
ة.. ليَّ اللغة واجُل�سيمات الأوَّ

ِّية للكون مقارنة بني احلروف العربية والبنية الذر

د. حممد علي حاج يو�ضف

اخلال�صة:

ها لغًة توقيفية، واأنها الأقرب اإىل - اأو هي نف�ضها  ُتعدُّ اللغة العربية من اأقدم اللغات احلّية واأعظمها، حتى اأنَّ البع�س يعدُّ

عت منها اأغلب اللغات يف اأفريقيا واآ�ضيا، لأنها مل تتاأثر كثرياً ببقية احل�ضارات، حيث  - اللغة ال�ضاميَّة الأمُّ التي تفرَّ

ق  كانت مقت�ضرة على جزيرة العرب. ا�ضتكماًل ملا ذكرناه يف العدد 69 من هذه املجلة، حول اأبعاد العامل الغيبي، نتطرَّ

هنا من جانب اآخر اإىل اأهمية الأبعاد املكانية يف ت�ضكيل نظام احلروف يف اللغة العربية، ومقارنته مع نظام اجل�ضيمات 

نة للذّرات واجلزيئات التي ُبني عليها الكون باأ�ضره؛ وذلك لأّن الكون املحيط ما هو اإل كلمات احلقِّ التي  الأّولية املكوِّ

الوجود. الأ�ضياء يف  امل�ضتمع كما يخلق اهلل تعاىل  املعاين يف خيال  ُين�ضئ  اأو يكتب،  ل تنفد، والإن�ضان عندما يتكلَّم، 
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اجل�صيمات الأولية

لقد حاول الفال�صفة والعلماء منذ القدمي معرفة مكّونات املادة 

الأ�صا�صية التي ل ميكن تق�صيمها، وكانت ُتعرف قدميًا بالذرات، 

ات تتاألف يف  لكّن ماهيتها مل تكن معروفة. ثم ملا تبنّي اأّن الذرَّ

اأخرى، مثل الإلكرتونات والربوتونات،  احلقيقة من ج�صيمات 

ل البحث اإىل البنية الدقيقة لهذه اجل�صيمات حتى الو�صول  حتوَّ

ة التي ل ميكن تق�صيمها، على الأقل وفق  ليَّ اإىل اجل�صيمات الأوَّ

جتريبية  اإمكانيات  وهي  حاليًا،  املتوفرة  العلمية  الإمكانيات 

ونظرية هائلة اإذا ما قارّناها مبا كان متوفرًا للفال�صفة القدماء 

الذين كانوا يف�صرون بنية املادة وفق العنا�صر الأ�صا�صية الأربعة: 

اخلام�ض  اجلوهر  اإىل  اإ�صافة  والنار،  الهواء،  امل��اء،  ال��رتاب، 

الذي تن�صاأ منه هذه العنا�صر الأربعة.

ه مثل  قبل نهاية القرن التا�صع ع�صر كان العلماء يت�صورون الذرَّ

التجارب  ك�صفت  ثم  بداخلها ج�صيمات كهربائية،  كرة حتوي 

لها  واإلكرتونات  كهربائية موجبة  �صحنة  لها  للذره  نواة  وجود 

املختلفة  العنا�صر  ذرات  وكانت  حولها،  ت��دور  �صالبة  �صحنة 

التي  الإل��ك��رتون��ات  ع��دد  بح�صب  ال���دوري  اجل��دول  مرتبة يف 

ال�صورة  هذه  لكن  والكيميائية.  الفيزيائية  �صفاتها  تعطيها 

املجملة تغرّيت كثريًا يف العقود التالية بعد اأن تبنّي اأن النواة 

اأّن  لحقًا  تبنّي  ثم  ونيوترونات،  بروتونات  من  مركبة  نف�صها 

الكوراكات،  ت�صمى  اأخرى  ج�صيمات  من  مركبة  الأخرية  هذه 

اإجراء  اأثناء  اجلديدة  اجل�صيمات  من  مئات  ب�صع  ظهرت  ثم 

مكوناتها  اإىل  وتفتيتها  ال��ربوت��ون��ات  ب��ني  الت�صادم  جت��ارب 

الدقيقة.

ا�صتطاع  اأخ���رى،  عقود  ب�صع  ا�صتغرقت  متاأنّية  درا���ص��ة  بعد 

تركيبها  وحت��دي��د  الكثرية  اجل�صيمات  ه��ذه  ترتيب  العلماء 

الداخلي، وتبنّي اأّنها تنبثق جميعها من ثمانية وع�صرين ُج�صيما 

الآن  ت�صكل  التي  اأكرث من ذلك، وهي  تق�صيمها  ليًّا ل ميكن  اأوَّ

 standard( الأولية للج�صيمات  القيا�صي  بالنموذج  ُي�صمى  ما 

يف  مو�صح  ه��و  كما   ،)model of elementary partiles
اآخر  بهذا اجلدول ج�صيم  موؤخرًا  حلق 

ُ
اأ وقد  املرفق.  اجلدول 

ت�صعة  جمموعها  لي�صبح  هيغز،  ج�صيم  هو  خا�صة  �صفات  له 

اللغة  ح��روف  بعدد  رنا  ُيذكِّ ما  وهو  ��ا،  ل��يًّ اأوَّ ُج�صيمًا  وع�صرين 

العربية، الثمانية والع�صرين، والتي يلحق فيها اأي�صًا حرف لم 

األف لت�صبح ت�صعة وع�صرين.

يبدو الأمر مده�صا جدًا اأن يكون هناك مثل هذا الت�صابه بني 

العربية،  اللغة  يف  احلروف  ونظام  الذرية  اجل�صيمات  نظام 
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اأعمق  مقارنة  جنري  عندما  كبري  ب�صكل  تزيد  الده�صة  لكنَّ 

اإىل  وتق�صيمها  اجل�صيمات  ل��ه��ذه  ال��داخ��ل��ي  ال��رتت��ي��ب  ب��ني 

املختلفة،  والنووية  الكهربائية  خوا�صها  بح�صب  جمموعات 

العربية  اللغة  بعيٍد خوا�ض احلروف يف  اإىل حدٍّ  ت�صبه  والتي 

ثم  ن�صبي.  ب�صكل  الأخرى  اللغات  بع�ض  يف  وكذلك  حتديدًا، 

ب�صكل  يتعلق  والذري،  اللغوي  النظامني،  كال  اأن  جند  �صوف 

تت�صاعف  والتي  الأ�صبوع،  ت�صكل  التي  ال�صبعة  بالأيام  كبري 

القمر  فيه  ينتقل  الذي  القمري،  ال�صهر  لت�صكل  مرات  اأربع 

الرئي�صية! الثمانية والع�صرين  املنازل  بني 

وفق  اجل�صيمات  هذه  وخوا�ض  ترتيب  يو�صح  التايل  اجل��دول 

النموذج القيا�صي:

على الرغم من اأّن العلماء ا�صتطاعوا حتديد اخلوا�ض الدقيقة 

الأم��ور  من  الكثري  هناك  ت��زال  ل  اأن��ه  اإل  اجل�صيمات،  لهذه 

اأجيال من كل ج�صيم تختلف عن  الغام�صة، مثل وجود ثالث 

بع�صها بالكتلة، اإ�صافة اإىل بع�ض الأمور التف�صيلية الأخرى.

ب�صكل عام ُتق�صم اجل�صيمات الأولية يف هذا النموذج القيا�صي 

ع�صر  اثنا  املجموع  فيكون  ليبتونات،  و�صتة  كواركات  �صتة  اإىل 

ج�صيمًا، ثم يت�صاعف هذا العدد اإىل اأربعة وع�صرين اإذا علمنا 

ا ُي�صبهه، ولكن  اأن لكل واحد من هذه اجل�صيمات ج�صيمًا م�صادًّ

هذه  وُت�صمى  الأخ��رى،  زات  امليِّ وبع�ض  بال�صحنة  عنه  يختلف 

بالفريميونات،  ج�صيمًا  وع�صرين  اأربعة  ت�صم  التي  املجموعة 

وهي التي تعطي املادة �صكلها الفيزيائي وكتلتها.
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اإ�صافة اإىل هذه الفريميونات، الأربعة والع�صرين، هناك اأربعة 

بوزونات لي�ض لها كتلة )نظريًا على الأقل(، من �صمنها فوتون 

النووية  الطاقة  نقل  عن  م�صوؤولة  ع��ام  ب�صكل  وه��ي  ال�صوء، 

ال�صعيفة  والنووية  الكهربائية  القوى  اأو  والكهرومغناطي�صة، 

ُي�صاف  ثم  وع�صرين ج�صيمًا،  ثمانية  املجموع  فيكون  والقوية. 

لها بوزون هيغز كما قلنا، وهو ج�صيم له مميزات خا�صة، وهو 

امل�صوؤول عن اكت�صاب اجل�صيمات الأخرى للكتلة، وقد مت تاأكيد 

وجوده �صنة 2012 يف م�صادمات �صرين.

ل �صكَّ اأن الأمر يحتاج اإىل درا�صة اأكرث تف�صياًل من هذه اخلال�صة 

ال�صريعة، ولكن مما يجدر مالحظته اأن اأغلب هذه اجل�صيمات 

مت اكتا�صفها عن طريق مبدء التناظر؛ فنحن عندما نرى جزًء 

من اأيِّ �صكٍل هند�صيٍّ منتظم ميكننا اأن ن�صتقرء ب�صهولة بقية هذا 

ال�صكل؛ فاإذا راأينا مثاًل ثالثة روؤو�ض ل�صكل مربع ميكننا ب�صهولة 

وؤون  حتديد مكان الراأ�ض الرابع. وبهذا ال�صكل كان العلماء يتنبَّ

ي�صتطيعوا  اأن  قبل  موا�صفاتها  دون  وي��ح��دِّ اجل�صيمات  بوجود 

روؤيتها جتريبيا؛ فمثال وجود ج�صيم ما ب�صفات حمددة يجعلنا 

نبحث تلقائيًا عن وجود اجل�صيم امل�صاد له. وب�صكل م�صابه، ولأّن 

الفريميونات تنتظم وفق ثالثة اأجيال تختلف عن بع�صها بالكتلة، 

اأمكن التنبُّوؤ بوجود الكواركات املختلفة بعد معرفة بع�صها، ويف 

النهاية مت التاأكد من وجود كلِّ هذه اجل�صيمات املتوقعة با�صتثناء 

الغرافيتون، وهو ج�صيم اجلاذبية الذي يحتاج ا�صتك�صافه اإىل 

طاقة هائلة غري متوفررة حاليًا.

هذه  اأّن  اإىل  الدقيق  التناظر  لهذا  الرئي�صي  ال�صبب  يعود 

اجل�صيمات هي يف احلقيقة ناجتة عن تداخل الأبعاد املختلفة 

هذا  م��ن  فينعقد  اخل��ا���ض(،  راأي���ي  )وه���ذا  وامل��ك��ان  للزمان 

مة ت�صبه اإىل حدٍّ بعيد طريقة ت�صكيل  التداخل اهتزازات مكمَّ

احلروف اأثناء النطق بها عن طريق احللق والل�صان وال�صفتني، 

بل وت�صبه كذلك، اإىل حدٍّ بعيد، طريقة ر�صم احلروف العربية 

وتداخل خطوطها ودوائرها )وهذا راأيي اخلا�ض اأي�صًا(! فكما 

اأع�صاء النطق احلروَف املختلفة باهتزازاتها ونغماتها  ل  ُت�صكِّ

املكانية  الأبعاد  يف  اجل�صيمات  هذه  ل  تت�صكَّ كذلك  تها،  وِحدَّ

الذي  الأمر  وهو  منها،  لكل  احلرية  درجات  بح�صب  املختلفة 

ال�صحنة والكتلة وغري  ُد خوا�ضَّ كلِّ واحٍد منها من حيث  يحدِّ

ذلك من ال�صفات الكمية والكهربائية.

احلروف العربية

اللغة العربية هي لغة القراآن الكرمي، ولكن ل اأحد يعلم، على 

تطورها  وم��راح��ل  الأ�صيلة  ج��ذوره��ا  اأع��م��اق  التحديد،  وج��ه 

بن  يعرب  قبيلة  اإىل  ترجع  اإنها  بع�صهم  فيقول  التاريخية، 

وهناك  ال�صالم،  عليه  اآدم  لغة  اإنها  يقول  وبع�صهم  قحطان، 

اللغات،  جميع  اأ�صل  هي  العربّية  اللغة  اأن  اإىل  ت�صري  دلئ��ل 

واأنها لغة توقيفّية ُملَهمة؛ اأي اأنها ا�صتعداد فطري عند الب�صر، 

اْلَْسَمَء  آَدَم  وذلك من قوله تعاىل يف �صورة البقرة: )َوَعلََّم 

ُكلََّها ]31[(. ويف املقابل يرى بع�ض الفال�صفة اأن اللغة عملية 
يف  يتعاي�صون  الذين  الب�صر  عليها  يتوافق  بحتة،  ا�صطالحية 

بيئة واحدة. ويبدو من خال�صة الأبحاث يف هذا اخل�صو�ض اأّن 

اإلهي للب�صر، ثم قاموا  اأ�صلها غريزة توقيفّية واإلهام  اللغة يف 

وو�صلوا  قواعدها  و�صعوا  حتى  كثرية  مراحل  على  بتطويرها 

اإىل التعبري عنها بالر�صم والكتابة.

العربية،  اجلزيرة  �صمايل  يف  الف�صيحة  العربية  اللغة  ن�صاأت 

جمموعة  �صمن  ُت�صَنّف  وهي  بها،  يتكَلّمون  العدنانّيون  وكان 

والعربّية،  الآرامّية،  ت�صمل  والتي  الُو�صطى،  ال�صامّية  اللغات 

والكنعانّية، ولكنها تختلف عن العربية التي ن�صاأت يف جنوبي 

اجلزيرة، املعروفة باللغة احِلمرَيية التي تكَلّم بها القحطانّيون. 

على  احلفاظ  العربية  اللغة  ا�صتطاعت  فقد  الأح��وال  كلِّ  ويف 

كثريًا  التي فقدت  القدمية،  اللغات  باقي  بعك�ض  خ�صائ�صها، 

من األفاظها وقواعدها ب�صبب الختالط.

اختلف بع�ض فقهاء اللغة حول عدد احلروف يف اللغة العربية، 

فمنهم من يفّرق بني الهمزة والألف، لأن الأوىل تخرج من اآخر 

احللق ولها �صوت وا�صح، يف حني اأنَّ الألف يخرج من اجلوف. 

لي�ض من  الأِل��ف  اإنَّ  العربي فيقول  ابن  الدين  ال�صيخ حمي  اأما 

ه ي�صّكل اأ�صا�صًا لها، متامًا كما اأّن الرقم "واحد"  احلروف، ولكنَّ

لي�ض من الأعداد بل هو اأ�صا�صها؛ وذلك لأّن اأّي �صوت يخرج من 

اأن يبداأ بحرف الألف لأّنه بب�صاطة هو بداية خروج  الفم لبّد 

النَف�ض من احلنجرة. هذا يعني اأّن حرف الألف موجوٌد تلقائيا 

يف كّل حرٍف، مثل اجلوهر الفرد فهو اأي�صًا موجود يف كّل �صيٍء 

يف العامَل اأو اأّن كلَّ �صيٍء مرّكٌب منه ب�صكل اأو باآخر. كذلك كلُّ 

الكلمات واحلروف مرّكبة يف النهاية من حرف الألف، �صواء يف 

اللفظ اأو يف الكتابة، كما اأّن كلَّ الأعداد مرّكبة كذلك من الرقم 

واحد وهو يف حّد ذاته لي�ض عددًا، وكذلك كلُّ اخلطوط والأبعاد 

مركبة من النقطة، وهي بذاتها لي�ض لها ُبعد.

ه��ن��اك ث��الث��ة ط���رق ل��رتت��ي��ِب احل����روف ال��ع��رب��ي��ة: الرتتيب 

ال�صوتي بح�صب خمارج احلروف كما نظمه اخلليل بن اأحمد 

الذي نظمه ن�صر بن عا�صم  الهجائي  والرتتيب  الفراهيدي، 

يجمع  وه��و  الثقفي،  يو�صف  بن  احلجاج  من  بتكليف  الليثي 

لأنه  الأبتثي،  بالرتتيب  ُيعرف  ولذلك  املت�صابهة،  احل��روف 

مرتب بهذه الطريقة: اأ، ب، ت، ث، ج، ح، خ، د، ذ، ر، ز، �ض، 

�ض، �ض، �ض، ط، ظ، ع، غ، ف، ق، ك، ل، م، ن، ه�، و، ي.
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من  جاء  ال��ذي  الأبجدي  الرتتيب  فهو  الأق��دم  الرتتيب  واأم��ا 

وع�صرون  اثنان  وهي  الفينيقية،  اللغة  يف  ال�صامّية  احل��روف 

حرفًا: اأ، ب، ج، د، ه�، و، ز، ح، ط، ي، ك، ل، م، ن، �ض، ع، 

ُتعرف  اإليها �صتة حروف،  ُي�صاف  ف، �ض، ق، ر، �ض، ت، ثم 

حفظها  ولتي�صري  غ،  ظ،  ���ض،  ذ،  خ،  ث،  وه��ي:  ب��ال��روادف، 

ي، َكَلُمْن، �َصْعَف�ْض،  ْز، ُحِطّ ُجِمَلت يف الكلمات التالية: اأْبَجْد، َهَوّ

َظْغ. وقد مت اإ�صقاط احلروف ال�صّتة الروادف  َقَر�َصْت، َثَخْذ، �صَ

من الأبجدّية الفينيقّية ب�صبب �صعوبة نطقها وندرة ورود تلك 

احلروف يف اللغات التي تنطق بها تلك ال�صعوب التي عا�صت يف 

ال�صاحلية، وذلك ب�صبب اختالف طبيعة حياتهم عن  املناطق 

حياة اأهل ال�صحراء.

ال�صتخدام  تفوق  خا�صة  اأهمية  له  الأبجدي  الرتتيب  وه��ذا 

ل، حيث  اليومي للغة، لأنه يحدد ما ُيعرف با�صم ح�صاب اجُلَمّ

ُيعطى كلُّ حرف قيمة عددية، من واحد اإىل ت�صعة، ثم بح�صب 

مرتبته يف الآحاد والع�صرات واملئات والألوف، كما هو مو�صح 

يف اجلدول التايل:

فمثال القيمة الرقمية حلرف الواو ت�صاوي �صتة لأنها يف اخلانة 

�صتني  هي  ال�صني  حرف  قيمة  بينما  الآح��اد،  ملرتبة  ال�صاد�صة 

لأنها يف نف�ض اخلانة ولكن يف مرتبة الع�صرات، وقيمة حرف 

مرتبة  من  ال�صاد�صة  اخلانة  يف  لأنها  �صتمائة  ت�صاوي  اخل��اء 

املئات، ويتفّرد حرف الغني بقيمة الألف لأنه احلرف الوحيد 

يف مرتبة الألوف. نحن ل نريد هنا اأن نخو�ض يف احلديث حول 

اأنَّ هناك الكثري من وجوه الإعجاز  م�صروعيته، ولكن ل �صكَّ 

القراآين وفق نظام ح�صاب اجُلّمل، والذي ُيعدُّ من �صميم اللغة 

العربية ال�صامية.

قوي  رابط  اإيجاد  ب�صهول  ن�صتطيع  اجل��دول  هذا  اإىل  بالنظر 

القيا�صي  النموذج  يف  اجل�صيمات  وترتيب  الرتتيب  هذا  بني 

بني  الكتلة  الفروق يف  اأن  ف��اأول نالحظ  اأع��اله؛  ذكرناه  الذي 

ترتيب  مع  قوي  ب�صكل  يتنا�صب  للج�صيمات  الثالثة  الأجيال 

احلروف على الآحاد والع�صرات واملئات، فمثاًل يف حني اأنَّ كتلة 

الإلكرتون ت�صاوي حوايل ن�صف ميغا )اإلكرتونفولت(، ت�صاوي 

كتلة نظريه امليون حوايل مئة ميغا، بينما نظريهما التاو كتلته 

حوايل 1777 ميغا، يف حني جند مثاًل اأنَّ ج�صيم الهيغز كتلته 

اأكرب بكثري من جميع اجل�صيمات الأخرى، وهي من مرتبة املئة 

جيغا، اأي مئة األف ميغا، وهو اجل�صيم الوحيد يف هذا امل�صتوى 

الثقيل، وذلك مثل قيمة حرف الغني وهو احلرف الوحيد يف 

التناظر  لفهم هذا  اأف�صل طريقة  فاإنَّ  وهكذا  الألوف.  مرتبة 

التقريب  وجه  على  نقول  اأن  بحيث ميكن  بالأبعاد،  ربطه  هي 

نظريه  بينما  مغلق،  خط  وه��ي  حلقة،  مثل  هو  الإل��ك��رتون  اأن 

هو  التاو  بينما  مغلق،  م�صطح  اأو  مفرغة،  كرة  مثل  هو  امليون 

كرة م�صمتة. فالأول يف بعد واحد، والثاين يف بعدين، والثالث 

يف ثالثة اأبعاد، ولذلك تزيد الكتلة ب�صكل كبري وم�صطرد مع 

زيادة عمق الأبعاد )وهذا الراأي اخلا�ض رمبا ل يكون مدعومًا 

عن  ب�صهولة  اإليه  الو�صول  ميكن  ولكن  كافية،  علمية  بدرا�صة 

طريق ال�صتقراء(.

ابن  الدين  حمي  الأك��رب  ال�صيخ  يعطي  �صبق،  ما  اإىل  اإ�صافة 

العربي اأهمّية خا�صًة لل�صكل املكتوب للحروف العربّية وطريقة 

اأن تكون مفتوحًة  تقّو�صها، فهي ميكن 

امليم  اأو مغلقًة مثل  ال�صني والالم  مثل 

اأو  الأل���ف،  مثل  م�صتقيمًة  اأو  وال���واو، 

وال��ق��اف؛  ال��ن��ون  مثل  دائ��ري��ة  ن�صَف 

وذلك على ِغرار اهتزازات اجل�صيمات 

الفائقة  الأوت����ار  ن��ظ��رّي��ة  يف  الأّول���ّي���ة 

تتطور  ب��داأت  التي   )superstrings(

يف الثمانينيات من القرن املا�صي.

الدين  حم��ي  ال�صيخ  اأّن  جن��د  ك��ذل��ك 

يق�صم حروف الأبجدية اأي�صًا بني اأربعة حقائق وجودّية: احلّق، 

من  م�صتويات  اأربعة  وفق  وذلك  والب�صر،  واجل��ّن،  واملالئكة، 

�صفر  وهي:  الأبعاد،  اأو  احلرّية،  درج��ات  ح�صب  الهتزازات 

ُبعد، ُبعٌد واحٌد، ُبعَدين، وثالثة اأبعاد؛ على التوايل، كما ذكرنا 

يف العدد 69 من هذه املجلة. فامل�صتوى الأول هو كتابة النقطة 

وهو مياثل خلق العقل الأول، اأي ظهوره من الغيب اإىل ال�صهادة، 

)فهي  املالئكة  اأي  النورية  الأرواح  خلق  هو  الثاين  وامل�صتوى 

كالنور يف بعد واحد(، وامل�صتوى الثالث خلق الأرواح النارية اأي 

اجلّن )فهي كالطاقة اأو احلرارة يف بعدين( وامل�صتوى الرابع 

خلق الإن�ض يف الثالثة الأبعاد املعروفة.

والعامَل ي�صح  الكوين بني احل��روف  التناظر  ف��اإنَّ هذا  وهكذا، 

القلم  لأّن  املنطوقة،  اأو  املكتوبة  احل��روف  م�صتوى  على  �صواء 

الأعلى )وهو العقل الأول( الذي يكتب يف النف�ض الّكلية )وهي 

اللوح املحفوظ( ما يريد اأن يخلقه احلقُّ يف العامَل؛ فهذه الكتابة 

ى �صريَف الأقالم، وهي يف احلقيقة هذه  ينتُج عنها اأ�صواٌت ُت�صمَّ
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الهتزازات الكونية لالأوتار الفائقة التي تظهر يف الوجود على 

�صكل اجل�صيمات الأولية التي توؤلف ذرات الكون باأ�صره.

فالكون كلُّه من حيث جمموُعه ما هو اإل كتاب فيه اأبواب وف�صول 

وفقرات وجمل وكلمات وحروف، هي املجرات والنجوم والكواكب 

واجلبال والرمال، والوجود الطبيعي كّله رقٌّ من�صوٌر، والكوُن فيه 

كتاٌب م�صطوٌر. وكذلك احلروف العربية باأق�صامها املختلفة، من 

حيث نطُقها ورْقُمها، ترتبط بعلم الكون وبنيته ون�صاأته عن طريق 

حتى  القلب  من  الإن�صاين  الكالم  �صدور  مراحل  بني  الت�صابه 

يظهر يف العامَل اخلارجي عن طريق الل�صان على �صكل حروف 

وكالم منطوق، اأو مكتوب، وكلُّ ذلك يرتبط بالكالم الإلهي الذي 

ما هو اإل اأعيان املوجودات يف الكون باأ�صره.

اأيام الأ�صبوع ومنازل القمر

الأّولية  اجل�صيمات  ت�صكيل  نظام  اأنَّ  يبدو  �صبق،  ما  على  بناًء 

ونظام خمارج احلروف يف اللغة العربية، يرتبط ب�صكل وثيق 

باأيام الأ�صبوع ومنازل القمر، وذلك لأن هذه الأيام هي التي 

(، من 
ٍ
َيّام

َ
اأ ِة  ْر�َض يِف �ِصَتّ

َ
َوالأ َماَواِت  خلق اهلل تعاىل فيها )ال�َصّ

يوم  اْلَعْر�ِض(  َعَلى  ا�ْصَتَوى  )ُث��َمّ  اجلمعة،  يوم  اإىل  الأح��د  يوم 

ال�صبت، ومهما يبدو الأمر خياليًا والربط بعيدًا، اإل اأّن الغرابة 

قد تزول اإذا ما علمنا اأنَّ اليوم هو اجلهة، فالأيام ال�صتة هي 

ل الأبعاد الثالثة للمكان، ويوم ال�صبت  اجلهات ال�صتة التي ت�صكِّ

هو الزمان، لأّنه حالة ال�صتواء. ثم ن�صيف اإىل ذلك اأن هذا 

ام لي�ض حدثًا واحدًا يف بداية اخللق، بل هو  اأيَّ اخللق يف �صتة 

�صورة  تعاىل يف  قال  كما  اآن،  كلِّ  الآن ويف  خلق جديد يحدث 

َخْلٍق  ْن  مِّ لَْبٍس  فيِ  ُهْم  َبْل   * اْلَوَّليِ  بيِاْلَخْلقيِ  )أََفَعييِيَنا  ق 

بالأر�ض  يحيط  كامل  يوم  هناك  مثاًل  ف��الآن  ]15[(؛  يٍد  َجديِ
اآخر، ثم ميتد  بحيث يكون �صباحًا يف مكان وم�صاًء يف مكان 

ذلك �صرقًا وغربًا، يف يومني لالأر�ض، واأعلى واأ�صفل يف يومني 

يف  الأج�صام  ُخلقت  ال�صرتاك  مع  جمموعهما  ومن  لل�صماء، 

لت  اأربعة اأيام. وجند تف�صيل هذا الكالم املجمل يف �صورة ُف�صِّ

اْلَرَْض  َخَلَق  ي  بيِالَّذيِ لََتْكُفُروَن  أَئيِنَُّكْم  )ُقْل  تعاىل:  بقوله 

 )9( نَي  اْلَعالَميِ رَبُّ  ليَِك  َذٰ أَنَداًدا،  لَُه  َوَتْجَعُلوَن  َيْوَمنْييِ  فيِ 
يَها  فيِ َر  َوَقدَّ يَها  فيِ َوَبارََك  َها  َفْوقيِ ن  ميِ  َ َرَواسيِ يَها  فيِ َوَجَعَل 
اْسَتَوٰى  ُثمَّ   ]10[ ائيِليِنَي  لِّلسَّ َسَواًء  أَيَّاٍم  أَْرَبَعةيِ  فيِ  أَْقَواَتَها 
َي ُدَخاٌن َفَقاَل لََها َوليِْلَرْضيِ اْئتيَِيا َطْوًعا أَْو  َمءيِ َوهيِ إيَِل السَّ

َسَمَواٍت  َسْبَع  َفَقَضاُهنَّ   ]11[ نَي  َطائيِعيِ أََتْيَنا  َقالََتا  َكرًْها 
َمَء  السَّ َوَزيَّنَّا   * أَْمرََها  َسَمٍء  ُكلِّ  فيِ  َوأَْوَحٰى  َيْوَمنْييِ  فيِ 
اْلَعليِيميِ  يزيِ  اْلَعزيِ يُر  َتْقديِ ليَِك  َذٰ  * ْفًظا  َوحيِ ََصابيِيَح  بيِ ْنَيا  الدُّ
ْمُس َتْجريِي  ]12[(، ثم قال العزيز العليم يف �صورة ي�ض )َوالشَّ
َواْلَقَمَر   ]38[ اْلَعليِيميِ  يزيِ  اْلَعزيِ يُر  َتْقديِ ليَِك  *َذٰ لََّها  ليُِمْسَتَقرٍّ 
يميِ ]39[(، وذلك  رَْناُه َمَنازيَِل َحتَّٰى َعاَد َكاْلُعْرُجونيِ اْلَقديِ َقدَّ
مب�صاعفة الأيام ال�صبعة اأربع مرات، بح�صب مراتب العنا�صر 

هنا  الرجوع  )ميكن  الزمان  تركيب  من  ت�صّكلت  التي  الأربعة 

اإىل مقال "الزمان املتجمد" الذي ن�صر يف العدد 54 من هذه 

املجلة(، فيكون املجموع ثمانية وع�صرين يومًا هي منازل القمر 

الرئي�صية،  والع�صرين،  الثمانية  تنتج عنها احلروف  الأ�صلية، 

عن  عبارة  وه��و  األف"  "لم  املركب  احل��رف  لها  ي�صاف  ثم 

تداخل عامل الغيب ومع عامل ال�صهادة، اإ�صافة اإىل الهمزة التي 

ذلك  جمموع  من  فيكون  حرف،  ن�صف  العلماء  بع�ض  يعّدها 

ال�صهر القمري، متامًا كما هو الأمر بالن�صبة لعدد اجل�صيمات 

الثمانية والع�صرين املذكورة اأعاله، بالإ�صافة اإىل الهيغز، ثم 

الغرافيتون املتوقع وجوده نظريا.

ال�صرح  من  مزيد  اإىل  يحتاج  الدقيق  الأم��ر  ه��ذا  اأن  �صكَّ  ل 

ولكن  املقت�صب،  املقال  هذ  يف  ذكره  ي�صع  ل  مما  والتف�صيل، 

ن�صت�صعر  اأن  ب�صهولة  ن�صتطيع  وبعيدًا،  الأمر غريبًا  يبدو  مهما 

مم��ا �صبق وج���ود ع��الق��ة عميقة ب��ني ع��دد احل���روف، وع��دد 

اجل�صيمات، ومنازل القمر الثمانية والع�صرين، ثم تق�صيماتها 

الداخلية، حيث نرى كذلك من خالل هذه اجلداول اأعاله، اأنَّ 

والتي  كواركات،  و�صتة  ليبتونات  �صتة  اإىل  تنق�صم  اجل�صيمات 

امل�صادة،  اجل�صيمات  لوجود  جمموعات  اأرب��ع  اإىل  تت�صاعف 

وهذه املجموعات ن�صتطيع مقارنتها بالأيام ال�صتة التي ت�صكل 

اأبعاد املكان الثالثة، لأنَّ هذه اجل�صيمات هي التي تعطي املادة 

�صكلها الفيزيائي وكتلتها كما هو معروف، يف حني اأن البوزونات 

الطاقة  نقل  عن  م�صوؤولة  لأنها  زمانية  ج�صيمات  هي  الأربعة 

ففي  اأي�����ص��ًا(،  م��ع��روف  ه��و  كما  بالزمن  ترتبط  )وال��ط��اق��ة 

املح�صلة هناك اأربع جمموعات كلٌّ منها حتوي �صتة فريميونات 

تناظر اأيام املكان ال�صتة، يليها اأربعة بوزونات كل واحد منها 

ال�صهر،  تعطي  التي  الأربعة  ال��دورات  يف  ال�صبت،  يوم  يناظر 

ويوم ال�صبت هو يوم الزمان، لأنه يوم ال�صتواء، وهو يوم الأبد 

ام )مبا فيها يوم ال�صبت نف�صه!(،  الذي حتدث فيه جميع الأيَّ

كما و�صحنا ذلك يف كتاب "اأيام اهلل" 
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الكون كلُّه من حيث جمموُعه ما هو اإال كتاب فيه اأبواب وف�صول وفقرات وجمل 

وكلمات وحروف، هي املجرات والنجوم والكواكب واجلبال والرمال،

ٌ
، والكوُن فيه كتاٌب م�صطور

ٌ
والوجود الطبيعي كّله رقٌّ من�صور




