
 

 سماءسلطان األ

 

 

 تالال 

 ثالوث يشكلن والعزى مناة والصنمين هي وكانت. اإلسالم قبل العرب عبدها التي األصنام إحدى هي الالت
 مملكة وأهل األنباط وكذلك والقرى المدن من جاورها وما مكة سكن ممن وبالخصوص العرب عبده أنثويا  

العزى بنتا ومناة الالت أن اعتقد العرب من وقسم اهلل، بنات الثالثة أن يعتقدون وكانوا. الحضر  

 
 العزى



مناة إلهة1 من أقدم اإللهيات العربيات التي عبدها العرب القدماء وهي إلهة القدر وقد عبدت من قبل األنباط 
مكة وفي والثمودية الصفوية البادية وقبائل  

 ُسۡوَرةُ الّنْجم

ٰى ) َت َوٱۡلُعزَّ ـٰ الَِثةَ  َوَمَنٰوةَ  (١٩أََفَرَءۡيُتُم ٱللَّ َكرُ  أَلَُكمُ  (٢٠) ٱۡۡلُۡخَرٰى   ٱلثَّ ا ِتۡلكَ  (٢١) ٱۡۡلُنَثىٰ  َولَهُ  ٱلذَّ
  إِذ ً۬

 ِقۡسَمة ً۬

نَّ   ِبُعونَ  إِّلَّ  ٱلظَّ ن   ۚ إِن َيتَّ ـٰ ُ  ِبَہا ِمن ُسۡلَط ا   أَنَزلَ  ٱّللَّ ۡيُتُموَها   أَنُتمۡ  َوَءاَبا ُؤُكم مَّ   َسمَّ
ِضيَزٰى   )٢٢( إِۡن  ِهىَ  إِّلَّ   أَۡسَما ء ً۬

بِِّہُم ٱۡلُهَدٰى  ) ۖنفُسُ ٱۡۡلَ  َتۡهَوى َوَما ٢٣ َولََقۡد َجا َءُهم مِّن رَّ  

 

يقول تعالى ذكره: ما هذه األسماء التي سميتموها وهي الالت والعّزى ومناة الثالثة األخرى، إال أسماء سميتموها 
أنتم وآباؤكم أيها المشركون باهلل، وآباؤكم من قبلكم، ما أنزل اهلل بها، يعني بهذه األسماء، يقول: لم يبح اهلل ذلك 

لكم به.لكم، وال أذن   

كما   
ِمْن ُسْلطاٍن... { إلى آخر اآليةحدثني يونس، قال: أخبرنا ابن وهب، قال: قال ابن زيد، في قوله: }   

 
وقوله: } إْن َيتَِّبُعوَن إالَّ الظَّنَّ { يقول تعالى ذكره: ما يتبع هؤالء المشركون في هذه األسماء التي سموا بها آلهتهم 

حّق ال اليقين } َوما َتْهَوى األْنُفُس { يقول: وهوى أنفسهم، ألنهم لم يأخذوا ذلك عن وحي إال الظّن بأّن ما يقولون 
نما اختراق من ِقبل أنفسهم، أو أخذوه عن آبائهم الذين كانوا من  جاءهم من اهلل، وال عن رسول اهلل أخبرهم به، وا 

 .الكفر باهلل على مثل ما هم عليه منه
 

ِمْن َربِِّهْم الُهَدى { يقول: ولقد جاء هؤالء المشركين باهلل من ربهم البيان مما هم منه على  وقوله: } َوَلَقْد جاَءُهمْ 
غير يقين، وذلك تسميتهم الالت والعّزى ومناة الثالثة بهذه األسماء وعبادتهم إياها. يقول: لقد جاءهم من ربهم 

عليه وسلم أن عبادتها ال تنبغي، وأنه ال تصلح الهدى في ذلك، والبيان بالوحي الذي أوحيناه إلى محمد صلى اهلل 
  العبادة إال هلل الواحد القهار.

 
 

 سلطان العدد

 عدد )كار-ميكائيل(

 في نظرية اۡلعداد، عدد كار ميكائيل هو عدد صحيح مركب موجب يحقق عالقة التردد التالية

                                                           
 ويكبيديا  1

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D8%AA_%D9%86%D9%85%D8%B7%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D8%AA_%D9%86%D9%85%D8%B7%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%AF%D8%AF_%D8%B5%D8%AD%D9%8A%D8%AD
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%AF%D8%AF_%D8%B5%D8%AD%D9%8A%D8%AD
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%B8%D8%B1%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%B8%D8%B1%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%A7%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%A7%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%A7%D8%AA


: In number theory, a Carmichael number is a composite number  which satisfies the modular 

arithmetic congruence relation: 

 
A composite odd number n is a Carmichael number if and only if n is 

squarefree and p-1 divides n-1 for every prime p dividing n. (Korselt, 

1899) 

 A002997  561, 1105, 1729, 2465, 2821, 6601, 8911 

1105 = 5 × 13 × 17 

مثل: العدد 1105 هو عدد مركب من نتيجة ضرب ثالثة ارقام 

أولية بمعنى أنه يمكن قسمته على مكوناته االساسية ولكنه 

له سلطان أخر على مكوناته عند طرح الرقم )1( منه ليصبح 

1104 فيقبل القسمة على كل مكوناته بعد طرح )1( من كل 

 منهم 

 

 الفهرس العام )4807( وفهرس السورة )53-23(

 

4807 = 11 × 19 × 23 

حيث  اۡلساسيةله سلطان على مكوناته  أيضاكما لو انه  لمن يتبع الظن يبدو (4807اّلية العام )فهرس 

( منهم 1على جزء من مكوناته من بعد طرح )( 4806بح )ص( منه لي1يمكن قسمته من بعد طرح )

  ( 18 =( 19-1)) 19ولكن فقط على الرقم 

4806/18=267 

ىٰ ( )19أّلية ) حيث نلحظ أن رقم َت َوٱۡلُعزَّ ـٰ   4807( هو الرقم الوحيد من مكونات العدد أََفَرَءۡيُتُم ٱللَّ

  فما انتفعوا الُهَدى{جاَءُهْم ِمْن َربِِّهُم  }َوَلَقدْ حدثني يونس، قال: أخبرنا ابن وهب، قال: قال ابن زيد، في قوله: 

:األساسيةومكوناته  561هو العدد  أعالهمن سلسلة االعداد  األولالعدد   
561 = 3 × 11 × 17 

الُهَدى{جاَءُهْم ِمْن َربِِّهُم  }َوَلَقدْ   
(:561) -(4من سورة النساء) 68رب العزة في اية رقم  يقول  

ا ۡسَتِقيم ً۬ ا مُّ
ُهۡم ِصَرٲط ً۬ ـٰ  َولََهَدۡيَن

https://en.wikipedia.org/wiki/Number_theory
https://en.wikipedia.org/wiki/Composite_number
https://en.wikipedia.org/wiki/Modular_arithmetic
https://en.wikipedia.org/wiki/Modular_arithmetic
https://oeis.org/A002997


يقول: ولقد جاء هؤالء المشركين باهلل من ربهم البيان مما هم منه على غير  الُهَدى{ِمْن َربِِّهْم  جاَءُهمْ  }َوَلَقدْ وقوله: 
يقين، وذلك تسميتهم الالت والعّزى ومناة الثالثة بهذه األسماء وعبادتهم إياها. يقول: لقد جاءهم من ربهم الهدى 

عليه وسلم أن عبادتها ال تنبغي، وأنه ال تصلح العبادة في ذلك، والبيان بالوحي الذي أوحيناه إلى محمد صلى اهلل 
 إال هلل الواحد القهار.

اية ( 15ولكن في سياق الشرح السابق في سورة الحجر ) اآلياتذكره في عدد من  جاء الصراط المستقيم
  َتِقيم  ُمس َعَلى   صراطَقاَل َهـَٰذا (: 41رقم )

ْسَتقِيم  { ّل انحراف فيه فال يعدل َقالَ   هللا سبحانه وتعالى: } َهَذا ِصٰرط  َعلَىَّ { أي حق ّل بد أن أراعيه } مُّ

 عنه إلى غيره

َبَعَك ِمَن ٱۡلَغاِوينَ   ن   إِّلَّ  َمِن ٱتَّ ـٰ  اية رقم )42(:  إِنَّ ِعَباِدى لَۡيَس لََك َعلَۡيِہۡم ُسۡلَط

تسلط وتصرف باإلغواء والمراد بالعباد المشار إليهم بالمخلصين فاإلضافة  سلطان أيَلْيَس َلَك َعَلْيِهْم  عباديِإنَّ 
دللعه  

 


