٣اية إسرائيل عام    كانت هن وت النبوءة،   صّح

 
  )٧ - ٢:(  اإلسراء ٤٢
 . راجع التفسري ٤٣
 ١٠٤اإلسراء    ٤٤



 ٥٢

                                                          

 ألن  ١٤٤٤ زوال إسـرائيل هـو        سنة  إىل ٤٥ نزول النبوءة   سنة ة من القمرّي
                                      :وإليك هذه املالحظة.  قبل اهلجرة بسنة كاناإلسراء

  دولة ة لعمر  هو عدد السنني القمريّ    ٧٦الحظ أن   . ١٤٤٤ = )٧٦ × ١٩(
 نزول النبوءة إىل زوال إسرائيل هـي         وقت ة من ة الزمنيّ  املدّ إسرائيل، أي أنّ  

 .املتوقّع  لعمر إسرائيل ضعفا١٩ً
 بعـد    الدولـة  نشقّتاف ،م. ق ٩٣٥  سنة المتويف سليمان عليه السّ           
فسـاد األول    بدايـة اإل   وكان هذا االنشقاق، فيما نراه،    ،  بوقت قصري  وفاته

 أن  فيتوقّع فساد الثاين واألخري   هناية اإل  أّما.  فواتح سورة اإلسراء    يف املشار إليه 
ـ    . هـ١٤٤٣  املوافق م٢٠٢٢ عام   يكون نني مـن   وعليه يكون عدد الّس

سـنة  ١٥٥٦) = ٦٢١+٩٣٥: ( اإلسراء هو   حادثة فساد األول إىل  بداية اإل 
 عـدد   أّمـا  . سورة اإلسراء  كلمات هنا أنّ هذا هو عدد        واملفاجأة .ةمشسّي
ـ   ١٤٤٤هو  ففساد الثاين   ني من بداية اإلسراء حىت هناية اإل      نالّس ، ة سنة قمرّي

 ظ القـارئ أّننـا     وُيالحِ .ضعفاً لعمر إسرائيل املتوقّع    ١٩ ،وهو، كما قلنا  
 . أحصينا قبل عام اإلسراء سنني مشسّية، وبعده سنني قمرّية

؛ فعـدد    سنة  تقابل  كلمة من كلمات سورة اإلسراء             وجدنا أنّ كل  
 قابل عدد السنني من سنة وفاة سليمان عليـه          -١٥٥٦ -لمات الّسورة   ك

 يف نبوءة سورة اإلسراء، قابل      ،لفيفاوترتيب كلمة   . السالم، إىل سنة اإلسراء   
وسنجد مصداق ذلك يف أمثلة أخرى من       . م٢٠٢٢هـ املوافق   ١٤٤٣العام  

ة هـذا  هذا الكتاب، بل إنّ هناك أمثلة كثرية يف سور متعددة تؤكّد ِصـدِقيّ            
 

 . للمسجد األقصىصلى اهللا عليه وسلم من حادثة اإلسراء، وزيارة الرسول   أي ز  ٤٥



 ٥٣

تبدأ قصة الكهـف    : وإليك هذا املثال من سورة الكهف     . املسلك الرياضيّ 
 مثّ يكـون    ...".قيم والـرّ   أنّ أصحاب الكهفِ   سبَتأم حَ " : بقوله تعاىل 

 ولبثوا يف كهفهم ثالث مائـةٍ     " ): ٢٥(الكالم عن مّدة لبث الفتية يف اآلية        
 ولبثوا يف كهفهـم   " : وميكن أن نقول بلغة األرقام     ".سنَني وازدادوا تسعا    

  أم حسبت": إذا بدأنا العّد من بداية القّصة   :  على ضوء ذلك نقول     ".٣٠٩
 ولبثـوا يف    ":  فسنجد أنّ ترتيب الكلمة اليت تـأيت بعـد عبـارة           "...أنّ

يف املقابـل   . ، وهذا يعين أنّ كل كلمة قابلت سنة       )٣٠٩( هو   "...كهفهم
                    .قابلت سنة أنّ كل حرف من حروف سورة سبأ  سابقاًالحظنا

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ٥٤

 
 
 
 

 م٦٢١
 لقمرّيو االشمسّي 

 
 

تكون قد دارت حول     عندما تدور األرض حول الشمس دورة واحدة           
.  مـرة  ١٢ قد دار حـول األرض        عندها  مرة، ويكون القمر   ٣٦٥نفسها  
كلمة أنّ   مرة، و  ٣٦٥ وردت يف القران الكرمي      مفردة يوم كلمة    أنّ والالفت
 سـنة؟ كم مرة وردت كلمة     : بقي أن نسأل  ي . مرة ١٢ وردت   مفردة شهر
  : نعرف اجلواب، البّد من اإلملام باألمور الفلكّية اآلتيةوحىت

ـ   اليت كانت فيها    تعود األرض إىل النقطة نفسها     قلنا إّنه عندما   ة ّرومل
 قد دار    عندها  مرة، ويكون القمر   ٣٦٥نفسها  واحدة تكون قد دارت حول      

ـ         . مرة ١٢ ل األرض حو ة  ولكن حىت يعود القمر واألرض معا إىل اإلحداثّي
مّرة، وهذا يعين فلكياً أنّ      ١٩ أن تدور األرض حول الشمس        فال بدّ  نفسها

وعليه فإنّ  .  سنة مّرة  ١٩األرض والقمر يعودان معاً إىل اإلحداثّية نفسها كل         
ـ           يُ ١٩العدد   نة ستخدم عند الفلكيني يف املعادالت اليت تبّين العالقة بني الّس

                                                                      . الشمسّية والقمرّية



 ٥٥

رم، فقد قمنـا    على ضوء ما سلف، وألنّ هناك أكثر من دورة ألكثر من جُ           
، فوجـدنا أنّ كلمـة   ٤٦ واجلمعأي املفرد،  )سنة وسنني (: بإحصاء كلمات 

 ١٢ تكررت   )سنني( مّرات، وكلمة    ٧ قد تكررت يف القرآن الكرمي       )سنة(
كر أن كل   ومن اجلدير بالذّ   ١٩٤٧ =) ١٢+٧: (مّرة، وعليه يكون اجملموع   

 ٣٥٤ سنة بسيطة    ١٢و   يوماً،   ٣٥٥ سنوات كبيسة    ٧ سنة قمرية فيها     ١٩
                                                              .يوماً

، إىل سنوات قمرية   - هو عام اإلسراء  و - م٦٢١ إذا متّ حتويل العام   
  :فسيكون الناتج

ــة،٦٤٠,٠٥=  )٣٥٤,٣٦٧(÷ ) ٣٦٥,٢٤٢٢×٦٢١( ــنة قمري  ٤٨ س
 يشري فلكياً ١٩ ومبا أن العدد  ١٩ =) ٦٢١ -٦٤٠: (وعليه فإنّ الفارق هو   
لتقـاء  ل رمـزاً  م٦٢١  العام  اعتبار ه يصحّ القمري، فان بإىل التقاء الشمسي    

 - م٦٢١لذلك سيجد القارئ أننا نتعامل قبل عام        . القمري أيضاً بالشمسي  
 بالسنة الشمسية، وبعده سـنتعامل بالسـنة        - بعام   الذي هو قبل اهلجرة   و

وغين عـن   . ، وبذلك تتمّيز مرحلة ما بعد ظهور اإلسالم عّما قبلها         ةالقمرّي
 .ة السنة اهلجرية هي قمرّي، وأنّةة هي مشسّيّينة امليالد الّسالبيان أنّ

 
 

                                                           
 ..مثّناة) سنة(   مل ترد كلمة  ٤٦
 ).سنة وسنني: (  نالحظ هنا أنّ األرض قد دارت أكثر من دورة، لذا فإننا حنصي املفرد واجلمع، أي ٤٧
         ذواحلّجة، وعليه يصادف الفرق      ٣٠اريخ  كامالّ، أي حىت ت٦٢١جاء نتيجة العتبار أنّ العام ) ،٠٥: ( الكسر ٤٨
 . م٦٢١ يف العام  دون زيادة١٩



 ٥٦

 
 

 
 التاريخ يف معادلة

 
 

م، ١٥/٥/١٩٤٨ إقامة دولتهم يف فلسطني بتـاريخ         عن أعلن اليهود 
 هذا التاريخ هو تاريخ قيام دولة إسرائيل، ألهنـا مل            أنّ وال نستطيع أن نعترب   

د هذا  اإلعالن     بع .، والعربة بالوجود الواقعّي على األرض     بالفعل عندها   تقم
 حىت أصدرت األمـم املتحـدة       ،دخلت اجليوش العربية يف حرب مع اليهود      

ول العربيـة بتـاريخ      جامعـة الـدّ     عليه  وافقت ،قراراً بوقف إطالق النار   
،٤٩م١٠/٦/١٩٤٨

                                                          

 وهو التاريخ الفعلي لبدايـة      ،)اهلدنة األوىل ( : فيما مسي  
 ثار القتال مرة أخرى،     يخ من هذا التار   وبعد أربعة أسابيع  . قيام دولة إسرائيل  

وأصدرت األمم املتحدة قراراً بوقف إطالق النار، وافقت عليه جامعة الدول           
، وبذلك اكتمل قيام    )اهلدنة الثانية (فيما مسي   م  ١٨/٧/١٩٤٨العربية بتاريخ   
  ٥٠. على أرض الواقعدولة إسرائيل

 
م، وبذلك يكون عدد السنني من اهلدنة األوىل عام ١٩٦٧ هو أيضاً تاريخ انتهاء حرب األيام الستة عام ٦|١٠  ٤٩

 .سنة مشسية متاماً) ١٩(م هو ١٩٦٧م إىل هدنة ١٩٤٨
وُيلحظ أيضـاً أن جممـوع      ). ٢×١٩( يوما، أي    ٣٨دنة األوىل إىل اهلدنة الثانية هو       وُيلحظ أنّ عدد األيام من اهل       ٥٠

 ٣٨م  هو أيضاً ١٨/٧/١٩٤٨أرقام تاريخ اهلدنة الثانية 



ـ  لنـا  تـبني    ٥١بعد اعتمـاد الـراجح يف تـاريخ اإلسـراء          ه  أّن
 :وبناء على ذلك أصبحت املعادلةم ١٠/١٠/٦٢١تاريخ

 
 م٢٠٢٢              م١٩٤٨          م       ٦٢١                           م        .  ق٩٣٥

_______________________________________ 

 ٥٧

                                                          

٥/٣                   ١٠/٦              ١٠/١٠                                  ١٠/١٠ 
 

  وذلـك  ،ة لقيام إسرائيل هي اهلدنـة األوىل       البداية العمليّ  فنا أنّ عر
سيكون اكتماهلا   ف سنة قمرية كاملة   ٧٦وإذا أضفنا   . م١٠/٦/١٩٤٨بتاريخ  
 سنة تزيد   ١٥٥٦ لـ إذا كانت أ    ما  ومبا أننا ال ندري    .م٥/٣/٢٠٢٢بتاريخ  

 كانـت   المفال مناص من اعتبار أنّ وفاة سليمان عليه السّ        شهراً أو تنقص،    أ
 .م.ق١٠/١٠/٩٣٥ بتاريخ

 + ٩٣٥: (هو ،حىت اإلسراء و ،فساد األول من بداية اإل  عدد السنني   
 ، أيمــن اإلســراءنني وعــدد الّســ.  سـنة مشســية ١٥٥٦ =) ٦٢١
 :، هـو  م٥/٣/٢٠٢٢ ، وحىت زوال اإلفساد الثـاين، أي      م١٠/١٠/٦٢١

، أي  يةالثان عن   ،قبل اإلسراء اليت  سنة مشسية، فكم تزيد الفترة      ) ١٤٠٠,٤(
 فما هـو    .سنة ١٥٥,٦ ) =١٤٠٠,٤-١٥٥٦ : (؟ إّنها  ما بعد اإلسراء  
  هذا العدد؟

 
يف كتابه يف السرية النبوية، مث قمنا بتحويل القمري إىل مشسي فكان ) حممد أبو شهبة(  اعتمدنا ترجيح األستاذ ٥١

 .من سفر الالويني) ٢٣(املنصوص عليه يف اإلصحاح ) الكفارة(أن هذا هو يوم وكانت املفاجأة ). ١٠|١٠(



 ٥٨

 :، هـو  فساد الثاين فساد األول، إىل هناية اإل     من بداية اإل   عدد السنني  
، )١٩(وإذا قسمنا هذا العدد علـى       . ٢٩٥٦,٤ ) =١٤٠٠,٤+١٥٥٦(

 .١٥٥,٦ =) ١٩÷٢٩٥٦,٤( :يكون الناتج
 ١٥٥٦ =) ١٠×١٥٥,٦: (فإنّ )٩+١٠( هو   ١٩ العدد    ومبا أنّ 

أّما عدد السـنني    .  عدد السنني من بداية اإلفساد األول إىل عام اإلسراء         وهو
 .١٤٠٠,٤ ) =٩ × ١٥٥,٦: (من اإلسراء إىل هناية اإلفساد الثاين، فإّنـه       

 منها انقضت قبل اإلسـراء،      عشرة ؛ جزءاً ١٩وعليه يكون جمموع الفترتني     
  الزمين  أي الفرق  ،١٥٥,٦ هي    هنا ووحدة البناء أيت بعد اإلسراء،    ت وتسعة

 وهذه النتيجة تساهم يف ترجيح احتمال أن تكون وفاة سليمان           .بني الفترتني 
 .م.ق٩٣٥ سنة المعليه الّس

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ٥٩

 
 

  
 كاً َمِل١٩ 

 
 
 

                                                          

 الدولـة إىل    انشقّتم  . ق ٩٣٥الم عام   عندما تويف سليمان عليه السّ           
 ويهوذام،  . ق ٧٢٢ عام   ها األشورّيون رّموَدشمال،   يف ال  إسرائيل ؛قسمني

 وبذلك تكون يهـوذا قـد       .م. ق ٥٨٦ عام   وَدّمرها البابلّيون  ،يف اجلنوب 
 أنّ عدد    جند غم من ذلك  وعلى الرُّ  . سنة أكثر من إسرائيل    )١٣٦(رت  ّمُع

.  ملكـاً  )١٩( من الدولتني هو   كل واحدة     الذين تعاقبوا على حكم    امللوك
 إن إسرائيل   "): تاريخ سوريا ولبنان وفلسطني   (:  يف كتابه  ّيت فيليب حِ  يقول

 يهوذا   إنّ ": مث يقول . "  ملكاً ١٩على عرشها    عندما فنيت كان قد تعاقب    
 ألنّ ؛ الفـت للنظـر     أمر ، وهذا ٥٢ "  ملكاً ١٩كذلك تعاقب على عرشها     

 !! إسرائيل دولة أكثر منسنة ١٣٦ رتّمُع ، كما قلنا، يهوذادولة
 م٢٠٢٢ م١     ٥٨٦  م.ق٩٣٥

*______*______*_________*_________________________* 
           ٧٢٢                                               

 
، ٢٠٨، ص١ ج٣دار الثقافة، بريوت، ط. جورج حداد. فيليب حيت، ترمجة د.   تاريخ سوريا ولبنان وفلسطني، د٥٢
٢١٥.   



 ٦٠

 
 هناية اإلفسـاد  تاريخوهو  ،دولة يهوذاتاريخ دمار  هو م.ق٥٨٦         

+ ٥٨٦ (: وعليـه  .م٢٠٢٢ املتوقّع فهـو     الثاين إلفساد ا  أما زوال  .لاألو
 ضـعفاً   ١٩تشكّل     ومن اللطيف أنّ هذه املدة     ، سنة ٢٦٠٨ ) =٢٠٢٢

وقد ذكـر    ٥٣.يهوذا، إىل زوال دولة      إسرائيل  من زوال دولة   للفترة الزمنية 
 .٥٤ للملك نبوخذ نصر١٩ هناية دولة يهوذا كانت يف السنة العهد القدمي أنّ

 عدد إسرائيل هو     دولة رت فيه  الذي ُدمّ  م.ق٧٢٢ العام   ونالحظ أنّ 
 :  هذا العدد جند أنهضاعفنا وإذا ).٣٨×١٩ : ( أي١٩ن مضاعفات م
 سنة اإلسراء،   ة من نني القمريّ  هو عدد السّ    وهذا ،١٤٤٤ =)  ٢ ×٧٢٢ (

،٧٦ للعدد   ١٩وهو أيضاً املضاعف    . م٢٠٢٢وحىت العام   

                                                          

 والذي هو عمر    
  .نني القمرّيةإسرائيل املتوقّع بالّس

 
 
 
 
 

 
١٩،١٧) = ١٣٦ ÷ ٢٦٠٨ (   ٥٣ 

الشهر اخلامس من سابع الشهر وهي السنة التاسعة ويف : "...  سفر امللوك الثاين، اإلصحاح اخلامس والعشرون٥٤
الالفت هنا االختالف بني ..".يف اليوم العاشر: "٥٢وكذلك سفر أرميا اإلصحاح ..." عشرة للملك نبوخذنصر
والشهر اخلامس يف .  آب٩و٨واملشهور عند اليهود أنّ إحياء هذه الذكرى يكون بتاريخ  الّسفرين يف حتديد اليوم،

 .١٩ هو ٥٨٦وامللحوظ هنا أنّ جمموع أرقام .  يقصد به الثامن ميالديالعهد القدمي
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  وسورة اإلسراء٧٦العدد 

 
 
ـ ( وتسـمى  تهي كل آية من آيات سورة اإلسراء  بكلمة      تن  )لةفاِص

. فاصـلة ) ١١١ ( أي أن هناك   )اخل... وكيالً، شكوراً، نفرياً، لفيفاً   (: مثل
 ٥٥فاصـلة،  ٧٦ و ه الفواصل عدد  جند أنّ  ، املتكررة الفواصلذف  حنوعندما  

 وقد  ، يشري إىل عمر إسرائيل املتوقّع بالسنني القمرّية       هذا العدد  وال ننسى أنّ  
 والالفـت   .عرفنا سابقاً أنّ كل كلمة من كلمات سورة اإلسراء تقابل سنة          

 آيات عدد كلمات كـلٍّ منـها        )٤(  فقط أيضاً يف سورة اإلسراء أنّ هناك     
                      ٧٦= ) ٤×١٩: (وعليه يكون اجملموع.  كلمة)١٩(

    واجلذر فزز٧٦اآلية 
 وإليـك   . من سورة اإلسراء   ٧٦ية   الرجوع إىل اآل    هنا خيطر بالبال 

 منـها   ونك ِمَن األرِض ِلُيخرجوكَ   ّزيستِفوإنْ كَاُدوا لَ  "  :نص اآلية الكرمية  
 رقـم   )قليالً (يأيت بعد كلمة  واضح أّنه    "  ِخالفك إال قليالً   وإذاً ال يلبثونَ  

 فالنبوءات أحيانـاً    ؛قم إىل عدد السنني    يرمز هذا الرّ   وقد ).٧٦(  وهو ،اآلية
 كرؤيا  ؛ صورة رمز حيتاج إىل تأويل، كما حيصل يف الرؤيا الصادقة          تأيت على 

 
 .هي فاصلة واحدة) ملفعوال: ( وفاصلة)  مفعوال:(   مع مالحظة أنّ فاصلة ٥٥
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 على  املؤشِّراتوإليك  . يوسف عليه السالم، أو رؤيا امللك يف سورة يوسف        
 :احتمال ذلك احتماالً راجحاً

 لبـث   وعن مـّدة  يار،   تتحدث عن اإلخراج من الدّ     ٧٦اآلية  )  أ
البحث عن عدد السـنني     هو    هنا  وما حنن بصدده   .الكفار بعد هذا اإلخراج   

  .ها منها إخراج أهل يف األرض املقّدسة، وبعداليت تلبثها إسرائيل بعد قيامها
 اآلية تتحدث عن إخراج الرسول صلى اهللا         قد يقول البعض إنّ    )ب

ةَ َمن قَـْد    ُسّن "  : اآلية اليت تليها هي     ولكنّ - وهذا  صحيح     -عليه وسلم   
ة ّن سُ فاآلية تتحّدث عن   ." ِتَنا َتْحويالً ا َوال َتِجُد ِلُسنّ   أَْرَسلَْنا قَْبلََك ِمن ُرُسِلنَ   

 .يف املاضي، واحلاضر، واملستقبل
 فقـط ثـالث     )فزز( اجلذر الثالثي     القرآن الكرمي من   اشتّق يف  )ج
، والالفت لالنتباه أن هذه الكلمات الثالث موجودة يف سـورة           ٥٦كلمات

َواْسـَتفِْزْز َمـِن    "  :٦٤ا اآليـة     أمّ ).١٠٣،  ٧٦،  ٦٤ (:اإلسراء، اآليات 
 ١٩ - كما أسـلفنا     -  تقابل  وبالتايل  كلمة، ١٩هي  ف "...اْسَتطَْعَت ِمْنُهم 

 أنّترجيح احتمـال     واليت حنن بصدد     ،٧٦ الثانية فهي اآلية      اآلية اوأّم. سنة
  يف األرض املباركة؛    إسرائيل اليت ستلبثها شري إىل عدد السنني     ي رقمها يكون

ُهم فَأراَد أَن َيْسَتِفزّ  "  : فهي  الثالثة  اآلية اأّم. )قليال(ة   تفسري رمزي لكلم   وهف
َوقُلَْنا ِمـْن   "  ):١٠٤(وتليها اآلية     "ِمَن األرِض فَأغَْرقَْناُه َوَمن َمَعُه َجميعاً     

 " َبْعِدِه ِلَبِني إْسرائيلَ اْسكُُنوا األرَض فَِإذَا َجاَء َوْعُد اآلِخَرِة ِجئْناَ ِبكُْم لَِفيفاً           
 

دون ) ليستفّزونك(ر كلمة ياومن هنا مت اخت.   االستفزاز هنا اإلزعاج واإليذاء من أجل اإلخراج أو االستنهاض٥٦
 ٧٦ اآلية غريها من الكلمات يف
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كانـت  ف ٥٧،املقّدسةنا لبين إسرائيل بعد غرق فرعون اسكنوا األرض         قل أي
الذي حيصل  ،  ل األو  اإلفساد ق وعد  ليتحقّ  املقّدمة اليت البّد منها    كىن السّ هذه

ة الثانية واألخرية مجعنـاكم مـن       فإذا جاء وعد املرّ   . بسببه الشتات األول  
ة املـرّ ، علـى خـالف       واحلال أّنكم تنتمون إىل أصـوٍل شـىتّ        ،تاتالّش

فَإذا "  :، وهو يعقوب عليه السالم    األوىل،حيث كنتم تنتمون إىل أصٍل واحد     
ـ والال ." َجاَء َوْعُد اآلِخَرِة ِجئَْنا ِبكُم لَِفيفَاً       الثالثـة   ت هنـا أنّ الكلمـة     ف

وعلى وجه اخلصوص اإلفسـاد      ، تتعلق بالكالم عن اإلفسادين    )همّزستِفَي(
 عدد الكلمـات     أنّ  هنا وال ننسى . الذي هو موضوع هذا البحث    و األخري،

حديٍث إىل آخر    ..."وآتينا موسى الكتاب   " : النّبوءة من بداية احلديث عن   
 كلمة،١٤٤٣  هو ،" فَِإذَا َجاَء َوْعُد اآلِخَرِة ِجئَْنا ِبكُم لَِفيفَاُ      "  :صريح عنها 

هـ، وجيدر التذكري هنا أنّ عدد السنني       ١٤٤٣ العام   تطابق هذا العدد مع   يو
   .)٧٦×١٩( سنة قمرّية، أي ١٤٤٤ هو ، إىل هذا العام،اإلسراءمن عام 

 كل كلمة يف سـورة اإلسـراء         أنّ على ضوء ما سبق، وعلى ضوء     
 الكلمـات   قات متعلّ  من لت اليت حتصّ   العددّية  املعادلة  هذه تقابل سنة، إليك  
والـيت   ،٦٤ يةاآل تقع يف    )واستفزز(  األوىل الكلمةف: )فزز(اليت اشتقّت من    

 ٧٦ يف اآلية     تقع )ونكليستفّز(  الثانية  والكلمة . كلمة )١٩( لماهتاعدد ك 
والكلمـة الثالثـة    .  أهنا ترمز إىل عـدد سـنني        ترجيح احتمال  واليت يراد 

 اليت تتحّدث عن غرق فرعون، مثّ تليها اآلية         ١٠٣ تقع يف اآلية     )يستفزهم(
  األوىل ية عدد كلمات اآل   مبا أنّ : وعليه نقول  .اليت تتحّدث عن وعد اآلخرة    

 
 .   راجع التفسري ٥٧
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 كلمة، وكل كلمة يف سورة اإلسراء تقابل سنة، ومبا أّننا نفتـرض أنّ              ١٩
                                    : فإنّ املعادلة هييشري إىل عدد سنني، ٧٦رقم اآلية 

   ، أي  هنا أنّ ترتيـب الكلمـة الثالثـة        واملفاجأة ١٤٤٤ ) = ٧٦×١٩ (
 !!فتأّمل   .)١٤٤٤(  يف سورة اإلسراء هو،يستفزهم
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 الوعد
 
 

فساد، فكـان    الدولة وبدأ اإل   ، انشقّت وفاة سليمان عليه السالم    بعد         
ون، فاحتلوا الدولتني من غـري أن  ون، والكلدانّيون، واألشوريّ أن جاء املصريّ  

 قـام   م. ق ٧٢٢ ويف العـام     .يزيلوا امللوك، بل أبقوهم علـى عروشـهم       
 وهو كثرة   -  واستمر اجلوس  ٥٨.دولة الشمالية إسرائيل  ون بتدمري ال  األشورّي
وألقى القـبض   ) نبوخذ نصر ( يف الدولة اجلنوبية يهوذا، حىت جاء        -د  التردُّ

، ر دولة يهوذا  وقتل الكثريين، ودمّ  ) دقياِص( املسمى   التاسع عشر على امللك   
والالفت للنظر  . ة األوىل وبذلك انتهى اجلوس يف املرّ    . م. ق ٥٨٦ عام   وذلك

 وُيلحـظ أنّ  . فساد، وانتهى بتدمري الـدولتني     اجلوس استمر باستمرار اإل    نّأ
فساد ا يف املرة الثانية واألخرية فقد بدأ اإل        أمّ .فساد واجلوس كانا متالزمني   اإل

 يف عاما،   ١٩ مث اكتمل فيها بعد      املقّدسة، من األرض    م يف جزءٍ  ١٩٤٨عام  
 أما الوعد   . على مرحلتني  سةاملقّدفساد مشل األرض     اإل  أي أنّ  .م١٩٦٧عام  ال

ة األوىل واألخرية  وهذا الفارق بني املّر.فساد والعقوبةاألول فقد تالزم فيه اإل    
 

 . وهم الذين قاموا باالنفصال، وساروا يف طريق الفساد     وشعبها ينتسب إىل عشرة، أسباط٥٨



 ٦٦

                                                          

 :جنده ينعكس يف عامل األرقام
م هو عام تدمري إسرائيل األوىل، والـيت هـي أوىل           . ق ٧٢٢العام  

ـ         ف ؛ إفساداً الدولتني ايل هي اليت بدأت االنفصال، وهي اليت زالت أوالً، وبالت
 .ينطبق عليها لفظ أوالمها

 يكون قد مضى على      وعندها ،هـ١٣٦٧م يوافق العام    ١٩٤٨العام  
م يكون قد مضـى علـى       ١٩٦٧ويف العام   . سنة قمرّية  ١٣٦٨  اإلسراء

 يكون قـد مضـى علـى        م٢٠٢٢ويف العام   . قمرّية سنة   ١٣٨٧اإلسراء  
 :لعددّية وبناًء عليه إليك هذه املالحظات ا.قمرّية سنة ١٤٤٤اإلسراء 

 : أي من قولـه تعـاىل      ، الكلمات من بداية احلديث عن النبوءة      عّد  بدأنا إذا
             :يف قوله تعـاىل    )أوالمها( ترتيب كلمة    فسيكون ،"وآَتيَنا ُموَسى الِكَتابَ  "
 ترتيـب   ويكون٣٨٥٩ هو "...والمها بعثنا عليكم عباداً    أُ وعُد فإذا جاء " 

 يف قولـه    وذلك،  ٧٣  هو )اآلخرة(لمة   ك وترتيب ،٧٢  هو )وعد(كلمة  
 ." ... ِليُسوءوا وجوَهكم وليْدُخلوا املْسِجَدفَإذا َجاَء َوْعُد اآلِخَرِة"  :تعاىل
 ُعمـر   أنّب وهذا ينسجم مع القول      ،٧٦  فهو )وليدخلوا( ترتيب كلمة  أّما
 ،ورة ُتقابـل سـنة     كل كلمة يف السّ     ألنّ ؛ سنة ٧٦إسرائيل الثانية هو     دولة
                                              . عند حصول وعد العقوبة يكونلخووالّد

                     : يكون الناتج١٩يف ) أُوالمها(كلمة إذا ضربنا ترتيب          
، أي عدد    وهذا هو تاريخ سقوط دولة إسرائيل األوىل       ٧٢٢) = ٣٨×١٩(

 
 ٢×١٩ هو ٣٨  العدد  ٥٩
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 ٦٠.السنني الشمسّية قبل امليالد
       : يكون الناتج١٩ يف )وعد( كلمة ترتيبإذا ضربنا  

)٧٢×١٩ (=  

                                                          

ة من اإلسراء إىل العام     رّينني اهلج  هو عدد السّ    وهذا ،١٣٦٨
 .فساد اجلزئي يف األرض املباركةبداية اإلزمن   إىل أي،م١٩٤٨
                  :يكون الناتج ١٩ يف )اآلخرة( كلمة  ترتيبوإذا ضربنا 

ة من اإلسـراء إىل      هو عدد السنني اهلجريّ    وهذا ١٣٨٧   =) ٧٣×١٩ (
 . املقّدسةاإلفساد يف األرض أي عام اكتمال ،م١٩٦٧العام 

                    :  يكون الناتج١٩ يف )وليدخلوا( كلمة ترتيبوإذا ضربنا  
 من اإلسراء إىل العام     ،نني اهلجرية  عدد السّ  وهذا هو  ١٤٤٤) = ٧٦×١٩ (

  م٢٠٢٢
  أن ميكن )... ِلَيُسوؤا ُوُجوَهكُم .. ( :إنّ إساءة الوجه يف قوله تعاىل      

ورهتا اإلجيابية املزعومة واملصطنعة، وغين عن      تتمثل يف جتريد إسرائيل من ص     
 سالح إسرائيل    مما يعين أنّ   ،عم اخلارجي الّدب مرهون إسرائيل   وجود البيان أنّ 

رة علـى    إساءة الوجه سيكون هلا آثار مدمّ      األول هو اإلعالم، وبالتايل فإنّ    
 ابق، فسنصل إىل نتيجـة    وإذا استخدمنا املنطق الّرياضّي السّ    . وجود إسرائيل 

م، إىل أواخر عام    ١٩٨٥ عام   باحتمال أن متتد مرحلة إساءة الوجه من       تقول
 . م٢٠٠٣

 ؛ يف القرآن الكرمي مـرتني فقـط        "وعد اآلخرة "          تكررت عبارة   

 
 .  نذكّر هنا أّننا نتعامل قبل اإلسراء بالسنني الشمسّية، وبعده بالسنني القمرّية ٦٠
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، والكـالم يف املـّرتني       سورة اإلسراء، والثانية يف خواتيمها      فواتح األوىل يف 
 :، بل جاءت العبارة يف الفواتح     املقّدسةيتعلّق باإلفساد اإلسرائيلي يف األرض      

 "...فَإذا َجاَء َوْعُد اآلِخـَرةِ    "  ويف اخلواتيم  " .....فَإذا َجاَء َوْعُد اآلِخَرةِ   " 
، ويدلّ   سورة اإلسراء مبجملها تتحدث حول وعد اآلخرة       أنّ يشري إىل وهذا  

ه  لألستاذ املودودي يستنبط في    نا مقاالً  أن قرأ   لنا  وسبق .على أمهّية هذا الوعد   
                                 . سورة اإلسراء منعناصر قيام الدولة اإلسالمية من آياٍت

       دالالت اخلواتيم
 قُل آمنوا بـِه أَْو ال ُتْؤِمنـوا، إنّ        "  :جاء يف خواتيم سورة اإلسراء             

داً، ونَ ِلَألذقـاِن ُسـجّ     َعلَْيِهم َيِخـرّ   الذين أُوُتوا الِعلَم ِمن قَْبِلِه ِإذَا ُيتلى      
 .٦١" نا لََمفُْعوالً كَانَ َوْعُد َرّبَوَيقُولونَ ُسْبَحانَ َربنا إنْ

 وال ننسى أننا يف سياق احلديث عـن         ،أي بالقرآن  :)قُل آِمنوا ِبهِ  (         
ي ، وُيقَـوّ   القرآين  إىل الوعد  )به(وعليه فقد يرجع الّضمري يف      وعد اآلخرة،   

: رد يف القرآن الكرمي إال ثالث مـرات       يمل  ) وعد مفعول  ( أنّ  مالحظة هذا
ووردت املرتان األخريان يف سورة     . ٦٢ل من سورة املزمّ   "كان وعده مفعوالً  "

وكـان  " :  اإلسالم قبل الوعد األول     حتقّق  األوىل بعد احلديث عن    ؛اإلسراء
عند الكـالم    ، وعد اآلخرة   احلديث عن  الثانية جاءت بعد  و.  "وعداً مفعوالً 

ـ " : وقوهلم ، من صدق الوعد اإلهلي    ٦٣الذين أوتوا العلم  ب  عن تعجّ  بحان ُس

 
 .١٠٨، ١٠٧:   اإلسراء ٦١
 .١٨:   املّزمل ٦٢
             .  ال يبعد أن يكون املقصود بالذين أوتوا العلم هنا أولئك الذين علموا بالوعد قبل حصوله ٦٣
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خـتم   سورة اإلسراء ُت والالفت لالنتباه أنّ   ."مفعوالنا لَ ّب رَ ُد وعْ  كانَ نا إنْ رّب
السورة إىل نصـٍر جملجـل،      وُتشري خواتيم    ".َوكَربُِّه َتكْبريا " :بقوله تعاىل 

 ويبدو أّنه سيكون نقطة حتـّول هاّمـة يف          وتفاعل شديد عند حتقّق الوعد،    
َوقُل احلمـُد ِهللا    : آية العز " :  وقد جاء يف احلديث الشريف     .تاريخ البشرّية 

الذي مل َيتِخذ َولََداً، َولَم َيكُْن لَُه َشريٌك يف املُلك، َولَم َيكُن لَُه َويلٌ ِمـَن                
 ".الذّل َوكَّبرُه َتكْبريا 

 ، وعلى وجه اخلصوص خواتيمها، يدرك أّنها      اءسورة اإلسر ل          املتدّبر
 يف مواجهـة منـاهج    نعم اهللا عليهم،    أ انتصار صراط الذين     حولتتحدث  

الت عاملية تتالءم   ي إىل حتوّ  الني، ويبدو أّنه انتصار يؤدّ    املغضوب عليهم والضّ  
وهذا اإلدراك دفعنـا إىل     ،  ٦٤" األرض اليت باركنا فيها للعاملني    "  مع مكانة 
صراط الذين أنعمت   " : ، حيث الكالم عن   يات من هناية الفاحتة    اآل إحصاء

اليت  ،إىل بداية سورة اإلسراء    ،" عليهم، غري املغضوب عليهم، وال الضالني     
 ، اآليات من بداية سورة البقرة     فكان عدد  ،راط احلق  انتصار الصّ  موضوعها

 !!لفتأّم.  آية٢٠٢٢  هو، أي بداية سورة اإلسراء،إىل هناية سورة النحل
  موسى عليه السـالم    على لسان  )٢١( اآلية   ،جاء يف سورة املائدة            

يا قوِم ادخلوا األرَض املقّدسةَ اليت كتَب اُهللا لكـم، وال           " :  خياطب قومه 
 " ترتدُّوا على أدباركُم فتنقلبوا خاسرين

يف هذه اآلية يطلب موسى عليه السالم من قومه أن يدخلوا فلسطني            

 
 .٧١:   األنبياء ٦٤
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ومعلـوم أهنـم جبنـوا      . اليت أخرب الوحي أهنم سيدخلوهنا     ،األرض املقدسة 
 دخـوهلم   وكان.  يتيهون يف األرض   ،ّرمت عليهم أربعني سنة   ُحوتقاعسوا فَ 

 حلصـول   - الزمن  طول  بغض النظر عن   -مة  قدِّم بعد ذلك    املقّدسةرض  األ
  من سورة  ١٠٤ واملتدّبر لآلية .  قبل اإلسالم  وقعوعد الفساد األول، الذي     

 تتحدث عن بداية الوجود اإلسرائيلي اليهـودي يف األرض  جيد أّنها  اإلسراء
 أيضاً، أي أهنا تلّخص النبوءة الواردة يف التوراة حـول           ، وعن هنايته  املقدسة
 َوقُلَْنا ِمْن َبْعِدِه ِلَبِني ِإْسرائيلَ اْسكُُنوا األْرَض فَِإذَا َجاَء َوْعُد           " : يناإلفساد

   ١٠٤اإلسراء ." يفاًاآلِخَرِة ِجئَْنا ِبكُْم لَِف
إىل   سورة املائـدة،   من ٢١ عدد اآليات من اآلية      الالفت لالنتباه أنّ  

 وسبق أن لفتنا االنتباه إىل أنّ     .  آية ١٤٤٣ من سورة اإلسراء هو      ١٠٤ اآلية
عدد الكلمات من بداية الكالم عن نبوءة اإلفساد أول سورة اإلسـراء إىل             

 ١٤٤٣ يوافق العام     العدد  وهذا ،كلمة ١٤٤٣ هو أيضاً  "لفيفا" قوله تعاىل   
 .م٢٠٢٢/ هـ

  يف ترتيب املصحف، وواضح أّنها       ١٧سورة اإلسراء هي السورة           
والالفت . الّسورة اليت تتحدث عن زوال اإلفساد اليهودي يف األرض املقدسة   

 ترد فيها قصة موسى عليـه       ،وهي سورة الكهف   ،١٨لالنتباه أنّ السورة    
وألول مّرة جند    ، وال لبين إسرائيل   ،ذكر فيها لليهودّية  ال  و ،الم مع اخلضر  الّس

 دولتـهم  وبعد زوال    ، وقد يشري هذا إىل تذكري اليهود      .رسوالً يكون تابعاً  
 تواضعوا كما تواضع موسى عليـه        أنْ ،املقّدسةفسادهم من األرض    إوزوال  

، لحـق ل ، وما يضر اإلنسان أن يكون تابعاً      احلق ممن ميلكه  وخذوا  السالم،  



 ٧١

 وهذا وجه لطيف من وجوه التناسب بـني         !؟ملن اصطفاه اهللا بعلمه ووحيه    و
 . سورة اإلسراء وسورة الكهف

 ، هو  سورة بين إسرائيل    أيضاً  واليت تسمى  ،عدد آيات سورة اإلسراء           
 غريمها   وال يوجد  . آية ١١١  أيضاً  سورة يوسف هي    وُيالحظ أنّ  . آية ١١١

 سـورة  أنّواملالحظ هنـا   .عدد نفسه من اآلياتمن الّسور القرآنّية ما له ال     
 وعن خروجهم مـن األرض       بين إسرائيل،   مسألة يوسف تتحدث عن نشأة   

 اإلفساد الثاين واألخـري      سورة اإلسراء تتحدث عن     وأنّ املقّدسة إىل مصر،  
املقّدسة، وبالتايل خروجهم منها اخلروج األخـري،        يف األرض    لبين إسرائيل 

 .ين إسرائيل وجود جمتمعي يف األرض املقّدسةالذي لن يكون بعده لب
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 عالمات فلكّية
 
 

 والالفت هنـا أنّ     م،٢٠٢١  آب ٩ أو   ٨  ُيوافق هـ١٤٤٣  حمرم ١        
 ومن هذا التاريخ حـىت      .ل، واهليكل الثاين  هذا هو تاريخ تدمري اهليكل األوّ     

 ُعمر دولة    سنة، واليت هي   ٧٦لـم، والذي هو تاريخ اكتمال ا     ٥/٣/٢٠٢٢
 من األيام، وهذا هو أيضاً عدد األّيـام مـن           )٢٠٩(إسرائل املتوقّع، هناك    

ـ ١٤٤٣م، إىل هناية العام     ١/١/٢٠٢٢   ، والذي يتوقّع أن يكون بتـاريخ           ه
 أّيام من السنة اهلجرّية هي      ٢٠٩وهذا يعين أنّ أّول     ٦٥.م٢٩/٧/٢٠٢٢أو٢٨

 أّيام مـن السـنة      ٢٠٩نّ آخر   وأ.  أّيام يف ُعمر إسرائيل املتوقّع     ٢٠٩آخر  
 يـوم   هـ١٤٤٣ويبدأ العام    .م٢٠٢٢ أّيام من العام     ٢٠٩اهلجرّية هي أّول    

 سبت يبدأ يوم     فالالفت أّنه  م٢٠٢٢أما العام   . االثنني، وينتهي يوم اخلميس   
 . أيضاًسبتوينتهي يوم 

ل  األستاذ الراشد، بعد أن ذكر قول العجوز اليهودّية بأنّ إسرائي         يقول          
  هـايل  ب مـذنّ   ألنّ ،ايلب هَ  األمر يتعلق ُمبذنّ   ع أنّ ه يتوقّ إّن : سنة ٧٦تعيش  

 
 ).١١×١٩( هو ٢٠٩  العدد  ٦٥
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وعلى الّرغم من أّننا ال نعلم حقيقة هذا االرتباط، فقد          . مرتبط بعقائد اليهود  
  سنة مشسية٧٦ كل ُيكمل دورته يف   فوجدناهايل،  ب هَ دراسة مذنّ بادرنا إىل   

ورة  بداية الـدّ    أنّ  الفلك يعتربون   علماء ناوجدو . سنة ٧٥، وأحياناً يف    مّرة
 نقطـة   وتسـّمى للمذنب هايل عندما يكون يف أبعد نقطة له عن الشمس،           

 مـن    لـه  ب عندما يكون يف أقرب نقطـة      ذَّناملُويرى أهل األرض    . األوج
 . نقطة احلضيضوتسّمىالشمس، 
 وجند ذلك   م،١٩٤٨ هايل بدأ دورته األخرية عام        أنّ والالفت هنا  

 عرف مىت يرجع هايل إىل    لنة كثرية    يف مراجع فلكيّ   نا وقد حبث  .يف كتب الفلك  
ولكن ميكننا  . ض لذلك د من يتعرّ  جن ليكمل دورته األخرية، فلم      ،وجاأل نقطة
 سنة، فسيكون يف نقطة األوج عـام        ٧٦ته  ر ذلك؛ فإذا كانت دور     نقدّ أنْ

 .م٢٠٢٣ سنة، فسيكون يف األوج عـام        ٧٥ وإذا كانت دورته     .م٢٠٢٤
قّدم تطبيقات عملّية الستخدام الكمبيـوتر يف        يُ  كتاب وقعنا على  وكان أنْ 

 تزويد بعد    وجدنا فيه أّنه   ،)ميكروكمبيوتر وعلم الفلك  (:  امسه علم الفلك، 
 عام  األوج هايل سيعود إىل      أنّ املفاجأة نتاملعلومات الالزمة كا  بالكمبيوتر  
ـ          .م٢٠٢٢ ، وال  ايلوبذلك يكون هناك تطابق بني النبوءة ودورة املذنب ه

 البعض من احتمال ثأثري األفالك يف حياة البشر، بل          يعين ذلك ما قد يتوّهمهُ    
 ":، فال فرق بـني أن نقـول       ال يزيد األمر عن كونه عالمة وردت يف نبوءة        

 عندما تزول إسرائيل    ": أو نقول  "م  ٢٠٢٢عندما تزول إسرائيل يكون العام      
 عنـدما تقـوم     ": نقـول   أو ."يكون املذّنب يف أبعد نقطة له عن الشمس         

  ."ة للمذّنب لإسرائيل تدوم مبقدار دورة كام



، أي عندما كان يف     م١٠/٢/١٩٨٦رأى الناس مذنب هايل بتاريخ       
 ،ة سنة مشسـيّ   ٣٨ة مقدارها    يف مدّ  الّدورةاحلضيض، وكان قد قطع نصف      

 ٧٦ وإذا بقي يسري بالسرعة نفسها فسوف يكمل دورته يف           ،)٢×١٩ ( أي
 سـنة   ٧٥ معطيات الكمبيوتر سيكمل آخر دورة لـه يف          وفقولكن   .سنة
 العـام   أواخـر ، وسيكملها يف    م١٩٤٨ إذ بدأ دورته يف بداية العام        ؛ةمشسّي

م هـي   ٢٠٢٢ أواخر إىل   م١٠/٢/١٩٨٦ُيالَحظ أن املدة من     و. م٢٠٢٢
م، إىل  ١٩٤٨ املّدة من بدايات عـام       وأنّ). ٢×١٩ ( أي قمرية، سنة   ٣٨
 سـنة   ٧٥وبذلك يكون اجملمـوع      .سّيةمش سنة   ٣٨م هي   ١٠/٢/١٩٨٦

 فهـل   .م١٩٨٦، وهذا يعين أنّ سرعة املذّنب قد ازدادت بعد عـام            مشسية
 !لذلك داللة تتعلق بالنبوءة؟

 
 

  م١٩٤٨  م١٩٨٦-٢-١٠

 
 

 ة، وأنّ  بالسنة الشمسـيّ   هوم  ٦٢١ قبل   احلساب  أنّ ذكرناسبق أن            
، ومـا   سّيما قبل اهلجرة بالشم   : مبعىن آخر و .ة بعدها بالسنة القمريّ   احلساب

ن أوج إسرائيل إىل    فِم.  خاص باإلسالم   وكأن القمريّ  ،بعد اهلجرة بالقمريّ  
 ومن بداية  صعود املسلمني من احلضيض        .ة سنة مشسيّ  ٣٨بداية حضيضها   

 وصعود املسلمني من احلضيض يعـين بدايـة         ،ة سنة قمريّ  ٣٨إىل أوجهم   
م، ١٩٨٦ هايل ُيسرع يف حركته بعـد عـام          ُيالحظ أنّ . حضيض إسرائيل 

 ٧٤
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  ٦٦.ويالحظ يف املقابل أنّ املتغّيرات يف العامل أسرع من كل التوقّعات
 : من سورة اإلسراء، واليت تأتى تعقيباً على النبوءة        ١٢ جاء يف اآلية           

 النـهاِر     َوَجَعلَْنا الليلَ َوالنهاَر َءاَيَتْيِن فََمَحْوَنا َءاَيةَ الليِل َوَجَعلَْنـا َءاَيـةَ           (
 ِلَتْبَتُغوا فضالً ِمْن َربكُم َوِلَتْعلَُموا َعَدَد السنَني َواِحلَساب َوكُل َشٍئ           ُمْبِصَرةً
  )..َوِلَتْعلَموا َعَدَد السنَني َواِحلَساب    (:الحظ قوله تعاىل   .)لَناُه َتفْصيالً فَّص

 كلمـة    ترتيب  أنّ  هنا  والالفت للنظر  .وحبثُنا هذا يف عدد السنني واحلساب     
ورة تقابـل    كلمة يف السّ    كلّ نّإ وسبق أن قلنا     ١٩ هو يف اآلية  واحلساب

 !!   فتأّمل.١٩َتعامل مع السنني واحلساب وفق العدد ي  هذاحبثُناو. سنة
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  ال عالقة ملا نقوله مبزاعم القائلني بتأثري األفالك، وال يزيد األمر عن احتمال أن يكون إرهاصا ملموسا يتعلق بغيب  ٦٦

 . غري حمسوس
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 فلّما قضينا عليه املوت

 
 

 تاريخ وفاة سليمان عليه الّسـالم هـو         هل اّتفق املؤرخون على أنّ             
املنجد يف  "  يرجع إىل     فبإمكانه أن  ةع سري إجابةإذا أراد القارئ     !م؟.ق٩٣٥

 ، وفاتـه   الكثري من كتب التاريخ تذكر أنّ      مث إنّ  ٦٧،"واألعالم اللغة العربية 
  أخرى مراجعيف املقابل جند أنّ هناك      . م. ق ٩٣٥ سنة كانت   ،المعليه السّ 

واليوم . م. ق ٩٢٦ أو   ،م. ق ٩٣٠ سنة  كانت ، عليه السالم  ،وفاته أنّتذكر  
عالقـات الّرياضـّية    للونظراً  . الترجيح، بل قد يستحيل   ال يسهل البت أو     

م هي سنة الوفاة، فقـد رأينـا أن         . ق ٩٣٥الالفتة، والناجتة عن اعتبار سنة      
نرجع إىل القرآن الكرمي للتحقق من ذلك، ومل يكن ذلك متيّسراّ، بل مل يكن              

.  قبل أن تظهر إرهاصات اإلعجاز العددي يف القرآن الكـرمي          ،ليخطر بالبال 
 ترجيح االحتماالت، بعد    زئّية عن مسلكنا يف   إليك عزيزي القارئ صورة جُ    و

  :اإلملام باألمناط العددّية يف القرآن الكرمي
 اآليـة   الم إال يف  مل يتحدث القران الكرمي عن وفاة سليمان عليه السّ                

 
 .بريوت- املطبعة الكاثوليكية-١٩٧٣، ٧ ط ٦٧
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. "..ْوِتـهِ ا قََضْينا َعلَْيِه املَْوَت َما َدلّهم َعلى مَ       فَلَّم"  :سبأ سورة   من) ١٤(
هو هنـا حلقـة     و هو حرف ترتيب وتعقيب،      )فلّما( يف كلمة    الفاءحرف  

ـ           ،)١٣(الم يف اآليـة     الوصل بني احلديث عن أوج ملك سليمان عليه الّس
. حّدد زمن املوت  هي اليت تُ  ) ملّا(وكلمة  ). ١٤ (واحلديث عن موته يف اآلية    

 :على ضوء ذلك إليك هذه املالحظات العددّية
قبـل  أي   ،)١٣( إىل هناية اآلية     سبأ، من بداية سورة     عدد احلروف  

اليت هـي   و - الفاء مث تايت    ، حرفاً ٩٣٤ هو    عليه الّسالم،  احلديث عن موته  
 فيكون  اليت حتدد زمن الوفاة،   ) ملّا( ملتصقة بكلمة    - حرف ترتيب وتعقيب  

 تاريخ وفاة سـليمان   واملدهش هنا أنّ هذا هو      .  حرفاً )٩٣٥( هو   اجملموع
                                                                              .ّسالمعليه ال

من سورة  ) ١٤(الم يف اآلية    بعد احلديث عن وفاة سليمان عليه السّ      
  لقد كان لسبأ يف     " :سبأ  قّصة  مباشرة عن   اليت تليها  ، تتحدث اآليات  سبأ
إذا أحصـينا    و ).٢١(الم عنها حىت اآليـة      ويستمر الك  ..."نهم ءاية كَْسَم

 إىل   "فلما قضينا عليه  املـوت     "  : قوله تعاىل   من الفاءاحلروف بعد حرف    
املنجد  إىل   نا رجع وإذا.  حرفاً )٥٧٠( العدد هو    سنجد أنّ ) ٢١(آخر اآلية   

  أي أنّ  ٦٨م،٥٧٠ آخر اهندام لسد مأرب هو العام        د أنّ جن اللغة واألعالم  يف
ـ ا وإذا كانت احلروف     .م٥٧٠يف العام   سبأ كانت   هناية   بعـد  ) ٥٧٠ (ـل

حرفـا الـيت    ) ٩٣٥ (الـن  إ بعد امليالد، ف   سنة) ٥٧٠( قابلت   الفاءحرف  
 

ينسب خرابه إىل الّسيل الَعِرم ...اشتهرت بالّسد املعروف بامسها...عاصمة اململكة السبئية: مأرب: "  جاء يف املنجد ٦٨
  ".٥٧٠-٥٤٢بني 
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 تكون   وهبذا نكون قد رّجحنا أنْ     .سنة قبل امليالد  ) ٩٣٥ (الـسبقت تقابل   
 !!فتأّمل .  م.ق٩٣٥وفاته عليه السالم سنة 

 ،عن أوج ملك سـليمان     تتحدث   من سورة سبأ  ) ١٣ ( اآلية نّإ قلنا
، وبعد ذلك مباشـرة     )١٤( مثّ يكون الكالم عن وفاته يف اآلية         عليه السالم، 

والالفـت هنـا أنّ     ). ٢١ – ١٥: (يكون الكالم عن قصة سبأ يف اآليات      
ومعلوم أنّ    عليه السالم،  ،الكالم حول سبأ جاء بعد الكالم عن وفاة سليمان        

 وعليه  ٦٩.شمل مملكة سبأ يف اليمن     قد امتد لي   ، عليه السالم  ،سلطان سليمان 
 عليه الّسالم، كمـا     ،فإّنه من املتوقّع أن تنشّق بالد اليمن بعد وفاة سليمان         

ومن املتوقّع أيضاً أن تسري عدوى اإلفساد مـن         . حصل يف األرض املقّدسة   
                                    :   فلسطني إىل اليمن، ويعزز القول هبذا األمور اآلتية

 يف   سـبأ   بالد  تتحدث عن عالقة    من سورة سبأ   ١٨ اآلية   يالحظ أنّ  :أوالً
وَجَعلْنا َبْيَنُهم َوَبْيَن القرى اليت َباَركْنا فيها قُـرى         (:  باألرض املباركة  اليمن
     . عن إفساد الّسـبئيني وتشـتيتهم      ١٩ يكون الكالم يف اآلية      مثّ.)...ظَاِهَرة
.             اف مـع هتـاوي وتفتـت القلـب        تصـّور متاسـك األطـر     ال يُ : ثانياً
جاء الكالم عن إفساد الّسبئيني، يف سورة سبأ، بعد الكالم حول وفاة            : ثالثاً

                                                          . سليمان عليه الّسالم
ة سبأ،  خيتتم الكالم حول امللك العظيم لسليمان عليه السالم، يف سور         : رابعاً

 داوَد ُشكراً، وقليلٌ من عبادَي      اعملوا ءالَ : "...)١٣(بقوله تعاىل يف اآلية     
.             ن عليهم الّسالم، وتعريٌض باملفسـدي     ، آلل داود  ويف هذا مدح   ".الّشكور

 
 .من سورة النمل) ٤٤-١٥: ( راجع اآليات ٦٩
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من سورة  ) ١٩( الّسبئيني ومتزيقهم يف اآلية      جاء الكالم حول إفساد   : خامساً
ـ       "... :سبأ، وختتم بقوله تعاىل     " ّباٍر شـكورٍ  إنّ يف ذلك آلياٍت لكـلّ َص

 العلم بأنّ  مع .)شكور(تمتا بكلمة   قد خُ ) ١٩و١٣: ( هنا أنّ اآليتني   والالفت
وعلى .  مّرات)٦(هذه الكلمة، كصفة للبشر، مل تتكرر يف القرآن الكرمي إال       

                                             :ك، إليك هذه املالحظات العددّيةضوء ذل
 )١٩(من سورة سبأ هو     ) ١٩ و ١٣: ( عدد كلمات كل آية من اآليتني      )١

                            .١٩وال يوجد آية أخرى يف الّسورة عدد كلماهتا .كلمة
وهذا التساوي يف عـدد     .  حرفاً )٨٤( هو    عدد حروف كل من اآليتني     )٢

                                                     . احلروف والكلمات يلفت االنتباه
 : إذا ضربنا عدد احلروف يف عدد الكلمات، يكون الناتج هو)٣
 من سورة سبأ تتحدث عن أوج       ١٣ ومبا أنّ اآلية     .١٥٩٦ =) ٨٤×١٩ (

 ومبـا أنّ    ،١٤ قبل احلديث عن وفاته يف اآلية        ،سالم عليه ال  ،ملك سليمان 
 حيتمـل أن يكـون       والذي  تتحدث عن إفساد الّسبئيني ومتزيقهم،     ١٩اآلية  

 مشترك بني   ١٥٩٦ ومبا أنّ العدد     ،مواكباً إلفساد بين إسرائيل ومتزيق دولتهم     
 ،اآليتني، فهناك احتمال أن يكون هذا العدد يشري إىل بداية ملك سـليمان            

والذي عزز لدينا هذا االفتراض املالحظات      . الّسالم، وعالقته باإلسراء  عليه  
                                                                              :  اآلتية
 العهـد   يف ، وذلك وفق ما جـاء      سنة )٤٠( سليمان عليه السالم     لك مَ )أ

 عليـه   ، عدد السنني مـن وفاتـه      وعليه فإذا أضفنا هذا العدد إىل     . ٧٠القدمي
 

وكانت األيام اليت ملك فيهـا سـليمان يف أورشـليم علـى                     : "...   سفر امللوك األول، اإلصحاح احلادي عشر       ٧٠



 ٨٠

                                                                                                                                            

                     .١٥٩٦ =) ٤٠+ ١٥٥٦: (السالم، إىل سنة اإلسراء، يكون الناتج
والالفت هنا أنّ هذا    .  كلمة )١١١(: آيات قصة سبأ هو    كلمات    عدد )ب

                                                     .  هو عدد آيات سورة اإلسراء
 من  ١٩ هنا أنّ عدد اآليات من بداية سورة اإلسراء، إىل اآلية            املفاجأة )ج

                                              !!فتأّمل   .آية )١٥٩٦(سورة سبأ، هو 
إنّ سليمان عليه الّسالم قد     : إستناداً إىل ما سبق ذكره ميكن أن نقول               

والالفت هنا أنّ جممـوع     .  قبل اإلسراء  ١٥٥٦م، املوافق   .ق٩٣٥تويف سنة   
 أنّ هذا هـو ترتيـب سـورة    وال ننسى، )١٧(أرقام كلّ من العددين هو  

وإذا مجعنا  . كلمة١٥٥٦اإلسراء يف املصحف، وأنّ عدد كلمات الّسورة هو         
 وهذا ترتيب سورة سبأ     ٣٤= ) ١٧+١٧: (أرقام العددين معاً يكون الناتج    

 .يف املصحف
                                 

 
  .وحنن هنا نستأنس وال جنزم، ألننا نعلم أنّ العهد القدمي ليس حبجة يف التاريخ". كل  إسرائيل أربعني سنة
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 اجلُمَّل حساب
 
 

حرفاً، أّمـا األحـرف     ٢٩ ة للغة العربية من   تتألف األحرف اهلجائيّ  
 حرفاً، على اعتبار أنه ال فرق يف األجبدّية بـني األلـف             ٢٨األجبدية فهي   

، وارتباط هذا الترتيب مبا يسمى      الترتيب األجبديّ  يهمنا هنا    والذي .واهلمزة
 ة، ومن هنا جنـد أنّ حساب اجلََُّمل، وهو حساب استخدم يف اللغات الّساميّ   

: ، وتزيد العربية  )التاء(ة العربية حىت حرف     األجبدّية العربية تتطابق مع األجبديّ    
 ). ث، خ ، ذ ، ض ، ظ ، غ ( 

، وما ارتبط به مـن      جبدّيليس من الّسهل معرفة أساس الترتيب األ      
 إذ تعددت األقوال يف ذلك، حبيث يصعب اجلزم         ؛حساب يف اللغات الّسامّية   

وقد يكون هلذا احلساب أساس ديين؛ فرجال الدين اليهـودي          . أو الترجيح 
يستخدمونه كثرياً، وقد استخدمه املسلمون يف التأريخ، وبالغت املتصّوفة يف          

وال يبعـد،كما   . ر والكهانة، والشعوذة  استخدامه،كما استخدمه أهل الّسح   
قلنا، أن يكون هلذا احلساب أساس ديين، مث دخلـه الّتحريـف والتبـديل              

 . ء يِّوالتوظيف السَّ
 يف الشمال املغريب قليالً عن الترتيب املشتهر        خيتلف الترتيب األجبديّ  



أجبد، هـوز، حطـي ،كلمـن،       : ( واملستخدم قدمياً وحديثاً، والذي هو      
 عنـد   ،وتنتهي األجبدية العربية، كما قلنا    ).  شت، ثخذ، ضظغ  سعفص، قر 

 :وقد أُِعطَي كل حرف قيمة عددية على الصورة اآلتية ). قرشت (
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أنه ال فرق يف القيمة العددّيـة بـني         ) اجلُّمل  (يالحظ يف حساب             

ـ األلف واهلمزة، العتماده على األحرف األجبدية، ولـيس          وقـد  . ةاهلجائّي
م هذا احلساب ألغراض كثرية، واستخدمه املسـلمون يف التـأريخ           استخِد

 : ومن األمثلة على ذلك. ..وغريها، للمعارك، والوفيات، واألبنية
وهو من سالطني املماليك الُبرجّية،     ) برقوق  ( لطان  عندما تويف السّ   

).  يف املشـمش     : (قام بعض الظرفاء بصياغة عبارة حتدد تاريخ وفاته، وهي        
:والقيمة العددية هلذه العبـارة هـي      . املشمش يفوعليه تكون وفاة برقوق     

تكون   وعليه ٨٠١ ) =٣٠٠+٤٠+٣٠٠+٤٠+٣٠+١+١٠+٨٠ ( 
 هـ٨٠١بتاريخ ) برقوق (وفاة الّسلطان 
                                                                              :مثال آخر
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 : ، فرثاُه صديق له، وأّرخ لوفاته فقال)الّدلنجاوي (تويف شاعر امسه 
 سألُت الّشعَر هل لَك من صديٍق        وقد سكَن الّدلنجاوّي حلــده  
 فصاَح وخّر مغشياً عليــــه       وأصبح راقداً يف القرب عنــده  
 دهـمات الشعُر بع: لقد أّرخُت فقلُت ملن يقول الشعر أقِْصــر        
 

لقد " : أعطى الشاعر كلمةً مفتاحّية تدلنا كيف حنسب، حيث قال        
وكان ميكـن   ). أّرخت   ( أي، احسبوا العبارة اليت تأيت بعد كلمة         "أّرخت  

 كلمات أخرى فيها معىن احلسـاب، أو اإلحصـاء، أو            الشاعر أن يستخدم 
ة الـيت   حتمل القيمة العدديّ  العّد، أو التأريخ، أو كلمات تشري إىل اجلُملة اليت          

 تاريخ وفاة   )مات الشعر بعده  (: ويف هذا املثال، ُتَحّدد عبارة    . أرادها الشاعر 
  :   الدلنجاوي

)٥+٤+٧٠+٢+٢٠٠+٧٠+٣٠٠+٣٠+١+٤٠٠+١+٤٠ (  =
 ).هـ١١٢٣(

واضح أنّ استخدام هذا احلساب يف التأريخ ال غبار عليه من وجهة            
إال أنّ استخدام اجلُمَّل يف     . بيل االصطالحات النظر الّشرعّية، ألنّ األمر من ق     

 .  والتنجيم، أساء إىل هذا احلساب الربيء، والكهانة، والشعوذة،الّسحر
حممد بن عمر نووي اجلاوي، مفّسر، متصّوف، من فقهاء الشافعية،          

 هـ، له مصّنفات كـثرية،    ١٣١٦ وتويف فيها سنة     ،هاجر إىل مكة املكرمة   
: وّمسيتُه مع املوافقة لتارخيه   : " لدين، جاء يف مقّدمته    يتألف من جم   منها تفسريٌ 

واضح من هذا الكالم أنّ املؤلف قـد        " مراح لبيد لكشف معىن قرآن جميد       
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ّمل تاريخ بداية تصنيفه له، والـذي  اختار اسم التفسري ليوافق يف حساب اجلُ      
 قصدنا هبذا املثال الّتعريف مبوقف بعض علماء املسلمني          وقد .هـ١٣٠٤هو  

من مسألة حساب اجلُّمل ، حيث ال جيدون غضاضة يف استخدامه عنـدما             
يؤرخون، أو يطلقون األمساء، حىت عندما تكون التسمية لكتاب يف تفسـري            

فلماذا ال نعيد النظر، ونؤّصل هلذه      . القرآن الكرمي، وما ذلك إال عن توارث      
 . املسألة، فقد وجدنا يف ذلك اخلري الكثري

أنه عليه الصـالة    : " اوي لفاحتة سورة البقرة     جاء يف تفسري البيض   
كيف نـدخل   :  ملّا أتاه اليهود تال عليهم أمل البقرة، فحسبوه وقالوا         ،والسالم

. ته إحدى وسبعون سنة، فتبسم رسول اهللا، صلى اهللا عليه وسلم          يف دين مدّ  
فقالوا خلطت علينا فال ندري     . املص، والر، واملر  :  فهل غريه ؟ فقال      :فقالوا
 فإن تالوته إّياها     : " يقول البيضاوي معقباً على هذا احلديث       "يها نأخذ   بأ

 إذن يعترب البيضاوي أنّ      . .." على استنباطهم  وتقريرهمهبذا الترتيب عليهم،    
وجـاء يف   . الرسول، صلى اهللا عليه وسلم، قد أقّر اليهود يف اسـتنباطهم            

أخرجه البخـاري   هذا احلديث   ): " حاشية الشهاب على تفسري البيضاوي    (
".                  وسنده ضعيف...يف تارخيه، وابن جرير، عن طريق ابن إسحاق الكليب

وعليه ال نستطيع أن نركن إىل استنباط البيضاوي، ولكن يف املقابل مل يرد 
شيء عن الرسول، صلى اهللا عليه وسلم، ينفي أن يكون حلساب اجلُمَّل 

 تقم احلّجة على النفي أو على اإلثبات، وإن كان اإلثبات أصل ديين، ومل
وال نستطيع أن نبين على هذا . عيفأرجح على ضوء هذا احلديث الّض

ّخر الرجحان، ولكن ميكن لنا باالستقراء أن نثبت بأنّ القرآن الكرمي قد اّد
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ة  ولدينا من الشواهد القرآنّي. أو ُجَمٍل، أو كلماٍت،بعض األسرار يف حروٍف
ما يؤكّد وجود حساب اجلُمَّل يف األلفاظ والعبارات القرآنّية، كيف ال، وقد 

إنّ من معاين الباء، : وما الفرق بني قولنا. نزل القرآن الكرمي بلساٍن عرّيب
ولكن كيف ميكننا ! إنّ من معاين الباء اثنان ؟:  والتبعيض، وقولنا،اإللصاق

ال بد أن : نقول! اً ؟اً عددّيحتمل سّرأن نعرف أنّ عبارة ما يف القرآن الكرمي 
وسيجد القارئ . َيثُبت ذلك بطريق من طرق اإلثبات املقبولة شرعاً أو عقالً

أنّ مسلكنا يف هذه املسألة مسلك جديد، ال ميتُّ بصلة إىل مسلك املتصّوفة، 
 .أو غريهم، ممن أصابوا أو أخطأوا، أو احنرفوا

 ،َرْسم القرآن الكرمي  ة عندما نعلم أنّ     يكتسب حساب اجلُمَّل ِصدقيّ            
أي بإشراف الرسول صلى     ، هو رسم توقيفيّ   ،ى بالرسم العثماين  الذي يسمّ و

سُهل اليوم إثبات ذلك  َي وَ .اهللا عليه وسلم وحياً، وهذا ما عليه مجاهري العلماء        
وقد تبني لنـا أنّ     . بعد اكتشاف بعض البىن الّرياضّية املعجزة للقرآن الكرمي       

أو  ، ميكن التوصل إليها عن طريق حسـاب اجلُّمـل          قد ا الرسم أسراراً،  هلذ
وعلـى  ،  ذكر ما له عالقة مبوضوع هذا الكتاب      ب هنا   سنكتفي ولكننا   .غريه

 .وجه اخلصوص املسائل اليت تعيد تأكيد ورسم ما ورد يف الفصول السابقة
ـ ... ": ، للدكتور مصطفى الرفـاعي    )إسالمنا(جاء يف كتاب               ا م

ذكره صاحب كتاب مشارق أنوار اليقني، احلافظ رجب الربسي، من أنـه            
 " كلّ شٍئ فَّصلناُه تفصـيالً     وَُ"  :روي عن  ابن عباس، يف تفسري قوله تعاىل        

وعليه سـنقوم هنـا     ٧١...".حبساب اجلُّمل معناه شرحناه شرحاً بّيناً     : قوله
 

 .١٩٧  صفحة  ٧١
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ل املتعلّقة  باستعراض بعض مسائل هذا احلساب، وعلى وجه اخلصوص املسائ        
 :هبذا البحث

 وقلنا من بعدِه لبين إسـرائيلَ       ":  من سورة اإلسراء   ١٠٤جاء يف اآلية    ) ١
 سبق أن أشـرنا     ". لفيفاً    جئنا بكم   اآلخرةِ  وعدُ َءفإذا جا اسكنوا األرض،   

 نبـوءة    من بداية الكالم يف     حالة بدأنا العدّ   يف ،)لفيفاً(إىل أنّ ترتيب كلمة     
تان  مرّ "فإذا جاء وعد اآلخرة     " : د تكررت مجلة   وق .١٤٤٣ هو     ،اإلسراء

 ُتقـرأ   )اآلخرة( أنّ كلمة    وإذا علمنا . الثاين عند احلديث عن زوال اإلفساد    
فإذا جاء وعُد االْخرِة جئنا بكم      " :  تكون املفاجأة أنّ ُجمَّل    )االْخرة(أيضاً  
 !!  فتأّمل٢٠٢٢ هو "لفيفاً 
 وقلنـا   ،١٤٤٣ة سورة اإلسراء هو     يف نبوء  )لفيفا(قلنا إنّ ترتيب كلمة      )٢

وفق قراءة   ،٢٠٢٢هو  ) فَِإذَا َجاَء َوْعُد االِْخَرِة ِجئَْنا ِبكُْم لَِفيفاً        ( : إنّ ُجّمل 
املوافق للعـام    ٥٧٨٢وهنا نسأل أين العام العربي      ). االْخرة(ورش لكلمة   

 .  هـ ؟١٤٤٣م والعام ٢٠٢٢
 يعين أن ترتيب الكلمات     ،وهذا١٤٤٣ يف النبوءة هو     لفيفا ترتيب كلمة    إنّ

 ١٤٤٧،  ١٤٤٦،  ١٤٤٥،  ١٤٤٤:  هـو  لفيفـا األربع اليت تـأيت بعـد       
املفـاجئ هنـا أنّ     و "…َوِبالَْحقِّ أَْنَزلَْناُه َوِبالَْحقِّ َنَزل     "  :والكلمات هي 

 .٥٧٨٢جمموع ترتيب هذه الكلمات هو 
 سنة  )٧٦( لـ هو يوم اكتمال ا    )  آذار ٥( سبق أن لفتنا االنتباه إىل أنّ        )٣

والذي هو تاريخ اهلدنة األوىل، وبالتايل       م،١٠/٦/١٩٤٨ة، ابتداًء من    قمرّي
 : وعليه إليك هذه املالحظات. القيام الفعلي لدولة إلسرائيل
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إىل هنايـة     آذار ٥إذا بدأنا العّد من يـوم        و . هو يوم سبت   م٢٠٢٢ آذار   ٥
 ُجّمـل  ،والالفت هنا أنّ هذا هو    ٣٠٢السنة، يكون جمموع عدد األيام هو       

 . وفق رسم املصحف) إسرءيل(
 ١٤٠١   = ُجّمل آذار + ٥+  ُجّمل السبت 
١٤٠١     = ٩٠٣  +   ٥ + ٤٩٣ 

 ١٤٠١ = ٧٢)ألفان واثنن وعشرون (: ُجّمل  
هـو  ) ثنن وعشرون األفان و + آذار   + ٥ +السبت  : (وعليه يكون جمموع  

ـ   : "  وهذا هو ُجمَّل قوله تعاىل     ٢٨٠٢ لـى الـذين     ع بُتإّنما ُجِعلَ الّس
ذكر فيهـا كلمـة     وهذه آخر آية يف ترتيب املصحف يُ      ٧٣..."اختلفوا فيه 

إىل  م٦٢١نني من سنة اإلسـراء      عدد السّ  أنّ  يف هذا املقام   والالفت .بتالّس
  ١٤٠١ = )٦٢١ – ٢٠٢٢ (:م هو أيضأ٢٠٢٢ً

 عندما نأخذ التاريخ الراجح عند العلماء، جند أنّ حادثة اإلسـراء قـد              )٤
عدد يف  وقد الحظنا تكرر هذا ال    . ٧٤ من السنة القمرّية   )٧٦(م  وقعت يف اليو  

 ٧٦وفاجأتنا اآلية   .  أّنه العمر املتوقّع لدولة إسرائيل     سورة اإلسراء، وال ننسى   
 :وإليك اآلن هذه املفاجأة. فززعندما درسنا الكلمات املشتقّة من اجلذر 

ـ      ُع وُجمَّل  "له  الذي بركنا حو  "  :ّرف املسجد األقصى يف القرآن الكرمي ب
 ترتيبها بني    اليت  فما هي الكلمة   ١٠٦٣ رمسها العثماين هو   وفق   هذه العبارة 

 
 ).اثنن(في القرآن الكریم أیضًا بدون ألف هكذا ) اثنان( وردت آلمة ٧٢
 . راجع باب السبوت بعد قليل. ١٢٤:   النحل ٧٣
 . ربيع أول١٧  أي  ٧٤
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  : ؟١٠٦٣  سورة اإلسراءكلمات
 .   واللبث يتعلّق بالزمن، )يلبثون(إّنها كلمة ) أ
 . من سورة اإلسراء٧٦الالفت أنّ هذه الكلمة وردت يف اآلية ) ب
 ٧٥ ؟١٠٦٣فنا إليه  فماذا لو أض٥٩٨هو ) يلبثون(ُجمَّل ) ج
 مضافاً         ١٤٤٣ واملفاجأة هنا أنّ هذا هوالعدد       ١٦٦١ =) ١٠٦٣+٥٩٨(

 !!  فتأّمل١٦٦١) = ٢١٨+١٤٤٣ ():هجري(إليه ُجمَّل كلمة 
 ذلكم، وبالتايل مل يبق يف      .ق٧٢٢أسقط األشورّيون دولة إسرائيل سنة      ) ٥

وعنـد  . م.ق٥٨٦اليت استمر وجودها حىت سـنة       و ،العام إال دولة يهوذا   
 وعنـد   .٧٦)هوشع( وامسه   ١٩ ترتيب امللك هو   إسرائيل كان     دولة سقوط

 وإليـك هـذه     ).ِصدِقّيا( وامسه   ١٩  ترتيب امللك أيضاً   سقوط يهوذا كان  
 :املفاجأة

  العـام  بعد اليت بقيت    الدولة وال ننسى أّنها     ٧٢٢ُجمَّل كلمة يهوذا هو     ) أ
 .م.ق٧٢٢
ـ   إسرائيل زال اإلفساد      دولة بسقوط) ب اً، واكتمـل الـزوال     األول ُجزئّي

 هو) دقّياِص+ هوشع  (والالفت هنا أنّ ُجمَّل     . م.ق٥٨٦  يهوذا  دولة بسقوط
 !! فتأّمل  ٥٨٦
 وكأهنا  وعد اآلخرة،  سورة اإلسراء هي الّسورة اليت  تتحدث عن نبوءة           )٦

 وهـذا   )١١١(هو  ) الوعد(سورة الوعد، وقد لفت انتباهنا أنّ ُجمَّل كلمة         
 

 .وهذا مسلك يتكرر كثرياً يف حبوثنا العددية.   أي نضيف إىل ُجمَّل الكلمة ترتيبها يف السورة ٧٥
 .١٩   املقصود أنّ عدد امللوك من بداية انشقاق الدولتني إىل زوال كلًّ منهما هو  ٧٦
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 .سورة اإلسراءعدد آيات 
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 الّسبوت
 

 :الّسبت يف اليهودّية
   
وقال الرب ملوسى يف جبـل      ") : ٢٥(، اإلصحاح   )الالويني(جاء يف سفر      

 مىت جئتم إىل األرض اليت أهبكم، ال تزرعوها يف          : أوص بين إسرائيل   :سيناء
م كرمك سـت سـنوات،      السنة السابعة، ازرع حقلك ست سنوات، وقلّ      

 ،للربسبتاً  وأما السنة السابعة ففيها تريح األرض وتعطلها        . لتهماوامجع غ 
ال حتصد زرعك الذي منا بنفسـه،       . م كرمك قلّ وال تُ  ،ال تزرع فيها حقلك   

 وبعـد   " وال تقطف عنب كرمك املُْحول، بل يكون سنة راحٍة لـألرض          
... ": )٢٦(تفصيل أحكام شريعة السنة السابعة هذه، يقول يف اإلصـحاح           

رمت لفرائضـي   ن تنكّ إإن عصيتموين ومل تعملوا بكل هذه الوصايا، و       ولكن  
 بل نكثتم ميثاقي، فإين ابتليكم      ،وا بكل وصاياي  مل ومل تع  ،وكرهتم أحكامي 
 عليكم سيفي وأُالحقكم،    ُدّرَجأأُشتتكم بني الشعوب، و   ... بالرعب املفاجئ 

ض راحة   عندئٍذ تستويف األر   . ومدنكم إىل خرائب   ،ل أرضكم إىل قفر   وأُحّو
حينئٍذ ترتـاح   . سبوهتا طوال سنني وحشتها وأنتم مشتتون يف ديار أعدائكم        

ض يف أيام وحشتها عن راحتها اليت مل         فتعوّ ، وتستويف سنني سبوهتا   ،األرض
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  .٧٧"... تنعم هبا يف سنوات سبوتكم عندما كنتم ُتقيمون عليها
وسـىب  ... ": )٣٦(اإلصحاح  ) أخبار األيام الثاين  (وجاء يف سفر              

نبوخذ نّصر الذين جنوا من السيف إىل بابل، فأصبحوا عبيداً له وألبنائـه إىل              
وذلك لكي يتم كالم الرب الذي نطق به على لسان          . أن قامت مملكة فارس   

 حىت تستويف األرض سبوهتا، إذ أهنا بقيت من غري إنتاج كـل أيـام               ؛إرميا
: بصيغة أخـرى  العبارة  ووردت هذه   . ٧٨" خراهبا حىت انقضاء سبعني سنة    

 إلكمـال  ، ألهنا سبتت يف كل أيام خراهبا   ،حىت استوفت األرض سبوهتا   ..."
 .٧٩" سبعني سنة

 
        :بت يف القرآن الكرميالّس
 

ـ  وعلى وجه اخلصوص     ،ة بالزوال اكرة اليهوديّ بوت يف الذّ  ارتبط السّ      ا مب
 الدنيا سـتزول يف     أنّب بعضهم يعتقد     أنّ نا، وقد وجد  املقّدسةيتعلق باألرض   

 وخالصة األمر   . تعين الزوال  أللْف السابعة عربي، وهذا ألن ا   ) ٦٠٠٠(العام  
وواضح يف القـرآن الكـرمي أنّ شـريعة    ). ٧(بوت له عالقة بالعدد    أنّ السّ 
. بت هلا وجود يف دين موسى عليه السالم، بغض النظر عن التفصـيالت        الّس

مـّرات،  ) ٥( يف القرآن الكرمي      تكررت )بتالّس(ومما يلفت النظر أنّ كلمة      

 
 .١٦٦ وص ١٦٣ ص -رمجة تفسريية  ت- كتاب احلياة -  الكتاب املقدس ٧٧
 .  املرجع السابق ٧٨
 .٤٤٥ بريوت صفحة - املطبعة األمريكانية - ١٩٤٦ مجعيات الكتاب املقدس املتحدة -  الكتاب املقدس ٧٩
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.  مـّرات  ٧ يكون اجملمـوع     ،)سبتهم، يسبتون (وإذا أضيف إليها كلميت     
، )السبت، سبتهم، يسـبتون   : ( كلمات منها وهي   ٣ويلفت النظر أيضاً أنّ     

كـر لكلمـة    أنّ آخر ذِ  و ٧.٨٠ اليت ترتيبها يف املصحف   وردت يف الّسورة    
 يف خواتيم    من سورة النحل، أي    ١٢٤ يف اآلية     تِرد بت يف القرآن الكرمي   الّس

                                                           . سورة اإلسراءالسورة اليت تسبق
 

 :الّسبوت يف التاريخ
 
ة فيها عـن    الشمسّي فكم تزيد .  سنوات ٧ضت  مبوت تكون قد    كل سُ يف   

 يف  ٧٦رنا بـالرقم    ذكّوهذا يُ .  يوماً ٧٦أهنا تزيد   ؟ الالفت لالنتباه     ةالقمرّي
.  اليت تتحدث عن اإلخـراج     ٧٦ اآلية    وعلى وجه اخلصوص   سورة اإلسراء، 

 يف املاضـي    ُسـنَّة  هو   ٧٦ ما ذكر يف اآلية       فهي تنص على أنّ    ٧٧أما اآلية   
= ) ١١÷٧٧: (وعليه . كلمة ١١والالفت أنّ عدد كلماهتا هو      . واملستقبل

من سورة النحل، واليت هي     ) ١٢٤(د الكلمات من اآلية     ويلحظ أنّ عد  . ٧
 وحىت قوله تعاىل من سورة      آخر آية يف ترتيب املصحف يذكر فيها السبت،       

  . كلمة)٧٧( هوأيضاً ..."وآتينا موسى الكتاب" : اإلسراء
 فوجـدنا أنّ هلـذا      ،ة وحدة رياضيّ  ٧ الرقم   نتخذ من  أن   ناقد رأي          ل

 هلذا كله عالقة ُجبمَّل      واملدهش أن جند   .سةألرض املقدّ العدد عالقة بتاريخ ا   

 
 .١٦٣:   األعراف ٨٠
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املسجد احلرام، املسجد األقصى، بنوا إسرءيل،      : (العبارات اآلتية و الكلمات
وبعض هذه الكلمات   ). ، اإلسراء بتبين إسرءيل، بين إسراءيل، إسرءيل، السّ     

) إسـرائيل (فكلمة  . خيتلف لفظها عن كتابتها، وفق رسم املصحف العثماين       
خـتالف يف   اال هذا يـؤّدي إىل      ختالفواال )إسرءيل(تكتب يف املصحف    
  سـنة  ١٣بوت يف    عدد السّ  مالحظة أنّ  وجيدر أخرياً    .القيمة العددّية للكلمة  

 سـنة  ١٤ حىت تكتمل   ،ات سنو ٧ لـكما هو يف ا     سبوت واحد،   هو ،مثالً
 ...وهكذا

 ،٣٦٥ل هي   ّماجلُ وفق حساب    )يلءبين إسرا (: ة لعبارة القيمة العدديّ          
  للمصـحف  سم العثماين لكن وفق الرّ  و. ةنة الشمسيّ وهذا هو عدد أيام السّ    

ا عبارة  أّم). ٣٦٤(ة  فتصبح القيمة العدديّ  ) يلءسرإبين   (:، هكذا )ألفاً(تنقص  
سـم  وال ختتلف هذه القيمة يف الرّ      .)٣٦١(ة  فقيمتها العدديّ ) يلءبنو إسرا (

أًضـيفت إىل كلمـة     ) يلءإسر(ن كلمة    األلف اليت ُحذفت م     ألنّ القرآين،
) ٣٦١( وعليه يكون اجملموع أيضـاً       ،)بنوا إسرءيل : (، فتكتب هكذا  )بنوا(

املسـجد  (: ة لعبـارة   القيمة العدديّ  الالفت هنا أنّ  و .)١٩×١٩( وهذا هو 
 املسـجد    مع مالحظة أنّ   )٣٦١( وفق الرسم العثماين، هي أيضاً       )االقصا

  أيضـاً  اليت تسمى و ، إال يف سورة اإلسراء    األقصىمل يذكر يف القرآن الكرمي    
ـ   و )!!بنوا إسراءيل (، ومن غري إضافة     )بين إسرائيل (سورة   ة القيمـة العددّي
القيمـة   يف حـني أنّ   . )٣٠٢(وفق الرسم العثماين هي     ) سرءيلإ(لكلمة  
املسـجد  (ا القيمة العددية لعبارة      أمّ ،)٤٩٣(هي  ) السبت(ة لكلمة   العددّي
:  وعليه يكون جممـوع ُجمُّـل      .)٢٢×١٩ (وهذا هو  )٤١٨( فهي) احلرام
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  ).٤١×١٩(أي ) ٧٧٩(هو )  املسجد احلرام +املسجد األقصا(
 دخـول    إذ متّ  ،٨١م. ق ٥٨٦ سـنة     بالكامل ة األوىل كان فناء املرّ           

 ، املرة الثانية فكـان    حصولا  أّم.  كما سبق وأسلفنا   ،القدس وتدمري اهليكل  
 الثانيـة   واملرحلـة  م،١٩٤٨  سنة رحلة األوىل  امل ؛ على مرحلتني  ،مكما تقدّ 

 قيام إسرائيل اجلُزئـي     وسبق أن أشرنا إىل أنّ    . م١٩٦٧دخول القدس سنة    ب
م ١٩٦٧وكانت هدنـة    .  وهو تاريخ اهلدنة األوىل    م١٠/٦/١٩٤٨كان يف   
  والثـاين   واهليكل  األول  تدمري اهليكل  فإذا عرفنا أنّ  . ٨٢ أيضاً ١٠/٦بتاريخ  

يف العـامني   ) ١٠/٦( تـاريخ    م أدركنـا أنّ   . ق ٥٨٦ عام    آب ٨كان يف   
) م١٩٤٨ -م  .  ق ٥٨٦(جيعل أي مجع للسنني من      ) م١٩٦٧ ، م١٩٤٨(

 وعليه جنـد أنّ   .  شهرين  عن االكتمال  ينقص) م١٩٦٧ -م  . ق ٥٨٦(ومن  
  ُجمَّل ، وهذا هو   سبوتاً ٣٦١هو  ) م١٩٤٨ -.  ق ٥٨٦(بوت بني   عدد السّ 

 عـدد    وأنّ .وفق رسم املصـحف   ) املسجد األقصا  (وُجمَّل) بنوا إسرءيل (
بـين   (ُجمَّل وهذا هو    )٣٦٤(هو  )  م ١٩٦٧ -م  . ق ٥٨٦(بوت بني   الّس

بوت رقم   القدس كان السّ   اليهود وبعد دخول    .وفق رسم املصحف  ) إسرءيل
 وبذلك اكتملـت دورة     وفق اللفظ، ) بين إسراءيل ( هو ُجمَّل    وهذا )٣٦٥(

 . ٨٣فلكية
ر الكلدانيون  ، ودمّ )م. ق ٧٢٢(ائيل سنة   ر األشوريون مملكة إسر   دّم         

 
 .  راجع الفصل األول وكذلك الفصل الثاين٨١
١٩) = ١٩٤٨ -١٩٦٧   ( ٨٢ 
ورها األرض حول نفسها يف الوقت الذي تكون فيه قد دارت حول الشمس هو عدد املرات اليت تد) ٣٦٥(  ألن ٨٣

 .مرةً واحدة



 ٩٥

                                                          

ـ   أكثـر  امتّد) يهوذا( مملكة   مر عُ  أي أنّ  ،)م. ق ٥٨٦(مملكة يهوذا سنة     ا مب
 . سبوتاً)١٩( ويف هذه املّدة هناك ،سنة) ١٣٦ (لـيقارب ا
سـاالت بلغـات األقـوام       وقد نزلت الرّ   ٨٤اللغة اصطالح بشري،           
 مـن قبيـل      أيضـاً  هو امليالدي،ب أو   اهلجري،ب التأريخ    أنّ ونرى. املختلفة

، فـإنّ    بعد ميالد املسيح   ١٩٩٣ هذا العام هو      إنّ  مثالّ  فإذا قيل  االصطالح؛
 ،سـنة ١٩٩٣ أننا جنزم بأن املسيح عليه السالم قد ولد قبـل            ذلك ال يعين  

 . الذي قد يكون واقعياً، وقد ال يكون       ،ولكننا تواطأنا على هذا االصطالح    
إنّ اجتماعنا على هـذا التـأريخ جيعلـه معتمـداً            ف  ذلك غم من وعلى الرُّ 
  .،كما هي اللغةوصحيحاً

وينتهي ... " ):اهللا واإلنبياء يف الّتوراة والعهد القدمي     (     جاء يف كتاب       
) منبتاح( فرعون اخلروج هو     إىل تأييد فرضه بأنّ   ) وكايبموريس  (الدكتور  

 ،م.  ق ١٢٢٤ سـنة    م عرش مصـر    منبتاح تسنّ  ومبا أنّ . ابن رمسيس الثاين  
وحكم مصر ملدة عشر سنوات يف أحد األقوال، وعشرين عاماً يف قوٍل ثاٍن،             

 ٨٥") م.  ق ١٢٠٤(أو  ) م. ق ١٢١٤(ا أن تكون سـنة      فإن سنة اخلروج إمّ   
 :املالحظاتوعلى ضوء ما سلف إليك هذه 

  .٨٦م كان اخلروج من مصر. ق١٢٠٤
 .م كانت وفاة سليمان عليه السالم. ق٩٥٣

 
 .  هناك من العلماء من يرى أنّ اللغة العربّية توقيفّية، وحنن هنا ال نقصد أن نرّجح قوال على آخر ٨٤
 بريوت، ودار –لشامية  الدار ا-م ١٩٩٠ - ١ ط-حممد علي البار .  د-   اهللا واألنبياء يف التوراة والعهد القدمي ٨٥

 .٢٢٩ دمشق  ص-القلم 
 .   مع مالحظة أنه أحد احتمالني٨٦
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 .ماليةكان تدمري دولة إسرائيل الّشم . ق٧٢٢
 .م كان تدمري دولة يهوذا اجلنوبية. ق٥٨٦
 دخـول   ، مثّ إسـرائيل قيـام    :سنوات هي م٢٠٢٢ و م١٩٦٧ م و ١٩٤٨
  : أنّ فيما سلفوالالفت لالنتباه .راجحاًعاً ع توقّ الزوال املتوقّ مثّالقدس،

 وهـذا  ،اً سـبوت  ٣٦٥م يساوي .ق١٢٠٤ة قبل عام    نني العربيّ  عدد السّ  )أ
 .ة واحدة لألرض حول الشمسساوي دورة فلكّيي
 أي ، سـبوتاً ٣٨م هنـاك  . ق٩٣٥م إىل العـام   . ق ١٢٠٤ من العام    )ب
)٢×١٩ .( 
  عـام   م إىل زوال الدولة الثانيـة     . ق ٧٢٢ عام   ولة األوىل  من زوال الدّ   )ج

 . سبوتا)١٩(م هناك . ق٥٨٦
 هنـاك   م١٩٤٨  الثانيـة  م إىل قيام املرة   . ق ٥٨٦ة األوىل    من زوال املرّ   )د

 .٨٧)١٩×١٩(أي .  سبوتا٣٦١ً
 ٣٦٤هنـاك   م  ١٩٦٧ عـام    العودةم إىل   .ق ٥٨٦  من اخلروج عام   )هـ 

  .، وفق رسم املصحف)بين إسرءيل( وهذا كما أسلفنا ُجمَّل .سبوتاً
 يكون بعد دخول القدس، وبذلك تكتمـل دورة         )٣٦٥(بوت رقم    السّ )و

 قبل تاريخ اخلروج من     تبود نفسه للسّ   وهو العد  .ت من الّسبو  ة واحدة فلكّي
 .، وفق اللفظ)بين إسراءيل( وهو ُجمَّل .، كما ورد يف البند أمصر
 م.ق٩٣٥  من وفاة سليمان عليه السـالم   تبو عدد السّ  )ز

 وعـدد   .)٤٢٢( هـو    م٢٠٢٢إىل الزوال املتوقع عـام      
 

 . راجع الصفحات القليلة السابقة٨٧
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حـىت تـاريخ وفـاة      ) العربي(ريخ  أ الت بوت من بداية  الّس
 سبوتاً، وعليـه يكـون      )٤٠٣(م هو   سليمان عليه السال  

                                                               .سبوتا١٩ًالفرق 
 هو  م٢٠٢٢ م إىل . ق ٩٣٥ من وفاة سليمان عليه الّسالم       الّسبوتعدد   )ح

 ! فما هو هذا العدد ؟،٤٢٢
 يكـون   ،امسهـا  إىل ُجّمل    ،آياهتا إىل عدد    ، سورة اإلسراء   ترتيب إذا مجعنا 
    .٤٢٢ = )١١١ + ٢٩٤ اإلسراء + ١٧(  :الناتج

وقد وجدنا أنّ عدد الّسبوت     . ٥٧٨٢م يوافق العام العربي     ٢٠٢٢العام   )ط 
 ومعلوم أنّ السبوت فيه معـىن   ٨٢٦ =) ٧ ÷ ٥٧٨٢( :حىت هذا العام هو   

  .٨٢٦  أيضاًهو) سبت بين إسرءيل (ُجّمل واملفاجئ هنا أنّ .االنقطاع
 )٣٦٥(  مـن السـبوت، أي  م اكتملت دورة فلكيـة ١٩٦٩العام  يف  )ي

 ويف هذا العـام     . واخلروج من القدس   ىلولة األو ، ابتداًء من زوال الدّ    سبوتاً
نني ميثـل    هذا العدد من السّ     أنّ هناوالالفت  ) ٥٧٣٠(يصادف العام العربي    

بل علماء اآلثـار    ، والذي ُيستخدم من قِ    ١٤٨٨للكربون   فترة نصف العمر  
الـّدورة  ويقع هذا العـام يف      . ة واحلضارات البشريّ  اإلنسانّية،يد عمر   لتحد
لرسم اوفق  ) يلءإسر( كلمة   ُجمَّلهو  ) ٣٠٢(والعدد    ١٩.٨٩ للعدد   ٣٠٢
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  ١٩ للعدد إسرءيل أي أنّ دولة إسرائيل احتلت القدس يف الّدورة .العثماين
  :، وعليه)٩٥(ل هي مَّيف اجلُ) ميالدي(قيمة كلمة  )ك
فهل .  سبوت )٣٠٢( ويف هذا العدد     ٢١١٧ =)  ٩٥  ميالدي  +٢٠٢٢(

 وال ننسى أنّ آخـر ورود  !؟  أي انقطاعها ،سبوت إسرائيل  علىيدل ذلك   
 جاءت يف خواتيم سورة النحل، واليت يأيت بعدها يف ترتيب           )السبت(لكلمة  

 .املصحف سورة اإلسراء
 ناقد لفت انتباه   و ،ًيف كل سبع سنني     هناك سبوتاً واحدا   نّإسبق أن قلنا     )ل
،٣٠٢ هو )سبع سنني( عبارة ُجمَّل أنّ

                                                          

  !!فتأمَّل  .سرءيلإ ُجمَّل أي 
.  سـنة مشسـّية    ١٥٥٦ م هو ٦٢١م إىل   .ق٩٣٥نني من    السّ عدد         

: م، كما سبق وأن بّيننا، هـو      ٢٠٢٢م إىل   ٦٢١وعدد السنني الشمسّية من     
وسـبق  . ّية سنة مشس  ١٥٥,٦: وعليه يكون الفرق  .  سنة مشسّية  ١٤٠٠,٤

 فـإذا قمنـا بطـرح       . من جمموع الفترتني   ١٩ على١أن بّيننا أنّ هذا هو      
 .م.ق٧٧٩م فسنكون عنـدها يف العـام        .ق٩٣٥ سنة من العام     ١٥٥,٦

  :ويتمّيز هذا العام باألمور اآلتية
   ).٤١×١٩( هو ٧٧٩ )  أ
 ، أي يف   زالت دولة إسـرائيل األوىل     م.ق٧٧٩  سنة من العام   ٥٧ بعد   )ب

 يتوقّع أن تزول إسرائيل     ٩٠م١٩٦٧ سنة من العام     ٥٧ وبعد   .م.ق٧٢٢عام  
 ١٤٤٤) = ٢×٧٢٢: ( يكون الناتج  ٢ يف   ٧٢٢ العدد   ناوإذا ضرب ٩١.الثانية

 
 .  ١٩٦٧ وهذا أيصاً جمموع أرقام العدد ٢٣ هو ٧٧٩  جمموع أرقام العدد  ٩٠
 )٢×١٩×١٩(أي ) ٣٨×١٩( هو ٧٢٢والعدد ).٣×١٩( هو أيضاً ٥٧   ٩١



 ٩٩

 ٧٦ لعمر إسرائيل املتوقّع، أي      ١٩ هذا العدد هو املضاعف      والالفت هنا أنّ  
  .م٢٠٢٢م إىل ٦٢١ من القمرّيةوهو أيضاً عدد السنني 

 .٤١٨هـو   ) املسجد احلرام ( وُجمَّل   .٣٦١هو  ) األقصااملسجد  ( ُجمَّل   )ج
. ٧٧٩) = ٤١٨+٣٦١: ( هـو  اجملموعو ).٥٧(والفرق بني اجلُمَّلني هو     

 وانظر معـي إىل     ).إىل(ُجمَّل    هو )٤١(والالفت هنا أنّ    . )٤١×١٩ (وهذا
 حانَ الـذي  ُسـبْ (: من قوله تعاىل يف فاحتة سورة اإلسراء      ) إىل(موقع كلمة   
   ...). املْسِجِد اَألقَْصاإىل املْسِجِد احلَراِم دِه لْيالً مَنأَْسرى ِبَعْب

 
 :ماذا عن جمموع الّسبوت

 
هـي  ) السـبت (ة لكلمـة    ل فان القيمة العدديّ   ّموفق حساب اجلُ           

سنوات ) ٦(بوت هو السنة السابعة اليت يسبقها       وكما رأينا فإن السّ   ). ٤٩٣(
فما هي الّسنوات الّسـت الـيت       . ابعة يكون االنقطاع يف السّ     مثّ من العمل، 

يكون ) ٦ ( يف العدد  )السبت( كلمة   ُجمَّلبضرب   إذا قمنا ! نقطاع؟االتسبق  
 الذي   العام  بداية نني من  وهذا هو عدد السّ    ٢٩٥٨ =)  ٦×٤٩٣ (:الناتج

 العام الـذي يـزول فيـه         هناية  إىل ،م. ق ٩٣٥ بدأ فيه اإلفساد األّول، أي    
 .م٢٠٢٢اإلفساد الثاين، 

 العبارات ُجمَّل هو جمموع ٢٩٥٨  أنّ العدداملدهشاألمر          
، )اإلسراء(  ُجمَّلهاُمضافاً إلي ،قبل قليل احلديث عنها والكلمات اليت متّ

). ، بنوا إسرءيل، السبت، اإلسراءاملسجد احلرام، املسجد األقصا(:وهي



لها كتابةً ولفظاً أّما اليت خيتلف ُجمَّ. وهذه ال خيتلف ُجمَّلها كتابة أو لفظاً
 واالختالف كما هو ملحوظ ).بين إسرءيل، بين إسراءيل، إسرءيل: (فهي

 بل العدد ٣٠٣ العدد  التارخيّيةمالحظاتناومل يرد يف . إسرءيليف كلمة 
وفيما يأيت . ، وفق الرسم العثماينإسرءيل والذي هو ُجمَّل كلمة ٣٠٢

   :جدول توضيحّي
 

 
 ة وال خيتلف لفظاًكتاب ٤١٨املسجد احلرام   

 كتابة وال خيتلف لفظاً ٣٦١املسجد األقصا 
 كتابة وال خيتلف لفظاً ٣٦١ بنوا إسرائيل

 كتابة ٣٦٤ بين إسرءيل
 لفظاً ٣٦٥ بين إسراءيل

 كتابة ومل يرد لفظاً ٣٠٢ إسرءيل
 كتابة وال خيتلف لفظاً ٤٩٣ السبت
 كتابة وال خيتلف لفظاً ٢٩٤ اإلسراء
 ٢٩٥٨ اجملموع

 
 
 

 
  

   

 ١٠٠



 ١٠١

 أربع دورات
 
 

يومـا،  ) ١١ ( هوةة والسنة القمرّيالفرق بني عدد أيام السنة الشمسيّ          
ـ         وهذا يعين أنّ   .)١٠,٨٧٥٢( قةوعلى وجه الدّ   نة أّي يوم مـن أّيـام الّس

 سنة) ٣٣,٥٨٤٨٧ (يعود إىل العالقة نفسها مع السنة الشمسّية كل       ة  القمرّي
اخلـروج  و  زوال اإلفساد األول   نني من  عدد السّ  نّ أ نا وقد وجد  .مّرةمشسّية  

م ١٩٦٧ املـرة الثانيـة       يف  إىل دخول القدس   ،م.  ق ٥٨٦ سنةمن القدس   
 من الدقّة حبيث تكتمل أّيام هذه الّدورة يف العـام            واألمر ، دورة ٧٦يشكل  
  :ربع دورات بعد دخول القدسأل  اكتمال وعليه يكون هناك.م١٩٦٧

م .ق٥٨٦ عام    من اخلروج   وذلك ،)٣٦٥ (، أي وتب دورة فلكية من السّ    )أ
 فلم تكتمل هـذه     .م١٩٦٩، أي عام     بقليل م١٩٦٧ عام   دخولإىل ما بعد    

 .الّدورة إالّ بعد دخول القدس
ة بعد نة العربّي الّس سنة، وهذا يوافق  ٥٧٣٠ واليت هي    ١٤ دورة الكربون    )ب

 بعـد    فلم تكتمل هذه الـّدورة إالّ      .م١٩٦٩، أي عام     بقليل دخول القدس 
 .دخول القدس

 وفق التـأريخ    ١٩ للعدد   إسرءيلورة   أي الدّ  ١٩  للعدد ٣٠٢ورة   الدّ )ج
قع ي وعليه. ٥٧٣٨، وتنتهي سنة    ٥٧١٩ سنة    من  وتبدأ هذه الّدورة   .العربي
  .، كما أشرنا سابقاً الّدورة هذهبؤرة  يفم،١٩٦٩العام 



 ١٠٢

  مـن خـروج     وتبدأ .سنة مشسية ) ٣٣,٦ ( منها  دورة كل واحدة   ٧٦ )د
 .م١٩٦٧واكتملت يف العام  م.ق٥٨٦

 ، هناك دورة متثل العالقة بني السـنة الشمسـية والقمريـة           نّإقلنا          
  بعد امليالد تقع   )١٩(ورة   الدّ وهذا يعين أنّ  .  سنة مشسية  )٣٣،٦(ومقدارها  

 ، صلى اهللا عليه وسـلم     ، الرسول لحظ أنّ وُي). م٦٣٨ - م٦٠٤( بني   تقريباً
وتويف صلى  ).  م ٦١٠( أي   ،سنوات) ٦ ( مبا يقارب  ورةث بعد بداية الدّ   ِعُب

). م٦٣٢( أي   ،سنوات أيضا ) ٦ (مبا يقارب ورة  اهللا عليه وسلم قبل هناية الدّ     
 والذي هـو عـام      ،) م ٦٢٢(هو عام     ) ١٩(ورة   بؤرة الدّ   أنّ لحظوُيكما  
ـ بداية  ل ةوافقم بداية التقومي اهلجري      سنة كونت وعليه   .اهلجرة  ١٩ ورةّدال

 .  وامليالدّي، أي بني اهلجرّي والقمرّيمسّي بني الّشلعالقةل
 

 
 
 
 
 
 



 ١٠٣

 قبل أن خنتم
  

، )يلءسـر إبنو   (:ل لِـ مَّة وفق حساب اجلُ    القيمة العدديّ  الحظنا أنّ          
 ،)سـرءيل إبـين    (،)يلءبين إسـرا   (،)املسجد احلرام (،  )املسجد االقصا (
ة ياضـيّ  للمعادلـة الرّ    جاءت كلها موافقة   ،)اإلسراء(،  )إسرءيل (،)بتالّس(

 الذي مت احلـديث      التارخييّ لتاريخ بين إسرائيل، وجاءت ُمنسجمة مع املسار      
  . يف هذا الكتابعنه

د صحة مسلكنا يف البحث عن قـانوٍن        تلك مالحظات جاءت تؤكّ            
 أن يسـري    ؛ه أمٌر عجيـب   ال شك أنّ  . جامع حيكم التاريخ، ويضبط حركته    

 جيعلنا حباجة إىل إعادة     وهذا . كما يف عامل املادة    ّيالتاريخ وفق قانون رياض   
 فهل ميكن أن تكون هذه القوانني     . ماٍت التاريخ وقوانينه  سلّ مُ  بعض النظر يف 

وهـل   ،)شيفرات( هي رموز و    قرآنّية  وُجملٍ  يف صورة كلماتٍ   قد اّدِخرت 
 هـذه املالحظـات      مثـل   أن نضرب صفحاً عن متابعة      بعد هذا   لنا جيوز

 !؟ ةاالستقرائّي
 البعض أننا نتعامل يف هذه املالحظات مـن منطلـق           حىت ال يظنّ            

 صدق بعض   توهم أنّ ي وحىت ال    .سليم بصحة العهد القدمي وصدق نبوءاته     الّت
 ال توحي دراستنا لـبعض      ولكي .تهّيدِقهذه النبوءات يشكل دليالً على صِ     

 :اآليت على  فإننا ُنؤكد؛ إقراٌر وإميانأّنهاالتشريعات التوراتية 
بعث إىل قومه خاصة، وبعث حممد صـلى اهللا عليـه        يُ  رسولٍ  كان كلُّ  -١

 ومن هنا جاءت الشريعة اإلسالمية ناسخة للشـرائع         .ةوسلم إىل الناس كافّ   



 ١٠٤

                                                          

 .السابقة
 إصـَراً    َوال َتْحِملْ َعلَْينا   َرّبنا.... " : جاء يف آخر آية من سورة البقرة       -٢

ومن هنا قد تبدو بعض التشـريعات       . ".. ِمْن قَْبِلَنا  كََما َحَملَْتُه َعلَى الذينَ   
 لعصـٍر   اًسب فما يكون منا   ؛محةة السّ السابقة غريبة مقارنةً بالشريعة اإلسالميّ    

 . جلميع األمم والعصوراًسبة من األمم، قد ال يكون مناّم من العصور وأُ
ألننا . ة الكل  من العهد القدمي ال يعين صحّ      ٍءة جز  ُحكُْم املسلمني بصحّ   -٣

 ونعتقد حصول التحريـف     ، احملّرفة نعتقد وجود جزء من احلقيقة يف التوراة      
 .وليس التبديل الكامل

 وحيفظ منها ما يشاء حلكمـٍة       ، بعث اهللا تعاىل الرسل وأنزل الرساالت      -٤
 : انظر قوله تعاىل.  وُينسي منها ما يشاء حلكمة أيضاً،يريدها

ِجُدوَنُه َمكُْتوَبـاً ِعْنـَدُهم ِفـي التـوَراِة          الذي يَ   اُألميّ الرُسولَ النيبّ .. (
 .٩٢)َواإلْنِجيِل

 العقيـدة    األصل أنْ تتفق األديان السماوية يف اجلانب العقائـدي، ألنّ          -٥
 شـريعيّ ا اجلانب التّ  أّم. أخبار، واخلرب الصادق ال خيتلف من رسول إىل آخر        

شـريعة  اللـت    حىت نز  ،األممو  العصور تباينل ؛فاألصل أن جند فيه اختالفاً    
  .املةالّشو  الكاملةيةاإلسالم

 
 .١٥٧ : سورة األعراف٩٢
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 اخلامتة

 :وبعد... 
 يف مثل  هذه القضايا، ولكن َوَجـْدُتين         أن أخوض  ما كنُت أُحبّ            

 من واجـيب أن      أنّ  فرأيتُ ؛ةة استقرائيّ مدفوعاً يف هذا املسار من خالل عمليّ      
ا احلكـُم علـى     أّم. ، ألنّ ذلك من حقّه علينا     أضع البحث بني يدي القارئ    

  . فمن مسئولّيتهاملقّدمات والنتائج
.  جديداً ناظر وجد  النّ ناكلما أعد ف ، هذا هو هناية املطاف    ما أظن أنّ            

 ما وجدنا من مؤيِّداٍت فصَّلنا احلديث عنـها يف كتـاب            ،ومن أمثلة ذلك  
 ٤٥٦امليـزان   (كتـاب   كذلك  و ) ٣٠٩ولتعلموا عدد السنني واحلساب     (

 رجو أن ال يبخل علينا القـارئ الكـرمي        ن من هنا    .)لعدد القرآين حبوث يف ا  
 وقع على جديد يف املسالة، أو رأى         ما  إذا مبالحظاته، وعلى وجه اخلصوص   

  . من تقوميهاعوجاجاً ال ُبّد
 

 .واهللا هو  املوفق
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