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اإلهداء 
 
 

رجاء رحمتو كرضاه .... هلل تعالى
أمبلن في شفاعتو كجكاره .....كلرسكلو
 حٌبان فيو كغيرةن عميو...... كلكتابو

دعكة ليـ إلى الحرص عمى دينيـ ككتابيـ .....كلممسمميف
.... كأخص منيـ

أخكاتي في اهلل، في األردف، البلتي ىداني اهلل إلى ىذه الطريؽ عمى أيدييف، كالبلتي 
. طالما جمعتني بيٌف مجالس العمـ كالذكر، جزاىٌف اهلل خيران 

، نفعنا "العمـ الشرعي"كٌؿ مف عٌممني كلك حرفان مف أرقى العمـك كأىٌميا عمى اإلطبلؽ 
ياىـ كسائر المسمميف بيذا العمـ في الدنيا كاآلخرة . اهلل كا 

كما كأىديو إلى مف سيرا الميالي كضحيا بالغالي، نبعا العطاء أمي كأبي حفظيما اهلل 
تعالى 

لى زكجي رفيؽ دربي الذم احتمؿ الكثير كأعانني بالكثير حتى يرل ىذه الرسالة  كا 
خكتي كأخكاتي جعميـ اهلل مف  أىؿ القرآف كالدعاة إلى عبادة  لى ابني كابنتٌي كا  كا 

. الرحمف
 

ليندا تركي جبريؿ الصميبي 
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: إقرار
 

أقر أنا مقدمة الرسالة أٌنيا قٌدمت لجامعة القدس لنيؿ درجة الماجستير كأٌنيا نتيجة 
ـٌ اإلشارة لو حيثما كرد، كأٌف ىذه الرسالة أك أم جزء منيا  أبحاثي الخاصة باستثناء ما ت

. لـ يقٌدـ لنيؿ أية درجة عميا ألم جامعة أك معيد
 
 
 

:....................... التكقيع
 

ليندا تركي جبريؿ الصميبي 
 

:........................ التاريخ
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شكر كعرفاف  
 

الحمد هلل كالصبلة كالسبلـ عمى رسكؿ اهلل 

ـٌ جزيؿ الشكر لشيخي كأستاذم الفاضؿ د حاتـ جبلؿ حفظو اهلل عمى إشرافو عمى ىذه .ث
الرسالة، كعمى ما قٌدمو لي مف مساعدة سكاءن العممية كاإلرشادية التي صححت مسارم 

كعٌمقت أفكارم، أك المساعدة مف خبلؿ إعارتي مجمكعة مف الكتب كالمراجع التي 
. احتجت إلييا

ف لـ أرىما إال أنني - بالكاسطة- ك إلى شيخيَّ  في إعجاز القرآف الكريـ، كالمٌذيف كا 
. صبلح الخالدم حفظيما اهلل تعالى.فضؿ حسف عباس، كد.تعممت منيما الكثير د

ـٌ جزيؿ الشكر لؤلستاذيف الفاضميف د محسف الخالدم عمى .حساـ الديف عفانة كد.ث
. قبكليما اإلطبلع عمى ىذه الرسالة كمناقشتيا، جزاىما اهلل خيران 

 .كجزل اهلل عني خيران كٌؿ مف أعانني عمى إتماـ ىذا العمؿ
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: ممخص
دراسة مكضكعية - اإلعجاز العددم في القرآف الكريـ

إلعجاز القرآف الكريـ أىمية بالغة في دعكة البشر إلى اإليماف باهلل كبأٌف محمدان صمى اهلل عميو كسٌمـ 
ىك خاتـ األنبياء كالمرسميف، كلو أىميتو في ترسيخ اإليماف في قمكب المؤمنيف، كأىميتو ىذه تزيد مف 
الحمؿ الممقى عمى عاتؽ مف يتصدل لدراسة ىذا اإلعجاز كتقديمو لمناس، ليقٌدمكه كما ىك كبما يميؽ 

ككثيرة ىي مظاىر إعجاز القرآف الكريـ التي تناكليا الباحثكف بالدراسة . بحقيقة القرآف الكريـ كرسالتو
كالتكضيح، كمف ىذه المظاىر اإلعجاز العددم، الذم اخترتو ليككف مكضكع رسالتي نظران لتعمقو 
قباؿ الباحثيف عمى دراستو كعرضو بطرؽ لفتت أنظار الكثير مف العكاـ  بإعجاز القرآف الكريـ كا 

. لئلطبلع عمى نتائجو كالتعمؽ بيذه النتائج

كفكرة اإلعجاز العددم فكرة ظيرت حديثان، كليا جذكر تاريخية، تتمثؿ في التفسير الرمزم كاإلشارم 
، فكجد "جماتريا"لمقرآف الكريـ المشكب بالنظرة الفمسفية لؤلعداد، كالعمـ الييكدم القديـ حساب الجٌمؿ

مف المفسريف المتأخريف مف استعمؿ ىذه األمكر في تفسير القرآف في محاكلة إلثبات كجكد نظاـ 
. عددم في القرآف يكشؼ عف بعض الغيبيات كالحقائؽ العممية كالتاريخية

استعمؿ الباحثكف في اإلعجاز العددم مناىج متعددة في التكصؿ إلى ما عرضكه مف نتائج منيا 
 الحسابية عمى ىذه األعداد، تاإلحصاء المباشر لمحركؼ كالكممات كاآليات كالسكر، كتطبيؽ العمميا

. كاستعماؿ حساب الجٌمؿ، كصٌؼ األعداد بعضيا بجكار بعض لمخركج بأعداد جديدة

مف أىـ النتائج التي عرضيا أصحاب اإلعجاز العددم حديثيـ عف أىمية خاصة لبعض األعداد في 
، كالتنبؤ ببعض األحداث كزكاؿ إسرائيؿ، كزكاؿ أمريكا، (23)ك (19)ك (7)القرآف الكريـ كاألعداد 
. كظيكر الميدم المنتظر

يؤخذ عمى دراسات اإلعجاز العددم عدـ اعتمادىا منيجية ثابتة في التعامؿ مع القرآف الكريـ حتى 
كجد تعارض بيف عدة منيجيات أٌدل إلى ظيكر نتائج متعارضة، فقد كانت في كثير مف األحياف 

دراسات غير منضبطة، كما يؤخذ عمييا اعتمادىا بعض األدلة غير المقبكلة شرعان كاألحاديث 
كما أٌف األساس في إعجاز القرآف الكريـ أف يككف .الضعيفة، كركايات أىؿ الكتاب كحساب الجٌمؿ

كتعرضيا لمغيبيات التي حٌدد . غير قابؿ لمتقميد، كاألنظمة العددية ميما كانت معقدة فإٌنيا تقبؿ التقميد
. الشرع مصادر معرفتيا
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كما أٌف العديد مف نتائج الباحثيف في اإلعجاز العددم تتعارض مع القكاعد المعتمدة في تفسير القرآف 
كما أٌف النتائج التي تكصمكا إلييا . ك مصادر العقيدة اإلسبلمية، كعمـك المغة العربية، كأصكؿ الفقو

. تنتقض بعمـك أخرل مثؿ عمـ القراءات كعمـ عٌد اآلم، كعمـ الرسـ العثماني

ىك جزء مف " تناسؽ عددم"ككانت النتيجة التي تكصمت إلييا في ىذه الرسالة ىي إمكانية كجكد 
مف ضكابط منيجية في " التناسؽ العددم"كلكف ال بٌد ليذا . اإلعجاز الببلغي، كليس إعجازان عدديان 

بحيث يككف بعيدان عف التكمؼ، غير متعارض . األسس كاألساليب المعتمدة في التكصؿ إلى نتائجو
. مع ثكابت الشرع
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Abstract 

Numerical Miraculous Nature of Qur'an 

 

The miraculous nature of Holy Qur'an has a great importance in calling 

people to believe in allah and his final prophet Muhammed (PBUH) and it 

has a great importance in establishing belief in the hearts of believers. This 

importance increases the load on those who study this science and introduce 

it to people to reach a level fits the truth of  Holy Qur'an. 

The miraculous nature of Holy Qur'an has manyaspects which were studied 

and explained. One of them is the numerical one which I choose to be the 

subject of my research because so many searchers talk about it in away 

makes all people read about it and then believe in it. 

The idea of Numerical Miraculous Nature of Qur'an appeared recently, but it 

has a history related to symbolic explanation of Qur'an which has a 

philosophic view of numbers, and the old jewish science"Gamateria"which 

in arabic "aljommal" which was used by some recent explainers in a trial to 

prove the presence of numerical system in quran that discover some hidden 

scientific and historical events and truths. 

The researchers in this field use several ways to reach the results, like: 

1. Counting letters, words, phrases and chapters. 

2. Using mathematical ways with letters. 

3. Using "Aljommal" science. 

4. Align results side by side to have new numbers. 

 

The most important results the searchers in this field talk about are: 

1. Special importance of some numbers in the holy quran like 7,9 and 

13. 

2. Expectance of some events like: The end of Israel and USA, and the 

appearance of Al-Mahdi. 

 

The criticisms on these searches are: 

1. It hasn't a constant way in dealing with numbers, this leads to a 

conflict between some ways and results. 

2. It Depends on unaccepted proofs in Islamic law like: weak sayings of 

our prophet "Weak Hadith" and the talks of Christians and jews. 

3. The numerical system could be mimicked which disagree with the fact 

that the miraculous nature of quraan could not be mimicked. 

4. It talks about hidden events that has a specific  sources to know. 

5. The conflict with some accepted sources with explanation of quraan. 

6. The results could be revoked by other sciences like reading science , 

the counting phrases and Quraanic orthography. 

 The result that I reach is the possibility of presence of numerical 

harmony which is part of rhetorical  aspect of the miraculous nature of 

quraan and not a numerical one and this numerical harmony should have 
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a constant system and bases to seek results . 

 

Finally, I have to thank all those who helped me in this search mainly Dr. 

Hatem Jalal, my advisor, who did a great work in his supervision and 

guidance.  

Yet, all success is granted by Allah the exalted. 

 

 

Linda Torky Al-Slaibi 

Formatted: Font: 14 pt, Complex Script Font:
14 pt

Formatted: Font: 14 pt, Complex Script Font:
14 pt



 10 

Formatted: Centered, Position: Vertical:  0",
Relative to: Paragraph, Width: Exactly  0.5"

: الفصؿ األكؿ 

 مقدمةؿا

: خمفية البحث 1.1 

الحمد هلل صاحب الفضؿ كالجكد كاإلحساف، حمدان يميؽ بجبلؿ كجيو كعظيـ سمطانو ككثرة نعمو، 
عمى أف ىدانا ليذا كما كنا لنيتدم لكال أف ىدانا اهلل، كالصبلة كالسبلـ عمى الحبيب المصطفى أبي 

كعمى آلو كصحبو أجمعيف، كارض الميـ عف عمماء - صمى اهلل عميو كسٌمـ-القاسـ محمد بف عبد اهلل
األمة األبرار كالدعاة األخيار حممة لكاء ىذا الديف كمعممي الناس الخير إلى يـك الديف، كألحقني الميـ 

.  بركبيـ كسائر المسمميف

كبعد؛ 

 : خلفية البحث

فإننا نعيش في زمافو كثر فيو الحديث عف إعجاز القرآف الكريـ، كتفرعت البحكث الساعية إلى 
. إظياره بشتى صكره، كظيرت فيو الكثير مف األفكار المستجدة التي تحتاج إلى دراسة كتمحيص

ككاف مما ظير االىتماـ بو ما يتعٌمؽ بالقرآف الكريـ مف أعداد كحسابات، مف خبلؿ ما أطمؽ عميو 
، كفي كٌؿ مٌرة كنت أطالع فييا شيئان مما كتب فيو، كانت تدكر في رأسي عشرات "اإلعجاز العددم"

األسئمة عف حقيقة ىذا األمر، كعف مستنداتو الشرعية، كمناىجو المتعٌددة، ككٌميا أسئمة تطالب بحٌقيا 
إلى أف جاءت المحظة التي أردت فييا اختيار مكضكع رسالة الماجستير، فكاف اإلعجاز . في البحث

العددم مف أكائؿ المكاضيع التي فٌكرت باختيارىا، فاستخرت اهلل، ثـٌ استشرت أساتذتي الكراـ، 
فكجدت منيـ كٌؿ التشجيع، مصحكبان بالتنبيو إلى أىمية ىذا المكضكع كخطكرتو، فعزمت عمى دراستو 

".  دراسة مكضكعية في-اإلعجاز العددم في القرآف الكريـ"في رسالة سميتيا 

: الدافع الختيار المكضكع1.2

مما ال شٌؾ فيو أٌف لمتعامؿ مع كتاب اهلل عٌز كجٌؿ أسسان كأصكالن ال بٌد مف الرجكع إلييا كاالنضباط 
ٌف كثرة ما يكتب في اإلعجاز العددم، كاإلقباؿ عميو مف قبؿ العامة جعؿ  بيا في كٌؿ ما يتعٌمؽ بو، كا 
دراسة اإلعجاز العددم كاألسس التي يقكـ عمييا ضركرة ممحة ال يمكف إغفاليا، ككاف ىذا ىك الدافع 

. الختيار الكتابة في ىذا المكضكعلي 
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: أهمية المكضكع1.3

: مما يأتي" اإلعجاز العددم" تنبع أىمية دراسة مكضكع 

، -المصدر األكؿ لعقيدة المسمـ كشريعتو-عبلقة ىذا المكضكع المباشرة بكتاب اهلل تعالى  .1
كالتعامؿ مع ىذا الكتاب ال بٌد كأف يككف كفؽ األسس كاألصكؿ المستمدة منو، كالمعتىمىدة مف قبؿ 

. عمماء ىذا الديف بشتى فركعو

عبلقة ىذا المكضكع باإلعجاز تحديدان ، باعتبار إعجاز القرآف مف األسباب التي قد يبني دعكل  .2
عمييا اإلنساف قراره في اعتناؽ اإلسبلـ، كعميو فبل بٌد مف الحرص عمى إعجاز القرآف، بأف ال ندخؿ 

فإذا اعتمده . عميو ما ليس منو، كال نقمؿ مف قيمتو بالتساىؿ كالتسرع في شرحو كتكضيح مظاىره
 .شخص ما في اإلقباؿ عمى اإلسبلـ كاف أساسو صمبان متينان قادران عمى حمؿ ما يبنى عميو بعد ذلؾ

ال  ،  كخاصة اإلعجاز العددم،الحاجة الممٌحة إلى تحديد أصكؿ البحث في إعجاز القرآف الكريـ .3
سيما في ظٌؿ تسارع اإلصدارات التي تتناكلو، كالتعٌدد المذىؿ في الطرؽ كالمناىج المعتمدة لدل 

الكتٌاب المحدثيف في تكضيحو كالتي قد يظير التعارض فيما بينيا مف ناحية، كفيما بينيا كبيف الشرع 
 .مف ناحية أخرل، كفيما بينيا كبيف الكاقع مف ناحية ثالثة

الجدؿ الذم طاؿ حكؿ حقيقة اإلعجاز العددم ما بيف مؤيد مدافع، كمعارض مياجـ، مما يشًعر  .4
 .بضركرة الكصكؿ بيذا الجداؿ إلى رأم مقنع مف خبلؿ رسائؿ عممية منصفة

إنقاذ ما يمكف إنقاذه مف أكلئؾ البسطاء الذيف يتمقكف كؿ ما يكتب حكؿ القرآف الكريـ ككأنو قكؿ  .5
منػزؿ ال شٌؾ فيو، فإذا اصطدـ ىذا القكؿ بالكاقع يكمان ما كانت الصدمة العنيفة التي ال تحمد 

 .عقباىا

: مشكمة البحث1.4

بعد االطبلع عمى ما كصمت إليو مف كتابات في اإلعجاز العددم تبيف أٌف مشكمتو تكمف في  
: األمكر اآلتية

1. ىؿ يكجد ما يدعـ اعتبار اإلعجاز العددم كجيان مف أكجو إعجاز القرآف الكريـ؟ 

2. ما ىي طبيعة النتائج المعركضة حاليان لئلعجاز العددم؟ 

3. ما ىي حدكد ىذا اإلعجاز كىؿ يصٌح الربط بيف القرآف كغيره في سبيؿ تجمية مظاىره؟ 

4.  ؟-إف ثبت كجكده–ما ىي ضكابط اإلعجاز العددم 
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:  الدراسات السابقة1.5

عمى الرغـ مف كثرة الباحثيف في اإلعجاز العددم، ككثرة ما ينشر في ىذا المكضكع إال أٌف ىناؾ 
نقصان كاضحان في الدراسات العممية التي تنقد ما يكتب فيو كتنقحو كتزنو بالميزاف الشرعي المناسب 

: كتحكـ عميو، فمـ أحصؿ في ىذا المجاؿ إال عمى دراستيف

لؤلستاذ عبد الرحمف صالح حامد بكيرات، كىذه " حقيقة فكرة اإلعجاز العددم في القرآف الكريـ" .1
الدراسة بحث تكميمي قٌدمو لنيؿ درجة الماجستير في عمـك القرآف الكريـ، مف جامعة الجزيرة، في 

 (لـ تنشر).بكيرات فكرة اإلعجاز العددم كما ىي دكف أم ضكابط أك قيكد. كقد أيد فييا أ. السكداف

لؤلستاذ فاتح محمكد حسني، كىك بحث مقٌدـ الستكماؿ " اإلعجاز العددم بيف الحقيقة كالكىـ" .2
متطمبات مساؽ إعجاز القرآف الكريـ في برنامج الدراسات العميا، في كمية الشريعة في الجامعة 

فاتح في رسالتو فكرة اإلعجاز العددم، فعٌرؼ فييا بعدد مف المؤلفات في . عارض أ. األردنية
 .اإلعجاز العددم، كذكر انتقاداتو كمآخذه عمييـ

" تسعة عشر ممكان "الدراسات التي لـ أستطع الحصكؿ عمييا مثؿ كتاب ىذا باإلضافة إلى بعض 
أشرؼ قطنة، كبعض : لمدكتكر" رسـ المصحؼ كاإلعجاز العددم"لممستشار حسيف ناجي، ككتاب 

المقاالت التي كتبت مف قبؿ عدد مف العمماء المعاصريف كالدكتكر يكسؼ القرضاكم، كالدكتكر 
 .، كغيرىماناصر الماجد

: منهج البحث 1.6

اتبعت في بحثي ىذا المنيج االستقرائي الكصفي الذم يقكـ عمى جمع أكبر عدد ممكف مف  
المؤلفات كالمقاالت المكتكبة في اإلعجاز العددم، كاإلطبلع عمييا كتحميؿ ما جاء فييا، كذلؾ كفؽ 

: الخطكات اآلتية

 .حصر المستندات الشرعية كالعقمية التي استند إلييا ىؤالء الكتٌاب .1

 . حصر األساليب كالمناىج المتبعة في دراسة اإلعجاز العددم .2

 .. عرض المستندات كالمناىج المتبعة عمى الكتاب كالسنة كعمكميما كالمغة العربية كعمكميا .3

 .ذكر اآليات مقركنة باسـ السكرة كرقـ اآلية ضمف نص الرسالة .4
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ذا كاف الحديث في غير الصحيحيف فإني أذكر درجتو  .5 تخريج األحاديث الشريفة مف مصادرىا، كا 
 . مف الصحة معتمدة في ذلؾ عمى أقكاؿ عمماء الحديث كأئمتو مف القدامى كالمحدثيف

الترجمة لؤلعبلـ القدامى جميعان، أما المعاصركف فقد ترجمت لمعظميـ، كبقي عدد منيـ لـ  .6
 .أحصؿ لو عمى ترجمة عمى الرغـ مف كثرة البحث كالطمب

لـ تكف األعداد التي عرضيا الباحثكف تعنيني بحٌد ذاتيا بقدر ما كاف يعنيني المستندات  .7
كالمنيجيات التي اتبعكىا في التكصؿ إلى ىذه األعداد، لكني أجريت بعض اإلحصاءات حيث دعت 

 .الحاجة لذلؾ

 .كتابة النتائج في ضكء كؿ ما سبؽ .8

بمعنى  (ت)ك.في التكثيؽ لمداللة عمى عدـ ذكر سنة النشر في الكتاب (ت.ب)استعماؿ الرمكز  .9
 .بمعنى صفحة أك صفحات (ص)تكفي، ك

: استعراض عاـ لفصكؿ الرسالة 1.7

:  فصكؿخمسةمقدمة كأربعةكقد جاءت ىذه الرسالة في 

. كىك مقدمة الرسالة: الفصؿ األكؿ

كىك الفصؿ التمييدم لمرسالة تحدثت فيو عف : مقدمات في إعجاز القرآف الكريـ: األكؿ الثانيالفصؿ
: اإلعجاز بشكؿ عاـ فجاء في أربعة مباحث

.  تعريؼ اإلعجاز:المبحث األكؿ
. الدليؿ عمى إعجاز القرآف الكريـ:المبحث الثاني
. مراحؿ إدراؾ إعجاز القرآف الكريـ:المبحث الثالث
. كجكه إعجاز القرآف الكريـ: المبحث الرابع

: تعريفو كتاريخو كمظاىره كتطبيقاتو، كفيو خمسة مباحث–اإلعجاز العددم : ثنيؿالفصؿ الثا
. تعريؼ اإلعجاز العددم: المبحث األكؿ
. تاريخ القكؿ باإلعجاز العددم: المبحث الثاني
. أىـ المؤلفات في اإلعجاز العددم: المبحث الثالث
. مظاىر اإلعجاز العددم: المبحث الرابع

. تطبيقات اإلعجاز العددم: المبحث الخامس
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اإلعجاز العددم بيف القبكؿ كالرد، كعرضت فيو آراء العمماء كالكتاب في : ثالثرابعالفصؿ اؿ
: اإلعجاز العددم كبينت أدلتيـ كناقشت محاكر الخبلؼ بينيـ  مف خبلؿ المباحث اآلتية

. االختبلؼ في اإلعجاز العددم: المبحث األكؿ
. قكؿ المؤيديف كأدٌلتيـ: المبحث الثاني
. قكؿ المعارضيف كأدٌلتيـ: المبحث الثالث
. محاكر الخبلؼ: المبحث الرابع

كىك خبلصة ىذه الرسالة، فكضحت فيو مكقفي مف اإلعجاز العددم، : لرابعلخامسالفصؿ ا
: كضكابطو التي مف الكاجب مراعاتيا في مبحثيف

. إعجاز عددم أـ إعجاز بياني: المبحث األكؿ
. ضكابط التناسؽ العددم: المبحث الثاني

. كأما الخاتمة فقد ذكرت فييا أىـ النتائج التي تكصمت إلييا مف خبلؿ البحث

:  الصعكبات التي كاجهتني1.8

: مف أىـٌ الصعكبات التي كاجيتني في ىذه الرسالة

1.  صعكبة الكصكؿ إلى بعض المؤلفات في اإلعجاز العددم، مما استدعى االعتماد في كثير مف
، كىناؾ عدد مف الكتب أكصيت بعض المسافريف إلى (اإلنترنت)األحياف عمى شبكة المعمكمات 

 .حاتـ جبلؿ جزاه اهلل خيران .األردف بإحضارىا، كمجمكعة أخرل أعارني إياىا د

2.  الحصار الذم يعانيو الشعب الفمسطيني حيث عانيت مف صعكبة التنقؿ بيف مكاف سكني في 
ككذلؾ في التنقؿ بيف المكتبات لمحصكؿ عمى ". أبك ديس"محافظة الخميؿ كمقر جامعة القدس في 

 . المصادر المطمكبة

3.  التنسيؽ بيف الكاجبات المتعددة مف دراسة كعمؿ كظيفي كالكاجب اتجاه األسرة كاألبناء كاف مف
ني عمى الرغـ مف تمؾ الصعكبة أدعك كٌؿ امرأة مسممة إلى أف  أبرز الصعكبات التي كاجيتني، كا 
تضيؼ إلى حياتيا مزيدان مف الخير كالمنفعة ليا كلغيرىا مف خبلؿ التركيز عمى كاجبيا األساسي 

تجاه زكجيا كأكالدىا، كال بأس بعمؿ ال يتعارض مع كاجبيا األساسي تؤدم مف خبللو رسالتيا، مع 
كىذا يتطمب . الحرص عمى االستمرار في طمب العمـ، فالعمـ كحده ىك الذم يؤىميا لمقياـ بكاجباتيا

تعاكنان مف مجتمعيا الخاص، فمكال تربية كالدٌم كالقيـ التي زرعاىا فٌي كالسعي كالجٌد كاالجتياد 
عانتيما لي كلكال , حفظيما اهلل كرحميما كجزاىما خيران، -كالمحافظة عمى الكقت، كتشجيعيما كا 
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، ككقكفو بجانبي كصبره كتعاكنو معي، ما كنت ألنجز ما  كغفر لوتشجيع زكجي حفظو اهلل ككفقو
 .أنجزتو

4.  قمت بطباعة الرسالة بنفسي، أمبلن في أف أخرجيا بأقؿ قدر مف األخطاء اإلمبلئية كالتنسيقات
كىذا . غير المناسبة لرسالة جامعية، كالتي كانت ستزيد عما ىي عميو لك أككمت طباعتيا إلى غيرم

أضاؼ صعكبة جديدة، خاٌصة أني لـ أكف عمى دراية كافية بأمكر الحاسكب، فكنت أتعٌمـ مف خبلؿ 
. التجربة غالبان 

–حاتـ عبد الرحيـ جبلؿ . كمف تكفيؽ اهلل لي في ىذه الرسالة أف يٌسر لي مشرفان عالمان معٌممان، ىك د
، فمكال إرشاداتو كتكجيياتو كتصكيباتو، قبؿ تكرمو باإلشراؼ عمى الرسالة كبعد -حفظو اهلل تعالى

كال أنسى أف أعتذر لو كلكٌؿ . ذلؾ، ما كاف ليا أف تككف عمى ىذا النحك، فجزاه اهلل عٌني كٌؿ خير
مف تابع خركج ىذه الرسالة بدافع االىتماـ بمكضكعيا عمى ما بدر مني مف تقصير كخاصة التأخر 

. في إتماميا

 كبعد أف بذلت كسعي في ىذه الرسالة ال أقكؿ غير أٌف ىذا ما تكصمت إليو، كال أجـز بالصكاب 
لنفسي، كلكف ىذه الرسالة ىي مجٌرد طىٍرقة عمى باب تحقيؽ األفكار المستجٌدة ككزنيا في المكازيف 
ف أخطأت  الشرعية، كمحاربة التمقي األعمى لكٌؿ ما ىك جديد، فإف أصبت فبرحمة اهلل كنعمتو، كا 

.  فبذنكبي

كفي الختاـ أسأؿ اهلل العظيـ أف يرزقني القبكؿ كالمغفرة، كالعمـ كالعمؿ، كأف يبمغني رضاه، كسائر 
في قسـ الدراسات - معممي الناس الخير–كأف يجزم شيكخنا كأساتذتنا الكراـ . المسمميف كالمسممات
الدراسات العميا بجامعة القدس عني كٌؿ خير كأف يجمعنا بيـ في ظؿ رحمتو - اإلسبلمية المعاصرة
. كجنتو، إٌنو حميـ كريـ

. كآخر دعكانا أف الحمد هلل رٌب العالميف
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  األكؿ الثانيالفصؿ

مقدمات في إعجاز القرآف الكريـ 

 
: كفيو أربعة مباحث

 المقدمة 2.1: المبحث األكؿ
.  تعريؼ اإلعجاز 2.2

. الدليؿ عمى إعجاز القرآف الكريـ 2.3: المبحث الثاني
.  مراحؿ إدراؾ إعجاز القرآف الكريـ2.4:المبحث الثالث
. كجكه إعجاز القرآف الكريـ 2.5: المبحث الرابع
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 :المقدمة2.1

في فكرة اإلعجاز العددم، ال بٌد مف التعريؼ بالعمـ الذم انطمقت منو ىذه ىذا قبؿ أف أبدأ بحثي 
الفكرة، كالمبدأ الذم بنيت عميو، كىك إعجاز القرآف الكريـ، إذ أٌف ثبكت إعجاز القرآف كاف دافعان 
كمحركان لمباحثيف عمى مٌر العصكر إلى البحث في حقيقة ىذا اإلعجاز مف خبلؿ تكضيح أكجيو 

. كمظاىره
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  تعريؼ اإلعجاز2.2:المبحث األكؿ

 

: 1أصبلف (ع ج ز)لمجذر الثبلثي 

 عمى كؿ ةكيجمع مشتقات ىذا الجذر الدالؿ. نقيض الحـزكىك الضعؼ، كه: كالعٍجز".عىٍجز:"األكؿ
. ضعؼ، حقيقيان كاف أـ نسبيان، فيقاؿ العجز لؤلرض التي ال تنبت شيئان 

ز:"كالثاني    مشتقاتو أيضان لمداللة عمى المتأخر عف الشيء،ـمؤخر الشيء، كتستخد: ز، كالعجي "عىجي
ًلدى ًلًعٍجزىة، أ : لمكلكدالرجبلكيقاؿ عف .  سابقتو فسبقتوم فعجزتو، أقعاجزت: ؿفيقا  بعد ما كبر مكي
. 2أبكه

زى فبلفه  زى فبلنان : كيقاؿ أٍعجى . 3صٌيره عاجزان : سبؽ فمـ ييدرىؾ، كفبلف أعجى

، بمعنى ضعيفت، كالصحيح أف يقاؿ: كمف األخطاء الشائعة قكؿ القائؿ زت، بالفتح: عًجٍزتي قاؿ . عجى
ٍزتي أىٍف أىككفى ًمٍثؿى هذا اٍلغيراًب فىأكارم سىٍكءىةى أىخي﴾:اهلل تعالى ٍيمىتى أىعىجى كال . "(31: المائدة) ﴿قاؿى يا كى

. 4"عًجزى إال إذا عظيمىت عجيزتو: يقاؿ

ز عٍجزان "كمف   ظيار الضعؼ" عىجى كمنو أيضان المعجزة كىي . اشتيٌقت كممة اإلعجاز بمعنى التثبيط كا 
. كاحدة معجزات األنبياء

أما اصطبلحان؛ فالمعجزة ىي كؿ أمر خارؽ لمعادة كالقكانيف المألكفة، مقركف بالتحٌدم، سالـ مف 
. 5عمى يد أحد مف أنبيائو ليككف دليبلن عمى صدقو- سبحانو–المعارضة، يجريو اهلل 

عجاز القرآف مركبه إضافي، مكٌكف مف كممتيف ، كىذا المرٌكب اإلضافي خبر "القرآف"ك" إعجاز: "كا 
عدـ قدرة الكافريف عمى معارضة القرآف ": كمعناه. 6ىذا إعجاز القرآف: لمبتدأ محذكؼ، تقديره

                                                 

 .738، ص(ىػ1415)ابف فارس، : انظر- 1

ص 1ج (ىػ1414)كابف عباد، . 369ص5،ج(ت. ب)كابف منظكر،. 883ص3،ج(ىػ1376)الجكىرم، :انظر- 2
. 242-241صص

 . 614، ص(ـ1972 )أحمد،ك، كالصكالحيمنتصر، أنيس، ك - 3

. 739، ص(ىػ1414)ابف عباد،- 4
 .301-300، ص(ت.ب)الميداني،: انظر- 5

. 13، ص(ىػ1425)الخالدم، - 6
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 كقياـ الداعي عمى ذلؾ كىك بيانيةعقمية كالمغكيةكقصكرىـ عف اإلتياف بمثمو رغـ تكفر ممكتيـ اؿ
. 1"استمرار تحدييـ كتقرير عجزىـ عف ذلؾ

 
 

                                                 

. 17، ص(ىػ1425)الخالدم، : انظر- 1
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 الدليؿ عمى إعجاز القرآف الكريـ :المبحث الثاني2.3
 

 أف يأتكا بمثؿ القرآف فقاؿ عز ـالناس بالقرآف العظيـ عمى درجات، فتحداه-سبحانو- تحدل اهلل 
ُي ًإٍف كانكا صاًدقيف﴾: كجؿ ديثو ًمثمًه أف يأتكا بعشر - عز كجؿ–كتحداىـ . (34:الطكر) ﴿فىٍميىأتكا ًبحى

ه كادعكؿ﴿أىـ يىقكلكفى افتىرااه ؽي :سكر مثمو حيث قاؿ  مىف استطىعتـي ا فىأتكا ًبعىشًر سيكرو مثمىه ميفتىرياتو
حيث قاؿ سبحانو -سكرة كاحدة- كتحداىـ بأقؿ مف ذلؾ. (13:ىكد) ًمف دكًف اً ًإف كنتـي صاًدقيف﴾

ـٍ يىقكلكفى اٍفتىرااي قيؿ فىأتكا ًبسكرىةو ًمثمه كىادعكا مىف استىطىٍعتـي مِّف دكًف اً ًإف كيٍنتـي :كتعالى ﴿أ
ٍبًدنا فىٍأتكا ًبسكرىةو ًمف ًمثًمًه :كقاؿ . (38:يكنس) صاًدقيف﴾ مى عى ٍيبو ًمٌما نىزَّلنا عى ﴿كىا ىف كينتـي في رى

(. 23:البقرة).كىادعكا شيهىداءىكـ ًمف دكًف اً ًإف كينتـي صاًدقيف﴾

قكديها الٌناسي :كبعد ىذه اآلية حيث يقكؿ سبحانو  لىف تىفعىمكا فىاتَّقكا النَّارى التي كى ﴿فىًإف لىـ تىفعىمكا كى
إنيا آية تشعؿ في قمكب المعانديف نار الغيرة كالرغبة . (24:البقرة) كىالًحجارىةي أًعدَّت ًلمكاًفريف﴾

. حيث أقر سبحانو عمييـ عجزىـ ،كأثبتو عمييـ حاضران كمستقببلن 1 ذباإلتياف بمثؿ القرآف،
 يذكر أف أم عربي حاكؿ اإلتياف بمثؿ القرآف كلك مجرد محاكلة ـكعمى الرغـ مف كؿ ىذا التحدم؛ ؿ

 المحاكالت لئلتياف بمثؿ القرآف دليؿ ـ، فانعدا1 ال يمتفت إليواعدا ما ذكر مف أقكاؿ بعض السفياء مـ
. 2عمى عجزىـ عف ذلؾ

 لجأكا إلى أساليب أخرل لمحاربة ىذا القرآف،  معارضة القرآفأنيـ مع انعداـ محاكالتيـ:كالدليؿ الثاني
غرائ–صمى اهلل عميو كسمـ – محاكلة ثني النبي ففـ  ىجكميـ ل بالماؿ كالجاه، إؿق عف ادعائو، كا 

 ا كعنادان كىـ يعممكف بطبلف كؿ ىذه التيـ، كـةعميو بالتيـ الباطمة كالجنكف كالشعر كالسحر، مكابر
أف الكليد بف المغيرة جاء إلى –رضي اهلل عنو –دلت كثير مف الركايات منيا ما ركم عف ابف عباس 

يا عـ إف : ذلؾ أبا جيؿ فأتاه فقاؿغفقرأ عميو القرآف فكأنو رؽ لو، فبؿ-صمى اهلل عميو كسمـ–النبي 
لقد عممت قريش :قكمؾ يريدكف أف يجمعكا لؾ ماالن ليعطككو فإنؾ أتيت محمدان لتتعرض لما قبمو، قاؿ

كماذا أقكؿ؟فكاهلل ما فيكـ : فقؿ فيو قكالن يبمغ قكمؾ أنؾ منكر كأنؾ كاره لو، فقاؿ:قاؿ.أني أكثرىا ماالن 
رجؿ أعمـ بالشعر مني، كال برجزه كال بقصيده مني كال بأشعار الجف، كاهلل ما يشبو الذم يقكؿ شيئان 

ففمف ىذا، ككاهلل إف لقكلو لحبلكة، كا   فؽ لمنير أعبله، مشرق عميو لطبلكة، كا   ليعمك كال ق أسفمو، كا 
ف  اقاؿ فدعني حتى أفكر، فمـ.  تقكؿ فيولال يرضى قكمؾ حت:ؿ ليحطـ ما تحتو، قاقيعمى عميو، كا 

                                                 

[ 154-151صص ص، (ىػ1417)الرافعي، : انظر]. كالذم ينسب إلى مسيممة الكذاب- 1
. 43-40صص ص، (ت.ب)الباقبلني، :انظر- 2
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حيدان :فنزؿ قكؿ اهلل تعالى . عف غيرهقىذا سحر يؤثر، يأثر:فكر قاؿ مىقتي كى مىف خى  ﴾...﴿ذىرني كى
.  1(11:المٌدثر)

: 2كفي ذلؾ يقكؿ الخطابي 

كاألمر في ذلؾ أبيف مف أف نحتاج إلى أف ندؿ عميو بأكثر مف الكجكد القائـ المستمر عمى كجو "
صمى اهلل عميو -  أف النبيؾكذؿ. الدىر، مف لدف عصر نزكلو إلى الزماف الراىف الذم نحف فيو

–كقد بقي .  عنو كانقطعكا دكنوا قد تحدل العرب قاطبة بأف يأتكا بسكرة مف مثمو، فعجزك–كسمـ 
 بو مدة عشريف سنة، مظيرنا ليـ النكير، زاريان عمى أديانيـ، مسفيان ـيطالبو-صمى اهلل عميو كسمـ

آراءىـ كأحبلميـ، حتى نابذكه كناصبكه الحرب فيمكت فيو النفكس، كأريقت الميج، كقطعت األرحاـ، 
. كذىبت األمكاؿ

 يركبكا تمؾ الفكاقر ـ األمكر الخطيرة، كؿقكلك كاف ذلؾ في كسعيـ، كتحت أقدارىـ، لـ يتكمفكا ىذ
 ما ال يفعمو عاقؿ ا يككنكا ترككا السيؿ الدمث مف القكؿ إلى الحزف الكعر مف الفعؿ، كىذـ، كؿالمبيرة

.  3"كال يختاره ذك لب

   :4كيقكؿ الباقبلني

فكيؼ يجكز أف يقدركا عمى معارضتو القريبة السيمة عمييـ كذلؾ يدحض حجتو، كيفسد داللتو ، "
كيبطؿ أمره ،فيعدلكف عف ذلؾ إلى سائر ما صاركا إليو مف األمكر التي ليس عمييا مزيد مف المنابذة 

.  5"كالمعاداة، كيترككف األمر الخفيؼ

كأما الدليؿ الثالث فيك بقاء القرآف العظيـ كما أنزؿ إلى يكمنا ىذا دكف أف يعارضو معارض أك يأتي 
.  ىذا كىك مف حركؼ يعرفيا الناس، تحكميا قكاعد لـ تتغير كلـ تتبدؿ. بمثمو أحد

                                                 

. 273، ص (ىػ1425 )السيكطي،- 1
 فاضؿ مف أعبلـ الحديث في شرح صحيح ـىك حمد بف محمد بف إبراىيـ بف الخطاب البستي، إما:الخطابي- 2

، ابف العمادالعكرم، 380 ص2، ج(ىػ1408)،مالسمعاف ]. ىػ388ىػ كتكفي سنة 317 سنةدكؿ, البخارم
[. 547-546 ص1، ج(ىػ1384)كالسيكطي، . 127ص2،ج(ىػ1406)
. 22- 21صص ص، (ىػ1387 )خمؼ اهلل ك سبلـ، - 3
 أشير أىؿ الكبلـ المنتسبيف إلى فىك اإلماـ القاضي أبك بكر محمد بف الطيب بف محمد الباقبلني، ـ : الباقبلني- 4

 م بتصانيفو كمناظراتو في الرد عمى المخالفيف مف الرافضة كالمعتزلة كالجيمية كالخكارج كغيرىـ، تكؼراألشعرم، اشتو
، كابف خمكاف، 558 ص17، ج(ىػ1419) ،الذىبي: انظر].د، ببغدامائةمائة ثبلث كأربعةلسبع بقيف مف ذم القعدة سف

[. 269ص4، ج(ـ1968)
 .45، ص(ت.ب)الباقبلني،-  5
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 عجزنا نحف كعجز كؿ ـكمتى عًمـ عجز أىؿ المغة كالفصاحة كالببلغة عف اإلتياف بمثؿ القرآف، عؿ
.  عف اإلتياف بمثمومف ىـ في القمة مثميـ أك دكنيا مثمنا في ىذا الزماف كغيره
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إعجاز القرآف الكريـ إدراؾ   التي مٌر بهامراحؿاؿ :الفصؿ الثالث2.4
     

عمى الرغـ مف أف كتاب اهلل تعالى معجز مف عمى مدل األزماف، فإف إدراؾ مظاىر ىذا اإلعجاز 
: 1كفيـ أسراره كالغكص فييا قد مر بأربع مراحؿ

 اإلعجاز ك إف كانت ببلغة القرآف  ا الخكض في كجو ىذفمرحمة العمـ بإعجاز القرآف الكريـ، دك(1
 القرف ؿإلى أكائ–صمى اهلل عميو كسمـ – تمتد منذ بعثة النبي مأبرز ما يذكر  في ىذه الفترة الت

. الثالث اليجرم

ف استعًمؿ" إعجاز" كحتى نياية ىذه المرحمة لـ يكف قد ظير استعماؿ لفظ  .  ألفاظ أخرلتكا 

حيث ظيرت كتب تتحدث عف عمـك تتعمؽ :مرحمة كركد اإلشارات إلى إعجاز القرآف الكريـ(2 
  . كنظمو كغير ذلؾقبالقرآف، كمجاز

كفي بطكف ىذه الكتب ظيرت أكلى اإلشارات إلى إعجاز القرآف الكريـ كعمـ مف عمـك القرآف، كبدأ 
 ".اإلعجاز"استعماؿ لفظ

 

فقد حاكؿ كؿ مف . 4 قتيبةف، كاب3ظ، كالجاح2النظاـ:كمف أبرز مف أشار إلى اإلعجاز في ىذه الفترة 
 جيكدىـ بذرة نمت بعد ذلؾ كأثمرت، تىؤالء الثبلثة أف يحدد كجو اإلعجاز في القرآف الكريـ، ككاف

...  كانتقمنا إلى المرحمة الثالثةـ اىتماـ العمماء بالبحث في إعجاز القرآف الكرمدفازدا

بدأت ىذه المرحمة في القرف الرابع اليجرم، كأبرز ما كصمنا : مرحمة تصنيؼ األجزاء كالرسائؿ(3 
مرحمة تصنيؼ (4. لمخطابي" بياف إعجاز القرآف"، ك 1لمرماني" النكت في إعجاز القرآف"منيا رسالة 

                                                 

. 86-37 صص ص، (ـ1991)عباس،:انظر- 1
: انظر]. النظامية، كىي فرقة مف فرؽ المعتزلةب تنسقىك إبراىيـ بف يسار المعتزلي، إلي:النظاـ- 2

[.    507 ص5،ج(ىػ1408)،مالسمعاف
الحيكاف، كالبياف كالتبييف، : أبكعثماف، عمرك بف بحر الجاحظ البصرم المعتزلي، مف أىـٌ كتبو: الجاحظ- 3

، (ىػ1408)،مالسمعاف: انظر].ىػ255، أصيب في آخر عمره بالفالج، كمات بسقكط مجٌمدات العمـ عميو سنة ءكالبخبل
. 526ص11، ج(ىػ1419) ،الذىبي. 122 ص1، ج(ىػ1406)، ابف العمادالعكرمك . 6ص2ج

[ 228ص2، ج(ىػ1384)كالسيكطي،
المساف ،جي (ت.ب)االبف منظكر رأسان في عمـ فىك أبك محمد عبد اهلل بف مسمـ بف قتيبة الدينكرم، كا:ابف قتيبة- 4

تكفي سنة  .غريب الحديث، مختمؼ الحديث، مشكؿ القرآف:  مصنفاتوفكاألخبار كأياـ الناس، ـالعربي 
[.   452ص4ج ،(ىػ1408)،م السمعافك.296ص13، ج(ىػ1419) ،الذىبي: انظر].ىػ276
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 (ىػ403ت)كأقدـ ما كصمنا مف ىذه المصنفات كتاب الباقبلني :الكتب في إعجاز القرآف الكريـ
كىك كتاب ظؿ مف المراجع األساسية في مكضكعو إلى يكمنا ىذا، كاحتؿ أىمية ، ، "إعجاز القرآف"

. بالغة عمى مر العصكر

، كالذم كتب عف اإلعجاز مئات الصفحات في الجزء 2ثـ جاء بعده القاضي عبد الجبار اليمذاني
". المغني في أبكاب التكحيد كالعدؿ"السادس عشر مف كتابو

. كبعد ىذيف العمميف تتابعت المصنفات في إعجاز القرآف الكريـ إلى يكمنا ىذا
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                 

 ف رافضي، كام العربية، معتزؿبىك أبك الحسف عمي بف عيسى بف عمي بف عبد اهلل الرماني، صاح:الرماني- 1
 بكر بف السراج كغيرىما، م عف أبي بكر بف دريد كأبلمتفننان في عمـك كثيرة مف الفقو كالقراءات كالنحك كالكبلـ، رك

ك .89ص3، ج(ىػ1408)،مالسمعاف: انظر].ىػ384تكفي سنة .  عنو أبك القاسـ التنكخي كأبك محمد الجكىرملكرك
 .[181-180صص ص2،ج(ىػ1384)كالسيكطي. 248ص4،ج(ـ1971)العسقبلني،

 
ىك أبك الحسيف، عبد الجبار بف أحمد بف عبد الجبار اليمذاني، األسدأبادم، الشافعي المعتزلي، تمقبو المعتزلة - 2
 ىك: اليمذاني[120، ص(ىػ1400)الكتاني،: انظر].ىػ415 ، تكفي سنة"قاضي القضاة"
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 كجكا إعجاز القرآف الكريـ :المبحث الرابع2.5 
 

مف خبلؿ المراحؿ سابقة الذكر استمر البحث عف كجو اإلعجاز كحقيقتو، ككاف لكؿ عالـ رأيو فيما 
فمنيـ مف حصر اإلعجاز في كجو كاحد ىك اإلعجاز . يذكر مف كجكه ما بيف مؤيد كمعارض

 ف بامتناع حصر كجكه اإلعجاز في القرآف، كبأؿالبياني، كمنيـ مف فتح الباب عمى مصراعيو، كقا
: كمف أبرز ما ذيكر مف كجكه اإلعجاز.  األياـ ستشيد اكتشاؼ المزيد مف ىذه الكجكه

:  اإلعجاز البياني2.5.1

الخطابي - كىـ كثر– حصر اإلعجاز في ىذا الكجو فىك أبرز ما ذكر عمى اإلطبلؽ، كمـ
:  الخطابيؿكاليمذاني، قا

نما يقـك الكبلـ بيذه األشياء الثبلثة" ذا تأممت القرآف .لفظ حامؿ، كمعنى بو قائـ، كرباط ليما ناظـ:كا  كا 
كجدت ىذه األمكر منو في غاية الشرؼ كالفضيمة، حتى ال ترل شيئان مف األلفاظ أفصح كال أجزؿ كال 

كأما المعاني فبل خفاء .  نظمان أحسف تأليفان كأشد تبلؤمان كتشاكبلن مف نظمول مف ألفاظو، كال تربأعذ
 أعمى درجات الفضؿ لعمى ذم عقؿ أنيا ىي التي تشيد ليا العقكؿ بالتقدـ في أبكابيا، كالترقي إؿ

كاعمـ أف القرآف إنما صار معجزان ألنو جاء بأفصح األلفاظ، في أحسف نظـك ...مف نعكتيا كصفاتيا
 1..."التأليؼ، مضمنان أصح المعاني

كمف العمماء مف ذكر الببلغة مع كجكه أخرل لئلعجاز كالباقبلني الذم ذكر ثبلثة أكجو لئلعجاز  
 قصص السابقيف مع أمية سيدنا راإلخبار عف الغيكب، كذؾ:ىي" إعجاز القرآف"كبينيا في كتابو

  .2. نظـ القرآف كعجيب تأليفوع، كبدم- صمى اهلل عميو كسمـ–محمد 

، حيث شرح في 1مكمنيـ مف خص جزءان مف الببلغة باإلعجاز مع عدـ إنكار غيره، كالجرجاف 
نظريتو في النظـ، كأعطى لمنظـ األىمية الكبرل في ببلغة النصكص، كطبؽ " دالئؿ اإلعجاز"كتابو 

. 2 القرآف الكريـفذلؾ عمى أمثمة ـ

                                                 

. 27، ص (ىػ1387 )خمؼ اهلل ك سبلـ، - 1
. 75-57، ص(ت.ب)الباقبلني،: انظر- 2
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 ىذا االختبلؼ لـ فكمع كجكد ىذا االختبلؼ في كيفية تناكؿ الببلغة كجيان مف كجكه اإلعجاز، فإ
. يصؿ إلى حد إنكاره، فيك مجمع عميو، ال يجادؿ في إثباتو أحد بخبلؼ بقية الكجكه

                                                                                                                                                 

: ىك أبك بكر عبد القاىر بف عبد الرحمف النحكم، مف كبار أئمة العربية، شافعي أشعرم، مف كتبو: الجرجاني- 1
. ىػ474ىػ كقيؿ 471العمدة في التصريؼ، إعجاز القرآف الكبير كالصغير، كالمغني في شرح اإليضاح، تكفي سنة

[ 106ص2،ج(ىػ1384)السيكطي،: انظر]
. 82- 65صص ص، (ـ1991)عباس،:انظر- 2
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:  اإلعجاز العممي.2.5.2

 كىك ذكر حقائؽ عممية في القرآف لـ تكف مكتشفة زمف نزكلو، مما يدؿ عمى أف خالؽ ىذه الحقائؽ
 كمف يرد ـ يشرح صدرا لإلسالق﴿فمف يرد ا أف يهدم:ىك منزؿ القرآف، كذلؾ كما في قكلو تعالى

أف يضمه يجعؿ صدرا ضيقان حرجان كأنما يٌصٌعد في السماء كذلؾ يجعؿ ا الرجس عمى الذيف ال 
: فإقراران بحقيقة ىذه اآلية الكريمة يقكؿ العمـ الحديث (.125:األنعاـ) يؤمنكف﴾

إف اهلل سبحانو جعؿ الضغط في داخؿ الجسـ متناسبان تمامان مع الضغط الجكم المحيط بالجسـ، "
 . الضغط بما يساكم كزف ستةو كسبعيف سنتيمتران مف الزئبؽاكقدر ىذ

ففي األحكاؿ االعتيادية لئلنساف ليس ىناؾ أم تغمب مف الضغط الداخمي عمى الخارجي كال العكس، 
كبعد اكتشاؼ الكسائؿ الحديثة لبلرتفاع في أجكاء السماء فقد الحظكا مدل التأثير عند الصعكد بيذا 
الضغط كما يرافقو مف انقباض كضيؽ في الصدر كآالـ مبرحة في الرأس كاألذنيف كجميع المناطؽ 
الحساسة في الجسـ، ككمما ارتفع في الجك تخمخؿ الضغط الجكم كزاد الضغط الداخمي كاشتد ىذا 
ذا ما استمر اإلنساف في الصعكد يأتي الكقت الذم يككف فيو ىبلكو  الضيؽ كالشعكر باالختناؽ، كا 
المحتـ، لذا يضطر ركاد الفضاء كالطياركف الذيف يحمقكف عاليان في األجكاء إلى استخداـ األلبسة 

. 1"المجيزة الخاصة بيذه الحاالت

: كما كيأتي تفسير العمـ الحديث ليذه الظكاىر بما يأتي

. كمما ارتفع اإلنساف في الجك، انخفض الضغط الجكم، كتغمب عميو الضغط الداخمي لئلنساف" -
 .تخمخؿ اليكاء كعدـ كجكد األككسجيف الكافي لمتنفس -

 .بركدة الجك كعدـ حفظ درجة الحرارة بنسبة معينة -

 .يصؿ اإلنساف عند الخركج مف الغبلؼ الجكم إلى انعداـ الكزف كىي مرحمة دقيقة خطيرة -

ككؿ ىذه الظكاىر تؤدم إلى تغير في كظائؼ أعضاء اإلنساف الداخمية، فالغازات في المعدة 
 يؤدم تمدد ىذه الغازات إلى انتفاخ يدفع الحجاب الحاجز دكاألمعاء تتمدد كتسبب تقمصات عنيفة، كؽ

 ؿإلى أعمى، فيضغط عمى القمب كالرئتيف مما يسبب اإلغماء أك االختناؽ في الحاالت الشديدة، كيخت
نظاـ الدكرة الدمكية فقد تنفجر بعض العركؽ كاألغشية في الجسـ كغشاء الطبؿ في األذنيف 

. إلخ..كاإلصابة برعاؼ شديد
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ىذه الحالة التي يشبو بيا القرآف الكريـ حالة الذيف يضيقكف ذرعان بسماع آيات القرآف كىدايات 
.  1" شعكر بالضيؽ كاالختناؽفاإلسبلـ، إنيا كحالة مف يصعد في السماء ـ

   كلكف مف باب التفسير العممي2كأكؿ مف طرؽ باب النقاش في ىذا الكجو أبك إسحؽ الشاطبي 
. 3 أدلة تؤيد رأيو، كرد عمى القائميف بجكازهر ىذا النكع مف التفسير، كذؾضكليس اإلعجاز، فعار

 ا الخالدم، أـحصبل.د شاكر، دمحمك. دمحمكد شمتكت، .  د:كممف عارض القكؿ باإلعجاز العممي
. 5 صادؽ الرافعيلمصطؼ.أ،ك4اإلماـ السيكطيفمنيـ مف أثبتو ـ

ككجكد حقائؽ عممية في القرآف مما يسمـ بو، إال أف اعتبار ىذه الحقائؽ مف قبيؿ اإلعجاز أـ ال فينا 
. محكر الخبلؼ

 : 6 اإلعجاز التشريعي5.3..2

فقد بمغ السمك التشريعي مبمغان لـ كلف يصمو غيره مف التشريعات، فإف لمتشريع القرآني ميزات تجمع 
 ف بيف النظرة اإلنسانية التي تراعي فطرة اإلنساف كمتطمباتيا، كبيعبيف التنظيـ كالتحقيؽ كالدقة، كتجـ

.  النظرة الشمكلية التي تمبي ىذه المتطمبات مف غير إحداث أم خمؿ

كتتنكع مجاالت التشريع القرآني فتغطي جميع مجاالت الحياة، فتنظـ عبلقة اإلنساف بربو، كنفسو، 
فيما تعجز النظـ األخرل عف التنسيؽ كالمكازاة بيف كؿ ىذه الجكانب، فنراىا تيتـ . كمجتمعو، كبيئتو

 أدنى حد ف تظمـ الفرد لحساب الجماعة أك الجماعة لحساب الفرد، دككبحاجة إنسانية دكف أخرل، أ
. مف المكازاة بيف حكائج اإلنساف المختمفة كظركفو المتباينة

كمف األمثمة عمى ذلؾ تشريع الزكاة، الفريضة األىـ بعد التكحيد كالصبلة، فقد نجح ىذا التشريع في 
القضاء عمى الفقر تمامان في زمف تطبيقو، حتى لـ يجد المسممكف مف يأخذىا، في حيف لـ تعرؼ 

                                                 

. 227،  ص(ىػ1420)ميسٌمـ،- 1
المكافقات في أصكؿ : ىك إبراىيـ بف مكسى المخمي الغرناطي، أصكلي فقيو مفسر، لو مؤالفات كثيرة منيا- 2

[ 205-204صص ص، 2، ج(ىػ1394)المراغي،: انظر]. ىػ750األحكاـ، ككتاب االعتصاـ، تكفي سنة 
 ،.55- 52صص ص2ج، (ت.ب)الشاطبي،:  انظر- 3

ىػ، كنشأ 849ىك جبلؿ الديف عبد الرحمف بف أبي بكر بف محمد السيكطي، إماـ حافظ مؤرخ أديب، كلد سنة - 4
الجامع الصغير، كجمع الجكامع المشيكر بالجامع الكبير، كألفية في مصطمح الحديث، : مصنؼ، منيا600يتيمان، لو 

[ 70-65صص ص4،ج(ت.ب)السخاكم،: انظر].ىػ911كألفية في النحك، تكفي سنة 
-ىػ1356ـ، كتكفي سنة 1880-ىػ1297ىك مصطفى صادؽ عبد الرزاؽ الرافعي، أديب شاعر كاتب، كلد سنة - 5

[ 256ص12،ج(ت.ب)كحالة،: انظر].إعجاز القرآف، المساكيف، السحاب األحمر: ـ، مف كتبو1937
. 258- 231صص ص، (ىػ1420) مسمـ،  ك.327- 291صص ص، (ـ1991)عباس،:انظر- 6
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البشرية مجتمعان خبل مف الفقر غير ذلؾ المجتمع اإلسبلمي الذم كاف محككمان بالنظاـ كالتشريع 
. اإلسبلمي

كعظمة التشريع القرآني شمس ساطعة ال تغطى بغرباؿ كال بغيره، كىك دليؿ قاطع عمى أف القرآف ىك 
كاالختبلؼ ىنا أيضان - صمى اهلل عميو كسمـ-  ىك منزلو عمى محمد–عز كجؿ –كتاب اهلل، كأف اهلل 

 .في اعتباره كجيان مف كجكه اإلعجاز أـ ال

 

:  اإلعجاز الغيبي2.5.4

 مف الكجكه التي ذكرىا العمماء كأكلكىا كأم كركد عدد مف أنباء الغيب في القرآف الكريـ، كه
: كيقصدكف بأنباء الغيب. اىتماميـ

.  يحضر كقتياـ يشيد حكادثو الكاقعة كؿـ، كؿ-صمى اهلل عميو كسمـ- كؿ ما كاف غائبان عف محمد"
 في القرآف الكريـ عف بداية نشأة الككف كما كقع منذ خمؽ دفيدخؿ في الغيب بيذا المفيـك كؿ ما كر

 مف عظيمات األمكر –  صمى اهلل عميو كسمـ –  إلى مبعث رسكؿ اهلل –عميو السبلـ - آدـ 
 في كقتو مف الحكادث –صمى اهلل عميو كسمـ - كميمات السير، ككذلؾ يشمؿ ما غاب عف محمد 

 لو بما يكيده الييكد – سبحانو كتعالى –التي كانت تحدث كيخبر بيا عف طريؽ الكحي، كإخبار اهلل 
.  1"كالمنافقكف، كيشمؿ أيضان ما تضمنو مف اإلخبار عف الكائنات في مستقبؿ الزماف

ذكر لئلعجاز ثبلثة "إعجاز القرآف" كتابو مكمف أكائؿ مف تحدث عف ىذا الكجو اإلماـ الباقبلني، فؼ
سبحانو - ، كقكلو 2 كضح ىذا الكجو كعرض لو بعض األمثمةدأكجو، منيا اإلخبار عف الغيكب كؽ

مًبهـ سيىغًمبكف.  يًمبىت الٌركـي .﴿ألـ-:"كتعالى   في ًبضًع ًسنيف﴾.في أىدنى األىرًض كىهيـ ًمف بىعًد  ى
(. 3-1:الرـك)

فيذه اآلية الكريمة أخبرت مسبقان بانتصار الرـك خبلؿ بضع سنيف قادمة، كقد صدؽ اهلل كعده 
 . كٌؿ مف لو قمب عمى أف ىذا الكتاب ىك كتاب مف عالـ الغيب كالشيادةتكتحقؽ ما أخبرت بو، كدؿ

 

                                                 

. 259، ص (ىػ1420)مسمـ، - 1
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:  اإلعجاز النفسي كالركحي.2.5.5

كأقدـ مف كصمنا حديثو عف ىذا الكجو اإلماـ الخطابي في رسالتو، حيث ذكره باعتباره مظيران مف 
، كمف المحدثيف الذيف اىتمكا بو 1مظاىر اإلعجاز البياني، كليس كجيان مستقبلن مف أكجو اإلعجاز

.  اعتبره أىـ الكجكه عمى اإلطبلؽم، الذ2محمد فريد كجدم

 قكفي تعريؼ ىذا الكجو يفرؽ الدكتكر فضؿ عباس بيف اإلعجاز النفسي كاإلعجاز الركحي، بأف
كيفية تصكير اآليات نفسيات مف تتحدث عنيـ، صكرة كاضحة المعالـ، بينة االتجاه، ال تيمؿ 

. 3جزئية، كال تنسى مشيدان 

.  4" النفكس ىيبة كحبلكة، كرغبة كرىبةلذلكـ التأثير العظيـ عؿ": كيعٌرؼ اإلعجاز الركحي بأنو

﴿ا نزؿ أحسف الحديث كتابان متشابهان -:عز كجؿ-  عف ىذا األثر فقاؿ–سبحانو - كقد حدثنا اهلل
مثاني تقشعر منه جمكد الذيف يخشكف ربهـه ثـ تميف جمكدهـ كقمكبهـ إلى ذكر اه ذلؾ هدل ا 

(.   23: الزمر) يهدم به مف يشاءه كمف يضمؿ ا فما له مف هاد﴾

 ىؤالء مف لـ فكالشكاىد عمى ىذا األثر كثيرة، فكـ سمعنا عف إنساف أسمـ لمجرد سماع القرآف، ـك
 .يكف يفيـ العربية أصبلن 

 

 : اإلعجاز الرياضي2.6.5.6

كييراد بو عناية القرآف الكريـ بأنكاع البراىيف الرياضية ككيؼ أنو استخدميا بطرؽ عديدة كدقة عظيمة 
يعجز عنيا البشر، كما كأثبت ىؤالء تميز البراىيف القرآنية عف البراىيف الرياضية بعدة أمكر 

أختصرىا في أف البراىيف الرياضية تخاطب العقؿ فقط كتتكقؼ عند النتيجة، في حيف أف البراىيف 

                                                 

. 71- 70صص ص، (ىػ1387 )خمؼ اهلل ك سبلـ، : انظر- 1
مجمة الحياة، كمجمة : ـ، أصدر عدة مجبلت منيا1878مفكر المع، كلد في اإلسكندرية عاـ : محمد فريد كجدم- 2

،ص 1،ج(ت.ب)كجدم]. ـ1954العشريف، تكفي سنة - الكجديات، كعدة كتب أبرزىا دائرة معارؼ القرف الرابع عشر
[ 329ص6ج(ـ1979)، كالزركمي،1
 .341-340،صص ص، (ـ1991)عباس،:انظر- 3

. 341، ص(ـ1991)عباس،- 4
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القرآنية تخاطب العقؿ كالحكاس معان مف خبلؿ اآليات الككنية المحسكسة، كال تكتفي بالكصكؿ إلى 
 . 1النتيجة بؿ تؤكد عمييا بالشكاىد العقمية كالنقمية كالحسية

 

. كهك مكضكع هذا الرسالة: اإلعجاز العددم2.5.7
 
 

                                                 

 .548ص2،ج(المؤتمر العممي الثالث)جامعة األقصى، - 1
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الث الفصؿ الث
 تعريفه كتاريخه كمظاهرا كتطبيقاته-اإلعجاز العددم

 
 
 

: كفيه خمسة مباحث
 المقدمة.تعريؼ اإلعجاز العددم 3.1: المبحث األكؿ
. تاريخ القكؿ باإلعجاز العددم3.2: المبحث الثاني
.  تعريؼ اإلعجاز العددم: المبحث الثالث

. تاريخ القكؿ باإلعجاز العددم.أىـ المؤلفات في اإلعجاز العددم 3.3
 . أىـ المؤلفات في اإلعجاز العددم3.4

. مظاىر اإلعجاز العددم 3.5: المبحث الرابع
. تطبيقات اإلعجاز العددم 3.6: المبحث الخامس
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 : المقدمة3.1

تحدثت في الفصؿ السابؽ عف إعجاز القرآف الكريـ ككجكىو، ليككف ذلؾ الفصؿ مساعدان عمى 
كفي ىذا الفصؿ . الدخكؿ في مكضكع اإلعجاز العددم كفيمو كدراستو، كمميدان لمحكـ عمى حيثياتو

عجاز العددم، كمظاىره كتطبيقاتو عرضان مجردان، ليخرج القارئ بصكرة متكاممة أسأعرض مفيـك اإل
. مع بعض التعميقات التي أحتاج إلى طرحيا مباشرة. عما كيتب في ىذا المكضكع
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 . تعريؼ اإلعجاز العددم :المبحث األكؿ3.2
 

ال بد مف التعرؼ عمى المعنى المغكم ليذا التركيب، لما اصطبلحان قبؿ تعريؼ اإلعجاز العددم 
: لممعنى المغكم مف عبلقة كثيقة بالمعنى االصطبلحي، كذلؾ عبر المطمبيف اآلتييف

: لغةن اؿ  فياإلعجاز العددم 3.2.1: المطمب األكؿ

ظيار الضعؼ معجـ "، كأما العدد فقد جاء في 1قمت سابقان إٌف اإلعجاز في المغة ىك التثبيط كا 
": المقاييس في المغة

الكثرة، : إحصاء الشيء، تقكؿ عددت الشيء أعده عدان، فأنا عاٌد، كالشيء معدكد، كالعديد: فالعدٌ " 
 عديد بني فبلف رما أكث: مقدار ما يعد، كيقاؿ: كفبلف في عداد الصالحيف، أم يعد معيـ، كالعدد

نيـ ليتعاٌدكف كيتعٌددكف عمى عشرة آالؼ، أم يزيدكف عمييا . 2"كعددىـ، كا 

: كجاء في المعجـ الكسيط
مقدار : ، العدد...أحصاه: ، عٌدد الشيء...عٌد الدراىـ كغيرىا عٌدان كتىعدادان، كعىٌدةن حسبيا كأحصاىا"

. 3"ج أعداد. ما ييعد، كمبمغو

. مقدار ما يحصى: اإلحصاء، كالعدد: مف ىذيف النصيف يتضح أف معنى العدٌ 
". العددم"كالصفة" اإلعجاز"مف المكصكؼ"اإلعجاز العددم"كتركيب 

:  اصطالحان  في ضكء ما كًتب فيهاإلعجاز العددم 3.2.2تعريؼ : المطمب الثاني

مف الكتب المصنفة في اإلعجاز العددم، ما حصمت عميو ما قررت دراستو لدل إطبلعي عمى 
 ىـ المؤلفيفكبالنظر في أساليب. ضع تعريفان محددان لئلعجاز العددممت لـ ـاكجدت أف أيان منو

كمناىجيـ يتضح أف كبلن منيـ ربما يحتاج إلى تعريؼ خاص بو، فمف يكضح اإلعجاز العددم مف 
خبلؿ العد المجرد يختمؼ عمف ربط بيف العدد كاألحداث كالتكاريخ، كىما يختمفاف عمف يربط ذلؾ 

... بحساب الجٌمؿ كىكذا

                                                 

.  مف ىذه الرسالة9ص- 1
. 656، (ىػ1415)ابف فارس،- 2
. 616،، (ـ1973)أنيس، منتصر، عطية، أحمد،- 3
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عمى ما كتبو السابؽ كبنى عميو، كمف خبلؿ - في األغمب-كلكف بما أف البلحؽ منيـ قد اعتمد
إثبات إعجاز القرآف مف خبلؿ : النظرة إلى مجمكع ما كتب يمكف أف نعٌرؼ اإلعجاز العددم بأٌنو

. ربط سكر القرآف كآياتو ككمماتو كحركفو باألعداد كفؽ ركابط مخصكصة

كبياف ذلؾ أف اإلعجاز العددم ىك محاكلة إلثبات حقيقة أف القرآف معجز مف خبلؿ تسخير األعداد 
حصاء الكممات كالحركؼ كحساب  حصاء السكر كاآليات كالعناية باألعداد الترتيبية ليا، كا  كاألرقاـ، كا 

. جٌمؿ الكممات كالعبارات كربط ذلؾ بالحقائؽ العممية، كاألحداث التاريخية كالمستقبمية
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 تاريخ القكؿ باإلعجاز العددم :المبحث الثاني3.3

يبلحظ الدارس لكجكه إعجاز القرآف الكريـ االختبلؼ فيما بينيا مف حيث طرحيا كدراستيا عبر 
التاريخ، فمثبلن بينما بدأ الحديث عف اإلعجاز البياني مع نزكؿ القرآف، تأخر الحديث عف اإلعجاز 

كما أٌف كيفٌية طرح الكجو مف أكجو اإلعجاز كانت تختمؼ، فربما يبدأ . العممي إلى ما بعد ذلؾ بقركف
. كىكذا...طرحو مف خبلؿ عدة أسطر، ثـ تتطكر السطكر إلى جزء، كالجزء إلى كتاب

ككغيره مف أكجو اإلعجاز المطركحة مر القكؿ باإلعجاز العددم بعدة مراحؿ، كنتفؽ جميعان عمى أف 
إذ أننا نراىا بيف ىذه المراحؿ قد انتيت إلى كؿ ما بيف أيدينا مف كتب تؤيد أك تعارض ىذا الكجو، 

 ، عمى أٌف ىناؾ اختبلفان بيف المؤيديف لئلعجاز العددم كالمعارضيف لو عمى نقطة البداية؛ أيدينا اليـك
فبينما يقكؿ المؤيدكف إف ىناؾ إشارات مبكرة مف قبؿ العمماء األكائؿ إلى اإلعجاز العددم، يجـز 
المعارضكف بأٌنو أمر مستحدث يفتقر إلى األساس التاريخي، كلتكضيح ىذه المسألة، ال بد مف 

: البحث في المطمبيف اآلتييف

: المتقدمكف كاإلحصاءات القرآنية  : المطمب األكؿ3.3.1

أكاله المسممكف عناية كبيرة، فكتبكه -صمى اهلل عميو كسمـ-منذ نزكؿ القرآف الكريـ عمى رسكؿ اهلل 
كحفظكه، كجٌكدكه كفسركه، كدكنكا أسباب النزكؿ كالناسخ كالمنسكخ كالمناسبات بيف السكر كاآليات، 

كتضخمت "إلى غير ذلؾ مف عمـك القرآف، كلـ يترؾ المسممكف صغيرة كال كبيرة تتعمؽ بالقرآف الكريـ، 
 مر القركف، كزادكا عمى دراساتيـ المعنكية كالفكرية لمقرآف دراسة أخرل ىي لالمكتبة القرآنية عؿ

 .1"اإلحصاءات

رضي - 2عف ابف عباس: " كيذكر العمماء بداية مبكرة ليذه اإلحصاءات، فقد جاء في كتاب اإلتقاف
 مائةمائة آية، كجميع حركؼ القرآف ثبلثمائةمائةجميع آم القرآف ستة آالؼ كست: أنو قاؿ- مااهلل عنو

.  3" حرؼ ككاحد كسبعكف حرفان مائةمائةألؼ حرؼ، كثبلثة كعشركف ألؼ حرؼ، كست

                                                 

. 20، ص(ىػ1401)البيؾ،- 1
الميـ فقيو في الديف : "صمى اهلل عميو كسٌمـ فقاؿ– عبد اهلل بف عباس بف عبد المطمب، دعا لو رسكؿ اهلل ىك - 2

الذىبي، : انظر].ىػ68، فمـ يكف في األرض مف ىك أعمـ منو في زمانو، تكفي في الطائؼ، سنة "كعممو التأكيؿ
[ 322ص1،ج(ىػ1328)كالعسقبلني، . 24-22، ص(ىػ1417)
. 134ص1، ج(ىػ1421)السيكطي،- 3
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ستة آالؼ : "أنو قاؿ في عدد آيات القرآف- رضي اهلل عنو– 1كجاء في كتاب البرىاف عف عمي
. 2"كمائتاف كثماف عشرة

 إلى 4بعث الحجاج بف يكسؼ:  قكلو3عف أبي بكر أحمد بف الحسيف بف ميراف المقرئ:"كجاء فيو 
، كعاصمان 7، كنصر بف عاصـ6، كأبا العالية5الحسف البصرم: قراء البصرة، فجمعيـ كاختار منيـ

عدكا حركؼ القرآف، فبقكا أربعة أشير يعدكف :  كقاؿ–رحمة اهلل عمييـ - 9 كمالؾ بف دينار8الجحدرم
( 323015)كممة، كأجمعكا أف عدد حركفو  (77439)بالشعير، فأجمعكا عمى أف كممات القرآف 

. 10"حرفان 
مف ىذه النصكص نستدؿ عمى العناية المبكرة التي أبداىا المسممكف األكائؿ باألعداد المتعمقة بالقرآف 

حتى انتقمت ىذه العناية إلى ذكر اإلحصاءات القرآنية في المصنفات، كما فعؿ العبلمة . الكريـ

                                                 

، أبك الحسف، أكؿ الناس -صمى اهلل عميو كسٌمـ–ىك عمي بف أبي طالب بف عبد المطمب، إبف عـٌ رسكؿ اهلل - 1
أما -: "صمى اهلل عميو كسٌمـ–إسبلمان في قكؿ كثير مف أىؿ العمـ، كلد قبؿ البعثة بعشر سنيف، قاؿ لو رسكؿ اهلل

، كىك أحد أىؿ الشكرل الذيف نص عمييـ عمر، كلي أمر المسمميف "ترضى أف تككف مني بمنزلة ىاركف مف مكسى
كالعسقبلني، . 1130-1089صص ص3، ج(ىػ1412)ابف عبد البر : انظر].ىػ40ىػ، كاستشيد سنة 35سنة 

[ 510-507صص ص2،ج(ىػ1328)
. 251ص1، ج، ج(ىػ1421)الزركشي،- 2
ىك أبك بكر أحمد بف الحسيف بف ميراف، مؤلؼ كتاب الشامؿ كالغاية، كغيرىما في القراءات العشر، تكفي سنة - 3

 [34ص1،ج(ت.ب)ابف الجزرم،: انظر]. ىػ381

ىك أبك محمد الحجاج بف يكسؼ بف الحكـ بف عقيؿ الثقفي، عامؿ عبد الممؾ بف مركاف عمى العراؽ كخراساف، - 4
ابف : انظر]ىػ95كأبقاه الكليد عمى كاليتو، بنى مدينة كاسط، كعيرؼ بإسرافو في دماء المسمميف، تكفي سنة 

[ 54-29صص ص2،ج(ـ1968)خمكاف،
ىك أبك سعيد الحسف بف يسار البصرم، مف سادات التابعيف ككبرائيـ، جمع كٌؿ فٌف مف عمـ كزىد ككرع كعبادة، - 5

 [73-69صص ص2، ج(ىػ1326)كالعسقبلني،. 263ص2،ج(ـ1968)ابف خمكاف،: انظر]. ىػ110تكفي سنة 

بسنتيف، قارئ ثقة، أجمع عميو أصحاب - صمى اهلل عميو كسٌمـ–ىك ريفيع بف ميراف الرياحي، أسمـ بعد كفاة النبي - 6
ص 2، ج(ىػ1326)كالعسقبلني،. 32-31، ص(ىػ1417)الذىبي، : انظر].ىػ90الكتب الستة، تكفي سنة 

 [145-143صص

ىك نصر بف عاصـ الميثي البصرم، النحكم، مف تبلميذ أبي األسكد، كىك أكؿ مف نقط المصاحؼ نقط - 7
 [40-39، ص(ىػ1417)الذىبي، : انظر]. اإلعجاـ، كىك أكؿ مف خمسيا كعشرىا، تكفي قبؿ سنة مائة

ىك أبك المجشر، عاصـ بف أبي الصباح الجحدرم، البصرم، قرأ عمى ابف عباس كغيره، لو قراءة في الكامؿ، - 8
[ 349ص1،ج(ىػ1400)كابف الجزرم، . 186ص1، ج(ت.ب)ابف الجزرم، : انظر]. كقراءتو ال تثبت

ىػ، 131ىك أبك يحيى مالؾ بف دينار البصرم، عالـ زاىد كرع قنكع، كاف ال يأكؿ إال مف كسب يده، تكفي سنة - 9
 [140-139صص ص4،ج(ـ1968)ابف خمكاف،: انظر].في البصرة

. 249ص1، ج، ج(ىػ1421)الزركشي،- 10
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حيث يذكر في " تنكير المقباس مف تفسير ابف عباس"في كتابو – 1محمد بف يعقكب الفيركز أبادم
. 2بداية كؿ سكرة عدد آيات السكرة كعدد كمماتيا كعدد حركفيا

يجدكف في ذلؾ فكائد عممية - رضكاف اهلل عمييـ-كلـ تكف ىذه العناية لمجرد األرقاـ، بؿ كانكا 
: كعممية، مف األمثمة عمى ذلؾ قكؿ السيكطي

: يترتب عمى معرفة اآلية كعدىا كفكاصميا أحكاـ فقيية"
. اعتبارىا فيمف جيؿ الفاتحة، فإنو يجب عميو بدليا سبع آيات: منيا
اعتبارىا في الخطبة، فإنو يجب فييا قراءة آية كاممة، كال يكفي شطرىا إف لـ تكف طكيمة، : كمنيا

... ككذا الطكيمة عمى ما أطمقو الجميكر
صمى اهلل -أنو : اعتبارىا في السكرة التي تقرأ في الصبلة، أك ما يقـك مقاميا، ففي الصحيح: كمنيا

. 3مائةمائةكاف يقرأ في الصبح بالستيف إلى اؿ- عميو كسمـ
... اعتبارىا في قراءة قياـ الميؿ؛: كمنيا
 4..."اعتبارىا في الكقؼ عمييا: كمنيا

العدد : 6اعمـ أف قكمان جيمكا العدد كما فيو مف الفكائد، حتى قاؿ الزعفراني:  في كاممو5كقاؿ اليذلي" 
نما اشتغؿ بو بعضيـ ليركج بو سكقو معرفة : كليس كذلؾ، ففيو مف الفكائد: قاؿ. ليس بعمـ، كا 

. 7"الكقؼ، كألف اإلجماع انعقد عمى أف الصبلة ال تصح بنصؼ آية

                                                 

القامكس : ىػ، لغكم مفسر، مف مصنفاتو729ىك محمد بف يعقكب بف محمد الشيرازم الفيركزأبادم، كلد سنة - 1
[ 275-273صص ص1، ج(ىػ1384)السيكطي، : انظر]. المحيط، كطبقات الحنفية، كالبمغة في تاريخ أئمة المغة

. 22، ص(ىػ1401)البيؾ،- 2
: كانظر. 771حركاه الشيخاف عف أبي برزة، البخارم في كتاب األذاف، باب القراءة في الفجر، - 3

كركاه . 461،ح(ىػ1419)كمسمـ في كتاب الصبلة، باب القراءة في الصبح، النككم،. 771،ح(ىػ1416)العسقبلني،
. 324ص4، ج(ت.ب)أحمد، 

. 140-139ص1، ج(ىػ1421)السيكطي،- 4
ىك أبك القاسـ يكسؼ بف عمي بف جبارة المغربي البسكرم، مقرئ جكاؿ، طكؼ الدنيا في طمب القراءات، : اليذلي- 5

الذىبي، : انظر].ىػ456ككاف مقدمان في النحك كالصرؼ، مف مصنفاتو الكامؿ، كىك كتاب في القراءات، تكفي سنة
 [242-239، ص(ىػ1417)

تقاف، مف مصنفاتو- 6 : ىك أبك سعيد بف محمد بف عمي األصبياني، أصكلي محٌدث مفٌسر، صاحب معرفة كا 
 [157ص1، ج(ـ1972)الداكدم، . 384، ص(ىػ1403)السيكطي، : انظر]. ىػ369المسند، كالتفسير، تكفي سنة 

. 140ص1، ج(ىػ1421)السيكطي،- 7
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إف القدامى لـ يكف أماميـ أم :" كىذه الفكائد التي ذكرىا عمماؤنا ترد عمى صدقي البيؾ حيث يقكؿ
ففيما ذكره القدامى إبطاؿ لقكلو كدليؿ عمى أنيـ . 1"ىدؼ مف اإلحصاء إال أف يصمكا إلى عدد ما

. بحثكا في العدد ليكظفكه بما ينفعيـ في دنياىـ كأخراىـ، دكنما تكمؼ كال تعسؼ كال إفراط كالتفريط

كم حكؿ استنتاجات تكصؿ إلييا بعضيـ مف خبلؿ أرقاـ القرآف  كلـ يخؿ األمر مف بعض ما ري
صمى –مف أف رسكؿ اهلل - رضي اهلل عنيما– 3 إلى الحسيف بف عمي2الكريـ، كالذم تنسبو الشيعة

رأل في رؤياه ممكؾ بني أمية رجبلن رجبلن، فساءه ذلؾ، فأنزؿ اهلل ما يسرم عنو مف - اهلل عميو كسمـ
ٍلنااي في لىيمىًة اٍلقىٍدر:قكلو في القرآف ما أىٍدراؾى ما لىٍيمىةي اٍلقىٍدر. ﴿إٌنا أىٍنزى ٍيره ٌمٍف أىٍلًؼ . كى لىٍيمىةي اٍلقىٍدًر خى

فقد كانت أياميا خالصة ثبلثان ! يعني بألؼ شير مدة الدكلة األمكية : قالكا. (3-1:القدر) ﴾.شىٍهر
. 4كثمانيف سنة كأربعة أشير مجمكعيا ألؼ شيرو سكاء

مف استداللو عمى ليمة القدر بأنيا - رضي اهلل عنيما–ككالذم ركم عف بعض السمؼ كابف عباس(1)
 ىي الكممة ﴿هي﴾حيث إٌف كممة .(6:القدر) ﴿سالـه هي﴾:ليمة السابع كالعشريف، مف قكلو تعالى
 .(2) .1السابعة كالعشركف مف السكرة الكريمة

                                                 

. 23، ص(ىػ1401)البيؾ،- 1
مف أقدـ المذاىب اإلسبلمية، كىـ في األصؿ الذيف شايعكا عميان رضي اهلل عنو كأىؿ بيتو، مٌر ىذا : الشيعة- 2

المذىب بمراحؿ عديدة أسفرت عف انقسامو إلى فرؽ كثيرة متفاكتة في أفكارىا كمبادئيا كبالتالي في حكـ الشرع عمييا، 
 [20-3ص2، ج(ىػ1409)الذىبي، ح، :انظر].الزيدية، كاإلثنا عشرية، كالبابكية كغيرىا: مف ىذه الفرؽ

، يكنى أبا عبد اهلل، كلد في -صمى اهلل عميو كسمـ–ىك الحسيف بف عمي بف أبي طالب، ابف بنت رسكؿ اهلل - 3
ص 1، ج(ىػ1412)ابف عبد البر : انظر].سنة إحدل كستيف- رضي اهلل عنو–ىػ، كاستشيد 4شعباف سنة 

[  335-332صص ص1، ج(ىػ1328)كالعسقبلني، . 399-392صص
 .97، ص(ىػ1417 )الرافعي،- 4

: انظر)حديث غريب ال نعرفو إال مف ىذا الكجو: كالحديث ركاه الترمذم في تفسير سكرة القدر كقاؿ
قاؿ :" ق ابف كثير في كقاؿأكرد ك.171ص3ج(ت.ب)لنيسابكرم،كا (232 -231صص ص5ج:(ىػ1414)،الترمذم

 كانت ألؼ أميةثـ رد قكليـ بأف مدة دكلة بني ".ىك حديث منكر: شيخنا اإلماـ الحافظ الحجة أبك الحجاج المزم
استقؿ بالممؾ حيف سمـ إليو الحسف بف عمي اإلمرة سنة -  رضي اهلل عنو- فإف معاكية بف أبي سفياف:"شير، فقاؿ

أربعيف، كاجتمعت البيعة لمعاكية سمي ذلؾ عاـ الجماعة، ثـ استمركا فييا متتابعيف بالشاـ كغيرىا لـ تخرج عنيـ إال 
مدة دكلة عبد اهلل بف الزبير في الحرميف كاألىكاز كبعض الببلد قريبان مف تسع سنيف، لكف لـ تزؿ يدىـ عف اإلمرة 

مائة فيككف مجمكع مدتيـ مائةبالكمية بؿ عف بعض الببلد إلى أف استمبيـ بنك العباس الخبلفة في سنة اثنيف كثبلثيف ك
[. 567- 566صص ص4ج(ىػ1407)ابف كثير]".اثنتيف كتسعيف سنة كذلؾ أزيد مف ألؼ شير

-ىػ1،1417، دار المنار، مكتبة فياض، ط97إعجاز القرآف كالببلغة النبكية، مصطفى صادؽ الرافعي، ص( 1)
. ـ1997

:                    سنف الترمذم: انظر)حديث غريب ال نعرفو إال مف ىذا الكجو: كالحديث ركاه الترمذم في تفسير سكرة القدر كقاؿ
ىك : قاؿ شيخنا اإلماـ الحافظ الحجة أبك الحجاج المزم:" كالحاكـ في مستدركو، كركاه ابف كثير في التفسير، كقاؿ(
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كأما استعماؿ حساب الجٌمؿ في اإلحصاءات القرآنية، فيعتمد أصحابو عمى حديث ركم بسند 
 . 2ضعيؼ سيأتي ذكره

كال يعني ىذا أف القدماء قد تكسعكا في استخداـ حساب الجٌمؿ أك أنيـ اعتمدكه في حساباتيـ، إذ أٌف 
األمر لـ يتجاكز كركد قكؿ مف أقكاؿ المفسريف في تفسير الحركؼ المقطعة التي افتتحت بيا بعض 

 .السكر كما سيأتي

مما   زيادةن عمى االىتماـ باألعداد المجٌردة،بساـ جرار عمى قدـ اإلعجاز العددم. أ  بواحتجكأٌما ما 
افذكر   صبلح لما فتح السمطاف كركاه عدد مف المؤرخيف، كىك أٌنو  المفسر الصكفي ،3عف ابف بىرَّجى
مائة أنشده القاضي محي الديف قصيدة بائية مف مائة حمب ثامف صفر سنة تسع كسبعيف كخمسالٌديف

 :جممة أبياتيا 

كفتحؾ القمعة الٌشيباء في صفرو          مبٌشر بفتكح القدس في رجب 

                                                                                                                                                 

رضي اهلل - فإف معاكية بف أبي سفياف:"ثـ رد قكليـ بأف مدة دكلة بني امية كانت ألؼ شير، فقاؿ".حديث منكر
استقؿ بالممؾ حيف سمـ إليو الحسف بف عمي اإلمرة سنة أربعيف، كاجتمعت البيعة لمعاكية سمي ذلؾ عاـ -  عنو

الجماعة، ثـ استمركا فييا متتابعيف بالشاـ كغيرىا لـ تخرج عنيـ إال مدة دكلة عبد اهلل بف الزبير في الحرميف كاألىكاز 
كبعض الببلد قريبان مف تسع سنيف، لكف لـ تزؿ يدىـ عف اإلمرة بالكمية بؿ عف بعض الببلد إلى أف استمبيـ بنك 

 فيككف مجمكع مدتيـ اثنتيف كتسعيف سنة كذلؾ أزيد مف ألؼ مائةمائةالعباس الخبلفة في سنة اثنيف كثبلثيف ك
 (.567- 4/566:(ىػ1407)ابف كثير، )".شير

كزعـ ابف قدامة أٌف ابف عباس استنبط ذلؾ مف عدد كممات : "كقاؿ- رحمو اهلل-ركاية ضعيفة، أنكرىا ابف حجر- 1
. ىي سابع كممة بعد العشريف، كىذا نقمو ابف حـز عف بعض المالكية، كبالغ في إنكاره: السكرة، كقد كافؽ قكلو فييا

، 797ص4، ج(ىػ1416)العسقبلني،]".نقمو ابف عطية في تفسيره، كقاؿ إٌنو مف ممح التفسير كليس مف متيف العمـ
 [2017ح
 
كزعـ ابف قدامة أٌف ابف عباس استنبط ذلؾ مف عدد : "فقاؿ-رحمو اهلل–ىذه ركاية ضعيفة، نكرىا ابف حجر ( 2)

ىي سابع كممة بعد العشريف، كىذا نقمو ابف حـز عف بعض المالكية، كبالغ في : كممات السكرة كقد كافؽ قكلو فييا
، ج بشرح (ىػ1416)العسقبلني،]."إنو مف ممح التفسير كليس مف متيف العمـ: إنكاره نقمو ابف عطية في تفسيره كقاؿ

،دار الفكر، 2017، ح4/797عبد العزيز بف باز، : صحيح البخارم، أحمد بف حجر العسقبلني، تحقيؽ األصكؿ
  [.ـ1996-ىػ1416بيركت، 

 . مف ىذه الرسالة170، 111ص- 2
ابف كثير،  كلو لحان،ىك أبك الحكـ عبد السبلـ بف عبد الرحمف بف محمد بف عبد الرحمف المخمي، كاف عابدان صا- 3
ابف : انظر]. بمدينة مراكش (ىػ536)مائة مائة، كتكفي سنة ست كثبلثيف كخمستفسير القرآف العظيـ (ىػ1407)

. 170-169، ص(ىػ1417)، ك األدنركم،237-4/236، ج(ـ1968)خمكاف،
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مائة فقيؿ مائة فإف القدس فتحت لثبلث بقيف مف رجب سنة ثبلث كثمانيف كخمس: قاؿ،فكاف كما
 آلـ  مبت الركـ ﴿أخذتو مف تفسير ابف برجاف في قكلو تعالى : لمحي الديف مف أيف لؾ ىذا ؟ قاؿ 

كذكر لو حسابان (3-1:  الرـك)﴾ في أدنى األرض كهـ مف بعد  مبهـ سيغمبكف في بضع سنيف 
 . 1طكيبلن، كطريقان في استخراج ذلؾ

البضع في -، فكاف ثمانية، كجمعيا إلى ثمانية 2 الٌصغيرـز بالج﴾ألـ﴿ أٌنو أخذ عدد كطريقة الحساب
 أزاؿ الكاحد الذم لؤللؼ فبقي خمسة عشر، أمسكيا، ثـٌ أعاد حساباتو ، ثـٌ -فكاف ستة عشر- اآلية

، كضرب الثمانية في الناتج كىك كاحد كسبعكف كجعؿ ذلؾ كمو سنيف، ثـ أضاؼ ناتج  الكبيربالجٌمؿ
 الخمسة عشر التي أمسكيا، فصار الناتج ثبلثة ك إلىالضرب كىك خمسمائة كثمانية كستكف سنة 

بفتح الغيف كالبلـ " غمبت"ىذا عمى قراءة .  سنة كىك زماف فتح بيت المقدسةثمانيف كخمسمائ
       .3بضـ الياء كفتح البلـ" سيغمبكف"ك

اف في ذلؾ كاف مما عيب عميو ك  : خكض ابف بىرَّجى

عابكا عميو اإلمعاف في عمـ الحرؼ حتى استعممو في تفسير : "في ترجمتو 4قاؿ ابف حجر العسقبلني
 .5"كقصة بف الذكي في قصيدتو التي مدح بيا السمطاف صبلح في ذلؾ مشيكرة. القرآف 

  :6قاؿ السخاكمك
                                                 

 . 326ص12ج (ت.ب) ،ابف كثيرك. 230ص4ج (ـ1968)ابف خمكاف،: انظر- 1

ابف : انظر.]ة(ىػ1317)الجـز في المغة القطع، كالجـز تسكية الحركؼ، كىك ضرب مف سيبكيو، - 2
كلـ أجد شيئان . 98ص12، ج(ت.ب)كابف منظكر. 627ص10ج (ىػ1384)كاألزىرم، . 214، ص(ىػ1415)فارس،

 .يدٌؿ عمى المقصكد بالجـز الصغير

مىبت) كقراءة .60ص1، ج(ت.ب)ك ابف عربي،.103-102صص ص1، ج(ىػ1398)األلكسي،: أنظر- 3 قراءة  (غى
 [501، ص(ىػ1419)الصغير، : انظر]-.رضي اهلل عنيما–شاذة مركية عف ابف عمر 

ىك أبك الفضؿ أحمد بف عمي بف محمد الكناني العسقبلني المصرم، يعرؼ بابف حجر كىك لقب ألحد آبائو، كلد - 4
، كاجتمع لو مف الشيكخ ما لـ يجتمع 773بمصر عاـ  ىػ، حفظ القرآف الكريـ كالكثير مف أميات الكتب في شتى العمـك

فتح ،(ىػ1416)العسقبلني،" مصنفان أىميا كأشيرىا 150لغيره، مف أشيرىـ العراقي، تصٌدل لنشر الحديث، كصٌنؼ 
السخاكم، : انظر].ىػ852لساف الميزاف، كتغميؽ التعميؽ، تكفي سنة : ، كمنيا"  بشرح صحيح البخارم جالبارم

[ 40-36صص ص1، ج(ت.ب)
 .13ص4ج ،(ـ1971 )،العسقبلني- 5

ىك أبك الحسف عمـ الديف عمي بف محٌمد بف عبد الٌصمد اليمداني الٌسخاكم، الفقيو المفٌسر المغكم الٌنحكم - 6
شرح الشاطبية، كشرح الرائية، كشرح المفٌصؿ، كجماؿ : الشافعي، شيخ القراء بدمشؽ في زمانو، مف أىـ تصانيفو

-192صص ص2، ج(ىػ1384)كالسيكطي،. 342-340، ص(ىػ1417) الذىبي، :انظر ].ىػ643القراء، تكفي سنة 
  [62 ص،(ىػ1400)،كتانيكاؿ. 194
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نما أخذه فيما زعـ مف قكلو تعالى "  ًمبىت الٌركـي في ﴿ :كلـ أر مأخذ ذلؾ مف عمـ الحرؼ ؛ كا  ألـ  ي
مًبًهـ سىيىغًمبكفى في ًبضًع ًسنيف   اآلية، فبنى األمر عمى التاريخ كما ﴾أىدنى األىٍرًض كىهيـ مِّف بىعًد  ى

كىذه : فعمو المنجمكف ، ثـ ذكر أنيـ سيغمبكف في سنة كذا عمى ما يقتضيو دكائر التقدير ، ثـ قاؿ 
كليس : قاؿ . ة كافقت إصابة ، إف صح أنو قاؿ ذلؾ قبؿ كقكعو ، ككاف في كتابو قبؿ حدكثو ـنجا

. 1"ىذا مف قبيؿ عمـ الحرؼ ، كال مف باب الكرامات ؛ ألنيا ال تناؿ بحساب

كلما كقفت أنا عمى : "2قكؿ ابف خمكافىك في الحكـ عمى ما ركم عف ابف برجاف كأبمغ مف كؿ ذلؾ 
اف حتى كجدتو عمى ىذه الصكرة كاف   ، لكف ىذا البيت كىذه الحكاية لـ أزؿ أتطمب تفسير ابف بىرَّجى

 ىذا الفصؿ مكتكبان في الحاشية بخط غير األصؿ ، كال أدرم ىؿ كاف مف أصؿ الكتاب أـ ىك
.  فيذا مما يشكؾ في نسبة الٌتفسير إلى ابف بٌرجاف أصبلن .3"ممحؽ بو 

 

، فإف ىذه الفكرة بالذات لـ يتطرؽ إلييا أحد مف السمؼ المسمـ، كسيأتي بياف 19كأما نظرية العدد 
. تاريخيا في المكقع المناسب مف ىذه الرسالة

 .اإلعجاز العددم في العصر الحديث 3.3.2: المطمب الثاني

يتميز عصرنا الحديث بالتقدـ السريع، كجنكح البشرية نحك المادية الجافة، كتعمقيـ باألمكر 
المحسكسة، كتمشيان مع حاجات ىذا العصر نشطت حركة البحث في القرآف الكريـ عف كجكه جديدة 

لئلعجاز تناسب تطكره كماديتو، فازداد االىتماـ باإلعجاز العممي كاإلعجاز النفسي كغيرىما، 
محاكلة إلثبات إعجاز القرآف مف خبلؿ األعداد –كما رأينا -كظيرت نظرية اإلعجاز العددم، كالتي

. مقياسان ماديان بحتان عٌد عتبر التي ت

ففي عصرنا الحديث ظيرت عدة مؤلفات تخص اإلعجاز العددم بالدراسة كالعرض، كقد سارت ىذه 
: المؤلفات بفكرة اإلعجاز العددم خطكات ىي

                                                 

 .174ص1 ج،(ىػ 1410 )،النعيمي- 1

-ىػ608ىك أبك العباس أحمد بف محٌمد بف إبراىيـ ابف خمكاف البرمكي، مؤرخ حجة أديب، كلد في إربؿ عاـ - 2
-110صص ص1، ج(ت.ب)الكتبي،  ].ـ1282-ىػ681ـ، عمؿ في القضاء كالتدريس، تكفي في دمشؽ عاـ 1211

 [220ص1ج (ـ1979)كالزركمي،. 118

: كجاء بيامش المختار مف كفيات األعياف البف المؤلؼ: "كقاؿ المحقؽ. 230ص4،ج(ـ1968)ابف خمكاف، - 3
كقعت في القاىرة عمى ثبلث نسخ مف التفسير المذككر كىذا الفصؿ المشار إليو، لكنو مكتكب عمى الجميع عمى 

–الحاشية بعد خط األصؿ، كأخبرني الشيخ تقي الديف محمد بف زيف الديف الشافعي قاضي القضاة بالديار المصرية 
". أٌنو رأل ىذا الفصؿ المعيف في نسختيف عمى صكرة ما ذكرناه، كاهلل أعمـ- رحمو اهلل تعالى
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كىذا لـ يعرؼ فيما سبؽ، حتى مف تحدث عف إعجاز فكاتح " اإلعجاز العددم"تسمية ىذه الفكرة بػ-1
السكر كاف يذكره ضمف اإلعجاز الببلغي، كما فعؿ الباقبلني في كتابو، فذكر لئلعجاز ثبلثة أكجو 

كذكر -. صمى اهلل عميو كسمـ-بديع نظـ القرآف، كعمك شأكه في الببلغة مع أيمِّيَّة سيدنا محمد: منيا
ليذا الكجو عشرة معاني، تاسعيا يتحدث عف فكاتح السكر باعتبارىا مظيران مف مظاىر اإلعجاز 
الببلغي، كأنيا نصؼ الحركؼ اليجائية ، كأنيا تشتمؿ عمى النصؼ مف حركؼ كؿ صفة مف 

.  1كلكنو لـ يتطرؽ إلى إعجاز عددم كال لشيءو مف ىذا القبيؿ. صفات الحركؼ
التعامؿ مع األعداد المذككرة في القرآف باعتبارىا مظيران ليذا الكجو، في حيف كاف النظر إلييا  -2

. سابقان، باعتبارىا مظيران مف مظاىر اإلعجاز الببلغي، كدقة داللة الكممة القرآنية
عٌد آيات ككممات كحركؼ القرآف بيدؼ الكصكؿ إلى اإلعجاز العددم، كىذا ىدؼ لـ يقصده  -3

-. رحميـ اهلل-المتقدمكف 
، كلـ .كلـ يشر إلييا المتقٌدمكف. ، كىي مما استحدثو القائمكف باإلعجاز العددم19نظرية العدد _4

. يشر إلى ىذا أحد مف المتقدميف
 
. استخداـ حساب الجٌمؿ كتطبيقو عمى الكممات كالعبارات القرآنية- 5
جراء عمميات حسابية عمى األعداد الناتجة -6 . صٌؼ الػأرقاـ  بعضيا بجكار بعض كا 
. تسخير األرقاـ كالنتائج التي يصمكف إلييا بيدؼ التنبؤ ببعض الغيبيات- 7
 
 
 

                                                 

. 70-68 صص ص، (ـ1991)عباس،: فضؿ عباس عمى ىذا الكبلـ.انظر تعقيب د- 1
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 أهـ المؤلفات في اإلعجاز العددم :المبحث الثالث3.4
 

تطمبت الخطكات سالفة الذكر جيكدان كبيرة مف قبؿ القائميف بيذا الكجو مف كجكه اإلعجاز، تمثمت في 
: كمف أبرز مف كتب في ذلؾ. عدد مف الكتب التي اعتنت باإلعجاز العددم دكف غيره مف الكجكه

: 1بديع الزماف النكرسي ( 3.4.11 

نشرت لو عدة مؤلفات، أىميا رسائؿ النكر التي كجييا إلى أتباعو، كنًشرت في عدة مجمكعات منيا 
. 2"الرمكزات الثمانية"ك" عصا مكسى"مجمكعة 

كلـ أحصؿ عمى الكثير مما كىتىب النكرسي، إال أٌف ككنو أكؿ مف كتب مف المتأخريف في اإلعجاز 
مستعمبلن حساب الجٌمؿ في تكضيح أفكاره، كاف ال بٌد مف ذكره في رسالةو كيذه، كلـ يكف يسٌمي ما 

 تطبيؽ حساب الجٌمؿ عمى آيات القرآف الكريـ مف تبردٌ يجريو مف حسابات إعجازان عدديان، إنما كاف يع
ككاف يعتقد أٌف في آيات القرآف خزينة لؤلسرار التي تناسب كٌؿ . طرؽ إظيار اإلعجاز الغيبي

كأكتفي لتكضيح منيجو في تبييف إعجاز القرآف بالمثاؿ . 3عصر، كتنكشؼ في العصر الذم تناسبو
: 4اآلتي

: طٌبؽ الشيخ النكرسي حساب الجٌمؿ عمى آيات سكرة الفمؽ، كربط كٌؿ قيمة بأحداث معينة، مف ذلؾ

1.  أك  (1352)تساكم بالحساب األبجدم  (1:الفمؽ) ﴿قيؿ أىعكذي ًبرىبِّ الفىمىؽ﴾-:تعالى-قكلو
ال تدخمكا ىذه :"كىذه اآلية تقكؿ لؤلمة المحمدية. كىذا يكافؽ تاريخ الحرب العالمية الثانية (1354)

 .5"الحرب، كالتجئكا إلى ربكـ

2. الٌنفاثاًت في العقد﴾عبارة  (4:الفمؽ) ﴿كًمف شىٌر الٌنفاثاًت في العيقىد﴾: قكلو تعالى﴿ 
تاريخ استعداد الشركر "بعٌد البلـ في الشدة، كىذا يكافؽ  (1358)بعدـ عٌد الشدتاف، ك (1328)تساكم

                                                 

ـ، في نكرس مف كردستاف ألب صكفي، طمب العمـ 1873_ىػ1292ىك بديع الزماف سعيد النكرسي، كلد سنة - 1
. ـ1960-ىػ1379صغيران حتى أصبح شيخ فرقة كلو أتباع، كيد لو كأدخؿ مستشفى العقؿ، ثـٌ السجف، تكفي سنة 

 [390-369ص ،(ىػ1407)النكرسي، : انظر]

. 107-102، ص(ىػ1407)النكرسي : انظر- 2
. 104، ص(ىػ1407)النكرسي : انظر- 3
 .105-102، ص(ىػ1407)النكرسي : انظر- 4

. 103، ص(ىػ1407)النكرسي : انظر- 5
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بتمقيف الدبمكماسييف السياسييف لمؤامراتيـ السرية في ...لممجيء إلى الكجكد، التي أفنت إفناءن كحشيان 
 .1"أزرار كعقد المقدرات البشرية

3.  2أربع مرات يشير إلى أربع شركر ستصيب األمة" شر"كركد كممة .

 :3محمد رشاد خميفة(2 ( 3.4.22

بدأ بإعداد ترجمة لمعاني القرآف لتناسب المسمميف األجانب، كحسب قكلو أنو عندما كصؿ إلى قكلو 
استكقفتو ىذه الحركؼ، كلـ يجد في التفاسير تفسيران يقتنع بو، فعكؼ عمى  (1:البقرة) ﴿ألـ﴾: تعالى

ًمـ بعد ذلؾ أنو ". معجزة القرآف العددية"، خرج بعدىا بما أسماه 4البحث في تفسيرىا أربع سنكات كقد عي
قد ذكر - جؿ شأنو–، ثـ أٌنو أنكر السنة كازداد انحرافو إلى أف ادعى أنو رسكؿ اهلل كأف اهلل 5بيائي

. 7، كانتيى بو األمر إلى أف قتؿ في ظركؼ مجيكلة6اسمو في القرآف

استطعت أف أصؿ إلى مطبكعتيف لمحمد رشاد خميفة، األكلى ىي نص محاضرةو ألقاىا في الككيت 
يتحدث فييا عما كصؿ إليو مف إعجاز الرقـ "تسعة عشر دالالت جديدة في إعجاز القرآف"بعنكاف

مىٍيها ًتٍسعىة عىشىر﴾:، ابتداءن مف البسممة كمركران بسكرة المدثر كقكلو تعالى19 ، كيقكؿ (30:المدثر) ﴿عى
نيا تتحدث عف حركؼ البسممة، كالتي يتبٌنى أٌنيا نزلت مع الفاتحة بعد المدثر، أإفي تفسير ىذه اآلية 

، كيعمؿ ذكر اسـ مف أسماء اهلل 19كيتحدث عف تكرار كؿ كممة مف كممات البسممة بعدد يقسـ عمى 
19الحسنى دكف غيره  بالحفاظ عمى األعداد بحيث تقسـ عمى العدد 

8 .

، كيصؿ مف خبلؿ -النكرانية كالظممانية كما يسمييا-ثـ ينتقؿ إلى الحديث عف الحركؼ المقطعة 
عده ليا إلى أٌف كؿ حرؼ مف الحركؼ المقطعة التي بدئت بيا السكر قد تكرر في السكرة التي ذكر 

، كيعمؿ ذكر بعض الكممات دكف غيرىا بانضباط العدد بما يقسـ عمى العدد 19فييا بعدد يقسـ عمى 
                                                 

. 104-103، ج، ص(ىػ1407)النكرسي : انظر- 1
. 105-104، ج، ص(ىػ1407)النكرسي : انظر- 2
ـ حصؿ عمى بكالكريكس في 1957كفي عاـ . ـ1935كلد محمد رشاد خميفة في كفر الزيات في مصر عاـ - 3

ـ حصؿ عمى الدكتكراة في الكيمياء الحيكية مف جامعة كاليفكرنيا 1964كفي عاـ . الزراعة مف جامعة عيف شمس
اتحاد الطمبة المسمميف في أمريكا ككندا، عاد بعد ذلؾ إلى "بأمريكا، كعمؿ مدرسان في جامعاتيا، كشارؾ في إنشاء 

[ 4-3، ص(ت.ب)خميفة،]. مصر فترة، ثـ اختير لمعمؿ خبيران لمتنمية الصناعية في األمـ المتحدة
. 49-33صص ص1ج(ىػ1414)الزيف، : كانظر محتكيات ىذه المحاضرة في. 4، ص(ت.ب)خميفة، - 4
. 20، ص(ىػ1419 )جرار، - 5
. 16-15صص ص، (ىػ1410 )جرار، - 6
. 141، ص(ىػ1410 )جرار، - 7
 .12-7صص ص، (ت.ب)خميفة : انظر- 8
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خكافي لكط﴾:  كما في قكلو تعالى19 ، ككتابة حرؼ "قـك لكط"بدالن مف  (13: ؽ) ﴿كعاده كًفرعىكف كا 
ثـ يختـ بالتأكيد عمى أىمية ىذا الكجو مف كجكه اإلعجاز , "بصطة"دكف حرؼ كما في كممة 

ثـٌ يختـ محاضرتو باإلجابة عف بعض األسئمة. 1كضركرة البحث فيو
2 .

-. كما يسمييا-فقد ضمنو تسعان كأربعيف حقيقة قرآنية"معجزة القرآف الكريـ"كأما الكتاب الثاني 
العشركف األكلى منيا يستعمؿ فييا العد المباشر لمسكر كالكممات كاآليات، كيربط كؿ األعداد بالرقـ 

19
3  .

ثـ ينتقؿ إلى الحديث عف أعداد الحركؼ المقطعة في أكائؿ السكر كأٌف كؿ حرؼ يتكرر في السكرة 
، كيقكؿ إف مجمكع ىذه الحركؼ في كؿ 19التي يأتي ذكره في أكليا عددان مف مضاعفات العدد 

 !  4 أيضان 19السكر ىك مف مضاعفات العدد 

؟ كىنا ييدخؿ حساب الجٌمؿ إلى 19لماذا : ، كالتي يبدؤىا بسؤاؿ49إلى أف يصؿ إلى الحقيقة 
ىك " كاحد"ألفٌ  حساب جٌمؿ كممة " اهلل كاحد" بأٌف ىذا العدد يعني 19حساباتو، كيعمؿ اختيار العدد 

19
5 !

كأما ما يختـ بو كتابو فيي صفحات يتحدث فييا عف نياية العالـ كأٌنيا لف تبقى مجيكلة، كال يكتفي 
﴿كلقد آتيناؾ سبعان :بيذا التصريح، بؿ كيكشؼ ىك عف مكعد نياية ىذا العالـ مف خبلؿ قكلو تعالى

فيدعي أٌف السبع المثاني تساكم أربعة عشر ىي فكاتح  (87:الحجر) مف المثاني كالقرآف العظيـ﴾
مجمكع القيمة :"السكر الحرفية، كأٌف سنة نياية العالـ ىي مجمكع القيـ العددية لحركؼ الفكاتح فيقكؿ

( 1709)، إذف عمر الرسالة المحمدية كما حدده القرآف ىك (1709)العددية لمسبع المثاني يساكم 
!! 6سنة قمرية

كعند قراءة ما كتب رشاد خميفة تخطر في الذىف أسئمة كثيرة حكؿ ما قالو كحكؿ منيجيتو في العد 
؟ كأيف ذىبت ىمزة الكصؿ مف 19ىؿ يسٌمـ لو بأف عدد حركؼ البسممة ىك :كاإلحصاء، منيا

؟ ستككف اإلجابة بأف ىذا الكجو مف كجكه اإلعجاز ىك في رسـ "الرحمف"كاأللؼ مف كممة " بسـ"كممة
. كىذه اإلجابة بحٌد ذاتيا تفتح المجاؿ لكثير مف التساؤالت كالتي ستأتي مناقشتيا الحقان . القرآف

                                                 

. 24-14صص ص، (ت.ب)خميفة،: انظر- 1
. 30-25ص، (ت.ب)خميفة، :انظر- 2
. 54-1صص ص، (ـ1983)خميفة، : انظر- 3
. 210-55صص ص، (ـ1983)خميفة، : انظر- 4
. 211، ص (ـ1983)خميفة، : انظر- 5
. 223-212صص ص، (ـ1983)خميفة، : انظر- 6
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خميفة كثيرة، ككؿ ما في ىذا الرجؿ مدعاة لمريبة كالتكقؼ، يدؿ .كما أٌف مظاىر التحكـ في كتابات د
عمى ذلؾ ما كتبو أكالن، ثـ إنكاره لمسنة كادعاؤه النبكة ثانيان ثـ مقتمو ثالثان، كيؤيد ىذا مقابمة أجرتيا معو 

: أقتطؼ منيا ما يمي1"البشير"صحيفة 
يعني أنؾ تدعي أنؾ رسكؿ اهلل؟ : البشير
. أنا ال أدعي ذلؾ أنا عندم ألؼ برىاف عمى أني رسكؿ اهلل: رشاد

ماذا يعني ذلؾ؟ :البشير
. ربي ذكر في القرآف أف الرسكؿ الذم يأتي بعد كؿ األنبياء اسمو رشاد خميفة:رشاد

إذا كجدت اسمي في القرآف بطريقتؾ الحسابية ىؿ يعني أني رسكؿ اهلل؟ :البشير
. كاهلل إذا كجدت الدليؿ الكافي أىبلن كسيبلن : رشاد

ما رأيؾ؟ . األمبلؾ التي عندؾ كالمسجد كاألرض أعطيت لؾ مف جمعية ييكدية:البشير
كلماذا الييكد ييميـ أف يثبت أف القرآف مف عند اهلل ؟ : رشاد

. عندنا ممفات كأكراؽ رسمية تثبت ذلؾ:البشير
. أىبلن كسيبلن : رشاد

. تقكؿ إف معجزتؾ أكبر مف معجزات جميع األنبياء المرسميف: البشير
. نعـ، ألف ربي قاؿ عنيا إنيا إلحدل الكبر: رشاد

 ىؿ الكحي أخبرؾ بذلؾ؟ 1990تقكؿ إف مصر ستمكت عاـ: البشير
. نعـ، جبريؿ قاؿ لي ذلؾ، أصمكا ستأتيكـ خبطة: رشاد

متى تقـك الساعة؟ : البشير
كسكؼ . 19ـ كىي مف مضاعفات الرقـ 2280نعـ ىذه أيضان جبريؿ جاء بيا كستككف سنة :رشاد

. 2نتقابؿ يـك القيامة
      

ال بٌد مف اإلشارة إلى أٌنو قد كجد في باحث آخر الباحث التالي الحديث عف كقبؿ االنتقاؿ إلى 
بساـ .رشاد خميفة الكثير مف األخطاء التي قد تككف مقصكدة أك غير مقصكدة، كقد أعاد أ.حسابات د

عجيبة تسعة عشر بيف تخمؼ "جرار إحصاء ما أحصاه رشاد خميفة كبيف أخطاءه في كتابو 
 .3الذم سأتحدث عنو الحقان " المسمميف كضالالت المدعيف

 

                                                 

. صحيفة إسبلمية شيرية تصدرىا جمعية التكافؿ اإلسبلمية في شيكاغك:البشير- 1
. 140-135، ص(ىػ1410)جرار،: انظر- 2
 . مف ىذه الرسالة45ص- 3
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 :1عبد الرزاؽ نكفؿ.د ( 3.4.33

حكؿ اإلعجاز العممي في القرآف " ا كالعمـ الحديث"عبد الرزاؽ نكفؿ قد أٌلؼ كتابو األكؿ .كاف د
الكريـ، كفيو تبنى القكؿ بتعدد كجكه اإلعجاز، منطمقان مف صبلحية القرآف لكؿ زماف كمكاف، مما 

 .2تجدد كجكه اإلعجاز بما يناسب كؿ ظرؼ- كما يقكؿ- يتطمب 

ككذلؾ في . في القرآف الكريـ" اآلخرة"ك" الدنيا"قاـ بإحصاء كممتي "اإلسالـ ديف كدنيا"ثـ في كتابو 
فكجد تساكيان في عدد كؿ مف "! الشيطاف"ك"المبلئكة "أحصى كممتي" عالـ الجف كالمالئكة"كتابو 

 .3المجمكعتيف

، "اإلعجاز العددم لمقرآف الكريـ"ىذا التساكم دعاه إلى البحث في اإلعجاز العددم، فكضع كتابو 
ف كاف ال يسمـ لو ىذا التطابؽ . كفيو أحصى عددان كبيران مف الكممات المتطابقة أك المترادفة كا 

كالترادؼ في كؿ األحياف؛ فمثبلن نجده يحصي السيئات بمشتقاتيا مقابؿ الصالحات بمشتقاتيا كيقرر 
، كىنا البد مف السؤاؿ حكؿ العبلقة بيف ىاتيف الكممتيف، كلماذا لـ 4التساكم بيف مشتقات كؿ منيما

! يقارف بيف الحسنات كالسيئات باعتبارىما كممتيف متطابقتيف؟

كىك ينكع في أساليبو في اإلحصاء، فتارة يحصي المشتقات كيتجاىميا تارة أخرل، كما في إحصائو 
كممتي اإليماف كالكفر، فمـ يحص مف مشتقاتيما شيئان سكل الكممتيف بالتعريؼ كالتنكير، ثـ يقكؿ 

: معقبان ن 
كبالرغـ مف ىذا التساكم العددم في المفظيف الكفر كاإليماف فإٌف مشتقات كؿ منيما يختمؼ عددىا "

- كما سبؽ إيضاحو في صفحات سابقة- مرة811فنجد أف اإليماف كمشتقاتو قد تكرر . اختبلفان كبيران 
مرة كعدد ذلؾ 191مرات كمرادفاتو كىي الضبلؿ كمشتقاتو506بينما تكرر الكفر كمشتقاتو 

كيككف فارؽ اإليماف ...  كىذا الرقـ ىك عدد سكر القرآف الكريـ 114كالفارؽ بيف الرقميف ... مرة697
 .5"عف الكفر ىك بعدد سكر القرآف الكريـ

 .كبيذا يختـ كتابو
                                                 

كعرؼ في األكساط العممية كباحث مفكر، ألؼ كتبان . ـ1917-ىػ1336عبد الرزاؽ نكفؿ في القاىرة، عاـ . كًلد د- 1
، ككاف يعٌد "عالـ الجٌف كالمبلئكة"ك" اإلسبلـ ديف كدنيا"ك" السنة كالعمـ الحديث"ك" اهلل كالعمـ الحديث: "كثيرة منيا

 ،(ىػ1418) رمضاف،: انظر]. ـ1984-ىػ1404قبؿ أف يتكفى عاـ " التفسير العممي الشامؿ المبسط لمقرآف الكريـ"
[ 288ص1ج
. 285، ص(ت.ب)المحتسب، : انظر- 2
. 6، ص(ىػ1407)نكفؿ،  :انظر- 3
. 35، ص(ىػ1407)نكفؿ، : انظر- 4
. 88، ص(ىػ1407)نكفؿ، - 5
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كأما نظرية العدد تسعة عشر فيؤجؿ الكاتب الحديث عنيا إلى كتابو الثاني في اإلعجاز العددم 
عف إعجاز القرآف كتعدد كجكىو فيو يتحدث فيو  الذم ك"معجزة األرقاـ كالترقيـ في القرآف الكريـ"

: 1كتجددىا عبر العصكر، ثـ يتحدث باختصار عف كجكه اإلعجاز اآلتية

. اإلعجاز البياني(1
. اإلعجاز التشريعي(2
. إعجازه بإيراده حقائؽ سابقة ككقائع الحقة(3
. اإلعجاز العممي(4
. اإلعجاز العددم(5
. اإلعجاز المكسيقي(6
-. بمعنى النفسي-اإلعجاز الحسي(7
 

ثـ يتحدث عف أىمية األعداد كأنيا مما فطر عميو اإلنساف، كعف دعكة القرآف لمعد كالحساب، كيسرد 
 ينتقؿ إلى الحديث عف إعجاز الرقـ ـفييا أرقامان بعينيا، ث- تعالى-اآليات الكريمة التي ذكر اهلل 

كممة كآخر ما نزؿ 19حرفان كأٌف أكؿ ما نزؿ مككف مف 19، فينطمؽ مف ككف البسممة مككنة مف 19
، كيعد حركؼ بعض اآليات، كيجرم بعض العمميات الحسابية عمى ما لديو مف -كما يرل-كذلؾ
. 2أعداد

كىنا يظير بكضكح عدـ اعتماده مذىبان كاحدان في العٌد، فنجد أنو يعد اآلية كاممة تارة كما في آيات 
كبالتأمؿ في فاتحة الكتاب كىي أكؿ سكرة في المصحؼ نجد أف أكؿ حديث بيف :"الفاتحة حيث يقكؿ

ٌياؾ نستعيف﴾:العبد كربو مما يعممنا اهلل بو ىك ما جاء في النص الشريؼ ( 5:الفاتحة) ﴿إٌياؾ نعبد كا 
. 3" حرفان 19كعدد حركؼ ىذا الحديث ىك 

الديف عند .. كالبدييية العقمية كالتي منطكقيا.. ىذه الحقيقة الدينية :"كيعد بعض اآلية، كمثالو قكلو
إٌف الٌديفى ًعٍندى ا اإًلٍسالـ " ﴿:نجدىا قد جاءت في القرآف الكريـ في النص الشريؼ.. اهلل اإلسبلـ

مف يىٍكفير ًبآياًت اً فإٌف ا  ـي بىٍغيان بىينىهيـ كى ما اٍختىمىؼى اٌلذيف أيكتكا الكتابى ًإال ًمف بىٍعًد ما جاءىهيـ اٍلًعٍم كى
ذا تدبرنا حركفيا .  مف سكرة آؿ عمراف19أم في اآلية رقـ  (19:آؿ عمراف)﴾ سريعي الحساب كا 

. 4"حرفان 19نجدىا 
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 :ثـ يقكؿ

تماـ نعمتو عميو ما نصو" ٍمتي : كيقكؿ اهلل سبحانو كتعالى عف فضمو بإكماؿ الديف لمناس كا  ﴿اٍليىٍكـى أىٍكمى
رىضيتي لىكيـ اإًلسالـى دينان﴾ مىٍيكيـ ًنٍعمىتي كى -كلك تدبرنا القكؿ الكريـ. (3:المائدة) لىكيـ دينىكيـ كىأىٍتمىٍمتي عى

. 1"حرفان تشير إلى كماؿ الديف كتماـ النعمة19نجد أف حركفو- كرضيت لكـ اإلسبلـ دينان 

: بؿ إٌف العٌد عنده يمتد إلى غير القرآف، انظر إلى قكلو

بؿ إننا نجد ..كثرة بالغة.. كثيرة..حرفان 19كالمتساكية في عدد حركفيا كالتي تبمغ .. كاآليات المماثمة "
ٌمكف عمى الٌنبي يا :في استجابتنا لما يأمرنا بو القرآف الكريـ في نصو الشريؼ مىالًئكتىه ييصى ﴿إٌف ا كى

ٌممكا تىٍسميمان﴾ سى ٌمكا عمىيه كى الميـ صٌؿ كسمـ عمى : فإننا نقكؿ. (56:األحزاب) أٌيها الذيف آمنكا صى
كيف مىف الٌساجديف﴾:كفي نصو الكريـ... 19كىذه عدد حركفيا .. محمد بِّؾى كى ٍمًد رى  ﴿فسبِّح ًبحى

كىذه .. سبحاف اهلل كبحمده أسبح، أك سبحاف اهلل كبحمده نسبح: نسبح بحمد ربنا فنقكؿ. (98:الحجر)
. 2"حرفان 19كتمؾ أيضان 

ىؿ يمتٌد اإلعجاز العددم إلى : كبغض النظر عف الصيغة المذككرة لمتسبيح، يبرز ىنا سؤاؿ محكرم
؟ !غير القرآف الكريـ؟

عبد الرزاؽ نكفؿ بمفت األنظار إلى العجائب المتجددة في القرآف الكريـ كالدعكة إلى . كأخيران يختـ د
. 3التدبر في آياتو كالكشؼ عف المزيد مف تمؾ العجائب
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: صدقي البيؾ.أ ( 3.4.44

عمي حممي . أبعدما قرأه مف كتابات " معجزة القرآف العددية"كتب األستاذ صدقي البيؾ كتابو 
مكسى، كمحمد رشاد خميفة، كعبد الرزاؽ نكفؿ حكؿ اإلعجاز العددم، حيث رأل أٌف ىذا المكضكع 

 :يحتاج إلى مزيد مف البحث كالدراسة مف قبؿ المتخصصيف بالدراسات الدينية، يقكؿ

كقد عرضت في ىذا الكتاب ثبلثة جكانب إعجازية جديدة تتعمؽ باإلعجاز العددم، لثبلثة عمماء "
غير متخصصيف في الدراسات الدينية، بؿ كانت اختصاصاتيـ ذات عبلقة بالعمـك المادية الحديثة 

 .كلكنيـ خدمكا القرآف الكريـ باختصاصاتيـ ىذه, مف كيمياء كفيزياء

.  كقد كنت في أحد ىذه المظاىر اإلعجازية مكتفيان بالعرض فقط، كمعمقان عمى المظير اآلخر
 1..."كأما المظير الثالث، فقد درستو دراسة مستفيضة كممحصة، كأغنيتو باكتشاؼ جكانب جديدة

–صدقي البيؾ لكتابو بالحديث عف معجزات األنبياء، كخصكصية سيدنا محمد .بعد المقدمة يميد أ
مف حيث نكعية معجزتو التي اتسمت بالخمكد كالبقاء كاإلحاطة بالجكانب - صمى اهلل عميو كسمـ

صمى اهلل عميو –ككيؼ أٌف القرآف كاف ىك المنيج الذم جاء بو سيدنا محمد . المعنكية كالمادية
. 2ككاف ىك المعجزة في آفو كاحد- كسمـ

بعد ذلؾ يتحدث عف كجكه إعجاز القرآف الكريـ بإيجاز فيذكر منيا اإلعجاز الببلغي كاإلعجاز 
.  3العممي

ثـ ينتقؿ إلى الحديث عف اإلحصاءات القرآنية قديمان، فيعرض بعض األرقاـ التي ذكرىا القدماء في 
كعف اإلحصاءات حديثان ككيؼ ساعد الحاسكب . كتبيـ مف إحصاء آيات القرآف ككمماتو كحركفو

. 4عمى تطكرىا كزيادة دقتيا

، فيذكر ثبلثة "مظاىر اإلعجاز العددم"صدقي البيؾ حديثو عما يسميو .بعد ىذه المقدمات يبدأ أ
: مظاىر ىي
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عمي .كىذا المظير ىك ما تحدث عنو أ. غزارة المادة المغكية التي استعممت في القرآف الكريـ-1
كيقصداف بو كثرة الجذكر كاألصكؿ المغكية التي استعممت . صدقي البيؾ.حممي مكسى، كنقمو عنو أ

. 1في القرآف الكريـ بالقياس إلى المغة العربية ككؿ

عبد الرزاؽ نكفؿ في كتابو .، كيختصر في ىذه النقطة ما كتبو د2التكازف في كممات القرآف_2
صدقي البيؾ ىنا بمجرد العرض بؿ كضح ما عده .كلـ يكتؼ أ". اإلعجاز العددم في القرآف الكريـ"

كيكضح السبب الذم . كما لـ يعده عبد الرزاؽ نكفؿ مف مشتقات الكممة كمفردىا كجمعيا كنحك ذلؾ
أما إف لـ يجد سببان، فإنو يذكر كيفية العد كيمفت االنتباه إلييا، كما . ألجمو أيحصيت الكممة أك نيًحيت

ال أدرم لماذا أدخؿ في الضاليف المفرد كالجمع كمضؿ كمضميف، بينما لـ يدخؿ في المكتى :"في قكلو
. 3""أمكات"كال جمعان آخر ىك " ميت"ال المفرد

: صدقي البيؾ أسئمةن قد تكجو لمدكتكر عبد الرزاؽ نكفؿ كيجيب عنيا فيقكؿ.ثـ يفترض أ

كعمى كؿ حاؿ فإف ىذه الجكانب التي تؤكد إعجاز القرآف العددم بالتكازف كالتناسب، تظير أحيانان "
بشكؿ جمي، كأحيانان قد تدفع بعض الناس إلى القكؿ إٌف في ىذا تحميبلن لمكبلـ فكؽ ما يحمؿ، كيتيـ 

لـ كاف ىذا ىكذا كلـ يكف بشكؿ آخر؟ كلـ : الدكتكر بالتمحؿ كالتصنع، كتثار في كجيو أسئمة كثيرة
ظير التناسب ىنا كلـ يظير تكازف؟ أك لـ كاف التكازف بيف األضداد كلـ يكف بيف المتكافقات؟ كلـ 

أحصيت المشتقات ىنا كلـ تحص المشتقات ىناؾ كلـ؟ كلـ؟ 
 نكفؿ لـ يضع ىذا اإلعجاز العددم كلكنو  الدكتكر. دإفٌ : ككؿ ىذه األسئمة يجاب عمييا بجكابو كاحدو 

اكتشؼ ىذه المظاىر، كىذا ما كصؿ إليو ىك، كىك بذلؾ يفتح أماـ الباحثيف أبكابان كاسعةن لمغكص في 
 .4".أعماؽ كتاب اهلل كتدبر آياتو ككمماتو

ف كانكا لـ يجدكا نظامان مضطردان يمكف إتباعو في عد كممات :    كأسأؿ ىنا إف كاف ىذا ما كجدكه، كا 
؟ !القرآف فمماذا نعتبر ىذا كجيان مف كجكه اإلعجاز؟

كفيو يختصر ما تكصؿ إليو محمد رشاد خميفة، ثـ يبيف النتائج التي قد يكصؿ : 19إعجاز العدد -3
كاستحالة أف يككف - سبحانو-إلييا تكضيح اإلعجاز العددم مف تأكيد حقيقة أف القرآف مف عند اهلل 
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، كالتأكيد عمى حفظ القرآف الكريـ مف أم تحريؼ  أك -صمى اهلل عميو كسمـ-مف اختراع محمد
. 1تبديؿ

      كأبسط ما يقاؿ ىنا أف نتائج مثؿ ىذه تحتاج إلى كجو لو قكاعده الثابتة التي ال تدع مجاالن 
. لمتحكـ كاألىكاء، فياتكا مثؿ ىذه القكاعد حتى نصؿ إلى تمؾ النتائج

صدقي البيؾ في اإلعجاز العددم، كىي أنو عمى الرغـ مف دفاعو عف .كىناؾ مبلحظة عمى كتابة أ
: الفكرة كبحثو فييا إال أنو ال يجـز بيا جزمان قطعيان كسابقىيو، فيقكؿ في نياية حديثو عف النتائج

ني أعكد ألقكؿ" إف المؤمف يؤمف بكتاب اهلل كحفظو، مف غير ىذا اإلعجاز، سكاء أظير أـ لـ : كا 
يظير، كسكاء أصح أـ لـ يصح، كلكف صحة ىذا اإلعجاز كظيكره في ىذا العصر يزيداف المؤمف 

 2(."31:المدثر) ﴾...﴿كيزداد الذيف آمنكا إيمانان كال يرتاب الذيف أكتكا الكتابى كالمؤمنكف:إيمانان 

: كيقكؿ في رده عمى مف ينكر ىذه الفكرة بدافع الغيرة عمى كتاب اهلل

كليت الذيف يرفضكف األفكار الجديدة، كمظاىر اإلعجاز ىذه يعممكننا كيؼ تككف سبلمة النية "
كاإلخبلص، ككيؼ يككف التحقيؽ العممي، كالردكد العقمية، بجيكد مبذكلة تكازم أك تفكؽ جيكد مف 

. كشؼ ىذه الجكانب اإلعجازية

. بأجريف إف أصاب، كبأجرو إف أخطأ: ليتيـ ينطمقكف مف قاعدة أٌف كؿ مجتيد مأجكر
كحده ىك الذم - تعالى-إٌف سبلمة النية كاإلخبلص ال يحدده رجؿ متسرع يكيؿ التيـ لآلخريف، فاهلل 

.     3"يطمع عمى خائنة األعيف كما تخفي الصدكر

رشاد خميفة بريديان، كاتفؽ معو عمى .كاف مؤيدان لمفكرة متبنيان ليا حتى راسؿ د- مع ىذا - لكنو 
كذكر في " عميها تسعة عشر"صدقي البيؾ بعنكاف .تصحيح بعض أرقامو كأعادا نشرىا بتعميقات أ

 . 4كتابو الذم نحف بصدده األرقاـ التي بقي بينيما خبلؼ حكليا

: رشاد خميفة، كتتمخص بما يأتي.ثـ تبلىا بالنتائج التي انفرد بيا عف د
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أحصى الحركؼ المقطعة الممفكظة، كبيذا فقد أضاؼ التنكيف إلى النكف، كالميـ المنقمبة عف نكف -1
 كانت اكأحصى ألؼ تنكيف النصب إذ! إلى الميـ، كلـ يقـ بعد األلفات المتمكة بساكف ألنيا ال تمفظ 

. 1صالحة لمكقؼ عمييا، كأحصى الحرؼ المشدد أك المدغـ حرفيف

، فأحصى الحركؼ الممفكظة كالمرسكمة مف  إال أننا نجده بعد ذلؾ يعكد لمخمط بيف الممفكظ كالمرسـك
بعض الحركؼ المقطعة الكاردة في أكائؿ بعض السكر، كالجدكؿ اآلتي يكضح اإلحصاءات التي 

:   2أجراىا عمى سكرة الرعد

 :سكرة الرعد تكرار حرفي الميـ كالراء في عمىالبيؾ . إحصاءات أ: 3.1: جدكؿ
 

المجمكع       ر                                    ـ 
الـ، 
ميـ 

مرسكمة مشددة إدغاـ ـ مرسكمة ـ مشددة ـ إدغاـ ـ إقبلب 

    2     7    13      10   260 6 10 137 
                                      292       153 1273 

 
 اإلعجاز  عمىثبتبقىأنو تذبذب في المنيج فبل ىك أكيبلحظ ىنا مف ىذا الجدكؿ يتضح كيؼ 

ىذا غير تمؾ القيكد التي كضعيا كلـ يمتـز بيا في إحصائو كؿ . العددم في الرسـ، كال ىك أثبتو لمفظ
الحركؼ، كقيدىا في حركؼ أخرل، كما في إحصائو األلؼ عندما لـ يحص األلؼ المتمكة بساكف، 

ف لـ تكف تمفظ في حالة الكصؿ، فإنيا تمفظ في حالة الكقؼ، كىنا يظير قيد جديد في  كىي كا 
! إحصاء األلؼ كىك أف اإلعجاز العددم فييا يككف في حالة الكصؿ فقط 

رقمان مذككران بدكف  (38)أحصى تكرار األعداد المذككرة في القرآف الكريـ، فتبيف لو أف في القرآف -2
كالرقماف مف . (285)تكرار صحيحان أك كسران، كأٌف األرقاـ الصحيحة المذككرة مع تكرارىا ىك

 (.19)مضاعفات الرقـ 

: 3كمثاؿ (38)كأحب أف أكرد الجدكؿ الذم يكضح كيؼ كصؿ إلى الرقـ  

                                                 

. 100-98 صص ص: انظر- 1
. 105ص- 2
 كرد الجدكؿ عمى ىذه الصكرة في كتابو، السطر األكؿ مف كٌؿ جزء يذكر فيو .107، ص(ىػ1401) البيؾ،- 3

 .األعداد المذككرة في القرآف كالسطر الثاني فيو عٌد لمكصكؿ إلى عدد األعداد المذككرة في القرآف
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 :في القرآفالمذككرة األعداد تكرار البيؾ . إحصاء أ: 3.2: جدكؿ
 

 200 100 99 80 70 60 50 40 30 20 19 12-1األعداد 

 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12ىا ددعد
 
 

300 309 950 1000 2000 3000 5000 50000 100000 1/2 1/3  
24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 
  

1/4 1/5 1/6 1/8 
35 36 37 38 

. 1كسيأتي التعقيب عمى ىذا الجدكؿ في مكانو المناسب مف ىذه الرسالة

صدقي البيؾ كتابو بالحديث عف عجائب القرآف كحتمية استمرارىا في الظيكر إلى يـك .كيختـ أ
. القيامة

 
 

                                                 

.  مف ىذه الرسالة198ص 19 سأبيف عدـ دقة األعداد المذككرة، كأٌنو ال عبلقة ليا بالعدد - 1
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: مصطفى الدباغ.أ ( 3.4.55

: تحدث فيو عف ثبلثة أكجو ىي" كجكا مف اإلعجاز القرآني"مصطفى الدباغ كتابان أسماه .ألؼ أ
اإلعجاز الببلغي كاإلعجاز العددم كاإلعجاز العممي، كجعؿ حديثو عف اإلعجاز العددم في الباب 

: ، كيتحدث فيو عف عدة نقاط في ىذا المكضكع1الثاني مف كتابو

. العدد في القرآف الكريـ كاستبداؿ القرآف النظاـ العشرم بالنظاـ الستيني-1
كيتبنى في ىذه النقطة ما كصؿ إليو محمد رشاد خميفة كتحدث عنو . 19اإلعجاز العددم كالرقـ -2

. مختصران 
: التكازف الحرفي في القرآف الكريـ، كفي ىذه المسألة يسير في محكريف- 3

 تىك ما تحدث عنو رشاد خميفة مف تكرار الحركؼ المقطعة في أكائؿ السكر تكراران : المحكر األكؿ
 األعمى في السكرة التي ذكر الحرؼ في  ىي نسبيان ات التكرارقاكككف ىذ. 19مف مضاعفات الرقـ 

. أكليا

ىك أٌف ترتيب الحركؼ المقطعة في أكائؿ السكر ىك حسب تكرار كؿو منيا في السكرة :المحكر الثاني
كجد أف تكرارات الحركؼ ىي " ألـ"تنازليان مف األعمى لؤلدنى، كمثاؿ ذلؾ في سكرة البقرة المبدكءة بػ

:       2كما يأتي
. مرة4592 (أ) 
. مرة3204 (ؿ)
.   مرة2195(ـ)

.  كىكذا في عدة سكر

كيعكد كيؤكد عمى أٌف تكرارات ىذه الحركؼ تككف بأعمى نسبة في السكر التي تذكر في أكليا، لكنو 
: يبدأ تمقائيان بإظيار الخمؿ في ىذه القاعدة عندما يقكؿ

كىما (أ ؿ ـ ص)كاألعراؼ  (ص)كىما سكرة  (ص)كبالمثؿ فالسكرتاف المتاف افتتحتا بحرؼ "
متتابعتاف نزكالن في الكحي، إذا ضمتا معان تفكقتا حسابيان في ىذه الحركؼ عمى باقي سكر القرآف 

. 3"الكريـ

!  ، كىذا تحكـ منوفيذه النظرية لما لـ تنطبؽ عمى كؿ سكرة منفردة، جمع السكرتيف معان 
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  :ثـ يقكؿ الحقان 

فإننا نبلحظ الداللة اإلحصائية نفسيا، كلكف معككسة حيث ترتيب الحركؼ جاء  (يس)أما في سكرة "
ىك أقؿ مف تكارده في جميع المصحؼ " س"ك " م"بعكس الترتيب األبجدم فنجد أٌف تكارد الحرؼ 

 .1!!"مكيان كمدنيان 
.      كىذا تحكـ آخر لف أعمؽ عميو بأكثر مف ذلؾ-4

اإلعجاز العددم لمقرآف "عبد الرزاؽ نكفؿ في كتابو.كفيو يمخص ما ذكره د:التكازف المكضكعي
". الكريـ

كيختـ ىذا الباب بالحديث عف أىمية إثبات ىذا الكجو مف كجكه اإلعجاز مف كجية نظره متأثران في 
 .خميفة.نكفؿ كد.ذلؾ بما كتبو كؿه مف د

 

:  2حسيف سميـ.أ ( 3.4.66

 

                                                 

. 106ص- 1
 [22، ص(ىػ1422)محمكد، ].كاتب كشاعر كأديب لبناني- 2
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:  1حسيف سميـ. أ3.4.6

بمقدمة تحدث فييا عف أىمية اإلعجاز " معجزات األرقاـ في القرآف"حسيف أحمد سميـ كتابو .قٌدـ أ
 مف أكجو اإلعجاز يتناسب مع طبيعة ىذا العصر الذم سادت فيو لغة جونو كجيان كككالعددم 

إٌف اإلعجاز العددم لمقرآف الكريـ ىك الكجو الذم ال بد أف ندعك بو إليو، إٌنو الدليؿ : "األرقاـ، يقكؿ
ٌنو ألسمكب الجيؿ بمغة العصر، فنحف في جيؿ األرقاـ  عمى كجكد المكحي كرسالة المكحى إليو، كا 

. 2"كعصر العدد كاإلحصاء

بعد المقدمة يكرد الكاتب جدكالن يذكر فيو سكر القرآف كعدد كممات كؿ سكرة كعدد حركفيا، كجدكالن 
آخر يذكر فيو حركؼ المغة العربية كتكرار كؿ حرؼ في كتاب اهلل، كثالثان يذكر فيو تكرار كؿ حرؼ 

كلـ يعٌمؽ عمى أم . كنسبتو في سكرة الفاتحة، كرابعان يذكر فيو تكرار كؿ حرؼ كنسبتو في سكرة البقرة
. 3 بمعجزات األرقاـ في القرآفىا ىذه الجداكؿمف ىذه الجداكؿ كلـ يكضح عبلقة ما جاء في

فبل يذكر " التكافؽ العددم كالتكازف الرقمي كمعجزات الحساب في القرآف الكريـ"ثـٌ يتحدث عما يسميو 
: 4سكل مثاليف ىما

 تعدد األياـ التي خمؽ اهلل فييا السماكا"= الحياة"عدد حركؼ لفظ "= الدنيا"عدد حركؼ لفظ  -1
(.  6)=عدد آيات سكرة الناس بغير البسممة = كاألرض 

 (.7)= عدد آيات سكرة الفاتحة =عدد مراحؿ خمؽ اإلنساف "= اإلنساف"عدد حركؼ لفظ -2

2-  
    كلست أدرم ما عبلقة ذلؾ بمعجزات الحساب في القرآف، فيك ال يتحدث كال يعمؽ عمى ىذيف 

كالمعمـك أٌف أٌم إنساف يستطيع أف يحشد آالؼ الحكادث كاألشياء التي ليا عبلقة . المثاليف بشيء
!! بنفس الرقـ، فأيف الغرابة في ذلؾ كأيف اإلعجاز

 
، ذكران مجردان ببل تعميؽ  مع آية لكؿ عددالقرآفكتاب اهللكيمضي في كتابو ذاكران األعداد الكاردة في 

. 5منو عمييا

                                                 

 [22، ص(ىػ1422) محمكد،].كاتب كشاعر كأديب لبناني- 1

. 15، ص(ـ1998)سميـ، - 2
. 29-21ص: انظر- 3
 .31-30ص: انظر- 4

 ."اإلنساف" أٌنو لـ يمتـز بالرسـ العثماني في كممة مع مبلحظة .40-32ص، (ـ1998) سميـ، :انظر- 5
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ثـ يتحٌدث عف الحركؼ المفردة في فكاتح السكر فيكرد جدكالن يكضحيا فيو، كيتحدث عف تساكم عدد 
, كالمكرر كغير المكرر منيا. (29)السكر المبدكءة بيذه الحركؼ مع عدد حركؼ المغة العربية كىك 

 مف 5-1: اآليات)كىك عدد حركؼ أكؿ آيات القرآف نزكالن  (78)كأٌف مجمكع ىذه الحركؼ يساكم 
. 1(سكرة العمؽ

حسيف سميـ الكممات المتضادة أك المترادفة .يكرد أ" اإلعجاز العددم في القرآف الكريـ"كتحت عنكاف 
دكف اإلشارة إلى مصدر " اإلعجاز العددم"عبد الرزاؽ نكفؿ في كتابو .التي سبؽ أف ذكرىا د

ـٌ إٌف تحديد  معمكماتو، كال انتقادىا كال التعميؽ عمييا، غير أنو يذكره ضمف المراجع في آخر الكتاب، ث
" ناقة اهلل"مصدره أمر متيسر لما بينيما مف اشتراؾ في األرقاـ كالتحكمات كاألخطاء، كإحصاء 

. 2كنحك ذلؾ- عمييـ السبلـ-ضمف أسماء أنبياء اهلل 

أسماء مع آية تدؿ عمى كؿ اسـ، كأيضان  (106)ثـ يستخرج أسماء اهلل الحسنى مف كتاب اهلل كيذكر 
. 3ببل تعميؽ كدكف محاكلة لمربط بينيا كبيف اإلعجاز العددم

"   (19)إٌف المعجزة القرآنية مبنية عمى العدد :"فيبدأ بقكلو (19)كيختـ كتابو بالحديث عف إعجاز الرقـ 

فبينما  كيبلحظ عمى الكاتب اختبلؼ أرقامو مف مكضع آلخر، كبيف دفتي كتبيـ تجد ما ييدـ قكليـ،
﴿اقرأ : قاؿ إٌف عدد الحركؼ المقطعة بتكراراتيا يساكم عدد حركؼ أكؿ كتاب اهلل نزكالن، قكلو تعالى

مىؽ مىؽ. باسـً ربِّؾ اٌلذم خى مىؽى اإلنساف ًمف عى بُّؾى األكـر. خى ـى بالقمىـ. اقرىأ كرى مَّ ـى اإلنسافى ما . الذم عى عمَّ
 (19)قاؿ أيضان إٌف أكؿ ما نزؿ مف القرآف ىك . 4حرفان  (78)، كيساكم (5--1: العمؽ) لـ يعمـ﴾

غير التحكـ  !!(76)إلى  (78) ، فما الذم حكليا مف5(4×19)حرفان أم  (76)كممة، مككنة مف 
 !!كاألىكاء 

حرفان يمكف حشد  (19)بإيراد عبارات مف آيات القرآف مككنة مف  (19)كيختـ حديثو عف العدد 
(.  19)أمثاليا ألم عدد غير 

. كيختـ كتابو بممحؽ فيو إحصاءات بعض األمكر المتعمقة بالقرآف ككمماتو كحركفو كنقطو كنحك ذلؾ

                                                 

. 44-41ص، (ـ1998)سميـ، : انظر- 1
. 88-45، ص(ـ1998)سميـ، : انظر- 2
. 114-89ص، (ـ1998)سميـ، : انظر- 3
. 43ص، (ـ1998)سميـ، : انظر- 4
. 120-118صصص ، (ـ1998)سميـ، : انظر- 5
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بسام جرار.  أ(3.4.7
1

: 

رشاد .، كانت بدايتيا عندما اطمع عمى كتاب د.لؤلستاذ بساـ جرار عدة مؤلفات في اإلعجاز العددم
" أنصار"، كأثار الكتاب اىتمامو، فعمؿ مع مجمكعة مف رفاقو في سجف "معجزة القرآف الكريـ"خميفة 

خميفة، ثـ أعاد تمؾ الحسابات .عمى التأكد مف ىذه األرقاـ مف خبلؿ إعادة الحسابات التي أجراىا د
ككتب بحثو األكؿ في تأييد ىذه الفكرة كتصحيح أرقاـ . 2بعد خركجو مف السجف باستخداـ الحاسكب

، كأعاد "عجيبة تسعة عشر بيف تخمؼ المسمميف كضالالت المدعيف"رشاد خميفة، كنشره بعنكاف 
 – في القرآف الكريـ 19إعجاز الرقـ "بعد مدة مع بعض الزيادات بعنكاف الكتاب  قنفسالكتاب نشر 

". مقدمات تنتظر النتائج

بساـ جرار لكتابو ىذا بمقدمة ذكر فييا دكافعو لمكتابة في اإلعجاز العددم، كاألسباب التي .قٌدـ أ
: رشاد خميفة في كتابو ألسباب ذكر منيا.دفعتو إلى إىماؿ ذكر د

أٌف رشاد خميفة لـ يصؿ إلى القاعدة، بؿ تحصمت لديو بعض الحقائؽ خمطيا بتمفيقات كتأكيبلت  .1
 .باطمة، بحيث ال يصح اعتبار بحثو مرجعان لشيء متكامؿ

أٌف رشاد خميفة حاكؿ أف يستغؿ بعض الحقائؽ القرآنية لمصمحتو الشخصية، إلى درجة ادعائو  .2
بساـ جرار أٌف مف المصمحة أال يشكش عمى القارئ أك يعكر صفكه بذكر اسـ .ذلؾ كجد أذالرسالة؛ ؿ

 .3رشاد في صمب المكضكع

     كتعميقان عمى النقطتيف السابقتيف كعمى ما فعمو رشاد خميفة، ال بد مف اإلشارة إلى أٌف ىذه نتيجة 
طبيعية ألم فكرة ال تقـك عمى أسس كقكاعد كاضحة المعالـ، كال تممؾ حدكدان كال قيكدان تضع األمكر 

بساـ جرار بسرد أخطاء رشاد خميفة .بعد ذلؾ قاـ أ.في نصابيا، كتغمؽ أم باب لمتحكـ كاألىكاء
 :كتحكماتو التي اكتشفيا، ثـ لخصيا بقكلو

كفيما يتعمؽ . سكرة (17)سكرة، كصح إحصاؤه لػ (12)أخطأ رشاد خميفة في إحصاء أحرؼ فكاتح  "
ىؿ كاف رشاد . سكرة(13)سكرة، كلـ يصح في  (16)كمضاعفاتو، فقد صح إحصاؤه في  (19)بالعدد

                                                 

ـ، كمدير مركز نكف لمدراسات القرآنية، 1977بساـ نياد جرار، محاضر في كمية مجتمع راـ اهلل منذ عاـ . أ- 1
-http://www.islamway.com/?iw-s=Scholar&iw-a=info&scholar].كعضك رابطة عمماء فمسطيف

id=416,14/4/1427] 
. 17-12، ص(ىػ1410)جرار،: انظر- 2
 10-.9، ص(ىػ1410)جرار، : انظر- 3
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يعمـ بيذه األخطاء، كتعمدىا ظنان منو أٌف الناس لف تحصي ىذه األحرؼ، أـ كانت مجرد أخطاء كقع 
. 1"فييا سيكان، إذ ال عصمة إال لؤلنبياء كالرسؿ كالرساالت

- مف كجية نظره-بساـ جرار عمى خطأ في منيج تفكير مف يعارض فكرة اإلعجاز العددم .أثـ ينٌبو 
تقديس األرقاـ :" ألم رقـ ال يعني محاربة ىذا الرقـ، كيقكؿ- 2كالبيائية-فيقكؿ إٌف تقديس أم فرقة 

كاألعداد غير كارد في ديف اإلسبلـ، كلممسمميف مكقفيـ مف ىذه القضية، فبل نقدس رقمان كال نعادم 
 . 3"لماذا نسمح ليـ أف يفرضكا عمينا المكاقؼ مف قبيؿ ردكد األفعاؿ؟... رقمان ألٌف البعض قدسو

     كال اعتراض عمى قكلو، كلكف عندما يككف رفض الفكرة قائمان عمى أسس عممية فإٌف األمر 
. سيختمؼ، كلف ينطبؽ عميو ىذا االعتراض

بساـ جرار حديثو عف إعجاز القرآف الكريـ كتحديو لمناس كافة، كعف اإلعجاز العددم .أكيتابع 
: مف خبلؿ النقاط اآلتية" لماذا ىك إعجاز؟: "محاكالن أف يقدـ إجابة عمى سؤاؿ

 .التسميـ بإمكانية البشر كتابة مكضكع كالتقيد فيو بعدد معيف في تكرار حرؼ معيف .1

قد يدؿ عؿ  (19)خطأ رشاد خميفة باتجاىو نحك تمفيؽ األرقاـ، ألٌف ما ال يدؿ عمى إعجاز الرقـ  .2
 .مظير آخر

 .عدـ ذكر اإلعجاز العددم سابقان حتى اكتشؼ في العصر الحديث .3

 .اإلعجاز العددم ليس الكجو الكحيد مف كجكه اإلعجاز المكجكدة في القرآف .4

 .اكتيًشؼ ىذا الكجو بدافع مف اعتقاد سابؽ بإعجاز القرآف كحتمية تجدد كجكه إعجازه .5

العبلقات المتشابكة غير البسيطة، كالتي كجدت في تكرار الحركؼ كالكممات ىي التي ستحكـ  .6
 .4بأنو إعجاز

بساـ جرار في الفصؿ األكؿ مف كتابو، فيتحدث عف الرسـ العثماني، كعف .بعد ىذه المقدمات يشرع أ
، كمف -كما يرل- ال بد مف التقٌيد بيا مكبناءن عمى ىذا يذكر بعض األمكر الت. القكؿ بأنو تكفيقي

، كلست أدرم في أم قامكس يمكف أف تعد .5ذلؾ أٌف التاء المربكطة تحصى ىاءن ألنيا ترسـ كالياء
 !التاء ىاءن ؟

                                                 

. 23، ص(ىػ1410)جرار، - 1
.  مف ىذه الرسالة188 صفرقة ضالة، خارجة عف اإلسبلـ، سيأتي الحديث عنيا الحقان : البيائية- 2
. 25، ص(ىػ1410)جرار، - 3
. 30-28صص ص، (ىػ1410)جرار، : انظر- 4
 .35-32صص ص، (ىػ1410)جرار، :انظر- 5
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: كنراه كذلؾ يجمع بيف الركايات المختمفة لمرسـ العثماني إذا دعت الحاجة لذلؾ، فيقكؿ مثبلن 

بإضافة نبرة -أكصني، أكصيني ): أٌف ىناؾ اختبلفان في رسـ بعض المصاحؼ العثمانية، مثؿ "
كيبدك أٌف ليذا االختبلؼ أسراران لمست بعضيا، فعندما أردت ... (، أكلؾ، أكلئؾ-مجردة بعد الصاد

، (ألـ)إحصاء اليمزات التي ترسـ عمى ياء أك كاك، كجدت أٌف عدد اليمزات في السكر التي تفتتح بػ
، رسمت (أكلئؾ)كبعد التدقيؽ كجدنا أٌف كممة . (1139)، ىك (ألر)، (ألمر)، (ألمص) في سكرة الرـك

أم (1140): مف غير نبرة، فأصبح بذلؾ عدد اليمزات ىك (أكلؾ)في بعض المصاحؼ العثمانية 
فقد رجع ىنا إلى ركايات أخرل ألٌنيا ربما تدعـ نظريتو، كلكف أليست اليمزات بناءن . 1("60×19)

؟؟ (1138)أـ  (1140)بدكف ىمزة، فيؿ تصبح  (ألئؾ)عمى حساباتو قد نقصت كاحدة عند كتابة 

 

كيربط ذلؾ بالعدد ... ثـ يتحدث عف بعض ما يتعمؽ بالقرآف الكريـ، كأكؿ ما نزؿ كثاني ما نزؿ
: ، كما فعؿ سابقكه في ىذا المجاؿ، إاٌل أٌنو يستدرؾ عمى رشاد خميفة إحصاءه لكممة اسـ فيقكؿ(19)

مرة، ألنو أحصى  (19)تكررت في القرآف  (اسـ)كقد أخطأ رشاد خميفة عندما اعتبر أٌف كممة "
كالصحيح أٌف . التي كردت ثبلث مرات( بسـ)كلـ يحص  (11:الحجرات) ﴿بئس االسـ الفسكؽي ﴾

مضافة إلى  (اسـ)، جاءت متسمسمة، كأٌف كممة (اهلل)كممة اسـ أضيفت في البسممة إلى لفظ الجبللة 
لذلؾ نجد أٌف كممة . (9، 1، 9): جاءت أيضان متسمسمة مع فاصؿ بينيما، كذلؾ عمى الصكرة (رب)
. 2..."مرة فقط (19)كردت في القرآف الكريـ  (اهلل)مضافة إلى لفظ الجبللة  (اسـ)

يختمؼ عف  (بسـ)لماذا خالفكا الرسـ العثماني ىنا؟ أليس رسـ كممة :      كىنا يبقى السؤاؿ الممحٌ 
! ؟ فأيف ذىبت الباء إذف؟(اسـ)رسـ كممة 

 

ألمر، ألمص، حـ، ): بساـ جرار حديثو عف فكاتح السكر، كيقسميا إلى ست مجمكعات.كيتابع أ
كيكرد جداكؿ يبيف فييا (. ص، ؽ، ف()كييعص،يس)، (طو)، (ألـ، طس، ألر)، (طسـ)،  (عسؽ

كيبلحظ . (19)تكرارات حركؼ ىذه المجمكعات في السكر التي كردت فييا، كيربط كؿ ذلؾ بالعدد 
القارئ تعدد الطرؽ كتشعبيا بيدؼ الكصكؿ إلى ىذا الرقـ كمضاعفاتو، كالكقكؼ عنده أينما كجد 

ظياره بمظير إعجازم، فمثبلن يقكؿ :  كا 

                                                 

. مف ىذه الرسالة122كسيأتي الحكـ عمى ىذا القكؿ، ص. 34، ص(ىػ1410)جرار، - 1
. 48، ص(ىػ1410)جرار، - 2
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( 533( = )426+107) = (طو)مجمكع تكرار "
 1("28×19( =)532) =(الياء في بسممة سكرة مريـ)1( -533)

فيك مع قكلو ىذا قد . 2"إحصاؤنا لجميع أحرؼ الفكاتح يشمؿ البسمبلت: "بينما يقكؿ في مكضع آخر
 أك متتابعة متسمسمةحذؼ البسممة في أكثر مف مكضع، كربط ذلؾ بكركد الحرؼ في فكاتح سكر 

. متسمسمة سكر بينيا سكر أخرلغير 
اإلعجاز :  كىنا ال بد مف السؤاؿ.3 كعبلقتو ببعض األرقاـ العممية كالفمكية19ثـ يتحدث عف الرقـ 

! ؟19العددم الذم يتحدثكف عنو ىك إعجاز في القرآف الكريـ، أـ في الرقـ 

 

بعد ذلؾ يكضح الكاتب بعض المسائؿ المتعمقة بآية أك سكرة معينة، كمدة لبث سيدنا نكح عميو 
19في قكمو كربطيا باألعداد الخاصة بسكرة نكح كبالعدد - السبلـ

4 .

. 5صدقي البيؾ بدكف أم تعميؽ عمييا. بساـ جرار في كتابو صفحات مف كتاب أ. ثـ يكرد أ

كيختـ كتابو بالرجكع إلى قضية رشاد خميفة كادعائو الرسالة كيعجب مف افتراءاتو بعد أف اكتشؼ ما 
. 6اكتشؼ مف مظاىر اإلعجاز العددم

ـ نبكءة أـ 2022زكاؿ إسرائيؿ "بساـ جرار اىتمامو باإلعجاز العددم، فأصدر كتابو .كقد تابع أ
تحدث فيو عف النبكءات كأثرىا اإليجابي في تحفيز األفراد  ، كالذم افتتحو بمدخؿ"صدؼ رقمية

: ، فيقكؿ(19)ثـ يصؼ األساس الذم بنى عميو كتابو، كىك تصكره ألىمية خاصة لمرقـ . كاألمـ

سيدرؾ بشكؿ جمي معنى أف تقـك المعادلة التاريخية في ىذا  (19)مف يقرأ الكتاب الخاص بالعدد "
 رياضيان مدىشان يتعمؽ بالكممات ان ءءإٌف ىناؾ بنا: كأقكؿ لمذم لـ يقرأ الكتاب. (19)الكتيب عمى العدد 

ٌف ىناؾ ما يشير إلى أٌنو أساس في عالـ . (19)كالحركؼ القرآنية، كيقـك عمى أساس مف الرقـ  كا 
. 7"كيدىشؾ في ىذا الكتيب أف تكتشؼ أٌنو قانكف في التاريخ أيضان . الفمؾ

                                                 

. 108، ص(ىػ1414)جرار، : كانظر. 72، ص(ىػ1410)جرار، - 1
. 96، ص(ىػ1414)جرار، - 2
. 100-94صص ص، (ىػ1410)جرار، : انظر- 3
. 106-104صص ص، (ىػ1410)جرار، : انظر- 4
. 115-107، ص (ىػ1410)جرار، : انظر- 5
. آخر الكتاب-117صص ص، (ىػ1410)جرار، : انظر- 6
. 15، ص(ىػ1417)جرار،- 7
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: ثـ يشرع في كتابو المؤلَّؼ مف فصميف

كيذكر فيو ممخصان لتاريخ بني إسرائيؿ، ثـ يربط بيف ىذا التاريخ كبيف نبكءة يركييا : الفصؿ األكؿ
ثـٌ يحاكؿ الربط بيف ىذه النبكءة . سنة (76)بعض الييكد، كىي أٌف دكلة الييكد الحالية ستدـك مدة 

. 1كبيف اآليات الكريمة مف سكرة اإلسراء كالتي تتحدث عف إفسادم بني إسرائيؿ

كىنا يبدأ حديثو بمغة األرقاـ كالحساب، فيربط بيف ما ذكره في الفصؿ األكؿ كبيف : الفصؿ الثاني
. 2(19)األرقاـ كخاصة العدد 

: بساـ جرار فكرة ظير مف يطبقيا فيما بعد، حيث يقكؿ.كفي بداية ىذا الفصؿ يطرح أ

يؤمف المسممكف بالتكراة، لكنيـ يعتقدكف أٌنيا محرفة، أك أٌنيـ يجزمكف بكجكد نسبة مف الحقيقة، كمف "
ف كانت تحتاج إلى تأكيؿ، أك فؾ رمكز حتى  ىنا ال يبعد أف تككف ىناؾ نبكءات مصدرىا الكحي، كا 

. 3..."كنحف ىنا بصدد تأكيؿ نبكءة قرآنية، سبؽ أف كانت نبكءة في التكراة. عمى المستكل الرقمي

-كالذم يساكم عدد سنكات عمر دكلة إسرائيؿ  (76)ثـ يبدأ حديثو عف األرقاـ، فيذكر أٌف الرقـ 
، كعميو فإٌف السنة اليجرية التي ستزكؿ (4×19)، كالذم يساكم -الييكديةاإلسرائيميةحسب النبكءة 

كىذا الرقـ األخير يساكم عدد الكممات مف قكلو  (ىػ1443 = 76+1367): فييا ىذه الدكلة ىي
﴿ فىًإذا جاءى كىٍعدي اآلًخرىًة جئنا بكـ :إلى قكلو تعالى (2:اإلسراء) ﴾...﴿كىآتىينا ميكسى اٍلًكتابى :تعالى
. 4(104:اإلسراء) لفيفان﴾

بساـ في ىذا الكتاب كمنيما ينطمؽ إلى تحديد المزيد مف .ف ىما محكر حسابات أماف الرقـماكىذ
التكاريخ، كالكصكؿ مف خبلؿ سكرة اإلسراء إلى مزيد مف األرقاـ التي تدعـ رأيو في تحديد زمف زكاؿ 

:  ، يقكؿ(19)دكلة إسرائيؿ، مع المحافظة عمى ربط ىذه األرقاـ بالعدد 

سنة، ألٌف  (76)كىذا ينسجـ مع القكؿ إٌف عمر دكلة إسرائيؿ الثانية ىك  (76) (كليدخمكا)رقـ كممة "
. كؿ كممة في السكرة تقابؿ سنة، كالدخكؿ عند حصكؿ كعد العقكبة

                                                 

. 50-18صص ص، (ىػ1417)جرار،- 1
 .57-51، ص(ىػ1417)جرار،- 2

حيث تناكؿ بعض ما " نبكءات مستقبمية"ىذه الفكرة أخذ بيا محمد سبلمة في كتابو . 53، ص(ىػ1417)جرار - 3
 .ذكر في الكتب المحرفة عمى أٌنو ربما يككف مما سمـ مف التحريؼ
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كىذا ىك تاريخ سقكط . 722(= 38×19)يككف الناتج (19)بالعدد  (أكالىما)إذا ضربنا رقـ الكممة 
. كبالتالي انتيى الجكس في إسرائيؿ. إسرائيؿ األكلى

كىك عدد السنيف اليجرية مف اإلسراء إلى العاـ  (1368= 19×72):(كعد)إذا ضربنا رقـ الكممة 
. أم عاـ بداية الفساد الجزئي في األرض المباركة (1948)

ذا ضربنا رقـ الكممة  كىك عدد السنيف اليجرية مف اإلسراء إلى العاـ  (1387= 73×19): (اآلخرة)كا 
. ، أم عاـ اكتماؿ الكعد بفساد اآلخرة في كامؿ األرض المباركة(1967)

ذا ضربنا رقـ الكممة  كىك عدد السنيف اليجرية مف اإلسراء إلى العاـ  (1444= 76×19) (كليدخمكا)كا 
(2022")1 .

 ﴿فًإذا جاءى كىٍعدي اآلًخرىًة ًجٍئنا ًبكيـ لىفيفان﴾-: تعالى-كيستعيف بحساب الجٌمؿ، فيحسب جٌمؿ قكلو 
( 2022)بإثبات اليمزة، كيساكم ( اآلخرة)إذا قرئت  (2023)، فيقكؿ إنو يساكم (104:اإلسراء)

كيمكف اعتماد ىذه القراءة ىنا ألٌف الكبلـ ينتيي عندىا، فيستحسف التخفيؼ كما : "كيقكؿ!! بحذفيا
مىيه صبران﴾...﴿: كرد في سكرة الكيؼ : أٌما في النياية فقاؿ (78:الكيؼ) بتأكيؿ ما لىـ تىٍستىًطع عى

مىيًه صبران﴾...﴿ . 2("تسطع)ك( تستطع)الحظ كممة (82:الكيؼ) تأكيؿ ما لىـ تىٍسًطع عى

. كيختـ كتابو بالتعريؼ بحساب الجٌمؿ، كحساب القيـ العددية لبعض العبارات

بساـ جرار باالشتراؾ مع آخريف .كبيدؼ متابعة دراسة اإلعجاز العددم في القرآف الكريـ قاـ أ
ـ في راـ اهلل في 1998ىػ المكافؽ 1419لمدراسات كاألبحاث القرآنية عاـ  (نكف)بتأسيس مركز 

: يتحدث عف ىذا المركز فيقكؿ. فمسطيف

كمف أكلكياتو . مركز نكف لمدراسات كاألبحاث القرآنية مركز متخصص في الدراسات القرآنية"       
الدراسات المتعمقة باإلعجاز العددم، كعمى كجو الخصكص اإلعجاز الرياضي لما لو مف أىمية 

"...3  
: 4كيتحٌدث عف قكاعد اإلحصاء في مركز نكف في مقاؿ خاص، فكاف مف أبرز النقاط التي ذكرىا

أٌما باقي .  نستند في عٌد اآليات عمى ما جاء في المصحؼ المذككر، كالذم يعتمد العدد الككفي.1
أٌما األقكاؿ التي كردت في عٌد آيات السكر القرآنٌية، . األقكاؿ في عٌد اآليات فمـ نتفٌرغ بعد لدراستيا

                                                 

. 79-78،  (ىػ1417)جرار - 1
. 83،  ص(ىػ1417)جرار - 2
. 7، ص(ىػ1419)جرار، - 3
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كىذا رأم . فمرٌدىا إلى تعميـ الرسكؿ صمى اهلل عميو كسٌمـ، فيي في رأينا تكقيفٌية، كما ىي القراءات
 .آية (6236): كعدد آيات القرآف الكريـ كفؽ العٌد الككفي ىك. تكصمنا إليو بعد دراسة كتمحيص

 نستند في إحصائنا لمكممات كالحركؼ إلى رسـ المصحؼ، المسٌمى بالرسـ العثماني، كعمى كجو .2
كلـ نتفٌرغ بعد الستكشاؼ . الخصكص المصحؼ المنتشر في العالـ اإلسبلمي، عمى قراءة حفص

 .أكجو اإلعجاز في القراءات األخرل، كالتي ىي متكاترة أيضان 

 عند إحصائنا لمحركؼ في المصحؼ نيمؿ اإلضافات التي أضيفت عمى الرسـ العثماني بقصد .3
التكضيح؛ فاأللؼ الصغيرة التي تيرسـ فكؽ بعض الحركؼ ال تيحصى، ألنيا دخيمة عمى الرسـ؛ 

، كعميو تتألؼ الكممة مف ستة حركؼ، (إسمعيؿ): فكممة إسماعيؿ، مثبلن، تكتب في المصحؼ ىكذا
 .كليس مف سبعة

 قمنا إٌنو عند إحصاء الكممات نراعي الرسـ، كعميو نقـك بالعٌد كفؽ ما تتـ بو عممية طباعة .4
، ألٌنيا تكافؽ الرسـ ، مثبلن، ييحصى كممة، ألٌنو ييرسـ منفردان غير (في)فحرؼ الجٌر . المصاحؼ اليـك

ؽي في الرسـ الكممة التي تميو، مثؿ(الباء)أٌما حرؼ . متصؿ بغيره مف الكممات : ، مثبلن، فيك يىمحى
 .، فيي في الرسـ كممة كاحدة(باهلل)

، (يا أييا):  قمنا إٌنو عند إحصائنا لمكممات القرآنٌية نتقٌيد بالرسـ العثماني لمكممة، كعميو فعبارة مثؿ.5
، (يا رب)ككذلؾ عبارة مثؿ . (يأييا): تعتبر كممة كاحدة، ألٌف المصحؼ يرسميا كحدة كاحدة، ىكذا

 .الخ. ...(يرب)يرسميا المصحؼ 

 بما أٌف الدراسات العددٌية تتعمؽ برسـ المصحؼ، فإننا نحصي الحرؼ المشدد حرفان كاحدان؛ فكممة .6
 . تتألؼ مف حرفيف رسمان، أٌما لفظان فيي ثبلثة حركؼ (مىدَّ ): مثؿ

ليس):  كممات مثؿ.7 كيٌمما، أكى لىـ، أكى كقد يىحسف أف نمفت االنتباه إلى أٌف . ىي كممة كاحدة فقط (...أكى
أٌما . ترسـ كممة منفصمة، كفييا معنى التخيير (أكٍ )فػ . في المعنى، كفي الرسـ (أكى )تختمؼ عف  (أكٍ )
 .كىي ىمزة استفياـ مع كاك العطؼفيي ترسـ ممحقة بما بعدىا،  (أكى )

، ثـ رأينا أف تيحصى (بىٍعدىما)كحصؿ لدينا تردد في كممة . ىي ثبلث كممات (مف بىٍعًد ما):    جممة.8
.  كممتيف

ٌمؿ .9 كىك حساب . قيمة عددٌية (...أبجد ىكز)ىك إعطاء كؿ حرؼ مف حركؼ :  حساب الجي
كقد كجدنا باالستقراء أٌف حساب . مغرؽ في القدـ، كقد استخدمو المسممكف في التأريخ لؤلحداث
ٌمؿ ىك الركف األساس في اإلعجاز العددٌم لمقرآف الكريـ . الجي
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كالذم ىك " إرهاصات اإلعجاز العددم في القرآف الكريـ"كأما باككرة أبحاث ىذا المركز فيك كتاب 
: كىي ست مقدمات- كما يقكؿ بساـ جرار في مقدمة الكتاب- بمثابة مقدمات في اإلعجاز العددم 

كيتحدث تحت ىذا العنكاف عف سكرة المدثر كالعدد : سكرة المدثر مدخؿ إلى اإلعجاز العددم .1
كلكف ىؿ : "، كىك العدد األساس الذم يبني عميو نظرياتو، كيقكؿ في حديثو عف ىذا العدد(19)

يعتبر العدد ىنا مف قبيؿ المتشابو الذم ال مطمع لئلنساف في إدراؾ بعض حكمو كمراميو، أـ أنو 
فاألصؿ أف يعمؿ ! اإلشارة التي تطمؽ العقؿ البشرم في اتجاه مفاتيح الكثير مف المعاني كاألسرار؟

 .1"الكبلـ كال ييمؿ

كيتحدث عف ترتيب سكر القرآف بمغة األرقاـ، مسندان معظـ ذلؾ إلى : معجزة ترتيب سكر القرآف .2
كمما . إعادة التأكد مف بعض أرقامومع "أسرار ترتيب القرآف قراءة معاصرة"كتاب عبد اهلل جمغـك 

سكرة عدد آياتيا فردم، كتنقسـ كؿ مف  (54)سكرة عدد آياتيا زكجي، ك (60)ق أٌف في القرآف فيقكال
 :المجمكعتيف إلى نصؼو ترتيب سكره في المصحؼ زكجي كنصؼ ترتيب سكره فردم، أم أفٌ 

 ( ترتيبيا فردم27+ترتيبيا زكجي27+ترتيبيا فردم 30+ترتيبيا زكجي30(= )60+54(= )114)
( 6×19(= )114)كالعدد 
( 6×10(= )60)كالعدد 
(. 6×9(= )54)كالعدد 
. 2..."كعمى خبلؼ ىذيف الترتيبيف يككف مف الصعب أف تأتي النتيجة عمى ىذا النسؽ: "ثـٌ يقكؿ

: ماذا لك كانت األرقاـ كالتالي:     أقكؿ

(114( =)72+ 42( =)36+36( + )21+21 )

( 6×19(= )114)العدد 

( 6×12(= )72)كالعدد 

( 6×7(= )42)كالعدد 
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. 29، ص(ىػ1419)جرار، - 2
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كلماذا نمتفت إليو ما داـ !! فكيؼ لنظاـ يمكف تقميده أف يصمح كجيان مف كجكه إعجاز القرآف العظيـ 
فسبحاف الذم أنزؿ كتابو كىك . أٌف ىناؾ كجكىان أعجزت اإلنس كالجٌف كلـ يتمكف أحد مف تقميدىا

! األعمـ بأسراره كحكمو

كىنا يتحدث عف السكر المبدكءة بالحركؼ المقطعة عمى نحك ما : معجزة ترتيب سكر الفكاتح .3
 .1"في القرآف الكريـ19إعجاز الرقـ "تحدث في كتابو 

قٌدـ ليذا الباب بالتعريؼ بحساب الجٌمؿ، ثـٌ يذكر كممات مف بم: حساب الجٌمؿ كاإلعجاز العددم .4
، حيث يقكؿ إٌف ىذه الكممة "الحديد"القرآف الكريـ محاكالن الربط بينيا كبيف ىذا الحساب، كذكره كممة 

كردت في أكثر مف سكرة، كأٌف الجذر التربيعي لمجمكع أرقاـ ترتيبيا بيف كممات السكر التي كردت 
 !!2، كىك الكزف الذرم لعنصر الحديد(57: )يساكم" الحديد"، كجٌمؿ كممة (57): فييا يساكم تقريبان 

، 19كىنا يحاكؿ بساـ جرار ربط بعض األرقاـ الفمكية بالعدد : اإلعجاز الرياضي كعالـ الفمؾ .5
:  فيقكؿ مثبلن 

يكمان ك عميو يككف  (354.367) يكمان، ك السنة القمرية ىي  (365.2422)السنة الشمسية ىي" 
سنة شمسية يككف  (33.58) يكمان، ك بعد  (10.8752 )الفرؽ بيف السنة الشمسية ك القمرية ىك 

مجمكع ىذه الفركؽ سنة شمسية كاممة، أم أف السنة القمرية تعكد لتمتقي مع السنة الشمسية في نقطة 
) مقدارىا " دكرة "سنة شمسية كيمكف اعتبار كؿ نقطة عكدة إلى البداية  (33.58 )البداية نفسيا بعد 

؟ (19)سنة ك عمى ضكء ذلؾ لك تساءلنا في أم سنكات مف التاريخ الميبلدم كانت الدكرة  (33.58
ـ، ك مف البلفت لبلنتباه أنو بعد  (638)ـ، ك انتيت سنة  (604)بدأت سنة  (19)فسنجد أف الدكرة 
 عميو –ـ، ك ىي السنة التي بعث فييا الرسكؿ  (610)سنكات كانت السنة  (6)بداية الدكرة بػ 

ـ، ك ىي السنة التي  (632) سنكات كانت السنة  ( 6)، ك قبؿ نياية الدكرة بػ -الصبلة ك السبلـ 
( 19)، ك ىذا يعني أف فترة الرسالة كانت بؤرة الدكرة - عميو الصبلة ك السبلـ–تكفي فييا الرسكؿ 

. 3"مف التاريخ الميبلدم

. ينطمؽ في الحديث عف العدد في سكرة الجف مف الجدكؿ الذم كضعو أ:  العدد في سكرة الجف .6
صدقي البيؾ ك ضمنو األرقاـ الصحيحة الكاردة في القرآف ك الذم كصؿ مف خبللو إلى أف عدد ىذه 

                                                 

. 48_37، ص(ىػ1419)جرار، : انظر- 1
. 59-57، ص(ىػ1419)جرار، : انظر- 2
. 66-65، ص(ىػ1419)جرار، - 3
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عددان ى  (285)األرقاـ ىك 
كممة، ك  (285)، ك يربط ذلؾ بسكرة الجف باعتبار أٌنيا تحتكم عمى 1

. 2(عددا)الكممة األخيرة منيا ىي 

بساـ جرار كتابو بخاتمة يدعك فييا إلى مزيد مف االىتماـ باإلعجاز العددم كمزيد مف .يختـ أ ك .7
. 3األبحاث في مجالو

، ك الذم يعقد فيو "كلتعممكا عدد السنيف ك الحساب"أما اإلصدار الثاني لمركز نكف فيك كتاب 
بساـ جرار بعد المقدمة مدخبل مف كتابو يتحدث فيو عف مسألة أسماء السكر، كأنيا تكقيفية، كعف .أ

ثـ يذكر بعض المناسبات بيف سكرتي اإلسراء - عمى الراجح-ترتيبيا في المصحؼ، كأنو تكقيفي 
: كما يتحدث عف العناكيف اآلتية. 4كالكيؼ

o1- ك فيو يتحدث عما تحكيو سكرة الكيؼ مف قصص، كيركز حديثو : تعريؼ بسكرة الكيؼ
 .5عمى قصة أصحاب الكيؼ، كتاريخ ىذه القصة كركاياتيا اإلسبلمية ك غير اإلسبلمية

o2- كفيو يفسر قصة أصحاب الكيؼ ك يذكر سبب : نظرات في آيات قصة أصحاب الكيؼ
 .6نزكليا، ك يتعرض لمخبلفات التي ظيرت حكؿ تفاصيميا، ككجكب الرجكع إلى القرآف في ذلؾ

o3- ك ىنا يتحدث عف كجكه التشابو كاالختبلؼ بيف : قصة العزير، ك قصة أصحاب الكيؼ
 .7القصتيف

o4- كىنا يتحدث عف أىمية الزمف، ك ارتباط العبادات بو، : الزمف كحسابو في القرآف الكريـ
: كيذكر بعض اآليات التي تتحدث عف الزمف كحسابو كتربط ذلؾ بالميؿ كالنيار كالفمؾ، كقكلو تعالى

دى الٌسنيفى كىاٍلًحساب قىدَّرىاي مىناًزؿى ًلتىٍعمىمكا عىدى عىؿى الٌشٍمسى ًضياءن كىاٍلقىمىرى نيكرانه كى مىؽى . ﴿هيكى اٌلذم جى ما خى
ؿي اآلياًت ًلقىكـو يعمىمكف﴾ ؽِّه ييفىصِّ  . 8ك يكرد تعميقاتو عمى ىذه اآليات (5: يكنس ) اي ذًلؾى ًإال ًباٍلحى

o5- كيتحدث عف النقاط اآلتية: مقدمات ال بد منيا :

                                                 

 . مف ىذه الرسالة40ص- 1
. 82-73ص: انظر- 2
 84-83ص: انظر- 3
. 18-9صص ص، (ىػ1420)جرار : انظر- 4
. 26-21ص: انظر- 5
. 44-29ص: انظر- 6
. 50-47: انظر- 7
. 59-53ص: انظر- 8
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 حيث يعرؼ بيذا النكع مف الحساب، كيقكؿ بكجكد عبلقة بينو كبيف اإلعجاز : حساب الجٌمؿ
بساـ جرار احتمالية أف يككف ليذا الحساب أساس ديني، ثـ دخمو التحريؼ كالتبديؿ .العددم، كيرل أ
 .1كيذكر بعض األمثمة عمى استخدامو! كالتكظيؼ السيئ

  2فيعتبره العدد المركزم في قضية اإلعجاز العددم: 19العدد. 

 2022بساـ جرار بزكاؿ إسرائيؿ فييا مستنبطان ذلؾ مف حساباتو .كىي السنة التي يتنبأ أ: ميبلدم
 .3"ـ، نبكءة أـ صدؼ رقمية2022زكاؿ إسرائيؿ "عمى سكرة اإلسراء كما سبؽ في كتابو 

كيتحدث في ىذا عف التقكيـ العبرم، كيضع نظرية ترجع بداية التاريخ العبرم : التقكيـ الزمني-   6 
. 4إلى قصة أصحاب الكيؼ

حيث يقـك ببعض العمميات الحسابية القائمة عمى عد اآليات : 5إحدل عشرة لكحة عددية-   7 
كالكممات كحساب الجٌمؿ معتمدان عمى سكرتي اإلسراء كالكيؼ كقصة الرجؿ الذم أماتو اهلل الكاردة 

كيصؿ مف  (309)في التاريخ كأخرل بدكرة لمعدد  (19)في سكرة البقرة، رابطان ذلؾ مرة بدكرة لمعدد
–خبلؿ ذلؾ إلى أٌف التقكيـ العبرم ىك تقكيـ رقيمي، يرجع إلى قصة أصحاب الكيؼ، كأٌف اهلل 

: كفيما يمي مقتطفات مما يقكؿ. أرشد الناس إلى التقكيـ مف خبلؿ ىذه القصة- تعالى
 "1808( =25:الكيؼ)  ًسنيفى كىازدادكا ًتٍسعان﴾ًمائىةو مائة﴿ثىمثى : جٌمؿ 

. 6"1808 =(العاـ اليجرم المتكقع برأيو لزكاؿ دكلة الييكد) " كثمث كأربعكفمائةمائةألؼ كأربع: "جٌمؿ
 " كقد تكرر لفظ يـك في صيغة .  كيدىشؾ أنو عدد أياـ السنة الشمسية365ىك (رقيمية)جٌمؿ كممة

إلى " رقيمية"كتبمغ دىشتؾ مبمغيا عندما تعمـ أننا إذا أضفنا جٌمؿ .  مرة365المفرد في القرآف الكريـ 
 .8" كىذا ىك عدد آيات القرآف الكريـ6236(=365+5871) يككف الناتج 7(5871)

 " كىذا تكافؽ غريب، كتزداد الغرابة عندما 355ىك عدد أياـ السنة القمرية الكبيسة  (قمرية)أٌف جٌمؿ 
 .1"ألؼ كيمك متر355نبلحظ أٌف بعد القمر في أقرب نقطة لو عف األرض ىك 

                                                 

 .66-63صص ص، (ىػ1420)جرار : انظر- 1

 .67-66صص ص: انظر- 2

 .67ص: انظر- 3

. 70-69صص ص: انظر- 4
. 90-73صص ص: انظر- 5
. 77ص- 6
بساـ مف اعتباره أٌف بداية التقكيـ العبرم ىك مف بداية قصة أصحاب الكيؼ، كعميو يسميو . ىذا العدد جاء بو أ- 7

[ 84، ص(ىػ1420)جرار . ](309)لمعدد  (19)كىذا العدد يساكم نياية الدكرة . تقكيمان رقيميان ال عبريان 
. 87ص- 8
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ٌف بأيتحٌدث عف أبٌساـ جرار يرٌد عمى مف يحتٌج عمى حساب جٌمؿ عبارات ليست مف القرآف في رٌده ك
: يقكؿ كثـٌ ىناؾ مف قاؿ بأٌف المغة العربية ىي تكقيفية عٌمميا الكحي لمناس، 

كفي الكقت الذم ال نقكؿ فيو بتكقيفية المغة العربية، كال نقكؿ بأٌف الكحي عٌمميا لمناس، فإننا نؤمف  "
أٌف اهلل عٌمـ اإلنساف ما لـ يعمـ، كأنو ال تسقط مف كرقة إاٌل بإذنو، كما كنؤمف أٌف لمشيطاف لٌمة كلمممؾ 

لـ يكف ىذا بكحي  (محمدان )فعندما سٌمت آمنة بنت كىب كليدىا . لٌمة، كنؤمف بالكحي ككذلؾ اإللياـ
كما كاف ليا إال أف تسميو محمدان، كيؼ ال، كقد بشرت بو . مباشر، بؿ كاف باإللياـ كبالرؤيا الصادقة

نعـ إٌف ىذه قضية يعجز البشر عف إدراؾ كنييا، كلكنيـ . الرسؿ قبؿ مئات بؿ آالؼ السنيف
ف لـ يجدكا ليا تفسيران يسمكنو عمميان، كذلؾ لقصكر الكسائؿ العممية   2."يممسكنيا في حياتيـ، كا 

 اإللياـ دليبلن شرعيان أك عقميان ؟؟ ردتبىؿ ييع: كىنا نسأؿ األستاذ بساـ

جرار مف نتائج، كخاصة فيما يتعمؽ بزكاؿ إسرائيؿ أٌلؼ كتابو .كلمزيد مف الدعـ لما خرج بو أ
قكاعد "كالذم اعتمد فيو عمى األسس المذككرة في مقاؿ " ه بحكث في العدد القرآني456الميزاف "

، كالرسـ العثماني فيبدأ كتابو 19حساب الجٌمؿ، كالعدد : ، كالتي منيا"اإلحصاء في مركز نكف
.  3بالتعريؼ بيذه األسس كتكضيحيا

مىى الٌناًس ًحجُّ اٍلبىٍيًت مىف اٍستىطاعى ًإلىٍيًه سىبيالن -: تعالى–كانطمؽ في حساباتو مف قكؿ اهلل  ًلٌمًه عى ﴿كى
مىف كىفىرى فىًإفَّ اى  ىًنيٌّ عىف اٍلعالىميف﴾ ﴿كىأىذِّف في الٌناًس -: عٌز كجؿٌ –، كقكلو (97: آؿ عمراف) كى

مىى كيؿِّ ضاًمرو يٍأتيفى ًمف كيؿِّ فىجٍّ عىميؽو﴾ ٌج يىأتكؾى ًرجاالن كىعى ، فمف خبلؿ حسابات (27:الحج) ًباٍلحى
كجٌمميما كأرقاـ بعض السكر كعدد آياتيا، كجٌمؿ بعض " الحج"ك"الناس"أدخؿ فييا تكرار كممتي 

في " الحج"الذم سٌماه الميزاف، كىك ترتيب كممة  (456)العبارات، استنتج كجكد أىمية خاصة لمرقـ 
كذكر عبلقات ليذا العدد ببعض األرقاـ كخاصة . في سكرة الحديد" الميزاف"سكرة الحج، كترتيب كممة 

. 4-كفؽ استنتاجاتو-المتعمقيف بزكاؿ إسرائيؿ  (1443)ك(2022)الرقميف 
 

: محمد أحمد سالمة. أ (3.4.8

                                                                                                                                                 

، أـ 19اإلعجاز الذم يتحدث عنو أىك في القرآف، أـ في العدد: كىنا يأتي السؤاؿ الذم يجب البحث فيو. 88ص- 1
! ؟!، أـ ىك في المغة العربية، أـ أنو في حساب الجٌمؿ؟ٌ 309العدد 

. 11، ص(ىػ1420)جرار - 2
. 8-5، ص(ت.ب)جرار، : انظر- 3
. آخر الكتاب-9، (ت.ب)، جرار، : انظر- 4
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بمقدمة ميد فييا لمكضكع كتابو، كاستدؿ في " تنبؤات مستقبمية"افتتح محمد أحمد سبلمة كتابو 
: تمييده ىذا بحديثيف ىما

صمى اهلل -صمى بنا رسكؿ اهلل : "  قاؿ2 في مسنده عف أبي زيد األنصارم1ما ركل اإلماـ أحمد .1
فصمى العصر ثـ ,  صعد المنبر فخطبنا حتى حضرت الظير ثـ نزؿـث, صبلة الصبح- عميو كسمـ

كفي .. 3"فأعممنا احفظنا, فحدثنا بما كاف ك ما ىك كائف, صعد المنبر فخطبنا حتى غابت الشمس
حفظ ذلؾ , فأخبرنا عف بدء الخمؽ حتى دخؿ أىؿ الجنة منازليـ كأىؿ النار منازليـ,  "...4البخارم

 . 5"مف حفظو كنسيو مف نسيو

صمى اهلل عميو -كبيذا الدليؿ يميد لمكضكع معرفة بعض الغيبيات كأىميتو كيقكؿ إٌف رسكؿ اهلل 
بياف إعجاز اإلسبلـ ك صدؽ نبكة الرسكؿ لمف سيأتي فيما بعد مف :"ذكرىا ليـ لسببيف ىما- كسمـ
قد يحتاركف فييا بيف الحؽ ك ,  ستأتيتكالسبب اآلخر ىك تحذير المؤمنيف مف فتف كاضطرابا, األمـ

فأخبرىـ ليحتاطكا ألنفسيـ كيعممكا إلى أم جانب ينحازكا كأم الفرؽ معيا . الباطؿ فيتبعكف الشيطاف
  6.."النجاة

صمى اهلل عميو -سمعت رسكؿ اهلل  ": قاؿ-م اهلل عنو صضر- مٌ  عف عؿ7ركل الترمذمما  .2
 فيو نبأ ما قبمكـ ،كتاب اهلل:  كما المخرج منيا يا رسكؿ اهلل؟ قاؿ:قمت.ستككف فتف: يقكؿ- كسمـ

                                                 

ىػ، صنؼ المسند، كجمع مف الحديث ما 164ىك اإلماـ أبك عبد اهلل أحمد بف محمد بف حنبؿ، كلد في بغداد سنة - 1
: انظر].ىػ241صالح كعبد اهلل، تكفي سنة : لـ يتفؽ لغيره، كاف مف أصحاب الشافعي كخكاصو، كلو كلداف عالماف

[ 65-63صص ص1،ج(ـ1968)ابف خمكاف،
، "الميـ جممو: "دعا لو فقاؿ-صمى اهلل عميو كسمـ-ىك عمرك بف أخطب األنصارم، ركل أحمد أٌف رسكؿ اهلل - 2

. 1664ص4، ج(ىػ1412)ابف عبد البر : انظر]. فشكىد كىك ابف أربع كتسعيف كليس في لحيتو شعرة بيضاء
 [78ص4، ج(ىػ1328)كالعسقبلني، 

، (25)2892فيما يككف إلى قياـ الساعة، ح- صمى اهلل عميو كسمـ-ركاه مسمـ، كتاب الفتف، باب إخبار النبي- 3
، (ت.ب)، كالدارمي في سننو 341-340صص ص5عف أبي زيد األنصارم، ج (ت.ب)كركاه أحمد في مسنده

 .255ص2ج

ىػ، رحؿ في طمب العمـ فزار خراساف كالعراؽ كمصر كالشاـ، 194ىك محمد بف إسماعيؿ البخارم، كلد سنة - 4
كسمع مف نحك ألؼ شيخ، لو مصنفات كثيرة أىٌميا عمى اإلطبلؽ كتاب الصحيح، كمنيا التاريخ الكبير كاألدب المفرد 

[ 34ص6، ج(ـ1979)كالزركمي، . 55-47صص ص9، ج(ىػ1326)العسقبلني،: انظر].كغيرىا
[ 3192، ح1كتاب بدء الخمؽ، باب : انظر]- .رضي اهلل عنو–ركاه البخارم مف حديث عمر - 5
 http://www.alargam.com/numbers/ragm591.htm  2،14/4/1427-1سبلمة، ص-  6
ممف جمع : محمد بف عيسى بف سكرة السممي الترمذم، ذكره ابف حباف في الثقات كقاؿ عنو ىك أبك عيسى- 7

ص 26، ج (ىػ1413)المزم،: انظر]. ىػ279الجامع كالعمؿ، تكفي سنة : كصٌنؼ كحفظ كذاكر، مف أشير كتبو
[ 389-387صص ص9، ج(ىػ1326)، كالعسقبلني، 252-250صص
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نو في القرآف أكمف ىذا الحديث نعمـ :" يقكؿ معمقان عمى ىذا الحديث".كخبر ما بعدكـ كحكـ ما بينكـ
نو إ- ك لكف ما ىك العمـ الذم سيساعدنا عمى معرفة ىذه النبكءات؟. نبكءات حتى قياـ الساعة

نزليا اهلل لتبلئمو كال تتغير أ,فكؿ حرؼ ك كؿ آية ليا مكضعيا الخاص في القرآف !!  الحساب القرآني
 .1"!ك بعمميات حسابية بسيطة يمكننا فيـ تاريخ ما أك تحديد رقـ معيف, لمكضع آخر

: بعد ىذيف الدليميف يتحدث عف عمـ العدد القرآني، كيذكر ليذا العمـ عمكديف أساسييف يقكـ عمييما
. األعداد القرآنية كعدد الحركؼ كاآليات، كحساب الجٌمؿ

: كبعد التعريؼ بيما يبدأ حديثو عف الييكد كعبلقتيـ بالقرآف فيقكؿ

لمعمـك   ىذا البحث سنكتشؼ المزيد مف ىذه المفاجآت باستخداـ عمـ الحساب القرآني مكازيان مكؼ" 
كحدثكا عف بنى إسرائيؿ كال , بمغكا عني كلك آية"التي ذكرىا الرسكؿ في حديثو المكجكد بالبخارم 

.  2"أم عمـك القرآف كالحديث كعمـك الييكد التي أخفكىا في كتبيـ أك حاكلكا تحريفيا, "حرج

استقصى في شرحو لمحديث أقكاؿ - رحمو اهلل-كفي قكلو ىذا ما ال يخفى مف النقاش، فابف حجر 
، فإٌف الييكد حيف حرفكا كتبيـ خمطكا الصدؽ 3العمماء في معناه، كلـ يكف ىذا القكؿ مف ضمنيا

بالكذب، كال سبيؿ إلى التمييز بينيما إال بالمنيج القكيـ الذم سار عميو العمماء، فما كافؽ كتاب اهلل 
كسنة رسكلو صدقناه، ألنو ذكر عندنا ، ال ألنو ذكر عندىـ، كما خالفيما كذبناه، كما سكت عنو في 

. 4"ديننا ال نصدقو كال نكذبو

: كاعتمادان عمى األعداد كركايات الييكد يتنبأ في كتابو باألمكر اآلتية

 .زكاؿ إسرائيؿ .1

 .زكاؿ أمريكا .2

 .تاريخ ميبلد الميدم المنتظر .3

 .ـ2070 ك2007ممخص األحداث بيف عامي  .4

. 2023ما سيحدث عاـ  .5

                                                 

. الحديث ضعيؼ، كستأتي مناقشة الدليميف في المبحث المناسب. 2ص- 1
. 3461،ح (ىػ1416)العسقبلني،:انظر، ك3461حكالحديث ركاه البخارم، . 4ص- 2
. 176-175، ص/7، ، ج(ىػ1416)العسقبلني،: انظر- 3
. 179-178صص ص1، ج(ىػ1409)الذىبي:انظر- 4
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كيبدأ الفصؿ األكؿ مف كتابو بالربط بيف سكرة اإلسراء كتاريخ الييكد القديـ، فيجمع كيضرب أعداد 
كال يكتفي بذلؾ بؿ يعتمد في تفسير اآليات كاألرقاـ التي . الحركؼ كأرقاـ اآليات في سبيؿ ىذا الربط

جاء فيو  (11-8: 25)يصؿ إلييا عمى ما في كتب أىؿ الكتاب، فمثبلن يذكر نصان مف سفر أرميا 
سنة، كيعتمد ىذا كأنو أمر قطعي ينطمؽ مف خبللو إلى حساباتو  (70)أف مدة السبي البابمي كانت 

عدد الحركؼ =5×14ك,  حرفان 14" = ككاف كعدا مفعكال "نجد أف جممة , ففي اآلية الخامسة" :فيقكؿ
.  1!"كىك عدد أعكاـ السبي البابمي ! 70=مضركبان في رقـ اآلية

 :كدكف أم ضابط لعممياتو الحسابية كطرقيا كمفتقران ألم دليؿ معتمد شرعان أك عقبلن يتابع قائبلن 

- كلكف ما معنى ىذه األرقاـ؟ إنيا تعنى, 48= 6-54, 60=(رقـ اآلية+ اآليةؼحركاؿعدد )=54+6"
عىٍمناكيـ أىكثىرى نىفيران﴾أف كعد اهلل ليـ بأف - كبكؿ بساطة جى بىنيفى كى  ﴿كىأىٍمدىٍدناكيـ ًبأىٍمكاؿو كى

أم !!  1948 عامان مف قياـ دكلة إسرائيؿ عاـ 60سيكتمؿ تحققو بعد (6:اإلسراء)
؟ ! ؟2".ـ2008=1948+60

-تعالى-كيكتفي في بعض األحياف بعدد قريب إلى العدد الذم يريد، فيقكؿ في االستنباط مف قكلو 
ذ, 33=فعدد حركؼ ىذه الجممة " (:7:اإلسراء)"تـي فىمىياأٍف أىسى إً ٍنفيًسكيـ كى ألى إٍف أٍحسىنتـي أٍحسىنتـي "   اكا 

 اـك, 2024=33+1991سنجد أف - 1991أم- اآلية السابقة عف أحداثو مأضفناه لمعاـ الذم تحؾ
!! 3".. يمثؿ عاـ نياية إسرائيؿمكالذ, ـ2023قرب ىذا الرقـ إلى عاـ أ

 كمف ىنا نصؿ إلى أف فترة العمك :"كيضرب بالحقائؽ التي يفرضيا الكاقع عرض الحائط حيف يقكؿ
نو بجمع  الرقـ الذم تكصمنا إليو سابقان كبداية ىذا إكلمتأكيد ؼ, عامان 16 عمى العالـ ىي ماإلسرائيؿ
ككأٌف ما نعيشو منذ ما ال يقؿ عف . 4"  !!2023/2024  =16 + 2007/2008ف   إالعمك ؼ

أـ أٌف عمينا أف ! عمى العالـ أجمع؟ ييكدية إسرائيميةخمسيف سنةن، ليس عمكان إسرائيميان، كليست سيطرة 
! نغض الطرؼ عف كؿ ىذا في سبيؿ ىذه األرقاـ المذككرة؟

 " (13:18) سفر الرؤيا كبنفس ىذا المنيج يحدد العاـ الذم ستزكؿ فيو أمريكا، منطمقان مما جاء في
 كيربط بيف ىذا " كستة كستكفمائةمائةست: نو عدد إنساف كعددهإمف لو فيـ فميحسب عدد الكحش ؼ

                                                 

. 6سبلمة، ص- 1

 .فقبؿ قميؿ ضرب في رقـ اآلية كاآلف يجمع كيطرح. 7ص- 2

. 8ص- 3
. 9ص- 4
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العدد ) www=666 بحساب الجٌمؿ، كعمى ىذا 6=ك =wالعدد كرئيس أمريكا بكش حيث أف رمزه 
.  (المذككر في النبكءة

محمد سبلمة ىذه النبكءة كالعدد ستة المكرر ثبلث مرات كيحاكؿ غصبان استخراجيا مف .يحمؿ أ
: كتاب اهلل، حتى يقكؿ أخيران 

!!  2007 = 2000+7( = 16:القمر)"فكيؼ كاف عذابي كنذر"جٌمؿ " + كذبت عاد" فعدد حركؼ"
تفقد بعدىا أغمب , حيف تحدث كارثة عمى أرضيا, تاريخ بداية النياية ألمريكا - بإذف اهلل - كىذا 
ف الدمار إفعمى قدر عممي الذم كصمت إليو ؼ,  النياية التامة لكجكد أمريكامإال أٌف ذلؾ ال يعف, قكتيا

 1" !!2017/2018النيائي ألمريكا سيككف بإذف اهلل عاـ 

ـ، معتمدان في ذلؾ 2070ك2007كيمحؽ ىذا بفصؿ يمخص فيو أىـ األحداث التي ستقع بيف عامي 
!! مف سفر أشعيا كرؤيا دانياؿ، كغيرىما مف األسفار الييكدية كالنصرانية اعتمادان كميان عمى نصكص

فيذكر زكاؿ أمريكا كزكاؿ إسرائيؿ، كظيكر الميدم كمكتو، كظيكر المسيح كمكتو، كغير ذلؾ مف 
نيينا أ كبكصكلنا ليذه المفاجأة نككف قد :"كيختـ ىذا الفصؿ بقكلو. األحداث التي يتنبأ بتكاريخيا

!! 2."تفسير دانياؿ بحمد اهلل

كيختـ كتابو بفصميف يذكر في أحدىما أحاديث نبكية بعضيا صحيح كبعضيا ضعيؼ تتحدث عما 
، كىذه ال نختمؼ حكليا فما صح يقبؿ كغيره يرد، كليس في ىذه األحاديث 3سيحدث في آخر الزماف

. ما يدؿ عمى السنكات التي ذكرىا كالتي ال تيسٌمـ لو طريقة الكصكؿ إلييا

.  ثـ يعكد في الفصؿ األخير لمتحدث عف الميدم كتحديد السنكات المتعمقة بو، كبيذا ينيي كتابو

                                                 

. 10ص- 1
. 20ص- 2
 . فما بعدىا21ص- 3

Formatted: Indent: Before:  0", After:  0"

Formatted: Space Before:  Auto, Tab stops: 
0.25", Right



 78 

Formatted: Centered, Position: Vertical:  0",
Relative to: Paragraph, Width: Exactly  0.5"



 79 

Formatted: Centered, Position: Vertical:  0",
Relative to: Paragraph, Width: Exactly  0.5"

: سعداكم البنا( 9 3.4.9

شاراتيا إلى الكحدانية"كتابو ىك ك ، كفيو يقسـ أعداد النظاـ العشرم إلى ثبلث "الدالئؿ العددية كا 
: 1مجمكعات ىي

 (.3،2،1)كىي األعداد : مجمكعة البداية .6

 (.6،5،4)كىي األعداد : مجمكعة الكسط .7

 (.9،8،7)كىي األعداد : مجمكعة النياية .8

كيتناكؿ في كتابو ىذه األعداد عددان بعد اآلخر، كيكرد لكؿ عددو اآلياًت التي ذكر فييا مع ذكر 
 2باعتباره يدؿ عمى الكحدانية (1)تفسير كؿ آية، كذكر ما يدؿ عميو كؿ عدد، كحديثو عف العدد 

.  ،كىكذا مع بقية األعداد3باعتباره يدؿ عمى القمة كالذركة كاألماف كاالطمئناف كاالستقرار (10)كالعدد 

، كمف 4كىك مف بداية كتابو يقكؿ إنو سيحاكؿ جاىدان أف يجد لؤلعداد دالئؿ بيف آيات رب العالميف
ىنا فإٌنو ال يكتفي باآليات التي صرحت بذكر أعداد معينة، بؿ يتعدل ذلؾ إلى آيات ليس فييا ذكر 

سبحانو -أم عدد، كلكنو يجد فييا دالئؿ عمى أعداد معينة، كمثاؿ ذلؾ قكلو بعد ذكره قكؿ اهلل 
ياتو لقكـو يعمىمكف﴾-:كتعالى ؿ خاًكيىةن ًبما ظىمىمكا ًإٌف في ذًلؾى آلى (: " 52:النمؿ) ﴿فىًتٍمؾى بييكتيهيـ لىـ تىزى

كانت البيكت عامرة، كلكف لشدة ظمميـ كطغيانيـ صارت اآلف خاكية خالية، أم انقضى عيدىا، 
. 5"فالصفر ىنا صار غطاءن لماضي تمؾ الفئة الباغية، كسكف الديار بدالن منيـ بعد ىبلكيـ

كيمتد بو البحث عف دالالت األعداد خارج كتاب اهلل، فيذكر لؤلعداد دالئؿ في الككف كبيف 
المخمكقات، مثبلن يتحٌدث في مجاؿ العدد كاحد عف كحدانية المخمكقات، كبمعنى أٌف كؿ مخمكؽ ىك 

 كىكذا 6..كاحد قائـ بذاتو، كال يصبح مخمكقان ثانيان، فالقرد ال يصير إنسانان، كالكمب ال يصير حصانان 
. إلى أف ينيي كتابو عمى نفس النسؽ

                                                 

. 17، ص(ت.ب)البنا، - 1
 .43-23صص ص: انظر- 2

. 44، ص(ت.ب)البنا، : انظر- 3
 .17ص: انظر- 4

. 20ص- 5
. 37-35ص: انظر- 6
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يان لمرياضيات فبل يفكتو أف يرشد إلى بعض األمكر الخاصة بتدريس الرياضيات،  كباعتباره ميكىجِّ
: كيدعك إلى الربط بيف األعداد كآيات القرآف فيقكؿ عف دكر معمـ الرياضيات في تدريس األعداد

. 1..."كحبذا لك دعـ كؿ رقـ بآية قرآنية فاألعداد تشمميا آيات القرآف جمعاء"

ف كاف يبالغ في البحث عف دالالت األعداد في القرآف الكريـ إال أٌنو ال . كمما ينبغي ذكره أف أ البنا كا 
يتحدث عف األعداد باعتبارىا مظيران مف مظاىر اإلعجاز القرآني، فيك يأتي بمنيج خاص بو يختمؼ 

 .كاهلل أعمـ. عمف سبقو

 

                                                 

. 30ص- 1
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 : 1فريد قبطني.د10 ( 3.4.1010

" طمكع الشمس مف مغربهاهعمـ لمساعة: "فريد قبطني كتابيف في اإلعجاز العددم ىما..كضع د
كتبيما بالمغة الفرنسية، كترجميما إلى العربية األستاذ " الصدفة المنظمةه اإلعجاز العددم لمقرآف"ك

. ، كطًبع الكتاباف في مجمد كاحد، نشرتو دار البراؽ ببيركت2أحمد أميف حجاج أكؿ

تحدث المترجـ في مقدمتو عف اإلعجاز العددم كأىميتو، كعف انقساـ المسمميف في مكقفيـ منو ما 
بيف راٌد ليا بدعكل أنيا أمكر تفكؽ فيـ البشر ليس ليـ الخكض فييا، كما بيف حذر في قبكليا لئبل 

يفتف المسممكف بما ىك غير متحكـ فيو، فإذا فتح اهلل عمى أحد مف عباده بالخكض في أسرار العددية 
. 3قبطني.كفيميا، يقبؿ الخكض في ىذه المسألة كتجب دراستيا، كىذا كما يقكؿ ىك مكقؼ د

قبطني في تكضيح اإلعجاز . كبعد مناقشة القكليف كترجيح القكؿ الثاني، يتحدث المترجـ عف دكر أ
الصدفة المنظمةه اإلعجاز " عف كتاب قالعددم كالخكض في أسراره، فكاف مما قالو في خضـ حديث

" : العددم لمقرآف

كقد جمع ذلؾ الكتاب مجمكعة مف المبلحظات ال تترؾ مجاالن لمشؾ في أٌف القرآف مف عند اهلل، كأٌف "
 4..."نسقو العددم ىك رسالة مرمكزة باألرقاـ كاألعداد أم بمغة الرياضيات

: فيقكؿ" عمـ لمساعة"كأما في حديثو عف الكتاب الثاني 

اإلماـ السيد فريد قبطني إلى معرفة اإلعجاز -سبحانو كتعالى-أما ىذا الكتاب فقد كفؽ اهلل "    
. 5"قرنان 14العددم معرفة مكنتو مف استخراج الرسالة المنسكجة في القرآف كالمضمنة بداخمو منذ 

 :قبطني في كتابو ىذا. كمف أىـ األفكار التي يعرضيا أ

                                                 

. 215ص، (ت.ب) قبطني، :انظر].يفـ ألب كأـ جزائرم1957قبطني، كلد في باريس عاـ رجاء ىك فريد عباس - 1

 كمساعده األكؿ في القسـ العربي مف 1986قبطني منذ عاـ . لـ أعثر عمى ترجمتو، لكنو مرافؽ أ- 2
  [.17ص(ت.ب)قبطني، : انظر].دراساتو

. 11-8ص: انظر- 3
. 15 ص- 4
 .15 ص- 5
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قبطني مف . أكؿ ما يعرضو أىي  ك:التكافؽ الصكتي كالمعنكم بيف المغتيف العربية كالفرنسية .1
أمران عجيبان فتح أبكابان جديدة لفيـ القرآف، ، حيث يعتبر ىذا التكافؽ أفكاره التي بنى عمييا كتابو

 :يقكؿ!! كأكسب كمماتو معاني أخرل لـ تكف معركفة مف قبؿ

ف تمت بالمغة العربية نظران لككنيا لغة القرآف الكريـ، إال أٌف " إٌف األبحاث المنشكرة في ىذا الكتاب كا 
كالعجيب في األمر، ىك أٌف . أكؿ تحرير لنتائجيا تـ بالمغة الفرنسية ثـٌ ترجمت إلى المغة العربية

اختيار المغة الفرنسية لـ يكف اعتباطيان، لذلؾ سكؼ يجد القارئ في ىذه الدراسة مبلحظات حكؿ 
ظاىرة التطابؽ بيف ىاتيف المغتيف كمقارنات بيف بعض الكممات فييما، سكاءن كاف ذلؾ عمى المستكل 

كىذه الظاىرة تظير جميان مدل ارتباط المغة الفرنسية بالمغة العربية، . الصكتي أك المعنكم أك كمييما
تسترعي انتباه  (في النسخة الفرنسية مف ىذا الكتاب)كما أٌف ترجمة اآليات القرآنية إلى المغة الفرنسية 
.  1"القارئ نظران لكثرة ما يتجمى فييا مف ىذه الظاىرة 

: كىك يحشد في كتابو الكثير مف األمثمة التي يحاكؿ مف خبلليا إثبات نظريتو، فمثبلن يقكؿ

كما أنيا قريبة صكتيان مف لفظة . بالفرنسية" غركت/grotte" بالعربية تعني " كيؼ"كلفظة "     
"cave/مكاف خفي تحت " الكاؼ"فػ. فياتاف الكممتاف قريبتاف صكتيان كمعنكيان في المغتيف. مفخمة" كاؼ

األرض يستخدـ إلخفاء أشياء مكجكدة فعبلن بغية حجبيا عف األعيف كترؾ كشفيا إلى حيف نضجيا 
. 2"كبمكغيا، تمامان كأصحاب الكيؼ

: كفي مكقع آخر يقكؿ
تقابميا " اقرأ"ك". اكتب"بالفرنسية التي تعني "إكرم/ecris`"قريبة صكتيان مف لفظة " اقرأ"كلفظة "

. 3""أقرف"كمعناىا " ؿ/lie"بالكسر كتقابميا صكتيان كممة "ؿ"التي تنطؽ "lis"بالفرنسية كممة 

: كىك مف خبلؿ كتابو يصر عمى اعتبار ذلؾ مظيران إعجازيان، يقكؿ

أك في بعض األحياف -مف البلئؽ ىنا اإلشارة إلى قكة المعادالت البميغة، سكاء كانت صكتية "
إنيا في الكاقع مثاؿ حي لتعدم اإلعجاز اإلليي . المكجكدة بيف المغتيف العربية كالفرنسية- معنكية

.  4"كما أنيا تبيف بكضكح أٌف ما مف لغة إال كفي كتاب مبيف. حكاجز اختبلؼ المغات كاأللسف

                                                 

 .23 ص- 1

 .154، ص(ت.ب)قبطني،- 2

 .155، ص(ت.ب)قبطني،- 3

 .156،ص(ت.ب)قبطني،- 4
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2. فيك باإلضافة إلى مكقفو الذم يتبنى كجكد عبلقة صكتية : المقاربة بيف ألفاظ المغة العربية
كمعنكية بيف المغتيف العربية كالفرنسية، فإٌنو ال يجد حرجان مف استبداؿ كممة عربية بأخرل عربية 

 :لمكصكؿ إلى معاني كركابط جديدة، مثاؿ ذلؾ قكلو

ًضعى ًلمٌناًس لىمَّذم ًببىكىةى ميبارىكان كىهيدلن ": بكة"إٌف مكة في القرآف ذكرت باسـ آخر ىك " ﴿إٌف أٌكؿى بىيتو كي
كالغمبة ". غمب بالحجة"التي تعني "بٌكتى "قريبة مف كممة "بكة"، ككممة (96:آؿ عمراف) لمعالىميف﴾

فالتبكيت ىك التكمـ بالحجة إلى أف يصبح الخصـ -. عميو السبلـ-بالحجة ىي إحدل صفات إبراىيـ 
صكتان " كمكم لك بؾ /clouer le bec"ال يستطيع قكالن كىك ما يطابؽ بالضبط معنى العبارة الفرنسية

. كمعنى

مع - عميو السبلـ-بيت اهلل، كىك أيضان الغمبة بالحجة، مثمما فعؿ إبراىيـ " قصد"كالحج إف ىك 
. فالقصد كالغمبة بالحجة يمتقياف: معاصريو

القرآف حيف ". الغمبة بالحجة"فكممة الحج التي استعممت بمعنى القصد يجب أف تفيـ أيضان بمعنى 
ٌمى﴾..﴿: كقدكة تتبع يؤكد ذلؾ-عميو السبلـ-ذكر إبراىيـ  ـى ميصى : البقرة) كىاتًَّخذكا ًمف ٌمقاـً ًإٍبراهي

كىك آثار قدميف في الصخر . مكجكد بمكة قريبان مف الكعبة- عميو السبلـ-كمقاـ إبراىيـ . (125
مقاـ "كعبارة . عمى أنيا المكاف الذم كقؼ بو قائمان - عميو السبلـ-ينسبيا بعضيـ إلى إبراىيـ 

ال تخص المعنى المادم فحسب أم المكاف الذم قاـ بو، بؿ يزيد عميو ليصؿ إلى المقاـ " إبراىيـ
أم ما " ما قاـ بو"قريبة جدان مف عبارة " مقاـ"كمف جية أخرل فإٌف لفظة . العالي الذم نالو بأعمالو

.  1"عممو

كىك في ىذا المجاؿ ييتـ بعدد حركؼ الكممات كتكرارىا كعدد كممات : االىتماـ باألعداد .2.3
اآليات كأرقاميا، كعدد السكر كأرقاميا الترتيبية حسب ترتيب المصحؼ كحسب ترتيب النػزكؿ، كيكرد 

كما كيذكر بعض األمثمة المتفرقة في كتابو بما يخدـ الرسالة التي . 2الجداكؿ التي تبيف ىذه األعداد
 :كميزة ىذا المكقع (38":ص"، ك19":مريـ")يقكؿ في حديثو عف مكقع السكرتيف . يريد إيصاليا

المرمكزة  (29)بصفة متقابمة كبشكؿ رائع في مجمكع السكر  (38)ك (19)تتكزع السكرتاف "
: عند العد نجد. (9)ك (19)بالحركؼ، إذ أنيا تقيـ رابطان جديدان بيف 

 9 (.19)سكر مرمكزة بالحركؼ قبؿ السكرة 

 9 (.38)كالسكرة  (19)سكر مرمكزة بالحركؼ بيف السكرة 

                                                 

 .146-145،ص(ت.ب)قبطني،- 1

 .411-392،ص(ت.ب)قبطني،: انظر- 2
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 9 1("38)سكر مرمكزة بالحركؼ بعد السكرة. 

كىك ال يكتفي بمجرد العد، بؿ يتعداه إلى حساب ىذه األعداد بجمعيا أك ضربيا أك غير ذلؾ، فيقكؿ 
: مثبلن 

كالقرآف يعد . في ترتيب المصحؼ (96)إٌف سكرة العمؽ أكؿ سكرة في ترتيب التنػزيؿ ىي السكرة "
. المتبقية مف القرآف (19)سكرة، فيي أكلى السكر  (114)

كىذا أمر عادم،  (19)األخيرة في المصحؼ ىك مضاعؼ  (19)إٌف مجمكع أرقاـ ترتيب ىذه السكر 
بالضبط أم العدد الكسط ليذه السمسمة، أمر عادم  (105)في  (19)كما أٌف ككنو حاصؿ ضرب 

في "الفيؿ "(105)لكف الشيء غير العادم حيث يظير اإلعجاز القرآني ىك أٌف السكرة ... أيضان 
. 2("105)ىذا ىك مضركب  (19)ك. في ترتيب التنػزيؿ (19)ترتيب المصحؼ ىي السكرة 

قبطني الترتيب اليجائي لمحركؼ، كليس . كفي حساباتو لؤلعداد الترتيبية لمحركؼ يستخدـ أ
األبجدم، ككذلؾ فإنو يجمع في كثير مف األحياف منازؿ األرقاـ، كال يجمعيا كعدد كامؿ، فيقكؿ 

( 1)فإذا نظرنا إلى الحركؼ العربية في ترتيبيا األلفبائي نجد أٌف حرؼ األلؼ ىك أكؿ حرؼ :" مثبلن 
فإذا . (26)كأٌف الياء ىك الحرؼ السادس كالعشركف  (23)كأٌف البلـ ىك الحرؼ الثالث كالعشركف

: 19عددان عددان لحصمنا عمى " اهلل"جمعنا األعداد الترتيبية لمكاضع الحركؼ المككنة السـ الجبللة 
                 الػػػػػػػمػػػػػػػػو 

            1   23               23                 26 
                    1+3+2+3+2+6+2=19"3 

( 19)فكما يتضح مف المثاليف السابقيف فإٌنو ييتـ بالعدد :االىتماـ ببعض األعداد بشكؿ خاص. 4
كالعدد  (9)كالعدد (5)اىتمامان كبيران كيبحث عنو بطرؽ مختمفة، كيكلي اىتمامان ألعداد أخرل كالعدد 

.  4كغيرىا مف األعداد (30)كالعدد  (18)

                                                 

 .296، ص(ت.ب)قبطني،- 1

مثؿ ف ،  (صحيح مكجب)لكؿ عدد طبيعي " مضركب" كأما معنى كممة .264-262، ص(ت.ب)قبطني،- 2
 : ييسمى حاصؿ الضرب 

.  مضركب العدد ف1 × 2 × 3( ... × 2– ف  )(1– ف )ف   

[http://www.schoolarabia.net/math/general_math/level3/montatham/montatham1.htm[ 
، 121645100408832000=19 ّعلٍَ فالنالم ٌُا غٍس هفِْم ّالعالقح تٍي السقوٍي غاهضح، ألّى هضسّب 

 (.105) ٌّثدّ أًَّ ٌقصد العدد الوضسّب ساتقاً فً . أمثس هي ذلل تنثٍس105ّهضسّب 

 

 .196ص- 3

. 151-150صص ص: انظر- 4
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: كيبحث عف ركابط بيف ىذه األعداد، فيقكؿ مثبلن 

(. 30)ك  (19)كمف ناحية أخرل رأينا فيما سبؽ العبلقات الكطيدة بيف العدد "     
: لمتذكير ك
  (.المدثر ) (74)مف السكرة  (30)كرد في االية  (19)أف العدد 

  ( 27)مف السكرة  (30)التي تككف البسممة الداخمية بالقرآف مكجكدة في اآلية  (19)إف الحركؼ
 .(النمؿ)

  المختمفة المكجكدة في القرآف حسب ترتيب التنػزيؿ كآخر  (30)ىك أكؿ األعداد  (19)أف العدد
 .المختمفة في ترتيب المصحؼ (30)األعداد 

  حيث جاء  (74)إلى السكرة  (19)الغربي مف السكرة / سكرة مرمكزة بالرمز الشرقي  (30)تكجد
  1(.30)في اآلية  (19)ذكر العدد 

: المشابية بيف رسـ الحركؼ كاألرقاـ. 5
قبطني عف تشابو بيف الحركؼ كاألرقاـ مف ناحية الرسـ، كيصؿ بذلؾ إلى كممات . حيث يبحث أ

: مستخرجة مف بعض األعداد، كما في قكلو

كأٌنو ال يبقى بعد حرؼ الكاؼ "5"قريب جدان مف رسـ العدد "كػ:"كنبلحظ ىنا أٌف رسـ حرؼ الكاؼ " 
: حركؼ" 4"إال 

                       كػمبػيـ 
                       5         4321 

. 2""كمبيـ"كأربعة في لفظة "الكمب"في لفظة  (1)مرات في القرآف، (5)ذيًكر " الكمب"ك

يجمي " "1كالعدد ( قػ)يجمي حرؼ القاؼ  (9)ألٌف العدد " حؽ"يعني "19"كما يستنتج أٌف العدد 
 .  3"حػ"الحرؼ 

كيستخدـ ذلؾ ليصؿ مف آية ألخرل برابط مف : الربط بيف الكممة كاستخداماتيا في المغة. 6
االستخداـ المغكم يعتقد بكجكده، كذلؾ كما في محاكلتو الربط بيف قصة أصحاب الكيؼ كبيف النار، 

: فقاؿ

                                                 

. 377، ص(ت.ب)قبطني،: انظر- 1
. 137ص- 2
 .كالتجمية المقصكدة مف خبلؿ التشابو بيف الحرؼ كالرقـ. 126-124ص: انظر- 3
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لتسمية "الكمب"في حيف تستخدـ كممة ".الكمب"تنتيي بعدة " الكيؼ"كمف ناحية أخرل فإٌف عدة "
" الضغط عمى كمب المسدس:"العنصر الذم يحدث عممية إطبلؽ النار في األسمحة النارية، فيقاؿ

. لكي يتـ إطبلؽ النار
 ﴿كما جعمنا أصحاب النار إال مالئكة﴾: كفي إطار الكبلـ عف إطبلؽ النار نذٌكر بقكلو تعالى

. 1""كمبان "فييا "القمب"التي يصبح " الساعة"يأتي في الكقت كفي " البعث"إٌف . (31: المدثر)

إذ ربط بيف أعداد استخرجيا مف : الربط بيف األعداد المستخرجة مف كتاب اهلل كبعض التكاريخ. 7
: القرآف الكريـ كالحج فقاؿ

 -...سكرة (14)الحج في ترتيب المصحؼ تكجد  (22)التكبة إلى السكرة  (9)كمف السكرة "
.  المسمميف، الذم كاف أكؿ مف أٌذف بالحج2 ك ىك أب– عميو السبلـ –مثؿ رقـ سكرة إبراىيـ  (14)

 فقد – عميو السبلـ –أما آخر حج في ىذا القرف بؿ ك في ىذه األلفية مف تاريخ ميبلد السيد المسيح 
فيـك . (1999)مف مارس  (26)المكافؽ لػ  (1419)مف ذم الحجة سنة  (9)تـ يـك عرفة بتاريخ 

مف شير مف حساب شمسي، كىذا يكافؽ تماما كركد  (26)مف شير في حساب قمرم كافؽ يـك  (9)
زيادة عف بسممتيا  (26)مرات في السكرة  (9)ك  (9)مرات في السكرة  (9)التي جاءت " رحيـ"لفظة 

. (ككممة الرحيـ ىي آخر كممة في البسممة)

زد عمى ذلؾ أف شير مارس ىك الشير الثالث مف السنة الميبلدية، ك ذك الحجة ىك الشير الثاني 
:  في التاريخ اليجرم (12)عشر 

12  - 3 = 9 

. في التاريخ الميبلدم (99)في التاريخ اليجرم تكافؽ السنة  (19)كزيادة عمى ىذا فإف السنة 

( 19)كما يبلحظ أنو ال بد مف . فكضع التاريخيف بيذه الطريقة يسمح بقراءة السنتيف أفقيان ك عمكديان 
، أب المسمميف ك (إبراىيـ )(14)تشير إلى السكرة  (14)، ك(14)إلى  (1)عددان لكتابة األعداد مف 

. 3"الحاج األكؿ

كىك في كٌؿ ذلؾ يحاكؿ أف يثبت أٌف في القرآف رسالة مضمنة، يتحٌدث عنيا في عدة مكاضع مف 
: كتابو، يقكؿ في مكضع منيا

                                                 

 .138ص: انظر- 1

 .الكممة كما جاءت في الكتاب- 2

 .149-148، ص(ت.ب)قبطني،: انظر- 3
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فالعبلقات بيف . فيذا العمـ الجديد الذم يكحيو القرآف نفسو إٌنما ىك إعراب لغة معجمة في القرآف"... 
فنحف أماـ معادالت رياضية . معاني الكممات كاآليات تفرض نفسيا مف خبلؿ عبلقاتيا الرياضية

. 1"بحتة

عميو -ككما يرل فإٌف ىذه الرسالة متعمقة بيـك القيامة كما يسبؽ ذلؾ مف ظيكر الميدم كالمسيح 
: ، بؿ كيراىا متعمقة بكؿ ما ىك خفي عف اإلنساف، يقكؿ2-السبلـ

كىذه . إٌف الرسالة العممية المضمنة في القرآف لكحدىا تحرر اإلنساف مف عبئو الثقافي الثقيؿ"      
فعمى غرار القرآف الذم ال تكجد بو أدنى عبارة أك كممة أك حرؼ كليد الصدفة، : الرسالة تتعدل ذلؾ

بؿ عمى العكس مف ذلؾ تخضع لمنطؽ معيف كلرسالة كاصبة، فإٌف ىذه الرسالة تنبئ بكشؼ الغطاء 
. 3"عف الخمؽ كمو، أم القدرة عمى قراءة كتفيـ كؿ شيء

 
:  4عاطؼ محمد العزايزة11 3.4.11

في اإلعجاز "أسرار الحركؼ كاآليات في رسالة القرآف العجيب"عاطؼ العزايزة مؤلفو . كتب أ
العددم، كفيو يطرح فكرة جديدة في ىذا المجاؿ، كىي فكرة البحث في نكعية الحركؼ المستعممة في 

: اآليات الكريمة كتسمسميا العددم، كالتي يعبر عنيا بقكلو في مقدمة بحثو

البحث يدرس إعجاز اآلية القرآنية في عدد كمماتيا، في نكعية الحركؼ العربية التي تؤلفيا، كفي "
. مجمكعيا المتسمسؿ

مف أجؿ ذلؾ أقكؿ بأٌف القرآف العظيـ نزؿ بمساف العرب كلغتيـ، لكف الذم يميزه عف لغتيـ كلغات "
جمت -لقد استخدـ اهلل . العالميف أٌف لمغتو نظامان كقاعدة محكمة غير مستطاعة ألحد مف البشر

معينة لترتيب آياتو كتأليفيا يظؿ مف المستحيؿ عمينا فؾ رمكزىا  (شيفرة)في ىذا القرآف العظيـ -قدرتو
القرآنية المعجزة، فآيات القرآف العظيـ مصفكفة  (الشيفرة )ما لـ نعرؼ الطريقة التي بنيت بيا ىذه 

. 5..."كمرتبة كفؽ حقيقة حسابية مبنية عمى أساس نظاـ التسمسؿ العاـ لؤلعداد الحسابية

: كبعد أف يطرح بعض األمثمة التي يكضح مف خبلليا فكرتو يقكؿ مؤكدان صحة ما تكصؿ إليو
                                                 

 .214-207ص: كانظر. 179ص- 1

. 293ص- 2
 .كأرل أٌف ىذا الكبلـ مف التيافت بحيث ال يحتاج إلى ردٌ . 213، ص(ت.ب)قبطني،- 3

 عمى شيادة البكالكريكس في ؿـ، حاص1961كلد في شىعب الجميؿ في فمسطيف، عاـ : عاطؼ محمد العزايزة- 4
[ الغبلؼ (ـ1995)العزايزة،].التاريخ كالعمـك السياسية، يعمؿ في تدريس التاريخ كالديف اإلسبلمي في المدارس الثانكية

 .3، ص(ـ1995)العزايزة،- 5
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مما سبؽ يتضح أٌف ربنا جمت حكمتو قد أبدع رسالة القرآف العظيـ كأحكميا كفؽ قاعدة عددية قد "
. 1..."تكافقت كانسجمت كفؽ نكعية حركفيا ثـ كذلؾ كفؽ مجمكعيا المتسمسؿ

كيمؤل صفحات كتابو باألمثمة التي يدعـ بيا فكرتو، كيبلحظ عميو أٌنو لـ يحدد لنفسو منيجان في 
اختيار اآليات، أك األسس التي يعتمدىا في العد، فيك يختار أٌية آية مف أم سكرة، ما دامت تحتكم 

. العدد الذم يريد

 حكما كيبلحظ عميو اتباعو لٌمفظ في حساب الحركؼ كليس لمرسـ العثماني،  كالجدكؿ اآلتي يكض
: 2مثاالن لذلؾ

 :العزايزة.مثاؿ عمى متسمسبلت أ: 3.3: جدكؿ
 

المجمكع الحركؼ الكممات  اآلية كرقميا السكرة 
 21 15 5( 17 )﴿كحفظناها مف كؿ شيطافو رجيـ﴾الحجر 

 22 15 5 (146 )﴿كأنبتنا عميه شجرةن مف يىقطيف﴾الصافات 
 

الذاريات 
 23 15 5 (22 )﴿كفي الٌسماًء رزقيكـ كما تكعدكف﴾

 
الشعراء 

 
 (200 )﴿كذلؾ سمكناا في قمكب المجرميف﴾

5 15 24 

 
الصافات 

 
( 33 )﴿فإٌنهـ يكمىئذو في العذاب مشترككف﴾

5 15 25 

 
القيامة 

 

 
( 39 )﴿فجعؿ منه الزكجيف الذكر كاألنثى﴾

5 15 26 

حرفان بغير المكرر،  (15)كممات، ك (5)فقد اختار فيو مجمكعة مف اآليات كٌؿ منيا مككف مف 
. كما بيف في الجدكؿ" متسمسمة"كيككف مجمكع حركفيا مع المكرر 

كيعرض في كتابو نمكذجان آخر ليذه المتسمسبلت، يراعي فييا عدد حركؼ كؿ كممة، كما في ىذا 
:  1الجدكؿ

                                                 

 .11، ص(ـ1995)العزايزة،- 1

 .18-17ص ،(ـ1995)العزايزة،2 
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 :نمكذج آخر لممتسمسبلت: 3.4:جدكؿ
 
 
 
 
 
 
 
 
 

أم أعداد )التراكيبألفاظيا الكممات اآلية السكرة 
حركؼ الكممات 
المككنة منيا 

 (اآلية
 ... ... ... .... ...

 5432 ﴿قؿ أعكذ برب الناس﴾ 4 1الناس 
 5432﴿عممت نفسه ما أحضرت﴾  4 14التككير 

 6432﴿قاؿ هؿ أنتـ مٌطمعكف﴾  4 54الصافات 
 

االنشقاؽ 
 6432﴿لتركبٌف طبقان عف طبؽ﴾  4 19

 7432﴿فإذا نيًقرى في الٌناقكر﴾  4 8المدثر 
 7432﴿كما هـ عنها بغائبيف﴾  4 16االنفطار 

 ... ... .......  ....

 
كىنا ال بد مف مبلحظة أٌنو يرتب األعداد التي تتككف منيا كممات اآلية تصاعديٌا، كال يذكرىا كما 

 .ىي في ترتيب اآلية
 

                                                                                                                                                 

 .69-68، ص(ـ1995)العزايزة،: انظر- 1
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: 1فاتح حسني محمكد.أ12( 12 3.4.12

فقاـ بإعداد بحث الستكماؿ متطمبات . كىك مف القمة الذيف كتبكا في معارضة فكرة اإلعجاز العددم
اإلعجاز العددم "مادة إعجاز القرآف لطمبة الدراسات العميا في كمية الشريعة بالجامعة األردنية، سٌماه 

. 2"في القرآف بيف الحقيقة كالكهـ

فاتح عف فكرة العد كاإلعداد في القرآف، كيقكؿ إنيا ليست فكرة معاصرة، بؿ . بعد المقدمة يتحدث أ
ىي ربيبة ييكدية، تحدث الييكد فييا منذ فجر اإلسبلـ كما زالكا قائميف عمى رعايتيا مف خبلؿ فرقة 

ثـ ينتقؿ إلى الحديث عف األصكؿ التي . البيائية التي عممكا عمى إنشائيا كتحميميا ىذه الدعكة
: اعتمدىا القائمكف باإلعجاز العددم ضمف الفصكؿ اآلتية

 :كىذا ىك عنكاف الفصؿ األكؿ مف كتابو، كيتحدث فيو عف المباحث اآلتية: مرجعية دينية -1(1

a. فيتحدث عف نظرية عبد الرزاؽ نكفؿ كمف حذا حذكه في : التكافؽ العددم في القرآف الكريـ
ؿ كثـ يتحدث عما كتب ح. التكافؽ العددم أللفاظ القرآف، كيعارضيا كيقكؿ بسقكطيا كتيافتيا
 .3السباعيات كالثبلثيات في القرآف، كيقكؿ إنيا تقسيمات غير مقبكلة

عاطؼ العزايزة، فيعارضو بشدة، كيذكر أمثمة لكبلـ مف كبلـ البشر . كأما في حديثو عف كتاب أ
 5أيف اإلعجاز في ذلؾ؟: فاتح.، كىنا يسأؿ أ4العزايزة.أمكف تقسيمو إلى متسمسبلت كالتي ذكرىا أ

، كخميفة "المعجزة"كبنفس الشدة في المعارضة يعرض لما كتبو الميندس عدناف الرفاعي في كتابو 
معجزة القرآف "، كابف خميفة عميكم في كتابو "الرياضيات في القرآف"عبد السميع خميفة في كتابو 

. 6، كغيرىـ"العشرية في كشؼ سباعية كثالثية أكامر القرآف الكريـ

  حصاءات الصحابة - صمى اهلل عميو كسٌمـ-االعتماد عمى التكافؽ العددم في حديث النبي كا 
 .7كىي بضعة أحاديث كآثار يذكرىا كيرد عمى االستدالؿ بيا. رضكاف اهلل عمييـ

                                                 

محمكد، ].حاصؿ عمى درجة الماجستير في التفسير كعمـك القرآف، كيعمؿ مدرسان في األردف: فاتح حسني محمكد- 1
[ 46 ك7صص ص، (ىػ1422)
. 7، ص(ىػ1422)محمكد، : أنظر- 2
 .28-18صص ص: انظر- 3

 . مف ىذه الرسالة67ص- 4
. 32-29صص ص: انظر- 5
. 47-33صص ص: انظر- 6
 .51-48صص ص: انظر- 7
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كىك عنكاف الفصؿ الثاني مف الكتاب، كيتحٌدث عف حقيقتو كاستعماالتو، : حساب الجٌمؿ -1-2
كعف استعماالت بعض القائميف باإلعجاز العددم لو، فينقدىا كيرد عمييا كخاصة عمى ما كتبو 

. 1بساـ جرار في ذلؾ.أ

، كعبلقة ذلؾ بالبيائية، كينتقد ما ذكره 19كىنا يتحدث عف أصؿ االىتماـ بالعدد : 19الرقـ  -2-3
، كيذكر في المقابؿ عبارات كثيرة مرفكضة المعاني، 19أصحاب اإلعجاز العددم حكؿ إعجاز الرقـ 

 .2 حرفان، ليدلؿ بيا عمى بطبلف قكليـ19كمككنة مف 

بيذا الفصؿ يختـ كتابو، كيذكر فيو : تناقضات كقع فييا كتاب ما يسمى باإلعجاز العددم -3-4
ذكرت " اسـ"بعض ما رآه مف تناقضات في كتب المؤيديف لئلعجاز العددم،كذكر بعضيـ أٌف كممة 

 مرة، في حيف أٌف ىذا الرقـ غير صحيح، باإلضافة إلى أٌف رسـ الكممة الخاص 19في القرآف 
 .3"اسـ"كليس " بسـ"بالبسممة ىك 

حسني عمى .ادات أؼؽفاتح حسني فيما يتعمؽ بانت.بساـ جرار رٌد عمى كتاب أ. كجدير بالذكر أٌف أ
 .كتاباتو ككتابات غيره، كاتسمت ردكده غالبان بالعنؼ كالشدة

 :عاطؼ عمي صميػبي 3.4.13( 13
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:  عاطؼ عمي صميػبي3.4.13

. في تأييد فكرة اإلعجاز العددم" أسرع الحاسبيف"كقد أٌلؼ كتابو 
في بداية كتابو يظير حماسان قكيان لفكرة اإلعجاز العددم كيعتبرىا فتحان لعمـ جديد يقـك عمى االستقراء 

: فيقكؿ

أيبشِّري بعمـ جديد مكنكف في القرآف الكريـ، يعتمد االستقراء كليس االجتياد ككسيمة لفيـ القرآف الكريـ، "
كما أبشر بأف اهلل قد أذف بحربو عمى . كذلؾ بالتعامؿ مع عدد الحركؼ كالكممات كاآليات كالسكر

 1..."أكمة الربا مف الييكد الذيف استكبركا في األرض
ك يجـز بأٌف ىذه األعداد ىي كجو جديد مف كجكه اإلعجاز القرآني الذم ال يستطيع أحد اإلتياف بمثمو 

: فيقكؿ

كلكف اهلل سبحانو كتعالى، يأبى إال أف يتـ نكره، فإذا بنا نكتشؼ أف القرآف الكريـ يشتمؿ عمى "
منظكمة رقمية كعددية، ثـ سبلسؿ عددية مرصكفةو رصفان، كميا تتمتع بمزايا حسابية ال يمكف لمخمكًؽ 
أك عالـ رياضيات أف يكجد تشكيبلت مشابية بخصائصيا، ألنيا تشكيبلت كمرصكفات كمعككسات 

-13-11)ةتشده العقكؿ بدقة إحكاميا كمركنة تفاعبلتيا الحسابية بالنسبة إلى الثكابت العددية القرآني
17-19-23-29")2 .

 :ثـٌ يتحٌدث عف دكره الذم قاـ بو في خدمة ىذا العمـ فيقكؿ

فما أقدمو ىك بحث استقرائي يحتاج إلى جميكر كاسع مف الباحثيف ليستكشفكا ما يحكيو ىذا  "...
، ال أدرم ما حدكدىا كما نتائجيا في الفقو  ، كما يتفرع عنو مف تأكيؿو كأحكاـو اإلعجاز مف معطياتو
كالشريعة، فما أنا إال مجتيدي جاىدت في اهلًل فيداني المكلى عز كجؿ إلى الشيفرة القرآنية الرقمية، ثـ 

 ـتمؾ العبلقات المذىمة في ترتيب السكر القرآنية في المصحؼ  ثـ في ترتيبيا في التنػزيؿ، ث
العبلقات الحسابية المحكمة بيف ترتيب السكر كعدد آياتيا، كفكاتح السكر مف الحركؼ المقطعة التي 

 .3"اجتيد فييا كثيركف، فأضفت إلى اجتيادىـ بابان كبيران يخمب العقكؿ

. ما تحدث بو سابقكه ببنفسثـٌ يذكر آيات سكرة المدثر، كيتحٌدث عنيا 

: كيحدثنا عف بداية قصة بحثو فيقكؿ

                                                 

-11- http://www.atefbook.0catch.com/index.htm 14/8/20041ص. ـ 
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كنت خمؼ اإلماـ في صبلةو جيرية، ككاف حضكرم كامبلن عندما بدأ اإلماـ بتبلكة سكرة القيامة "    
فكانت منظكمةن عمى كتيرةو كاحدة،   (15)إلى اآلية (1)بعد الفاتحة العظيمة،  فتبل اآليات مف اآلية

نذاره لو،  كبدءان مف اآلية  شعرت أف مكضكع  (19)كحتى اآلية (16)كفيمت أنيا تقريعه لئلنساف كا 
الكبلـ قد اختمؼ، كلما كنت ال أحفظ ىذه السكرة عف ظير قمب، فقد ظننت أف اإلماـ قد خرج عف 
نص السكرة،  أك أنو قد خمط نص سكرةو أخرل بنص سكرة القيامة، فسألت اإلماـ بعد فراغنا مف 

فأجابني باستغرابو متعكذان باهلل العظيـ، بأنو لك خرج عف !. ىؿ خرجت عف نص السكرة؟: الصبلة
فاحتكمنا إلى  القرآف الكريـ، فكاف الحكـ أنو لـ . نص السكرة الكريمة في التبلكة لرده المصمكف فكران 

. 1..."يخرج عف نص السكرة 

كيتابع أٌنو استغرب ىذا التغيير في مكضكع اآليات، فعمـ أٌف كراء ذلؾ سران، كعندىا تذٌكر البحث 
الذم نشره محمد رشاد خميفة، فرجع إليو كقرأه، ثـٌ قٌرر التأكد مف أرقامو، كاكتشؼ األخطاء الكثيرة 

في القرآف 19إعجاز الرقـ  "بساـ جرار . كفي ذلؾ الكقت حصؿ عمى كتاب أ. التي كقع فييا خميفة
. 2، فأعجب بو، كىكذا استمرت قصتو مع اإلعجاز العددم"(مقدمات تنتظر النتائج)الكريـ 

صميػبي عف رسـ المصحؼ، كعدـ كصكؿ العمماء قديمان لتعميبلت . بعد ذكره قصة كتابو، يتحٌدث أ
" دراسة لغكية تاريخية–رسـ المصحؼ "مقنعة لرسـ المصحؼ، مختاران في ذلؾ مقتطفات مف كتاب 

. 3لؤلستاذ الدكتكر غانـ قدكرم الحمد

: ثـٌ يتحٌدث عف األسس التي اعتمدىا في بحثو، فيقكؿ

 بيف رقميف بكحدتيف مختمفتيف ك عكس األرقاـ أحيانان، عيبلحظ مف العمميات الحسابية القادمة، الجـ"
، كىذا ما لـ يألفو الناس في الحساب مما يؤكد أف مف عمؿ 4ككذلؾ رصؼ األرقاـ بجانب بعضيا

لـ يكف يتكخى الفائدة المادية مف الحساب كاإلحصاء كما البشر، - كىك اهلل تعالى- ىذه العمميات 
 .        بؿ تكخى ىداية البشر إلى أف القرآف الكريـ كتاب منػزؿ مف عنده تعالى

 :يعتمد ىذا البحث ستة أعداد ثكابت حسابية قرآنية كىي

   19        29         13        23       11        17 

                                                 

 .2ص- 1

. 2ص :انظر- 2
 .3ص: انظر- 3

 ".بعضيا بجكار بعض"ىكذا كردت في كتابو كالصحيح - 4
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 :،  كترمز إلى 1كىذه األعداد أعداد أكلية

 .ىي عدد حركؼ اآلية األكلى في القرآف ًبٍسـً المًَّو الرٍَّحمىًف الرًَّحيـً : 19

. (الفاتػػحة )ىي عدد كممات السكرة األكلى في القرآف الكريـ : 29

 . ىي عدد سنيف البعثة في مكة المكرمة: 13

 .ىي عدد سنيف البعثة كاممة: 23

 .كيتـ شرح ذلؾ الحقان .  فيما مف نتاج ىذا البحث17 ك11أما العدداف 

. 2..." كما يعتمد تراميز لمحركؼ، حيث لكؿ حرؼ قيمة رمزية

بساـ جرار مف حسابات في ىذا المجاؿ، كيعتبر أٌف ما . ثـٌ يتحٌدث عف حساب الجٌمؿ كما قاـ بو أ
.  3تكصؿ إليو مف نتائج دليؿ عمى أٌف لحساب الجٌمؿ أصبلن دينيان 

بعد ىذه المقدمات يتحٌدث عف الحركؼ المقطعة في أكائؿ السكر، كما تحدث بو العمماء قديمان 
ثـٌ يكرد جدكالن يبيف فيو مجمكع ىذه الحركؼ في . 4كحديثان، كيذكر السكر التي افتتحت بيذه المقاطع

كيقسـ ىذه السكر إلى مجمكعات بحسب عدد الحركؼ الكاردة في المقطع . 5السكر التي ذكرت فييا
الذم افتتحت بو، ثـٌ يقسميا تقسيمان آخر بحسب الحرؼ األكؿ الذم افتتحت بو، كيجرم حساباتو 
عمى المجمكعات مف كبل التقسيميف، بجمع األرقاـ الكاردة في الجدكؿ سابؽ الذكر، كقسمتيا عمى 

. 6أك غيره (19)العدد 

أما الجدكؿ الثالث فاحتكل عمى إحصاءات لمحركؼ التي كردت مع حرؼ األلؼ، ثـ قاـ بإجراء 
، مضيفان إلى ذلؾ بعض  نفسياالطريقة السابقةنفس عمميات الجمع كالقسمة عمى األرقاـ الناتجة ب

                                                 

، كعادة ال يعتبر العدد 7، 5، 3، 2:ىك العدد الذم ليس لو مف القكاسـ إال نفسو كالعدد كاحد، مثؿ: العدد األكلي- 1
 [208، ص(ـ1975)كزارة التربية كالتعميـ األردنية، ].  مف األعداد األكلية1

 .4ص: انظر- 2

 .4ص: انظر- 3

. 5ص: انظر- 4
. 6ص: انظر- 5
 .7ص: انظر- 6
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جراء ىذه العمميات عمى األرقاـ الناتجة عف السكر  العمميات الجديدة كاختيار سكرتيف أك أكثر كا 
.  1المختارة كال يعمؽ عمى أم مف ىذه األرقاـ

. 2عمى المقاطع التي احتكت حرؼ الحاءنفسيا الخطكات نفس ثـٌ يطٌبؽ 
كتكرارىا مضافان إلييا التكرارات الكاردة في نفسيا الحركؼ نفس ك يكرد جدكالن آخر يذكر فيو 

. 3البسممة

كجدكالن آخر يذكر فيو نفس الحركؼ كتكرارىا مع ما يسميو الترميز األكؿ كالترميز الثاني كالترميز 
أم برصؼ األرقاـ " رصفان "كيحسب مجمكع كؿ ترميز، ثـ يقسمو عمى بعض األعداد مرة . الثالث

ما  مثبلن . 4أم جمع األعداد كالمعتاد" جمعان "بجكار بعضيا ثـ معاممة العدد عمى أٌنو عدد كاحد، كا 
: يقكؿ

     53841=13 ÷ 699933 :   (جمعان )ألػـ "
 17724=29 ÷ 339996: نعكس

 645=23 ÷ 14835: نعكس الناتج األكؿ

 42=13 ÷ 546: نعكس ىذا الناتج 

 5"199822326752245568=13 ÷ 259770247779192384 : (رصفان )ألػـ 

" معجزات رياضية"كبعد االنتياء مف ىذه العمميات الحسابية عمى الترميز األكؿ، يتحدث عما يسميو 
  إنما ىي 29  أك 23  أك 19  أك 17 أك 13 أك 11كما أنكه أف عمميات القسمة عمى : "...بقكلو

مف باب كشؼ خصائص األعداد المرصكفة أك المعككسة أك المجمكعة جمعان عاديان كىي معجزات 
! 6"(الشيفرات  )رياضية كاألىـ أنيا الميزاف لمعرفة الطريؽ لكشؼ التراميز القرآنية 

جراء  العمميات نفس كىكذا يستمر في عرض مثؿ ىذه الجداكؿ لمجمكعات الحركؼ المقطعة، كا 
أما عف سبب اختياره ليذه ". 13،19،23،29"عمييا، مستخدمان القسمة عمى األرقاـ نفسيا الحسابية 

: بقكلو" 29"األرقاـ تحديدان، فيعمؿ منيا اختياره لمعدد 

                                                 

. 8ص: انظر- 1
. 9ص: انظر- 2
. 10ص: انظر- 3
. 11ص: انظر- 4
 .11 ص- 5

. 11 ص- 6
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ـى أىعتبر العدد " . ثابتان قرآنيان؟ (29)ًل

ىك عدد  (19)، مع العمـ أف العدد (الفاتحة)ألنو يمثؿ عدد كممات السكرة األكلى في المصحؼ -1
 .حركؼ اآلية األكلى في الفاتحة

 .سكرة (29)ألف عدد السكر المفتتحة بأحرؼ مقطعة ىك -2

في القرآف الكريـ، كىي كاسطة العقد بيف ىذه السكر العظيمة،  (29)ألف سكرة العنكبكت ترتيبيا -3
. 1"أم يسبقيا أربع عشرة  سكرة، كيمييا أربع عشرة سكرة 

 :ثـ يعمؿ كتابة بعض الحركؼ دكف غيرىا في رسـ المصحؼ، فيقكؿ

مف خبلؿ دراستي اإلحصائية ىذه، فيمت مغزل قمب السيف صادان في سكرة األعراؼ، في كممة "    
ألف دقة النظاـ اإلحصائي تستدعي صادان إضافية في السكرة المذككرة لتكتمؿ المنظكمة … (بصطة)

. 2"غير مكجكد في معاجـ المغة العربية  (بصط)الحسابية، مع العمـ أف جذر 

( 9)عاطؼ عف العدد . ، يبحث أ(19)الذم اتبعو غيره في البحث عف العدد نفسو األسمكب ب بنفسك
: فكاف مما ذكر مف األمكر التي تميز ىذا العدد

افى الًَّذم أينًزؿى ًفيًه اٍلقيٍرآفي هيدنل :أينزؿ القرآف الكريـ في شير رمضاف، إذ يقكؿ تعالى-1 ﴿شىٍهري رىمىضى
بىيِّنىاتو ًمٍف اٍلهيدىل كىاٍلفيٍرقىاًف﴾  ( . 185: البقرة) ًلمنَّاًس كى

 . فإذا حسبنا ترتيب شير رمضاف بيف شيكر السنة، نجد أنو الشير التاسع 

: ىي سكرة التكبة، كترتيبيا في المصحؼ  (بسممة)السكرة الكحيدة التي ال يكجد في أكليا - 2 
 …التاسعة

نَّهي ًبٍسـً المًَّه الرٍَّحمىًف : السكرة الكحيدة التي كردت فييا البسممة كجزءو مف آية-  3 ﴿ًإنَّهي ًمٍف سيمىٍيمىافى كىاً 
﴾ : ، فيككف الفرؽ بيف الترتيبيف 27: ىي سكرة النمؿ، كترتيبيا في المصحؼ(30:النمؿ) الرًَّحيـً

. 3 (9 + 9 ) أم 18 = 9- 27

                                                 

 .15ص-  1

 .بساـ في المسألة. كالحظ أٌف ىذا يتعارض تمامان مع رأم أ. 16 ص- 2

 .16 ص- 3
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في " تسع-: "حسب ما يذكرىا-كانطبلقان مف سكرة النمؿ، كتحديدان مف األرقاـ التي ذكرت فييا، كىي 
كال يكضح كجية . (48)في اآلية " تسعة"، ك(30)في اآلية " بسـ اهلل الرحمف الرحيـ"، ك(12)اآلية 

 :نظره في اعتبار البسممة ضمف األرقاـ، بؿ يتابع قائبلن 

   18، 18كلما كاف لمبسممة مكانة محكرية في ىذه الدراسة، كبما أف الفرؽ بيف األرقاـ الثبلثة " 
ـى ال أضيؼ لمرقـ 9 ،9 ىي 18كألف . … ،  كأف 21 فيصبح لدم رقـ جديد ىك 9 رقـ  12 ، فقمت ًل

!  1..."39، فيصبح لدم رقـ جديد آخر ىك 9  الرقـ 30أضيؼ لمرقـ 

ثـ استخرج الحركؼ المقطعة في أكائؿ السكر حسب ترتيبيا في المصحؼ، كأعطى لكؿ حرؼ قيمة 
: ، كبناءن عمى ىذه األرقاـ أجرل حساباتو، يقكؿ(12)عددية مف األرقاـ السابقة، ابتداءن مف الرقـ 

 خانة 32ثـ اعتبرت المتشكؿ رصفان مف ىذه األرقاـ حسب تسمسميا عددان كاحدان كىك مككف مف "... 
 :19كقسمت ىذا العدد عمى  (23الحظ أنيا معككس )

12912011110293847566574839302112÷ 19=  

679579532120728819293412594848  

:      ثـ جمعت مفردات العدد األساسي أم
 114:  الخ فكاف الناتج…+2+1+1+2+0+3+9+3+8+4+7+5+6+6+5+7

114  ÷  19 = 6    

!! 2" ىك عدد سكر القرآف الكريـ114ككمنا يعمـ أف 

كال يقؼ عند ذلؾ، بؿ يككف كممات مف ىذه الحركؼ كيكجد ليا قيمة عددية بنفس الطريقة، ثـٌ 
 ببصائركـ إف اىنا تأكدت أنني قد كقعت عمى درةو ثمينةو مف كتاب اهلل الكريـ، ستممسكنو:"...يقكؿ

.  3"شاء اهلل

حرفان فقط ىي الحركؼ المقطعة في أكائؿ  (14)ثـٌ يقرر أٌف إعجاز كتاب اهلل ال يمكف أف يقؼ عند 

، كلذا فقد عمد إلى استخراج بقية الحركؼ مف قكلو 1السكر، بؿ ال بٌد أف يككف في كٌؿ الحركؼ
                                                 

 .17ص- 1

 .17ص- 2

 .17ص- 3
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ـٍ :تعالى ـٍ أىٍنفيسيهي طىاًئفىةه قىٍد أىهىمٍَّتهي ـٍ كى نىةن نيعىاسنا يىٍغشىى طىاًئفىةن ًمٍنكي ِـّ أىمى ـٍ ًمٍف بىٍعًد اٍلغى مىٍيكي ؿى عى ﴿ ثيَـّ أىٍنزى

اًهًميًَّة يىقيكليكفى هىٍؿ لىنىا ًمٍف اأٍلىٍمًر ًمٍف شىٍيءو قيٍؿ ًإفَّ اأٍلىٍمرى كيمَّهي ًلمًَّه  ؽِّ ظىفَّ اٍلجى ٍيرى اٍلحى يىظينُّكفى ًبالمًَّه  ى

ـٍ مىا الى ييٍبديكفى لىؾى يىقيكليكفى لىٍك كىافى لىنىا ًمٍف اأٍلىٍمًر شىٍيءه مىا قيًتٍمنىا هاهنا قيٍؿ لىٍك كيٍنتيـٍ  ييٍخفيكفى ًفي أىٍنفيًسًه

ا  ًلييمىحِّصى مى ـٍ كى ديكًركي ًليىٍبتىًميى المَّهي مىا ًفي صي ـٍ كى اًجًعًه ـٍ اٍلقىٍتؿي ًإلىى مىضى مىٍيًه زى الًَّذيفى كيًتبى عى ـٍ لىبىرى ًفي بيييكًتكي

ديكًر﴾ ـه ًبذىاًت الصُّ ًمي ـٍ كىالمَّهي عى ثـٌٌ  رتٌبيا حسب كركدىا في اآلية . (154: آؿ عمراف) ًفي قيميكًبكي

.                     2ككضعيا في جدكؿو يناظر جدكؿ المجمكعة السابقة

ىي األحرؼ  (شفكتد)كليتو كقؼ عند ىذا، بؿ كضع جدكالن لمحركؼ التي تقابؿ الحركؼ المقطعة، فػ

كجدكالن آخر أحصى في أعداد ىذه . 3"عسؽ"ىي الحركؼ البديمة عف  (تجذ)، ك"كييعص"البديمة عف 

ثـٌ قسميا إلى مجمكعات تقابؿ تمؾ التي . 4الحركؼ البديمة في السكر المبدكءة بالحركؼ المقطعة

. اهلل المستعاف ك. 5 نفسياالطريقةبنفس بقٌسـ إلييا الحركؼ المقطعة، كأجرل عمييا حساباتو 

ثـٌ يطرح تساؤالن يدكر حكؿ بقية السكر غير المبدكءة بحركؼ مقطعة، ىؿ فييا منظكمة رياضية 

ـٌ يقٌسـ سكر القرآف إلى أربع !؟(29)معجزة، كتمؾ التي احتكتيا السكر  ؟ كيجيب بإثبات ذلؾ، ث

ثـٌ يقسـ كؿ . 6(29)، كيصيؼُّ بجكار كؿ مجمكعة فكاتح السكر الػ (28، 28، 29، 29)مجمكعات 

مجمكعة حسب الحركؼ المقطعة كما فعؿ مف قبؿ، كيجرم حساباتو بالجمع كالرصؼ كالقسمة، كال 

( 23)أك (19)أك  (17)أك (13)ينبو إلى أم نتائج غير أٌنو يخرج بأعداد تقبؿ القسمة عمى 

كجدنا في الصفحات السابقة أف تكزع الحركؼ المقطعة معجز ليس في السكر : "ثـٌ يقكؿ. 7(29)أك

                                                                                                                                                 

. بساـ جرار مف أف ىناؾ خصكصية لمحركؼ المقطعة.رشاد خميفة كأ.كىذا يناقض ما ذىب إليو كٌؿ مف د- 1
 .18ص: انظر- 2

. 19ص: انظر- 3
. 20ص: انظر- 4
. 26-21صص ص: انظر- 5
. 27ص: انظر- 6
 .47-28صص ص: انظر- 7



 99 

Formatted: Centered, Position: Vertical:  0",
Relative to: Paragraph, Width: Exactly  0.5"

كأكد أف أؤكد أف ىذا اإلعجاز . التي افتتحت بأحرؼ مقطعة فقط، بؿ في كامؿ سكر القرآف الكريـ

. 1..."يشمؿ الحركؼ غير المقطعة في كؿ سكر القرآف الكريـ أيضان 

ثـٌ يعكد إلى المجمكعات األربعة التي قسـ إلييا سكر القرآف، كيصٌؼ بجكار كؿ سكرة الحركؼ 
. 2البديمة عف الحركؼ المقطعة، كيعيد إجراء حساباتو

  :كبعد ىذه الصفحات يسعى إلى الكشؼ عف رمكز خفية في القرآف، فيقكؿ

كلما كانت األمثمة التي سبؽ كسردتيا، عف السكر التي ال يكجد عمييا أحرؼ مقطعة في القرآف "
 .الكريـ، قد ثبت صحتيا كدقة منظكمة اإلحصاء فييا

غير منظكرة عمى رأس كؿ سكرة مف السكر  (كرمكز)فعميو أجيز أف أفترض كجكد أحرؼ مقطعة 
، كىك افتراض سميـ المنحى 92التي ال يكجد في مطمعيا أحرؼ مقطعة حسب الجدكؿ في الصفحة  

كىذا ال يعني مطمقان أنني أضيؼ أحرفان إلى القرآف العظيـ، بؿ أسترشد بيذه األحرؼ . لصحة نتائجو
 ىذا االفتراض ال نستطيع الكصكؿ إلى اكتشاؼ فكي ما أحصي مف الحركؼ مف تمؾ السكر، كبدك

! 3"  غير المقطعة14القيـ الترميزية لؤلحرؼ الػ

صمى اهلل عميو كسٌمـ بيذا العمـ، مستدالن بحادثة حساب الييكد –صميػبي بمعرفة الرسكؿ . كيعتقد أ
–كما كيعتقد بعمـ بعض الصحابة بيذا العمـ، كابف عباس كعمى بف أبي طالب . لعمر ىذا الديف

. 4-رضي اهلل عنيـ أجمعيف

ثـ يطبؽ ما تكصؿ إليو مف قيـ الحركؼ فيحسب مجمكع قيـ الحركؼ المككنة ألسماء الخمفاء 
: 5الراشديف، كيتكصؿ إلى النتائج اآلتية

فقد أخذ ترتيب  (1)  ال تقبؿ القسمة إال عمى 1205= (عبد اهلل بف أبي قحافة)قيـ حركؼ  .1- أ
 (.1)الرقـ 

                                                 

 .47ص- 1

. 62-48:انظر- 2
 .63ص- 3

  .65-64ص: انظر- 4
كالحظ أٌف القيـ كفؽ األعداد التي كضعيا، "! عمر"قبؿ اسـ" عثماف" الحظ أٌنو أعطى رقمان السـ .67ص: انظر- 5

كليس كفؽ حساب الجٌمؿ، كىذا يرد عمى مف استعممكا حساب الجٌمؿ في إعجاز القرآف، كيؤٌكد أٌنو أمر مخترع، 
 .كبإمكاف أم إنساف أف يخترع مثمو
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( 1)ككاف ترتيب رقـ  (1،3)  ال تقبؿ القسمة إال عمى 963 =(عثماف بف عفاف)قيـ حركؼ  .2- ب
 (.  3)قد أشغؿ، فقد أخذ ترتيب رقـ 

ككاف ترتيبا  (1،2،3) ال تقبؿ القسمة إال عمى 810 =(عمر بف الخطاب)قيـ حركؼ  .1.3
 (.2)قد أشغبل ،فقد أخذ ترتيب رقـ  (1،3)
 كقبمت القسمة عمى جميع األرقاـ األربعة فقد أخذ 840 =(عمي بف أبي طالب)قيـ حركؼ  .2.4

 (. 4)الترتيب رقـ

كيستنتج أٌف ىذه -صمى اهلل عميو كسٌمـ"-محٌمد"ثـٌ يستخرج مف أسمائيـ الحركؼ المشتركة مع اسـ 
. 1دكف تكرار أم حرؼ، كيذكر تطبيقات أخرل نحك ذلؾ" محٌمد"الحركؼ المشتركة تككف 

كمف ...كيعكد إلجراء تطبيقات لمترميز األكؿ الذم افترضو، فيربطو بالمغة تارة، كبالعمـ تارة، كىكذا
: األمثمة عمى ىذه التطبيقات قكلو

ٍكلىٍيًف : مف سكرة البقرة233يقكؿ اهلل تعالى في اآلية رقـ "       ﴿كىاٍلكىاًلدىتي ييٍرًضٍعفى أىٍكالدىهيفَّ حى
 .صدؽ اهلل العظيـ. كىاًممىٍيًف﴾

 .بالترميز األكؿ" حكليف كامميف"نحسب قيـ حركؼ الكممتيف 

        

                                                 

. 67ص: انظر- 1
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  حػػػػك    لػػيػػػف    كػػا      مػػمػػيػػف

      111 + 70+ 21+75+129+57+12+30+21+75+129 = 730 

 1 !!!!"365 = 2  ÷  730كىذا الرقـ يساكم عدد أياـ سنتيف شمسيتيف 

: كما كيقكؿ فيما يذكر مف تطبيقات

اإلعجاز العددم في سكرة "المسائؿ التالية مف اكتشاؼ األستاذ طمحة جكىر مؤلؼ كتاب "     
لـ يدرج ىذه المسائؿ في كتابو لصدكره قبؿ أف أكتشؼ القيـ الرمزية في القرآف الكريـ، ". الفاتحة

كبعد أف اطمع عمى دراستي ىذه كتعامؿ مع الرمكز، اكتشؼ المسائؿ التالية، كجميعيا بالترميز 
 2..."األكؿ

كيبلحظ عمى ىذه المسائؿ خركجيا عف نص القرآف الكريـ، بؿ كعف المغة العربية بكامميا، إلى 
: نصكص أخرل كاإلنجيؿ، فيقكؿ مثبلن 

 :جاء في إنجيؿ يكحنا، الباب الرابع عشر، مف الترجمة المسككنية ما يمي "

لعبد الكىاب عبد " . ميثاؽ النبييف" انظر كتاب ." كسأصمي لؤلب الذم سيعطيكـ باراكميت آخر"
تحقيؽ المؤلؼ في معنى كممة   . 436 حتى 424 كانظر مف الصفحات 422صفحة . السبلـ طكيمة

باراكميت، كاختبلؼ النصارل في تفسيرىـ ليا، حيث ينتيي المؤلؼ إلى أف المقصكد بيذه الكممة ىك 
 ".سيدنا محمد صمى اهلل عميو كسمـ"

              بػػػػا    ر    ا     كػػمػػػيػػت

           106 + 12+48+12+57+21 +75+115 = 446                

 .(محمد  ك  أحمد  ) باسميفذكر الرسكؿ صمى اهلل عميو كسمـ في القرآف الكريـ 

             مػػحػػػمػػد                أ     حػػػمػػد

          30+111+30 +61             12+111+ 30+61 

                                                 

 .67ص- 1

. 68ص- 2
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                   232              +              214       =         446                 

 .1"(أحمد+محمد  )مع مجمكع رمكز  (باراكميت )إذان فقد تساكل مجمكع رمكز 

عمى نفسيا التقسيمات كالخطكات بنفس ببعد ذلؾ يبدأ مرحمة جديدة مف كتابو كىي إعادة حساباتو 
سكر القرآف، كلكف ىذه المرة حسب ترتيب النػزكؿ، فيقرر أٌف كؿ سكرة تحمؿ رقمان حسب ترتيب 

النػزكؿ تقابؿ السكرة التي تحمؿ نفس الرقـ حسب ترتيب المصحؼ، ثـٌ يقسميا إلى مجمكعات حسب 
 2...الحركؼ المقطعة، ثـ حسب الحركؼ البديمة، كىكذا إلى آخر كتابو

.  أحدىا أك أكثر- كال يخرج مف كؿ ذلؾ بنتائج عدا األعداد التي تقسـ عمى األرقاـ المذككرة سابقان 

                                                 

، فأييا تحمؿ القيمة العددية الصحيحة؟ (باراقميط)ك (بارقميط)تكتب في بعض األحياف  (باراكميت)كممة . 68 ص،- 1
 [214ص2، ج(ب ت)القنكجي،: انظر].كما أٌف المسألة خبلفية فيناؾ مف قاؿ أٌف الباراكميت ىك الميدم المنتظر

. (آخر الكتاب)114 -69صص ص: انظر- 2
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:  محمد سعيد عبد القادر(3.4.14

- مف معجزات القرآف"ألؼ كتابو - نائب رئيس محكمة الٌنقض–المستشار محمد سعيد عبد القادر 
: 1، تحٌدث في الباب األكؿ مف كتابو عف"لغة األرقاـ كمعجزة الرقـ سبعة في الكتاب كالسنة

. كجكب اإليماف بالكتب السماكية كأدٌلة ذلؾ .1
 .كجكب اإليماف بالقرآف الكريـ كأدلة ذلؾ .2

 .نبذة عف إعجاز القرآف الكريـ ذاكران بعض األمثمة عف اإلعجاز الغيبي كالتشريعي .3

باعتبارىا سبع " ال إلو إال اهلل محمد رسكؿ اهلل"البداية لتكضيح معجزة الرقـ سبعة مف خبلؿ .4
. كممات

فيذكر في المبحث " تمييد عف معجزة الرقـ سبعة في القرآف الكريـ"أما الباب الثاني كالذم يعنكف لو بػ
األكؿ منو نبذة مف األرقاـ المتعمقة بالرقـ سبعة كعدد اآليات كالسكر، كعدد السكر المبدكءة بالحمد، 

ثـ يذكر أسماء اهلل الحسنى في جدكؿ كيذكر عدد كركد كٌؿ اسـ منيا في ... 2كالمبدكءة بالتسبيح
عمييـ - ثـٌ في جدكؿ آخر يبيف أسماء األنبياء. 3القرآف الكريـ كاآليات كالسكر التي ذكر فييا كٌؿ اسـ

كيكرد جدكالن آخر يبيف عدد مرات ذكر بعض . 4كعدد ذكر كٌؿ نبي كالمكاضع التي ذكر فييا- السبلـ
مف أسماء كحكادث كأماكف كأشياء أخرل، كالتسبيح كالفرح كالقضاء -كما يسمييا–المكاضيع اليامة 

كالمكاضع التي ذكرت فييا، كيكردىا مرتبة ...كالقصاص كمصر كالعدد سبعة كامرأة كمكالنا كمكالىـ
. 5حسب الترتيب األبجدم لمحركؼ

ثـٌ يبدأ حديثو عف العدد سبعة في القرآف، فيذكر عدد مرات كركده، كاآليات التي ذيكر فييا كيفسرىا 
كيتابع إلى آخر كتابو دراسة العدد سبعة مف عدة نكاحو . 6"مكاضع اإلعجاز"معنكنان لتفسيرىا بعنكاف

، 8(ترتيبيا في السكرة)، كبعض اآليات التي تحمؿ الرقـ سبعة 7الفاتحة باعتبارىا السبع المثاني: منيا
. 1، كالسكر التي يتككف اسـ كٌؿ منيا مف سبعة حركؼ9كبعض اآليات المككنة مف سبع كممات

                                                 

 .37-7صص ص، (ت.ب)عبد القادر، : انظر- 1

. 51-43صص ص: انظر- 2
. 110-52صص ص: انظر- 3
. 123-111صص ص: انظر- 4
. 171-124صص ص: انظر- 5
. 209-173صص ص: انظر- 6
 .235-217صص ص: انظر- 7

. 277-265ص: انظر- 8
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ثـٌ بعض . 2كاألحاديث النبكية التي ذكر فييا الرقـ سبعة، كاألحاديث المككنة مف سبع كممات
...  ، كغيرىا3المسائؿ الفقيية المتعمقة بالرقـ سبعة كسف التمييز كالطكاؼ بالبيت

كيختـ كتابو بخاتمة يٌتحٌدث فييا عف كثرة معجزات القرآف الكريـ بحيث ال يمكف حصرىا في مؤلؼ 
. 4كال مؤلفات، راجيان أنو يككف كتابو قد أحاط ببعض ىذه المعجزات

ينطبؽ عمى ما في كمما يبلحظ عميو أٌنو يتحٌدث في كثير مف المكاضع العادية عف اإلعجاز بما ال 
﴿قاؿ فيها :مف سكرة األعراؼ25اآلية،كما في حديثو عف اآلية رقـ يتكافؽ مع مضمكف كمفيـك 

كمف اإلعجاز الببلغي في ىذه اآلية أٌف :" حيث يقكؿتحيكف كفيها تمكتكف كمنها تخرجكف﴾
. 5"الضمائر كٌميا تشير إلى األرض، كالػأرض فقط

! في اآلية ال يشير إلى األرض (كاك الجماعة)كال يخفى أٌف الضمير 

ألمكر ليس فييا ذكر لشيء مف اإلعجاز كما في حديثو عف " مكاضع اإلعجاز"كىك يعنكف بعبارة 
: 6"نبذة عف فحكل السكرة كمكاضع اإلعجاز فييا"سكرة الماعكف حيث يقكؿ تحت عنكاف 

 :ىذه السكرة مكية، كقد تحٌدثت بإيجاز عف فريقيف مف البشر ىما .1

 .الكافر الجاحد لنعـ اهلل، المكٌذب ليـك الحساب - أ

 .المنافؽ الذم ال يقصد بعممو كجو اهلل، بؿ يرائي في أعمالو كصبلتو - ب

أنيـ ييينكف اليتيـ كيزجركنو، غمظة : فقد ذكر اهلل تعالى مف صفاتيـ الذميمة: أما الفريؽ األكؿ  .2
ال تأديبان، كال يفعمكف الخير، حتى كلك بالتذكير بحٌؽ المسكيف كالفقير، فبل ىـ أحسنكا في عبادة رٌبيـ، 

. كال أحسنكا إلى خمقو
فيـ المنافقكف، الغافمكف عف صبلتيـ، الذيف ال يؤدكنيا في أكقاتيا، كالذيف : كأما الفريؽ الثاني .3

 .يقكمكف بيا صكران كشكبلن، ال معنى، المراءكف بأعماليـ

كقد تكعدت السكرة الفريقيف بالكيؿ كاليبلؾ، كشٌنعت بيـ أكبر تشنيع، بأسمكب االستغراب  .4
 .كالتعجب

                                                                                                                                                 

 .415-353ص: انظر- 1

 .510-459ص: انظر- 2

 .525-511ص: انظر- 3

. 537ص: انظر- 4
الضمائر كميا :"كعبارة القرطبي ىي. كىك ينسب ىذا القكؿ في اليامش إلى القرطبي. 310ص: انظر- 5

. ، ىكذا دكف اإلشارة إلى إعجاز خاص بالضمائر في اآلية[147ص7، ج(ت.ب)القرطبي، ]"لؤلرض
. 410ص- 6
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؟؟ "مكاضع اإلعجاز فييا"كىذا كٌؿ ما يقكلو، فأيف 

فبينما يعٌد كممات اآلية كاممة في مكاضع أثناء ذكره اآليات . كىك ال يٌتبع أسمكبان محددان في العدٌ 
ذا حكمتـ بيف الناس :المككنة مف سبع كممات، يكتفي ببعض اآلية في مكاضع أخرل، كما في  ﴿كا 

. 1(58: النساء) أف تحكمكا بالعدؿ﴾

: عبد الدائـ كحيؿ. ـ(-15

سكرية، كيحمؿ شيادات في ىندسة – ـ في مدينة حمص 1966كلد الميندس عبد الدائـ كحيؿ عاـ 
مجاؿ المتابعة – كيعمؿ في كزارة العدؿ . دبمـك ىندسة السكائؿ كدبمـك التأىيؿ التربكم- الميكانيؾ 

، ككتاب "ركائع اإلعجاز العممي في القرآف الكريـ: "لو عدة مؤلفات منيا كتاب. كاإلشراؼ اليندسي
اإلعجاز العممي كالرقمي في القرآف : " كتيبان بعنكاف32، كسمسمة مف "أسرار الككف بيف العمـ كالقرآف"

 .2باإلضافة إلى عدد مف األبحاث في اإلعجاز العممي كالعددم". الكريـ كالسٌنة النبكية

بعد أف أتممتي حفظ القرآف الكريـ بدأتي أتدٌبر آياتو مف : "يقكؿ عف بداية عبلقتو باإلعجاز العددم
 قمتي بدراسة اإلعجاز العممي كالعددم، كأكثر ما لفت 1990كفي عاـ . الناحية الببلغٌية كالتشريعٌية

ٍت رحمة البحث عف المعجزة الرقمية  انتباىي األخطاء في كتب اإلعجاز العددم، كعندىا بدأى ى ى
 . 3" كالزلت مستمران بفضؿ اهلل  تعالى1998الصحيحة بمنيج عممي كشرعي منذ 

كما –في اإلعجاز الرقمي - الكثيرة نسبيان –كتابع الميندس عبد الدائـ كحيؿ رحمتو مع مؤلفاتو 
: معتبران ىذا الكجو مف أكجو اإلعجاز ضركرة عصرية لمدعكة إلى ديف اهلل، كفي ذلؾ يقكؿ-يسميو

ىؿ يمكف :  كاليـك كنحف نعيش عصران جديدان يمكف تسميتو بعصر التكنكلكجيا الرقمية نتساءؿ"      
أف يحكم ىذا القرآف معجزة رقمية تناسب عصر األرقاـ في القرف الكاحد كالعشريف؟ كىؿ يمكف ليذه 
المعجزة أف تقنع رؤكس اإللحاد في عصر العكلمة بأف القرآف الكريـ ىك كبلـ اهلل تعالى، بميغىتيـ التي 

 األرقاـ ؟– يتقنكنيا جيدان 

لماذا كيتبت كممات القرآف بطريقة تختمؼ : تعجز لغة الكبلـ في اإلجابة عف كثير مف األسئمة مثؿ...
عف أم كتاب في العالـ؟ كما ىي أسرار الحركؼ التي في أكائؿ السكر؟ كلماذا تتكرر القصة ذاتيا 

                                                 

. 295ص- 1
 كانظر بعض .http://www.55a.net/firas/arabic/?page=pro_alem&id=12  15/4/1427:انظر- 2

 ww.55a.netك www.alargam.net :مؤلفاتو في

3 -15/4/1427 http://www.55a.net/firas/arabic/?page=pro_alem&id=12 

http://www.alargam.net?/
http://www.alargam.net?/
http://www.55a.net/
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عندىا تأتي لغة األرقاـ لتقدـ البراىيف المادية لكؿ ممحد، بأف ىذا الكتاب في العديد مف السكر؟ 
العظيـ ال يحكم طبلسـ أك تكرارات، بؿ ىك كتاب الحقائؽ كالمعجزات، كأف ىذا الرسـ الممٌيز 

 1..."لكممات القرآف كالحركؼ التي استيفتحت بيا بعض السكر ىي مف دالئؿ إعجاز القرآف

: كحيؿ أٌف البناء الرقمي في القرآف يقـك عمى ثبلثة أسس ىي.كيرل ـ

 :العدد سبعة، حيث يقكؿ فيو (1

كالجكاب عف ىذا التساؤؿ سيككف مكضكع بحثنا ىذا حيث تتجٌمى أمامنا كألكؿ مرة حقائؽ رقمية "... 
ـ يقـك عمى الرقـ سبعة  تثبت بشكؿ قاطع كجكد بناء رقمٌي آليات القرآف العظيـ، ىذا البناء الميحؾى ى

ما ىك اليدؼ مف كجكد ىذا البناء في القرآف، كلماذا : كمف جديد تبرز عدة أسئمة مثؿ. كمضاعفاتو
 .2"الرقـ سبعة، كىؿ يعجز البشر فعبلن عف اإلتياف بمثؿ ىذا البناء المذىؿ ؟

يجب أف تأتي مف القرآف :"يقكؿ فييا :معطيات العٌد المأخكذة مباشرة مف آيات القرآف الكريـ (2(1
عدد حركؼ، عدد كممات، عدد آيات، عدد سكىر، ىذه األعداد يمكف ألم كاحد منا أف : نفسو مثؿ

 .3"يتأكد منيا بسيكلة كفي لحظات معدكدة، لذلؾ ىي معطيات يقينٌية مرئٌية

قرآف ؿكمف خبلؿ الدراسة العممية الطكيمة كالمركزة آليات ا: " يقكؿ فييا:طريقة صٌؼ األرقاـ (3(2
كىذه الطريقة . تبٌيف أف طريقة صٌؼ األرقاـ ىي المناسبة لكشؼ البناء الرقمي في القرآف الكريـ

 .4"تحافظ عمى تسمسؿ كممات القرآف ، بينما طريقة جمع األرقاـ ال تراعي ذلؾ

": الرقـ سبعة في القرآف الكريـ"كمف األمثمة عمى ما يرل فيو إعجازان عدديان قكلو تحت عنكاف 

ًميعان ثيَـّ ﴿: ذيكر الرقـ سبعة ألكؿ مرة في القرآف في قكلو تعالى"  ـٍ مىا ًفي اأٍلىٍرًض جى مىؽى لىكي هيكى الًَّذم خى
ًميـه﴾ ، كلك بحثنا عف اآلية (29:البقرة) اٍستىكىل ًإلىى السَّمىاًء فىسىكَّاهيفَّ سىٍبعى سىمىاكىاتو كىهيكى ًبكيؿِّ شىٍيءو عى

ٍبعان ًشدىادان﴾﴿: التي ذيكر فييا الرقـ سبعة آلخر مرة في القرآف نجدىا في قكلو تعالى ـٍ سى بىنىٍينىا فىٍكقىكي  كى
 :كاآلف إلى ىذه الحقائؽ الثابتة . (12:النبأ)
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 أكؿ مرة، كحتى سكرة  النبأ حيث كرد الرقـ 7إذا قمنا بعٌد السكر مف سكرة البقرة حيث كرد الرقـ -  1
. سكرة، كىذا العدد مف مضاعفات السبعة (77) آخر مرة، لكجدنا بالضبط 7

أكؿ مرة كحتى اآلية األخيرة حيث كرد  (7)كلك قمنا بعٌد اآليات مف اآلية األكلى حيث كرد الرقـ _ 2
. آية كىذا العدد مف مضاعفات السبعة أيضان  (5649)ىذا الرقـ، لكجدنا 

 ألكؿ مرة، كحتى آخر سكرة النبأ 7كلك قمنا بعٌد اآليات مف أكؿ سكرة البقرة التي كرد فييا الرقـ - 3
آية، كىذا العدد مف مضاعفات  (5705) آلخر مرة، سكؼ  نجد عددان ىك 7التي كرد فييا الرقـ 

 1!!"السبعة أيضان 

كحيؿ عمى غيره مف الباحثيف في اإلعجاز العددم سعيو لتحديد ضكابط . كمف أىـٌ ما يميز ـ
ضكابط اإلعجاز العددم في القرآف "لئلعجاز العددم، ال يتجاكزىا الباحث، كفي مقالو المعنكف بػ

: يبيف أىمية كجكد مثؿ ىذه الضكابط فيقكؿ" الكريـ

كسكؼ نرل أف معظـ األخطاء كالتأكيبلت البعيدة عف المنطؽ العممي، كالتي نصادفيا في " ... 
كثير مف كتب اإلعجاز العددم، سببيا بالدرجة األكلى عدـ االلتزاـ بمنيج عممي ثابت، كعدـ كجكد 

 .قاعدة أك أساس متيف يعتمد عميو الباحث خبلؿ استنباطو ليذا المكف مف ألكاف اإلعجاز القرآني

كمف ىنا تبرز ضركرة كجكد ضكابط مكثكقة كمقنعة لممؤمف الحريص عمى كتاب ربو، كالذم يرفض 
ككذلؾ ىذه الضكابط ضركرية . أف يقبؿ شيئان عف القرآف ما لـ يكف مدعكمان بالدليؿ كالبرىاف العممي

لكؿ مف أحب أف يبحر في ىذا القرآف مف الباحثيف كالقرَّاء كالميتميف، لترافقو في بحثو أك قراءتو، 
  يصحح بيا منيجو كتككف بالنسبة إليو كالدليؿ الكاضح يقيس عميو

. 2"صدؽ النتائج الرقمية، ليطمئف بيا قمبو كيناؿ األجر مف اهلل تعالى

يجب أف يمتـز الباحث في اإلعجاز العددم بقكاعد : "كيقكؿ ممخصان الضكابط التي تكٌصؿ إلييا
صارمة أثناء تعاممو مع كتاب اهلل عز كجؿ، كىي أف تككف المعطيات التي سيعتمد عمييا في بحثو 

مستخرجة مف القرآف نفسو، كال يجكز لو أف يقحـ أرقامان مف خارج كتاب اهلل تعالى، كأف يستخدـ طرقان 
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عممية ثابتة في معالجتو ليذه األرقاـ، كأف تككف النتائج التي سيحصؿ عمييا بعيدة عف المصادفة 
. 1"كأال يبني عمييا استدالالت غير عممية أك شرعية

... كبعد

. فيذه أبرز المؤلفات في اإلعجاز العددم التي حصمت عمييا، عرضتيا عرضان مكجزان يبيف ما فييا
كيقيني أٌف ىناؾ عددان آخر مف المؤلفات في ىذا المكضكع منتشرة في أصقاع األرض كلكنيا لـ 

ٌنما قمت ىذا ألٌف حركة التأليؼ في اإلعجاز العددم قد نشطت  تصؿ إلى ببلدنا كلـ نطمع عمييا؛ كا 
 .نشاطان كبيران في أماكف كثيرة مف العالـ
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 مظاهر اإلعجاز العددم 3.5: المبحث الخامس

 
مف المبحث السابؽ يتبيف تعدد المظاىر التي ذكرىا الكتٌاب لئلعجاز العددم، إذ أٌنيـ لـ يتفقكا عمى 
مظاىر محددة لو، كأدلى كٌؿ منيـ بدلكه ككٌضح ما يرل فيو مف مظاىر، كفي المطالب اآلتية تحديد 

: أبرز ىذه المظاىر

 :األعداد المذككرة في القرآف الكريـ صراحة 3.5.1: المطمب األكؿ

: في كتابو الكريـ بعض األعداد ذكران صريحان كما في اآليات الكريمة اآلتية- تعالى-ذكر اهلل 
لهيكيـ إلهه كاًحده ال إلهى ًإال هيكى الٌرحمفي الٌرحيـ﴾ ( 163:البقرة) ﴿كا 

ٍف ًخفتـي أىال تيقًسطكا في اليىتامى فاٍنًكحكا ما طابى لىكيـ ًمفى الٌنساًء مىٍثنى كثيالثى كريباع﴾  ﴿كا 
( 3:النساء)

لىد﴾ كيـ ًإٍف لىـ يىكيف لىهيٌف كى لىكيـ ًنصؼي ما تىرىؾى أزكاجي (. 12:النساء) ﴿كى

كأم قارئ لمقرآف يمكف أف يدرؾ كلك بعض ما تشير إليو ىذه األعداد بيسر كسيكلة، بمجٌرد أف يمتمؾ 
. المساف الذم نزؿ بو القرآف الكريـ–بعض األدكات البسيطة كمعرفة ىذه األعداد كفيـ العربية 

 دالالت األعداد في القرآف الكريـ: 

لتككف في -سبحانو كتعالى- لمكممة في القرآف الكريـ كظائؼ عظيمة، تقـك بيا كؿ كممة اختارىا اهلل 
مكضع مف كتابو، كاألعداد كغيرىا مف الكممات ليا كظيفتيا كداللتيا، التي ال يصمح غيرىا ألدائيا، 

: كمف ىذه الكظائؼ
في بياف ألكىيتو كحده في اآلية سابقة -تعالى-تكضيح األمكر الغيبية كالعقائدية، كما في قكلو  .1

لهيكيـ إلهه كاًحده ال إلهى ًإال هيكى الٌرحمفي الٌرحيـ﴾:الذكر في مف - عز كجؿٌ -، كقكلو (163:البقرة) ﴿كا 
ًئذو ثىماًنيىة﴾:يحممكف العرش يـك القيامة بِّؾى فىكقىهيـ يىٍكمى يىٍحًمؿي عىرشى رى ، كقكلو في عدد (17:الحاقة) ﴿كى
مىٍيها ًتٍسعىةى عىشىر﴾:أصحاب النار مف المبلئكة فيذه مف األعداد التي ذكرت في . (30:المدثر) ﴿عى

القرآف الكريـ لتبيف لممسمـ أمكران مف عقيدتو كجب عميو اإليماف كالتسميـ بيا دكف تأكيؿ كال تحكيؿ 
 .لمنص عف مقصده

فيما عمى المتمتع بالعمرة إلى الحج إف لـ يجد - سبحانو-كما في قكلو : تحديد األحكاـ الشرعية .2
عتـي ًتمؾى عىشىرىةه كاًممىة﴾:اليدم جِّ كسىٍبعىةو ًإذا رىجى ـي ثىالثىةو أىٌياـو في الحى  ﴿فىمىٍف لـ يىًجد فىًصيا

يىذركف أىزكاجان يتٌربىٍصفى : في عدة المتكفى عنيا زكجياق، كقكؿ(196:البقرة) ـٍ كى ﴿كىاٌلذيف يتكفكف ًمٍنكي
﴿فإف كٌف نساءن :في قسمة الميراث- عٌز كجؿٌ –، كقكلو (234:البقرة) بأىٍنفيًسًهٌف أٍربىعىةى أٍشهيرو كىعىشران﴾
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ف كانىت كاًحدةن فمها النصؼ﴾ ، كغير ىذه اآليات كثير (11:النساء) فكؽ اثنتيف فمهٌف ثيميثا ما ترؾى كا 
 .جاءت األعداد فييا لبياف حكـ شرعي بأسمكب كاضح بٌيف

في -تعالى-كذلؾ كما في قكلو : اإلخبار عف تفاصيؿ قصص بعض السابقيف مف أنبياء كغيرىـ .3
بِّه أربعيفى -: عميو السبلـ- قصة مكسى  َـّ ميقاتي رى ﴿ككاعدنا مكسى ثىالثيفى لىٍيمىةن كىأتممناها ًبعىشرو فىت

﴿كلىًبثكا في كهًفًهـ : في المدة التي لبثيا أصحاب الكيؼ-سبحانو-، كقكلو (142:األعراؼ) لىٍيمىة﴾
عمى لساف أحد المتخاصميف -عٌز كجؿٌ - ، كقكلو (25:الكيؼ)  سنيفى كىاٍزدادكا ًتٍسعان﴾مائةمائةو ثالثى 

ةه كاًحدىة فىقاؿى أىكًفٍمنيها -:عميو السبلـ- عند داككد  ةن كليى نىعجى ًتسعكف نىعجى ﴿إٌف هذا أخي له تسعه كى
كغير ىذه مف اآليات التي احتكت أعدادان تحٌدد تفاصيؿ دقيقة . (23:صۤص ) كىعىزَّني في الخطاب﴾

 .لبعض القصص

:  في غزكة بدر–تعالى - كما في قكلو : تحفيز المؤمنيف ككعدىـ بما يسرىـ في الدنيا كاآلخرة .4
- كقكلو  (9:األنفاؿ) ﴿إٍذ تىستىغيثكف ربَّكيـ فىاستىجابى لىكيـ أٌني ممٌدكيـ ًبأىلؼو ًمفى المالئكة مردفيف﴾

بَّةو أىنبىتىٍت سىبعى سىناًبؿى : في أجر اإلنفاؽ–سبحانو  ثىًؿ حى ﴿مثؿ اٌلذيف يينًفقكفى أىمكالهيـ في سىبيًؿ ا كىمى
بَّةو ﴾مائةمائةي في كيؿِّ سينبيمىًة   (.261:البقرة)  حى

في عذاب الكافريف يـك -عٌز كجؿٌ -كما في قكلو : الكعيد لمكافريف كتيئيسيـ مف رحمة اهلل .5
في اإلخبار -سبحانو-، كقكلو (32:الحاقة) ﴿ثيـٌ في سمسمةو ذىٍرعيها سبعكف ذراعان فاسميككا﴾:القيامة

 ﴿اٍستىٍغًفر لىهيـ أٍك ال تىٍستىٍغًفر لىهيـ ًإٍف تىٍستىغًفرى لىهيـ سىبعيفى مىرَّةن لىف يىٍغًفرى ا لىهيـ﴾:عف ىبلؾ الكافريف
 (.80:التكبة)

ٍبعى سماكاتو في -:عٌز كجؿٌ - كذلؾ كما في قكؿ اهلل :الكشؼ عف حقائؽ الككف  .6 ﴿فقضاهفَّ سى
 (.12:فصمت) يىكمىيًف كأكحى في كؿ سماءو أمرها﴾

لىك أنَّما في -:سبحانو كتعالى - كذلؾ نجده في قكؿ اهلل : بياف عظمة كتاب اهلل ككمماتو .7 ﴿كى
كيـ﴾ رو ما نىًفدىت كىًمماتي ا ًإفَّ اى عىزيزه حى رىةو أىٍقالـه كالبىٍحري يىميدُّاي ًمف بىٍعًدًا سىبعىةي أىٍبحي  األىٍرًض ًمف شىجى

 (.87:الحجر) ﴿كلىقىد آتىيناؾى سىبعان مف المىثاني كالقرآف العظيـ﴾-:جٌؿ جبللو-، كقكلو (27:لقماف)

مما سبؽ يتبيف لنا أٌف لؤلعداد في كتاب اهلل معانيى ىامةن تكضح أمكران عظيمة قطعية، كما تضيفو 
. مف معنى قطعي كذلؾ، ال يأتيو الباطؿ كال الزيغ مف بيف يديو كال مف خمفو

ىذا باإلضافة إلى ما تحدث عنو عمماؤنا األفاضؿ مف القيـ التي تعطييا الكممة القرآنية باإلضافة 
إلى القيمة البيانية كالببلغية التي تجمع بيف كممات كتاب اهلل، كالقيمة التاريخية كالعممية 

، كىذا ببل شؾ ينطبؽ عمى األعداد المذككرة في القرآف الكريـ، كليذه األعداد مثؿ ىذه 1كاالقتصادية
- تعالى–بعض األعداد بأساليب متنكعة، كما في قكلو - تعالى - القيـ، كىذا ما يفسر ذكر اهلل 
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، فمؤلعداد في ىذه اآلية (25:الكيؼ)  سنيفى كىاٍزدادكا ًتٍسعان﴾مائةمائةو ﴿كلىًبثكا في كهًفًهـ ثالثى 
( 300)الكريمة قيمة تاريخية باعتبارىا تتناكؿ حدثان تاريخيان، كفي نفس الكقت قيمة عممية باعتبار أٌف 

مسيف -:عٌز كجؿٌ - ككما في قكلو . سنة قمرية(309)=سنة شمسية  ﴿فىمىًبثى فيًهـ أىلؼى سىنىةو ًإال خى
، فممعدد في ىذه اآلية قيمة تاريخية، كقيمة نفسية نفيميا مف طريقة ذكر (14:العنكبكت) عامان﴾
، يقكؿ (خمسيف عامان )، (ألؼ سنةو : )مف خبلؿ عدديف لكؿو منيما تمييز مختمؼ (950)العدد 

: فضؿ عباس.د
تمقي مف منطكقيا ظبلؿ الشدة كالقحط كالصعكبة، كالعاـ عمى العكس مف ذلؾ، قاؿ : فالسنة    "
ـه فيه يغاث الناس كفيه يعصركف﴾: تعالى ـٌ يأتي مف بعد ذلؾ عا (. 49:يكسؼ) ﴿ث

. فالسنة تدؿ عمى القحط، كالعاـ يدٌؿ عمى الرخاء. 1﴿سنيف كسني يكسؼ﴾:      كفي األثر
     كىناؾ فرؽ آخر كىك أٌف السنة تستعمؿ أكثر ما تستعمؿ في السنة الشمسية عمى حيف يستعمؿ 

العاـ لمقمرية، كنحف نعمـ أٌف بينيما أحد عشر يكمان تقريبان، كمف ىنا فبل عجب أف تدىشنا ركعة 
التعبير في اختيار الكممات، حيث ذكرت السنة فيما قضاه نكح عميو كعمى نبينا كعمى أنبياء اهلل 

العاـ بجانب المدة التي استثنيت مف ذلؾ، كفي ىذا تصكير لما : صمكات اهلل كسبلمو، كذكرت كممة
ذا تدبرنا كتاب اهلل  عاناه عميو الصبلة كالسبلـ مف شدة في األمر، كمقارعة ألعداء اهلل، كطكؿ أمد، كا 

. 2"تعالى، فإننا لف نجد أم كممة منيا تشبو غيرىا، فضبلن عف أف تسد مسدىا

 حيث فصؿ لنا نكعية الحياة ﴿أىلؼ سنة إال خمسيف عامان﴾كمف ىنا نرل القيمة العظيمة في التعبير 
. في كؿ قسـ، كبٌينا حالتو النفسية في كؿو منيما- عميو السبلـ –التي عاشيا نكح 

 

                                                 

 .804حباب ييكم بالتكبير حيف يسجد، ركاه البخارم، كتاب األذاف، - 1

. 179، صصص ص، (ـ1991)عباس،- 2
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 :عٌد الحركؼ كالكممات كاآليات كالسكر 3.5.2: المطمب الثاني

قد بينت كيؼ اعتنى األقدمكف باإلحصاءات المتعمقة بالقرآف الكريـ كالفكائد التي كانكا يسعكف 
. 1لتحقيقيا مف ىذه اإلحصاءات، فعٌدكا حركفو ككمماتو كآياتو كسكره، كدكنكا ذلؾ في كتبيـ كتفاسيرىـ

 اإلعجاز العددم مف المعاصريف فقد قامكا بيذه اإلحصاءات في سبيؿ ىدؼو آخر، مؤيدمأٌما مؤيدك
ىك إثبات ما يقكلكف بو، كتقديـ البراىيف العددية الدالة عميو، كمف ثـ إيجاد بعض التطبيقات 

. المستنبطة مما أحصكه

كأىٌما القكاعد التي يحددكنيا ليذا اإلحصاء، فيي تختمؼ مف باحث إلى آخر، بؿ لعٌؿ الباحث الكاحد 
إعجاز "بساـ جرار قكاعد اإلحصاء التي يتبناىا في كتابو .كيحدد أ. يتبنى أكثر مف منيج في بحكثو

: 2بعدة أمكر ىي" في القرآف الكريـ19الرقـ 
 .إحصاء التاء المربكطة ىاءن، ألٌنيا مرسكمة عمى شكؿ الياء .1

أيضان كعمى أساس الصكرة  (نكف)في سكرة القمـ كتب في المصاحؼ العثمانية  (ف)أٌف حرؼ  .2
 .3الثانية يتـ إحصاء حرؼ النكف في سكرة القمـ

إحصاء األلؼ المرسكمة عمى صكرة الياء ياءن، كالنبرة كذلؾ تحصى ياءن ألٌف اإلعجاز ىنا في  .3
 .الرسـ

 .االختبلؼ في رسـ المصاحؼ لو أسراره، كأم رسـ يعطي العدد المطمكب فيك المعتمد .4

مف سكرة األعراؼ، كيقكؿ بعد الحديث في ىذه  (بصطة)عدـ إحصاء الصاد في كممة  .5
كالميـ ىنا أف نعمـ أٌنيا في المصحؼ . فبل بٌد لذلؾ مف حكمة فييا (بصطة)أٌما كتابتيا :"النقطة

 .4"أيضان  (بسطة)العثماني 

كممة، ألٌف ىذه األحرؼ ال ترسـ  (ك، ؼ): عند إحصاء الكممات ال ييحصى الحرؼ الكاحد مثؿ .6
 .منفردة

بؿ كتعدل األمر . ألنيا ترسـ كممة كاحدة (يأييا)كممة كاحدة في الرسـ، ككذلؾ  (مالـ)اعتبار  .7
بينما اعتبرت  (ما أنت)كممة كاحدة، ككذلؾ  (كما يسطركف)عند بعضيـ كرشاد خميفة، إلى إحصاء 

 ، فما ىك الفرؽ بيف الحالتيف ؟5كممتيف (لك تدىف)

                                                 

 . مف ىذه الرسالة25ص: انظر- 1

. 44-42صص ص، (ىػ1414)ك جرار، . 35-33، ، ص(ىػ1410)جرار، : انظر- 2
في جميع المصاحؼ العثمانية ببل استثناء، كليس األمر كما  (ف)الحقيقة أٌف حرؼ النكف كتب في ىذا المكضع - 3

. (نكف)يقكؿ مف أنيا كتبت في المصاحؼ العثمانية
. 43، ص(ىػ1414)جرار، - 4
. 20، ص(ـ1983)خميفة،  :انظر- 5
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كاألمثمة عمى ىذه اإلحصاءات في كتب المؤيديف لئلعجاز العددم كثيرة، كإحصاء حركؼ فكاتح 
حصاء حركؼ ككممات بعض السكر كاآليات كقكليـ بأٌف أكؿ ما نزؿ مف القرآف   السكر، كا 

مىؽ-:تعالى-كىك قكؿ اهلل  مىؽ. ﴿إقرأ باسـ رٌبؾى اٌلذم خى مىؽ اإلنسافى ًمف عى بُّؾى األىكـر. خى رى اٌلذم . إقرىأ كى
ـى بالقىمىـ ٌم ـى اإلنساف ما لىـ يىعمىـ. عى ٌم حرفان أم  (76)كممة، ك (19)يتأٌلؼ مف  (5-1:العمؽ) ﴾.عى

. 1(19)، كأٌف رقـ ىذه السكرة مف آخر المصحؼ ىك(4×19)

كمف األمثمة عمى ما يذكركنو في مجاؿ عٌد الحركؼ التكازف أك التساكم بيف أعدادىا في عبارات 
: عدناف الرفاعي.القرآف الكريـ قكؿ ـ

 .. اآلية الكريمة التاليةإلىكلننظر "

 (14: طو) ﴾ لذكرم الصالة إٌنني أنا ا ال إله إاٌل أنا فاعبدني ك أ قـ ﴿

 ﴾ال إله إاٌل أنا﴿ يقتضي ما تحممو الصكرة القرآنية ﴾إنني أنا ا﴿إف ما تحممو الصكرة القرآنية 
ىذا ك. .األكلىكالعكس صحيح، فما تحممو الصكرة القرآنية الثانية يقتضي ما تحممو الصكرة القرآنية 
 ..التناظر نراه منعكسان في مجمكع الحركؼ المصٌكرة لكؿ ركف مف ركني ىذه المسألة

 حرفان  ( 11 = ) ﴾ إنني أنا ا ﴿

 حرفان  ( 11 = ) ﴾ال إله إاٌل أنا ﴿

 ..ك لك أخذنا ىذه المسألة بركنييا لرأيناىا ركنان جديدان في مسألة أخرل تشمؿ اآلية كاممةن 

 حرفان  ( 22 = ) ﴾إٌنني أنا ا ال إله إاٌل أنا ﴿

 حرفان  ( 22 = ) ﴾ لذكرم الصالة فاعبدني كأقـ ﴿

، يستحؽ مف الكائنات المكمفة أف (ك ىذا ما يصكره الركف األكؿ  )فاهلل تعالى الذم ال إلو إاٌل ىك 
 ..تعبده ك أف تقيـ الصبلة لذكره جٌؿ ك عبل 

 2"..ك مف جيةو أخرل، فإف العبادة ك إقامة الصبلة ال يستحقيا إال اهلل الذم ال إلو إاٌل ىك 

 .كعٌد الحركؼ ىنا حسب الرسـ العثماني
                                                 

. 17-12، ص(ـ1983)خميفة، : انظر- 1
-2 2- http://www.alargam.com/prove/ragm 
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: عٌد الجذكر المغكية التي كردت في القرآف الكريـ 3:المطمب الثالث.3.5
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: عٌد الجذكر المغكية التي كردت في القرآف الكريـ 3.5.3

ببلغة القرآف شمس ساطعة ال يمكف حجبيا، كىي كجو اإلعجاز الذم أجمع عميو المتقدمكف 
كال يخفى أٌف في المغة العربية التي كسعت كتاب اهلل مقكمات كمميزات أىمتيا ألف تحمؿ . كالمتأخركف

أعظـ كتاب عرفتو البشرية، بعض ىذه المقكمات كاف أصيبلن فييا، ككفرة مفرداتيا كتعدد أساليبيا، 
كعذكبة كقعيا، كجاء كتاب اهلل فضاعؼ جماليا كأضاؼ إلى أساليبيا، كزٌينيا بنجـك آياتو التي ال 

كيكفي ىذه المغة فخران أٌف اهلل . ىي بالشعر كال ىي بالنثر، كالتي لـ يعرؼ اإلنس كالجٌف ليا مثيبلن 
. اصطفاىا كحباىا الخمكد بخمكد كتابو، كاالنتشار بانتشاره

الخالد عمى مٌر العصكر كاألزماف، الشامؿ لكؿ ما يتعمؽ - عٌز كجؿٌ - كال يخفى كذلؾ أٌف كتاب ربنا 
بحياة اإلنساف، كالذم ىك دستكر لجميع األمـ كالحضارات، حيف احتكل كؿ ىذا بيف دفتيو فٌعؿ 

. الكثير مف مفردات المغة كتراكيبيا بما يتناسب كما احتكاه مف عقيدة كتشريع كقصص كغيرىا

صدقي البيؾ باعتبارىا مظيران مف مظاىر اإلعجاز العددم في .عف ىذه المفردات الكثيرة يتحٌدث أ
 :عمي حممي مكسى، فكاف مما قالو.القرآف الكريـ، كىك ينقؿ كبلمو عما كتبو أ

إذا حددنا األلفاظ بأنيا األسماء كاألفعاؿ دكف الحركؼ فإننا نجد أٌف عدد ألفاظ القرآف ىك "
لفظان ىي أسماء  (557)كلكي نتعرؼ عمى أصكؿ ىذه األلفاظ نجد أنيا تحتكم عمى. (51899)

مرات، كاسـ إبراىيـ  4- صمى اهلل عميو كسمـ-األنبياء، كالرسؿ، فعمى سبيؿ المثاؿ كرد اسـ محمد 
لفظان مف أصؿ غير  (167)كما أٌف مف بيف ألفاظ القرآف الكريـ ... مرة(69)-عميو السبلـ- 

التي كردت  (سمسبيؿ)التي كردت مرتيف ك (خردؿ)التي كردت ثبلث مرات ك (برزخ)مثؿ ... ثبلثي
... مرة كاحدة

لفظان  (51175)أما غالبية ألفاظ القرآف الكريـ كىي األلفاظ ذات األصؿ الثبلثي فقد بمغ عددىا 
. 1"مف مجمكع ألفاظ القرآف الكريـ% 98بنسبة 

كنسبة الجذكر الثبلثية : "كيتابع الحديث عف نسب الجذكر الثبلثية التي تبدأ ببعض الحركؼ، ثـ يقكؿ
، كىذا يعني أف ما كرد في القرآف الكريـ مف جذكر ثبلثية يمثؿ أكثر %34الكاردة في الصحاح ىي 

. 2"مف ثمث جذكر  المغة العربية الثبلثية

                                                 

. 29، ص(ىػ1401)البيؾ،- 1
 .31-30، ص(ىػ1401)البيؾ،- 2
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كالذم يمعف النظر فيما قااله يجد أٌنو مف قبيؿ اإلعجاز الببلغي، فميس اإلعجاز في مجرد كثرة 
ال لكانت معاجـ المغة ىي أكثر الكتب إعجازان، إنما الميـ اختيار األلفاظ ككيفية الربط  األلفاظ، كا 

نما يقـك الكبلـ بيذه -:"1مما سبؽ ذكره–في رسالتو حيف قاؿ - رحمو اهلل-بينيا كما بٌيف الخطابي   كا 
ذا تأممت القرآف كجدت ىذه األمكر . لفظ حامؿ، كمعنى بو قائـ، كرباط ليما ناظـ: األشياء الثبلثة كا 

. 2"منو في غاية الشرؼ كالفضيمة

صدقي البيؾ يؤيد ىذا القكؿ، يظير ذلؾ مف خبلؿ بعض عباراتو، كقكلو بعد الحديث عف الجذكر .كأ
إذف اإلعجاز ىنا ليس عدديان، فأم ، 3"كىذا إعجاز ببلغي رائع:"الثبلثية التي ذكرت في القرآف الكريـ

كتاب قد يحتكم عمى عدد مف األلفاظ يقرب مما احتكاه كتاب اهلل، كلكف أم كتاب يمكف أف يتعامؿ 
. مع ىذه األلفاظ كما تعامؿ القرآف معيا ؟ يقينان ال يكجد، كىذا ىك صمب اإلعجاز كحقيقتو

 
: المترابطة في القرآف ك أعداد الكممات المتضادةفيالتساكم كالتناسب  4:المطمب الرابع.3.5

كىك إحصاء تكرار الكممة مف القرآف الكريـ، كالبحث عف عبلقة بيف نتائج ىذا اإلحصاء كنتائج 
. إحصاء كممة أخرل مع كجكد رابط بينيما

يساكم تكرار كممة  (الدنيا)أما العبلقة بيف التكراريف فقد تككف التساكم، كقكليـ إٌف تكرار كممة 
مرة، كىذا (36)كمشتقاتيا ىك  (اليسر)أك التناسب كقكليـ أٌف تكرار كممة . 4(115)كيساكم  (اآلخرة)

كقد يطرح رابط ثالث غير التساكم . 5مرة(12)كمشتقاتيا كىك (العسر)ثبلثة أضعاؼ تكرار كممة 
( 697)كمشتقاتيا كمرادفاتيا  (الكفر)كالتناسب يربط بيف الكممتيف كقكليـ إٌف الفرؽ بيف تكرار كممة 

كىك عدد سكر  (114)مرة، ىك (811)-بدكف مرادفات–كمشتقاتيا  (اإليماف)مرة، كتكرار كممة 
. 6القرآف الكريـ

، أك (الحياة)ك (المكت)، ك(اآلخرة)ك (الدنيا)كأما الرابط بيف الكممتيف فقد يككف التضاد ككممتي 
كقد . ، كنحك ذلؾ(الجياد)ك (المسممكف)، ك(الديف)ك (السجكد)ككممتي -حسبما يسمكنو-التكافؽ 

 (الشقاء)مف جية، ك (النطفة)ك (الطيف)يككف الرابط غامضان أك صعب التصكر، كالرابط بيف 

                                                 

.  مف ىذه الرسالة14ص- 1
. 27صص ص، (ىػ1387 )خمؼ اهلل ك سبلـ، - 2
. 31، ص(ىػ1401)البيؾ،- 3
. 7، ص(ىػ1407)نكفؿ، : أنظر- 4
. 90ص- 5
. 88ص- 6
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، فصحيح أف الطيف كالنطفة ىما أصؿ كؿ إنساف، كالشقاء جزء مف حياتو، 1كمشتقاتو مف جية أخرل
لكف الناس ليسكا جميعان أشقياء، فمنيـ شقي كسعيد، فمماذا لـ تتساكى مشتقات السعادة معيما ؟ 

 2...ككالعبلقة بيف المصير كاألبد كاليقيف

في العصر  كأكؿ مف عرؼ عنو االىتماـ ًبعىٌد كممات القرآف الكريـ كالبحث عف عبلقات بيف أعدادىا 
فقد أكرد جممة مف األلفاظ القرآنية كتعداد مرات -. رحمو اهلل تعالى-الحديث ىك اإلماـ النكرسي 

 .3تكرارىا في القرآف الكريـ
 

: ؿ عمى كممات القرآف الكريــٌ تطبيؽ حساب الج: المطمب الخامس 3.5.5

ىك كتابة األعداد بحركؼ يعادؿ كؿ منيا عددان معمكمان، كذلؾ كفؽ الترتيب : حساب الجٌمؿ
أبجد ىكز حطي : ، كاألبجدية ىي حركؼ اليجاء العربية المرتبة في الكممات الثماني التالية4األبجدم

ليؾ البيا.5كممف سعفص قرشت ثخذ ضظغ :  حسب الترتيب المشرقيفكا 

، 30=، ؿ20=، ؾ10=، م9=، ط8=، ح7=، ز6=، ك5=، ىػ4=، د3=، ج2=، ب1=     أ
، 300=، ش200=، ر100=، ؽ90=، ص80=، ؼ70=، ع60=، س50=، ف40=ـ
. 1000=، غ900=، ظ800=، ض700=، ذ600=، خ500=، ث400=ت

:      أما الترتيب المغربي

، 30=، ؿ20=، ؾ10=، م9=، ط8=، ح7=، ز6=، ك5=، ىػ4=، د3=، ج2=، ب1=     أ
، 300=، س100=، ر100=، ؽ90=، ض80=، ؼ70=، ع60=، ص50=، ف40=ـ
  .  6"1000=، ش900=، غ800=، ظ700=، ذ600=، خ500=، ث400=ت

، 6=، ك5=، ىػ4=، د3=، ج2=، ب1=أ: كأما القيـ التي أعطيت لمحركؼ فيي عمى النحك اآلتي
، 80=، ؼ70=، ع60=، س50=، ف40=، ـ30=، ؿ20=، ؾ10=، م9=، ط8=، ح7=ز

                                                 

. 212-211، ص(ىػ1407)نكفؿ، : انظر- 1
. 227-226، ص(ىػ1407)نكفؿ، : انظر- 2

http://www.alargam.com/prove/ragm501.htm 15/4/1427  -3 
. 284ص1، ج(ىػ1414)التكنجي كاألسمر،: انظر- 4
 .11ص1، ج(ىػ1414)التكنجي كاألسمر،- 5

 .1/284المعجـ المفصؿ، - 6
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، 700=، ذ600=، خ500=، ث400=، ت300=، ش200=، ر100=، ؽ90=ص
. 10001=، غ900=، ظ800=ض

كأما ما يعتمد عميو القائمكف بإدخاؿ ىذا الحساب عمى الحسابات القرآنية فيك حديث أكرده السيكطي 
.  في تفسيرييما، كالبخارم في تاريخو، سيأتي ذكره الحقان 2كابف جرير

كقد ذكر بعض المفسريف كابف جرير حساب الجٌمؿ ضمف األقكاؿ التي كردت في تفسير الحركؼ 
المقطعة في أكائؿ السكر، إال أٌف المحققيف منيـ أنكركا ىذا القكؿ كاستقبحكه، كسيأتي بياف ذلؾ في 

. الفصؿ الثالث

كأما في العصر الحديث فأبرز المتحمسيف ليذا النكع مف الحساب ىـ أصحاب اإلعجاز العددم، 
حيث أدخمكه ضمف الحسابات القرآنية كاعتمدكه في الكصكؿ إلى بعض األعداد التي ليا داللتيا في 

كقد يككف ليذا :"بساـ جرار.كيعتقد بعضيـ أنو ربما كاف ليذا الحساب أصؿ ديني، يقكؿ أ. نظرىـ
كبعد أف يكرد حديث استنباط الييكد عمر ىذه األٌمة مف الحركؼ المقطعة،  . 3"الحديث أساس ديني

معتبران أٌف الرسكؿ صمى اهلل عميو كسٌمـ قد أقرىـ في استنباطيـ، كبعد أف يذكر ضعؼ ىذا الحديث 
: يقكؿ

ينفي أف يككف لحساب الجٌمؿ -صمى اهلل عميو كسمـ–كلكف في المقابؿ لـ يرد شيء عف الرسكؿ "...
ف كاف اإلثبات أرجح عمى ضكء ىذا . أساس ديني الميـ أٌنو لـ تقـ الحجة عمى النفي أك اإلثبات، كا 

كال نستطيع أف نبني عمى ىذا الرجحاف، كلكف يمكف لنا باالستقراء أف نثبت أٌف . الحديث الضعيؼ
القرآف الكريـ اٌدخر بعض األسرار في كممات أك جمؿ، أم أف القرآف الكريـ استخدـ ىذا االصطبلح 

 4!"كما الذم يمنع ذلؾ، كقد نزؿ القرآف بالمساف العربي؟. الذم تكاطأت عميو المغات السامية

كقد تعددت كجكه استعماؿ حساب الجٌمؿ في إطار اإلعجاز العددم، فحسبكا بو بعض عبارات 
: بساـ جرار.القرآف، كما في قكؿ أ

                                                 

. 284ص1، ج(ىػ1414)التكنجي كاألسمر، - 1
ىػ، إماـ قارئ مفسر فقيو مؤرخ، قيؿ 225ىػ، كقيؿ 224ىك محمد بف جرير بف يزيد اآلممي الطبرم، كلد سنة - 2

عف تأكيؿ آم  (ىػ1408)تفسير الطبرم، : عبلمة عصره كفقيو زمانو، كىك صاحب تصانيؼ كثيرة مف أىميا: عنو
كابف . 234، ص(ىػ1416)ابف النديـ، : انظر]. ىػ310القرآف، كتاريخ األمـ كالممكؾ، كاختبلؼ الفقياء، تكفي سنة 

[ 107ص2، ج(ىػ1400)كابف الجزرم، . 332ص3، ج(ـ1968)خمكاف،
. 51، ص(ىػ1419)جرار، - 3
. 54-53، ص(ىػ1419)جرار، -  4
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كجٌمؿ ىذه . (69:آؿ عمراف) ﴿لمذم ببكة مباركان﴾: عٌرؼ المسجد الحراـ في القرآف الكريـ بأنو"     
كجٌمؿ ىذه . (1:األسراء) ﴿الذم باركنا حكله﴾:كعٌرؼ المسجد األقصى بأنو. (1063)العبارة ىك 

 1!"، ىذه مجرد مبلحظة، كلكف ماذا يعني ىذا التساكم في القيمة العددية؟(1063)العبارة أيضان 

: كاستخدمكه في حساب جٌمؿ كممات مف القرآف كما في قكلو
، (السبت)كردت خمس مرات  (سبت)بالرجكع إلى المصحؼ الشريؼ كجدت أف كممة "...     

ككفؽ حساب الجٌمؿ فإٌف القيمة العددية . مرات (7)، كعميو يككف المجمكع (يسبتكف، سبتيـ)كمرتيف 
سنكات مف  (6)ككما رأينا فإٌف السبكت ىك السنة السابعة التي يسبقيا . (493)ىي (السبت)لمكممة 

سنكات؟ قمت بضرب قيمة السبت في  (6)فما ىي الػ. العمؿ، كيككف االنقطاع في السنة السابعة
كىذا ىك عدد السنيف مف بداية العاـ  (2958=6×493: )فكاف الناتج(6)حساب الجٌمؿ بالعدد 

. 2"(ـ2022)إلى نياية العاـ (ـ.ؽ935)

بساـ . بؿ استخدمكه في إيجاد التكافؽ بيف عبارات مف غير القرآف كما فعؿ أ،كليس في القرآف كحسب
. 3(قمرية)ك  (رقيمية)جرار حيف حسب جٌمؿ 

: 4، كما في األمثمة اآلتية19        كما كقامكا بالربط بيف ىذا الحساب كالرقـ 
  (.19×19)أم  (361)قيمتيا العددية  (بنك إسرائيؿ)عبارة 

  (.19×19)أم  (361)قيمتيا العددية  (المسجد األقصى)عبارة 

  (.22×19=418)قيمتيا العددية  (المسجد الحراـ)عبارة 

بساـ جرار الكاتب الكحيد الذم استعمؿ حساب الجٌمؿ في الحسابات القرآنية، فقد استعممو .كلـ يكف أ
كغيره، إال أٌنو كاف أكثر مف ربط بيف ىذا الحساب 5"أسرع الحاسبيف"عاطؼ صميبي في كتابو .أ

كيجب التنبو ىنا إلى أٌف حساب الجٌمؿ ىك مجٌرد : "كاإلعجاز العددم، ىذا مع قكلو في أكائؿ أبحاثو
. 6..."اصطبلح بشرم، كيقتضي أف تحمؿ الكممات الكثيرة العدد نفسو

  

: كأعداد أخرل19العدد  6:المطمب السادس.3.5

                                                 

. 54، ص(ىػ1419)جرار، -  1
. 97،  ص(ىػ1417)جرار - 2
. 88-87صص ص، (ىػ1420)جرار : انظر- 3
. 94-93صص ص،  (ىػ1417)جرار : انظر- 4
5 -15/4/1427 http://www.alargam.com/prove/ragm132.htm 
. 92، ص(ىػ1417 )،جرار- 6
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أىمية خاصة في الدراسات العددية لمقرآف الكريـ، حيث اعتيًبر كمنذ الدراسات األكلى  (19)لمعدد 
فكاف ىذا العدد ىك محكر دراسات رشاد خميفة . أساسان مف األسس التي قاـ عمييا اإلعجاز العددم

: الذم تحٌدث عف أىميتو قائبلن 
ما ىك السر الذم سيثبت لمعالـ أصالة القرآف كحمايتو األبدية مف أم تحريؼ؟ ما ىي المعجزة      "

أف تنكشؼ في زمف الحؽ؟ - سبحانو- في القرآف الكريـ، كشاء –سبحانو - التي أخفاىا اهلل 

بعد دراسة ىذا الكتاب دراسة دقيقة كاعية سيكتشؼ القارئ أٌف الكصؼ التفصيمي ليذا السر المختفي 
!! 1""السر المختفي"تعني " المدثر"كأٌف كممة " المدثر"مكجكد في سكرة 

ىنا " تسعة عشر"كيبلحظ أنو في الكقت الذم نجد فيو أرقاـ القرآف الكريـ معرفة، فإٌف الرقـ :"ثـ يقكؿ
. 2""حسابيان بحتان "يقؼ كحده بدكف تعريؼ، مما يدٌؿ عمى ككنو 

كىك بعد ذلؾ يبني بحثو كامبلن عمى ىذا العدد، كقد ذكر لو األستاذ بساـ حسابات لفؽ فييا ليحافظ 
. عمى النظاـ الذم يعتقد كجكده

عجيبة تسعة عشر بيف تخمؼ "كىذا العدد محكر أساسي في دراسات بساـ جرار الذم بٌكر بكتابو 
فدافع فيو عف ىذه الفكرة معتبران أٌف المنيج الصحيح يتطمب عدـ " المسمميف كضبلالت المدعيف

. 3رفض ىذا الرقـ لما يحيط بو مف البدع، كقد سبؽ ذكر ذلؾ

إذا كجدنا نتيجة لبلستقراء، أٌف ىناؾ :" كفي حديثو في تفسير اآلية الثبلثيف مف سكرة المدثر يقكؿ
، مفيكمة بشكؿ أفضؿ؟ أال يصمح (31)، فيؿ تصبح اآلية (19)إعجازان عدديان يقـك عمى العدد 

. 4..."، أف يككف اختباران كابتبلء لمكفار، إذ تقاـ بو عمييـ الحجة؟ (19)اإلعجاز القائـ عمى العدد 
: كيقكؿ مؤكدان أىمية ىذا العدد

، فإٌف ذلؾ يعني أٌف البشر سيصمكف عف 5ذكرل لمبشر كما نٌص القرآف الكريـ (19)إذا كاف العدد  "
فاألقرب إلى العقؿ كالمنطؽ أف . طريؽ ىذا العدد إلى اليقيف الذم ىك ذكرل كعظة كحجة كعظة

عمى اعتبار أف  (19)نقكؿ إٌف ذلؾ سيككف عف طريؽ اإلعجاز العددم القائـ عمى أساس العدد 
. 6"اليقيف ال يتحصؿ إال عف دليؿ قاطع، كال شٌؾ أف المعجزة ىي دليؿ قاطع

                                                 

 .5، ص(ـ1983)خميفة، - 1

 .6، ص(ـ1983)خميفة، - 2

.  مف ىذه الرسالة44ص- 3
. 44، ص(ىػ1410)جرار، - 4
. ، لمعرفة ما إذا كاف القرآف قد نٌص عمى ذلؾ أـ ال"النص"سيأتي تكضيح معنى- 5
. 21، ص(ىػ1419)جرار، - 6
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(: 19)كمف األمثمة عمى اإلحصاءات المرتبطة بالعدد 
  1سكرة (19)بيف البسممة الغائبة في سكرة التكبة كالبسممة الزائدة في سكرة النمؿ. 

  2(3×19)قافان، كىذا يساكم  (57)عمى " الشكرل"ك"ؽ"تحتكم كؿٌّ مف السكرتيف. 

  ـي جنكدى رٌبؾى ًإاٌل -:كما يقكؿ بساـ جرار-مف سكرة المدثر جممة معترضة  (31)في اآلية ﴿كما يعم
 .3حرفان (19) ىي عبارة عف هك﴾

  4(19×19)أم  (361)ىك - حسب الرسـ العثماني"-المسجد األقصا" جٌمؿ عبارة. 

  ىاركف"ككرد اسـ نبي اهلل  (18)في سكرة القصص - عميو السبلـ"- مكسى"تكرر اسـ نبي اهلل - "
ىذا مع  (19)في سكرة القصص ىك (مكسى كىاركف)مرة كاحدة، كعميو يككف تكرار - عميو السبلـ

 .5 مبلحظة أنيما االسماف الكحيداف الكارداف في سكرة القصص مف أسماء األنبياء

 آية، أم  (57)يصبح عددىا  (المٌدثر)إذا أضفنا البسممة إلى آيات سكرة : "بساـ جرار.يقكؿ أ
( 19)يتكرر في سكرة المٌدثر؛ فيك عدد كممات أكؿ  (57)كالبلفت لمنظر أٌف ىذا العدد . (3×19)

 .6("19)، كالتي تتحدث عف العدد (31)آية، كىك عدد كممات اآلية 

 " الفاتحة سبع آيات، فإذا كتبنا أرقاـ اآليات متسمسمة مف اليميف إلى اليسار، يتككف لدينا رقـ ىك
ذا كتبنا عدد أحرؼ كؿ آية، . (402859×19(=)7654321(: )19)مف مضاعفات العدد  كا 

 (:19)متسمسمة مف اليميف إلى اليسار يتككف لدينا رقـ ىك مف مضاعفات العدد 

 7   6   5   4   3   2   1:           اآليات
 43 18 19 11 12  17   19: عدد األحرؼ
 7("2272732164301×19(=)43181911121719): كىذا العدد

عمى اإلحصاءات  (19)تدؿ األمثمة السابقة عمى تعدد األشكاؿ التي أدخؿ مف خبلليا العدد 
القرآنية، فتارة بمجرد عٌد الحركؼ كالكممات كاآليات، كتارة بجمع األعداد أك طرحيا، كأخرل بقسمة 

ىك  (19)، بؿ كتعددت طرؽ كتابة األرقاـ كما شاىدنا في المثاؿ األخير، فالعدد (19)األعداد عمى 
. الذم يفرض ذلؾ، كأم طريقة تكصؿ إليو فبل بٌد مف االىتماـ بيا كعرضيا

                                                 

. 54، ص(ـ1983)خميفة،  :انظر- 1
. 60-58المصدر السابؽ، ص: انظر- 2
. 23، ص(ىػ1419)جرار، - 3
. 55، ص(ىػ1419)جرار، - 4
. 59، ص(ىػ1419)جرار، : انظر- 5
. 45، ص(ىػ1410)جرار، - 6
. 50-49، ص(ىػ1410) جرار، - 7
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؛ بؿ خرج مف الباحثيف في اإلعجاز العددم مف يتحدث عف إعجاز (19)كلـ يقؼ األمر عند العدد 
حيث قاـ أحدىـ بإجراء حسابات 13أرقاـ أخرل كاحتبلليا مكانة مركزية في القرآف الكريـ، كالعدد 

: كما يمي (19)تتعمؽ بو كتربط بينو كبيف العدد 

(  6 + 7)  (الناس  )كآخر سكرة مف القرآف  (الفاتحة  )مجمكع آيات أكؿ سكرة مف القرآف "       
 كآخر  ما عمـ اإلنساف ما  لـ يعمـ﴾....... ﴿اقرأ باسـ كما أف أكؿ القرآف نزكال  .  (13)يساكم 
: البقرة) ﴿كاتقكا يكما ترجعكف فيه إلى ا ثـ تكفى كؿ نفس ما كسبت كهـ ال يظممكف﴾: أنزؿ
يساكم   (54 + 76)كبذلؾ يككف  (54)كعدد حركؼ األخيرة  (76)، عدد حركؼ األكلى ( 281

(.   10  × 13) كىك (130)

معان، أىٌكؿ سكرة في ترتيب المصحؼ المبتدئة بالحركؼ المقطعة  (19)ك (13)كيقرف بعضيـ الرقميف 
 × 13)كيساكم   (52)كآخرىا ىي القمـ عدد آياتيا  (22 × 13)كيساكم  (286)ىي البقرة آياتيا 

كممة،  كما أف  (19)عدد كمماتيا ( آخر آية مف السكرة) مف سكرة الممتحنة  (13)، كما أف اآلية (4
ذا قيؿ لهـ آمنكا كما آمف : كممة ىي (19)أكؿ آية  قرآنية في المصحؼ كالتي تتككف مف  ﴿كا 

 مف 13 كىي اآلية الناس قالكا أنؤمف كما آمف السفهاء أال إنهـ هـ السفهاء كلكف ال يعممكف ﴾
 عمى ىذه الشاكمة مستعينا بأعداد اآليات 19 ك 13البقرة ،كىكذا يمضي في تعداد ظكاىر العدديف 

. 1"في السكر كأرقاـ اآليات

معجزة القرف "، فقد أٌلؼ ابف خميفة عميكم كتابو (7)ك (3)كقاـ بعضيـ بالبحث في أىمية الرقميف 
ذكر فيو أمثمة كثيرة لثبلثيات في القرآف الكريـ، " العشريف في كشؼ سباعية كثبلثية القرآف الكريـ

 (اعبدكا)أقكاميـ إلى عبادة اهلل بصيغة األمر  (شعيب كنكح كصالح كعيسى  )منيا أٌف دعكة األنبياء 
فقد كرد الخطاب عمى لسانو مرة كاحدة، - عميو السبلـ-أما إبراىيـ . قد كردت ثبلث مرات لكؿ منيـ 

. كعيسى كمكسى معا ثبلث مرات أخرل لكؿ منيما، كما كرد خطاب الضاليف مف قريش ثبلث مرات
﴿كىاٍعبيد في قكلو تعالى : ثبلث مرات  (اعبد  )ككرد خطاب اهلل لرسكلو محمدان صمى اهلل عميو كسمـ 

تَّى يىٍأًتيىؾى اليىقيف﴾ بَّؾى حى  ( 2: الزمر)  ﴿فاٍعبيد اى ميٍخًمصان لىهي الٌديف﴾كقكلو تعالى  ( 99: الحجر)  رى
ًمٌيا ﴾كقكلو تعالى  ـي لىهي سى -كىك ال يذكر ىنا قكلو . (65:مريـ) ﴿ فاٍعبيٍداي كىاٍصطىًبر ًلًعبادىًته هىؿ تىٍعمى

كىكذا يمضي في تعداد ثبلثيات أخرل . (66:الزمر) ﴿بؿ ا فاعبد ككف مف الشاكريف﴾-: تعالى
.  في القرآف الكريـ

                                                 

  http://www.al-mishkat.com/khedher  ، ك  http://www.alargam.com/prove/ragm501.htm -

1 

. محمد زكي خضر، كاتب المقاؿ مف ىك صاحب ىذه اإلحصاءات. كال يذكر د. 15/4/1427
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، كسباعية أمر اليبكط، كسباعية أمر -جؿ كعبل-األمر بالسجكد لمخالؽ : أما السباعيات فمنيا
صمى اهلل -أقيمكا الصبلة كآتكا الزكاة بعد النداء، كسباعية األمر باالستغفار المكجو إلى رسكؿ اهلل 

. 1عميو كسٌمـ

                                                 

، ابف خميفة عميكم،  دار األيماف، دمشؽ، الكريـمعجزة القرف العشريف في كشؼ سباعية كثبلثية القرآف : انظر- 1
-http://www.al  لـ أحصؿ عميو، قرأت بعض ما جاء فيو عبر المكقع).ـ1983-ىػ1403، 1ط

mishkat.com/khedher  ك، http://www.alargam.com/prove/ragm501.htm15/4/1427 )
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 :لمحركؼ استخداـ الترتيب الهجائي :المطمب السابع3.5.7

، كقد استخدمو بعض مف كتب في (...أ،ب،ت،ث،)كىك الترتيب المعركؼ المتداكؿ لمحركؼ العربية 
اإلعجاز العددم،  كاألستاذ فريد قبطني في كتابيو في حساب قيـ عدد مف الكممات ككممة لفظ 

، (1،23،23،26)، حيف قاؿ إٌف أرقاـ ترتيب حركفيا حسب الترتيب اليجائي ىك "اهلل"الجبللة 
.  1(19 = 2+6+2+3+2+3+1)كمجمكع ذلؾ 

ىؿ اإلعجاز كفؽ الترتيب اليجائي، أـ كفؽ الترتيب األبجدم؟ : كىنا سؤاؿ ال بٌد منو

: افتراض منظكمات عددية : المطمب الثامف3.5.8

عاطؼ صميػبي حيف افترض كجكد . افتراض منظكمات عددية، كما فعؿ أفقد أباح بعضيـ لنفسو 
فعميو أجيز أف أفترض كجكد أحرؼ مقطعة : "...لكؿ حرؼ مف الحركؼ، كعمؿ ذلؾ بقكلو" تراميز"
... ,غير منظكرة عمى رأس كؿ سكرة مف السكر التي ال يكجد في مطمعيا أحرؼ مقطعة (كرمكز)

دليبلن " صحة النتائج"فقد عٌد ما يعبر عنو بػ-كما ترل- ك.2"كىك افتراض سميـ المنحى لصحة نتائجو
 .  3عمى صحة افتراضاتو

 :المتسمسالت العددية : المطمب التاسع3.5.9

عزايزة عندما انتقى آيات مف القرآف الكريـ تشكؿ أعداد حركفيا ككمماتيا، أك .كذلؾ حسب تعبير أ
أعداد حركؼ كمماتيا متسمسبلت عددية، كقد حشد في كتابو مئات اآليات بيذه الطريقة ليدلؿ عمى 

 .4صحة ىذا المظير مف مظاىر اإلعجاز العددم

 

                                                 

 .196، ص(ت.ب)قبطني، : انظر- 1

2- http://www.atefbook.0catch.com/index.htm14/8/200463، ص.ـ.  

.  مف ىذه الرسالة77ص- 3
. مف ىذه الرسالة68-67صص ص- 4
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 تطبيقات اإلعجاز العددم 3.6:المبحث السادس
      

ظير جميان مف خبلؿ ما كيؼ تعددت المظاىر التي عيًرض مف خبلليا اإلعجاز العددم مف قبؿ 
القائميف بو، كلـ يتكقؼ األمر عند تمؾ المظاىر، بؿ تعداىا إلى تطبيقات تستفاد منيا كتزيد مف 

كليس مف الغريب أف ترتبط الكممة القرآنية بالحقائؽ العممية، أك األحداث -. كما يقكلكف–فائدتيا 
. التاريخية أك اإلخبار بالغيب، فاتساع داللة الكممة مف القرآف لتشمؿ مجاالت متنكعة أمر ال شٌؾ فيو

كلكنيـ يتحدثكف في ىذه التطبيقات عف عبلقة بيف األرقاـ التي يخرجكف بيا مف حساباتيـ كبيف 
 العممية كالتاريخية، كىنا تظير خطكرة ما رأيناه مف غياب األسس المتينة لطرؽ استخراج تالدالال

األعداد مف كتاب اهلل، مما قد يؤدم إلى الربط بيف كتاب اهلل كأمكر ظنية غير ثابتة ال عقبلن كال 
. نقبلن 

: كسكؼ أتناكؿ ىذه التطبيقات في المطالب اآلتية

: ربط األعداد بالحقائؽ العممية : المطمب األكؿ3.6.1

فقد تحدث أصحاب اإلعجاز العددم عف الربط بيف األعداد المستخرجة مف كتاب اهلل كبيف بعض 
كما في . عدناف الرفاعي كغيرىما.بساـ جرار ـك.الحقائؽ العممية، كممف كتب في ىذا المكضكع أ

 :المثاليف اآلتييف

كربط النتائج بالعدد الذرم  (الحديد) سكرة مف أفٌ عمىبساـ جرار .أحسابات ما ذكره مف األمثمة -  1 
ىي آخر سكرة في النصؼ األكؿ مف سكر القرآف الكريـ، كىي السكرة الكحيدة كالكزف الذرم لمحديد

( 57)كترتيبيا في المصحؼ ىك . التي سميت باسـ عنصر مف عناصر المادة المعركفة في الطبيعة
( حديد)أما كممة . (57(= )4+10+4+8+30+1): (الحديد)كالممحكظ أف ىذا ىك جٌمؿ كممة 

ىك  (57)ىك العدد الذرم لعنصر الحديد، كالعدد  (26)كالعدد . (26(= )4+10+4+8)فجٌمميا ىك 
 .1الكزف الذرم لعنصر الحديد

 مجمكع كركد حديثو عف عدناف الرفاعي مف ربط اإلعجاز العددم بالحقائؽ العممية.كمما ذكره ـ-  2
أف العبلقة العددية ما بيف ىذه الكممات ىي ذاتيا العبلقة العددية ك (يبسان – البر – البحر  )كممات 

مٌرة ككممة  (12)كممة البر ترد يقكؿ أٌف ؼ، التي تربط نسبة اليابسة ك الماء عمى سطح الكرة األرضية
ك . .مٌرة( 32)ك كممة البحر المعٌرفة ترد . .مٌرة ( 13 )أم أف المجمكع ىك . .كاحدةيبسان ترد مٌرة 

                                                 

 .مف ىذه الرسالة61 كص.57، ص(ىػ1419)جرار، : انظر- 1
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 13/45 :ىيك تككف نسبة اليابسة .. 45 ( = 32+ 13 )ىكذا يككف مجمكع كركد ىذه الكممات ىك 
. 1 %71 = 32/45 :ىيك نسبة الماء  % 29= 

                                                 

 www.alargam.comhttp://www.alargam.com/prove/ragm :انظر- 1
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 :ربط األعداد باألحداث كالتكاريخ : المطمب الثاني3.6.2

تحدثت في مبحث سابؽ عف بعض ما ركم مف الربط بيف العدد القرآني كاألحداث التاريخية كالذم 
ركم حكؿ الربط بيف سكرة القدر كمدة حكـ بني أمية، كقد تناثرت بعض ىذه المحاكالت عبر التاريخ 

.        اإلسبلمي إلى أف تكثفت كبرزت في العصر الحالي عمى أيدم الباحثيف في اإلعجاز العددم
بساـ جرار مف خبلؿ حسابات أجراىا عمى قصة أصحاب الكيؼ، .كمثاؿ ذلؾ ما تكصؿ إليو أ

كسكرة اإلسراء، فقد رأل أٌف ىناؾ معطيات تدؿ عمى أٌف بداية التأريخ العبرم ىي قصة أصحاب 
: الكيؼ، فقاؿ

نظران لعدـ منطقية الزعـ الييكدم بأٌف التاريخ العبرم يرجع إلى بداية ظيكر اإلنساف عمى األرض "
بناءن عمى مبلحظاتنا العديدة في قصة أصحاب الكيؼ في القرآف الكريـ، فقد قمنا بكضع النظرية 

: التالية
. 1"(التاريخ العبرم يرجع إلى بداية نـك أصحاب الكيؼ)

، كيقسـ التاريخ منذ قصة أصحاب (309)، يجد أٌف ىناؾ أىمية لمعدد (19)كىك مع عنايتو بالرقـ 
، يجرم عدة حسابات يخرج (309)كالثانية دكرة الرقـ  (19)األكلى دكرة الرقـ : الكيؼ إلى دكرتيف

. 2مف خبلليا بما يدعـ نظريتو

: كىك يربط عدديان ما ليس مف القرآف بما ىك مف القرآف، فيقكؿ
كالحقيقة أٌف اسمؾ ىك ما اشتيرت . (يكسؼ)الكثير منا ال يعرؼ أٌف اسـ صبلح الديف األيكبي ىك "

يكسؼ بف )كال شٌؾ أٌف اسـ . بو، ألٌف األسماء ىي اصطبلحات تطمؽ مف أجؿ التمييز كالتعريؼ
فيك االسـ الحقيقي لذلؾ البطؿ، ألنو يعرِّؼ بو ( صبلح الديف األيكبي)أٌما . ال يعرِّؼ كال يميِّز (أيكب

إاٌل أٌف شيرتو . كمعمـك أٌف ىذا البطؿ قد خاض معارؾ كثيرة، كفتح ببلدان كاسعة. العرب كالعجـ
كعمى ضكء ما قمنا إليؾ ىذه . التي كانت الطريؽ إلى القدس كالمسجد األقصى (حطيف)جاءت بعد 

: المبلحظات العددية
 284 = (صبلح الديف األيكبي): جٌمؿ
 077 =(حطيف): جٌمؿ

( 19×19=361)= المجمكع 
 3!!"فتأٌمؿ....كفؽ رسـ المصحؼ (المسجد األقصا)كىذا المجمكع يساكم جٌمؿ 

 
                                                 

. 70-69، ص(ىػ1420)جرار - 1
. كما بعدىا69، ص(ىػ1420)جرار : انظر- 2
. 12-11، ص(ىػ1420)جرار - 3
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 :ربط األعداد بالغيبيات: المطمب الثالث 3.6.3

رشاد خميفة الذم اعتقد بارتباط الحركؼ المقطعة بعمر أمة .كمف أكىى األمثمة عمى ذلؾ ما ذكره د
" الحركؼ القرآنية فكاتح السكر"منذ بداية اإلسبلـ ارتبطت : "حيث يقكؿ-صمى اهلل عميو كسمـ-محمد 

ارتباطان مباشران مع عمر الرسالة المحمدية، كما يتضح مف الحدث التاريخي الذم نجد صكرتو عمى 
 كيقصد بذلؾ الحديث الذم 1."الصفحة التالية، كالذم تـٌ تصكيره مف كتاب تفسير البيضاكم المشيكر

: جاء فيو الييكد إلى النبي كحاكلكا تحديد عمر الديف اإلسبلمي مف خبلؿ فكاتح السكر، ثـ يقكؿ
مع ييكد المدينة عمى أٌف ىذه الحركؼ عمر الديف اإلسبلمي، كلما - عميو السبلـ-كىكذا اتفؽ النبي "

. ىك خاتـ النبييف، فإٌف نياية رسالتو تحدد مكعد نياية العالـ- عميو السبلـ-كاف محمد 

 ﴿إٌف الساعىةى آتيةه أكاد أخفيها﴾كلما كانت مشيئة اهلل سبحانو ىي الكشؼ عف مكعد نياية العالـ  
. 2"فمف الطبيعي أف يككف ىذا الكشؼ في رسالة اهلل الختامية، القرآف الكريـ (15:طو)

ثـٌ يقرر أٌف السبع المثاني ىي الحركؼ المقطعة، كاعتمادان عمى ذلؾ الحديث الضعيؼ يقرر أٌف 
-: تعالى-مجمكع جٌمؿ ىذه الحركؼ يساكم السنة التي سيككف فييا يـك القيامة، كيدعي أٌف قكلو 

، يخبر عف مكعد الساعة، كلست (87:الحجر) ﴿كلقد آتيناؾ سبعان مف المثاني كالقرآف العظيـ﴾
أم أٌف  (1709)ككاف مجمكع السبع المثاني ىك!! أدرم أم رابط خفي كصؿ بو إلى ىذه النتيجة

. الساعة ستقـك في ىذه السنة اليجرية

كال يخفى عمى أم مسمـ كال حتى عمى أم ناطؽ بالعربية سخافة ىذا القكؿ كبطبلنو، فقد ثبت 
بالنصكص القطعية نقبلن كنصان اختصاص اهلل سبحانو بمعرفة قياـ الساعة، كىذه حقيقة تعتبر مف 

المسممات التي ال يمكف النقاش فييا، كقد خاض في عمـ الساعة ككقتيا الجاىمكف في كؿ كقت، كما 
﴿يسألكنؾ عف الساعة أياف : قالو رشاد خميفة كغيره مف الكذب كاالفتراء، أجاب عميو قكؿ اهلل تعالى

قًتها ًإاٌل هك ثىقيمىت في السَّماكاًت كاألرض ال تأتيكـ إاٌل  ٌميها ًلكى ٌبي ال ييجى مرساها قؿ إنَّما ًعمميها ًعند رى
لكٌف أكثرى الٌناًس ال يٍعممكف﴾  بغتة يسألكنؾ كأٌنؾ حفي عنها قؿ إٌنما ًعمميها ًعندى اً كى

ـي الٌساعة﴾:كقد أعمف اهلل القاعدة األبدية في عمـ الساعة فقاؿ (187:األعراؼ) ٌد ًعم  ﴿إليه ييرى
 أدلة كاىية متساقطة تقكؿ بخبلفيا ال، فكيؼ نخالؼ ىذه النصكص القطعية كنتركيا إؿ(47: فٌصمت)
؟ !

                                                 

ناصر الديف أبك الخير عبد اهلل بف عمر البيضاكم الشافعي، مفسر : كالبيضاكم ىك. 217، ص(ـ1983)خميفة، - 1
ىػ 691المنياج كشرحو في أصكؿ الفقو، كأنكار التنزيؿ كأسرار التأكيؿ، تكفي سنة : عابد، مف مصنفاتو

[ 393-392صص ص5، ج(ىػ1406)، ابف العمادالعكرم: انظر].ىػ685كقيؿ
. 219-218صص ص، (ـ1983)خميفة، - 2
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كما كتبو . ـ(2022)بساـ جرار عف زكاؿ إسرائيؿ سنة .كمف محاكالت التنبؤ بالغيب كذلؾ ما كتبو أ
ـ، كغير ذلؾ مما (2008)أك  (2007)ـ، كزكاؿ أمريكا عاـ (2023)محمد سبلمة عف زكاليا عاـ .أ

. 1سبؽ الحديث عنو
 

      
           

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 

 .مف ىذه الرسالة57، كص48-47ص- 1
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الفصؿ الرابع 

اإلعجاز العددم بيف القبكؿ كالرد 
 

:  التاليةافحثامباؿكفيه 
 مقدمة 4.1: المبحث األكؿ

. االختبلؼ في اإلعجاز العددم 4.2
. محاكر الخبلؼ 4.3: االمبحث الثاني
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  مقدمة4.1

الفصؿ الثالث 

اإلعجاز العددم بيف القبكؿ كالرد 

ظير جميان مف خبلؿ ما سبؽ خطكرة مكضكع اإلعجاز العددم، كأىمية الكصكؿ مع تمؾ األفكار إلى 
آراء عممية مدركسة، تقٌدـ لؤلمة الحقيقة ناصعة جمية، دكف تدليس كال تزكير، كال تعصب كال تسرع، 

. مع تقديـ األدلة القاطعة التي تدعـ المكقؼ العممي كتقكيو

كآراء كيذه ال بٌد ليا مف دراسات عميقة كفؽ األسس الشرعية كالعممية، كال بٌد ليا مف مقارنة كمناظرة 
بيف اآلراء المطركحة تطرح الغث كتحتفظ بالسميف، كتمحؽ الشبيات كتقدـ لؤلمة ما يتفؽ مع دينيا 

. ككخطكة في سبيؿ ذلؾ أكتب ىذا الفصؿ مف ىذه الرسالة. كينفعيا في الدنيا كاآلخرة
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. الؼ في اإلعجاز العددماختخ اؿ:المبحث األكؿ4.2
 

بعد أف ظيرت كؿ تمؾ الدراسات المتعمقة باإلعجاز العددم، كطرحت أفكارىا في ساحة العمـ 
الشرعي، كاف ال بد مف أف تستفٌز ىذه الدراسات عمماء األمة ليدلكا بدالئيـ في مكضكعيا كيطرحكا 

أحمد أميف حجاج أٌكؿ ممخصان . آراءىـ فييا ما بيف مؤيد كمعارض، كعف ىذه المكاقؼ يتحٌدث أ
: إياىا في مكقفيف

مكقؼ يرٌدىا بدعكل أٌنيا أمكر تفكؽ فيـ البشر، فميس لنا الخكض فييا ال سيما أٌف األقدميف لـ " - أ(1
ًمٍعنا ًبهذا في آباًئنا ... ﴿: يبحثكا فييا، كعميو فميس لنا أف نبحث فييا، فكانكا كمف قالكا ما سى

ـ القائميف ببطبلف فكرة اإلعجاز العددم، فيقكؿ. 1(..."24:المؤمنكف) األىٌكليف﴾ لى ىؤالء يىضي كما :"كا 
كاف منيـ مف استدؿ عمى بطبلف االىتماـ بالعددية بقكلو إٌف عدد حركؼ العربية غير متفؽ عميو 

"...2. 

أما المكقؼ الثاني كعميو أكثر العمماء، فقد تبنكا الحذر لئبل يفتف المسممكف بما ىك غير متحكـ "  - ب(2
فاكتفكا برده إلى اهلل كرأكا أال يخكضكا فيو ما لـ يأتيـ عمـ عنو، كما لـ يحيطكا بأمره عمى . فيو

. 3..."بصيرة كيقيف

 لـ أجد بيف عممائنا األفاضؿ مف رفض فكرة  حيث إذكالحقيقة أٌنو ال بٌد مف التعميؽ عمى ىذا التقسيـ،
، بؿ إٌف لكؿ عالـ أدٌلتو التي يستند ا كلـ يبحثكا فيوااإلعجاز العددم لمجرد أٌف األكائؿ لـ يتحٌدثكا عنو

: ؿ فيما يأتيافحصرت األقك. إلييا في مكقفو مف ىذه الفكرة

 .التأييد المطمؽ ليذه الفكرة كاعتبارىا كجيان مف أكجو اإلعجاز في القرآف الكريـ - أ

 .الرفض المطمؽ ليذه الفكرة كعدـ قبكليا كجيان مف أكجو اإلعجاز - ب

 .التكسط بيف القكليف - ت

: كسأبيف ىذه األقكاؿ في المطالب الثبلثة اآلتية

                                                 

 .8، ص(ت.ب)قبطني،- 1

. 9، ص(ت.ب)قبطني،- 2
 .9، ص(ت.ب)قبطني،- 3
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:  المؤيدكف كأدلتهـ:المطمب األكؿ4.2.1

بساـ جرار، .فريد قبطني، كأ.محمد رشاد خميفة كأ.كمف أبرز مف تبنى ىذا المكقؼ ككتب فيو د
بؿ إٌف منيـ مف أعطى ليذا الكجو أىمية فاقت . كغيرىـ ممف سبؽ الحديث عنيـ كعرض مؤلفاتيـ

إال :"... خميفة عف ميزة اإلعجاز العددم فيقكؿ. يتحٌدث د. كؿ ما ذيًكر قبمو مف أكجو إلعجاز القرآف
أٌف جميع أكجو اإلعجاز التي ظيرت حتى اآلف كانت بدكف استثناء مبنية عمى آراء شخصية قابمة 
لمتفسير كالتأكيؿ، كتميزت جميعيا بالتحٌيز العاطفي الذم طمس عظمة ىذه األكجو المختمفة مف 
اإلعجاز رغـ أٌنيا بالطبع حقائؽ كاقعية، ككانت النتيجة الطبيعية لككف ىذه الدراسات تفسيرية، 

كاجتيادات بشرية أف رفضيا غير المسمميف كبرىافو كاؼو عمى أصالة القرآف الكريـ كأٌنو مف عند اهلل 
-. عٌز كجؿٌ -

فإٌنيا تقٌدـ لمعالـ ألٌكؿ مرة " معجزة القرآف الكريـ"أٌما المعجزة القرآنية التي نقٌدميا ىنا كالتي سٌميت 
معجزة مادية مممكسة في القرآف الكريـ ال تقبؿ الشٌؾ أك الجداؿ، كليست عرضة لمتفسير أك التأكيؿ 

. 1..."أك التضارب في اآلراء

كىذه ىي النتيجة األكلى ليذا اإلعجاز العددم، فيك يؤكد أٌف : "صدقي البيؾ. كفي تأييد ذلؾ يقكؿ أ
القرآف الكريـ مف عند اهلل تعالى، بشكؿ مادم عددم، ال يرٌده معاند، كال يرفضو مجادؿ، يبيت 

دكا ًبها -:تعالى-الكافريف، كيمجـ أفكاىيـ كعقكليـ، إال أف يككف ممف ينطبؽ عمييـ قكؿ اهلل  حى ﴿كجى
. 2("14: النمؿ) كىاستىيقىنىتها أىنفيسيهيـ ظيممان كىعيميٌكان فانظير كىيؼى كافى عاقبةي الميفًسديف﴾

 أدلة أصحاب هذا القكؿ: 

: الدليؿ األكؿ

كجد مف الباحثيف في اإلعجاز العددم مف اعتبر االستقراء ىك دليؿ اإلعجاز العددم،  : االستقراء
: بساـ جرار.كأٌنو ال حاجة إلى أدلة مف الكتاب أك السنة، يقكؿ أ

كتتمٌيز مسألة اإلعجاز العددم بأنيا قضية استقرائية بالدرجة األكلى، كمف ىنا فيي ال تحتاج "...
. إلى دليؿ نٌصٌي مف القرآف أك السٌنة، ألننا نتحدث عف ًبنية القرآف الكريـ حرفان، ككممة، كآية، كسكرة

                                                 

 .1، ص(ـ1983)خميفة، - 1

 .64-63صص ص، (ىػ1401)البيؾ،- 2
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أٌما القكؿ بأٌف ما اجتمع لدينا مف مبلحظات استقرائٌية يشٌكؿ إعجازان عددٌيان فمتركؾ لحكـ العقؿ 
. 1"السميـ

: عاطؼ صميػبي.كيقكؿ أ
أبشر بعمـ جديد مكنكف في القرآف الكريـ، يعتمد االستقراء كليس االجتياد ككسيمة لفيـ القرآف "

. 2"الكريـ

 : الدليؿ الثاني

ما أخرجو ابف إسحؽ كالبخارم في تاريخو كابف جرير في تفسيره عف ابف عباس عف جابر بف عبد 
 كىك يتمك فاتحة سكرة  مٌر أبك ياسر بف أخطب في رجاؿ مف ييكد برسكؿ اهلل : اهلل بف رئاب قاؿ

-تعممكف : ، فأتاه أخكه حيي بف أخطب في رجاؿ مف الييكد فقاؿ(1 )ذلؾ الكتاب﴾.﴿ألـ:البقرة 
. نعـ: فقالكا أنت سمعتو؟ قاؿ. ذلؾ الكتاب﴾.﴿ألـ:لقد سمعت محمدان يتمك فيما أنزؿ عميو - كاهلل

يا محمد، ألـ تذكر اٌنؾ تتمك فيما أنزؿ :  فقالكا فمشى حيي في أكلئؾ النفر إلى رسكؿ اهلل 
لقد : قالكا. نعـ: قد جاءؾ بيذا جبريؿ مف عند اهلل؟ قاؿ: قالكا. بمى: ؟ قاؿذلؾ الكتاب﴾.﴿ألـ:عميؾ

فقاؿ حيي بف . بعث اهلل قبمؾ أنبياء، ما نعممو بيف لنبي ليـ ما مدة ممكو، كما أجؿ أمتو غيرؾ،
األلؼ كاحدة، كالبلـ ثبلثكف، كالميـ أربعكف، فيذه إحدل كسبعكف :  عمى مف كاف معوؿأخطب كأقب

ثـٌ أقبؿ عمى رسكؿ اهلل ! أفتدخمكف في ديف نبي إنما مدة ممكو كأجؿ أمتو إحدل كسبعكف سنة. سنة
 قاؿ ىذه أثقؿ كأطكؿ. ﴿ألمص﴾:قاؿ ما ذاؾ؟ قاؿ. نعـ: يا محمد ىؿ مع ىذا غيره؟ قاؿ: فقاؿ .

حدل كستكف سنةمائةمائةاأللؼ كاحدة كالبلـ ثبلثكف، كالميـ أربعكف، كالصاد تسعكف، فيذه  ىؿ .  كا 
األلؼ كاحدة، كالبلـ . ىذه أثقؿ كأطكؿ:  قاؿ﴿ألر﴾: ماذا؟ قاؿ: قاؿ. نعـ: مع ىذا غيره؟ قاؿ

قاؿ . ﴿ألمر﴾. نعـ: فيؿ مع ىذا غيره؟قاؿ. ثبلثكف، كالراء مائتاف، فيذه إحدل كثبلثكف كمائتا سنة
األلؼ كاحدة، كالبلـ ثبلثكف، كالميـ أربعكف، كالراء مائتاف، فيذه إحدل كسبعكف . فيذه أطكؿ كأثقؿ

ثـ قامكا ! لقد لبس عمينا أمرؾ يا محمد حتى ما ندرم أقميبلن أعطيت أـ كثيران : ثـٌ قاؿ. سنة كمائتاف
ما يدريكـ لعمو قد جمع ذلؾ لمحمد كمو، إحدل :فقاؿ أبك ياسر ألخيو حيي كمف معو مف األحبار

حدل كستكف ك حدل كسبعكف كمائتاف، فذلؾ مائةمائةكسبعكف كا  حدل كثبلثكف كمائتاف، كا  ، كا 
﴿هك فيزعمكف أٌف ىذه اآليات نزلت فييـ. فقالكا لقد تشابو عمينا أمره.  كأربع كثبلثكفمائةمائةسبع

ـٌ الكتاب الذم أنزؿ عميؾ الكتاب منه آيات محكمات  . 3("7:آؿ عمراف) كأخر متشابهات﴾هٌف أ
                                                 

1 -15/4/1427http://www.islamnoon.com/ijazresearches.htm 
2- http://www.atefbook.0catch.com/index.htm14/8/20041، ص.ـ .

، (ىػ1411)السيكطي، . 208ص2، ج(ت.ب)البخارم، . 93-92صص ص1، ج(ىػ1408)الطبرم، : انظر-  3
. 55ص1ج
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. 1قد أقٌر الييكد عمى استنباطيـ، كعمى تفسيرىـ القرآف تفسيران عدديان  فيعتبركف أٌف الرسكؿ 
كقد رٌد ىذا الدليؿ لضعؼ الحديث المذككر، فقد ضعفو أئمة الحديث كغيرىـ، مما سيأتي ذكره في 

. 2المكاف المناسب
الميـ أٌنو لـ تقـ الحجة عمى النفي أك اإلثبات، : "كقد رٌد أصحاب اإلعجاز العددم عمى ذلؾ بقكليـ

ف كاف اإلثبات أرجح عمى ضكء ىذا الحديث الضعيؼ       3..."كا 
 

: الدليؿ الثالث

 ﴿هي﴾السكرة ثبلثكف كممة كقكلو : "أٌنو قاؿ في سكرة القدر-رضي اهلل عنو-ما ركم عف ابف عباس 
ليمة القدر تسعة أحرؼ كىي مذككرة ثبلث مرات، فتككف ليمة : " كقاؿ.4"ىي السابعة كالعشركف منيا

. 5"السابع كالعشريف

: الدليؿ الرابع

: قمت. ستككف فتف: يقكؿ سمعت رسكؿ اهلل : "قاؿ- رضي اهلل عنو –ما أخرجو الترمذم عف عمٌي 
. 6"فيو نبأ ما قبمكـ كخبر ما بعدكـ كحكـ ما بينكـ, كتاب اهلل: كما المخرج منيا يا رسكؿ اهلل؟ قاؿ

ككجو االستدالؿ بيذا الحديث أننا نعرؼ نص القرآف كليس فيو كؿ ىذا فبل بٌد أٌف السر يكمف في 
 7.األعداد في القرآف الكريـ

: الدليؿ الخامس

                                                 

. 54، 53صص ص، (ىػ1419)جرار، : انظر- 1
.  مف ىذه الرسالة155ص- 2
  .54، 53صص ص، (ىػ1419)جرار، - 3

 .180ص3، ج()ابف قدامة، --  4
كالذم عميو المعظـ أٌنيا ليمة السابع كالعشريف، كقد ذكركا : "كقد قاؿ قبؿ ذكرىا. 30ص32، ج(ب،ت)الرازم، - 5

 ".فيو أمارات ضعيفة

كقاؿ أبك . 2915، كتاب فضائؿ القرآف، باب ما جاء في فضؿ القرآف، ح(ىػ1414)الحديث عند الترمذم، - 6
سناده مجيكؿ، كفي حديث الحارث مقاؿ: "عيسى كقاؿ ". ىذا حديث غريب ال نعرفو إال مف حديث حمزة الزيات، كا 

طبعة غير ].435ص2، ج(ت.ب) كركاه الدارمي، .(2906ح).ضعيؼ: األلباني في حكمو عمى أحاديث الترمذم
.  ، مف الطريؽ نفسيا[مرقمة

 .  http://www.alargam.com/numbers/future/ragm591.htm 15/4/1427:انظر- 7
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- صمى اهلل عميو كسمـ–مف أف رسكؿ اهلل - رضي اهلل عنيما–ما تنسبو الشيعة إلى الحسيف بف عمي 
رأل في رؤياه ممكؾ بني أمية رجبلن رجبلن، فساءه ذلؾ، فأنزؿ اهلل ما يسرم عنو مف قكلو في 

ٍلنااي في لىيمىًة اٍلقىٍدر:القرآف ما أىٍدراؾى ما لىٍيمىةي اٍلقىٍدر. ﴿إٌنا أىٍنزى ٍيره ٌمٍف أىٍلًؼ شىٍهر. كى  ﴾.لىٍيمىةي اٍلقىٍدًر خى
فقد كانت أياميا خالصة ثبلثان كثمانيف سنة ! يعني بألؼ شير مدة الدكلة األمكية: قالكا. (3-1:القدر)

.  1كأربعة أشير مجمكعيا ألؼ شيرو سكاء

: الدليؿ السادس

 .2عدـ مخالفة اإلعجاز العددم لمنص الشرعي، فحتى لك لـ يكف ىناؾ دليؿ يثبتو فبل يكجد ما ينفيو

: الدليؿ السابع

القرآف الكريـ ال تنقضي عجائبو، كحتى ال تنقضي عجائبو، فبل بد مف ظيكر اكتشافات جديدة كالتي 
 3!منيا اإلعجاز العددم، فمماذا يرفض أك يعترض عميو ؟

: الدليؿ الثامف

العبلقات المتشابكة، غير البسيطة كالمعقدة، المكجكدة في تكرار الكممات كالحركؼ ىي التي ستحكـ 
. 4بأٌنو إعجاز

: الدليؿ التاسع

االختبلؼ في الرسـ العثماني لمكممة مف القرآف الكريـ مف مكضع آلخر، كمف ركاية ألخرل، فبل بٌد 
ليذا االختبلؼ مف حكمة، كاإلعجاز العددم قد يجمي ىذه الحكمة، فيك إعجاز في رسـ القرآف 

. 5الكريـ

                                                 

.  مف ىذه الرسالة26ص- 1
. 54-53، ص(ىػ1419)جرار، : انظر- 2
 .28ص (ىػ1419)بكيرات، : انظر- 3

. 30، ص(ىػ1410)جرار، :انظر- 4
  .34، ص(ىػ1410)جرار، :انظر- 5
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: المعارضكف كأدلتهـ 4.2.2: المطمب الثاني

كعمى ىذا كثير مف المختصيف في العمـك الشرعية، كقد كتب كتحٌدث كثير منيـ في معارضة ىذه 
الفكرة كنقدىا، كتقديـ األدلة عمى بطبلنيا، كتبييف أثرىا السمبي عمى كتاب اهلل كعبلقة الناس بو، 

:  الذم قاؿ في رٌده عمى رشاد خميفة1يكسؼ القرضاكم. كمف ىؤالء د

كتكىـ بعض الناس أنو جاء بكجو جديد مف كجكه اإلعجاز القرآني، كنكه بو مف نكه، ككتب مف "
كتب، ككنت مف الذيف لـ يستريحكا ليذا النكع مف االستنباط الذم ال يستحؽ كؿ ما أثير حكلو مف 

. 2"كطرائفو، كليس مف صمبو كلبابو" ميمىح العمـ " ضجيج اإلطراء، كأقصى ما يقاؿ فيو إنو مف 

نما شددنا اإلنكار عمى مثؿ ىذا القكؿ لما فيو مف جرأة عمى كتاب اهلل، كفتح الباب : "كقاؿ كا 
لممتبلعبيف بو، المحرفيف لمكمـ عف مكاضعو، فيصبح كتاب اهلل ممعبة ليكاة اإلغراب، كتصبح آياتو 

. 3!"اليادية الخالدة كأنيا كرة يتقاذفيا البلعبكف 

ليرد " إعجاز القرآف الكريـ"فضؿ حسف عباس الذم أفرد الجزء األخير مف كتابو . كمف ىؤالء أيضان د
إٌف : "، ككاف مما قاؿ"تسعة عشر"عمى القائميف باإلعجاز العددم، كبالذات عمى أصحاب نظرية 

المتدبر لمقرآف الكريـ يجد أٌنو لـ يحفؿ كثيران بالقضايا الشكمية إال إذا كاف ليا داللة عمى المعنى، 
فأف يستبدؿ القرآف كممة بأخرل حتى يحافظ عمى عدد معيف لحرؼ ... كىذه عظمة القرآف البيانية،

. 4"معيف قضية غير مسممة في كتاب اهلل
 5..."كالحؽ أٌف المسمميف يجب أف يككنكا حذريف يقظيف ال تخدعيـ الظكاىر كالمظاىر: "كقاؿ
كلكف مع ىذا، فقد اطمعت عمى كثير مف ىذه الكتب، كجدت أٌنيا ال تخمك مف تكمؼ، كأٌف :"... كقاؿ

. 6"مف الخير عدـ المغاالة في ىذه القضية

                                                 

ـ، نشأ يتيمان، أتـ دراستو في األزىر كحصؿ عمى 1926كلد في مصر عاـ : يكسؼ القرضاكمالدكتكر الشيخ - 1
دارة مطبكعات األزىر، كعمادة عدة كميات في قطر، مف كتبو1973الدكتكراة عاـ  : ـ، عمؿ في التدريس كالخطابة، كا 

-461صص ص1، ج(ـ1992)المجذكب، : انظر]. فقو الزكاة، الحبلؿ كالحراـ في اإلسبلـ، فقو األكلكيات كغيرىا
[ 23-19صص ص1ج (ىػ1424)كيكسؼ القرضاكم، . 490

2 - arabic/FatwaDisplay.asp?hFatwaID=1554 – 77 /www.islamonline.net  http:// 

-3 3- arabic/FatwaDisplay.asp?hFatwaID=1554 – 77 /www.islamonline.net 
arabic/FatwaDisplay.asp?hFatwaID=1554 – 77 /www.islamonline.nethttp://  

. 352صص ص، ، (ـ1991)عباس،- 4
. 353ص، (ـ1991)عباس،- 5
 .354ص، (ـ1991)عباس،- 6
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أدلة أصحاب هذا القكؿ: 

: الدليؿ األكؿ

فمف المعمـك أٌف ىناؾ عدة قراءات متكاترة ال يفضؿ : كجكد القراءات المتكاترة المختمفة لمقرآف الكريـ
بعضيا بعضان، كىناؾ كممات اختمفت بيف قراءة كأخرل، كبالنظر إلى ىذه االختبلفات سيختؿ نظاـ 

. 1اإلعجاز العددم، حيث ستختمؼ األعداد الناتجة بحسب القراءة المتبعة

: الدليؿ الثاني

فإٌف الفكاصؿ القرآنية جاءت حسب نظاـ دقيؽ تتبلءـ : الكظيفة البيانية كالمكضكعية لمفكاصؿ القرآنية
مع السياؽ كالمعنى، كفييا إعجاز بياني عظيـ، ال يمكف غض النظر عنو كتعميؿ كركد الكممات في 

فإٌف في ىذا انحراؼ عف أىداؼ القرآف البيانية كالمكضكعية، إلى . الفكاصؿ القرآنية بإتماـ عدد معيف
. 2أىداؼ جافة سطحية

   :الدليؿ الثالث

فإٌف كممات القرآف مثؿ فكاصمو، جاءت كٌؿ كممة منيا : الكظيفة البيانية كالمكضكعية لكممات القرآف
لتؤدم كظيفة ال تؤدييا غيرىا مف كممات المغة، كالقكؿ بأٌف ىذه الكممات جاءت ليتـ بيا نظاـ العدد 

 .3قكؿ يتنافى مع سمك القرآف كرفعتو كبيانو

 

: الدليؿ الرابع

كخاصة أٌف المعتاد في التعامؿ مع القرآف الكريـ : االختبلؼ فيما سيتٌبىع في العد لفظ القرآف أك رسمو
التعامؿ مع المفظ في جٌؿ األمكر، كأكثر المتبنيف لفكرة اإلعجاز العددم يقكلكف بأٌنو إعجاز في رسـ 

!  المصحؼ، فإذا اتبعنا الرسـ ىؿ سننفي اإلعجاز عف المفظ ؟

: الدليؿ الخامس

                                                 

. 12، ص(ت.ب)قبطني،: كانظر. 351-350ص، (ـ1991)عباس،: انظر- 1
. 351، ص(ـ1991)عباس،: انظر- 2
 .351، ص(ـ1991)عباس، :انظر- 3
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فمف المعمـك أٌف ىناؾ أكثر مف مذىب : االختبلؼ في الرسـ العثماني لبعض كممات القرآف الكريـ
ثابت كمتبع لرسـ المصحؼ الشريؼ، كىذا االختبلؼ يؤدم إلى اختبلؼ في نتائج العٌد كعمميات 

الحساب التي يبنى عمييا اإلعجاز العددم، كبالتالي إلى اختبلؿ نظامو كعدـ القكؿ بصبلحيتو كجيان 
. 1مف أكجو اإلعجاز

: الدليؿ السادس

حرفان، كمنيـ مف  (28)فمنيـ مف قاؿ إٌنيا : االختبلؼ بيف النحكييف في عدد حركؼ المغة العربية
حرفان، فإذا تكصمنا إلى نظاـ عددم حسب قكؿ معيف، سيرٌده مف يتبنى القكؿ الثاني  (29)قاؿ إٌنيا 

. 2كيحتٌج عميو بما يستدؿ بو عمى قكلو

: الدليؿ السابع

فبل يخفي كجكد اختبلؼ بيف الركايات في ترتيب نزكؿ : االختبلؼ في ترتيب نزكؿ اآليات كالسكر
اآليات كالسكر، كقد اتبع بعض القائميف باإلعجاز العددم الركايات األضعؼ في ترتيب النزكؿ 

ثـٌ كيؼ التعامؿ مع ! كترككا الركايات األقكل، كما فعؿ رشاد خميفة، فكيؼ التعامؿ مع ذلؾ؟
 3الركايات التي استكت مف ناحية القكة أك الضعؼ كما أمكف الترجيح بينيا ؟؟

:  الدليؿ الثامف

عدـ حجية ضعؼ األدلة النقمية المعتمدة لدل القائميف باإلعجاز العددم كعدـ صبلحيتيا لبلحتجاج 
دليؿ ىذا الحساب  ليولـ يقـ عؿؼ: حساب الجٌمؿ الذم ىك أساس في حسابات اإلعجاز العددمؼ

 .عقمي أك نقمي يؤيد اعتماده في أمر خطير كإعجاز القرآف الكريـ

  :القرضاكم.يقكؿ د 

نفسو مجرد اصطبلح مف جماعة مف الناس، كلكنو اصطبلح تحكمي " حساب الجمؿ"ثـ إف "…
ا ب جػ د ىػ : فمف الذم رتب الحركؼ عمى ىذا النحك. محض، ال يقـك عمى منطؽ مف عقؿ أك عمـ

ا ب : ك ز ح ط م ؾ ؿ ـ ف س ع ؼ ص ؽ ر ش ت ث خ ذ ض ظ غ؟ كلماذا لـ تترتب ىكذا
كالباء  (1)ت ث ج ح خ د ذ ر ز إلخ؟ أك تترتب عمى أم نحك آخر؟ كمف الذم جعؿ لؤللؼ رقـ 

كىكذا  (320)كلمحرؼ ؾ  (210)رقـ " م " كىكذا آحادنا إلى حرؼ ط، ثـ أعطى لمحرؼ  (2)رقـ 

                                                 

 .34، ص(ىػ1410)جرار، - 1

 .11-10، ص(ت.ب)قبطني،: انظر- 2

 .12:، ص(ت.ب)قبطني،- 3
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كؿ ىذا تحكـ مف ... كبعده تككف الزيادة بالمئات (100)الزيادة بالعشرات إلى الحرؼ الذم يعادؿ 
 .1"صحيح أنو ال مشاٌحة في االصطبلح، كلكف ىذا ال يمـز أحدنا. كاضعيو المصطمحيف عميو

 :الدليؿ التاسع

قصة ؼ: ضعؼ األدلة النقمية المعتمدة لدل القائميف باإلعجاز العددم كعدـ صبلحيتيا لبلحتجاجك
  :القرضاكم. ضعيفة، قاؿ د- صمى اهلل عميو كسمـ-الييكد كحسابيـ عمر ديف محمد 

ىذه القصة مف الناحية العممية غير ثابتة، كلـ ترك بسند صحيح أك حسف، بؿ بإسناد ضعيؼ ال "
كالسيكطي في الدر  (1/38تفسير القرآف العظيـ )يحتج بو، ضعفو الحافظ ابف كثير في تفسيره 

 كأحمد شاكر في ،(.1/31فتح القدير )كالشككاني في فتح القدير . (1/23الدر المنثكر )المنثكر 
 فسقط إذف االحتجاج بيا،  ..(، مطبعة دار المعارؼ1/218تفسير الطبرم )تخريج تفسير الطبرم 

.  2"إذ ال يحتج بضعيؼ عند أىؿ العمـ

كاألخرل المذككرة عف - رضي اهلل عنو-ككذلؾ فقد ثبت ضعؼ الركاية المذككرة عف ابف عباس 
. 3-رضي اهلل عنو–، كالثالثة المركية عف عمي - رضي اهلل عنيما-الحسيف بف عمي 

                                                 

1- arabic/FatwaDisplay.asp?hFatwaID=1554 – 77 -1 /www.islamonline.net  15/4/1427 
2- arabic/FatwaDisplay.asp?hFatwaID=1554 – 77-2 /www.islamonline.net  15/4/1427 
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: تكسط بيف القكليف  اؿ:المطمب الثالث4.2.3

صبلح .فقد كجد مف العمماء مف لـ يرفض الفكرة رفضان مطمقان، كلـ يتقبؿ كٌؿ ما فييا، مف ىؤالء د
عف كجكد ما أسماه " إعجاز القرآف البياني كدالئؿ مصدرا الٌرباني"الخالدم الذم تحٌدث في كتابو 

. 1الشامؿ في القرآف" التناسؽ"معتبران إياه مظيران مف مظاىر " التناسؽ العددم في القرآف الكريـ"بػ

كىك مع تأييده لعدد مف مظاىر التناسؽ العددم التي ذكرىا أصحاب اإلعجاز العددم، إال أٌنو 
: فيقكؿ" اإلعجاز العددم"يرفض تسمية ذلؾ بػ

التناسؽ العددم ليس كجيان مف كجكه اإلعجاز، ألٌنو لـ يكف مطمكبان في الٌتحدم، فمـ يطمب القرآف "
! مف المشركيف اإلتياف بكبلـ تتساكل أعداد كمماتو كحركفو مع أعداد كممات كحركؼ القرآف

كلكٌف التناسؽ العددم مظير مف مظاىر اإلعجاز البياني، فكجكده في البياف القرآني ليس ىدفان 
ٌنما ىك دليؿ لتحقؽ اإلعجاز البياني في ىذا الجانب الرقمي   2!"مقصكدان لذاتو، كا 

دٌؿ اجتماعيا عمى " التزامات قرآنية"يأتي متكافقان مع ثبلث " التناسؽ العددم"الخالدم أٌف . كيعتبر د
التزاـ بياني، كالتزاـ مكضكعي، كالتزاـ شكمي، : كىذه االلتزامات ىي-. تعالى-أٌف القرآف ىك كبلـ اهلل 

- البياني-كلـ يقع التحدم إال بااللتزاـ األكؿ . 3كىذا األخير ىك الذم تكضحو األرقاـ كالحسابات
رو مثًمه ميفترياتو -: تعالى-بدليؿ قكلو  فكممة  (13:ىكد) ﴾...﴿أـ يقكلكف افتراا قؿ فأتكا ًبعىشًر سيكى
. 4"أم ليس فييا صدؽ مكضكعي كال تناسؽ عددم، إٌنما فييا مستكل بياني رفيع "﴿مفتريات﴾

معٌمقان عمى بعض األمثمة التي ذكرىا - حيث كتب 5ناصر بف محٌمد الماجد.كممف تبٌنى ىذا القكؿ د
-: الكتٌاب في اإلعجاز العددم

 فيي ليست مما يندرج -ان مع أف فييا نظر-كىذه األمثمة كنحكىا لك سيمِّـ بصكاب عىًدىا كانضباطيا "...
ضمف األمكر المعجزة التي ال ييقدر عمييا، فأنت مثبلن تستطيع أف تؤلؼ كتابان ضخمان كتتعمد أف 

تراعي تساكم عدد المرات التي تذكير فييا لفظ الرجؿ كالمرأة، أك لفظ الدنيا كاآلخرة، أك لفظ المبلئكة 

                                                 

 .328،  ص(ىػ1425)الخالدم،:انظر- 1

 .329، ص(ىػ1425)الخالدم،- 2

. 330-329صص ص، (ىػ1425)الخالدم،: انظر- 3
 .330صص ص، (ىػ1425)الخالدم،- 4

 .]عضك ىيئة التدريس بجامعة اإلماـ محمد بف سعكد اإلسبلمية: ناصر بف محٌمد الماجد5 -
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ذان فيك ليس أمران معجزان، فبل  كالشياطيف، فمثؿ ىذا ال خبلؼ أٌنو في مقدكر كؿ أحد أف يفعمو، كا 
 1..." ألنيا غير معجزةو أصبلن، العددميصح أف يدرج في البحكث المتصمة باإلعجاز

: ثـٌ يتابع مقترحان تسمية أخرل ليذه األمثمة كنحكىا

ذان فمثؿ ىذه التكافقات العددية في القرآف الكريـ ليست مف اإلعجاز، كيمكف أف نطمؽ عمييا " كا 
مصطمح الظاىرة العددية في القرآف الكريـ، فيي حقيقة ظكاىر عددية في القرآف الكريـ، كليست أمران 

كعميو فيجب أف يفرَّؽ بيف الظاىرة العددية في القرآف ز العددم، معجزان يدرج ضمف بحكث اإلعجا
.      2"فيو اإلعجاز العددم كبيف

كفي الكقت الذم يعارض فيو أصحابه ىذا القكؿ اعتبار ىذه الحسابات مف أكجو إعجاز القرآف 
الكريـ، كيتقبمكنيا خارج ىذا اإلطار، فإٌنيـ يأخذكف عمى ىذا األمر افتقاره إلى المنيجية الثابتة 

: الماجد. كاألسس العممية المتينة، يقكؿ د

كأعتقد  -العددم ظير لي بشكؿ جميز  مف خبلؿ ما قرأتو مف دراسات تتعمؽ بمكضكع اإلعجا"...
 أف ىذا النكع مف الدراسات يفتقر إلى المنيجية -أف كثيران مف المختصيف يشارككنني ىذا الرأم 

العممية التي تحكـ مساره كتضبط أبحاثو، كال سيما أف ىذا النكع مف الدراسات قد يتأثر بمقررات عند 
 يتحكـ في مسار البحث كاتجاه - حتى مف غير قصد-الباحث سابقة لدراستو، قد تجعمو 

. 3..."الدراسة،

  

                                                 

1 - 1- http://www.alargam.com/prove/ragm590.htm15/4/1427 
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. محاكر الخالؼ : المبحث الثالث4.3

 يمكف استنتاج استنتاجكانت تمؾ اآلراء المتداكلة بيف العمماء في مسألة اإلعجاز العددم، كمما سبؽ 
أٌف ىناؾ محاكر رئيسية لمخبلؼ ربما تفيد دراستيا في تحديد المكقؼ الصحيح مف اإلعجاز العددم، 

 :مف أىـ ىذه المحاكر
12. 

 :كسأتناكؿ ىذه المحاكر في المطالب اآلتية

 
نص  أك، طريقؾ مع السنة صح  :ؿكمنيـ مف جمع الحركؼ المقطعة في قك      : المطمب األكؿ

. مالرسـ العثماف 4.3.1،قاطعلو سر حكيـ 
 .اإلعجاز العددمعٌد اآلم ك 4.3.2: المطمب الثاني
. عمـ القراءات كاإلعجاز العددم 4.3.3: المطمب الثالث
 .حساب الجٌمؿ، أصمو كصبلحيتو 4.3.4: المطمب الرابع

 .الحركؼ المقطعة في أكائؿ السكر 4.3.5: المطمب الخامس
. كاقع اإلعجاز العددم كمتطمبات التفسير بالرأم 4.3.6: المطمب السادس

. الحديث الضعيؼ كتفسير القرآف بو : سابع4.3.7المطمب اؿ
 .اإلعجاز العددم في ميزاف المغة العربية : ثامف4.3.8المطمب اؿ

. مكانتو كدالالتو-العدد تسعة عشر : تاسع4.3.9المطمب اؿ
. اإلعجاز العددم كالتجديد في قراءة القرآف الكريـ : عاشر4.3.10المطمب اؿ
. المسمـ كالكتب السماكية المحرفة : الحادم عشر4.3.11المطمب 
. اإلعجاز العددم في ميزاف أصكؿ الفقو : الثاني عشر4.3.12المطمب 
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 الرسـ العثماني :أكؿ4.3.1المطمب اؿ

عمـ الرسـ العثماني مف عمـك القرآف األصيمة التي حازت اىتماـ المسمميف عبر مختمؼ العصكر، 
 يعتبركنو األساس في إحصاء -كاألستاذ بساـ جرار-كبما أٌف معظـ القائميف باإلعجاز العددم 

. الحركؼ كالكممات، كمف ال بٌد مف التعريؼ بيذا العمـ كبياف مدل اتفاؽ الدراسات العددية مع حقائقو

: لغةن في اؿتعريؼ الرسـ  4.3.1.1

تمثيؿ شيء أك "كالٌرسـ . 2أثرىا بعد أف عفت: أم" رسـ الٌدار: :"، فيقاؿ1أثر الشيء: الرسـ في المغة
 .4"تصكير الكممة بحركؼ ىجائيا بتقدير االبتداء بيا كالكقكؼ عمييا"كىك . 3"شخص بالقمـ كنحكه

 :اصطالحان :في االصطالحتعريؼ الرسـ  4.3.1.2

عمـه تعرؼ بو مخالفات خط المصاحؼ : كفي اصطبلح عمماء رسـ المصحؼ، فإٌف الرسـ ىك
الكضع الذم ارتضاه سيدنا : "أكىك. 5العثمانية ألصكؿ الرسـ القياسي، كيسمى الرسـ التكقيفي

.  7"في كتابة كممات القرآف ك حركفو- رضي اهلل عنو -6عثماف

: االختالؼ بيف المفظ كالرسـ كأثرا عمى اإلعجاز العددم 4.3.1.3

األصؿ في المكتكب مكافقتو لممنطكؽ، إال أٌف ىذه القاعدة غير مطردة في رسـ القرآف الكريـ، 
الرسـ العثماني الرسـ القياسي خالؼ فقد . فكجدت فيو كممات كثيرة جاء رسميا مخالفان ألداء الٌنطؽ

 :آلتيةكالتي تنحصر في القكاعد امف بعض الكجكه، 

                                                 

 .8، ص(ىػ1415)المارغني،. 241ص12، ج(ت.ب)ابف منظكر، . 403، ص(ىػ1415)ابف فارس،- 1

. 369، ص(ـ1973)أنيس، منتصر، عطية، أحمد،- 2
. 369، ص(ـ1973)أنيس، منتصر، عطية، أحمد،- 3
  www.hqw7.comرسـ القرآف الكريـ .20، ص(ىػ1420)الضباع، - 4
 .25، ص(ىػ1415)المارغني - 5

ىك عثماف بف عفاف األمكم، ذك النكريف كمياجر اليجرتيف، كلد بعد الفيؿ بست سنيف، أسمـ مبكران، جيز جيش - 6
 بعير كألؼ دينار، كصدقاتو كقراءتو لمقرآف كعبادتو أشير مف أف يقاؿ فييا، بكيع خميفة لممسمميف مائةمائةالعسرة بثبلث

[  462ص2، ج(ىػ1328)العسقبلني، : انظر]. ىػ، كلو مف العمر اثنتاف كثمانيف سنة35ىػ، كاستشيد سنة 24سنة

 .369ص1، ج(ت.ب)الزرقاني،- 7
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  حذؼ ألؼ ذلؾفمف. ، كالبلـ، كالنكفكيقع في حذؼ األلؼ، كالكاك، كالياء، الحذؼ: 1الكجو األكؿ
ذفت األلؼ بعد ﴾العمميف﴿: جمع المذكر السالـ التي ليس بعدىا ىمز كال تشديد كقكلو تعالى  حيث حي

العيف، كقد كيتبت كذلؾ في جميع مكاضعيا في القرآف، كاألصؿ في كتابتيا حسب الرسـ اإلمبلئي 
 .(العالميف)

: فمثاؿ الزيادة في األلؼ، قكلو تعالى. ، كتككف في األلؼ، كالكاك، كالياء2الزيادة: الكجو الثاني
 كتزاد األلؼ في آخر كٌؿ اسـ .(كجيء) ، كاألصؿ فييا (23: الفجر) ك(69:الزمر )﴾كجائ﴿

كبعد اليمزة المرسكمة . (29:ىكد)ك (46:البقرة) ﴾مالقكا ربهـ﴿مجمكع أك في حكـ المجمكع، نحك 
(. 85:يكسؼ )﴾تا تفتؤا﴿:عمى كاك، كما في

اليمز، حيث كردت اليمزة في الرسـ العثماني تارة برسـ األلؼ، كتارة برسـ الكاك، : 3الكجو الثالث
كىك المكضع الكحيد،  (76:القصص )﴾لتنكأ﴿: فمف أمثمة كركدىا ألفان، قكلو تعالى. كتارة برسـ الياء
 .(لتنكء)كاألصؿ فييا 

كىي كذلؾ في مكاضعيا الستة مف القرآف،  (4:يكنس )﴾يبدؤا﴿: كمف أمثمة كركدىا كاكان، قكلو تعالى
 .(يبدأ)كاألصؿ فييا 

يتائ﴿: كمف أمثمة مجيئيا ياءن، قكلو تعالى كىك المكضع الكحيد مف ثبلثة مكاضع،  (90:النحؿ )﴾كا 
يتاء)كاألصؿ فييا   (.كا 

 ﴾الصمكة﴿ :فمف مجيئيا كاكان، قكلو تعالى. البدؿ، كيقع برسـ األلؼ كاكان أك ياء: 4الكجو الرابع
 كذلؾ (.الزكاة)كمثميا ( الصبلة)كىي كذلؾ في جميع مكاضعيا األربعة كالستيف، كاألصؿ  (3:البقرة)

 ﴾قؿ إفَّ صالتي﴿-: تعالى-، كقكلو 5إذا لـ تضؼ إلى ضمير متصؿ، فإذا كقعت كذلؾ أثبتت ألفيا
يا )كاألصؿ فييا  (84:يكسؼ )﴾يأسفى﴿:  كمف صكر رسميا ياءن، قكلو تعالى(.162:األنعاـ)

، (69:األعراؼ) ﴿بصطة﴾ك (245:البقرة) ﴿كيبصط﴾ كمف ذلؾ أيضان إبداؿ السيف صادان في .(أسفا
. (بسطة)ك (كيبسط)كأصميا

                                                 

ما " : سٌماه الزركشي كىذا الكجو. 468ص1، ج(أ-ىػ1421)االزركشي،ك . 369ص1، ج(ت.ب)الزرقاني، : انظر1
". نقص عف المفظ

، (أ-ىػ1421)االزركشي،: انظر". ما زيد فيو:"سٌماه الزركشي، .370ص1، ج(ت.ب)الزرقاني، :انظر- 2
. 461ص1ج
 . 371ص1، ج(ت.ب)الزرقاني، :انظر- 3

 . 372-371صص ص1، ج(ت.ب)الزرقاني، :انظر- 4

. 64، ص(ىػ1420)الضباع، : انظر- 5
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الفصؿ كالكصؿ، فقد ريسمت بعض الكممات في المصحؼ العثماني متصمة مع أف : 1الكجو الخامس
حقيا الفصؿ، كريسمت كممات أخرل منفصمة مع أف حقيا الكصؿ، فمف أمثمة ما اتصؿ كحقو 

 :حيث رسمتا في مكاضع مف القرآف الكريـ متصمتيف، مف ذلؾ قكلو تعالى (ما)مع  (عف) :الفصؿ
﴿فمٌما عتىكا -: تعالى- ما عدا قكلو كقد كردت كذلؾ في جميع المكاضع (74:البقرة )﴾عما تعممكف﴿

كمما رسـ بالقطع كحقو الكصؿ . فقد فصمت عمى األصؿ (166:األعراؼ )﴾عف ما نيهكا عنه
( 130:الصافات )﴾ؿ ياسيف﴿إ:كممة

القبض كالبسط لتاء بعض الكممات كالتي تكتب عادة بالتاء المقبكضة، كذلؾ نحك : 2الكجو السادس
، كذلؾ في مكاضع ﴾نعمت﴿كتبت " نعمة"، ك﴾رحمت﴿كتبت في بعض المكاضع " رحمة"كممة 

 .مخصكصة، كلعمؿ مفصمة في كتب الرسـ

العثمانٌي  ىا، مع شيء مف التمثيؿ ليا، ىي أىـ الكجكه التي فارؽ فييا الرسـي تالتي ذكرالقكاعد ىذه 
بينتيا ليككف القارئ عمى بينة مف الفركؽ بيف رسـ المصحؼ كالكتابة المعركفة، كما الرسـى اإلمبلئٌي، 

. ينتج عف ذلؾ مف فركؽ بيف حركؼ القرآف الممفكظة كحركفو المكتكبة مف ناحية أشكاليا كأعدادىا
كىنا تظير نقطة الخبلؼ األكلى في اعتماد اإلعجاز العددم عمى رسـ المصحؼ، كقكليـ إٌنو كجو 

 ! مف أكجو اإلعجاز خاص بالرسـ دكف المفظ؛ فمماذا نخصو بالرسـ، كما الدليؿ الذم يؤيد ذلؾ ؟

كال ييفيـ مف كبلمي ىذا أني أنكر كجكد حكمة إليية مف رسـ المصحؼ، بؿ أؤمف بذلؾ، كأؤمف 
اإلعجاز "أيضان بأٌف ىذه الحكمة ال بٌد كأف تككف فكؽ كٌؿ المطاعف كالمآخذ التي سٌجمت عمى 

 .3بعض مثؿ ىذه الحكـؿيأتي تكضيح  ك سكفيما". العددم

:   عمى اإلعجاز العددم ذلؾاختالؼ العمماء في الرسـ العثماني كأثر 4.3.1.4

صمى اهلل عميو - ىؿ ىك تكقيفي بأمر رسكؿ اهلل ،اختمؼ العمماء في الرسـ العثماني لممصحؼ
، كذىبكا في ذلؾ -رضي اهلل عنو- اصطبلحي باتفاؽ بيف الكتبة ك بيف سيدنا عثماف ـك، أ- كسمـ

 :مذاىب ثبلثة

                                                 

 .503-497صص ص1، ج(أ-ىػ1421)كاالزركشي،. 373-372صص ص1، ج (ت.ب)الزرقاني، :انظر- 1

، (أ-ىػ1421)كاالزركشي،: كانظر. كقد عٌد ىذا الكجو مف باب البدؿ. 371ص1، ج(ت.ب)الزرقاني، :انظر-22
 .496-491صص ص1ج

 .122ص- 3
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كاستدلكا بإقرار النبي صمى اهلل . أنو تكقيفي ال تجكز مخالفتو، كذلؾ مذىب الجميكر:المذىب األكؿ
عميو ك سمـ   الكتبة عمى كتابتيـ، ثـ إجماع أكثر مف اثني عشر ألفان مف الصحابة، ثـ إجماع 

. 1كأدلة أخرل مف العقؿ ك النقؿ األئمة مف التابعيف ك المجتيديف عميو،

سئؿ أرأيت مف استيكتب مصحفان أترل أف يكتبو عمى ما استحدثو الناس مف اليجاء : 2كعف مالؾ
؟ فقاؿ . 3"كلكف يكتب عمى الكتبة األكلى ال أرل ذلؾ،":اليـك

 .5"تحـر مخالفة خط عثماف في كاك أك ياء أك غير ذلؾ": قاؿ: 4عف أحمد ك

أف اهلل لـ :القاضي أبك بكر الباقبلني، كدليميـ أنو اصطبلحي تجكز مخالفتو، كعميو:المذىب الثاني
كلقد نكقش ىذا المذىب . يفرض عمى األمة شيئان في كتابتو، كلـ يرد في السنة كاإلجماع ما يكجبو

 .6بأدلة تضعفو

تجب كتابة المصحؼ لمعامة عمى االصطبلحات الشائعة عندىـ، ك يجب في ذات : 7المذىب الثالث
. الكقت المحافظة عمى الرسـ العثماني بيف اآلثار المكركثة عف السمؼ

كىذا الرأم يحتاط لمقرآف مف ناحية إبعاد الناس عف المبس، كمف ناحية إبقاء الرسـ المأثكر ليقرأ بو 
 .زيؿػالعارفكف بو، كاالحتياط مطمب ديني خاصة في جانب حماية التف

- صمى اهلل عميو كسمـ-ما عميو الجميكر، أف رسـ القرآف تكقيفي كمو، كمنو ما كاف بإمبلء الرسكؿ ؼ
. كتابةى بعض الكممات، كالقسـ اآلخر كتب كما تقرؤه قريش بمسانيا

                                                 

 .377ص1، ج(ت.ب)الزرقاني، - 1

ماـ دار اليجرة، قاؿ عبد اهلل بف  ىك مالؾ بف أنس- 2 بف مالؾ بف أبي عامر األصبحي، الحميرم، شيخ األئمة كا 
إذا جاء األثر فمالؾ : كقاؿ الشافعي. مالؾ أثبت في كٌؿ شيء: مف أثبت أصحاب الٌزىرم؟ قاؿ: قمت ألبي: أحمد

 1، ج(ىػ1403)السيكطي، : انظر].ىػ، كىك ابف تسعيف سنة179، تكفي سنة "المكطأ"الٌنجـ، مف أىـ مصنفاتو 
 [74-69صص ص8، ج(ىػ1419)الذىبي، . 96ص

.  460ص1، ج(أ-ىػ1421)االزركشي، . 379ص1، ج(ت.ب)الزرقاني، - 3
مامو في الحديث كالفقو - 4 ىك أحمد بف محمد بف حنبؿ الذىمي الشيباني، المركزم ثـٌ البغدادم، عالـ أىؿ عصره، كا 

مف أىـ مصنفاتو . أحمد بف حنبؿ: مف رأيت مف المشايخ المحدثيف أحفظ؟ قاؿ: كالٌزىد كالكرع، قيؿ ألبي زرعة
الزركمي، . 98-96صص ص1، ج(ىػ1406)، ابف العمادالعكرم: انظر]. ىػ في بغداد241، تكفي سنة "المسند"
 [203ص1، ج(ـ1979)

. 460ص1، ج(أ-ىػ1421)االزركشي،. 379ص1، ج(ت.ب)الزرقاني، - 5
. 380ص1، ج(ت.ب)الزرقاني، - 6
  .460ص1، ج(ىػ1421)الزركشي،. 385ص1، ج(ت.ب)الزرقاني، : انظر- 7
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ىذا الترجيح فإٌف المسألة تبقى ظنية، ليس عمييا دليؿ قطعي، كالخبلؼ فييا سيظؿ مف رغـ عمى اؿك
 األصؿ فيو أف يككف دليبلن لمبشرية ،ق اإلعجازأكجقائمان، فكيؼ نبني عمى ىذا الخبلؼ كجيان مف 

، كىذا  عف اإلتياف بمثموجمعاء عمى عظمة القرآف الكريـ، كعامبلن متينان مف عكامؿ إظيار عجزىا
 !مف مطاعفأيسر ما يكجو ضد اإلعجاز العددم الخبلؼ مف 

هؿ يمكف اعتبار اإلعجاز العددم مف فكائد الرسـ العثماني كمزاياا ؟  4.3.1.5

: ذكر العمماء قديمان فكائد جميمة لمرسـ العثماني فكاف مما ذكركه ىذه الفكائد

كذلؾ أٌنو لكحظ في قاعدة الرسـ . الداللة عمى القراءات المتنكعة في الكممة الكاحدة ما أمكف: األكلى
، فإف كاف  القراءاتأٌف الكممة إذا كاف فييا قراءتاف أك أكثر، كتبت بصكرة تحتمؿ ىاتيف القراءتيف أك

الحرؼ الكاحد ال يحتمؿ ذلؾ، بأف كانت صكرة الحرؼ تختمؼ باختبلؼ القراءات، جاء الرسـ عمى 
 رسمت بدكف نقط أك (63:طو) ﴾إف هدف لساحرف﴿الحرؼ الذم ىك خبلؼ األصؿ كذلؾ نحك 

 .1فدلت عمى الكجكه األربعة الصحيحة الكاردة فييا إعراب،

 ﴾أـ مف يككف عميهـ ككيالن ﴿في " أـ"كذلؾ كقطع . إفادة المعاني المختمفة بطريقة ظاىرة :الثانية
،كذلؾ لمداللة عمى أٌنيا في األكلى أـ (22:الممؾ) ﴾أٌمف يمشي﴿،ككصميا في (109:النساء)

. 2المنقطعة التي بمعنى بؿ، كأٌف الثانية ليست مثميا

إيماء لتعظيـ قكة  ،(47:الذاريات) ﴾ًبأىييدو ﴿كزيادة الياء في .الداللة عمى معنى خفي دقيؽ :الثالثة
 .3اهلل

أك أصؿ  ،(145:األعراؼ) ﴾سىأيكريكـ دارى الفاًسقيف﴿الداللة عمى أصؿ الحركة مثؿ  :الرابعة
 .4﴾الصمكة﴿الحرؼ مثؿ 

                                                 

مع تخفيؼ نكنيا  (ىذف)مع تسكينيا، كباأللؼ في  (إف)تخفيؼ نكف : األكلى: القراءات األربعة الكاردة في اآلية- 1
مع تشديد نكنيا، كىي قراءة ابف كثير، كالثالثة  (ىذف)كباأللؼ في  (إف)تخفيؼ نكف : كىي قراءة حفص، كالثانية

كباأللؼ في  (إف)مع تخفيؼ نكنيا كىي قراءة أبي عمرك، كالرابعة تشديد نكف  (ىذف)كبالياء في  (إف)تشديد نكف 
، (ىػ1422)شعمة، . 459، ص(ىػ1421)ابف الجزرم، : انظر]. مع تخفيؼ نكنيا، كىي قراءة الباقيف (ىذف)

. 373ص1، ج (ت.ب)كىذه الفائدة في الزرقاني، .  [262، ص(ىػ1425)القاضي، . 302ص
 .374ص1، ج (ت.ب)الزرقاني، : انظر- 2

  .375-374صص ص1، ج (ت.ب)الزرقاني، : انظر- 3
  .375ص1، ج (ت.ب)الزرقاني، : انظر- 4
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ـي نفسه إاٌل ًبًإذًنه﴿: كقكلو تعالى.إفادة بعض المغات الفصيحة :الخامسة ٌم  (105:ىكد) ﴾يكـى يىأًت ال تىكى
 .1عمى لغة ىذيؿ" يأتي"بحذؼ الياء مف 

كال يتكمكا عمى الرسـ الذم جاء غير  حمؿ الناس عمى تمقي القرآف مف صدكر الثقات، :السادسة
التكثؽ مف المفظ ك األداء كحسف الترتيؿ : مطابؽ لمفظ الصحيح، كفي ذلؾ مزيتاف، إحداىما

-صمى اهلل عميو كسمـ -اتصاؿ السند برسكؿ اهلل : كالثانية. كالتجكيد، فإٌف ذلؾ ال يعرؼ بالرسـ فقط
 .2، كىذه خاصية لؤلمة اإلسبلمية

كجد بعض الباحثيف ممف اعتمدكا الرسـ العثماني ، كمع ىذه الفكائد العممية المدعمة باألدلة المعتمدة
ييـ قد يككف قائمان عمى التحكـ كاالنتقائية سعيان إلثبات نظرية ما، أك لمطابقة عدد دفي العٌد األمر ؿ

: بٌساـ جرار. ما مكجكد لدييـ سمفان، قاؿ أ

بإضافة نبرة -أكصني، أكصيني ): أٌف ىناؾ اختبلفان في رسـ بعض المصاحؼ العثمانية، مثؿ"...
كيبدك أٌف ليذا االختبلؼ أسراران لمست بعضيا، فعندما أردت ... (، أكلؾ، أكلئؾ-مجردة بعد الصاد

، (ألـ)إحصاء اليمزات التي ترسـ عمى ياء أك كاك، كجدت أٌف عدد اليمزات في السكر التي تفتتح بػ
، رسمت (أكلئؾ)كبعد التدقيؽ كجدنا أٌف كممة . (1139)، ىك (ألر)، (ألمر)، (ألمص) في سكرة الرـك

أم (1140): مف غير نبرة، فأصبح بذلؾ عدد اليمزات ىك (أكلؾ)في بعض المصاحؼ العثمانية 
(19×60")3 .

: كال بٌد ىنا مف تقرير بعض األمكر

a.1)  الخبلؼ المذككر في رسـ الكممة المشار إلييا غير مكجكد البٌتة فاالتفاؽ قائـ عند عمماء الرسـ
ثبات النبرة في كٌؿ مكاضع ىذه الكممة في القرآف الكريـ ببل استثناء ، فإذا كيًجد 4عمى حذؼ األلؼ كا 

. مصحؼ كتبت فيو خطأن بدكف نبرة، فالخطأ ال يعتٌد بو
b.2)  كيساكم  (140+1000)؟ إٌنو يساكم أيضان (60×19( )1140)ما معنى أف يساكم العدد
 .إلى غير ذلؾ مف االحتماالت الكثيرة (2÷2280)كيساكم  (1150-10)

                                                 

. 375ص1، ج (ت.ب)الزرقاني، : انظر- 1
. 376ص1، ج (ت.ب)الزرقاني،  :انظر- 2
 . 34، ص(ىػ1410)جرار، - 3

 .43، ص(ىػ1420)الضباع، : انظر- 4
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في " أكلئؾ"كبعد التدقيؽ كجد أٌف كممة  (1139)بساـ مف أٌف اليمزات كانت .بناءن عمى ما ذكره أ (3
سكرة الرـك رسمت في بعض المصاحؼ بدكف نبرة، فإٌف كبلمو ىذا يعني أف تنقص اليمزات كاحدة 

 .فميتأٌمؿ!! (1138)ال أف تزيد، فيصبح العدد 
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: مصادر الرسـ العثماني كحقيقة الخالؼ فيما بينها 4.3.1.6

كما ظيرت العناية بشتى الجكانب كالعمـك المتعمقة بكتاب اهلل، ظيرت العناية بعمـ الرسـ القرآني، 
باعتباره عممان يتعٌمؽ بكتاب اهلل بشكؿ مباشر، كباعتبار أٌنو كغيره مف عمـك القرآف يقع عمى المسمميف 

. كاجب حفظو كدراستو كنقمو

ـٌ  كلقد كانت المصاحؼ العثمانية ىي المصدر األكؿ ليذا العمـ، كعنيا نسخ المسممكف مصاحفيـ، ث
عرضكا نسخيـ عمييا، كاعتنكا بإقامتيا عمى نحك ما جاء في المصحؼ اإلماـ، فمـ يكف ىناؾ ما 

. يمنع مف أف تقـك ىذه النسخ الدقيقة مقاـ األصكؿ، كتصبح ىي األخرل مصدران لعمـ رسـ المصحؼ
. 1ىذا العمـ الكريـ كتناقمكه-  أصكالن كفركعان –فكاف أف ركل األئمة عف ىذه المصاحؼ العثمانية 

كما أف بدأ عصر تدكيف العمـك اإلسبلمية، حتى سارع العمماء إلى تدكيف عمـ رسـ المصحؼ 
كتسجيؿ الركايات التي حددت صكر الكممات في المصاحؼ العثمانية، بؿ كقارنت بيف رسـ بعض 

، معتمديف في ذلؾ عمى أئمة ...الكممات في مختمؼ مصاحؼ األمصار كالمدني كالمكي كالشامي
، فقد كاف الكاحد منيـ يركم لتبلميذه كيفية رسـ الكممات إلى جانب 2القراءة أنفسيـ في تمؾ األمصار

قراءتيا، كدٌكف التبلميذ ركايات شيكخيـ في كتب كثيرة سكاءن تمؾ التي اختصت بالرسـ المصحفي، 
التنػزيؿ في  "4، ككتاب أبي داكد"مقطكع القرآف كمكصكله"  في 3ككتاب حمزة بف حبيب الٌزيات

أك تمؾ التي دكنت ركايات الرسـ ككثيران مما يتعٌمؽ بو ضمف كتب تتحٌدث عف ". هجاء المصاحؼ
، ككتاب السيكطي " في عمـك القرآفالبرهاف "5عمـك أخرل مف عمـك القرآف الكريـ، ككتاب الزركشي

". اإلتقاف في عمـك القرآف"

                                                 

 . 135، ص(ىػ1425)الحمد، : انظر- 1

  .136، ص(ىػ1425)الحمد، : انظر- 2
ىك أبك عمارة، حمزة بف حبيب التميمي مكلى تيـ اهلل بف ربيعة الككفي، أحد السبعة، قرأ عمى التابعيف كتصٌدر - 3

 [240ص1، ج(ىػ1406)، ابف العمادالعكرم: انظر].ىػ158ىػ، كقيؿ156لئلقراء فقرأ عميو جٌؿ أىؿ الككفة، تكفي سنة 

ماـ اإلقراء، أخذ القراءات عف أبي عمرك - 4 ىك أبك داكد بف أبي القاسـ األندلسي، سميماف بف نجاح، شيخ القراء، كا 
التنزيؿ في "ككتاب " كتاب التبييف ليجاء التنزيؿ"الداني، كالزمو كثيران كسمع منو أغمب مصنفاتو، مف أجؿ مصنفاتو 

، 317-316صص ص1، ج(ىػ1400)ابف الجزرم، : انظر]. ىػ496ىجاء المصاحؼ، تكفي سنة 
[  200ص3، ج(ـ1979)كالزركمي،

ىػ، تركي األصؿ، مصرم 745ىك بدر الديف، أبك عبد اهلل، محٌمد بف بيادر بف عبد اهلل الزركشي، كلد سنة - 5
البرىاف في عمـك القرآف، كالبحر المحيط، كىك كتاب في : المكلد كالكفاة، عالـ فقيو، شافعي المذىب، مف أىـ مصنفاتو

 [142، ص(ىػ1400)، كالكتاني، 335ص6، ج(ىػ1406)، ابف العمادالعكرم: انظر].ىػ794أصكؿ الفقو، تكفي سنة
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كبينما نجد مؤلفات القركف األكلى في الرسـ تقـك عمى الكصؼ غالبان، كتحٌدد طريقة رسـ الكممات "
فحسب، نجد أٌف مؤلفات القركف التالية تتخمميا محاكالت لتعميؿ صكر الكممات التي كردت في 

فكاف مف بيف . 1"الككفة كالبصرة: المصحؼ مخالفة لمشائع مف القكاعد التي قٌعدىا عمماء المصريف
 الكقتنفس كجٌمى في .  ما ذكرتو سابقان مما أظير ًعظـ القيمة العممية ليذه المخالفاتتتمؾ التعميبل

.  العقمية العممية النقية التي تعامؿ بيا العمماء السابقكف مع ظكاىر الرسـنفسو

: كعند استعراض ما كصؿ إلينا مف كتب الرسـ العثماني تظير مكانة خاصة لثبلثة مصادر ىي

، فقد أٌلؼ في الرسـ عدة كتب، قيؿ بأٌنيا أحد عشر 2أبك عمرك عثماف بف سعيد األمكم الداني (1
كىك مف أشير كتب الرسـ، " في معرفة مرسـك مصاحؼ أهؿ األمصار المقنع"كتابان، أصغرىا حجمان 

مرجعان معتمدان لدل العمماء منذ كتابتو " المقنع"كقد ظؿ . إف لـ يكف أشيرىا، كأعظميا فائدة كصحة
. إلى عصرنا ىذا

. 3، ككٌميا مراجع جميمة في رسـ المصاحؼ كنقطيا"الميحكـ"ك" االقتصاد"ك" التحبير: "كلمداني أيضان 

كاف قد أٌلؼ في الرسـ كتابان جامعان ك، كىك تمميذ أبي عمرك الداني، سميماف بف نجاحأبك داكد  (2
الٌتنػزيؿ في هجاء "ثـٌ جٌرد مف ىذا الكتاب كتابان آخر سٌماه " كتاب التبييف لهجاء التنػزيؿ" ىك

". المصاحؼ

ألبي عمرك الداني، في منظكمة " المقنع"، كقد نظـ كتاب 4أبك محٌمد قاسـ بف فيرة الٌشاطبي (3
: كمطمعيا"عقيمة أتراب القصائد في أسنى المقاصد"سٌماىا 

الحمد هلل مكصكالن كما أمرا         مباركان طيبان يستنػزؿ الدررا 

: كزاد عميو عددان مف المسائؿ، يقكؿ
كىاؾ نظـ الذم في مقنع عف أبي        عمرك، كفيو زيادات فطب عيميرا 

                                                 

 .154، ص(ىػ1425)الحمد، - 1

ىك أبك عمرك عثماف بف سعيد بف عثماف بف سعيد بف عمر األمكم القرطبي األصؿ، الداني لنزكلو دانية بمد مف - 2
المقنع كالمحكـ : ببلد األندلس، أحد األئمة الجامعيف لعمـك القرآف كالمحصميف لعمـك الحديث، مف أىـ مصنفاتو

، (ىػ1403)السيكطي، . 503ص1، ج(ىػ1400)ابف الجزرم، :. انظر].ىػ444كطبقات القراء، كغيرىا، تكفي سنة
[ 105-104صص ص، (ىػ1400)الكتاني، . 429-428صص ص

. 146-145صص ص، (ىػ1425)الحمد، : انظر- 3
البلمية في القراءات، : ىك أبك محمد القاسـ بف فيرة الشاطبي، كلد أعمى، برع في القراءات كاشتير بقصيدتيو- 4

، (ىػ1417)الذىبي، : انظر].ىػ590تكفي في القاىرة سنة رسـ المصحؼ، ،، (ىػ1425)الحمد، كالرائية في 
 [313-312ص

Formatted: Space Before:  12 pt, Tab stops: 
0.25", Right

Formatted: Space Before:  12 pt, Tab stops: 
0.25", Right

Formatted: Space Before:  12 pt, Tab stops: 
0.25", Right

Formatted: Space Before:  12 pt, Tab stops: 
0.25", Right



 155 

Formatted: Centered, Position: Vertical:  0",
Relative to: Paragraph, Width: Exactly  0.5"

 ابتداءن بالسخاكم تمميذ الشاطبيمنذ كتابتياكقد تكالى عمى شرح ىذه القصيدة عدد كبير مف العمماء 
. 1إلى يكمنا ىذا

ىذه ىي المصادر األساسية الثبلثة التي ييرجع إلييا في عمـ رسـ المصحؼ، كباعتبار أٌف ىذه 
المصادر كغيرىا اعتمدت المصاحؼ العثمانية مصدران أساسيان لعمـ الرسـ، كباعتبار أٌنو كاف ىناؾ 
اختبلؼه بيف تمؾ المصاحؼ في رسـ بعض الكممات، فقد ظير خبلؼ بيف ىذه المصنفات تبعان 

. لممصحؼ الذم تنتيي إليو

، فإٌف جميع أشكاؿ الرسـ ثابتة عف 2كبما أٌف فكرة الخطأ في رسـ المصحؼ مستبعدة أصبلن كقطعان 
. ال يجكز التمييز كال المفاضمة كال الترجيح بينيا- صمى اهلل عميو كسٌمـ–رسكؿ اهلل 

 :االختالؼ في الٌرسـ كأثرا عمى اإلعجاز العددم 4.3.1.7

: ىناؾ عدة نقاط خبلفية في الرسـ تصطدـ بنظرية اإلعجاز العددم، كىي

  االختبلؼ في اعتماد الٌرسـ كليس المفظ في التكصؿ إلى مظاىر اإلعجاز العددم، إذ أٌف األصؿ
كلك . في أكثر عمـك القرآف اعتماد المفظ دكف الٌرسـ، فمماذا نخالؼ ذلؾ اليـك كنعتمد الٌرسـ دكف المفظ

سممنا باعتماد الٌرسـ العثماني، - اإلعجاز العددم   الكتٌاب في دارسككمجرد قراء لما يخرج بو –أٌننا 
فسنجد أٌنيـ لـ يٌتفقكا عمى ذلؾ كعارض بعضيـ بعضان في ىذه الٌنقطة فمنيـ مف اعتمد الٌرسـ 

كمنيـ مف اعتمد المفظ - 3مع انتقائو بيف أكجو الٌرسـ كما ذكرت–العثماني، كاألستاذ بساـ جرار 
معتمدان في - 4كما ذكرت في عرض كتابو-كاألستاذ حسيف سميـ الذم عٌد كممة اإلنساف ستة أحرؼ 

بؿ كخالؼ نفسو باعتماده الٌرسـ في عٌد حركؼ سكرة العمؽ المرسكمة مرة، . ذلؾ المفظ كليس الٌرسـ
 . ثـٌ عٌدىا باعتماد المفظ مرةن أخرل

كىنا ال بٌد مف تكجيو الكبلـ إلى جميع الباحثيف في اإلعجاز العددم بأف يتبنكا رأيان مكحدان في عٌدىـ 
ال فإٌف جيكدىـ كاستنتاجاتيـ ستتعارض كمف ثـ تفقد مصداقيتيا،  لمكممات كالحركؼ، كيتفقكا عميو، كا 

 .فمف يعتمد الرسـ العثماني سينتقض عده بعٌد مف يعتمد الرسـ اإلمبلئي كالعكس بالعكس

                                                 

 .148-147صص ص، (ىػ1425)الحمد، : انظر- 1

. 202-201 صص ص، (ىػ1425)الحمد، : انظر- 2
.  مف ىذه الرسالة49ص- 3
.  مف ىذه الرسالة43ص- 4
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  االختبلؼ في تكقيفية الٌرسـ العثماني، فإف كاف تكقيفيان كأردنا أف نثبت لو كجيان إعجازيان، فاألصؿ
ف لـ يكف كذلؾ فكيؼ يمكف أف نثبت إعجازان . أف ينطبؽ ىذا اإلعجاز عمى جميع أكجو الرسـ كا 

! الجتيادو بشرم؟

  فبما أٌف جميع ىذه األشكاؿ - كالتي سبؽ تكضيحيا-االختبلؼ بيف طرؽ الرسـ الثابتة المعتمدة
ثابتة، كيؼ يمكف أف نكٌفؽ بيف ىذه الحقيقة، كبيف نظرية اإلعجاز العددم الذم ما يثبت منو بشكؿ 
مف أشكاؿ الرسـ ينتفي باعتبار الشكؿ اآلخر؟ كىؿ يمكف التسميـ بكجكد ىذا اإلعجاز في شكؿ مف 

ثـ كيؼ يمكف أف نضبط العممية االنتقائية بيف أشكاؿ الرسـ، كالتي ! أشكاؿ الرسـ دكف آخر؟
 تبعان لما يتناسب مع حساباتيـ؟؟  1يمارسيا بعض المؤيديف لئلعجاز العددم

مثبلن، لكجدنا أٌنيا تساكم سبعة " إسرائيؿ"فمك أردنا بعد الٌنظر في ىذه الخبلفات أف نعٌد حركؼ كممة 
أحرؼ باعتماد المفظ، كأٌما باعتماد الٌرسـ فاالتفاؽ قائـ عمى حذؼ الياء منيا فتككف عمى مذىب أبي 

، كفي 2ستة أحرؼ: خمسة أحرؼ، كعمى مذىب الداني كىك إثبات األلؼ:داكد كىك حذؼ األلؼ
سكرة كسكرة اإلسراء تكررت ىذه الكممة أربع مرات، فانظر إلى حجـ االختبلؼ في عٌد حركؼ ىذه 

! ىذا غير االختبلؼ الناتج عف بقية الكممات!! السكرة

ف قيؿ ف قيؿ. إف المعتمد في اإلعجاز العددم ىك الرسـ اإلمبلئي ناقضو الرسـ العثماني: كا  إف : كا 
فبل بد إذف مف كضع أساس نسير كفقو في ! المعتمد ىك الرسـ العثماني فعمى أم المذىبيف نعٌكؿ؟

. ىذه النقطة

مف ىنا يتبيف أٌف بناء اإلعجاز العددم عمى الرسـ العثماني، ىك خبلؼ مبني عمى خبلؼ مبني 
!!  االختبلفاتككـ يبقى مف نسبة اإلصابة فيو بعد كؿ ىذه! عمى خبلؼ، فكيؼ سيقـك ىذا البناء؟

                                                 

.  سبؽ ذكر أمثمة عمى ذلؾ في المبحث الثالث مف الفصؿ الثاني مف ىذه الرسالة- 1
 .29، ص(ىػ1420)الضباع، : انظر- 2
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 كاإلعجاز العددمعٌد اآلم  :ثاني4.3.2المطمب اؿ
 

: تعريؼ اآلية لغةن  4.3.2.1

ٍأية"اآلية في المغة ىي العبلمة، كأصميا  بكزف أٍعية، ميمكز ىمزتيف، فخففت األخيرة فامتدت، " أى ى
كآية الرجؿ شخصو، كخرج القـك بآيتيـ أم بجماعتيـ، كمنو آية القرآف ألنيا جماعة الحركؼ، 

.    1كالجمع آم

 : تعريؼ اآلية اصطالحان  4.3.2.2

: 2فقد جاءت كممة آية بعٌدة معافو ىي- تعالى-كأما في كتاب اهلل 
( 211: البقرة) ﴾سىؿ بىني ًإسرائيؿى كىـ آتىيناهيـ ٌمف آيةو بٌينةو ﴿-: تعالى-كما في قكلو : المعجزة .1

. أم معجزة كاضحة
بِّكيـ﴿-: تعالى-كمنو قكلو : العبلمة .2  ﴾إفَّ آيىةى ميمًكًه أىف يٍَّأًتيىكيـ التٌابكتي فيًه سىكينىة مِّف رى
. أم عبلمة ممكو(248:البقرة)
ية﴿-: عٌزكجؿٌ -كمنو قكلو : العبرة .3 . أم عبرة لمف يعتبر(8:الشعراء) ﴾إفَّ في ذًلؾى آلى
ـى كأٌمهي آيىة﴿-: سبحانو-كمنو قكلو : األمر العجيب .4 عىٍمنا اٍبفى مىريى جى (. 50:المؤمنكف) ﴾كى
مؽي الٌسماكاًت كىاألىٍرًض كىاٍخًتالًؼ ﴿-: عٌزكجؿٌ -كمنو قكؿ اهلل : كالدليؿالبرىاف  .5 ًمف آياًتًه خى كى

-، كالمعنى، مف براىيف كجكده كقدرتو (22:الرـك )﴾أىٍلًسنىًتكيـ كىأىٍلكاًنكيـ إفَّ في ذًلؾى آلياتو ًلمعالىميف
. خمؽ عكالـ السماكات كاألرض كاختبلؼ األلسنة كاأللكاف-سبحانو

ٌص باالصطبلح، فقد عٌرفت اآلية بأٌنيا  .6 طائفة ذات مطمع كمقطع مف كتاب "كىك المعنى الذم خي
. 4"كقيؿ ىي طائفة مف القرآف، منقطعة عما قبميا كما بعدىا. "3"اهلل مندرجة في سكرة منو

كالعبلقة بيف ىذا المعنى االصطبلحي األخير كبيف المعاني السابقة كاضحة، ألٌف اآلية القرآنية 
، -صمى اهلل عميو كسٌمـ–معجزة، كلك بانضماـ غيرىا إلييا، ثـ ىي عبلمة عمى صدؽ مف جاء بيا 

كفييا عبرة كذكرل لمف أراد أف يعتبر، كىي مف األمكر العجيبة لمكانيا مف السمٌك كاإلعجاز، كفييا 

                                                 

. 103-102صص ص، (ىػ1415)ابف فارس،: انظر- 1
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كالدليؿ عمى ما تضمنتو البرىاف معنى الجماعة ألٌنيا مؤلفة مف جممة كممات كحركؼ، كفييا معنى 
. 1مف ىداية كعمـ

: طريقة معرفة اآلية 4.3.2.3

كىي مسألة ميٌمة ال بٌد مف تكضيحيا قبؿ عرض الخبلؼ في عدد آيات القرآف الكريـ، كاألثر 
 .المترٌتب مف ىذا الخبلؼ عمى اإلعجاز العددم

: 2كلمعمماء في ىذه المسألة قكالف

 ٌنو ال سبيؿ لمعرفة آيات القرآف إال بتكقيؼ مف الشارع، ألٌنو ليس لمرأم كال لمقياس أإ: القكؿ األٌكؿ
رشاد، بدليؿ أٌف العمماء عٌدكا  آية كلـ يعٌدكا نظيرىا كىك " ألمص"فييا مجاؿ، إٌنما ىك محض تعميـ كا 

آية، كغير ذلؾ مف النظائر التي لـ ييبفى فييا العٌد عمى قياس النظير عمى نظيره، كلك كاف في " ألمر"
. األمر مٌتسع لمقياس، لكاف حكـ النظيريف كاحدان 

 ٌف معرفة اآليات منو ما ىك سماعي كمنو ما ىك قياسٌي، كمرجع ذلؾ إلى إأ: القكؿ الثاني
كقؼ عميو دائمان تحققنا أٌنو فاصمة، - صمى اهلل عميو كسٌمـ–فما ثبت أٌف الٌنبي : يقكلكف. 3الفاصمة

كما كصمو دائمان تحققنا أٌنو ليس فاصمة، كما كقؼ عميو مرةن ككصمو أخرل، فيك محتمؿ، كفي ىذا 
. مجاؿ لمقياس

ككما اختمفكا في الطريقة المعتمدة لعٌد اآلم، فقد اختمفكا في أعدادىا كذلؾ، عمى مذاىب في العد، 
فؤلىؿ المدينة عدداف، كألىؿ مكة عدد، كألىؿ الشاـ عدد، كألىؿ البصرة عدد، كألىؿ الككفة عدد، 

، ففي عٌد آيات القرآف اتفقكا عمى أٌنيا ستة -رضكاف اهلل عمييـ-ككٌميا مذاىب منقكلة عف اٌلصحابة 
آالؼ كمائتا آية ككسر، كاختمفكا في ىذا الكسر، ففي عدد المدني األٌكؿ سبع عشرة، كفي عدد 

المدني األخير أربع عشرة، كفي عدد المكٌي عشركف، كفي عدد الككفي ست كثبلثكف، كفي عدد 
. 4تسع عشرة، كفي عدد الشامي سٌت كعشركف: أربع، كقيؿ: البصرم خمس، كقيؿ

: 5ثـ إٌنيـ اختمفكا في أعداد آيات سكر القرآف، فكانت ثبلثة أقساـ
                                                 

. 339ص1، ج(ت.ب)الزرقاني، : انظر- 1
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آية،  (99" )الحجر"آية، ك (111)" يكسؼ"كىي أربعكف سكرة، منيا سكرة : قسـ لـ ييختمؼ فيو .1
. آية، كغيرىا (128)"الٌنحؿ"ك
: كمنيا: كقسـ اختمؼ فيو تفصيبلن ال إجماالن  .2
 "أسقطكا عٌد البسممة، كعٌد  (7 )﴾أنعمت عميهـ﴿، عٌد المدنياف كالبصرم كالشامي (7)" الفاتحة

 .1الباقكف البسممة آية منيا

 "أٌمة مف الٌناًس يىسقكف﴿:آية، كالباقكف بدليا(1 )﴾طسـ﴿، عٌد أىؿ الككفة (88)"القصص﴾ 
(23 .)
 "(65 )﴾ميخًمصيفى لىهي الٌديف﴿: آية،كالبصرة بدليا(1 )﴾ألـ﴿، عٌد أىؿ الككفة (69)"العنكبكت ،

تىقطىعكفى الٌسبيؿ﴿كالشاـ  (. 29 )﴾كى
 " ٌده ﴿،عٌد المكٌيكف (28)" الجف لىف ﴿: كالباقكف بدليا (22 )﴾لف ييجيرىني ًمفى اً أىحى دى ًمف دكًنه أىجً كى

دا (. 22 )﴾ميمتىحى
 "ؽٌ ﴿: عٌد المدنٌيكف (3)" العصر كا ًبالحى تكاصى . ، كعكس الباقكف(1 )﴾كىالعىصرً ﴿دكف  (3 )﴾كى
 :كمنيا: قسـ اختمؼ فيو إجماالن كتفصيبلن  .3

 حدل عشرة آية في الككفي، كمائة كعشر آيات فيما عداه: اإلسراء  .2مائة كا 

 مائة ك إحدل عشرة آية في البصرم، ك مائة ك عشر آيات في الككفي، ك مائة ك ست : الكيؼ
 .3آيات في الشامي، ك مائة ك خمس آيات في المدنييف ك المكي

 4تسع ك تسعكف في المكي ك المدني األخير، ك ثماف ك تسعكف فيما عدا ذلؾ: مريـ. 

 5تسع ك عشركف في البصرم ك الككفي، ك ثماف ك عشركف فيما عدا ذلؾ: الحديد. 

 6ثمافو كعشركف في الككفي، كتسع كعشركف في البصرم كالشامي، كثبلثكف فيما عدا ذلؾ: نكح .
 7ست كخمسكف في العراقي كالمدني األكؿ، كخمس كخمسكف في الشامي كالمدني األخير: المٌدثر  .
 8في الحجازم عشركف، كفي العراقي تسع عشرة، كفي الشامي ثماني عشرة: العمؽ .

                                                 

. 65 ص،(ىػ1395)القاضي، : انظر- 1
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كيبلحظ ىنا أٌف أغمب الٌسكر التي تحٌدث أصحاب اإلعجاز العددم عف كجكد بعض مظاىره فييا 
فأم طرؽ العٌد سنعتمد؟ كماذا . تنتمي إلى القسـ الثالث، كالمٌدثر كالحديد كالحٌج كاإلسراء كنكح كالعمؽ

سنفعؿ بالركايات األخرل لمعٌد ؟  

ىذا مع مبلحظة استحالة الجـز بإحدل الركايات كطرح غيرىا، كمع مبلحظة أٌف تعدد الركايات ال 
-يمت بصمة إلى ضعؼ إحداىا ، فإنما ىي في الصحة سكاء، ك السبب في اختبلفيا أٌف الٌنبي 

كاف يقؼ عمى رؤكس اآلم تعميمان ألصحابو أٌنيا رؤكس آم، حتى إذا عممكا -صمى اهلل عميو كسٌمـ
اآلية بما بعدىا طمبان لتماـ المعنى، فيظفُّ بعض الٌناس أٌف ما - صمى اهلل عميو كسٌمـ-ذلؾ كصؿ 

ليس فاصمة، فيصميا بما بعدىا معتبران أٌف الجميع آية - صمى اهلل عميو كسٌمـ–كقؼ عميو الٌنبي 
كبما أٌف ذلؾ ال يترتب عميو زيادة كال . كاحدة، كالبعض يعتبرىا آية مستقمة فبل يصميا بما بعدىا
صمى اهلل -كبما أٌنو لـ يحٌدد في زمف الٌنبي . 1نقص في كتاب اهلل فمـ يكف ىناؾ ما يدعك إلى تحديده

.  فمف يحٌدد أبدان - عميو كسٌمـ

انظر مثبلن إلى اعتمادىـ في اإلحصاءات في سكرة العمؽ عمى أٌنيا تسع عشرة آية، كتجاىميـ لمعٌديف 
كؿ الٌنتائج التي تكٌصمكا إلييا، أم أٌف نسبة ككف نتائجيـ الختٌمت اآلخريف، كالمذيف لك اعتمدناىما 

ككذلؾ !!  ، أم أف نسبة الخطأ ضعؼ نسبة الصكاب 2/3 ، كككنيا خاطئة ىي 1/3صحيحة ىي 
. الحاؿ مع الٌسكر األخرل كالمٌدثر، كنكح، كغيرىما

كالقكؿ نفسو يقاؿ بالٌنسبة لدراستيـ أعداد آيات الٌسكر الزكجية كالفردية، كربطيـ ذلؾ بترتيبيا في 
:  فقاؿ" معجزة ترتيب سكر القرآف"بساـ جٌرار بػ.عبد اهلل جمغـك كمف بعده أ. المصحؼ، كما سٌماه أ

سكرة عدد آياتيا فردم، كتنقسـ كؿ مف  (54)سكرة عدد آياتيا زكجي، ك (60)إٌف في القرآف 
 :المجمكعتيف إلى نصؼو ترتيب سكره في المصحؼ زكجي كنصؼ ترتيب سكره فردم، أم أفٌ 

 ( ترتيبيا فردم27+ترتيبيا زكجي27+ترتيبيا فردم 30+ترتيبيا زكجي30(= )60+54(= )114)
( 6×19(= )114)كالعدد 
( 6×10(= )60)كالعدد 
(. 6×9(= )54)كالعدد 
  2..."كعمى خبلؼ ىذيف الترتيبيف يككف مف الصعب أف تأتي النتيجة عمى ىذا النسؽ: "ثـٌ يقكؿ
: ماذا لك كانت األرقاـ كالتالي: أقكؿ

(114( =)72+ 42( =)36+36( + )21+21 )
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 .29، ص(ىػ1419)جرار، - 2
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( 6×19(= )114)العدد 
( 6×12(= )72)كالعدد 
(! 6×7(= )42)كالعدد 

فيصؿ إلى " الفكر العربي اإلسالمي"في كتابو النظرية  ىذه  نظريتوثـ يذكر مزيدان مف التفاصيؿ حكؿ
: الٌنتيجة التالية

  6236 = مجمكع آيات القرآف الكريـ = (متجانس) آيات+ ترتيب 
  6555 =القرآف الكريـسكر مجمكع ترتيب  = (غير متجانس) آيات+ ترتيب 

سكر ، كيرتبط ذلؾ بمجمكع ترتيب  كؿ سكرة كعدد آياتػيا ترتيببػيذا يثبت أٌف ىناؾ عبلقة بيف رقـ
. 1المصحؼ كمجمكع آيات القرآف الكريـ

بساـ .ف ىذا المسمؾ قد يكقع الباحث في خطأ تجاىؿ طرؽ العٌد الصحيحة كما يظير مف قكؿ أإبؿ 
: جرار

( 285) فتصبح ،آية كاحدةب  أقؿ سكرة البقرةنفترض أٌف عدد آيات  كتعقيدىاحتى ندرؾ عمؽ المسألة"
 كالزكجية (55)صبح م السكر الفردٌية س عدد فردٌية اآليات، مما يعني أفٌ  السكرةآية، كبالتالي تصبح

.  2"عندىا ينيار كؿ شيء. (59)

: كبالرجكع إلى عمـ عٌد اآلم نفاجأ بما يأتي
. آية (285)كالشامي ف امالمدنيالشامي ككسكرة البقرة في العٌد المكي  -
. آية (286)كفي العٌد الككفي  -
 .3آية (287)كفي العٌد البصرم - 

كىؿ فقد القرآف ! فيؿ انيار اآلف كٌؿ شيء؟ثبلثة أقكاؿ مختمفة ثابتة في عدد آيات سكرة البقرة، 
إعجازه؟  

ف شئت فقؿ كفؽ خمسة ىذا مع  مبلحظة أٌف عدد آيات السكرة فردم كفؽ قكليف مف ثبلثة أقكاؿ، كا 
. مذاىب مف ستة في عمـ العدٌ 

ذا كاف كٌؿ شيء قد انيار بتغير عدد آيات سكرة كاحدة فماذا سيحدث إذا طبقنا ذلؾ مع بقية  كا 
 .السكر
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عمـ القراءات كاإلعجاز العددم  :ثالث4.3.3 4,3.3المطمب اؿ

: لغةن في اؿالقراءات  4.3.3.1

، كىك أصؿ كاحد "قرم"أك " قرك"القراءات جمع قراءة، كىي مصدر سماعي لقرأ، كأصمو مف الجذر 
. 1يدٌؿ عمى جمع كاجتماع، فسميت قراءة؛ ألٌنيا جمع لمحركؼ كالكممات

: حان حصطالفي االالقراءات  4.3.3.2

 .2ىك عمـ يبحث في كيفية أداء كممات القرآف كاختبلفيا معزٌكان لناقمو: عمـ القراءات ك
مذىب يذىب إليو إماـ مف أئٌمة القراء مخالفان بو غيره، في الٌنطؽ بالقرآف الكريـ، مع اتفاؽ : "القراءةك

.  3"الركايات كالٌطرؽ عنو، سكاء أكانت ىذه المخالفة في نطؽ الحركؼ أـ في نطؽ ىيئاتيا

: نشأة عمـ القراءات 4.3.3.3

، فمنيـ مف قرأه -صمى اهلل عميو كسٌمـ-يتمقكف القرآف عف الٌنبي - رضكاف اهلل عمييـ-كاف الصحابة 
صمى -كبعد كفاة الٌنبي . عنو عمى حرؼ كاحد، كمنيـ مف قرأ عمى حرفيف، كمنيـ مف زاد عمى ذلؾ

كا التابعيف كؿٌّ بحسب ما قرأ، فاختمؼ بذلؾ أخذ أؤكتفىرُّؽ الصحابة في األمصار أقر- اهلل عميو كسٌمـ
باألحرؼ الٌسبعة بما التابعيف كتابعييـ، كدعت الحاجة إلى تحديد ىذا الخبلؼ كتكضيحو كتقييده 

، ثـ تصدل بعد -رضكاف اهلل عمييـ- الصحابة الكراـ - صمى اهلل عميو كسٌمـ- الٌنبي اأقرأ بوالتي 
ذلؾ ليذا الشأف أئٌمة تخٌصصكا في ىذا العمـ كقامكا بدراستو، فبينكا تفاصيؿ القراءات، كحكمكا عمى 

. 4كىكذا نشأ عمـ القراءات. أسانيدىا، كخرجكا لنا بالصحيح المقبكؿ منيا، كبينكا الشاٌذ كالضعيؼ

4.3.3.4 
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: ضكابط قبكؿ القراءة 

لمعمماء في قبكؿ الٌركايات ثبلثة ضكابط مشيكرة، يتكقؼ عمى تكفُّرىا في القراءة قبكؿ القراءة أك 
: رٌدىا، كىذه الضكابط ىي

 أف تكافؽ القراءة أحد المصاحؼ العثمانية كلك احتماالن، فيجب أف تككف القراءة : الضابط األٌكؿ
لىدان ﴿:  ابف عامركقراءة. ثابتةن كلك في بعض المصاحؼ العثمانية دكف بعض ذى اي كى  ﴾قالكا اتَّخى

أم أٌنو يكفي " كلك احتماالن "كالمقصكد بػ.  في المصحؼ الشامي كذلؾ، بغير كاك، فإٌنيا(116: البقرة)
أف تككف المكافقة تقديران، فإٌف مكافقة الرسـ قد تككف تحقيقان كما في المكاضع المكافقة لمرسـ القياسي، 

كقد تكافؽ بعض القراءات الٌرسـ تحقيقان، كتكافقو غيرىا احتماالن، ". الٌسمكت"كقد تككف احتماالن كما في 
، فإٌنيا كيًتبت بغير ألؼو في كٌؿ المصاحؼ، فقراءتيا بغير (4:الفاتحة )﴾مًمًؾ يكـً الٌديف﴿نحك قراءة 

. 1ألؼ تكافؽ الٌرسـ تحقيقان، كقراءتيا بحذؼ األلؼ تكافقو احتماالن 

 مكافقة القراءة لمعربية كلك بكجو، سكاءن كاف أفصح أـ فصيحان، مجمعان عميو أـ : الضابط الثاني
. 2مختمفان فيو

 تكاتر الٌسند، أم أف تتصؿ تمؾ القراءة بنقؿ جمع مف العدكؿ الٌضابطيف عف مثميـ : الٌضابط الثٌالث
إلى منتياىا عمى القكؿ الراجح، كقيؿ باشتراط الصحة دكف التكاتر مع ككنيا مشيكرة عند أئٌمة ىذا 

. 3العمـ الضابطيف لو غير معدكدة عندىـ مف الغمط أك مٌما شٌذ بو بعضيـ

: 4أنكاع القراءات 4.3.3.5

: كبناءن عمى تكافر تمؾ الٌشركط في القراءة، فقد حٌدد العمماء أنكاع القراءات بما يمي
: كىك ما نقمو جمعه ال يمكف تكاطؤىـ عمى الكذب عف مثميـ إلى منتياه، كقاؿ الٌسيكطي: المتكاتر .1
. 5"كغالب القراءات كذلؾ"

                                                 

ص 1، ج(ت.ب)كالزرقاني، . 47، ص(ىػ1422)شعمة، . 12-11صص ص1، ج(ت.ب)ابف الجزرم، : انظر- 1
  .419-418صص

 .10-9صص ص1، ج(ت.ب)ابف الجزرم، - 2

 .13ص1، ج(ت.ب)ابف الجزرم، : انظر- 3

 . 156-155صص ص1، ج(ىػ1421)السيكطي، : انظر- 4

 .155ص1، ج(ىػ1421)السيكطي، - 5
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كىك ما صٌح سنده كلـ يبمغ درجة الٌتكاتر، ككافؽ العربية كالٌرسـ، كاشتير عند القراء، : المشيكر .2
ما اختمفت الٌطرؽ في نقمو عف الٌسبعة، فركاه بعض الٌركاة : كمثالو. فمـ يعٌد مف الغمط كال مف الٌشذكذ

. دكف بعض
كىك ما صٌح سنده كخالؼ الٌرسـ أك العربٌية، أك لـ يبمغ حٌد الٌشيرة، كال يقرأ بو، كمثالو : اآلحاد .3

.  بفتح الفاء﴾لىقىد جاءىكيـ رىسكؿه ًمف أىنفىًسكيـ﴿: قراءة
قراءة : أك صٌح كلـ يتكاتر عمى الراجح، كمثالو- عمى قكؿ- كىك ما لـ يصٌح سنده، : الٌشاذ .4
". يـك"، بصيغة الماضي كنصب ﴾مىمىؾى يكـى الٌديف﴿
. 1كمثالو قراءات الخزاعي: المكضكع .5
 ): كىك ما زيد في القراءات عمى كجو الٌتفسير، كما أخرجو البخارم مف قراءة ابف عٌباس: الميدرج .6

. 2(ليس عميكـ جناح أف تبتغكا فضبلن مف رٌبكـ في مكاسـ الحجٌ 
 قرآنان، عمى الرأم الراجح مف أٌفٌ  القرآف ال يثبت إال دٌ تبركالقراءة المتكاترة ىي الكحيدة التي تع

.  اعتقاد صحتوبالتكاتر، كما عدا ذلؾ فبل تجكز القراءة بو كال

:  3فكائد االختالؼ بيف القراءات 4.3.3.6

: لمقراءات فكائد عظيمة أذكر منيا
الرحمة بيذه األٌمة كالتيسير عمييا، فإٌف ىذه األٌمة كانت قبائؿ شتى، ككاف بينيا اختبلؼ في  (1

 .الميجات كالٌنبرات، ككاف في تعٌدد القراءات كالحركؼ ما ييٌكف عمييا أمر تعٌمـ كتاب رٌبيا

فا ًسمكا ﴿:في بياف الكضكء-تعالى-كقكلو : الٌداللة عمى حكميف شرعييف في حاليف مختمفيف (2
مىكيـ إلى الكىعبىيف  كابف 4أ نافعقر (6:المائدة )﴾كيجكهكيـ كأىيًديىكيـ إلى المرافًؽ كامسحكا برؤكًسكيـ كأىرجي

، فالٌنصب 4بجٌرىاكقرأ الباقكف " أرجمكـ"لفظ البلـ مف  بنصب 3 كحفص2 كيعقكب1 كالكسائي5عامر

                                                 

، كالكاضح في القراءات، حكي العشرىك أبك الفضؿ محمد بف جعفر الخزاعي، لو كتاب المنتيى في القراءات - 1
الكتاب :  كقاؿ الدارقطنيعنو أٌنو كضع كتابان في الحركؼ نسبو إلى أبي حنيفة، فكبر عميو ذلؾ، كنزح عف بغداد،

.[ 212، ص(ىػ1417)كالذىبي، . 93ص1، ج(ت.ب)ابف الجزرم، : انظر]. ىػ408 تكفي سنة .مكضكع ال أصؿ لو
. 156ص1، ج(ىػ1421)السيكطي،- 2
 .54-52صص ص1، ج(ت.ب)ابف الجزرم، : انظر- 3

ىك أبك ركيـ، نافع بف عبد الرحمف الميثي، مكالىـ، المدني، إماـ مقرئ، قاؿ عف نفسو إنو قرأ القرآف عمى سبعيف - 4
ص 10، ج(ىػ1326)كالعسقبلني،. 66-64ص (ىػ1417)الذىبي، : انظر].ىػ169مف التابعيف، تكفي سنة 

 [ 408-407صص

ىػ، أخذ القرآف عف عدد مف 21ىك أبك عمراف عبد اهلل بف عامر اليحصبي، إماـ أىؿ الشاـ في القراءة، كلد سنة - 5
-46، ص(ىػ1417)الذىبي، : انظر].ىػ118الصحابة ككبار التابعيف، كمعاكية كالمغيرة بف أبي شياب، تكفي سنة 

49 ]
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، كالجٌر يفيد طمب مسحيا، ألٌف العطؼ "كجكىكـ"يفيد طمب غسميا، ألٌف العطؼ يككف عمى لفظ 
أٌف المسح يجكز لبلبس - صمى اهلل عميو كسٌمـ–، كقد بٌيف الرسكؿ "رؤكسكـ"حينيا يككف عمى لفظ 

. الخٌؼ، كأٌف الغسؿ يجب عمى مف لـ يمبس الخؼ
كاًرٌيكف يا عيسى بف مريـ هؿ يستطيع ربُّؾى ﴿: دفع تكٌىـ ما ليس مرادان، كقكلو تعالى (3 إٍذ قاؿى اٍلحى

مىينا ماًئدىةن ًمفى الٌسماء ؿ عى بتاء الخطاب " ىؿ تىستطيع ربَّؾى  "أ الكسائي، قر(112: المائدة )﴾أىٍف يينىزِّ
كىذه القراءة ترفع تكٌىـ أٌف الحكارييف كانكا شاٌكيف في قدرة . 5"ربؾ"، كنصب الباء في "تستطيع"في 
. 6ىؿ تستطيع أف تسأؿ ربؾ: ، ألٌف المعنى عمييا-عٌز كجؿٌ -اهلل 

( 170: األعراؼ )﴾كاٌلذيف يمىسَّككف بالكتاب﴿-:تعالى-تكميؿ قراءة لمعنى قراءة أخرل، كقكلو  (4
، كقراءة الٌتشديد مكٌممة لقراءة الٌتخفيؼ؛ ألٌف الذم يريد 8الٌتشديدقرأ الباقكف ببالٌتخفيؼ ك 7أىا أبك بكرقر

. أف يمىٌسؾ غيره الكتاب ال بٌد أف يككف ممسكان بو
غاية االختصار كجماؿ اإليجاز؛ إذ كؿ قراءة بمنزلة اآلية؛ إذ كاف تنٌكع المفظ بكممة يقـك مقاـ  (5

. تعٌدد اآليات، كلك جعمت داللة كؿ لفظة عمى حدة لـ يخؼ ما كاف في ذلؾ مف الٌتطكيؿ
، كالٌداللة أيضان عمى صدؽ مف جاء -تعالى-الٌداللة عمى إعجاز القرآف الكريـ، كأٌنو كبلـ اهلل  (6

؛ فإٌف ىذه االختبلفات في القراءة ال تؤدم إلى تناقض في -صمى اهلل عميو كسٌمـ-بو، كىك رسكؿ اهلل 
المقركء كتضاد، كال إلى تيافت كتخاذؿ، بؿ القرآف كٌمو عمى تنكع قراءاتو يصٌدؽ بعضو بعضان، كيبيف 

بعضو بعضان، كيشيد بعضو لبعض عمى نمط كاحد في عمك األسمكب كالتعبير، كىدؼ كاحد مف 
. سمك اليداية كالتعميـ، كذلؾ مف غير شؾ يفيد تعٌدد اإلعجاز بتعٌدد القراءات كالحركؼ

                                                                                                                                                 

ىػ، قرأ القرآف عمى حمزة الزيات 120ىك أبك الحسف عمي بف حمزة الكسائي، الككفي المقرئ النحكم، كلد سنة- 1
: انظر].189معاني القرآف، كتاب القراءات، كتاب العدد، تكفي سنة : كعيسى بف عمرك اليمداني، مف مصنفاتو

 [77-72، ص(ىػ1417)الذىبي، 

ىك أعمـ مف رأيت : ىك أبك محٌمد يعقكب بف إسحؽ الحضرمي، مكالىـ، البصرم، إماـ البصرة، قاؿ أبك حاتـ- 2
، كابف 95-94صص ص، (ىػ1417)الذىبي، : انظر].ىػ205بالحركؼ كاالختبلؼ في القراءات، تكفي سنة 

[ 186-185صص ص1، ج(ت.ب)الجزرم،
ىػ، كتكفي 90ىك أبك عمر حفص بف سميماف الدكرم الككفي، صاحب عاصـ، كأعمـ الناس بقراءتو، كلد سنة - 3

 [402-400صص ص2، ج(ىػ1326)كالعسقبلني، . 85-84صص ص، (ىػ1417)الذىبي، : انظر].ىػ180سنة 

 .215، ص(ىػ1422)شعمة، . 254ص2، ج(ت.ب)ابف الجزرم، : انظر- 4

ص 4ج، (ىػ1406)النكيرم،  ،(ت.ب)ابف الجزرم، شرح طيبة ك .256ص2، ج(ت.ب)ابف الجزرم، : نظرا- 5
 .240-239صص

 .129ص12ج، (ت.ب)الرازم،  : نظرا- 6
ىػ، قرأ القرآف عمى عاصـ، كاف لو 95ىك أبك بكر شعبة بف عياش بف سالـ الحناط، األسدم الككفي، كلد سنة - 7

 [83-80صص ص، (ىػ1417)الذىبي، : انظر].ىػ193فقو كعمـ باألخبار، تكفي سنة 

 .273ص2، ج(ت.ب)كابف الجزرم، . 44ص15ج، (ت.ب)الرازم،  : أنظر- 8
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: االختالؼ بيف القراءات كاإلعجاز العددم 4.3.3.7

يتبيف مما سبؽ أٌف لعمـ القراءات فكائد ىاٌمة تعكد عمى فيـ المسمميف لكتاب رٌبيـ، كتيقىٌكم عبلقتيـ 
كتبٌيف لنا كيؼ تسير ىذه القراءات معان بانسجاـ كاضح، كعبلقة متينة بعيدة عف التناقض . بو

. كالٌتعارض، يدىٌعـ بعضيا بعضان في سبيؿ إظيار عظمة كتاب اهلل، كبياف أحكامو
ال بٌد مف تدقيؽ النظر في أم فكرة جديدة مف ثـٌ بعد ىذه الفكائد الجميمة ليذا العمـ الراسخ الٌدقيؽ، 

فعمى فرض أٌف اإلعجاز العددم صٌح عمى قراءة مف شأنيا أف تتعارض مع ىذا العمـ الجميؿ، 
:  القراءات، فإٌف ذلؾ ال يخرج عف أحد احتماليف

-  قكليـ، إذ ستتغير الحسابات كفقياتعارض معقراءات متكاترة مجمع عمييا تتسع أٌف ىناؾ : األٌكؿ
.  فإف صٌح عمى بعضيا أثبتت بقية القراءات بطبلنو- ىذا غير القراءات المختمؼ في تكاترىا

أٌف اإلعجاز العددم سييدـ القراءات، فنقكؿ إٌف ىذه القراءة فييا إعجاز عددم : كاالحتماؿ الثاني
 كىذا االحتماؿ !أك ربما أصٌح مف الثانية!! بينما خمت األخرل منو، فاألكلى أكثر إعجازان مف الثانية 

 .الثاني مرفكض قطعان، ألٌف المتكاتر ال يتفاضؿ كليس بعضو أصح مف بعض

كال بٌد لمباحث في اإلعجاز العددم أف يسير عمى منيجية عممية صحيحة فيما يتعٌمؽ بعمـ القراءات، 
كأف ال يككف األمر مبنيان عمى االنتقاء بقدر ما يخدـ فكرة اإلعجاز العددم حتى يصبح األمر  ككأنو 

-: تعالى-بساـ جرار حيف حسب جٌمؿ قكلو . فعؿ أمجرد بحث عف األرقاـ المقصكدة  كذلؾ كما 
إذا قرئت  (2023)، فقاؿ إنو يساكم (104:اإلسراء )﴾فًإذا جاءى كىٍعدي اآلًخرىًة ًجٍئنا ًبكيـ لىفيفان ﴿
كيمكف اعتماد ىذه القراءة ىنا ألٌف الكبلـ : "كيقكؿ!! بحذفيا (2022)بإثبات اليمزة، كيساكم  (اآلخرة)

 ﴾بتأكيؿ مالىـ تستطع عميه صبران ...﴿: ينتيي عندىا، فيستحسف التخفيؼ  كما كرد في سكرة الكيؼ
مىيًه صبران ...﴿: أٌما في النياية فقاؿ (78:الكيؼ) الحظ كممة  (82:الكيؼ) ﴾تأكيؿ مالىـ تىٍسًطع عى
 .1"(تسطع)ك (تستطع)

: ، أم«النقؿ»ىك ما يعرؼ في عمـ القراءات بػ« التخفيؼ»كىا ىنا مأخذ عمى ما قالو؛ فما سماه 
، كىذا اإللقاء مع حذؼ اليمزة إنما ىك أمر 2إلقاء حركة اليمزة عمى الساكف قبميا مع حذؼ اليمزة

،  نفسوميزانيا الصرفيبنفس تبقى ب، كبنفس عدد حركفيانفسوالكممة عدد حركؼ بقى معو تمأدائي، ك
في حالة النقؿ ىي أربعة أحرؼ، ألف الباقي مف الكممة « األرض»فبل يمكننا أف نقكؿ مثبلن إف كممة 

كأٌم معنى ليذه؟ كعمى أٌم كزف ىي؟  « ٍرض»التعريؼ ىك« اؿ»إذا حذفت منيا 

                                                 

. 83،  ص(ىػ1417)جرار : انظر- 1
. 408ص1،ج(ت.ب)ابف الجزرم، : انظر- 2
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ككقفنا « مف إلو»، «قد أيكحي»، «مف ءامف»أضؼ إلى ذلؾ أف النقؿ إذا كاف في كممتيف كما في 
ألف اليمزة !! عمى الكممة األكلى كابتدأنا بما بعدىا فإنو يترتب عمى ذلؾ أف يزيد حرؼ في كؿ مثاؿ

التي سقطت في حاؿ الكصؿ بسبب النقؿ ال بٌد مف اإلتياف بيا في حاؿ البدء، فعمى أٌم الحاليف 
كىي تعٌد –حاؿ الكصؿ أـ حاؿ البدء؟ كقد عممنا أف في كؿ مثاؿ مف ىذا القبيؿ : نعتمد حينئذ

كفي قكلو ىذا مخالفة صريحة لما !! إما زيادة حرؼ أك نقصاف حرؼ- بالمئات في القرآف الكريـ
، حيث قاؿ باعتمادىـ عمى قراءة حفص "قكاعد اإلحصاء في مركز نكف"نٌص عميو بنفسو في مقالو 

ثـٌ مف أم كتب القراءات جاء بضابط االستحساف ىذا، أـ  !1كأٌنيـ لـ يتفٌرغكا لدراسة القراءات األخرل
، فمنذ متى "تسطع"عمى كممة"اآلخرة"حيف قاس كممة –ككذلؾ القياس ! أٌنو ضابط جديد في دراستيا ؟
. صار القياس مصدران لمقراءات

: القراءة الشاٌذة كاالستدالؿ بها في مسائؿ اإلعجاز العددم 4.3.3.8

ىي القراءة التي اختٌؿ فييا شرط التكاتر، كيراد : ، كفي االصطبلح2المنفرد كالمفارؽ: الٌشاذ في المغة
. 3بيا عمى الراجح ما كراء القراءات العشر

كقد بحث العمماء قديمان كحديثان في مسألة  القراءة الشاذة كاالستدالؿ بيا، كاتفؽ الجميكر عمى حرمة 
. القراءة بالشاذة في الصبلة كغيرىا، كعدـ اعتبارىا قرآنان، ألٌف الشرط في ثبكت القرآف ىك التكاتر

ف ثبتت بالٌنقؿ فإٌنيا منسكخة بالعرضة األخيرة، كبإجماع الصحابة عمى  كمثؿ ىذه القراءات حتى كا 
.  4مصحؼ عثماف

ال تجكز القراءة بشيء مف الشكاذ لخركجيا عف إجماع المسمميف، كعف الكجو الذم : "قاؿ الٌسخاكم
ف كاف مكافقان لمعربية كخط المصحؼ، ألٌنو جاء مف طريؽ اآلحاد،  ثبت بو القرآف، كىك المتكاتر، كا 

ف كانت نقمتو الثقات .  5"كا 

: كمعتمدنا شيئاف...القراءة الشاٌذة، المتضمنة لزيادة في القرآف مردكدة:"كقاؿ الغزالي
ٌما لككنو متكاتران، كال إعجاز، كال تكاتر: أحدىما . أٌف الشيء إٌنما يثبت مف القرآف، إٌما إلعجازه، كا 

كما يبتني عمى االستفاضة لتكفر . كمناط الشريعة كعمدتيا تكاتر القرآف، كلكاله لما استقٌرت الٌنبكة
! الٌدكاعي عمى نقمو، كيؼ يقبؿ فيو ركاية شاٌذة؟

                                                 

 .http://www.islamnoon.com/ijazresearches.htm14/4/1427: انظر- 1

 .523، ص(ىػ1415)ابف فارس،: انظر- 2

 .65ص1ج ،(ىػ1406)النكيرم، : أنظر- 3

 .10- 9، ص(ىػ1401) القاضي،  ك.15-14صص ص1ج (ت.ب)ابف الجزرم، : انظر- 4

 . 384-383صص ص1، ج(ىػ1421)الٌزركشي،- 5
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كقد كانكا ال يقبمكف - رضي اهلل عنيـ-مبنانا فيما نأتي كنذر، االقتداء بالصحابة : المسمؾ الثاني
 .1..."القراءة الشاٌذة

تجكز القراءة في الصبلة كغيرىا بكؿ كاحدة مف القراءات : قاؿ أصحابنا كغيرىـ: "2كقاؿ النككم
كال تجكز القراءة في الصبلة كال غيرىا بالقراءة الشاذة، ألنيا ليست قرآنان، فإٌف القرآف ال ...السبع، 

 إجماع المسمميف، عمى أٌنو ال تجكز 3كنقؿ اإلماـ الحافظ أبك عمر بف عبد البر... يثبت إال بالتكاتر
فمف قرأ بالشاذ إف كاف جاىبلن بو أك : القراءة بالشاذ كأٌنو ال يصمى خمؼ مف يقرأ بيا، قاؿ العمماء

بتحريمو عيٌرؼ ذلؾ، فإف عاد إليو بعد ذلؾ أك كاف عالمان بو عٌزر تعزيران بميغان إلى أف ينتيي عف 
. 4"ذلؾ، كيجب عمى كٌؿ مكمؼ قادر عمى اإلنكار أف ينكر عميو

كفي ىذه األقكاؿ كغيرىا الكثير ما يرٌد عمى رجكع مثبتي اإلعجاز العددم إلى ىذه القراءات في 
ـي لمساعة"فريد قبطني إلى القراءة الشاذة . إثبات حساباتيـ، كرجكع أ ٌنو لعىمى كىنا . 5بفتح العيف كالبلـ" كا 

، ألٌنيا عدـ المجكء إلييامثؿ ىذه االستدالالت، كالتنبيو ؿال بٌد مف - كبناءن عمى أقكاؿ العمماء السابقة–
تقـك عمى ما لـ تثبت قرآنيتو أصبلن، فكيؼ كمثؿ ىذه المحاكالت تسعى إلى إثبات كجو إعجازم لما 

. ال يعٌد قرآنان 

فإف قالكا إٌف استدالليـ بمثؿ ىذه القراءات يأتي عمى سبيؿ االستئناس بيا باعتبارىا خبران سييرٌد عمييـ 
ألٌف القرآف ال : "بأنيا مسألة خبلفية، كالراجح فييا عدـ صحتيا لبلستدالؿ، قاؿ النككم معمبلن ذلؾ

ذا لـ يثبت قرآنان لـ يثبت بخبر الكاحد عف الٌنبي  ، ألٌف -صمى اهلل عميو كسٌمـ–يثبت بخبر الكاحد، كا 

                                                 

 .283-281صص ص، (ىػ1400)الغزالي، : انظر- 1

ىػ، عالـ عابد 631ىك اإلماـ أبك زكريا، محيي الٌديف، يحيى بف شرؼ بف ميرم الٌنككم ثـٌ الدمشقي، كلد سنة - 2
، - شرح الميذب- ، المجمكع- شرح صحيح مسمـ- المنياج : زاىد، فقيو محٌدث، كثير التصانيؼ، مف أىٌميا
المنيج السكم في ترجمة اإلماـ الٌنككم، : انظر]. ىػ676تكفي سنة .كرياض الصالحيف، كاألذكار، كغيرىا الكثير

 [14-5صص ص، (ىػ1415)السيكطي، تصديران لمنككم،

ىك أبك عمر يكسؼ بف عبد اهلل بف محمد بف عبد البر القرطبي، إماـ عصره في الحديث كاألثر، كلد سنة - 3
التمييد لما في المكطأ مف المعاني كاألسانيد، : ىػ، قيؿ عنو أحفظ أىؿ المغرب، لو مصنفات كثيرة منيا330

، (ـ1968)ابف خمكاف، : انظر].ىػ380تكفي سنة . كاإلستيعاب في معرفة األصحاب، كجامع بياف العمـ كفضمو
 [66ص7ج

 .392ص3، ج(ب،ت)النككم، : انظر- 4

: انظر]. كىذه قراءة األعمش كىي مف القراءات األربع الشاذة التي بعد العشرة. 213، ص(ت.ب)قبطني،- 5
 [386، ص(ت.ب)الدمياطي، 
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 كىذا إذا لـ يجئ إال بآحاد، مع أٌف العادة مجيئو بو،خبر الكاحد إذا تكٌجو إليو قادح يكقؼ عف العمؿ 
. 1"متكاتر تكجب ريبة كاهلل أعمـ

كالقراءة الشاٌذة إف لـ يصح االستدالؿ بيا في األحكاـ الفرعية الظنٌية، فكيؼ يمكف االستدالؿ بيا 
-عمى أمكر غيبية تعتبر جزءان مف عقيدة المسمـ التي ال تثبت إال باألدلة القكية إف لـ تكف القطعية 

 كتعتبر مف األمكر الخطيرة عمى إيماف الناس، كخاٌصة العكاـ منيـ الذيف ال بؿ ؟-عمى الراجح
فيذه أمكر ال بد ليا مف أدلة قكية ! يدرككف حقيقة ظنية ىذه األدلة، كاحتمالية تحققيا أك عدمو

 . كأساس متيف يطمئٌف ليا قمب المؤمف كعقمو كتجعمو يسٌمـ بنتائجيا، كتبتعد بالٌناس عف الفتف

 
 

 

حساب الجٌمؿه أصمه كصالحيته   :رابع4.3.4المطمب اؿ

ذكرتي أٌف حساب الجٌمؿ ىك نظاـ حسابي يعطي لكؿ حرؼ مف الحركؼ األبجدية قيمة عددية 
 : لمحركؼ األبجدية ترتيباف تختمؼ تبعان لكؿ منيما قيـ الحركؼ العددية كيعرؼ.2معينة

 أ، ب، ج، د، ىػ، ك، ز، ح، ط، م، ؾ، ؿ، ـ، ف، س، ع، ؼ، ص، :الترتيب المشرقيفي  مفو
ٍفقىو. ؽ، ر، ش، ت، ث، خ، ذ، ض، ظ، غ : كقيميا كى

، 40=، ـ30=، ؿ20=، ؾ10=، م9=، ط8=، ح7=، ز6=، ك5=، ىػ4=، د3=، ج2=، ب1=أ
، 400=، ت300=، ش200=، ر100=، ؽ90=، ص80=، ؼ70=، ع60=، س50=ف
. 1000=، غ900=، ظ800=، ض700=، ذ600=، خ500=ث
 أ، ب، ج، د، ىػ، ك، ز، ح، ط، م، ؾ، ؿ، ـ، ف، ص، ع، ؼ، ض، ؽ، : الترتيب المغربي فيأما

ٍفقىو. ر، س، ت، ث، خ، ذ، ظ، غ، ش  :كقيميا كى

، 40=، ـ30=، ؿ20=، ؾ10=، م9=، ط8=، ح7=، ز6=، ك5=، ىػ4=، د3=، ج2=، ب1=أ
، 400=ت ،300=، س200=، ر100=، ؽ90=، ض80=، ؼ70=، ع60=، ص50=ف
 .3"1000=، ش900=، غ800=، ظ700=، ذ600=، خ500=ث

                                                 

 .1452، ح27ص10، ج(ىػ1415)النككم،- 1

 . مف ىذه الرسالة93ص- 2

. 284ص1، ج(ىػ1414)التكنجي كاألسمر، - 3
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.، ك غير ذلؾ مف العباراتيسطع نكر حؽ كره أك كال يعرؼ ليذا الحساب أصؿ،   

  :كتصنؼ الحركؼ المقطعة عمى أساس المباني إلى

  .ص، ؽ، ف: ذات الحرؼ الكاحد

  .طو، طس، يس، حـ: ذات الحرفيف

  .طسـ الـ، الر،: ذات الثبلثة أحرؼ

  .المص، المر: ذات األربعة أحرؼ

  .عسؽ كييعص، حـ: ذات الخمسة أحرؼ

  :اآلتي كمف الحركؼ المقطعة ما تكرر في فكاتح السكر، فجاء عمى النحك      

  .المر، كييعص، طو، طس، يس، ص، حـ عسؽ، ؽ، ف المص،: ما افتتحت بو سكرة كاحدة

  .طسـ: ما افتتحت بو سكرتاف

  .الر: ما افتتحت بو خمس سكر

  .الـ، حـ: ما افتتحت بو ست سكر

ة االعتقاد بعالـ محجكب ىك عالـ اآللو العرب تأثركا بالعقيدة الشامانية كىي بأففيناؾ رأم يقكؿ 
 لعؿ  لذلؾ فالحرؼ الظاىر يحمؿ داخمو مدلكالن عدديان، كانعكس ذلؾ،األمكاتالسمؼالشياطيف كأركاح ك

 .1ـتعامبلتيـ مع األعداد شأنيـ في ذلؾ شأف األمـ السامية كعبريي العيد القدم

إال أٌف المؤكد تاريخيان أٌف أقدـ استعماؿ معركؼ ليذا الحساب كاف مف قبؿ الييكد، حيث ابتدع عمماء 
كالتي منيا عمـ حساب الجٌمؿ، كعمـ الجفر " عمـك الحرؼ"بني إسرائيؿ مجمكعة مف العمـك المسماة 

.  2كالتنجيـ كالسحر، كىي في مجمكعيا ال تتعدل ككنيا أنكاعان مف الحيؿ

                                                 

-1 14/4/1427 1- adab/issue/446/1000htmlhttp://www.akhbarelyom.org.eg/ 
.  76، ص(ت.ب)كلفنسكف، : انظر- 2
 http://www.altawhed.com/Detail.asp¿InNewsItemID=164210ك -3
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كقد استمٌر أىؿ الكتاب عمكمان في استعماؿ حساب الجٌمؿ في االستنتاج مف نصكص كتبيـ المقٌدسة 
الكتاب المقدس   كتابو عف رياضياتفي F . Vallowe يقكؿ القس اإلنجيمى" حتى يكمنا ىذا،
 فإذا كانت ؛الخطأ عف طريؽ األرقاـة كف السيؿ جدان اكتشاؼ التعاليـ المزيؼـ: "كحساب الجٌمؿ 

 فإذا قاؿ لؾ أحد .صحيح فإنو يككف قطعان غير ما، القيمة العددية لكممة أك عبارة غير مطابقة ألمر
 كليس ئكأثبت حساب الجمؿ شيئان غيره ، يككف الكاعظ ىك المخط الكعاظ أف كممةن تعنى شيئا ما،

 :ببساطة إنو .ببراعة (رات مالتفس )الجمؿ ليس مكضكعان لمعالجة التأكيبلت  فحساب. حساب الجمؿ
نما ،  تأسيس نظرية، أك مبدأ أك عقيدةفيا ىك كائف، لذلؾ فحساب الجمؿ ال يستخدـ ، ـالكاقع كا 

 .1""لتأكيدىا
 

بتطبيؽ - صمى اهلل عميو كسٌمـ–ككما سبؽ أف ذكرت فقد حاكلكا حساب عمر اإلسبلـ في عيد الٌنبي 
. 2حساب الجٌمؿ عمى ألفاظ القرآف الكريـ

إال - كما قد يتبادر مف الحديث سالؼ الذكر-عمى الرغـ مف معرفة العرب منذ القدـ بيذا الحسابك
ٌنما  : بعٌدة طرؽ منياانتقاؿ استعمالو إلييـ تـٌ أٌنو لـ يعرؼ عنيـ استعمالو، كا 

كىك كتاب " الجفر"، فيؤالء كاف منيـ مف يعتقد أٌف كتاب 3بعض الفرؽ اإلسبلمية،كالشيعةظيكر  (1
يٌدعكف أٌف فيو عمـ لكح القضاء كالقدر، عٌممو رسكؿ اهلل عميان رضي اهلل عنو، كأٌف عميان كضع 

الحركؼ في جمد الجفر، بحيث يمكف أف يستخرج منيا بطرؽ مخصكصة كشرائط معينة يدخؿ 
.  4ضمنيا حساب أبي جاد

قاؿ . اىتماميـ بالحركؼ كرمكزىا،كاعتقادىـ بأٌنيا عالـ قائـ بذاتو، الذيف عرؼ عنيـ 5الصكفيةؾ ك
ياكـ أٌف الحركؼ أٌمة مف األمـ، مخاطبكف كمكمفكف، كفييـ رسؿ مف :"1ابف عربي اعمـ كفقنا اهلل كا 

                                                 

1- www.wasatyah.com/vb/forumdisplay.php?f=14 14/4/1427 
. مف ىذه الرسالة108ص: انظر- 2
مف أقدـ المذاىب اإلسبلمية، كىـ في األصؿ ىـ الذيف شايعكا عميان رضي : الشيعة- 35.3ص: سبؽ التعريؼ بيا-1

اهلل عنو كأىؿ بيتو، مٌر ىذا المذىب بمراحؿ عديدة أسفرت عف انقسامو إلى فرؽ كثيرة متفاكتة في أفكارىا كمبادئيا 
الذىبي، ح، :انظر].الزيدية، كاإلثنا عشرية، كالبابكية كغيرىا: كبالتالي في حكـ الشرع عمييا، مف ىذه الفرؽ

 [20-3ص ص2، ج(ىػ1409)
. 215-214صص ص2، ج(ت. ب)القنكجي، : انظر- 4
بعد اتساع الفتكحات كتحٌسف الظركؼ االقتصادية في ردة فعؿ ضد في العالـ اإلسبلمي ىي فرقة دينية نشأت - 5

كالتأثر , كيقاؿ بأف التصكؼ اكؿ ما ظير كاف في الككفة بسبب قربيا مف ببلد فارس االنغماس في الترؼ الحضارم،
 لكنيـ جنحكا بعد دخكؿ كثير مف البدع إلى مبادئيـ، كظيرت ليـ طرؽ تسمى ،بالفمسفة اليكنانية بعد عصر الترجمة
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 ،طبقات كطبقات البشرمضيفيف إلى ذلؾ تقسيـ الحركؼ إلى  !! 2"جنسيـ، كليـ أسماء مف حيث ىـ
كقاؿ مؤكدان . 3"كمنيـ الخاصة التي فكؽ العامة بدرجة، كىك حركؼ أكائؿ السكر" :، قاؿ ابف عربي
اإلعجاز عمى   كعاطؼ األعجاز بفنكف، الحمد هلل فاتح الغيكب كشارح الصدكر":عمى ىذه األفكار

خصص أىؿ ، ـ ككاىب العقكؿ أنكاع المعارؼ عند الكركد كمحميو بيا عند الصدكر،الصدكر
عطيو ما ت مكدعيا ـ، جاعؿ الحركؼ أمة مف األمـ،المعركؼ بخصائص األسماء كخكاص الحركؼ

مفردة كىي مف  فيذه حركؼ (ع)ك(ش)ك(ؽ) كػ، انفرادىا مع اليمـأك عند تركيبيا ،ذكاتيا مف الحكـ
 ،حقيقة الطبعق  كضعيا عمى ضركب شتى مف الكضع بحكـ ما تعطي،جممة حركؼ ما يفيد الكمـ

 ،في المدارج الرقمية  كمراتب، كمراتب في المخارج الظممانية،فميا مراتب في المعارؼ الركحانية
لميـ كالكاك كالنكف المعطكفة ا: ان  كأعظميا شيكد، كجكدان أسناىا كمف .كذلؾ بتقدير العزيز العميـ

. 4"..."كف"لطاف أعجازىا عمى صدكرىا بكسائط حركؼ العمؿ المؤيدة بس

  :6قاؿ ابف خمدكف، 5 الحركؼ باألرقاـكاكربط

الطمسمات إليو في اصطبلح  عمـ أسرار الحركؼ كىك المسمى ليذا العيد السيميا، نقؿ كضعو مف"
كحدث ىذا العمـ في الممة بعد  أىؿ التصرؼ مف المتصكفة فاستعمؿ استعماؿ العاـ في الخاص

شؼ حجاب الحس، كظيكر الخكارؽ إلى ؾالصدر األكؿ عند ظيكر الغبلة مف المتصكفة كجنكحيـ 
   . عمى أيدييـ كالتصرفات في عالـ العناصر

                                                                                                                                                 

الندكة العالمية لمشباب :انظر ].النقشبندية، كالشاذلية، كاألحمدية، كالبكداشية، كغيرىا: ، منيا"الطرؽ الصكفية"
[ http://www.heartsactions.com/su.htm29/6/2006 .353-341صص ص، (ىػ1409)اإلسبلمي،

ىػ، كتكفي 560ىك أبك بكر محيي الديف محٌمد بف عمي الحاتمي الطائي األندلسي المعركؼ بابف عربي، كلد سنة - 1
الفتكحات المكية، كفصكص الحكـ، كفييما ما ينكر : ىػ، شيخ المتصكفة، مفسر شاعر أديب، مف مؤلفاتو638سنة

، (ىػ1406)، ابف العمادالعكرمك. 131ص7، ج(ت.ب)ابف كثير، : انظر].عميو إنكاران شديدان ككتاب األخبلؽ، كغيره
[ 191ص5ج
 .58ص1، ج(ت.ب)ابف عربي، - 2

. 58ص1، ج(ت.ب)ابف عربي، - 3
4- htpp://forum.rayaheen.net/showthread.php?threadid=11166&forumpage=1 

 . 426-387صص ص، (ـ1978)نصر، : انظر- 5
قرأ بالقراءات السبع، كتعمـ النحك , ـ1332ىك عبد الرحمف بف محمد المعركؼ بابف خمدكف، كلد في تكنس سنة - 6

المقدمة، كلباب المحصؿ في أصكؿ الديف، كغيرىما، تكفي : كعمـك المغة، كالمنطؽ كالفمسفة، مف  كتبو
 [330ص3، ج(ـ1979)الزركمي،].ـ1406سنة
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طبائع الحركؼ كأسرارىا سارية في  كزعمكا أف الكماؿ األسمائي مظاىره أركاح األفبلؾ كالككاكب، كأف
 ال يكقؼ عمى مكضكعو كال تحاط "لسيمياا"ـ األسماء فيي سارية في األككاف كىك مف تفاريع عمك

 ...بالعدد مسائمو 

الحسنى، كالكممات اإلليية   كحاصمو عندىـ كثمرتو تصرؼ النفكس الربانية في عالـ الطبيعة باألسماء
   . في األككاف الناشئة عف الحركؼ المحيطة باألسرار السارية

كمنيـ مف ...لممزاج الذم فيو  فمنيـ مف جعمو؟ ثـ اختمفكا في سر التصرؼ الذم في الحركؼ بـ ىك
عدادىا المتعارفة ل أ لمنسبة العددية فإف حركؼ أبجد دالة عؿ التصرؼ الذم في الحركؼسر جعؿ

  .1"كضعان كطبعان 

 كىك ما يسمي  مف قبؿ الصكفية"أبجد ىكز" آخر لحساب الجمؿ أك حساب كىناؾ استعماؿ
ما يعادلو في ة كلفظو مف ألفاظ الجبلؿ بذكر آليات القرآنية اخكاص كأسرار، كىك البحث في "التكافيؽ"ػب

 قاؿ .2التمائـ كاألحجبة  فيكتبكىا ك، في الدعاء، كقد استعممكا ىذه التكافيؽحساب الجمؿ باألرقاـ
: ابف خمدكف

الشكؿ أك عدد  كيختص كؿ صنؼ مف الحركؼ بصنؼ مف األكفاؽ الذم يناسبو مف حيث عدد"
   . بينيما الحركؼ، كامتزج التصرؼ مف السر الحرفي كالسر العددم ألجؿ التناسب الذم

بيف الحركؼ كاألعداد فأمر  فأما سر ىذا التناسب الذم بينيما يعني بيف الحركؼ كأمزجة الطبائع أك
نما . 3" مستندىـ فيو الذكؽ كالكشؼ عسر عمى الفيـ كليس مف قبيؿ العمـك كالقياسات كا 

حسبما –فميس لو أصؿ، كلـ يأت ذكر ىذا التقسيـ " نكرانية"ك" ظممانية"كأما تقسيميـ الحركؼ إلى 
 .4"أبجد العمـك"، ككتاب "ركح المعاني"إال في بعض المصنفات المتأخرة، كتفسير - كجدت

دكاكيف   في بعض الشؤكف الحياتية، كالتي منياعمالواستعارة العرب المسمميف ىذا الحساب الست (2
الشعراء عمميا است، ؼالجيش كالكزارات كأمكر الخراج ككجدت ىذه الطريقة سبيميا إلي الشعر العربي

. ، كىذا كقت متأخر نسبيان 5 ككاف ىذا في بداية العصر المممككي. ال يخمك مف الطرافةعماالن ن است

                                                 

. 622-620، ص(ىػ1425)ابف خمدكف، - 1
2- http://www.altawhed.com/Detail.asp¿InNewsItemID=164210 

 .622، ص(ىػ1425)ابف خمدكف، - 3

. 238ص2، ج(ت. ب)ك القنكجي، . 38ص1، ج(ىػ1398)األلكسي : انظر- 4
. 349ص1، ج(ت.ب)يعقكب، كعاصي، : انظر- 5
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 ، كأحيانا شكاىد األضرحة،لقاعات ككاجيات المساجد كاألسبمةت ا الرخاـ كتصدرلنقشت األبيات عؿ
 األحداث اختبلؼ أغراضيا في كصؼ ل عؿاألشعارماذج مف ىذه ف فكما أكرد بعض المؤرخي

منظكمة بعناية فائقة تقـك بدكر إعبلمي  ككانت األبيات الشعرية التي تتصدر المنشآت. كتأريخيا
 كيحكم الشطر ، منشآتو كمككناتيا ككظيفتيالإؿ  ثـ،كدعائي لصاحب المنشأة فتشير السمو كألقابو

 مع اإلشارة إليو بكممة مفتاحية  الجمؿ بحسابالثاني مف البيت األخير تاريخ المنشأة
 ذات ، فكانت تاريخ األثرل كعف طريؽ فؾ رمكز ىذه العبارة يستدؿ عؿ.1كنحكىما" أٌرختو"ك"تاريخو"كػ

 .بديعيةاؿ  جانب قيمتيالقيمة تاريخية كأثرية إؿ

كلـ يكتؼ األدباء بنص كاحد لمداللة عمى التاريخ الذم يريدكف، بؿ كيًجدىت ثبلثة نصكص عمى أحد 
بداعيـ فيو كمف أغرب  .2األسبمة تدٌؿ عمى تاريخ كفاة منشئو، كىذا دليؿ عمى تعمقيـ في ىذا الفف كا 

 (سارية الجبؿ)نص مف مسجد األمثمة عمى استعماؿ حساب الجٌمؿ في حساب قيـ حركؼ اآليات 
في  جنكداؿ ليخص بيذا المسجد 3افـ خ السمطاف سميماف بف سميأنشأهبقمعة صبلح الديف الذم 

سميماف باشا الميـ ' مدخؿ بيت الصبلة نصو ليكجد عؿ ىذا المسجد عف طريؽ نصؿالقمعة، كقد أرِّخ 
 فيو عباد اهلل كاهلل الممؾ المعيف طمبا لمرضاة رب العالميف ليعبدق ااجعمو مف الفائزيف مسجدا لكج

  بمبلحظة ىذا النص نجد استخداـ الكاتب ما يشبو نظـ.(فاركعكا هلل مع الراكعيف )ككاف تاريخو

التي إذا طبؽ عمييا ك (فاركعكا هلل مع الراكعيف) ينيييا باآلية القرآنية لالمقامة في العبارات األكؿ
 مصر في ىذه لكاليان عؿ  حيث كاف سميماف باشاػ، ق935حساب الجمؿ نجد أف تاريخ المسجد 

  .4"الفترة

كالحقيقة أٌف ىذه العبارة ليست مف كتاب اهلل، إٌنما ىذا أمر اختمط عمى الكاتب، ألٌف نص اآلية 
فبل يمكف عٌد ىذا النص مف قبيؿ تطبيؽ حساب الجٌمؿ  (43: البقرة) ﴿كاركعكا مع الراكعيف﴾الكريمة 

 .عمى آيات القرآف الكريـ

كانت ىذه استعماالت حساب الجٌمؿ في العصكر السابقة، أما في العصر الحديث، فقد عاد 
 الستعمالو في حساب قيـ كممات مف الكتب المقٌدسة عند أىؿ الكتاب، كالذم نجده في ىـبعضاؿ

 عدد مف األمثمة عمى عبارات حسب قيميا  جاء فيوحيث" نبكءات مف التكراة عف رسكؿ اهلل"كتاب

                                                 

 .349ص1، ج(ت.ب)يعقكب، كعاصي، : انظر- 1

2 - 2- adab/issue/446/1000html http://www.akhbarelyom.org.eg/ 
ىػ، كىك عاشر ممكؾ الدكلة العثمانية، استمـ الحكـ سنة 900سميماف بف سميـ خاف األكؿ القانكني، كلد سنة - 3

[ 251-198صص ص، (ىػ1401)المحامي، : انظر].ىػ974ىػ، كتكفي سنة 926
4 - 4- adab/issue/446/1000htmlhttp://www.akhbarelyom.org.eg/ 
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صمى اهلل عميو – ىذه الحسابات أدلة عمى صدؽ سيدنا محمد عمى اعتباركفؽ حساب الجٌمؿ، 
: ، كمف ذلؾ قكلو-كسٌمـ

 يأتي ال يزكؿ صكلجاف الممؾ مف ييكذا كمشترع مف صمبو حتى" كفى ترجمة اآلباء اليسكعييف " ...
  ". كتطيعو الشعكب (شيمك  )

 . ( Shiloh )أك شيمو شيمكه )كفى الترجمات اإلنجميزية كردت الكممة 

شيف ، : " أل " ، يكد ، المد ، ىى  شيف: "  التكراة العبرية مف أربعة أحرؼ فقط مكالكممة كردت ؼ
ق، شيمكف ، شيمكه ، شيمك ، ًشيؿي : الترجمات بأربع صيغ  مإذف فقد كردت الكممة ؼ" ياء ، الـ ، ىاء 

 ".قًشيؿ "م، كفقان لحركؼ اليجاء األربعة، أالعبرماألصؿ  فيكنختار طبعان ما كرد 

 

 عمى يديو تنتيي الذم النبي سياقيا، كلكف يمغز بيا يعقكب إلى اسـ مىا ؼ ؿمعنى إنيا كممة ال 
 كفالقضيب أك الصكلجاف ق. كالسمطاف مف بنى إسرائيؿ كتنتقبلف إليو كتخضع لو الشعكب الشريعة

لينا أف نتبع تعاليـ يكحنا ع. ةالسمطاف كالممؾ ، كالمشترع يعنى المشرع  الشريعة ك السمطة الديني
ىنا الحكمة مف لو فيـ فميحسب عدد الكحش، فإنو "  ..(13/18 ) رؤيا يكحنا في الكاردة البلىكتي

يسكع  عمينا فقط أف نككف تبلميذ مطيعيف ، إنو تمميذ" . إنساف ، كعدده ستمائة كستة كستكف  عدد
 . الحبيب

 : نجده  نبكءة يعقكب بحساب الجٌمؿ ،في" شيمو " كعند حساب ىذه الكممة 

 345 المجمكع 5= ىػ  + 30= ؿ  + 10= ل  + 300= ش 

 " حمدكف ابف عكبيد إلكىيـ" اهلل بالعبرية ىك  محمد بف عبد: كاسـ 

 : االسـ نجده كبتطبيؽ نفس حساب الجمؿ عمى ىذا

 108 المجمكع (حمدكف  ) 50= ف  + 6= ك  + 4= د  + 40=ـ  + 8= ح 

 53المجمكع  (ابف  ) 50= ف  + 2= ب  + 1= أ 

 92المجمكع  (عكبيد  ) 4=د +10=م + 2= ب  + 6= ك+ 70= ع 

 92المجمكع  (ـإلكىي )40=ـ + 10=ل + 5=ىػ + 6=ك + 30=ؿ + 1=أ 

 1..."345المجمكع الكمى 

كقد قاـ القائمكف باعتماده في اإلعجاز العددم باستعمالو في حساب قيـ عبارات مف القرآف الكريـ، 
، ككممتي (صبلح الديف)كأخرل مف المغة العربية، كعبارة  (1:اإلسراء )﴾الذم باركنا حكله﴿كعبارة 

. 2كغير ذلؾ مما سبؽ ذكره (النمؿ) ك(الحديد)

                                                 

1 - 1- www.wasatyah.com/vb/forumdisplay.php?f=14 
 . مف ىذه الرسالة54-51ص- 2
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: تيةتاريخ حساب الجٌمؿ كاستعماالتو ال بٌد مف مبلحظة األمكر اآلىذه الممحة السريعة عف بعد 

فمف قاؿ إٌنو  حساب الجٌمؿ مجيكؿ، فبل تعرؼ لو بداية، كال يعرؼ كاضعكه، عماؿأٌف أصؿ است(1
ـٌ ترتيب حركؼ المغة في ف كاف مما ال يعقؿ أٌنو قد ت  كجد مع المغة العربية فميأت بدليؿ عمى ذلؾ، كا 

الذم تـٌ فيو االصطبلح عمى ألفاظيا، إذ الطبيعي أف يأتي تحديد الحركؼ كترتيبيا نفسو  الكقت نفس
كمف قاؿ بأٌف لو أصبلن دينيان فميأت بدليؿ عمى ذلؾ أيضان، . بعد استقرار األلفاظ كاالصطبلح عمييا

حيث عرفت عندىـ عممية اكتشاؼ الركابط كؿ ما نعرفو أٌف أقدـ استعماؿ لو كاف مف قبؿ الييكد، ؼ
كىي نفسيا التي عرفت فيما بعد " ًجماتريا"بيف الكممات بكاسطة قيميا العددية ككانت تعرؼ باسـ 

؟ اإلشارات كلكف ىؿ كاف جزءان مف دينيـ، أـ أٌف أحدىـ قد كضعو، 1عند العرب بػحساب الجٌمؿ
التاريخية تنفي ككنو أمران دينيان، كلكٌف الييكد كضعكه كطبقكه أكالن عمى كتبيـ المقٌدسة مف باب العرافة 
كالكيانة، كألٌف ىذه الحسابات تتيح لمسحرة إذابة الكممات المتفقة عدديان، بعضيا في بعض، لتشكيؿ 

أما العرب فمـ يعرفكا ىذا األمر إال في عصكر . 2كممات جديدة مكسكمة بطابع الغرابة كالغمكض
كىك قكؿ يفتقر إلى أٌف العرب كانت تعيد في استعماليا …:"متأخرة، قاؿ أبك إسحؽ الشاطبي

الحركؼ المقطعة أف تدٌؿ بيا عمى أعدادىا، كربما ال يكجد مثؿ ىذا البتة، إٌنما كاف أصمو في الييكد 
ف كاف مما أنزؿ عمييـ، أتراه حرِّؼ أـ بقي كما كاف؟؟ فيذه أمكر .3"…حسبما ذكره أصحاب السير  كا 

. ال يمكف الجـز بأم شيءو حكليا

- مسمميفنحف اؿ– عند أىؿ الكتاب، فإٌف مكقفنا اتجاىو ان عمى فرض أٌف ليذا الحساب أصبلن ديني (2
: 4لف يتعدل كاحدان مف ثبلثة

. أف نقبمو كنصدقو، إذا كاف في ديننا ما يؤيده .1

. أف نكذبو كنرفضو إذا كاف في ديننا ما ينافيو .2

. أف ال نصدقو كال نكذبو إذا لـ يكف في ديننا ما ينفيو أك يثبتو .3

كىذا حاؿ حساب الجٌمؿ، فمك ثبت أٌف لو أصبلن دينيان في أحد األدياف السماكية، فالمكقؼ الصحيح 
. منو أف ال يكٌذب كال يصٌدؽ، فضبلن عف أف ييطٌبؽ عمى كتاب اهلل، كأف تيفسَّر اآليات كفقو

                                                 

 .390، ص(ـ1978)نصر، : انظر- 1

. 391-390صص ص، (ـ1978)نصر، : انظر- 2
. 238ص3، ج(ت.ب)الشاطبي، - 3
 .5ص1، ج(ىػ1407)ابف كثير، : انظر- 4
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ارتباط ىذا الحساب باالستعماالت الضالة عبر التاريخ، ابتداءن باستعماؿ الييكد لو في السحر  (3
، كالذم لك ذم سبؽ ذكرهكالشعكذة كالٌدجؿ، مركران بحساباتيـ الخاطئة لعمر أمة اإلسبلـ في الحديث اؿ

صٌح لكاف دليبلن عمى خطأ ىذا الحساب، ألٌف أيان مف األعداد التي ذكرىا الييكد لـ يكف صحيحان، 
 التي اختمطت عند بعض مف ضٌؿ مف الصكفية الصكفية لو في األحجبةغبلة كانتياءن باستعماؿ 
. ، كىذا كمو مما ننػزه القرآف عف مثموبالشعكذة كالسحر

تعٌدد أنظمة ىذا الحساب، فيناؾ النظاـ الشرقي، كاآلخر الغربي، كاالختبلؼ بينيما كبير، فما  (4
صٌح مف حسابات أصحاب اإلعجاز العددم، كفؽ أحد الٌنظاميف، فإٌف اآلخر سينقضو كيثبت 

بساـ جرار التي حسبيا مستعمبلن النظاـ .  انظر مثبلن إلى األرقاـ اآلتية كالتي اعتمدىا أ.بطبلنو
: الشرقي كيؼ ستتغير

  في الشرقي بحساب جميع الحركؼ بما فييا اليمزتاف كاأللؼ،  (365)تساكم " بني إسرائيؿ"عبارة
بحذؼ األلؼ المدية ألٌنيا محذكفة في الرسـ العثماني،  (364)كتساكم . في الغربي (605)كيقابمو 
بحذؼ األلؼ كاليمزة الثانية ألٌنيا محذكفة أيضان في الرسـ  (363)كتساكم . في الغربي (604)كيقابمو

 .في الغربي (603)، كيقابمو ﴿بني إسريؿ﴾العثماني عمى ما اختاره أبك داكد حيث تكتب

  في الغربي (571)في الشرقي، كتساكم  (361)تساكم" المسجد األقصا"عبارة. 

  في الغربي (733)في الشرقي، كتساكم  (493)تساكم " السبت"كممة. 

كىذه األمثمة كافية لكضع عبلمة استفياـ عمى جميع نتائج الحسابات المتعمقة بمسألة كزكاؿ دكلة 
: بساـ جرار. مثبلن يقكؿ أ. الييكد

كىذا  (2958(=)6×493)فكاف الناتج  (6)في حساب الجٌمؿ بالعدد " السبت"قمت بضرب قيمة "...
. 1"(ـ2022)إلى نياية عاـ  (ـ.ؽ935)ىك عدد السنيف مف بداية العاـ 

كىك رقـ بعيد جدان عف العاـ !! (4398(=)6×733): ىذه العممية الحسابية تصبح في الترتيب الغربي
. المفترض لزكاؿ دكلتيـ

 مجٌرد تحٌكـ مف كاضعيو، فيـ أرادكا أف تككف قيمة كحساب الجٌمؿ ألٌنوكىذا ال يستغرب في أمر 
كىـ كضعكه كفؽ الترتيب . كىكذا، كقد يأتي غيرىـ كيريد شيئان آخر...األلؼ كاحد، كقيمة الباء اثنيف 

عمى السير  كتاب اهلل جبرخضع فكيؼ ف...ماألبجدم، كقد يأتي غيرىـ كيضعو كفؽ الترتيب اليجائ
 !ليذه الحسابات القائمة عمى اتمتحكـ كاتباع اليكل؟!كفؽ ىذه الٌتحكمات؟
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ٌف أكثر العمماء استعممكا الترتيب أكعمى فرض أٌف أحدان قاؿ إكأما ما قد يتمسؾ بو البعض مف 
الشرقي، كعميو فيك المعتمد دكف الغربي، فأقكؿ إٌف ىؤالء العمماء استعممكا ما كاف معركفان في بيئتيـ 
كحسب، كال داعي لتحميؿ استعماليـ إياه ما ال يحتمؿ، ثـٌ إٌف أيان منيـ لـ يعتبره مف الديف كال مرجعان 

ٌنما كانكا يستعممكنو أسمكبان بديعيان تعميميان ال أكثر مف ذلؾ كال أقٌؿ، ككاف ذكرىـ لو مف  لمتفسير، كا 
.  باب تكضيح ىذا األسمكب حتى ال يككف ممتبسان عمى المتعٌمـ

كالتحكـ ليس في تحديد قيمة الحركؼ كحسب بؿ يظير في طريقة اختيار قيـ الحركؼ، كلـ تخؿ 
حسابات الجٌمؿ مف ذلؾ منذ االستعماؿ األقدـ المعركؼ ليا في تفسير القرآف، كاالستدالؿ بيا عمى 

"-الجـز الصغير"، فمماذا استعمؿ الحساب بػ 1األحداث، كأقصد ىنا حسابات ابف بٌرجاف سالفة الٌذكر
كلـ يٌتبع نظامان كاحدان في "  الكبيرالجٌمؿ"ثـٌ بػ- كما جاء المفظ في التفسير الكبير كالفتكحات المكية

، كترؾ القيـ الستة األخرل الممكنة 2الكاردة في اآلية بالعدد ثمانية" بضع"حساباتو؟ كلماذا قٌيد قيمة الػ
 !لمكممة؟

جائز عقبلن، ثابت نقبلن، فماذا نريد في ىذا كمحاكاتيا تقميد النصكص المحتكية عمى ىذا الحساب  (5
الباب أكثر مف أف يضع ثبلثة مف الشعراء ثبلثة مف النصكص التي تتحٌدث عف حادثة كاحدة كتاريخ 

فيؿ ىذا أمر يميؽ بو أف يمصؽ بإعجاز القرآف الذم ! ؟3كاحد، ككؿي منيـ ال ينقص سنة كال يزيد سنة
!!  اإلنس كالجٌف عمى أف يأتكا بمثمو، ال يأتكف بمثمو كلك كاف بعضيـ لبعض ظييران تلك اجتمع

تعٌدد األساليب التي استعمؿ فييا بعض أصحاب اإلعجاز العددم ىذا الحساب، فقد استعممكه في  (6
حساب عبارات مف القرآف الكريـ، كأخرل مف الكتب المحرفة، كعبارات كمصطمحات مف المغة 

تحديد األمر الذم فيو إعجاز عددم، أىك القرآف، أـ الكتب مف الممكف حتى لـ يعد ، العربية
 !!السماكية، أـ المغة العربية، أـ تراه حساب الجٌمؿ نفسو

                                                 

 .مف ىذه الرسالة25ص: انظر- 1

فإف قمت إٌف البضع مجيكؿ في المساف فإٌنو مف كاحد إلى تسعة فمف أيف :"يقكؿ ابف عربي في اإلجابة عف ذلؾ- 2
قطعت بالثمانية عميو، فإف شئت قمت لؾ مف طريؽ الكشؼ كصمت إليو، فيك الطريؽ الذم الذم عميو أسمؾ، كالركف 

كمف المعمـك أٌف الكشؼ ال يعتبر دليبلن عند أىؿ  [59ص1، ج(ت.ب)ابف عربي، ]" الذم أستند إليو في عمكمي كميا
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إذا سممنا جدالن باستعماؿ حساب الجٌمؿ في المغة العربية، فيؿ سنسٌمـ أيضان باستعمالو في المغات  (7
عمى أٌنيا " w" محمد سبلمة مف حساب قيمة الحرؼ. األخرل كاإلنجميزية، كأشير ىنا إلى ما كتبو أ

: ، حيث قاؿ"6"كتساكم " ك"تساكم قيمة الحرؼ 

" George W. Bush قاؿ في خطابو كىك يضحؾ إنو أشير رجؿ في العالـ ال ألنو رئيس الكاليات 
المميز "W"  بؿ ألف المبلييف عمى كجو الكرة األرضية يستخدمكف كؿ يـك حرؼ , المتحدة فقط

لمكىمة األكلى ". www" كذلؾ عند استخداميـ لبلنترنت ! السمو ال مرة كاحدة، بؿ ثبلث مرات
كلكف يقظة دارسي التكراة كاإلنجيؿ مف المسيحييف جعمتيـ ينتبيكف إلى أف , المبلحظة تبدك عادية

W كبذلؾ يككف , 6=في حساب الجٌمؿ كىك" ك" تعادؿ حرؼwww =666 ,  كيا لخطكرة ىذا الرقـ
مف لو فيـ فميحسب عدد الكحش فإنو عدد  " 13:18ففي سفر الرؤيا ! الذم أشار بكش أنو يمثمو

 1!"المسيح الدجاؿ....فيذا العدد عند المسيحييف يمثؿ "  ستمائة كستة كستكف: إنساف كعدده 

إذ ما الدليؿ الذم يسٌكؿ لنا تطبيؽ حساب الجٌمؿ عمى المغات التي ال رابط عمميان كال تاريخيان بينيا 
، فماذا سنفعؿ "ك"تقابؿ " w"كبينو؟؟ كلماذا يساكل بيف ىذيف الحرفيف بالذات؟؟ كلك سٌممنا بأٌف 

بالحركؼ اإلنجميزية التي ليس ليا مقابؿ في المغة العربية؟  

كتراه في نفس الكقت يتٌبع منيجية جديدة في ىذا الحساب، إذ العادة في استعماؿ حساب الجٌمؿ جمع 
، كلـ يحسبيا كما ىك "666"تساكم" ككك"قيـ الحركؼ ال صٌفيا بعضيا بجكار بعض، فمماذا اعتبر 

". 18"كتساكم "6+6+6: "المعتاد

كقد كجد مف المؤيديف لئلعجاز العددم مف يعترض عمى االعتماد عمى حساب الجٌمؿ في الحسابات 
ضكابط "المتعمقة في القرآف الكريـ، كالميندس عبد الدائـ كحيؿ الذم يقكؿ في مقاؿ لو بعنكاف 

":  اإلعجاز العددم

نني أكجو سؤاالن لكؿ مف يبحث في ىذه الطريقة" ما ىك األساس العممي ليذا الترقيـ؟ كأظٌف أٌنو ال : كا 
لماذا ... ،2، كحرؼ الباء الرقـ 1يكجد جكاب منطقي أك عممي عف سبب إعطاء حرؼ األلؼ الرقـ 

 مثبلن؟ 3ال يككف الباء 

ف كنا نبلحظ بعض التكافقات العددية الناتج  عف ىذا ةإٌف ىذا الحساب لـ يقٌدـ أية نتائج إعجازية، كا 
، قد يككف أمران غير شرعي، كقد ال -تعالى-كألٌف إقحاـ حساب الجٌمؿ في كتاب اهلل . الحساب

                                                 

 .10سبلمة، ص- 1
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؛ لذلؾ فاألسمـ أف نبتعد عف ىذا النكع كما يشبيو مف ترميزات عددية لؤلحرؼ -تعالى–يرضي اهلل 
. 1"القرآنية، كالتي ال تقـك عمى أساس عممي أك شرعي، حتى يثبت صدقيا يقينان 

: كيناقش بعض األمثمة التي طرحت في ىذا المكضكع، فيقكؿ

كلك تابعنا األمثمة كالنتائج التي تقدميا أبحاث ىذا الحساب لرأينا تناقضات عجيبة، كال نكاد نجد "
بؿ ىناؾ عدد ضخـ مف النتائج التي اعتمد أصحابيا عمى طرائؽ متنكعة ! مثاليف متشابييف تمامان 

كغير منيجية، فيك يجمع ثـٌ يطرح كبعد ذلؾ يقسـ أك يضرب، أك يضيؼ أك يحذؼ، دكف أم التزاـ 
. 2"بمنيج رياضي أك حتى منطقي

: فيقكؿ" النمؿ"بساـ جرار حكؿ سكرة . كمف األمثمة التي يناقشيا، ما ذكرتو سابقان مف حسابات أ

كعندما حاكؿ بعضيـ دراسة بقية السكر، لـ تنضبط حساباتو مع أرقاـ السكر، لذلؾ فقد لجأ إلى "
كلكف ىذه الكممة في حساب . 27التي رقميا في المصحؼ ىك " الٌنمؿ"تغيير المنيج كذلؾ مع سكرة 

فمجأ ىذا الباحث إلى عدد اآليات لسكرة . ، كىذا الرقـ بعيد جدان عف رقـ السكرة151الجٌمؿ تساكم 
، ككاف ىذا الرقـ بعيدان أيضان عف جٌمؿ الكممة، فجمع رقـ السكرة مع عدد آياتيا ليحصؿ 93النمؿ كىك
فحذؼ مف كممة الٌنمؿ التعريؼ .  كىذا األخير أيضان بعيد عف قيمة الكممة120=93+27عمى العدد 

، كبيف 120كىك " نمؿ"لتصبح غير معٌرفة، ككانت المفاجأة بالنسبة لو كجكد تطابؽ بيف كممة جٌمؿ 
معتبران أٌف ىذه النتيجة تمثؿ معجزة، كنسي أٌف ...  أيضان 120مجمكع رقـ سكرة الٌنمؿ كعدد آياتيا كىك 

. 3"أىـ ما يميز المعجزة القرآنية ىك كضكحيا كأٌف ىذه المعجزة ال تحتاج ليذه االلتفافات

كحيؿ االنتباه إلى ما أشرت إليو مف البلمنيجية التي يتعامؿ بيا أصحاب مثؿ ىذه .ثـٌ يمفت ـ
: الدراسات، يقكؿ

ىؿ يسمح لمباحث بسمكؾ مناىج متعددة أك حذؼ حركؼ مف أسماء السكر لمحصكؿ عمى "... 
أف يجمع عدد اآليات مع رقـ -تعالى-تكافقات معينة؟ كىؿ يسمح لو أثناء تعاممو مع كتاب اهلل 

 .4" مرة، ثـٌ يكتفي برقـ السكرة كما ىك مرة، كفي األخرل يحذؼ حركفان مف ىذا االسـةالسكر
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كبناءن عمى كٌؿ ما سبؽ ال بٌد مف اإلنكار عمى مف يستعمؿ حساب الجٌمؿ في تفسير آيات القرآف 
ٌف أحدنا ال يقبؿ أف ييفىٌسر بو كبلمو،  الكريـ، فإٌنو ال يتجاكز ككنو أمر مخترع عمى ىكل مخترعو، كا 

! فضبلن عف يفٌسر بو كتاب اهلل تعالى
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 الحركؼ المقطعة في أكائؿ السكر: المطمب الخامس 4.3.5

كيقصد بالحركؼ المقٌطعة في أكائؿ السكر تمؾ األسماء التي افتتحت بيا بعض السكر كالتي 
 تسع كعشريف سكرة، كاتحجاءت الحركؼ المقطعة في ؼ ، كقدمسٌمياتيا الحركؼ المبسكطة المعركفة

  :مق

، لقماف، السجدة البقرة، آؿ عمراف،: ﴾لـأ﴿( 1   .العنكبكت، الرـك

  .األعراؼ: ﴾لمصأ﴿(2

  .إبراىيـ، الحجر يكنس، ىكد، يكسؼ،: ﴾لرأ﴿(3

  .الرعد: ﴾لمرأ﴿(4

  .مريـ: ﴾كهيعص﴿(5

  .طو: ﴾طه﴿(6

  .الشعراء، القصص: ﴾طسـ﴿(7

  .النمؿ: ﴾طس﴿(8

  .يس: ﴾يس﴿(9

  .ص: ﴾ص﴿(10

  .الدخاف، الجاثية، األحقاؼ غافر، فصمت، الزخرؼ،: ﴾حـ﴿(11

  .الشكرل: ﴾حـه عسؽ﴿(12

  .ؽ: ﴾ؽ﴿(13

 .القمـ: ﴾ف﴿(14
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لو سر نص حكيـ ” أك، 1"طريقؾ مع السنةصح "  :ؿكمنيـ مف جمع الحركؼ المقطعة في قك   
 .، ك غير ذلؾ مف العبارات2"قاطع

  :3لإؿحسب عدد الحركؼ المككنة منيا تصنؼ كقد جاءت ىذه الحركؼ ضمف مقاطع 

  .ص، ؽ، ف: ذات الحرؼ الكاحد .1

  .طو، طس، يس، حـ: ذات الحرفيف .2

  .طسـ لر،ألـ، أ: ذات الثبلثة أحرؼ .3

  .لمرألمص، أ: ذات األربعة أحرؼ .4

 .ؽعس كييعص، حـ: ذات الخمسة أحرؼ .5

 .4"كال تخرج عف ىذه األعداد بنية األلفاظ في العربية مجردة مف الزيادات"

 : قديمان هذا الحركؼالتي ذًكرت ؿمعاني اؿ 4.3.5.1

 :5تياختمؼ المفسركف في مكقفيـ مف الخكض في معاني ىذه الحركؼ عمى الٌنحك اآل

بو، كال يستطيع - تبارؾ كتعالى– منيـ مف اعتبر أٌف ىذا عمـ مستكر، كسرٌّ محجكب استأثر اهلل  ( أ
. 6قميةعقمية كفكاحتٌجكا عميو بأدٌلة . أحد كشفو

، كاحتجكا كذلؾ بأدلة  ( ب كاختمؼ . 7قميةعقمية كفكمنيـ مف اعتبر أٌف المراد مف ىذه الفكاتح معمـك
 :ىؤالء في المراد منيا عمى أقكاؿ كثيرة منيا

لما - صمى اهلل عميو كسٌمـ–إٌنما ذكرىا احتجاجان عمى الكفار، كذلؾ أٌف الرسكؿ -تعالى- أٌف اهلل  .1
تحٌداىـ، أف يأتكا بمثؿ القرآف أك بعضو، فعجزكا عنو أنزلت ىذه الحركؼ تنبييان عمى أٌف القرآف ليس 

                                                 

 .104ص1ج ،(ىػ1398)األلكسي - 1
 .39ص1، ج(ىػ1407)ابف كثير، - 2

  .17ص1، ج(ىػ1407)الجزائرم، - 3
 . 228، ص(ىػ1406)عبد الرحمف، - 4

 .105-98صص ص1ج ،(ىػ1398)األلكسي، ك. 11-3 صص ص2ج،(ت.ب)الرازم، : انظر- 5
 .5-3ص2ج، (ت.ب)الرازم، : بسطيا الفخر الرازم في تفسيره، انظر- 6

 .11-5صص ص2ج،(ت.ب)الرازم، انظر - 7
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إال مف ىذه الحركؼ، كىـ قادركف عمييا، فكاف يجب أف يستطيعكا اإلتياف بمثمو، فمما عجزكا كاف 
ف مؤلؼ مف مثؿ آإف ىذا القر: ، فكأف ىذه الحركؼ بقيت لتقكؿ ليـ1ىذا دليبلن عمى أٌنو مف عند اهلل

ذلؾ .ألـ﴿ف بعدىا غالبا نحك آك يشيد ليذا القكؿ ذكر لفظ القر. نتـ مثموأىذه الحركؼ، فأٌلفكا 
 كقالكا إٌنيا لـ ترد مجمكعة في أكؿ .(1:يكسؼ) ﴾ تمؾ ايات الكتاب.ألر﴿ ك (1:البقرة) ﴾الكتاب

ٌنما كيٌزعت كتكررت ليككف ذلؾ أبمغ في الٌتحدم كالتبكيت كىذا مف أقكل األقكاؿ إف لـ يكف . القرآف كا 
2 .أقكاىا عمى اإلطبلؽ

 

 .3لسكرؿأٌنيا أسماء  .2

اهلل، : فمنيـ مف قاؿ األلؼ. 4كاختمؼ في تعييف ىذه األسماء. أٌنيا أبعاض أسماء اهلل تعالى .3
5...لطيؼ، كالميـ مجيد: كالبلـ

 

 .6أٌنيا أسماء لمقرآف الكريـ .4

أٌف اهلل أنزليا لتمفت الكافريف إلى القرآف فتككف سببان الستماعيـ، كطريقان النتفاعيـ، فذكر  .5
 .7الحركؼ بيذه الطريقة منطؽ غريب عنيـ إذا سمعكه انجذبكا إلى سماع القراف فيتأثركف كيؤمنكف

ال يكمؿ عبد األسرار التي "يخفي سران يمكف معرفتو عف طريؽ العدد، كأٌف كؿ حرؼو منيا  .6
كمنيـ مف ،8"تتضمنيا شعب اإليماف، إال إذا عمـ حقائؽ ىذه الحركؼ عمى حسب تكرارىا في السكر

 .9حٌدد ىذه القيـ كما حٌددىا حساب الجٌمؿ

 .10أٌنيا جاءت لمداللة عمى بدايات السكر .7

: مكقع القكؿ بتفسيرها كفؽ حساب الجٌمؿ بيف األقكاؿ األخرل 4.3.5.2
                                                 

. 147، ص(ىػ1425) الخالدم، .6ص2ج، (ت.ب)الرازم، . 5ص1،ج(ت.ب)ابف منظكر: نظرا- 1
 .228، ص(ىػ1406)عبد الرحمف، . 40ص1،ج(ىػ1407)ابف كثير، :انظر- 2

  .100ص1ج ،(ىػ1398)األلكسي  .5ص2ج، (ت.ب) الرازم، .87ص1ج ،(ىػ1408)الطبرم، : نظرا- 3
 .6ص2ج، (ت.ب)الرازم، . 33ص1، ج(ىػ1419 )ابف أبي حاتـ،: نظرا- 4
كقد رٌجح ىذا القكؿ لشيكع استعماؿ العرب الحرؼ لمداللة عمى الكممة، . 5ص1، ج(ت.ب)ابف منظكر، : انظر- 5

 .كنقؿ ترجيحو عف الٌزجاج

. 6ص2ج، (ت.ب) الرازم، .87ص1ج ،(ىػ1408)الطبرم، . 33ص1، ج(ىػ1419 )ابف أبي حاتـ،: نظرا- 6
 .18ص1ج ،(ىػ1407)الجزائرم، . 6ص2ج، (ت.ب)الرازم، . 89ص1ج ،(ىػ1408)الطبرم،  :نظرا- 7

. 60ص1، ج(ت.ب)ابف عربي، - 8
 .103-102ص1، ج(ىػ1398)األلكسي . 89ص1، ج(ىػ1408)الطبرم، : انظر- 9

. 40ص1، ج(ىػ1407)كابف كثير، . 33ص1، ج(ىػ1419 )ابف أبي حاتـ،: انظر- 10
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: يمكف تقسيـ األقكاؿ السابقة إلى ثبلث مجمكعات
معانان في تبكيت : ما أٌيده جميكر العمماء (1 كىك القكؿ بأٌنيا جاءت لمداللة عمى إعجاز القرآف كا 

، كقرره 4 كقطرب3 كجمع مف المحققيف، كالقرطبي عف الفراء2 عف المبرد1فقد حكاه الرازم. الكافريف
. 7 كابف كثير كغيرىـ6 كأبك الحجاج المزم5الزمخشرم، كذىب إليو ابف تيمية

أك أسماء القرآف أك أسماء -تعالى-أقكاؿ أيدىا بعض العمماء، كالقكؿ بأنيا مف أسماء اهلل  (2
السكر، حتى كاف فييـ مف قاؿ بجكاز الجمع بيف ىذه األقكاؿ، كأٌف ىذه الحركؼ قد تككف أسماءن 

 .8أيد ذلؾ الطبرم كابف أبي حاتـ. في آف كاحد-تعالى–لمسكر كأسماءن هلل 

أقكاؿ لـ يؤيدىا أحد يعتٌد بقكلو، كذلؾ كقكليـ إٌنيا جاءت لمداللة عمى عمى بدايات السكر، فقد  (3
ككقكليـ بأٌنيا تدؿ . عارضو جميكر العمماء، كرٌدكا بأٌنيا لك كانت لذلؾ لجاءت في أكائؿ جميع السكر

كقاؿ بعضيـ ىي حركؼ مف حساب :"فإٌنو قكؿ ال دليؿ عميو، قاؿ أبك جعفر الطبرمعمى العدد، 
كي ذلؾ عنو، إذ كاف الذم ركاه ممف ال يعتمد عمى ركايتو كنقمو  كقاؿ .9"الجٌمؿ، كرىنا ذكر الذم حي

كأما مف زعـ أٌنيا داٌلة عمى معرفة المدد كأٌنو يستخرج مف ذلؾ أكقات الحكادث كالفتف : "ابف كثير
                                                 

ىػ، 544ىك محمد بف عمر بف الحسيف فخر الديف أبك عبد اهلل القرشي الرازم، المفسر المتكمـ، كلد سنة : الرازم- 1
: انظر]. مفاتيح الغيب، ككتابو في اعجاز القرآف، كالبرىاف في قراءة القرآف، كغيرىا: ىػ، مف مصنفاتو606كتكفي سنة 
[ 214-213، ص(ىػ1412)ك األدنركم، . 248ص4، ج(ـ1968)ابف خمكاف،

كتاب الكامؿ، : ىػ، كلو285ىػ، كتكفي سنة 210ىك أبك العباس، محمد بف يزيد، مف األزد، كلد سنة : المبٌرد- 2
-92صص ص، (ىػ1416)ابف النديـ، : انظر]. ككتاب الركضة، ككتاب المقتضب، ككتاب الخط كاليجاء كغيرىا

[ 28ص2، ج(ىػ1384)كالسيكطي، . 94
معاني : لو مف الكتبىػ، ك207كلد بالككفة، ، كتكفي سنة عالـ النحك، ىك أبك زكريا يحيى بف زياد الفراء، : الفراء- 3

ص ، (ىػ1416)ابف النديـ، : انظر] .ىػ207 تكفي سنة .القرآف، ك المذكر كالمؤنث، كالمقصكر كالممدكد، كغيرىا
  .163ص1، ج(ت.ب)القرطبي، : كانظر قكليما [248ص3، ج(ـ1968)كابف خمكاف،. 106-105صص

معاني القرآف، : ىػ، مف كتبو206ىك أبك عمي محٌمد بف المستنير، مف تبلميذ سيبكيو، تكفي سنة : قطرب- 4
 [83، ص(ىػ1416)ابف النديـ، :انظر]. االشتقاؽ، القكافي، األصكات، كغيرىا

ىػ، فقيو عالـ 661ىك تقي الديف أبك العباس أحمد بف عبد الحميـ بف تيمية الحراني، كلد بحراف سنة : ابف تيمية- 5
-233صص ص7، ج(ت.ب)ابف كثير، : انظر].ىػ 728باألصكؿ كالفركع كالنحك كالمغة، تكفي بقمعة دمشؽ سنة

 [520، ص(ىػ1403)السيكطي، . 535

تحفة األشراؼ، كتيذيب : مف مصنفاتومفسر، اؿحافظ اؿىػ، 654كلد سنة المزم، بف الزكي أبك الحجاج يكسؼ - 6
[ 521، ص(ىػ1403)السيكطي، . 604-603صص ص7، ج(ت.ب)ابف كثير، ].ىػ762تكفي سنةك. الكماؿ

 .40ص1، ج(ىػ1407)ابف كثير، : انظر- 7

ىك عبد الرحمف بف أبي حاتـ محمد بف إدريس، أبك محمد التميمي الحنظمي، الحافظ بف الحافظ، : ابف أبي حاتـ- 8
التفسير المسند، كتاب الجرح كالتعديؿ، كتاب الرد عمى الجيمية، : كاف بحران في العمـك كمعرفة الرجاؿ، مف تصانيفو

[ 66-65صص ص، (ىػ1412)األدنركم، : انظر].ىػ327تكفي سنة 
. 88ص1، ج(ىػ1408)الطبرم، - 9
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كالمبلحـ فقد اٌدعى ما ليس لو، كطار في غير مطاره، كقد كرد في ذلؾ حديث ضعيؼ كىك مع ذلؾ 
. 1..."أدٌؿ عمى بطبلف ذلؾ المسمؾ مف التمسؾ بو عمى صحتو

ظ أٌف جميع األقكاؿ تتفؽ مع المعركؼ كالمفيـك مف المغة العربية، إال القكؿ بتفسيرىا بالعدد  كييبلحى
كأشار جماعة : "كالتكرار كحساب الجٌمؿ، قاؿ أبك إسحؽ الشاطبي في مناقشتو معاني ىذه الحركؼ

إلى أٌف المراد بيا أعدادىا تنبييان عمى مدة ىذه الممة، كفي السير ما يدٌؿ عمى ىذا المعنى، كىك قكؿ 
يفتقر إلى أٌف العرب كانت تعيد في استعماليا الحركؼ المقطعة أف تدٌؿ بيا عمى أعدادىا، كربما ال 

.  2..."يكجد مثؿ ىذا البتة، إٌنما كاف أصمو في الييكد حسبما ذكره أصحاب السير

كىذا يشير إلى ضعؼ . ىذا فضبلن عف ككف ذلؾ مما يسيؿ تقميده، فإٌنو ليس مف اإلعجاز في شيء
. المذىب الذم تبناه أصحاب اإلعجاز العددم

: أقكاؿ الباحثيف في اإلعجاز العددم في الحركؼ المقٌطعة

كما تعددت األقكاؿ في تفسير الحركؼ المقطعة قديمان، تعددت أيضان في العصر الحديث، كخاٌصة 
: فكاف مف ىذه األقكاؿ. مف قبؿ الباحثيف في اإلعجاز العددم

كىك ما تٌمت مناقشتو في الصفحة . القكؿ بإعطائيا قيمان عددية بما يكافؽ حساب الجٌمؿ (1- أ
. السابقة

ُْ أّى ذسذٍة الحسّف الوقطعح فً أّائل السْز ُْ حسة ذنساز مٍل هٌِا فً السْزج ذٌاشلٍاً هي  (2

األعلى لألدًى
3

هصطفى الدتاغ، ٌّرثٍي هي اإلحصاءاخ خطأ ُرٍ الٌظسٌح، ففً . ًُّ ًظسٌح أ. 

: لْجدًا ها ٌأذً" مٍِعص"لْ أحصٌٍا الحسّف " هسٌن"سْزج هثل سْزج 

 137"=ك"ذنساز 

 148"=ٍ"ذنساز 

 314"=ي"ذنساز 

 117"=ع"ذنساز 

 26"=ص"ذنساز 

فأٌي ذلل الرسذٍة الرصاعدي أّ الرٌاشلً ؟؟ 

 .ّحرى إى ماًد صحٍحح فًِ ال ذقّدم ذفسٍساً لِرٍ الحسّف، ّلواذا ماًد ُرٍ الحسّف تالراخ 

، بحيث يتكرر كؿ حرؼ في (19)القكؿ بارتباط ىذه الحركؼ بنظاـ عددم يقـك عمى العدد  (3- ب
كىي نظرية رشاد خميفة التي كٌضحيا في . (19)السكرة التي يذكر في أكليا، تكراران يقبؿ القسمة عمى 

                                                 

 .40ص1، ج(ىػ1407)ابف كثير، - 1

 .238-237صص ص3، ج(ت.ب)الشاطبي،- 2

. 104ص- 3
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بساـ جرار مؤكنة التدقيؽ في حساباتو، كأثبتا .صدقي البيؾ كأ.، ككفانا أ1"معجزة القرآف الكريـ"كتابو 
 . ، كبذلؾ ثبت خطأ ىذه النظرية2تدليسو في كثير مف األعداد التي عرضيا

، كلكف بطريقة أخرل، كىي (19)القكؿ أيضان بارتباط ىذه الحركؼ بنظاـ يقـك عمى العدد  (4- ت
كىي . (19)أٌف مجمكع تكرار الحرؼ في السكر التي ذًكر في أكائميا يككف مف مضاعفات العدد 

، كقد قٌسـ فكاتح السكر إلى مجمكعات "عجيبة تسعة عشر"بساـ جرار، عرضيا في كتابو .نظرية أ
كدرس كٌؿ مجمكعة عمى حدة، كتبدك نظريتو أكثر تعقيدان مف نظرية رشاد خميفة، كلـ تخؿ ىذه 

 :النظرية مف التحكـ كالتكٌمؼ، مثبلن 

a. مف أحرؼ متناثرة في  (ألـ، ألر، طس): كألننا نككف صكر: "يقكؿ في إحصاء حركؼ البسممة
في حيف أننا نحصي البسممة عندما نتعامؿ . مجمكعات مختمفة، فسكؼ ال نحصي أحرؼ البسمبلت

لماذا ىذا االختبلؼ في طرؽ : ، كىنا يككف السؤاؿ3..."كر كاممةصسمع مجمكعات تتألؼ مف 
اإلحصاء، كما عبلقة حساب حركؼ البسممة بصكرة مجمكعة الحركؼ، كلماذا نعتمد ىذا التقسيـ 
كنجعمو حكمان في حساب أحرؼ البسممة أك عدـ حسابيا إذا كاف أصبلن تقسيـ افتراضي مف قبؿ 

 .4" إحصاؤنا لجميع أحرؼ الفكاتح يشمؿ البسمبلت:"كفي مرةو أخرل يقكؿ! الباحث لـ يقـ عميو دليؿ؟
 لـ يحص البسمبلت في عدة سكر، فكيؼ نكفؽ بيف قكليو ىذيف؟نفسو  الكقت  نفسكفي

b. في حيف كجدناه ىنا يخالؼ الرسـ 5بساـ كاف دائمان يؤكد اعتماده الرسـ العثماني في العدٌ . أ ،
ففي سكر األعراؼ كمريـ كص، يذكر أٌف مجمكع تكرار حرؼ الصاد : العثماني في أكثر مف مكقع

بحجة أٌنيا تمفظ ( بصطة)، كىك في ذلؾ لـ يحص الصاد مف كممة (8×19: )كيساكم (152)ىك 
ىذا مع أٌف مذاىب الرسـ مجمعة عمى كتابتيا بالصاد، كىي كذلؾ في جميع المصاحؼ !! 6بالسيف

 (.19)كىذا الرقـ ليس مف مضاعفات  (153)كعميو يككف تكرارىا حسب الرسـ العثماني ! 7العثمانية

c.  يقكؿ إٌف حرؼ النكف الذم افتتحت بو السكرة تكتب في المصاحؼ العثمانية "القمـ"ثـٌ في سكرة ،
في جميع المصاحؼ  (ف)كىنا أيضان تكتب . كىك يعتمد الصكرة الثانية (نكف)كفي بعضيا  (ف)

بساـ بذلؾ قد خالؼ الرسـ مرة أخرل، كتكرار ىذا الحرؼ في سكرة .كيككف أ. 8العثمانية ببل استثناء
مع  (132)ك. (19)بالكتابة المعتمدة كبدكف البسممة، كىذا ليس مف مضاعفات  (131)ىك" القمـ"

                                                 

  .مف ىذه الرسالة31ص-1

.  مف ىذه الرسالة44، 38صص ص- 2
 .68، ص(ىػ1410)جرار، - 3

. 96، ص(ىػ1414)جرار، - 4
5- http://www.islamnoon.com/ijazresearches.htm -515/4/1427. 

. 43، ص(ىػ1414)جرار، - 6
. 65، ص(ىػ1420)الضباع، : انظر- 7
 .108، ص(ىػ1420)الضباع، : انظر- 8
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، لكنو مخالؼ (19)كىذا مف مضاعفات  (133)ك. (19)البسممة، كىذا أيضان ليس مف مضاعفات 
! بساـ أساسان في العدٌ .لمرسـ العثماني، الذم جعمو أ

d.  أضؼ إلى ذلؾ مخالفتو لمرسـ في إحصاء اليمزات، فمف المعمـك أٌف اليمزات مما أضيؼ عمى
 عند إحصائنا لمحركؼ في المصحؼ نيمؿ اإلضافات التي أضيفت عمى الرسـ : "الرسـ، كىك يقكؿ

: كممة مثؿ: ، أحصاىا مع األلؼ ككأٌنيا كانت مكجكدة، يقكؿ في ذلؾ 1"العثماني بقصد التكضيح
، كما يرسميا المصحؼ، فيي سبعة أحرؼ، ألٌف (اآلخرة): لكف كممة مثؿ. ىي ستة أحرؼ (األياـ)

،التي تيرسـ فييا اليمزة عمى (األياـ)اليمزة ترسـ بيف البلـ كاأللؼ، عمى خبلؼ اليمزة في كممة 
 .2"األلؼ

سكرة الكاردة في  (13)في الػ (أ)كفي الكقت ذاتو تجده لـ يمتـز بأم مف أقكالو حيف قاؿ إٌف تكرار 
16031= فكاتحيا

، كىذا الرقـ ال يمكف أف يتكافؽ مع القاعدة التي ذكرىا ألٌنو يساكم األلفات التي 3
. 1137كتبت عمييا ىمزة كاأللفات المفردة، أٌما اليمزات المفردة التي لـ تكتب عمى أم حرؼ فعددىا 

كىك في مكاضع أخرل حسب اليمزة بقيمة األلؼ بما في ذلؾ اليمزات المكتكبة عمى نبرة أك عمى 
.  كىذا تناقض ال يمكف التغاضي عنو.4.كاك

كبناءن عمى ما كرد في إحصاءاتو مف تناقضات كمخالفات لمرسـ العثماني، فبل أجد بٌدان مف رفضيا 
. ىي األخرل

لـ يقؿ بو أحد مف السمؼ كلـ يذكركه في كىك رأم  القكؿ بأٌف ىذه الحركؼ ليست عربية، ( 4
 قاؿ بذلؾ .مصنفاتيـ ألٌف بطبلنو أكضح مف أف يذكر كيناقش لمعارضتو لصريح آيات الكتاب المبيف

نفر مف المحدىثيف منيـ سعد عبد المطمب العدؿ، كمحمد شحركر، كيتفؽ ىذاف في حديثيما عف 
نقطتيف األكلى منيما تتعارض مع آيات القرآف الكريـ، كىي قكليما أٌف الحركؼ المقطعة ليست 

  :العدؿ.عربية، فيقكؿ أ

 :اشترط في القرآف العظيـ عربيتو بمقتضى أحد عشر مكضعان في القرآف كاآليات ىي "

ـٍ تىٍعًقميكفى ﴿:     سكرة يكسؼ  .1 ًبٌيان لَّعىمَّكي ٍلنىااي قيٍرآنان عىرى  (2) ﴾ًإنَّا أىنزى

                                                 

1 - 1- http://www.islamnoon.com/ijazresearches.htm15/4/1427. 

2 - 2- http://www.islamnoon.com/ijazresearches.htm15/4/1427 .

. 62، ص(ىػ1414)جرار، - 3
.  مف ىذه الرسالة53ص- 4
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اءؾى ًمفى اٍلًعٍمـً مىا ﴿:    سكرة الرعد  .2 لىًئًف اتَّبىٍعتى أىٍهكىاءهيـ بىٍعدى مىا جى ًبٌيان كى ٍكمان عىرى ٍلنىااي حي كىذىًلؾى أىنزى كى
ًليٍّ كىالى كىاؽو    (37) ﴾لىؾى ًمفى الٌمًه ًمف كى

ًميٌّ ﴿:   سكرة النحؿ  .3 ا ييعىمِّميهي بىشىره لِّسىافي الًَّذم ييٍمًحديكفى ًإلىٍيًه أىٍعجى ـٍ يىقيكليكفى ًإنَّمى ـي أىنَّهي لىقىٍد نىٍعمى  كى
ًبيفه  ًبيٌّ مُّ   (103 )﴾كىهىػذىا ًلسىافه عىرى

ـٍ ًذٍكران ﴿:سكرة طو  .4 ـٍ يىتَّقيكفى أىٍك ييٍحًدثي لىهي رٍَّفنىا ًفيًه ًمفى اٍلكىًعيًد لىعىمَّهي صى ًبٌيان كى ٍلنىااي قيٍرآنان عىرى كىذىًلؾى أىنزى  ﴾كى
(113) 
ًبيٍّ مًُّبيفو ﴿:سكرة الشعراء  .5   (195 )﴾ ًبًمسىافو عىرى
ـٍ يىتَّقيكفى ﴿: سكرة الزمر  .6 ٍيرى ًذم ًعكىجو لَّعىمَّهي ًبٌيان  ى  (28 )﴾ قيرآنان عىرى
ًبٌيان لِّقىٍكـو يىٍعمىميكفى ﴿: سكرة فصمت  .7 مىٍت آيىاتيهي قيٍرآنان عىرى   (3 )﴾ًكتىابه فيصِّ
ًبيٌّ قيٍؿ هيكى ًلمًَّذيفى ﴿: سكرة فصمت  .8 ًميٌّ كىعىرى مىٍت آيىاتيهي أىأىٍعجى ًمٌيان لَّقىاليكا لىٍكالى فيصِّ عىٍمنىااي قيٍرآنان أىٍعجى لىٍك جى كى

ـٍ عىمنى أيٍكلىًئؾى يينىادىٍكفى ًمف مَّكىافو  مىٍيًه ٍقره كىهيكى عى ـٍ كى ًشفىاء كىالًَّذيفى الى ييٍؤًمنيكفى ًفي آذىاًنًه آمىنيكا هيدنل كى
  (44 )﴾بىًعيدو 

ٍمًع ﴿:  سكرة الشكرل  .9 تينًذرى يىٍكـى اٍلجى ٍكلىهىا كى مىٍف حى ًبٌيان لِّتينًذرى أيَـّ اٍلقيرىل كى ٍينىا ًإلىٍيؾى قيٍرآنان عىرى كىذىًلؾى أىٍكحى كى
فىًريؽه ًفي السًَّعير نًَّة كى ٍيبى ًفيًه فىًريؽه ًفي اٍلجى   (7 )﴾الى رى

ـٍ تىٍعًقميكفى ﴿:  الزخرؼ  .10 ًبٌيان لَّعىمَّكي عىٍمنىااي قيٍرآنان عىرى   (3) ﴾ًإنَّا جى
ًبٌيان لِّيينًذرى ﴿:  األحقاؼ  .11 دِّؽه لِّسىانان عىرى رىٍحمىةن كىهىذىا ًكتىابه مُّصى امان كى ًمف قىٍبًمًه ًكتىابي ميكسىى ًإمى كى

بيٍشرىل ًلٍمميٍحًسًنيفى    (12) ﴾الًَّذيفى ظىمىميكا كى

! 1"بينما لـ تشترط عربية السبع المثاني كليذا فقد جاءت مف لغة أخرل كىي المغة المصرية

السبع المثاني حيث  ىناؾ آيات في الكتاب غير عربية كىي آيات : "محمد شحركر مؤيدان .كيقكؿ أ
نما ىي أصكات إنسانية أم أف  ليست عربية كال تركية " سم" "لـأ"أنيا ليست بمساف عربي كا 

 .2"بةالمغات اإلنسانية قاط بؿ ىي ألفاظ مركبة مف أصكات تتألؼ منيا. لخإ… كالإنكميزية 

مخالؼ إلجماع األٌمة منذ بعثة سيدنا محمد حتى يكمنا - باإلضافة إلى مخالفتو لنص اآليات–كىذا 
كقكؿ مثؿ ىذا يحتاج إلى دليؿ نصي، فأيف الدليؿ الذم يقؼ أماـ كؿ تمؾ اآليات كيخرج . ىذا

! الحركؼ المقطعة مف إطارىا؟

كأما الذم قالكه مما يخالؼ صحيح السنة فيك ادعاؤىما أٌف السبع المثاني ىي الحركؼ المقطعة 
: رشاد خميفة عندما قاؿ.كليست الفاتحة، كىذا أمر سبقيما إليو د

                                                 

1 1- http://www.alargam.com/fawateh/h2/116.htm 14/4/1427  
2 -http://www.alargam.com/general/shahroor/2.htm  14/4/1427 

http://www.alargam.com/fawateh/h2/116.htm
http://www.alargam.com/general/shahroor/2.htm
http://www.alargam.com/general/shahroor/2.htm
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 14=2×7= السبع المثاني.. اثنيف، = جمع مثنى، مثنى: مثاني"

. 1"سبع مف المثاني=14=عدد الحركؼ القرآنية فكاتح السكر 

فالسبع المثاني شيء آخر غير سكرة الفاتحة كىي شيء آخر غير إ: "...العدؿ. كمثؿ ىذا يقكؿ أ ذا ن
. 2"14( = 2 × 7 ) ،2 كىي سبع مثناة أم مضركبة في ،القرآف

: كيقكؿ رادان عمى اعتبار الفاتحة السبع المثاني

:  سكرة الفاتحة ال تصح أف تككف ىي السبع المثاني ألنيا"

  3أكالن ليست سبع آيات كليست سبعان مثناة أم أربعة عشر شيئان. 

  كثانيان أنيا جزء مف القرآف كال يصح بأم حاؿ عطؼ الشيء عمى نفسو كما ال يصح عطؼ الكؿ 
 . عمى الجزء

  كثالثان يؤكد ىذا اختبلؼ الباحثيف فيما بينيـ في تكاتر حديث عف الرسكؿ مفاده أف السبع المثاني
ال لكاف األمر قد حسـ كلـ يكف ثمة مجاؿ لبلجتياد في ذلؾ،4ىي سكرة الفاتحة  .5" كا 

كنت أصمي في : "، قاؿ6فيك في مقدمة كبلمو قد خالؼ حديث البخارم عف أبي سعيد بف المعمى
. يارسكؿ اهلل إني كنت أصمي: فمـ أجبو، فقمت- صمى اهلل عميو كسمـ–المسجد، فدعاني رسكؿ اهلل 

ألعٌممنؾ سكرة ىي أعظـ السكر : "، ثـٌ قاؿ لي"ألـ يقؿ اهلل استجيبكا هلل كالرسكؿ إذا دعاكـ؟: "فقاؿ
ألـ تقؿ ألعممنؾ سكرة : ، ثـٌ أخذ بيدم فمما أراد أف يخرج قمت لو"في القرآف قبؿ أف تخرج مف المسجد

                                                 

 .217، ص(ـ1983)خميفة، - 1

 -2-  http://www.alargam.com/fawateh/h2/116.htm 24/4/1427 
[ 7ص9، ج(ىػ1416)العسقبلني،: انظر].يرٌد عمى قكلو اآلراء التي ذكرىا العمماء في تعميؿ ىذه التسمية- 3
مف الذم اشترط تكاتر الحديث حتى يقبؿ في تفسير القرآف، كلماذا لـ يطالبكا بالتكاتر عندما استدلكا : نسألو- 4

بحديث تأكيؿ الييكد لفكاتح السكر، كىك ضعيؼ؟؟ 
-5- http://www.alargam.com/fawateh/h2/116.htm 

ىك أبك سعيد بف المعمى صحابي جميؿ، اختمؼ في اسمو، كاألصح أٌنو الحارث بف نفيع، لـ يعرؼ بغير ىذا - 6
، (ىػ1412)ابف عبد البر : انظر]. الحديث كحديث آخر في تغيير القبمة، تكفي سنة ثبلث أك أربع كسبعيف

.[ 88ص4، ج(ىػ1328)كالعسقبلني، . 1670ص4ج
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ىي السبع المثاني كالقرآف العظيـ الذم ﴿الحمد  رب العالميف﴾: "ىي أعظـ سكرة في القرآف؟ قاؿ
. 1"أكتيتو

فيذا الحديث ينٌص عمى أٌف فاتحة الكتاب ىي السبع المثاني، كىك يجعؿ مف ىذه المسألة مما ال 
اجتياد فيو؛ ألٌف أم اجتياد ىك مخالفة لمنص الصحيح الصريح، كما أٌف الحديث يرٌد عمى مف يٌدعي 
التفريؽ بيف السبع المثاني كالقرآف العظيـ ألنو جمع بيف المفظيف مما يمنع إخراج السبع المثاني مف 

. دائرة القرآف العظيـ

كاقع اإلعجاز العددم كمتطمبات التفسير بالرأم  4.3.6: المطمب السادس
 

، كحتى يككف التفسير بالرأم : ينقسـ التفسير بالرأم إلى قسميف قسـ جائز ممدكح، كآخر حراـ مذمـك
القرآف : مف القسـ األكؿ فبل بٌد لو مف أف يٌتفؽ مع ما جاء في المصادر األساسية لمتفسير، كىي

الكريـ، كالسنة المطيرة، كما صٌح مف أقكاؿ الصحابة، كالمغة العربية، كالتفسير بالمقتضى مف كبلـ 
 .2العرب كالمقتضب مف قكة الشرع

كعند البحث في مستند اإلعجاز العددم، باعتباره نكعان مف التفسير لكتاب اهلل، يبلحظ افتقاره إلى 
ىذا المستند، فبل يكجد في القرآف ما يؤيد ىذا النكع مف التفسير كال ما يشير إليو، عدا ما تأٌكلو 
بعضيـ مما سبؽ ذكره مف اآليات التي لـ تربط أبدان بيف القرآف كالعدد، فآلية الثبلثكف مف سكرة 

مىيها ًتسعىةى عىشىر﴾المٌدثر ف أشارت إلى الفتنة بالعدد ﴿عى إال أنو ال يمكف أف تجد  (19)كما بعدىا كا 
فييا إشارة إلى أٌف ىذا العدد مرتبط بغير عٌدة أصحاب النار، فيذا ىك ما دٌلت عميو اآلية التالية، 

. 3كىك ما فيمو العرب الفصحاء منيا، كما عدا ذلؾ فيي أقكاؿ ضعيفة

ًلتىعمىمكا عىدىدى السِّنيفى كىاٍلًحساب ﴾: كقكلو تعالى إٌنما ىك إشارة لحساب الزمف، كىذا  (12:اإلسراء) ﴿كى
أمر ميـٌ لنا ككننا مسمميف، لتعمؽ عباداتنا بالزمف، كليقيننا بحتمية السؤاؿ عف ىذا الزمف يـك القيامة، 

كىي كذلؾ ال تشير إلى ارتباط ىذا الحساب بالقرآف الكريـ، كال تدعكنا إلى إجراء الحسابات عمى 
.  كمماتو كحركفو

                                                 

 ..4474 في الصحيح، كتاب تفسير القرآف، باب ما جاء في فاتحة الكتاب، حركاه البخارم- 1
. 5006كح. 4474،ح(ىػ1416)العسقبلني،:انظرك
كالذىبي، . 50-49صص ص2، ج(ت.ب)كالزرقاني، . 180-173صص ص2، ج(ىػ1421)الزركشي،: انظر- 2

 .262-261ص1، ج(ىػ1409)ـ، 

 .158-157صص ص10، ج(ىػ1398)كاأللكسي . 160-159صص ص29، ج(ىػ1408)الطبرم، :انظر- 3
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كأما الحركؼ المقطعة في أكائؿ السكر، فقد مٌر في المطمب السابؽ ليذا المطمب تكضيح مدل 
. ضعؼ القكؿ بتفسيرىا عدديان 

كالنتيجة أٌنو ال يكجد في كتاب اهلل ما يمكف االستناد إليو في تفسير القرآف بتتبع أعداد الحركؼ 
. كالكممات كاآليات كحساب ذلؾ، إذ أٌف معرفة الحساب أمر، كربط ىذا الحساب بالحركؼ أمر آخر

فإذا لـ يكف لمتفسير بالرأم مستند مف القرآف، كجب أف يككف لو مستند مف السنة، كقد تـٌ بحث ذلؾ، 
رضي اهلل -كال عف الصحابة الكراـ -صمى اهلل عميو كسٌمـ-كذكرت أٌنو ما مف دليؿ يصٌح عف النبي 

. 1-عنيـ

كأٌما المصدر الثالث لمتفسير بالرأم، فيك المغة العربية، إذ مف الكاجب إذا افتقر التفسير لئلثبات مف 
المصادر السابقة، أف يككف لو مستند لغكم، كأف ال يتعارض مع ما يفيـ مف ألفاظ المغة العربية 

حتى أٌنو يجب عمى المفسر االحتراز مف صرؼ اآلية عف ظاىرىا إلى معافو خارجة . كقكاعدىا
، فكيؼ يسكغ االستدالؿ بغير 2محتممة، يدٌؿ عمييا القميؿ مف كبلـ العرب، كيككف المتبادر خبلفيا

إٌف ىذه مسألة ال تفتقر إلى دليؿ . المغة العربية كالفرنسية كاإلنجميزية كالعبرية عمى تفسير القرآف
ًميان لىقالكا لىكال -:عٌز كجؿٌ -كحسب، بؿ ىناؾ دليؿ ينفييا كينكرىا، كىك قكلو عىمنااي قيرآنان أىعجى لىك جى ﴿كى

ًميٌّ كىعىرىبٌي﴾ عجى ُى مىت آياتيه ءىٍا أنكر نزكؿ القرآف بمغتيف، - سبحانو كتعالى-، فاهلل (44:فصمت) فيصِّ
ًبٌيان  ىيرى ًذل ًعكىج﴾بؿ ىك كما أثبتت آيات أخرل  (. 28:الزمر) ﴿قيرآنان عىرى

كأٌما التفسير بالمقتضى مف معنى الكبلـ كالمقتضب مف قكة الشرع، فيك الذم فيو المجاؿ األعظـ 
لبلختبلؼ، إذ سيفسر كٌؿ كاحد حسبما يفيمو مف المقتضى مف الكبلـ، كمع ذلؾ فقد اشترط عمماء 

التفسير أف يككف ليذا التفسير مستند عقمي أك نقمي، كأف يككف تفسيره في حدكد قكانيف المغة 
كال مستند نقمي لتفسير القرآف كفؽ حساب الجٌمؿ، ككذلؾ فبل يكجد . كالشريعة كالعمـك الككنية الثابتة

 كما ال يكجد مستند 3...مستند عقمي يجبرنا عمى التسميـ بأٌف األلؼ تساكم كاحد، كالباء تساكم اثنيف
عقمي أك نقمي يبيح لنا أف نجرم حساباتو اليدؼي منيا إثبات إعجاز القرآف، فنطرح كقتما نشاء، 

كنعمؽ ذلؾ بمفردات مف المغة اصطيًمح عمييا قبؿ نزكؿ القرآف بما ال يعممو إال ... كنجمع كقتما نشاء
كغير ذلؾ مف التحكمات التي استعمميا الباحثكف في اإلعجاز العددم ... مف القركف- تعالى-اهلل 

. مما ال يقبمو كال يسمـ بو مسمـ، فضبلن عف أف يقبمو كافر، كيتحكؿ بسببو مف الكفر إلى اإليماف

                                                 

 . كما بعدىا مف ىذه الرسالة140ص- 1

. 262ص1، ج(ىػ1409)الذىبي، ـ،:انظر- 2
 .مف ىذه الرسالة144-134ص: انظر- 3
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قاؿ :"كما أًخذ مفى التفسير مف غير ىذه المصادر فبل يصٌح كال يقبؿ، كالقكؿ بو بدعة، قاؿ السيكطي
كفي الجممة مف عدىؿ عف مذاىب الصحابة كالتابعيف كتفسيرىـ إلى ما يخالؼ ذلؾ كاف ...:ابف تيمية

مخطئان في ذلؾ، بؿ مبتدعان، ألٌنيـ كانكا أعمـ بتفسيره كمعانيو، كما أٌنيـ أعمـ بالحٌؽ الذم بعث اهلل 
. 1"بو رسكلو

كفيما يتعمؽ باألمكر الكاجب التزاميا عند تفسير القرآف بالرأم، يذكر بعض عمماء التفسير أمكران يجب 
: 2عمى المفسر أف يتجنبيا أثناء تفسيره لكتاب اهلل، منيا

مع الجيالة بقكانيف المغة كأصكؿ الشريعة، كبدكف أف يحٌصؿ - تعالى-التيجـ عمى مراد اهلل  (1
، كىذا شيء لـ يراع مف قبؿ كثير مف الباحثيف في اإلعجاز 3العمـك التي يجكز معيا التفسير

العددم، فمنيـ مف تخصص في اليندسة، كمنيـ مف تخصص في الرياضيات، كمنيـ مف تخصص 
في عمـ الحاسكب، فالمتخصص منيـ متخصص في مجاؿ األعداد، لكنيـ لـ يحصمكا العمـك التي 

تمزميـ لمتفسير، فمف منيـ كاف عالمان في المغة أك الناسخ كالمنسكخ أك غيرىا مف العمـك البلزمة، إٌف 
 .4عاطؼ الصميبي لكتابو. منيـ مف لـ يحفظ حتى كتاب اهلل كما تدٌؿ عمى ذلؾ مناسبة تأليؼ أ

 ةكثير مف المحاكالت التي نراىا اليـك يقـك بيا أناس فييـ غير: "ناصر الماجد.كفي ىذا يقكؿ د
كمحبة ليذا الديف، لكنيـ ليسكا عمى عمـ راسخ بالقراف الكريـ، كال معرفة باألدلة الشرعية كاألصكؿ 

  .5"المرعية

، فميست الشيادات ىي التي تحٌدد سعة عمـ : كقد يقكؿ قائؿ إٌنيـ ربما كانكا عمماء بيذه العمـك
كىذا قكؿ ال يسٌمـ، نحف بشر لنا الدليؿ المحسكس، فأيف الدليؿ عمى عمميـ .  الشخص أك ضيقو

بيذه األمكر، إف لـ يكف معيـ شيادات تٌدؿ عمى ذلؾ؟ كقد كاف عمماؤنا المكسكعيكف في زماف العمـ 
فإذا . كالحفظ يحممكف إجازات مف شيكخيـ تدؿ عمى عمميـ، ككانكا فكؽ ىذا ييمتحنكف مف قبؿ الناس

فمماذا يطمب منا في ىذا الزمف أف نأخذ ديننا عمف لـ . تأٌكد الناس مف عمميـ أقبمكا عمى األخذ عنيـ
! يقـ الدليؿ عمى أىميتو؟

                                                 

 .355ص2، ج(ىػ1421)السيكطي، - 1
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كال أنكر ىنا أف يكتب أم إنسافو شيئان يخدـ بو ديف اهلل، كلكٌف أمران كيذا ال بٌد كأف يعرض عمى أىؿ 
ذا رفضكه رفضناه لكف أف نقبؿ مف بعضيـ ما كتب كلٌما يكاطئو عميو . العمـ بو، فإذا قبمكه قبمناه كا 

. أحد مف أىؿ العمـ، فيذا ما ال يعقؿ

ثـٌ إٌف أحدان لـ يذىب إلى إماـ مسجد، كلك كاف يحمؿ درجة الدكتكراة في الشريعة، طالبان منو أف 
فمماذا .  لو بيتان ليبنيو، كلـ نر طالبان ذىب إلى أستاذ في الشريعة، ليشرح لو قانكنان في الفيزياء"ييندس"

!   لنا فيمو؟"ييندسكا"ػالقرآف بالذات؟؟ لماذا ذىبنا بو إلى الميندس كالفيزيائي كالكيميائي ؿ

الخكض فيما استأثر اهلل بعممو، كذلؾ كالمتشابو الذم ال يعممو إال اهلل، فميس لممفسر، أف يتيٌجـ  "(2
 كىذا أمر راعاه الكثير مف أئمتنا 1."عمى الغيب بعد أف جعمو اهلل سران مف أسراره كحجبو عف عباده

العمماء عندما تبنكا القكؿ بككف الحركؼ المقطعة مف المتشابو، كراعاه اآلخركف الذيف قالكا بأٌنيا 
جاءت لئلشارة إلى إعجاز القرآف مع ككنو مف ىذه الحركؼ، عندما خرجكا مف دائرة المجمكعة 

فيؿ نترؾ القكليف الٌمذيف الذيف . األكلى بدليؿ مف كتاب اهلل، كىك إتباعيا بالحديث عف القرآف الكريـ
 .تراكح اختيار األئمة العمماء الكبار بينيما، إلى قكؿ لـ يؤيده أحده ممف يعتٌد بقكلو

كىذا مما كقع فيو كثير ممف 2."السير مع اليكل كاالستحساف، فبل يفٌسر بيكاه كال يرٌجح باستحسانو"(3
- عندما حسب جٌمؿ قكلو بعضيـبساـ جرار.أكتب في اإلعجاز العددم، مف أمثمة ذلؾ ما استحسنو 

إذا  (2023)فيقكؿ إنو يساكم ، (104:اإلسراء) ﴿فًإذا جاءى كىٍعدي اآلًخرىًة ًجٍئنا ًبكيـ لىفيفان﴾-: تعالى
كيمكف اعتماد ىذه القراءة ىنا ألٌف : "كيقكؿ!! بحذفيا (2022)بإثبات اليمزة، كيساكم  (اآلخرة)قرئت 

بتأكيؿ مالىـ تستطع عميه ...﴿: فيستحسف التخفيؼ كما كرد في سكرة الكيؼالكبلـ ينتيي عندىا، 
مىيًه صبران﴾...﴿: أٌما في النياية فقاؿ (78:الكيؼ) صبران﴾  تأكيؿ مالىـ تىٍسًطع عى

كمما ال شؾ فيو أٌف ىذا االستحساف مما يجب . 3"(تسطع)ك( تستطع)الحظ كممة (82:الكيؼ)...
 .الترفع بالقرآف عنو، فبل ينتقؿ المفسر مف قراءةو إلى أخرل كال مف معنى إلى آخر إال بدليؿ

التفسير المقرر لممذىب الفاسد، بأف يجعؿ المذىب أصبلن كالتفسير تابعان، كيحتاؿ في التأكيؿ حتى (4
ف كاف غاية في البعد كالغرابة . 4"يصرفو إلى عقيدتو، كيرده إلى مذىبو بأم طريؽ أمكف، كا 

أىؿ العمـ مجمعكف عمى أف ك": الماجد. كىذا ال يككف لك كاف المفسر جامعان لشركط التفسير، يقكؿ د
الناظر في كبلـ اهلل عز كجؿ ػ حتى يجكز لو الكبلـ فيو ػ ال بد أف يستجمع أمكران معركفة كيحقؽ 
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.  مف ىذه الرسالة48ص- 3
  .263ص1، ج(ىػ1409)الذىبي،ـ، - 4
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شركطان معمكمة، كمف نتائج الخمؿ في ىذا الجانب كالقصكر فيو، أننا رأينا بعض الدراسات تنطمؽ مف 
ؿ في  قناعات سابقة في أمر ما، تككف حكما عمى القرآف الكريـ، حتى إنؾ ترل الباحث يتكمَّؼ كيتمحَّ

 .1"البحث كاالستنتاج حتى يصؿ إلى تمؾ النتيجة المقررة عنده سمفان 
كاضح في كتابات كثير ممف بحث في اإلعجاز العددم، فتراىـ ينتقمكف مف لغة إلى لغة، كمف كىذا 

كفي حساباتيـ تراىـ يجمعكف مرة، كيطرحكف أخرل، .. قراءة إلى قراءة، كمف كتاب مقدس إلى آخر
كيضربكف مرة كيقسمكف أخرل، إلى غير ذلؾ مف التنكيع في طرؽ معقدة لمحساب بغير قكاعد ثابتة، 
كال أسباب بٌينة كاضحة لبلنتقاؿ مف طريقة إلى أخرل، كؿ ذلؾ في سبيؿ الكصكؿ إلى العدد الذم 

مع أٌف كتاب ربنا مف الكضكح بحيث ال يحتاج إلى كؿ تمؾ الطرؽ المعقدة، قاؿ . يريده الباحث
ٌسرنا القرآف لمٌذكر فهؿ مف ميٌدكر﴾:تعالى ُو (. 17:القمر) ﴿كلقد مى

ف انتشرت العبارات 2"التفسير مع القطع بأٌف مراد اهلل كذا ككذا، مف غير دليؿ قاطع "(5 ، كىذا كا 
التي تدٌؿ عميو في كتابات المؤيديف لئلعجاز العددم إال أٌني لف أحدد أحدان، لكجكد احتماؿ بأف ال 

كلكٌني أدعك . يككف ىذا مقصكدىـ مف تمؾ العبارات التي كانت تؤكد حقيقة األمكر التي يذكركنيا
كؿ باحث في مجاؿ تفسير القرآف كبياف دالالتو أف يتجٌنب ىذا األمر، فاحتماؿ الخطأ كارد، كالخطأ 
ثبات خطأ الكاتب كبراءة القرآف مما كتب أمر يحتاج  فيما يتعمؽ بالقرآف قد يفتف الكثير مف العكاـ، كا 

إلى شرح كتكضيح لكؿ مف قرأ ىذا الخطأ مف العكاـ فصٌدؽ بو، كتزداد احتمالية كقكع مثؿ ىذه 
األمكر في مجاؿ استخداـ األعداد في التنبؤ بالمستقبؿ، ثـ االدعاء بأٌف ىذا مكجكد في القرآف، كطرح 
ذلؾ عمى العكاـ مباشرة، بينما كاف األجدر أف تعرض ىذه األمكر عمى جماعة مف العمماء ، كتؤخذ 

. مكافقتيـ عمى نشرىا
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. الحديث الضعيؼ كتفسير القرآف به 4.3.7: المطمب السابع

 : ىي الحديثمف المعركؼ أٌف أقساـ الحديث مف حيث درجة الصحة
بنقؿ العدؿ الضابط عف مثمو إلى منتياه اسناده كىك ما اتصؿ : الحديث الصحيح (I.1 المقالة

. 1مف غير شذكذ كال عمة
بنقؿ العدؿ الضابط عف مثمو، مف غير شذكذ اسناده كىك ما اتصؿ : الحديث الحسف (II.2 المقالة

 .2كال عمة مع خفة في ضبط بعض الركاة أك كميـ

-الصحيح كالحسف–كىك ما انتقضت فيو صفة الحديث المقبكؿ : الحديث الضعيؼ (III.3 المقالة
 .4أم لـ تتكفر فيو صفات الصحيح كال الحسف. 3

فأما الحديث الصحيح كالحسف فيجب العمؿ بيما، كالراجح أٌف الحديث إذا كاف صحيح السند، كال 
. 5 حديث محتجٌّ بوكيتعارض مع غيره مف الصحيح، مندرجان تحت أصؿ مف أصكؿ الشريعة فو

كأما الحديث الضعيؼ فبل تجكز ركايتو إال عمى سبيؿ التنبيو عمى ضعفو كالتحذير منو، أك أف يركل 
. 6بصيغة تمريضية، كلـ يسٌكغ أحد مف أىؿ العمـ ركايتو بصيغة جازمة

: 7كيذكر عف بعض أىؿ الحديث أنيـ أجازكا ركايتو في فضائؿ األعماؿ بالشركط اآلتية
. أف ال يشتٌد ضعفو (1
 .أف يندرج تحت أصؿ معمكؿ بو في الشريعة (2

 .عدـ االعتقاد بثبكت ىذا الحديث عند العمؿ بو، بؿ يعمؿ بو عمى سبيؿ االحتياط (3

 .أف ال يككف في بابو ما ىك أقكل منو (4

فبل يثبت بو أمر عقائدم، كال , كبغير ىذه الشركط فإٌف الحديث الضعيؼ ال يحتج بو عمى اإلطبلؽ
. 8كال يفسر بو كتاب اهلل, كال فضيمة خمقية, حكـ شرعي
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      كأما ما نسب إلى كبار األئمة مف االحتجاج بالحديث الضعيؼ مطمقان لـ يثبت عنيـ مف 
نما ىك مجرد إلزاـ ليـ لعمميـ ببعض األحاديث الضعيفة, لفظيـ إال , كالـز المذىب ليس بمذىب, كا 

كقد ركم عنو مقيدان بالفضائؿ كالمقيد يقضي عمى , ما ركم عف اإلماـ أحمد مف اإلطبلؽ في قبكلو
. 1المطمؽ

كحتى ما يركل مف جكاز العمؿ بالحديث الضعيؼ في فضائؿ األعماؿ، فأصؿ ىذا القكؿ عبارة     
كينا في الفضائؿ : "ركيت عف اإلماـ أحمد كغيره، كىي ذا رى كينا بالحبلؿ كالحراـ شٌددنا، كا  إذا رى

ٌنما ىي عبارة 2"كنحكىا تساىمنا لـ تفيـ "، ككما ترل فيذه العبارة ليس فييا ذكر الحديث الضعيؼ كا 
عمى كجييا الصحيح، فغرضيـ مف التشديد ليس مقابمة أحدىما باآلخر كتقابؿ الصحيح بالضعيؼ 

ٌنما كانكا إذا رككا في الحبلؿ كالحراـ يتشٌددكف فبل يحتجكف إال بأعمى درجات  في نظرنا نحف، كا 
، فإف رككا في الفضائؿ كنحكىا مما ال "الصحيح"الحديث، كىك المتفؽ في عصرىـ عمى تسميتو بػ

يمٌس الحٌؿ كالحرمة لـ يجدكا ضركرة لمتشدد كقصر مركياتيـ عمى الصحيح، بؿ جنحكا إلى قبكؿ ما 
كلك أٌف الناس ... ىك دكنو في الدرجة كىك الحسف، الذم لـ تكف تسميتو قد استقرت في عصرىـ، 

فيمكا أٌف تساىؿ ىؤالء األئمة في الفضائؿ إٌنما يعني أخذىـ بالحديث الذم لـ يبمغ درجة الصحة لما 
، "يجكز العمؿ بالضعيؼ في فضائؿ األعماؿ: "طكعت ليـ أنفسيـ أف يتناقمكا تمؾ العبارة السالفة 

أٌف الركاية الضعيفة ال يمكف أف تككف مصدران لحكـ شرعي كال - في نظر الديف–فمما ال ريب فيو 
 3..."لفضيمة خمقية، ألٌف الظٌف ال يغني مف الحٌؽ شيئان 

فقد رٌد " الحديث الضعيؼ أحٌب إلٌي مف الرأم: "    ككذلؾ العبارة التي قاليا أيضان اإلماـ أحمد كىي
: ابف تيمية عمى المحتجيف بيذه العبارة بقكلو

ككأٌف الحديث في اصطبلح مف كاف ... ليس المراد بو الضعيؼ المتركؾ، لكف المراد بو الحسف"    
ٌما ضعيؼ، كالضعيؼ نكعاف ضعيؼ متركؾ كضعيؼ ليس بمتركؾ، : قبؿ الترمذم إٌما صحيح كا 

فتكٌمـ أئمة الحديث بذلؾ االصطبلح، فجاء مف ال يعرؼ إال اصطبلح الترمذم، فسمع قكؿ بعض 
، فظٌف أٌنو يحتٌج بالحديث الذم يضعفو مثؿ "الحديث الضعيؼ أحٌب إلٌي مف القياس: "األئمة

كىك في ذلؾ مف المتناقضيف الذيف . الترمذم، كأخذ يرجح طريقة مف يرل أٌنو أيتبع لمحديث الصحيح
.  4"يرجحكف الشيء عمى ما ىك أكلى بالرجحاف منو إف لـ يكف دكنو
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كلـ يعرؼ عنو أٌنو ركل عمف ". قد أكتب حديث الرجؿ لبلعتبار بو: "كاإلماـ أحمد ىك القائؿ    
. 1عيًرؼ بالكذب، كلكنو ركل عمف عيًرؼ بغمطو أك قمة ضبطو

ذا احتٌج أحد بما نسب إلى جميع الفقياء مف االحتجاج بالضعيؼ في األحكاـ لكجكده في       كا 
. 2كال قائؿ باالحتجاج بالحديث المكضكع, غير صحيح؛ لكجكد األحاديث المكضكعة فيياؼكتبيـ، 

ٌنما ركل العمماء األحاديث الضعيفة ألسباب ليس ليا عبلقة باالحتجاج بو لذاتو، فمف ىذه  كا 
: 3األسباب

. ليعٌرفكه لمناس كيبينكا ليـ ضعفو(1
. لبلعتبار كاالستشياد بو مع غيره، دكف االحتجاج بو عمى انفراده(2
ألٌف مثؿ ىذه األحاديث تتدٌرج في شدة ضعفيا، فمنيا الضعيؼ الذم يتقكل بغيره، كمنيا المتركؾ (3

. كمنيا الباطؿ، فيركييا العمماء كيترككف ألىؿ الحديث بياف حاليا
 .أف تككف في باب الترغيب كالترغيب كفضائؿ األعماؿ عند مف يتبنى ىذا الرأم (4
 .أف ال يككف العالـ مف أىؿ الحديث (5

ذا كاف ىذا ىك رأم العمماء في األخذ بالحديث الضعيؼ في األحكاـ العممية، فإٌف ىذا يرٌد عمى  كا 
مف يتمسؾ بحديث أبي صالح في تفسير الحركؼ المقطعة، كيؼ يمكف قبكؿ تفسير القرآف بالحديث 

 ! الضعيؼ، كالتفسير قد يتعمؽ بالعقائد كالغيبيات كما يتعمؽ باألحكاـ كالفضائؿ

، يظير أٌنو -حديث استخداـ الييكد لحساب الجٌمؿ-كبالنظر إلى الحديث المعتمد في حساب الجٌمؿ 
ضعيؼ منكر، كعمى الرأم المتساىؿ في االحتجاج بالحديث الٌضعيؼ فبل بٌد مف تكفر الشركط 

سابقة الذكر فيو حتى يصمح لبلستدالؿ، لكٌنيا في الكاقع غير متكفرة، إذ أٌف حساب الجٌمؿ ال أصؿ 
.  لو في الشريعة، كمكضكعو ليس في فضائؿ األعماؿ

كىك ما كاف سبب ضعفو سقط مف إسناده أك عدـ , ثـٌ إٌف الحديث الضعيؼ منو ما ىك قابؿ لبلنجبار
كىك ما كاف سبب ضعفو كذب راكيو أك فسقو، فمثؿ ىذا ال , كمنو ما ال يقبؿ االنجبار, ضبط راكيو

، كىك فكؽ ذلؾ ليس لو ركايات قكية كال ضعيفة تقكيو، قاؿ 4ينجبر بتعٌدد الطرؽ المماثمة لو الضعؼ
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، كىك ممف ال يحتٌج بما انفرد 1فيذا الحديث مداره عمى محمد بف السائب الكمبي:"فيو اإلماـ ابف كثير
ىك مف أكىى األسانيد -  عف ابف عباس3الكمبي عف أبي صالح–أضؼ إلى ذلؾ أٌف إسناده . 2"بو

قاؿ لي : ، كقد قاؿ الكمبي5، فأبك صالح لـ يسمع مف ابف عباس4-رضي اهلل عنيما–عف ابف عباس 
كؿ شيء أحدث عف أبي : "، كقاؿ6"انظر كؿ شيء ركيت عني عف ابف عباس فبل تركه: "أبك صالح

. 7"صالح فيك كذب

. 8كضعفو السيكطي في الدر المنثكر

.  10 في فتح القدير9كضعفو أيضان الشككاني

كهلل در العبلمة أحمد شاكر فقد تكمـ عمى ىذا الحديث في تخريجو ألحاديث تفسير الطبرم بما ال 
. 11مزيد عميو، كخبلصة كبلمو أٌف ىذا الحديث ضعيؼ بجميع ركاياتو

                                                 

: كذاب ساقط، كقاؿ النسائي: محمد بف السائب بف بشر بف عمرك الكمبي، سبئي، قاؿ عنو السعدم: الكمبي ىك- 1
، كالعسقبلني، 2132-2127صص ص6، ج(ىػ1404)ابف عدم، : انظر].ىػ146متركؾ الحديث، تكفي سنة 

 [181-178 صص ص9، ج(ىػ1326)

 .41ص1،ج(ىػ1407)ابف كثير، - 2

اختمؼ فيو فقيؿ ىك ميزاف البصرم، كىك الراجح كقيؿ ىك مكلى أـ ىانئ، ذكره ابف حباف في الثقات، : أبك صالح- 3
[ 386-385صص ص10، ج(ىػ1326)العسقبلني،: انظر].كضعفو ابف عدم كغيره

. 47، ص(1995)، كأبك حمبية، 81ص1، ج(ىػ1409)الذىبي،ـ، : انظر- 4
 .180ص9، ج(ىػ1326)العسقبلني،:انظر- 5

. 2128ص6، ج(ىػ1404)ابف عدم، - 6
. 2128ص6،ج(ىػ1404)ابف عدم، - 7
 .55ص1، ج(ىػ1411)السيكطي، - 8

 مصنفان، منيا 114 ىك محمد بف عمي بف محمد الشككاني، مجتيد مف كبار فقياء اليمف، عمؿ بالقضاء، ذيكر لو - 9
، تكفي "الدرر البيية في المسائؿ الفقيية"ك" إرشاد الفحكؿ إلى تحقيؽ الحؽ مف عمـ األصكؿ"، ك"فتح القدير"تفسير
 [298ص6، ج(ـ1979)الزركمي،: انظر].ىػ1250سنة 

. 31ص1، ج(ىػ1383)الشككاني، - 10
ىذا حديث ضعيؼ اإلسناد، ركاه محمد بف إسحاؽ بيذا اإلسناد - 246 الحديث : "قاؿ رحمو اهلل تعالى- 11

 : الضعيؼ، كبأسانيد أخر ضعاؼ

فركاه في السيرة، التي ىذبيا عبد الممؾ بف ىشاـ النحكم البصرم، كركاىا عف زياد بف عبد اهلل البكائي عف ابف 
. 218ثقة، كثقو ابف يكنس كغيره، مات سنة : كابف ىشاـ ىذا". سيرة ابف ىشاـ"إسحاؽ، كعرفت كاشتيرت بأنيا

ربيعة بف : ، كىك"البكاء"نسبة إلى: ، بفتح الباء كتشديد الكاؼ"البكائي"ك. ثقة، مف شيكخ أحمد: كشيخو زياد البكائي
 . عامر بف صعصعة
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ككاف ممف : قاؿ ابف إسحاؽ: ( مف الركض األنؼ شرح السيرة37 - 35: 2 )195 - 194: 2فقاؿ ابف ىشاـ 
نزؿ فيو القرآف بخاصة مف األحبار ككفار ييكد، الذيف كانكا يسألكنو كيتعنتكنو، ليمبسكا الحؽ بالباطؿ، فيما ذكر لي 

... أف أبا ياسر بف أخطب مر برسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ: عف عبد اهلل بف عباس، كجابر بف عبد اهلل بف رئاب
 ." 

 . كفيو أف الركاية عف ابف عباس كجابر، معنا. فيذا إسناد ضعيؼ، جيمو ابف إسحاؽ، فجاء بو معمقنا بصيغة التمريض

 بثبلثة أسانيد، بعادتو 208 - 207/ 1/2" جابر بف عبد اهلل بف رئاب"كركاه البخارم في التاريخ الكبير، في ترجمة
 : الدقيقة المتقنة، في اإليجاز كاإلشارة إلى األسانيد كعمميا

حدثني مكلى لزيد بف ثابت عف سعيد بف جبير : قاؿ ابف إسحاؽ: حدثنا زياد: حدثني عمرك بف زرارة، قاؿ: "كأكليا
أف أبا ياسر بف أخطب مر بالنبي صمى اهلل عميو كسمـ كىك يتمك : كعكرمة، عف عبد اهلل بف عباس كجابر بف عبد اهلل

 ". (ذلؾ الكتاب. ألـ)

 . فيذه ىي إشارة البخارم إلى اإلسناد األكؿ مف الثبلثة األسانيد

مكلى " كلكف فيو الضعؼ بجيالة أحد ركاتو. فيذا إسناد صحيح إلى ابف إسحاؽ. ىك البكائي: في ىذا اإلسناد" زياد"ك
ركل السيرة - شيخ البخارم-كلعؿ عمرك ابف زرارة . عف ابف عباس كجابر معنا: كىك كإسناد السيرة". لزيد بف ثابت

 . عف البكائي، كما ركاىا عنو ابف ىشاـ

: حدثني محمد بف أبي محمد، عف عكرمة، أك سعيد، عف ابف عباس: حدثني ابف إسحاؽ، قاؿ: كقاؿ سممة: "كثانييا
 ". بطكلو - (ذلؾ الكتاب. ألـ)

عف ابف - كىك ابف الفضؿ الذم في إسناد الطبرم ىنا-يريد أنو ركاه سممة . كىذه إشارة البخارم إلى اإلسناد الثاني
 . كلـ يذكر لفظ الحديث، اكتفاء بيذه اإلشارة إليو. إسحاؽ

زعـ . ، كىك األنصارم المدني، مكلى زيد بف ثابت"محمد بف أبي محمد"يركيو عف- في ىذا اإلسناد-كابف إسحاؽ 
ا، كذكره 1/1/225كىك معركؼ، ترجمو البخارم في الكبير "! ال يعرؼ" الذىبي في الميزاف أنو  فمـ يذكر فيو جرحن
كلكف . الذم أبيـ في اإلسناد األكؿ" مكلى زيد بف ثابت"كلعمو ىك. ككفى بذلؾ معرفة كتكثيقنا. ابف حباف في الثقات

عف عكرمة، أك سعيد، يعني : فكانت الركاية فيو- اضطرب ىذا اإلسناد عمى ابف إسحاؽ، أك عمى سممة بف الفضؿ 
 ". جابر بف عبد اهلل بف رئاب" ثـ كانت عف ابف عباس، دكف ذكر. ابف جبير، عمى الشؾ

كاف مما نزؿ فيو القرآف مف األحبار، فيما حدثني الكمبي، عف أبي صالح، عف ابف عباس، : كعف ابف إسحاؽ: "ثالثيا
في - ، بطكلو (ألـ)مر أبك ياسر بف أخطب بالنبي صمى اهلل عميو كسمـ كىك يتمك : عف جابر بف عبد اهلل بف رئاب

 ". الحساب

تابعة لمركاية الثانية، عف سممة بف الفضؿ، عطفيا عمييا . كىذه الركاية الثالثة، باإلسناد الذم عند الطبرم ىنا
 . ، ليست تعميقنا جديدنا"كعف ابف إسحاؽ"بقكلو

كلذلؾ ذىب إلى . إلى اضطراب الركاية عمى سممة بف الفضؿ، بيف ىذا كذاؾ- بصنيعو ىذا-كأشار البخارم 
ما : [يريد بو شيخو عمي بف المديني، إماـ الجرح كالتعديؿ]قاؿ عمي : "بيذا االضطراب، فقاؿ عقب ذلؾ" سممة"جرح

 ". خرجنا مف الرم حتى رمينا بحديث سممة

سممة بف الفضؿ أبك عبد اهلل األبرش الرازم األنصارم، سمع محمد بف إسحاؽ، : "2/2/85كقاؿ في ترجمة سممة 
، يعني شيخو ابف "كىنو عمي. مات بعد التسعيف. مكالىـ: يقاؿ. عنده مناكير. ركل عنو عبد اهلل بف محمد الجعفي

مات سممة بف الفضؿ أبك : "217كقاؿ في التاريخ الصغير ص . 190كيعني أف سممة مات بعد سنة . المديني
رمينا بحديثو قبؿ أف نخرج مف : [يعني ابف المديني]قاؿ عمي . عبد اهلل األبرش الرازم األنصارم بعد تسعيف كمائة
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كالحظ أٌنو الدليؿ الكحيد في بابو، فبل –بؿ إٌف ىذا الحديث عندما ييعتمد دليبلن عمى حساب الجٌمؿ 
، ثـٌ يستخرج مف حساب الجٌمؿ تكاريخ األحداث -يكجد دليؿ آخر يدٌؿ عمى حساب الجٌمؿ غيره

المستقبمة مف أشراط الساعة كغيرىا، فإٌف مف يفعؿ ذلؾ يجعؿ مف ىذا الحديث الضعيؼ دليبلن عمى 
ذا كاف العمماء قد اختمفكا في حجية خبر اآلحاد الصحيح في أمكر العقيدة. أمكر عقائدية ، فكيؼ 1كا 

                                                                                                                                                 

ا، في كتاب الضعفاء ". كضعفو إسحاؽ بف إبراىيـ. الرم سمع محمد بف إسحاؽ، : "(16ص )كقاؿ في ترجمتو أيضن
 ". كفيو نظر. كلكف عنده مناكير. ركل عنو عبد اهلل بف عمر بف أباف كمحمد بف حميد

كأنا أذىب إلى تكثيؽ سممة بف الفضؿ، فقد كثقو ابف معيف، فيما ركاه ابف أبي حاتـ في كتابو، كلو عنده ترجمة جيدة 
ا عف جرير، قاؿ. 169 - 2/1/168كافية  ليس مف لدف بغداد إلى أف تبمغ خراساف أثبت في ابف : "كركل أيضن

ا في شرح المسند". مف سممة بف الفضؿ- إسحاؽ   . 886: كقد رجحت تكثيقو أيضن

. ككميا ضعيؼ مضطرب. كعندم أف ىذا االضطراب إنما ىك مف ابف إسحاؽ، أك لعمو ركاه بيذه األسانيد كما سمعو
 . مف ركاية الكمبي عف أبي صالح: كأشدىا ضعفنا الركاية التي ىنا، كالتي أشار إلييا البخارم

كأما مف زعـ أنيا دالة : "70 - 69: 1كهلل در الحافظ ابف كثير، فقد كضع الحؽ مكضعو، حيف قاؿ في التفسير -
فقد ادعى ما ليس لو، كطار في غير - ف كالمبلحـ تعمى معرفة المدد، كأنو يستخرج مف ذلؾ أكقات الحكادث كالؼ

ثـ ". كقد كرد في ذلؾ حديث ضعيؼ، كىك مع ذلؾ أدؿ عمى بطبلف ىذا المسمؾ مف التمسؾ بو عمى صحتو! قمطار
فيذا الحديث مداره عمى محمد بف السائب الكمبي، كىك ممف : "ثـ قاؿ-نقؿ ىذا الحديث مف ىذا المكضع مف الطبرم 

ا- ال يحتج بما انفرد بو، ثـ كاف مقتضى ىذا المسمؾ أف يحسب ما لكؿ حرؼ مف الحركؼ األربعة : إف كاف صحيحن
ف حسبت مع التكرار، فأطـ كأعظـ. كذلؾ يبمغ منو جممة كثيرة. عشر التي ذكرناىا  !!". كا 

 في 271 - 3/1/270ضعيؼ جدا، رمى بالكذب، بؿ ركل ابف أبي حاتـ في الجرح : كمحمد بف السائب الكمبي
ما حدثت عنى عف أبي صالح عف : قاؿ لنا الكمبي: زعـ لي سفياف الثكرم قاؿ: "ترجمتو، عف أبي عاصـ النبيؿ، قاؿ

الناس مجتمعكف عمى ترؾ حديثو، ال يشتغؿ بو، ىك ذاىب : "كقاؿ أبك حاتـ". ابف عباس، فيك كذب، فبل تركه
 ". الحديث

ركل جميع ذلؾ عف ابف عباس، : " إذ أشار إلى ركاية عف ابف عباس66: كالطبرم نفسو قد ضعفو جدا، فيما مضى
". الكمبي عف أبي صالح" ، ثـ ذكر أف الذم ركل ذلؾ"كليست الركاية عنو مف ركاية مف يجكز االحتجاج بنقمو

 ". خبر في إسناده نظر"  الذم ركاه مف طريقو، بأنو72: ككصؼ الحديث

إذ يختار ! فكاف عجبنا منو بعد ىذا، أف يحتج بيذه الركايات المتيافتة، كيرضى ىذا التأكيؿ المستنكر، بحساب الجمؿ
، أف ىذه األحرؼ تحكم سائر المعاني التي حكاىا إال قكال كاحدنا غير ( كما بعدىا8: ىذه الصفحة سطر)فيما سيأتي 

مف حركؼ " أنيف:  أف مف المعاني التي ارتضاىا8:  سطر222: بؿ ىك يصرح بعد ذلؾ ص. ىذا المعنى المنكر
 "!!حساب الجمؿ

. ، ككصفو في المكضع األكؿ بالضعؼ5 - 4: 2، ك 22: 1كقد نقؿ السيكطي ىذا الحديث في الدر المنثكر 
 . ، كضعفو20: 1ككذلؾ نقمو الشككاني 

كىك مف كبلـ ابف إسحاؽ حكاية عمف ركل . ىك مف تتمة الركاية.. " - كيزعمكف أف ىؤالء اآليات: "كقكلو في آخره
 [ كما بعدىا218صص ص1، ج(ـ1956)الطبرم، ] .عنيـ

، (ىػ1413)كحسف، . 186-146صص ص2، ج(ىػ1400)كاآلمدم، . 112ص1،ج(ت.ب)السرخسي، : انظر- 1
 . 48-42صص ص
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يمكف االحتجاج فييا بخبر مثؿ ىذا؟؟ إٌف ىذا ببل شؾ أمر مرفكض، كال يفيد العمـ القطعي كال حتى 
كأما ما يكصؿ إلى . فإٌف ما يكصؿ إلى العمـ القطعي ىك الخبر اليقيني ثبكتان كداللةن . الظٌف الغالب

غمبة الظٌف كال يكجب العمـ القطعي فالخبر الصحيح الذم لـ يعارضو شيء مف الشرع، إال أٌنو لـ 
كما سكل ذلؾ ال يجكز أف يتحكؿ إلى عقائد راسخة جازمة، غير . يبمغ درجة قطعي الثبكت كالداللة

قابمة لمتعديؿ أك الٌنسخ، بؿ تدخؿ في زاكية العمـك الظنية كيجرم االعتقاد بيا كالعمؿ بمكجبيا حتى 
كال يعتبر منكرىا جاحدان أك كافران، كقد يعتبر فاسقان، كذلؾ حينما ال يكجد . يأتي ما يعٌدليا أك يزيميا

. 1عنده حكؿ العقيدة نفسيا دليؿ آخر يعتذر بو عند ربو

     كما عدا ذلؾ مف طرؽ إثبات العقائد كاألحاديث الضعيفة كالمكركثات كالتقاليد معدكمة السند 
كالدليؿ، فيذه كميا طرؽ فاسدة كىمية خداعة، ال تعتمد إال عمى خياؿ كىمي أك عصبية ممقكتة، 

. 2كىي طرؽ مرفكضة شرعان كعقبلن 

     كعميو فبل يمكف القبكؿ بالنتائج التي تناكلت أحداثان غيبية كالتي تكٌصؿ إلييا بعضيـ عف طريؽ 
كىذا ىك الحاؿ مع بقية الحسابات التي تعتمد . حساب الجٌمؿ لعدـ قياـ دليؿ عميو كما مر مف قبؿ

. تحكيؿ الحركؼ إلى أرقاـ مع االفتقار إلى دليؿ يرٌجح ىذا التحكيؿ

                                                 

 .58-53، ص(ىػ1415)كاألشقر، . 49-48، ص(ت.ب)الميداني، : انظر- 1

. 49ت، ص.ب)كالميداني، . 53، ص(ىػ1395)شمتكت، : انظر- 2
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 اإلعجاز العددم في ميزاف المغة العربية 4.3.8:المطمب الثامف

لمغة العربية أىميتيا البالغة في التعامؿ مع القرآف الكريـ، ككنو نزؿ بمسافو عربي مبيف، كقد ذكرت 
، كبالتالي فبل بٌد مف كزف ما يأتي بو الناس مف تفسيرات 1سابقان اآليات التي تدٌؿ عمى ىذه الحقيقة

كتأكيبلت في ميزاف المغة لتككف مع غيرىا مف األصكؿ حكمان عمى ىذه األقكاؿ، فإف كافقت ما عرؼ 
كفي دراسة اإلعجاز العددم كمعرفة ما يقبؿ منو كما يرٌد كاف ال بٌد مف . مف المغة قيًبمت ك إال ريٌدت

: كسأتحٌدث فيو عف ذلؾ مف خبلؿ النقاط اآلتية. ىذا المبحث

 :عدد حركؼ المغة العربية 4.3.8.1: مسألة

ا، ء، ب، ت، ث، ج، ح، خ، د، ذ، ر، ز، س، ش، : مف المعركؼ أٌف حركؼ المغة العربية ىي
. ، ك، مػص، ض، ط، ظ، ع، غ، ؼ، ؽ، ؾ، ؿ، ـ، ف، ق

ىي ثمانية كعشركف حرفان، كقاؿ : إال أٌف عمماء المغة اختمفكا في عدد ىذه الحركؼ، فقاؿ بعضيـ
كسبب االختبلؼ ىك اختبلفيـ في اليمزة كاأللؼ، أىما حرؼ كاحد أـ . ىي تسعة كعشركف: آخركف
؟  حرفاف

، كقاؿ ابف 3..."اليمزة كاأللؼ كالياء: فأصؿ حركؼ العربية تسعة كعشركف حرفان : "... 2فقاؿ سيبكيو
كىكقكؿ الزمخشرم . 5"حركؼ العربية تسعة ك عشركف حرفان ": "سر الفصاحة" في 4سناف الخفاجي
. 6في المفٌصؿ

  .7"ىي ثمانية كعشركف حرفان : "كأما المبرد فقد تبنى الرأم اآلخر كقاؿ
كالحركؼ ثمانية كعشركف حرفان مع الكاك كاأللؼ كالياء، كتتـ باليمزة : "... ابف منظكر فقاؿكتبعوكأما

 .8"تسعة كعشركف حرفان 
      

                                                 

. مف ىذه الرسالة156-155ص- 1
قيؿ عف كتابو في . ىك عمرك بف عثماف بف قنبر، مكلى الحارث بف كعب، أخذ الٌنحك عف الخميؿ، كغيره: سيبكيو- 2

ابف : انظر].ىػ في فارس179تكفي سنة . مف أراد أف يعمؿ كتابان كبيران بعد كتاب سيبكيو في الٌنحك فميستحيً : الٌنحك
 [702، ص(ىػ1425)كابف خمدكف،. 81، ص(ىػ1416)النديـ، 

 .404ص2، ج(ىػ1317)سيبكيو، - 3

سر : ىػ، أخذ األدب عف أبي العبلء المعرم، لو423ىك عبد اهلل بف محمد بف سعيد بف سناف الحمبي، كلد سنة - 4
[ 224-220صص ص2، ج(ت.ب)الكتبي، : انظر].ىػ496الفصاحة، كديكاف شعر، تكفي سنة 

5 - 14/4/1427 5- http://www.alfaseeh.com/vb/showthread.php?p=20871  
. 465، ص(ىػ1410)الزمخشرم، : انظر- 6
 .192ص1، ج(ت.ب)المبرد، : انظر- 7

 .10ص1،ج (ت.ب)ابف منظكر- 8
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نتج ىذا االختبلؼ في عدد الحركؼ عف اختبلفيـ في اليمزة أىي حرؼ مستقؿ أـ أٌف األلؼ كاليمزة 
. حرؼ كاحد

نما اختمفكا فييا أكالن الختبلفيـ في تحديد مخرجيا، فمف عمماء المغة مف ذىب إلى  أنيا جكفية  كا 
كاليمزة في اليكاء لـ يكف ليا حيز تنسب : "1، قاؿ الخميؿ بف أحمد(ا، ك، م)ىكائية كحركؼ المد 

كاليمزة كالحرؼ الصحيح، غير أٌف ليا : "كمنيـ مف ذىب إلى أٌنيا حمقية، قاؿ ابف منظكر. 2"إليو
حاالت مف التمييف كالحذؼ كاإلبداؿ كالتحقيؽ تىعتٌؿ، فألحقت باألحرؼ المعتمة الجكؼ، كليست مف 

، كتبعو عمى ذلؾ جميكر العمماء، بؿ 4، كبيذا قاؿ سيبكيو3"الجكؼ، إٌنما ىي حمقية في أقصى الفـ
كأما اليمزة فمخرجيا : "إٌف الخميؿ ابف أحمد الذم قاؿ بأٌف مخرجيا مف الجكؼ قاؿ أيضان في معجمو

مف أقصى الحمؽ ميتكتة مضغكطة فإذا ريٌفو عنيا النت فصارت الياء كالكاك كاأللؼ مف غير طريقة 
. 5"الحركؼ الصحاح

كثانيان ألٌنيا تيسيؿ في كثير مف األحياف نظران لصعكبة لفظيا، فتمفظ ألفان أك كاكان أك ياءن، كالتسييؿ ىك 
.  6لغة قريش كأىؿ الحجاز

: 7كعند تتبع تاريخ ىذه المسألة نجد أٌف األلؼ مرت بمرحمتيف تاريخيتيف
كانت األلؼ في األصؿ تطمؽ عمى األلؼ، أك ما عرؼ في مرحمة متأخرة باسـ : المرحمة األكلى

، (ا  )، كالرمز األصمي ليذا الصكت "الكقفة الحنجرية"، أم ذلؾ الصكت الذم سمي حديثان "اليمزة"
لـ يكف يدٌؿ عمى األلؼ " األلؼ"، كمعنى ىذا أٌف ما كاف يسمى في تمؾ الفترة بػ(ء)بدكف رأس العيف 

، كالمؤكد أٌنو لـ يكف لؤللؼ المدية رمز في المغة العربية "الفتحة الطكيمة"المدية، أك ما سمي حديثان بػ
ٌنما كاف رمز كاحد يدٌؿ عمى صكتيف مختمفيف . يدٌؿ عمييا بشكؿ خاص، كا 

:     كفي ىذه المرحمة التاريخية كًتبت اليمزة بطريقتيف
  طريقة أىؿ التحقيؽ، فمف كانت ليجتيـ تحقيؽ اليمزة في كٌؿ حاؿ كانكا يكتبكنيا بصكرة األلؼ

كمف الميـ ىنا اإلشارة إلى أٌف ىذه الطريقة لـ ...شيأ، يستيزأكف: أينما كقعت كأيان كانت حركتيا، مثؿ

                                                 

ىػ، أكؿ مف استخرج عمـ العركض ككضع 100ىك الخميؿ بف أحمد بف عمر البصرم الفرىكدم األزدم، كلد سنة - 1
ابف : انظر].ىػ175كتاب العيف، كىك معجـ رتب فيو الحركؼ حسب مخارجيا، تكفي سنة 

[ 314ص2، ج(ـ1979)كالزركمي، . 172ص1،ج(ـ1968)خمكاف،
. 58ص1، ج(ىػ1409)الفراىيدم، - 2
 .10ص1،ج(ت.ب)ابف منظكر- 3

. 548ص3،ج(ىػ1317)سيبكيو، :انظر- 4
. 52ص1، ج(ىػ1409)الفراىيدم، - 5
. 297، ص(ىػ1425)الحمد، : انظر- 6
 .32-19، ص(ـ1998)بشير، : انظر- 7
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تستعمؿ في الرسـ العثماني كلـ ترد في أم مف المصاحؼ العثمانية، كذكر بعضيـ رؤيتيا في 
 .1رضي اهلل عنو–مصحؼ عبد اهلل ابف مسعكد 

  طريقة أىؿ التسييؿ، كىي كتابة اليمزة عمى صكرة الحرؼ الذم يخمفيا عند التسييؿ، كالذم
كىذه ...مؤمف، مبلئكة:يتحٌدد بحسب نكع الحركة التي تسبؽ اليمزة، أك حسب حركتيا نفسيا، مثؿ

 .2ىي الطريقة المٌتبعة في الرسـ العثماني

. 3     كأما اليمزة الكاقعة في أكؿ الكممة فقد كانت تكتب عمى صكرة األلؼ دائمان 
 

ٌنما نشأ عمـ : المرحمة الثانية مف المعركؼ أٌف العرب قديمان لـ ييتٌمكا برمكز حركات األصكات، كا 
 عندما دعت الحاجة إليو في أكاخر عيد الخمفاء الراشديف، 5 عمى يد أبي األسكد الدؤلي4الضبط

الفتحة )، الذم كضع رمكز الحركات المعركفة اليـك 6كتطكر ىذا العمـ عمى يد الخميؿ بف أحمد
، ككضع كذلؾ رمزان لميمزة يميزىا عف األلؼ المدية، كىك رأس العيف، كيقاؿ أٌنو اختار (...كالكسرة

ليدٌؿ عمى األلؼ  (ا)لقرب مخرج اليمزة مف مخرج العيف، كترؾ الرمز القديـ (ء  )رمز رأس العيف 
. 7المدٌية

بالنظر في ىاتيف المرحمتيف يتبيف أٌف اليمزة كاأللؼ كانتا عمى الدكاـ صكتيف مختمفيف، كلكٌنيما      
ٌنما : "8قاؿ ابف يعيش. اشتركتا في الرمز مدةن مف الزمف في حاالت معينة اليمزة، كيقاؿ ليا األلؼ، كا 

.  9"سمكىا األلؼ ألٌنيا تصكر بصكرة األلؼ، فمفظيا مختمؼ، كصكرتيا كصكرة األلؼ المينة كاحدة

ككجدت مف المعاصريف مف صٌحح القكليف، فبرأييـ أٌف اليمزة كاأللؼ حرؼ كاحد باعتبار األصؿ 
. 1كالتسمية، كحرفاف مف حيث تقسيماتيما كأحكاميما

                                                 

.  296-295صص ص، (ىػ1425)الحمد، : انظر- 1
 .299-297صص ص، (ىػ1425)الحمد، : انظر- 2

. 303-302صص ص،(ىػ1425)الحمد، : انظر- 3
محيسف،  ].ىك عمـ يعرؼ بو ما يعرض لمحرؼ مف حركة أك سككف أك شٌد أك مٌد أك غير ذلؾ: عمـ الضبط- 4
[. 2، ص(ىػ1379)
كأسمـ في حياتو كلـ يره، - صمى اهلل عميو كسٌمـ–أبك األسكد ىك ظالـ بف عمرك، قاضي البصرة، أدرؾ النبي - 5

تكفي في طاعكف - رضي اهلل عنو-، كضع النحك بإشارة مف عمي -رضي اهلل عنيـ-سمع مف عدد مف الصحابة
[ 31، ص(ىػ1417)الذىبي، : انظر].الجارؼ بالبصرة، سنة تسع كستيف

 .7-3صص ص، (ىػ1379)محيسف، : انظر- 6

. 29-28، ص(ـ1998)بشير، : انظر- 7
شرح : ىك يعيش بف عمي بف يعيش، أبك البقاء، مكفؽ الديف األسدم، كاف ظريفان نحكيان، مف كتبو: ابف يعيش- 8

[ 206ص8، ج(ـ1979)الزركمي،: انظر]. ىػ643المفصؿ كشرح التصريؼ الممككي، تكفي في حمب سنة 
. 126 ص10، ج(ت.ب)ابف يعيش، - 9
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كىذا الكبلـ فيو نظر، فنحف في زمف تمكنا فيو مف خبلؿ تشريح أعضاء الكبلـ كمعرفة بعض 
، 2األعضاء كالحنجرة، مف التحقؽ مف مخرج اليمزة بأٌنو الحمؽ، كمف مخرج األلؼ بأٌنو الجكؼ

كعرفنا أٌف بينيما اختبلفان في الصفات؛ فاليمزة شديدة كاأللؼ المدية رخكة، فكيؼ لصكتيف اختمفا 
! مخرجان كصفةن أف يككنا حرفان كاحدان ؟

كيؤيد ىذا أٌف كثيران مف عمماء المغة رفضكا كبلـ المبرد، كرٌجحكا ككف حركؼ المغة تسعة كعشريف 
أما إخراج أبي العباس اليمزة مف جممة الحركؼ كاحتجاجو في ذلؾ بأٌنيا ال : "3قاؿ ابف جني. حرفان 

كذلؾ أٌف جميع ىذه الحركؼ إٌنما كجب إثباتيا كاعتدادىا لما كانت . تثبت صكرتيا فميس بشيء
مكجكدة في المفظ الذم ىك قبؿ الخط، كاليمزة مكجكدة في المفظ كالياء كالقاؼ كغيرىا، فسبيميا أف 

كالصكاب ما ذكره سيبكيو كأصحابو مف أٌف حركؼ المعجـ : "كقاؿ ابف يعيش. 4"تعتٌد حرفان كغيرىا
تسعة كعشركف حرفان، أٌكليا اليمزة كىي األلؼ التي في أٌكؿ حركؼ المعجـ، كىذه األلؼ ىي 

ٌنما كتبت تارة كاكان، كياءن أخرل عمى مذىب أىؿ الحجاز في التخفيؼ، كلك  صكرتيا عمى الحقيقة، كا 
ذا كاف المبٌرد يعني بعبارتو : "6كماؿ بشر.كقاؿ د. 5"أريد تحقيقيا لـ تكف إال ألفان عمى األصؿ كا 

السابقة تغٌير اليمزة نطقان كذلؾ، كما في حالة التخفيؼ مثبلن، فنحف ندفع ىذا الظٌف بأٌف التخفيؼ في 
ذا ثبت أٌف التخفيؼ ليجة كجب عمينا حينئذ أف ننظر إليو ...اليمزة ليجة كذلؾ أمر مقرر كثابت كا 

. 7..."في إطار ىذه الميجة كحدىا ال في إطار المغة بعامة

كيترتب عمى ىذا الخبلؼ تناقض يظير في الحسابات القرآنية، إذ ستختمؼ نتائج مف يعتمد أٌف 
، ككٌؿ مف القكليف سينقض النتائج التي ييتكٌصؿ إلييا (28)عف نتائج مف يعتمد أٌنيا  (29)الحركؼ 

سينقض النتائج التي اعتبر فييا األلؼ كاليمزة حرفان  (29)كما أٌف ترجيح أٌنيا . باعتماد القكؿ اآلخر
:  بساـ جرار.كاحدان، كىذا مف األسس المعتمدة في الحساب في مركز نكف حيث يقكؿ أ

كنحف . ، كىك أيضان قيمة حرؼ اليمزة(كاحد)معمـك أٌف قيمة حرؼ األلؼ في حساب الجٌمؿ ىك     "
كلحرؼ . نعتمد دائمان الرسـ العثماني لممصحؼ في إحصاء الحركؼ، كفي حساب الجٌمؿ أيضان 

                                                                                                                                                 

1- www.alfaseeh.com/vb/showthread.php?p=20871 
. 146-153صص ص، (ـ1995)البياع، : انظر- 2
سر صناعة اإلعراب، : ىػ، مف أىـ مصنفاتو392أبك الفتح عثماف بف جني المكصمي، ركمي األصؿ، تكفي سنة- 3

[ 132ص2، ج(ىػ1384)كالسيكطي،. 248.ص3،ج(ـ1968)ابف خمكاف،: انظر]. كالخصائص
 . 48ص1، ج(ىػ1413)ابف جني، - 4

 .126ص10، ج(ت.ب)ابف يعيش، - 5

، لو كتاب بشير، : كماؿ بشر. د- 6 باحث مصرم، مف عمماء المغة المعاصريف، كأستاذ جامعي في دار العمـك
[ 147، ص(ـ1995)البياع، .]، ككتاب عمـ األصكات العاـ(ـ1998)
 .22، ص(ـ1998)بشير، - 7
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اليمزة في الجٌمؿ ترتيب خاص، فإٌف قيمة اليمزة ال تختمؼ باختبلؼ الحرؼ الذم ترسـ عميو، 
  1..."بغض الٌنظر عف رسميا منفردة أك عمى ألؼ أك عمى كاك أك عمى ياء (كاحد)فقيمتيا 

مف الذم كضع ىذا الٌنظاـ الخاص لميمزة في حساب الجٌمؿ؟ كعمى أم : كىنا ال بٌد مف التساؤؿ
أساس كضع ما داـ أٌف المعتمد ىك الرسـ العثماني، كلـ يكف لميمزة رمز في الرسـ يدٌؿ عمييا، إٌنما 

ككما بينتي أٌف رمز اليمزة قد . (األلؼ أك الكاك أك الياء )الذم كاف يكتب ىك الحرؼ الذم ىي عميو
تـٌ اختراعو الحقان، فالكبلـ ىنا متعارض، فإذا كاف المعتمد الرسـ العثماني كجب عٌد اليمزة مع 

ذا تـٌ عٌدىا مع األلؼ دائمان فيذه . الحرؼ الذم كتبت عميو، ألٌف ىذا ىك المذىب في كتابتيا فيو كا 
.  مخالفة لمرسـ مما يتعارض مع قكاعد العٌد المعتمدة

أضؼ إلى ذلؾ سؤاالن عف مصير اليمزات التي كتبت منفردة، كلـ تكتب عمى أم حرؼ كاف، 
حيث  (31:البقرة")أنبئكني"حيث كتبت اليمزة بيف الزام كالكاك، ككممة (14:البقرة)"ميستيًزءيكف:"مثؿ

أم أٌف اليمزة في مثؿ ىذه الكممات لـ يكف ليا صكرة ظاىرة في الرسـ . كيتبت بيف الباء كالكاك
: 2العثماني ألٌف العمؿ فيو عمى حذؼ اليمزة في الحاالت العامة اآلتية

 .(مآب)إذا كانت مفتكحة كبعدىا ألؼ كػ .1

 . (بدءككـ) أك مضمكمة كبعدىا كاك كػ .2

. (بئيس)أك مكسكرة كبعدىا ياء كػ .3
 .(نساءكـ)إذا كانت مفتكحة بعد ألؼ كػ .4

ذا أردنا النظر في مذاىب الرسـ الزدادت . فعٌدىا في كٌؿ ىذه الحاالت مخالفة لقاعدة اتباع الرسـ كا 
زيادة عمى ذلؾ أٌنيـ اختمفكا . مساحة الخبلؼ، إذ أٌف مف العمماء مف خالؼ في رسـ بعض الكممات

،  كىذا 3أىي اليمزة أـ الحرؼ الذم يمييا... آدـ، متكئيف، بدءككـ:في المحذكؼ مف الكممات مثؿ 
.  بالطبع لو أثره الكبير عمى نتائج الحساب

؛ 4(بدككـ)، فيذه الكممة في الرسـ العثماني تكتب ىكذا "بدءككـ"لمزيد مف التكضيح خذ مثبلن كممة 
اخترعت فيما بعد، كعميو فإف جٌمؿ الكممتيف سيختمؼ  (ء)ألف اليمزة ال صكرة ليا، كصكرة اليمزة 

.  ىذا عمى اعتبار أف قيمة اليمزة كاحد في كؿ األحكاؿ كما ذىبكا إليو. زيادةن أك نقصان  (كاحد)بقيمة 
كلكف قد عممنا مف النقؿ السابؽ أف عمماء الرسـ اختمفكا في المحذكؼ مف مثؿ ىذه الكممات أىي 

ىي صكرة اليمزة  (بدككـ)اليمزة أـ الحرؼ الذم يمييا؟ كعميو فإذا كانت الكاك المرسكمة في كممة 

                                                 

1 - 1- http://www.islamnoon.com/ijazresearches.htm15/4/1427. 
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أف يككف جمؿ ىذه الكممة عمى النحك - كفؽ قكاعد اإلحصاء عندىـ-كالكاك محذكفة فيذا يقتضي 
:  اآلتي

بػػػػ       د         ك        كػػػ         ـ 
   2  +       4  +    1    +    20   +      40 =    67 

ىي صكرة الكاك كاليمزة محذكفة فيذا يقتضي أف  (بدككـ)كأما إذا كانت الكاك المرسكمة في كممة 
:  يككف جمؿ ىذه الكممة عمى النحك اآلتي

بػػػػ       د         ك        كػػػ         ـ 
   2  +      4     +   6  +    20  +       40  =  72 

الكاك كاليمزة، كىذا يقتضي أف : كلكف يفيـ مف خبلؿ قكاعد اإلحصاء عندىـ أنيـ يحسبكف كمييما
:  يككف جمؿ ىذه الكممة عمى النحك اآلتي

بػػػػ       د          ء          ك        كػػػ         ـ 
   2  +       4     +   1   +    6    +    20   +     40  =  73 

الراجح : خارج عف قكلٍي عمماء الرسـ- كىك المعتمد عندىـ-مع العمـ أف ىذا الكجو الثالث 
!! 1كالمرجكح

كىذا كمو في مثاؿ كاحد في مكضع كاحد، فإذا أخذنا كٌؿ الكممات في جميع مكاضعيا فسكؼ يككف 
!! الفرؽ كبيران جدان 

 
: بساـ اختيارىـ طريقتيـ في الحساب بما يأتي. كيعمؿ أ

بغض النظر عف الحرؼ الذم رسمت  (كاحدان )في أصؿ حساب الجٌمؿ يمكف أف تحسب اليمزة " ( أ
أيف ىذا : كىنا ال بٌد مف السؤاؿ. 2"فكقو، كىناؾ مجاؿ ألف تحسب بقيمة الحرؼ الذم رسمت فكقو

كما كاف –ككيؼ انتقؿ حساب الجٌمؿ مف ككنو مجٌرد أداة تعميمية أك فنية ! كمف أيف جاء؟ (أصؿ)الػ
الركف األساس لئلعجاز العددم في القرآف "إلى أف أصبح - دائمان في الثقافة العربية كاإلسبلمية

 . 3"الكريـ

: كىنا ال بٌد مف تساؤليف
إف كاف لو عمماء متخصصكف؟ أـ –؟ أىـ عمماء حساب الجٌمؿ "المجاؿ"مف الذم قاؿ بيذا  -41

ىك مجٌرد احتماؿ؟  
ـٌ قكليـ .  فإف كاف مف عمماء حساب الجٌمؿ مف قاؿ بذلؾ فيم

ف كاف احتماالن فيؿ ىك احتماؿ قديـ أـ حادث؟  كا 
                                                 

 .61، ص(ىػ1420)الضباع،: انظر- 1
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. فإف كاف احتماالن قديمان فقد كجب أف يككف منصكصان عميو، كحينئذ نعكد إلى النقطة التي قبميا
ف كاف احتماالن حادثان  . 1"مغرؽ في القدـ"حساب : لـ ييقبؿ ألٌنيـ قالكا كا 

 
لك سٌممنا ككنيما مجاليف أك احتماليف جائزيف فاعتمد بعض الباحثيف االحتماؿ األكؿ كاعتمد  -52

 .آخركف االحتماؿ الثاني، فإٌف نتائج األكؿ ستضرب نتائج الثاني، كالمحصمة الطعف في نتائج الجميع

كممة : ىذا مع مبلحظة الفرؽ الكبير بيف حساب اليمزة ألفان، كحسابيا ياءن أك كاكان، فمثبلن  -63
 :(أكلئؾ)

 58=20+1+30+6+1= حسب االحتماؿ األكؿ 
 67=20+10+30+6+1=حسب االحتماؿ الثاني 

 9=58-67= كالفارؽ
!! ىذا الفرؽ في كممة كاحدة في مكضع كاحد

. 2"نككف قد اعتمدنا الكجو الذم يكٌحد القيمة لفظان ككتابة (كاحد)عندما نحسب اليمزة بقيمة " ( ب
كالسؤاؿ الذم يطرح نفسو ما الفائدة مف ىذا التكحيد، كالخبلؼ كاقع في كثير مف الحسابات األخرل؟ 

ما لبلختبلؼ بيف مذاىب الرسـ نفسيا  .إما لبلختبلؼ بيف المفظ كالخط، كا 

رجح لدينا مف خبلؿ استقراء األلفاظ القرآنية صدقية ىذا المسمؾ، كىذا ال يمنع أف ينبني عمى " ( ت
االحتماؿ الثاني نتائج أخرل؛ فالقرآف الكريـ كبلـ اهلل الذم ال تنقضي عجائبو، كىك المعجزة الخالدة 

 .كسيأتي الكبلـ عمى ىذه النقطة في مكضكع االستقراء. 3"التي تقيـ الحجة في كٌؿ حيف

 :ترتيب حركؼ المغة العربية : مسألة4.3.8.2

كما سبؽ كأف كضحت في الفصؿ الثاني مف ىذه الرسالة فقد اعتمد بعض الباحثيف في اإلعجاز 
عطائيا قيمة بحسب ترتيبيا، فالترتيب األبجدم اعتيًمد  العددم عمى ترتيب حركؼ المغة العربية، كا 

قبطني في بعض األحياف قيمان . بساـ جرار كأعطى د. في حساب الجٌمؿ، ككاف ممف اعتمده أ
 ... 4,لمحركؼ بحسب الترتيب اليجائي

كالكاقع أٌف ترتيب حركؼ المغة العربية ىك ترتيب اجتيادم ذكقي، ككاف لكؿ مف عمماء العربية رأم 
. في ترتيبيا، كلـ ينكر أحدىـ عمى اآلخر ترتيبو، فكميا تعتبر صحيحة، ما دامت تذكر كٌؿ الحركؼ

:  كمف ىذه الترتيبات

                                                 

.  مف ىذه الرسالة50ص- 1
2- http://www.islamnoon.com/ijazresearches.htm 

. المصدر نفسو- 3
.  مف ىذه الرسالة63، 50: الصفحات: انظر- 4
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، كمٌر في ذلؾ التعريؼ أٌنو ترتيب مغرؽ في القدـ، ال 1كقد سبؽ التعريؼ بو: الترتيب األبجدم (1
ف ذكرت في كضعو عدة أقكاؿ، فقيؿ إٌف  أسماء ستة نفر ىـ " قرشت..أبجد ىكز"يعرؼ كاضعو، كا 

كقيؿ ىي أسماء ممكؾ مف ممكؾ مديف، كقيؿ غير ذلؾ، إال أٌف أيان مف , الذيف كضعكه حسب أسمائيـ
كىناؾ نظاماف أبجدياف المشرقي كالمغربي، كبينيما اختبلؼ في ترتيب . 2ىذه األقكاؿ لـ يثبت

. 3الحركؼ
صمى اهلل –كىك ترتيب كضع في اإلسبلـ، بؿ كقيؿ إٌنو كضع في عيد النبي : الترتيب الهجائي (2

. 5، ك قيؿ أٌف ىذا اليجاء أنزؿ عمى آدـ، كقيؿ ىكد، كقيؿ عمى إسماعيؿ، كقيؿ غير ذلؾ4عميو كسمـ
كاعتًمد فيو عمى أشكاؿ الحركؼ بحسب المتشابو منيا، كفيو خبلؼ أيضان بيف أىؿ المشرؽ 

 :، فيي في المشرقي6كالمغرب

 أ، ب، ت، ث، ج، ح، خ، د، ذ، ر، ز، س، ش، ص، ض، ط، ظ، ع، غ، ؼ، ؽ، ؾ، ؿ، ـ، 
. ف، ىػ، ك، م
أ، ب، ت، ث، ج، ح، خ، د، ذ، ر، ز، ط، ظ، ؾ، ؿ، ـ، ف، ص، ض، ع، غ، :  كفي المغربي

. ؼ، ؽ، س، ش، ىػ، ك، م
كنبلحظ أٌنو لـ يفصؿ بيف اليمزة كاأللؼ؛ ألٌنيما كانتا ال تزاالف في زمف كضعو مشتركتيف في 

 .7الرمز

اليمزة كاأللؼ كالياء كالعيف : "رتٌبيا سيبكيو عمى النحك اآلتي: الترتيب حسب مخارج الحركؼ (3
كالحاء كالغيف كالخاء كالكاؼ كالقاؼ كالضاد كالجيـ كالشيف كالياء كالبلـ كالراء كالنكف كالطاء كالداؿ 

، ككضع الخميؿ بف أحمد 8"كالتاء كالصاد كالزام كالسيف كالظاء كالذاؿ كالثاء كالفاء كالباء كالميـ كالكاك
العيف، : "، كىي عنده"العيف"الفراىيدم، ترتيبان لمحركؼ حسب المخارج، كجعؿ ترتيبيا في كتابو 

كالحاء كالياء، كالخاء كالغيف كالقاؼ كالكاؼ كالجيـ كالشيف كالضاد كالصاد كالسيف كالزام كالطاء 
، كىي 1"كالداؿ كالتاء كالظاء كالذاؿ كالثاء كالراء كالبلـ كالنكف كالفاء كالباء كالميـ كالياء كالكاك كاأللؼ

اليمزة كاأللؼ كالياء كالعيف كالحاء كالغيف كالخاء كالقاؼ كالكاؼ كالضاد كالجيـ : "عند الخفاجي 

                                                 

.  مف ىذه الرسالة93ص- 1
. 265ص2، ج(ب ت)كالقنكجي، . 704ص1، ج(ت.ب)عبد اهلل، : انظر- 2
. مف ىذه الرسالة134ص: انظر- 3
 .81، ص(ىػ1420)الضباع،: انظر- 4

 .10ػ9صص ص1، ج(ت.ب)القمقشندم، : انظر- 5

 .18ص1، ج(ت.ب)القمقشندم، - 6

 .81، ص(ىػ1420)كالضباع،. 19-6صص ص3، ج(ت.ب)القمقشندم، : انظر- 7

 .404ص 2، ج(ىػ1317)سيبكيو، - 8

. 7ص1، ج(ت.ب)ابف منظكر، - 1
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كالشيف كالياء كالبلـ كالراء كالنكف كالطاء كالداؿ كالتاء كالصاد كالزام كالسيف كالظاء كالذاؿ كالثاء 
اليمزة كاأللؼ كالياء كالعيف كالحاء كالغيف كالخاء : "كىي عند ابف جني.1"كالفاء كالباء كالميـ كالكاك

كالقاؼ كالكاؼ كالجيـ كالشيف كالياء كالضاد كالبلـ كالراء كالنكف كالطاء كالداؿ كالتاء كالصاد كالزام 
 . 2"كالسيف كالظاء كالذاؿ كالثاء كالفاء كالباء كالميـ كالكاك

فيذه ترتيبات اجتيد في كضعيا عمماء المغة، كلك تقصيت المزيد منيا لكجدت، كلك جاء أحدىـ اليـك 
بترتيب جديد لـ ينكر عميو أحد ذلؾ، فكيؼ ألمر متغير مثؿ ىذا أف يككف أساسان ييبنى عميو 

؟ !اإلعجاز العددم في القرآف

بساـ جرار الترتيب .ثـٌ إٌف أصحاب اإلعجاز العددم قد نٌكعكا في استخداـ ىذه الترتيبات؛ فقد اعتمد أ
قبطني في بعض األحياف الترتيب اليجائي، كخرج كٌؿ منيما بنتائجو . األبجدم، في حيف اعتمد د

الخاصة بو حكؿ مظاىر اإلعجاز العددم، كنتائج كٌؿ منيما تتغير تبعان لمترتيب المعتمد، كما أٌف 
فأم تمؾ الترتيبات يأتي بالنتائج . بإمكاف كؿٍّ منيما أف يخرج بنتائج متنكعةن تنٌكع ترتيبات الحركؼ

ذا ! الصحيحة لمحسابات القرآنية، كما ىك الدليؿ الذم يجعمنا نعتمد أحد تمؾ الترتيبات دكف غيره؟ كا 
ح ألحدىا، فبأم شيء سيككف اإلعجاز أىك في القرآف الكريـ أـ في ذلؾ الترتيب الذم  كيًجد المرجِّ

بنيت عمى أساسو نتائج الحسابات القرآنية؟؟ 
 

 

                                                 

1- www.alfaseeh.com/vb/showthread.php?p=20871 
 .46-45صص ص1، ج(ىػ1413)ابف جني، - 2
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 :تاء التأنيث كهاء التأنيث: مسألة4.3.8.3

مف المعركؼ عند العرب أٌف زيادة المبنى تدٌؿ عمى زيادة المعنى، كقد عًرفت في العربية حركؼ 
خاصة بزيادة معاني الكممات، منيا تاء التأنيث كىي تاء تزاد في نياية الكممة بيدؼ زيادة معنى 

.  1التأنيث عمييا

كتمحؽ بالفعؿ ". ريبٌ "ك" ثيـٌ "كىي لغات في " رٌبت"ك" ثٌمت"كقد تمحؽ تاء التأنيث بالحرؼ كما في 
، كىي تمـز الفعؿ إذا تقٌدـ عميو االسـ، أما إذا تأخر االسـ؛ فإٌف "نجحت التمميذة"الماضي كما في 

: كتمحؽ باالسـ، كتفيد معانيى كثيرة منيا. 2الفعؿ يذكر كيؤنث كفؽ تفصيؿ يبسط في كتب النحك
، "تمرة"ك" تمر"، كالتفريؽ بيف المفرد كالجمع؛ مثؿ "ناجحة"ك" ناجح"التفريؽ بيف المؤنث كالمذكر مثؿ 
. 3"رجؿه لٌحانة"ك" رجؿه عبٌلمة: "كالمبالغة في المدح أك الذـٌ؛ مثؿ

تٍ : "كأما كيفية الكقكؼ عمييا، فإٌف التاء إذا كانت تاء التأنيث الساكنة، بقيت كما ىي نحك " نجحى
فظىتٍ "ك ذا كانت متحركة، فقد تككف الكممة جمعان باأللؼ كالتاء؛ فتبقى كما ىي، نحك ". حى كا 
، كىناؾ لغة "شجره"ك" رحمو: "فإف لـ تكف كذلؾ فاألفصح الكقؼ بإبداليا ىاء، فنقكؿ". تمميذات"

﴿إفَّ :  قكلو تعالىؾكقد كردت في كتاب اهلل كممات تقرأ بيذه المغة، مف ذؿ. بالكقكؼ عمييا بالتاء
. 4(56:األعراؼ) رىحمىتى اً قريبه ًمفى المػيحًسنيف﴾

كأما سبب دراستي ىذه التاء فيك األساس المعتمد في العٌد في مركز نكف حيث جاء في قكاعد 
: اإلحصاء

 (رحمة)التاء المربكطة تحصى ىاءن، ألٌنيا مرسكمة عمى شكؿ ىاء، كمما يمفت االنتباه أٌف كممة "
، كذلؾ في (ىاء)فمـ تحص  (رحمت)، كاحدة منيا رسمت تاء مفتكحة (مريـ)كردت مرتيف في سكرة 

كذلؾ في  (رحمة)كأما الثانية فقد رسمت تاء مربكطة ﴿ذكر رحمت ربؾ عبدا زكريا﴾اآلية الثانية 
 (رحمة)بالتاء، ك (رحمت)كفي القراءة نقؼ عمى . ﴿كلنجعمه آية لمناس كرحمة منا﴾:21اآلية 
. 5"بالياء

كىك يشير بيذا إلى أٌف ىذا االختبلؼ إنما جاء ليتناسب مع إحصاءات الحركؼ المقطعة في سكرة 
. مريـ

                                                 

. 196، ص(ىػ1415)يعقكب، : انظر- 1
. 196، ص(ىػ1415)يعقكب، : انظر- 2
 .200-198صص ص، (ىػ1415)يعقكب، : انظر- 3

. 65-64صص ص، (ىػ1420)الضباع،: كانظر. 280، ص(ىػ1419)األنصارم، : انظر- 4
 .33، ص(ىػ1410)جرار، - 5
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:      فيؿ يصح اعتبار كؿ تاء مربكطة ىاءن؟ لئلجابة عف ذلؾ ال بٌد مف النظر في ًعٌدة أمكر
ف عنكا (1 في نفسو  الحرؼ  نفساختمؼ عمماء المغة في التعبير عف ىذا الحرؼ الزائد لمتأنيث، كا 

 :الغالب، كجاء اختبلفيـ عمى النحك اآلتي

  2، كالسيكطي في المزىر1، كمف ىؤالء سيبكيو في الكتاب"ىاء التأنيث"منيـ مف عٌبر عنيا بمفظ .
كلـ أجد عند سيبكيو مناقشة ليذه المسألة، ربما لتقدمو، فمـ يكف النقط قد عرؼ بشكمو النيائي بعد، 

كبالتالي فمـ تظير مثؿ ىذه المشكمة، فعٌبر عنيا اعتمادان عمى الشكؿ كلتمييزىا عف تاء التأنيث 
 .المبسكطة

 كابف يعيش في شرح 3، كمف ىؤالء الزمخشرم في المفصؿ"تاء التأنيث"كمنيـ مف عٌبر عنيا بػ ،
" غرفة"كتاء التأنيث في االسـ المفرد تقمب ىاءن في الكقؼ نحك : " فقد جاء في المفٌصؿ4المفصؿ

كقد دافع ابف يعيش في شرحو عف القكؿ بأٌف التاء . 5..."، كمف العرب مف يقؼ عمييا تاء"ظممة"ك
كالذم يدؿ عمى أٌف الياء بدؿ مف التاء، : "ىي التي تبدؿ ىاءن في حالة الكقؼ كليس العكس، فقاؿ

أٌنيا تصير تاءن في الكصؿ، كالكصؿ مما ترجع فيو األشياء إلى أصكليا، كالكقؼ مف مكاضع 
ىذا بكير، كمررت ببًكر، فنقؿ الضمة كالكسرة إلى الكاؼ في : التغيير، أال ترل أٌف مف قاؿ مف العرب

، كمررت ببٍكرو : الكقؼ فإٌنو إذا كصؿ أجرل األمر عمى حقيقتو فقاؿ ٌنما أبدلكا مف التاء . ىذا بٍكره كا 
، مع إرادة "أخت"ك" بنت"، كالممحقة في نحك "أبيات"ك" بيت"الياء؛ لئبل تشبو التاء األصمية في نحك 

عمى أٌف مف العرب مف يجرم الكقؼ ". قعدت"ك" قامت"الفرؽ بينيا كبيف التاء البلحقة لمفعؿ في نحك 
 .6..."كىي لغة فاشية" ىذا طمحت: "مجرل الكصؿ فيقكؿ في الكقؼ

، كلك أٌنيا "قائمتيف–قائمتاف -قائمة: "كيظير ىذا األمر جميان عند إلحاؽ عبلمتي التثنية حيث يقاؿ
كىذا يبيف أف قراءة التاء المربكطة في حالة الكقؼ "منبييف- منبياف-منبو"ىاء لبقيت ىاءن كما في 

بينما ال نجد في كتاب اهلل العكس، فبل نجد . بالتاء ىك إبقاء ليا عمى األصؿ لحكمة يعمميا سبحانو
تيقرأ التاء فيو بالياء في حالة الكصؿ، كاهلل تعالى قادر عمى أف -تعالى-أم مكضع في كتاب اهلل 

 .يجعؿ العدد مناسبان دكف الحاجة إلى ىذا األسمكب أك غيره

  أم أنيما مختمفتاف، كيفرؽ بينيما " ىاء تأنيث"ك" تاء تأنيث"ٌف ىناؾ أإكأما الرأم الثالث فيقكؿ
. 7كىاء التأنيث ىي التي تكتب مربكطة" ت"بأمكر خبلصتيا أٌف تاء التأنيث ىي التي تكتب مفتكحة 

                                                 

 . 245-244صص ص2، ج(ىػ1317)سيبكيو، : انظر- 1

 .206-204صص ص2، ج(ت.ب)السيكطي،: أنظر- 2

 .392، ص(ىػ1410)الزمخشرم، : انظر- 3

.  83-80صص ص9، ج(ىػ1317)سيبكيو، : انظر- 4
 .584، ص(ىػ1420)ابف عقيؿ، : كانظر ما يكافؽ ىذا القكؿ. 80ص9، ج(ت.ب)ابف يعيش، - 5

 .81ص9، ج(ت.ب)ابف يعيش، - 6

. 201-200صص ص، (ىػ1415)يعقكب، : انظر- 7
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المبلحظة التي البٌد منيا ىي أٌف التاء الممحقة في أكاخر األسماء ال تككف دائمان لمتأنيث، بؿ كال  (2
ففي مثؿ ىذه الحالة تخرج  ،"التكراة"تككف زائدة دائمان، فقد تككف أصمية، كما في بعض األسماء مثؿ 

مف دائرة الخبلؼ في ككنيا تاء أك ىاء، كىذا يتعارض مع عٌد كؿ تاء مربكطة ىاء، فعمى فرض أٌف 
التاء المربكطة الزائدة أصميا ىاء فبل بد مف التمييز في العد بيف األصمية كالزائدة، كبيف المختمؼ في 

 .أصميا كبيف المتفؽ عمى أصميا

المبلحظة الثالثة حكؿ طرؽ عٌد التاء المربكطة إذا أردنا عٌدىا ىاء باعتبار الرسـ، كما ذكر  (3
، كقد كاف بمقتضى ىذا الكبلـ "التاء المربكطة تحصى ىاءن، ألٌنيا مرسكمة عمى شكؿ ىاء:" بساـ .أ

أف تعٌد اليمزة المرسكمة عمى الكاك كاكان، كأف تعٌد اليمزة المرسكمة عمى الياء ياءن، كلكف ىذا لـ 
 .يحدث، بؿ عٌدكىا ىمزة

: كىذا مثاؿ يكٌضح أثر ىذه القضايا الخبلفية عمى العدٌ 
، كيقكؿ في ىامش 1"1808(=25:الكيؼ) ﴿ثىالثى مائةو ًسنيفى كىاٍزدادكا ًتٍسعان﴾جٌمؿ : "بساـ.يقكؿ أ
، كيمكف أف "1"عمى اعتبار أٌف اليمزة قيمتيا  (47)جٌمؿ مائة يمكف أف يككف : " نفسياالصفحةنفس 
". كنحف نعتبرىا دائمان ىمزة"ماية"عمى اعتبار أٌنيا "56"يككف 
مخالفة لمرسـ العثماني، كبالتالي تناقض بيف األصكؿ المعتمدة في العٌد فيـ مف - كما ترل–ىذا 

. ناحية اعتمدكا الرسـ العثماني، كمف ناحية أخرل عٌدكا اليمزة حسبما تمفظ كبما يخالؼ الرسـ
الخط -كفيما يأتي ذكر بعض األرقاـ التي تساكم جٌمؿ ىذه اآلية باعتبار ثبلث مف القضايا الخبلفية 

-: كالمفظ، كاليمزة كاأللؼ، كالتاء كالياء
.  باعتبار اليمزة ألفان، كالتاء المربكطة ىاءن 1808=جٌمؿ اآلية  (1
 .باعتبار اليمزة ياءن، كالتاء المربكطة ىاءن 1817=جٌمؿ اآلية  (2

 .باعتبار اليمزة ألفان، كالتاء المربكطة تاءن 2203= جٌمؿ اآلية  (3

 .باعتبار اليمزة ياءن، كالتاء المربكطة تاءن 2212=جٌمؿ اآلية  (4

ىذا غير مجمكعة أخرل مف األرقاـ التي يمكف التكصؿ إلييا بتطبيؽ حساب الجٌمؿ كفؽ الترتيب 
 فأم ىذه األرقاـ سيعتمد في الحسابات، كلماذا نعتمده دكف غيره؟؟! المغربي

كعميو فإف اإلصرار عمى اعتبارىا ىاءن ألنيا رسمت كذلؾ تحكـ مرفكض ليس في المغة ما يدعمو، 
. كال يتكافؽ مع أساليب البحث العممي النػزيو

مكانته كدالالته - العدد تسعة عشر4.3.9:المطمب التاسع

: العدد تسعة عشر عبر التاريخ 4.3.9.1

                                                 

. 77، ص(ىػ1420)جرار - 1
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مثبلن 1البحث عف داللة العدد مسألة ذات تاريخ حافؿ باىتماـ بعض الفرؽ كالجماعات، فالفيثاغكريكف
مف " مصنكع"كانكا مف أقدـ الجماعات التي اىتمت بالعدد كدالالتو، فبنكا فمسفتيـ عمى أٌف الككف 

األعداد، كأٌف العدد ىك المادة الخاـ ليذا العالـ، كأٌف كؿ شيء يمكف عده كحسبانو، فبل يمكف أف 
نتصكر ككنان بدكف عدد، كاعتنكا ضمف ىذا األساس بدراسة عدة محاكر كالمحدكد كالبلمحدكد، 

، كطٌبقكا ذلؾ عمى كثير مف التخيبلت كالمبالغات، كأعطكا ...كالفردم كالزكجي، كالكاحد كالكثير
بعض األعداد دالالت معينة كمكانة خاصة، فالكاحد ىك النقطة كاالثنيف الخط كالثبلثة السطح 
كاألربعة الصبلبة، كالخمسة الصفات الفيزيائية، كالستة الحيكية، كالسبعة العقؿ كالصحة كالحب 

كالحكمة، كالتكحيد بيف األعداد المختمفة متركؾ كحٍسب ليكل كتخيؿ الفرد، كليذا اختمؼ الفيثاغكريكف 
فيما بينيـ في داللة بعض األعداد، فمثبلن يقكلكف أٌف العدالة ىي التي تساكم بيف األشياء، كمف ثـ 

فإٌف العدالة يجب أف تككف عددان يسمح بإحداث المساكاة، كاألعداد التي تيحًدث ىذا ىي األعداد 
 كىذا يقيـ تساكيان بيف األشياء، كمف ثـ فإٌف األربعة ىي 2×2المربعة، فاألربعة حاصؿ ضرب 

د بعض الفيثاغكريكف بيف العدالة كالتسعة ..  2العدالة، غير أٌف التسعة ىي مرٌبع الثبلثة كمف ثـ يكحِّ

كباختصار فقد سبؽ الفيثاغكريكف إلى تفسير الكجكد بأكممو كخاصة الحقائؽ غير المحسكسة تفسيران 
ثـٌ إٌف األفبلطكنية المحدثة. 3رمزيان عدديان 

كما كتأثرت الفمسفة الييكدية . 5 أخذت ىذا عف الفيثاغكرية4
                                                 

فرقة فمسفية دينية سياسية تنسب إلى فيثاغكركس، الفيمسكؼ كالرياضي اليكناني المشيكر، عاش بيف : الفيثاغكرية- 1
[ 1053ص2،ج(ـ1999)كالحفني، . 43-37، ص(ـ1984)ستيس،  ] . قبؿ الميبلد497 ك570عامي 

. 42-39، ص(ـ1984)ستيس، : انظر- 2
. 42، ص(ـ1981)صميبا، : انظر- 3
ىي فرقة فمسفية دينية تنسب إلى أفبلطكف كىك فيمسكؼ يكناني لـ تحدد فترة حياتو بدقة، لكنيا تقع : األفبلطكنية- 4

ستيس، ].  بعد الميبلد205 قبؿ الميبلد، كالمحدثة ىي التي ظيرت بعد أفمكطيف الذم كلد سنة 427-924في الفترة 
 [163-162صص ص1، ج(ـ1999)كالحفني، . 303 ك143صص ص، (ـ1984)

ىذا الربط بيف األعداد كدالالت معينة خارجة عف داللتيا العددية أدل بالفيثاغكرييف إلى فمسفة فٌجة رفضيا كثير - 5
قد نشعر عمى كجو اليقيف بإغراء لربط أكثر خصائص الفكر عمكمية باألعداد األكلى، : "مف الفبلسفة، قاؿ ىيجؿ

فنقكؿ إٌف الكاحد ىك البسيط كالمباشر كاالثنيف االختبلؼ كالتكسط كالثبلثة كحدة الكاحد كاالثنيف، كعمى أية حاؿ فإٌف 
مثؿ ىذه الركابط خارجية لمغاية، فميس في األعداد المجردة شيء يجعميا تعبر عف ىذه األفكار المحددة، كمع كؿ 

كعمى غرار ما تفعؿ ... خطكة في ىذا المنيج نجد أٌف ما ىك أكثر تعسفان ىك ارتباط أعداد محددة بأفكار محددة 
بعض الجمعيات السرية في األزمنة الحديثة فإٌف إلحاؽ أىمية لجميع أنكاع األعداد كاألرقاـ كاألشكاؿ ىك إلى حٌد ما 

كيقاؿ إٌف ىذه األعداد تخفي معنى عميقان . فكاىة بريئة كتسمية، لكنو أيضان عبلمة عمى قصكر في التفكير العقمي
كتكحي بقدر مف التفكير فييا، كلكف النقطة الرئيسية في الفمسفة ليست ما يمكف أف تفكر، بؿ ما تفكر فيو بالفعؿ، 

، (ـ1984)ستيس، ]".كالمناخ األصيؿ لمتفكير ىك ما يجب البحث عنو في الفكر نفسو ال في الرمكز المنتقاة المتعسفة
كلقد أصبحت الفيثاغكرية مع مزيد مف تطكير نظرية : "كقاؿ ككلتر ستيس. [، نقبلن عف المنطؽ األصغر لييجؿ43ص

[  41، ص(ـ1984)ستيس، ]"العدد نظرية متعسفة ال مبدأ ليا
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 الفيمسكؼ الييكدم الذم حاكؿ تفسير الكتاب المقدس باستخداـ نظرية 1بيتيف الجماعتيف فجاء فيمكف
التي اعتبرت الحركؼ رمكزان ألعداد كاألعداد رمكزان " الحركفية"العدد، كما كانبثقت عف ىذا االتجاه 

. 2لحركؼ، كبيذه الفكرة اختمط فكر البيائية

كما . كأٌما بالنسبة لمعدد تسعة عشر بشكؿ خاص فقد اعتبره الفيثاغكريكف عددان ذا مغزل خفيٍّ مقٌدس
.  3كيعتبر العدد تسعة عشر أحد رمكز الفمسفة الييكدية

ثـٌ كاف ليذا العدد مكانتو الخاصة عند البابييف
 الذم مزج بيف تمؾ الثقافات 5 بزعامة الباب الشيرازم4

كلعب بالحركؼ كأبرز ما ليا مف قيـ عددية، كأقاـ جٌؿ شريعتو عمى العدد تسعة عشر الذم سٌماه 
19= 4+8+1+6 = (د+ح+ا+ك): تساكم في حساب الجٌمؿ" كاحد"الكاحد، كذلؾ ألٌف كممة 

6. 

:  7 قاؿ أبك الفضؿ

 بالكاحد تطبيقان عمى حساب 19كلمباب حسابات دقيقة ليس ىنا مقاـ تفصيميا، مثبلن عٌبر عف العدد "
األبجدية، كبحاصؿ ضربو في نفسو بعدد كٌؿ شيء، كبنى عمى ىذا العدد تكاريخ أيامو كطبقات 

. 1"أصحابو كأبكاب كتبو كالسنف كاآلداب المنسكبة إلى طريقتو

                                                 

ـ، مف أبرز أفكاره محاكلة شرح التكراة 40ـ، كمات عاـ .ؽ20فيمسكؼ ييكدم، كلد في اإلسكندرية، عاـ: فيمكف- 1
 [1060ص2، ج(ـ1999)الحفني،:انظر]. في ضكء الفمسفة

. 1054ص2، ج(ـ1999)الحفني،: انظر- 2
. 339ص2سراج الديف، ج- 3
ـ، عمى يد عمي 1844-ىػ1260كىي نحمة رافضية أسسيا أحد كبار أئمة الشيعة في إيراف سنة: نسبة إلى البابية- 4

محمد رضا الشيرازم، تحت رعاية االستعمار الركسي كالييكدية العالمية كاالستعمار اإلنجميزم، كقد قامت عمى أساس 
أنو ليس هلل كجكد مطمؽ بأسمائو كصفاتو التي كصؼ بيا نفسو في كتب أنبيائو بؿ إف كجكده تعالى مفتقر إلى 

: انظر]. كالذم نًسبكا إليو فيما بعدليبشركا بمظيره األبيى الذم لقبكه ببياء اهلل  - بزعميـ - مظاىر أمره الذيف جاؤكا 
 [7ص2، ج(ـ1994)كسراج الديف، . 35، ص(ت.ب)عبد الرحمف،

، مؤسس فرقة البابية، كلد في ( ـ 1850-1819 ) (ىػ1266-1235)عمي محمد رضا الشيرازم ىك : الشيرازم- 5
ىػ، ثـٌ ما لبث أف 1260إيراف ، اٌدعى أٌنو الباب الذم اعتقد الشيعة الشيخية بظيكره، ثٌما دعى النبكة كأنشأ فرقتو عاـ 

. 47-35صص ص، (ت.ب)عبد الرحمف،: انظر]. ادعى األلكىية، كادعى شريعة ناسخة لجميع الديانات السابقة
 [70-9صص ص2، ج(ـ1994)كسراج الديف، 

. 343ص2،ج(ـ1994)سراج الديف، : انظر- 6
ـ، اعتنؽ البيائية عاـ 1844ىك محمد بف محمد رضا كمبايكاني، الممقب بأبي الفضائؿ، كلد سنة : أبك الفضؿ- 7

سراج :انظر].ـ1914الدرر البيية، الحجج البيية، كالفرائد، تكفي سنة : ـ، كصار مف أبرز دعاتيـ، مف كتبو1876
 [483-477صص ص، (ـ1994)الديف، 
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الميمة " كجكد"كمف أسباب تقديس العدد تسعة عشر أيضان أٌف ىذا العدد يساكم مجمكع حركؼ كممة
19= 4+6+3+6= د+ك+ج+ك: في عقيدتيـ

2 .

تساكم " حي" ألٌف كممة (حي حركؼ)اختار ثمانية عشرة مبشران لدعكتو أطمؽ عمييـ  الباب ثـٌ إفٌ 
. 3، كبو يتـ العدد تسعة عشر18= 10+8 = (م+ح): بحساب الجٌمؿ

كٌؿ كاحدو مف تسعة عشر بابان، كفيو ينص عمى : كألؼ كتاب البياف فجعمو في تسعة عشر كاحدان 
أفكاره كمعتقداتو الباطمة، كيرٌكز فيو عمى قدسية العدد تسعة عشر، فيفرض عمى أتباعو تسع عشرة 

، كجعؿ السنة تسعة عشر شيران كالشير تسعة عشر يكمان، كفرض كفارات %19ركعة، كزكاة تساكم 
تحتكم العدد تسعة عشر، كالتكفير عف بعض المحرمات بالتصدؽ بتسعة عشر مثقاالن ذىبان، كتحريـ 

! 4، كىكذا...الزكجة تسعة عشر شيران، كأبكاب الجنة عندىـ تسعة عشر

كمف يجبر أحدان في سفر كلك قدمان، أك يدخؿ في بيت أحد قبؿ أف يأذف لو، : "...كمما جاء في كتابو
أك أف يخرجو مف بيتو بغير إذنو، أك يطمبو مف بيتو بغير حؽ، فيحـر عميو زكجتو تسعة عشر شيران، 
أك أف يتجاكز عف أمر اهلل في ذلؾ فعمى شيداء البياف أف يأخذ عنو خمس كتسعيف مثقاالن مف ذىب، 

ًمـ كيىقدر، كلك كاف بعد سنة، أف يحضر كيمنعو، كمف لـ  كمف أراد أف يجبر عمى أحد فعمى مف عى
. 5"يحضر يحـر عميو زكجتو تسعة عشر يكمان 

كالذم تمٌمؾ مائة مثقاؿ مف الٌذىب، فتسعة عشر : " سيده الباب في ذلؾ، فقاؿ في الزكاة6كتابع البياء
. 7"مثقاالن هلل فاطر األرض كالسماء، إياكـ يا قـك أف تمنعكا أنفسكـ عف ىذا الفضؿ العظيـ

                                                                                                                                                 

. 343ص2،ج(ـ1994)سراج الديف، - 1
. 34ص2، ج(ـ1994)سراج الديف، : انظر- 2
 .197، ص(ت.ب)عبد الرحمف،:انظر- 3

 .205-196صص ص، (ت.ب)كعبد الرحمف،. 75ص (ت.ب)حسيف كآخركف، : انظر- 4

 .198، ص(ت.ب)عبد الرحمف،- 5

الممقب بياء . الميرزا حسيف عمي النكرم المازنداني، المنسكب إلى قرية نكر مف أعماؿ مازنداف بإيراف: البياء ىك- 6
اإليقاف : ادعى األلكىية كسابقو، مف كتبو،  كحاكؿ قتموخبلفة البابصبح أزؿ  نازع أخاه ،ـ1817 اهلل المكلكد
، قتمو بعض أتباع  كتبو تدعك لمتجمع الصييكني عمى أرض فمسطيف عمى عبلقة جيدة بالييكد، ككانتككافكاألقدس، 
كعبد . 70-9صص ص2، ج(ـ1994)سراج الديف، : انظر ]. دفف بالبيجة بعكاىػ، 1093أخيو عاـ 
 [68-53صص ص، (ت.ب)الرحمف،

 .351ص2، ج(ـ1994)سراج الديف، - 7
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كتب عميكـ تجديد أسباب البيت بعد انقضاء تسعة عشر سنة، كذلؾ قضي األمر مف لدف : "كقاؿ
. 1"عميـ خبير

كىك مف أىـ " -األقدس" مكانة العدد نفسو في تشريعاتو، قاؿ في كتابو 19ككاف لمضاعفات العدد 
قد عفا اهلل عف النساء حينما يجدف الدـ، الصـك كالصبلة، كليٌف أف -: "مراجع البيائية بعد البياف

ىذا ما ". سبحاف اهلل ذم الطمعة كالجماؿ"، مف زكاؿ إلى زكاؿ 2يتكضأف كيسبحف خمسان كتسعيف مرة
. 3"قٌدر في الكتاب إف أنتـ مف العالميف

:   ما يكضح كجكد ترابط بيف الييكد كالبيائية كالعدد تسعة عشر فتقكؿ4عائشة عبد الرحمف. كتنقؿ د

مف شرخ البابية في شيراز خرج بياء اهلل عمى معممو الباب كخاف كصيتو لصبح أزؿ في كتاب "
العيد، بدأت الصييكنية حفر النفؽ بأيدم الخائف الدجاؿ كسٌخرتو لتحقيؽ مآربيا بمقتضى حمؼ 

عمييما -في أسفار الكتاب المقٌدس بشريات بنبي يأتي مف بعد مكسى كعيسى . الشيطاف بينيا كبينو
، عكؼ الكياف الحركفيكف مف ييكد القرف الماضي عمى نصكصيا يمارسكف فييا لعبة العٌد -السبلـ

ليس في ىذه البشريات ما يشير مف قرب أك بعد إلى مبعث "بالحركؼ بحساب أبي جاد ليعمنكا أف 
في القرف السابع الميبلدم كما زعـ ييكد يثرب في عصر المبعث، تممقان -عمييـ السبلـ-خاتـ الرسؿ 

بعد ىجرتو إلى يثرب، كرغبة في مرضاتو كمسالمتو، فكانكا ىـ الذيف - عميو الصبلة كالسبلـ-لمحمد 
كفي عٌد . قٌككا فيو االعتقاد بأٌف أىؿ الكتاب أخفكا البشارات بو التي جاء بيا أنبياء التكراة كاإلنجيؿ

نما حددت  الحركفييف أكلياء بياء اهلل أٌف كؿ البشارات في الكتاب المقٌدس، ال تتعمؽ بالنبي العربي، كا 
. 5..."القرف التاسع عشر مكعدان لظيكر النبي الجديد

محمد رشاد . أما االىتماـ بالعدد تسعة عشر في القرف العشريف فقد برز أكثر ما برز عمى يد د
السر األعظـ المختفي في القرآف الكريـ، كالذم ىك القاسـ "خميفة، الذم اٌدعى أف ىذا العدد ىك

                                                 

 .208، ص(ت.ب)عبد الرحمف،- 1

 .5×19أم - 2

 .351ص2، ج(ـ1994)سراج الديف، - 3

 األستاذة الجامعية كالباحثة كالمفكرة كالكاتبة، كلدت في مدينة دمياط بشماؿ :(بنت الشاطئ)عائشة عبد الرحمف .د- 4
ـ، تركت الكثير مف 1998، كتكفيت في مطمع كانكف األكؿ عاـ 1913 عاـ  تشريف الثانيدلتا مصر في منتصؼ

التفسير البياني لمقرآف الكريـ، كتراجـ نساء بيت النبكة، كالقرآف كقضايا اإلنساف، : الدراسات األدبية كاإلسبلمية، منيا
 .wwwك . 1/360أعبلـ األدب العربي المعاصر، ركبرت كامبؿ، :انظر]. كتحقيؽ عدد مف المخطكطات

islamonline.net   ]
كالجزء األخير مف النص ىك نقؿ عف كتاب تاريخ العقيدة كالشريعة في اإلسبلـ . 90، ص(ت.ب)عبد الرحمف،- 5

 .لممستشرؽ الييكدم المجرم جكلد تسيير

http://www.islamonline.net/
http://www.islamonline.net/
http://www.islamonline.net/
http://www.islamonline.net/
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، معمبلن 1"المشترؾ الذم يقـك عميو الدليؿ القاطع عمى أٌف القرآف ال يمكف أف يككف مف عند البشر
. ذلؾ بأنو يساكم عدد حركؼ البسممة، كليس عدد أصحاب النار، كقد أثبت الباحثكف كمنيـ د

كالتي أكدت أٌف ىذا أمر مريب ألقي في أذىاف الناس بتخطيط مسبؽ كسٌمت -عائشة عبد الرحمف 
أثبتكا تدليسو في كثير مف األرقاـ التي تكصؿ إلييا، كقد اكتيشؼ بعد ذلؾ - 2البيائية الجديدة"دعكتو بػ

ـٌ ما لبث أف ادعى النبكة كبقي عمى ادعائو إلى أف قيًتؿ كما سبؽ كأف بينت . أٌف ىذا الرجؿ بيائي، ث

كبعد رشاد خميفة ظير عدد مف الباحثيف الذيف اعتنكا بالعدد تسعة عشر كبينكا بعض ما اعتقدكا أنو 
: كقد عممكا اىتماميـ بما يأتي. مف مظاىر اإلعجاز المتعمقة بو كما سبؽ أف بينت في الفصؿ الثاني

، كبالطبع فيذه نقطة ﴿بسـ ا الرحمف الرحيـ﴾أٌف ىذا العدد يساكم عدد حركؼ البسممة  .1
 .يعترضيا ما ذكرتو مف االختبلؼ في عدد الحركؼ بيف المفظ كالكتابة

، كبالتالي فيك أصغر عدد يمثؿ (1)، كأصغر عدد كىك (9)أٌف ىذا العدد يحتكم أكبر عدد كىك  .2
 كؿ األعداد، كىنا ال بٌدمف السؤاؿ عف الصفر؟ ماذا يمكف اعتباره؟

أٌنو عدد أكلي ككبير، فبل يسيؿ إقامة نظاـ رياضي عمى مثمو مف األعداد، كىذه ليست صفة  .3
 ؟...(11119)، كالعدد (109)خاصة بالعدد تسعة عشر فيي صفة لمكثير مف األعداد، مثبلن العدد

أٌف ىذا العدد ذكر في كتاب اهلل بصيغة رياضية بحتة مجردان مف التمييز أك التعريؼ، كالسؤاؿ  .4
 ، ألـ يذكر بنفس الطريقة؟(17:الحاقة) ﴿ثمانية﴾ماذا عف العدد 

مما سبؽ يتبيف أٌف ما ذًكر عمى أٌنو ميزات كخصائص لمعدد تسعة عشر ليست سكل أمكر مشتركة 
كىذا يفتح الباب أماـ كؿ مف كجد مجمكعة مف . بينو كبيف عدد ال نيائي مف األرقاـ األخرل

الحسابات المتفقة في رقـ معيف، مف إظياره بصكرة العدد الذم لو خصكصية في النظاـ الحسابي 
القرآني، فظير مف ييتـ بالعدد سبعة كالعدد تسعة كالعدد ثبلثة عشر كالعدد تسعة كعشركف، كميا 
كغيرىا صارت ليا مكانة أساسية في إعجاز القرآف الكريـ، كمف المؤكد ظيكر المزيد مف مثؿ ىذه 
األرقاـ ما داـ أٌف ىناؾ دراسات سائرة عمى نفس المنكاؿ مف االنفبلت كالتحرر مف المناىج المرتكزة 

كخاصة أٌف األنظمة المبنية عمى العدد أنظمة ممكنة التقميد، أم أٌنيا . عمى األصكؿ المغكية كالشرعية
ليست معجزة، كلك أراد أم إنساف كتابة نٌص يعتمد عمى نظاـ عددم معيف فسيفعؿ، مف األمثمة عمى 

: 3ذلؾ العبارات التالية كالتي رغـ عدـ صحة معانييا إال أٌف ليا أنظمة عددية

  ألفات3 حرفان منيا 19القدس عاصمة شعب الييكد             فييا  

                                                 

 .7-2، ص(ـ1983)خميفة، : انظر- 1

 .217-195، ص(ت.ب)عبد الرحمف،: انظر- 2

. نقبلن عف كتاب تسعة عشر ممكان لؤلستاذ حسف ناجي. 74ص(ىػ1422)محمكد، : انظر ىذه الجمؿ كغيرىا- 3
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  ألفات4 حرفان منيا 19أرض فمسطيف أرض الميعاد            فييا  

  ألفات 5 حرفان منيا 19إسرائيؿ عاصمتيا القدس                فييا 

:  العدد تسعة عشر في القرآف الكريـ4.3.9.2

مىآ أىٍدرىاؾى مىا * سىأيٍصًميًه سىقىرى ﴿: كرد العدد تسعة عشر في القرآف الكريـ مرة كاحدة في قكلو تعالى كى
ةه لٍِّمبىشىًر * الى تيٍبًقي كىالى تىذىري * سىقىري  مىٍيهىا ًتٍسعىةى عىشىرى * لىكَّاحى مًئكىةن * عى ابى ٱلنَّاًر ًإالَّ مى عىٍمنىآ أىٍصحى مىا جى كى

نيۤكٍا ًإيمىانان كىالى  يىٍزدىادى ٱلًَّذيفى آمى كٍا ًليىٍستىٍيًقفى ٱلًَّذيفى أيكتيكٍا ٱٍلًكتىابى كى ـٍ ًإالَّ ًفٍتنىةن لِّمًَّذيفى كىفىري عىٍمنىا ًعدَّتىهي مىا جى كى
اذىآ أىرىادى ٱلمَّهي ًبهىٰػذىا  كفى مى ًليىقيكؿى ٱلًَّذيفى ًفي قيميكًبًهـ مَّرىضه كىٱٍلكىاًفري يىٍرتىابى ٱلًَّذيفى أيكتيكٍا ٱٍلًكتىابى كىٱٍلميٍؤًمنيكفى كى

مىا ًهيى ًإالَّ ًذٍكرىٰل  بِّؾى ًإالَّ هيكى كى نيكدى رى ـي جي ا يىٍعمى مى يىٍهًدم مىف يىشىآءي كى ذىًلؾى ييًضؿُّ ٱلمَّهي مىف يىشىآءي كى مىثىالن كى
(. 31-26:المدثر )ًلٍمبىشىًر﴾

بساـ جرار مفسرم ىذه .        اعتمد القائمكف بتميز العدد تسعة عشر عمى ىذه اآلية، فقد قسـ أ
  :اآلية إلى فريقيف فقاؿ

 كىـ مبلئكة كليس 19يؤكد أف التسعة عشر ىـ الزبانية حراس جينـ كعددىـ : الفريؽ األكؿ  " 
 .المراد حركؼ البسممة 

عمى حركؼ - عمييا تسعة عشر - قصر اآلية الثبلثيف مف سكرة المدثر كىي :    الفريؽ الثاني 
 حرفان، كالحؽ أف كبل الفريقيف قد أصاب في ناحية، كالجمع بيف الرأييف ىك 19البسممة كعددىا 

الصكاب ، فاآلية الثبلثكف مف المدثر كما تشير إلى الزبانية التسعة عشر فيي تشير أيضا إلى 
. 1"البسممة كحركفيا التسعة عشر

:       كىذا التقسيـ بحاجة إلى إثارة النقطتيف اآلتيتيف
بساـ أيان مف القكليف إلى أصحابو، فمىف ًمف المفسريف قصر داللة اآلية عمى حركؼ . لـ ينسب أ (1

! البسممة؟
 ىك ﴿عميها﴾، فإٌف المقصكد بالضمير في كممة "الضمير يعكد ألقرب مذككر"جريان عمى قاعدة  (2

: جينـ، فكيؼ يمكف التسميـ بأٌف اآلية تدؿ عمى حركؼ البسممة، كما ىك المعنى المقصكد مف جممة
 ىؿ ىذه جممة صحيحة؟ كعمى ماذا يمكف أف تحمؿ؟". عمى نار جينـ حركؼ البسممة"

      كقد تناكؿ أئمة األمة ىذه اآليات بالتفسير؛ ففي تفسير الطبرم كابف كثير كالقرطبي كغيرىـ أٌف 
مىٍيهىا ًتٍسعىةى عىشىرى ﴿: قكلو تعالى كحتى .  تسعة عشر ممكان  جينـ يمي أمر يعني أٌنو.(30:المدثر)  ﴾ عى

تسعة : قيؿؼ" المبلئكة"األقكاؿ التي خرجت عف قكؿ الجميكر، لـ تخرج خركجان كميان، بؿ قيدت كممة 
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 ،الظاىر ممكان : " في تفسير اآلية2قاؿ أبك حياف. 1نقيبان : كقيؿ. صفان : كقيؿ. صنفان مف المبلئكةعشر 
عميها ﴿ عف ابف عباس أنو لما نزلت مأال ترل العرب كىـ الفصحاء كيؼ فيمكا منو ذلؾ فقد رك

 أسمع أف ابف أبػي كبشة يخبركـ أف خزنة النار ، ثكمتكـ أمياتكـ: قاؿ أبك جيؿ لقريش﴾تسعة عشر
 فقاؿ لو أبك األشد بف أسيد ؟ أيعجز كؿ عشرة منكـ أف يبطشكا برجؿ منيـ!تسعة عشر كأنتـ الدىـ

 : أنا أكفيكـ سبعة عشر فاكفكني أنتـ اثنيف فأنزؿ اهلل تعالى-:ككاف شديد البطش-بف كمدة الجمحي 
ـٍ ًإالَّ ًفٍتفى  عىٍمنىا ًعدَّتىهي مىا جى مىٰػًئكىةن كى ٰػبى ٱلنَّاًر ًإالَّ مى عىٍمنىآ أىٍصحى مىا جى إذف فالعرب قد . 3("31:المدثر) ﴾...ة﴿كى

فيمكا ما صرحت بو اآلية مف التسعة عشر، قبؿ أف تنػزؿ اآلية التي تمييا، كالتي أكدت ما فيمكه 
.  منيا كأكدت أٌف ىذا العدد سيككف فتنة

مجمكعة مف األحاديث التي تبيف ذلؾ، فعف - صمى اهلل عميو كسٌمـ–كما أٌنو قد ركيت عف النبي 
يامحمد :  فقاؿ-صمى اهلل عميو كسمـ-جاء رجؿ إلى النبي : جابر بف عبد اهلل رضي اهلل عنو قاؿ

سألتيـ ييكد ىؿ أعممكـ نبيكـ عدة خزنة أىؿ النار : قاؿ« بأم شيء ؟»: فقاؿ. غمب أصحابؾ اليـك
" : -صمى اهلل عميو كسمـ- قاؿ رسكؿ اهلل ،-صمى اهلل عميو كسمـ-ال نعمـ حتى نسأؿ نبينا : ؟ قالكا

 ال نعمـ حتى نسأؿ نبينا صمى اهلل عميو كسمـ ؟ عمي :أفغمب قـك يسألكف عما ال يعممكف فقالكا
أبا القاسـ كـ عدة  يا:  فأرسؿ إلييـ فدعاىـ قالكا،"بأعداء اهلل لكنيـ قد سألكا نبييـ أف يرييـ اهلل جيرة

إف ":  كقاؿ ألصحابو، كطبؽ كفيو ثـ طبؽ كفيو مرتيف كعقد كاحدة"ىكذا": خزنة أىؿ النار؟ قاؿ
 فمما سألكه فأخبرىـ بعدة خزنة أىؿ النار قاؿ ليـ رسكؿ اهلل صمى "سئمتـ عف تربة الجنة فيي الدرمؾ

الخبز ": فقاؿ. أبا القاسـ خبزة يا:  فنظر بعضيـ إلى بعض فقالكا"ما تربة الجنة ؟": اهلل عميو كسمـ
  .4""مف الدرمؾ

كقد نص جميكر المفسريف عمى أٌف العدد تسعة عشر ىك عدة أصحاب النار، قاؿ 
ٰػبى ٱلنَّاًر ًإالَّ مىمىػًئكىةن﴾﴿ممكان أك صنفان مف المبلئكة يمكف أمرىا، "...:البيضاكم عىٍمنىا أىٍصحى مىا جى  ليخالفكا كى

". جنس المعذبيف فبل يرقكف ليـ كال يستركحكف إلييـ، كألنيـ أقكل الخمؽ بأسان كأشدىـ غضبان هلل

                                                 

. 203ص29، ج(ت.ب)الرازم، . 184ص4، ج(ت.ب)الزمخشرم، : انظر- 1
ىػ، 745ىػ، كتكفي سنة 654أثير الديف أبك عبد اهلل محمد بف يكسؼ األندلسي الحياني، كلد سنة : أبك حياف ىك- 2

ص 4، ج(ب،ت)العسقبلني، : انظر].البحر المحيط، كغريب القرآف: مفسر مقرئ عالـ بالنحك كالصرؼ، مف مصنفاتو
[ 310-302صص

 .492، ص(ت.ب)الفيركزأبادم، . 462ص5، ج(ىػ1416)أبك حياف، - 3

كفي سنده مجالد، كمجالد . ىذا الحديث إنما نعرفو مف ىذا الكجو: قاؿ الترمذم. 4/473، (ىػ1407)ابف كثير، - 4
، (ىػ1421)، في الضعيفة األلبانيخرجوأكرده، ك[217-216صص ص5، ج(ت.ب)ىذا تغير بأخرة، الترمذم، 

[ 380، ص(ىػ1415)ابف فارس، ]. الدقيؽ الحٌكارل: كالدرمؾ. 3348ح
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كال خبلؼ بيف العمماء أٌنيـ خزنة جينـ : "1بؿ كنفى بعض المفسريف الخبلؼ في ذلؾ، قاؿ ابف عطية
 .2"المحيطكف بأمرىا، الذيف إلييـ جماع أمر زبانيتيا

: بساـ جرار عمى تعمؽ العدد تسعة عشر بالبسممة، قاؿ. باإلضافة إلى ما سبؽ ذكره مف أدلة أ

 لتنػزؿ كراءىا البسممة كفاتحة –عمييا تسعة عشر - إف انقطاع الكحي كتكقفو عند اآلية : أكالن  "
الكتاب، دليؿ عمى ىذا االرتباط كأما القكؿ بأف عمييا تسعة عشر ، تشير بكضكح إلى الزبانية كىـ 
الغبلظ الشداد كال يمكف تبلؤميـ مع البسممة الرحيمة فقكؿ ال يصمد أماـ النقد كالدراسة ، فالزبانية 

نما يفعمكف ما يؤمركف  .مع غمظتيـ محتاجكف ككؿ مخمكؽ إلى رحمة اهلل كا 

إف آية النمؿ التي تتضمف رسالة سميماف عميو السبلـ كالتي تذكر البسممة كاممة قد أخذت :  ثانيان 
ٌنه  –في المدثر نفسو  –-عمييا تسعة عشر - رقـ اآلية نفس  كىك 30الرقـ  ﴿ًإٌنهي ًمف سيمىيمفى كاً 

. ًبسـً اً الٌرحمًف الٌرحيـ﴾
 

 كالتي تذكر الزبانية بالمفظ قد ضمت 31كرقميا - عمييا تسعة عشر - ثـ إف اآلية التالية :  ثالثان 
الكاردة فييا كممة كاحدة كاسـ استفياـ كجدنا - ماذا - فإذا اعتبرنا كممة .  كممة58 كممة أك 57

ذا اعتبرنا 3 × 19 كممة كيساكم 57 ىك 31مجمكع كممات اآلية رقـ  كممتيف فنجد - ماذا - ، كا 
، كبيذا فاآلية 23 × 29 كممة كىذا العدد ىك ضعؼ كممات فاتحة الكتاب كيساكم 58عدد كمماتيا 
ثـ إف مف المعمـك أف جذكر فاتحة الكتاب .  قد ارتبطت بالبسممة كبفاتحة الكتاب معان 31التالية رقـ 

 .4في المعجـ المغكم عددىا تسعة عشر جذران 
كدليمنا األقكل كالذم يحسـ خبلؼ اآلراء ىك اعتمادنا عمى ما قالو الصحابي الجميؿ عبد اهلل : رابعان 

بسـ اهلل - مف أراد أف ينجيو اهلل مف الزبانية التسعة عشر فميقرأ : - ابف مسعكد رضي اهلل عنو 
فيجعؿ اهلل لو مف كؿ حرؼ منيا جنة مف كؿ كاحد منيـ ، ذكره ابف عطية - الرحمف الرحيـ 

. كالقرطبي كىما مفسراف ، فقد تساكل عدد الزبانية مع عدد حركؼ البسممة

في المدثر تشير إلى عدد رؤساء الزبانية - عمييا تسعة عشر - إف اآلية الثبلثيف : كخبلصة القكؿ 
كسبب ارتباط آية المدثر بالبسممة ىك أف اآلية الثبلثيف في . كما تشير إلى عدد حركؼ البسممة 

                                                 

ىػ، 481ىك أبك محمد عبد الحؽ بف عطية األندلسي المالكي، شاعر أديب إماـ في الفقو كالتفسير، كلد سنة - 1
[ 17-16صص ص، (ىػ1417)األدنركم، : انظر]. ىػ541كتكفي سنة 

 .1918، ص(ىػ1423)ابف عطية، - 2

. بساـ ىنا تجاىؿ الخبلؼ في عدد كممات الفاتحة تبعان لمخبلؼ في اعتبار البسممة آية منيا أك عدـ اعتبارىا. أ- 3
. كىذا منتقض بمف ال يعٌد البسممة آية مف الفاتحة، ثـ ما دخؿ الجذكر المغكية ىا ىنا- 4
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النمؿ تذكر البسممة لفظان فمـ تتماثؿ آية المدثر كآية النمؿ في المفظ كال في المعنى كالرقـ فحسب، بؿ 
، كما أف ىناؾ آيات في سكر متعددة رقميا   كعدد 30تماثمتا في الداللة أك المدلكؿ أك المفيـك

كما أف المقصكد . القصص- األحقاؼ - فصمت - األنبياء - األنعاـ : كمماتيا تسعة عشر مثؿ
 كىي جزء مف اآلية رقـ 19= حيث أف حركفيا - كما يعمـ جنكد ربؾ إال ىك - بالزبانية رؤسائيـ 

 مف المدثر، كعميو فإف ما كصمنا إليو مف األمثمة السابقة ىك أنو ال تكرار في القرآف الكريـ بؿ 31
. 1"تناسؽ عجيب كدقة متناىية

: كيرد عمى ذلؾ
كنزكؿ  (30:المدثر) ﴿عميها تسعة عشر﴾ال ييسٌمـ لمشيخ استداللو بتكقؼ الكحي عند اآلية  (1

لـ يكف سكل اآليات األكلى مف -عمى اعتبار أٌنو أكؿ ما نزؿ–البسممة بعدىا ألٌف أكؿ ما نزؿ 
رضي اهلل  -2عف جابر بف عبد اهلل: "السكرة، كىذا ما نصت عميو األحاديث الصحيحة، ركل البخارم

فبينا : "كىك يحدث عف فترة الكحي، فقاؿ في حديثو- صمى اهلل عميو كسمـ–سمعت النبي : قاؿ- عنو
أنا أمشي إذ سمعت صكتان مف السماء، فإذا الممؾ الذم جاءني بحراء جالس عمى كرسي بيف السماء 

﴿يا أيها -: تعالى-فأنزؿ اهلل . زممكني زممكني، فدثركني: كاألرض، فجئثت منو رعبان، فرجعت فقمت
كأما . 3"قبؿ أف تفرض الصبلة كىي األكثاف (5-1:المدثر) ﴿كالٌرجز فاهجر﴾- إلى-المدثر ﴾

. المجمكعة الثانية فقد نزلت ردان عمى مكقؼ الكليد بف المغيرة كما سبؽ أف ذكرت
 آخر في كقت ان باإلضافة إلى ذلؾ فإٌف ىناؾ خبلفان في ترتيب أكائؿ ما نزؿ مف القرآف، كخبلؼ (2

ف كاف الراجح .  في نزكؿ البسممة مع الفاتحة أك نزكليا قبؿ الفاتحةان  ثالثان نزكؿ الفاتحة، كخبلؼ كا 
 .4نزكؿ الفاتحة مع البسممة بعد اآليات األكلى مف المدثر

بالنسبة لما ذكره الشيخ مف تساكم رقمي اآليتيف مف سكرتي النمؿ كالمدثر، فإٌف ما ذكره مف  (3
اآليات األخرل التي تحمؿ نفس الرقـ ففي كتاب اهلل عشرات اآليات التي تحمؿ الرقـ ثبلثيف، فيؿ 

 ىناؾ عبلقة بيف تمؾ اآليات تحديدان؟ 

كالحظ االختبلؼ في منيج البحث عف العبلقة بيف األرقاـ، ففي اآلية مف سكرة المدثر نظر الشيخ 
إلى ذكر العدد تسعة عشر، كفي سكرة النمؿ نظر إلى ذكر البسممة التي ىي تسعة عشر حرفان، كلـ 
يعد ال حركؼ اآلية كاممة كال كمماتيا، في حيف أٌنو عند ذكره اآليات األخرل مف تمؾ اآليات التي 

                                                 

1- http://www.yabeyrouth.com/pages/index1028chtm 
صمى اهلل عميو -ىكجابر بف عبد اهلل بف عمرك بف حراـ الخزرجي، مف المكثريف مف الركاية عف رسكؿ اهلل - 2

[ 2/104 (ـ1979)كالزركمي،. 1/213، (ىػ1328)العسقبلني، : انظر].ىػ78، تكفي سنة -كسمـ
، (ىػ1416)العسقبلني،: كانظر. 4925، ح"كثيابؾ فطير"ركاه البخارم في الصحيح، كتاب تفسير القرآف، باب - 3
، (ت.ب)كأحمد، . 215ص5، ج(ىػ1414)كالترمذم، . 161، ح167ص11كمسمـ، ج. 4925، ح684ص9ج
. 15037ص5ج
. 55-50صص ص1، ج(ىػ1421)السيكطي،: انظر- 4
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تحمؿ الرقـ ثبلثيف اىتـ باآليات المككنة مف تسع عشر كممة، فيينا ثبلث منيجيات مختمفة في 
 .مسألة كاحدة

عمى -عمى افتراض صحتو–فبل يمكف االستدالؿ بو - رضي اهلل عنو-1بالنسبة لقكؿ ابف مسعكد (4
العبلقة بيف البسممة كالعدد تسعة عشر، بؿ ىك يؤكد أٌف ىذا العدد ىك عدد زبانية جينـ، كال يزيد 
عمى أف يبيف فضبلن مف فضائؿ البسممة كىي أٌنيا تحمي مف الزبانية، كذلؾ ببركتيا كاألجر الذم 

يحصمو المرء مف النطؽ بيا كابتداء كٌؿ عمؿ بيا، كحتى أٌف المفسريف الذيف ذكركا ىذا القكؿ ذكركه 
- كلـ يذكره أم منيـ في تفسير سكرة المدثر، كما لـ يستدؿ بو أم منيـ 2في فضؿ فاتحة الكتاب

عمى إثبات عبلقة بيف البسممة كالعدد تسعة عشر، بؿ تعاممكا مع ىذا العدد كأم - كىـ أىؿ العمـ
 -.تعالى-عدد آخر في كتاب اهلل 

، كالبسممة تسعة عشر حرفان .. : "بساـ مف تفسير ابف عطية فإٌنو قد قاؿ. كأما ما أشار إليو أ (5
إنما  ﴾عميها تسعة عشر﴿أف مبلئكة النار الذيف قاؿ اهلل فييـ إٌف ركاية بمغتيـ : فقاؿ بعض الناس

 بسـ : كىـ يقكلكف في كؿ أفعاليـ، لكؿ حرؼ ممؾ،ترتب عددىـ عمى حركؼ بسـ اهلل الرحمف الرحيـ
 قاؿ القاضي أبك محمد عبد الحؽ . كباسـ اهلل استضمعكا،اهلل الرحمف الرحيـ فمف ىنالؾ ىي قكتيـ

 . 4كنقؿ القرطبي عنو بعض قكلو ىذا. 3" العمـ كىذه مف ممح التفسير كليست مف متيف:رضي اهلل عنو

 ليس مف متيف العمـ، فما حاؿ بقية األدلة؟؟" الدليؿ األقكل"فإذا كاف 

﴿كما جعمنا أصحاب النار إال : كأما ما ذكره بعضيـ في تفسير اآلية التالية لذكر العدد تسعة عشر
 فقد بينيا عمماء التفسير فنصكا عمى أٌف ككف ىذا العدد فتنة لمكافريف الستيزائيـ بيذا ﴾...مالئكة

نما جعؿ اهلل الخبر عف عٌدة خزنة جينـ فتنة لمذيف كفركا، : "العدد القميؿ في نظرىـ، قاؿ الطبرم  كا 
. 5"أنا أكفيكمكىـ: لتكذيبيـ بذلؾ، كقكؿ بعضيـ ألصحابو

                                                 

مف مضر، يكنى بأبي عبد الرحمف، مف السابقيف -رضي اهلل عنو-ابف مسعكد ىك عبد اهلل بف مسعكد بف غافؿ- 1
الذىبي، : انظر].ىػ33األكليف، أكذم في سبيؿ الجير بالقرآف، ىاجر إلى الحبشة، كشيد بدران، تكفي في المدينة سنة 

 [360ص2، ج(ىػ1328)، كالعسقبلني، 17-14، ص(ىػ1417)

. 30ص1، ج(ىػ1411)السيكطي.  101ص1، ج(ت.ب)القرطبي، : انظر مثبلن - 2
. 3ص1، ج(ىػ1416)كالثعالبي، . 61ص1، ج(ىػ1413)ابف عطية، - 3
. 101ص1، ج(ت.ب)القرطبي، : انظر- 4
. 161ص18، ج(ىػ1408)الطبرم، - 5
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، 1عٌدة خزنة جينـ تسعة عشر في التكراة كاإلنجيؿكأما ككنيا مما يستيقف بو أىؿ الكتاب فؤلٌف 
 .كحديث الدرمؾ شاىد عمى ذلؾ

في - تعالى– فؤلٌف ىذا ىك مكقؼ المؤمف مف الغيبيات التي يذكرىا اهلل كأما ازدياد المؤمنيف إيمانان 
المراد مف : "نقؿ الفخر الرازم. كتابو، حيث يؤمف بيا كما ىي مف غير تعدٍّ عمى داللتيا كتفسيرىا

، -سبحانو-الفتنة االمتحاف، حتى يفكض المؤمنكف حكمة التخصيص بالعدد المعيف إلى عمـ الخالؽ 
. 2"كىذا مف المتشابو الذم أمركا باإليماف بو

 :عائشة عبد الرحمف منيجية المسمـ في التعامؿ مع األعداد في كتاب اهلل فقالت. كقد بينت د

، فداللتو رقمية محددة، كبيذه الداللة -تعالى–حيث جاء العدد في آيات األحكاـ أك األخبار مف اهلل "
كحيث جاء في آيات العظة كاالعتبار كضرب األمثاؿ -. آيات األحكاـ-كٌؿ كسكر العدد في القرآف 

كأما األعداد الغيبية . فبداللة بيانية تفيد القمة أك التعدد أك الكثرة، كليس بداللة العدد تحديدان برقمو
. 3"فكما جاءت في القرآف الكريـ ال يحٌؿ ألحد أف يخكض فييا بتأكيؿ رجمان بالغيب

أضؼ إلى كٌؿ ما سبؽ أٌف مف اعتمدكا العدد تسعة عشر كعدد رئيس في اإلعجاز العددم، كانكا في 
ف أدل ذلؾ إلى الكقكع في الخطأ،  كثير مف األحياف يسٌخركف أنفسيـ لمبحث عف ىذا العدد، حتى كا 

: 4صدقي البيؾ.الذم أكرده أ (3.2)خذ مثاالن عمى ذلؾ الجدكؿ 

 200 100 99 80 70 60 50 40 30 20 19 12-1األعداد 

 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12عددىا 
 

300 309 950 1000 2000 3000 5000 50000 100000 1/2 1/3  
24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 
  

1/4 1/5 1/6 1/8 
35 36 37 38 

                                                 

، (ىػ1411)كالسيكطي. 61ص19، ج(ت.ب)كالقرطبي، . 161ص18، ج(ىػ1408)الطبرم، : انظر- 1
. 457ص6ج
. 205ص29، ج(ت.ب)الرازم، - 2
 .212، ص(ت.ب)عبد الرحمف،- 3

 .107، ص(ىػ1401)البيؾ،- 4
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:  نقطتيفحديث فيكقكؼ عندففي التعقيب عمى ىذا الجدكؿ ال بد مف اؿ

﴿فًإف كيفَّ ًنساءن فىكؽى اثنىتىيًف :في كتابو الكريـ- تعالى-أيف الثمثاف مف ىذه األرقاـ ؟ ألـ يقؿ اهلل  -1
 ﴿فىًإف كانتا اثنىتىيًف فمهما الثٌميثاًف مٌما تىرىؾ﴾-:سبحانو-كألـ يقؿ(11:النساء) فىمىهيفَّ ثيميثا ما تنرىؾ﴾

؟ (45:سبأ) ﴿كما بىمىغكا معشار ما آتىيناهـ﴾-:عٌز كجؿٌ -كأيف العدد معشار؟ ألـ يقؿ .(176:النساء)

؟ ليكف أيان منيما، لكننا (309)أـ العدد  (9)كالعدد  (300)العدد : أم األعداد كرد في القرآف -2
﴿ -:جٌؿ جبللو- مجبركف عمى اختيار كاحدو منيما، فالعدد ذكر مرة كاحدة في آيةو كاحدة ىي قكلو

كىذا ىك الحاؿ مع األرقاـ . (25:الكيؼ)  سنيف كازدادكا ًتسعان﴾مائةمائةو كلبثكا في كهًفًهـ ثالثى 
 (. 50)ك (1000)ك (950)

، (309)ك (300)صدقي البيؾ ألننا سنحذؼ أحد الرقميف .كىاتاف النقطتاف تمغياف ما تكصؿ إليو أ
لمحساب فإف عمينا حذؼ كاحد مف تكرار  (309)، كعند اختيار العدد (1000)ك (950)كأحد الرقميف

تكرر _(2/3)كسنضيؼ الرقـ . (50)، فعمينا حذؼ الرقـ 950العدد تسعة، كعند اختيار العدد 
ف أبقى عمى العدد األكؿ كما ىك فإنو  يغير النتيجة التي تكصؿ إلييا، كىذا(1/10)كالعدد -مرتيف  كا 

: سيغير العدد الثاني

 (حسب األرقاـ المنطكقة في اآليات)    286=3( +285-2         )
 (حسب األرقاـ المفيكمة مف اآليات)    284=3(+285-4         ) 

 !!19كالرقماف ال يقسماف عمى العدد 
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عجاز العددم كالتجديد في قراءة القرآف الكريـ اإل:المطمب العاشر :المطمب العاشر4.3.10

. 1كؿ ما لـ تأت األياـ عميو، فمـ يتغير" الجديد"، ك"جدىد"المزيد مف " تجدد"صؿ الفعؿ أمف التجديد "
دَّهأجدَّهديدان ككذلؾ ق ج صيرأم صار جديدان، كجدَّدىه أم"تجدد"ك كمف خبلؿ ىذه المعاني . 2 كاستجى

معافو  معناه المغكم يبعث في الذىف تصكران تجتمع فيو ثبلثة أصؿ التجديد في أفالقكؿ  المغكية يمكف
: ىيمتصمة، 

 . مكجكدان كقائمان األمر أكؿ الشيء المجدد قد كاف في أف-1

 . فأصابو البمى كصار قديمان األياـ عميو أتت ىذا الشيء أفٌ _ 2

 . يبمى ك يخمؽأف مثؿ الحالة التي كاف عمييا قبؿ إلى أعيدالشيء قد   ذلؾأفٌ _ 3

 عف مف سنف اهلل في ىذا الديف،- صمى اهلل عميو كسٌمـ–كالتجديد مما أقٌره الشرع، كعٌده رسكؿ اهلل 
يبعث ليذه   اهلل تعالىإف "-:اهلل عميو كسمـ صمى-قاؿ رسكؿ اهلل :  قاؿ-رضي اهلل عنو- 3 ىريرةأبي
. 4" عمى رأس كؿ مائة سنة مف يجدد ليا دينيااألمة

 خطابو الديني مف مكاف أسمكبالقرآف الكريـ قد غير مف ك، إسبلميان رفكضة ت ـفكرة التجديد ليس"فػ
كقت لكقت، كدلؿ عمى ذلؾ باالستشياد باختبلؼ الخطاب الديني في المكضكعات  لمكاف كمف
لزجر، أسمكب ا القرآف المدني لـ يعتمد عمى أفٌ مابيف القرآف المكي ك القرآف المدني، فنجد  كاألسمكب

أرسمنا مف رسكؿ ﴿كما : تعالى الخطاب يتغير كقد قاؿ اهلل أفٌ كلـ ترد بو كممة كبل، كىذا يدؿ عمى 
ٌنمايعني المغة،   كالمساف ىنا ال،(4:إبراىيـ) ﴾ بمساف قكمهإال الخطاب المكجو   يعني اختبلؼكا 

لطريقة المخاطبيف كعقمياتيـ   ييبنى ىذا الخطاب عمى فيـ دقيؽأفبد  لعامة الناس عف خاصتيـ، كال
ال  الناس بما يعرفكف كدعكا ما حدثكا: -رضي اهلل عنو- طالب أبيكبيئاتيـ، كقد قاؿ عمي بف 

 .5"لو يكذب اهلل كرسكأف أتريدكفيعرفكف، 

                                                 

. 195، ص(ىػ1415)ابف فارس،: انظر- 1
. 130، ص(ـ1973)أنيس، منتصر، عطية، أحمد،. 111ص3، ج(ت.ب)ابف منظكر، : انظر- 2
ىك عبد الرحمف بف صخر الدكسي، كاف اسمو عبد شمس فسماه رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ عبد : أبك ىريرة- 3

الرحمف، كدعا لو رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسٌمـ بيداية أٌمو فاىتدت، كدعا لو بمحبة كٌؿ مؤمف يسمع بو، تكفي 
[ 211-202صص ص4، ج(ىػ1328)العسقبلني، :انظر].ىػ57رحمو اهلل سنة 

كقد . 599، ح(ىػ1415)كاأللباني،. 522ص4ج (ت.ب)كصححو الحاكـ، . 4291، ح(ت.ب)ركاه أبك داككد، - 4
[ 740، ح(ت.ب)العجمكني، : انظر].اعتمد األئمة ىذا الحديث كتمقكه بالقبكؿ

5- http://vb.alfaris.cc/showthread.php?s=&threadid=5114  مع التحفظ عمى نفي ككف المساف ىك
 .المغة
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إذ أٌف ىناؾ فركقان جذرية كىنا ال بٌد مف التنبيو إلى أٌف التجديد الديني ىك المقصكد في ىذا المبحث، 
التجديد العممي أك بيف منيج المسمـ في التعامؿ مع التجديد الديني، كبيف منيجو في التعامؿ مع 

 .الثقافي أك التقني كغيرىا مف مجاالت التجديد

كالبيئات كالعقميات تختمؼ مف عصر إلى عصر، فمكٌؿ عصر ظركفو كتقنيتو كحضارتو، كىذا ما 
فيمو عمماء اإلسبلـ في كٌؿ زماف، كظير ذلؾ مف خبلؿ اىتماميـ بالحديث السابؽ، كتفعيمو في 

ـٌ اىتماميـ بتعريؼ التجديد كاالتفاؽ عمى مضمكنو، فعٌرفكه بأٌنو  إحياء ما اندرس مف العمؿ "كاقعيـ، ث
ماتة ما ظير مف البدع كالمحدثات ، فإحياء ما اندرس مف 1"بالكتاب كالسنة كاألمر بمقتضاىما، كا 

.  العمؿ بالكتاب كالسنة يشمؿ استخراج أحكاـ األمكر المستجدة

كاليدؼ مف ىذا المبحث ىك المحافظة عمى ىذه الفركؽ، فيناؾ مصادر محددة لمتجديد الديني ال 
ال يممؾ أف يتمقى في أمر يختص بحقائؽ العقيدة أك التصكر العاـ "يجكز الخركج عنيا، كالمسمـ 

لمكجكد أك يختٌص بالعبادة أك يختص بالخمؽ كالسمكؾ كالقيـ كالمكازيف أك يختص بالمبادئ كاألصكؿ 
في النظاـ السياسي أك االجتماعي أك االقتصادم أك يختٌص بتفسير بكاعث النشاط اإلنساني كبحركة 

التاريخ اإلنساني إال مف ذلؾ المصدر الرباني كال يتمقى في ىذا كمو إال عف مسمـ يثؽ في دينو 
كلكف المسمـ يممؾ أف يتمقى في العمـك البحتة كالكيمياء كالطبيعة كاألحياء كالفمؾ كالطب ... كتقكاه

كالصناعة كالزراعة كطرؽ اإلدارة مف الناحية الفنية كاإلدارية كطرؽ العمؿ الفنية كطرؽ الحرب 
كالقتاؿ مف الجانب الفني إلى آخر ما يشبو ىذا النشاط يممؾ أف يتمقى في ىذا كمو عف المسمـ كغير 

. 2"المسمـ

الكتاب كالسنة، كالتجديد في تفسير :  أم أٌف التجديد الديني ال بٌد كأف يتقيد بمصدرم الديف كىما
. الكتاب يجب أف يتقيد بمصادر التفسير التي أجمعت عمييا األمة كالتي سبؽ ذكرىا

كالتقيد بالمصادر أمر ال بٌد منو لحفظ الديف، فمقد كاف في األمة مجددكف عمى مر العصكر، استنبط 
كاىتـ بفكر التجديد، بؿ كاىتـ الجميع كٌؿ منيـ مف الديف ما يناسب العصر الذم عاش فيو، 

بالمجدديف كاىتمكا بتعييف أسمائيـ كقٌدركىـ، مما يدٌؿ عمى ذلؾ تأليفيـ الكتب التي تتناكؿ التجديد 
، أتبعو "التنبئة فيمف يبعثو اهلل عمى رأس المائة"كالمجٌدديف، فمثبلن صٌنؼ السيكطي كتابان سٌماه 

                                                 

. 391ص11، ج(ت.ب)أبادم، - 1
 .67، ص(ىػ1401)حكل، - 2
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إٌنو ال : "كما أٌنيـ بينكا شركط المجٌدد، فقالكا. 1"تحفة الميتديف بأسماء المجٌدديف"بمنظكمة سٌماىا 
. 2"يككف إال عالمان بالعمـك الدينية الظاىرة كالباطنة

فميس التجديد في ديننا باألمر اليٌيف الذم يتمقفو كٌؿ مف أحٌب ذلؾ، بؿ إٌف التجديد في ديننا كاف 
مرتبةن ساميةن ال يصؿ إلييا إال العمماء الذيف استحقكىا بعمميـ الكاسع الديني كالدنيكم، ألٌف العاًلـ ال 
يككف مجٌددان حتى يفيـ دينو مف جية، كيفيـ كاقعو مف جية أخرل، فبل يفترم عمى الديف، كفي نفس 

. ٌف أيان مف أكلئؾ لـ يخترع مصادر جديدة ليذا الديف بحجة التجديدكا  . الكقت ال يظمـ الكاقع

فبل يسكغ ألحد كائنان ما كاف مبمغو مف العمـ "...: حيف قاؿ. القرضاكم. كمثؿ ىذا ما تحٌدث عنو د
في القرف الخامس عشر، أف يطمع عمينا في فيـ الديف بمنيج يشٌذ بو عف منيج األمة كميا، 
كيخطئيا فيما أجمعت عميو خبلؿ أربعة عشر قرنان، كيضمؿ الراسخيف كالربانييف مف عممائيا 

كفقيائيا، ابتداءن مف الصحابة فمف بعدىـ، كيتيـ خير أٌمةو أخرجت لمناس بأٌنيا ضٌمت عف الحٌؽ 
طكاؿ تاريخيا، حتى ظير حضرتو، فأتى بما لـ يأت بو األكائؿ، كاكتشؼ ما غاب عف الخمفاء 
الراشديف، كعف األئمة المجتيديف، كالعباقرة المحققيف، كبحكر الركاية كالدراية، كككاكب المعرفة 

 .3"كاليداية، كشكامخ النبكغ كاألصالة، الذيف حفؿ بو تاريخ ىذه األٌمة

كأم خركج عف ضكابط التفسير كمصادره المقررة شرعان ال بٌد كأف يؤدم إلى السقكط في ىاكية 
التفسير المنحرؼ المتعدم عمى مراد اهلل مف آياتو، فالمكقؼ الطبيعي مف مثؿ ىؤالء ىك محاربتيـ 

: الٌذىبي. يقكؿ دكبياف بطبلف مذاىبيـ، 
ميني اإلسبلـ بيذا مف أيامو األكلى ، كمني بمثؿ ىذا في أحدث عصكره ، فظير في ىذا القرف "

أشخاص يتأكلكف القرآف عمى غير تأكيمو ، كيمككنو إلى ما يكافؽ شيكاتيـ ، كيقضي حاجات 
اندفع ىؤالء النفر مف المؤكلة إلى ماذىبكا إليو مف أفياـ زائغة في القرآف بعكامؿ مختمفة، ... نفكسيـ

فمنيـ مف حسب أف التجديد كلك بتحريؼ كتاب اهلل تعالى سبب لظيكره كشيرتو في المحيط العممي ، 
فذىب يفسر كتاب اهلل تفسيران ال تقره لغة القرآف ، كال يتفؽ مع قكاعد الديف العامة ، كمنيـ مف تمقى 

مف العمـ حظان يسيران ال يرقى بو إلى مستكل العمماء ، كلكنو اغتر بما لديو فحسب أنو بمغ مبمغ 
فأخذ ... الراسخيف في العمـ ، كنسي أنو قؿ في عمـ المغة نصيبو ، كخؼ في عمـ الشريعة كزنو ،

 .  4"ييذم بأفكار فاسدة تتنافى مع ما قرره عمماء المغة كأئمة الديف

                                                 

 .740، ح(ت.ب)العجمكني، : انظر- 1

. 391ص11، ج(ت.ب)أبادم، - 2
. 353، ص(ىػ1425)القرضاكم، - 3
. 500-499صص ص2، ج(ىػ1409)الذىبي، - 4
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:  صبلح الخالدم. كعف خدعة التجديد يقكؿ د

ظير مٌدعك التجديد في العصر الحديث، كأدرجناىـ ضمف الفرؽ المنحرفة في التفسير، ألٌنيـ يٌدعكف "
التجديد المفتكح في تفسير القرآف، التجديد غير المنضبط بالضكابط كالشركط المنيجية لمف أراد أف 

ٌنما  يفيـ القرآف كيفسره، بحيث يقكؿ مف شاء ما شاء في تفسير القرآف، بدكف عمـ أك معرفة، كا 
بالجيؿ كاليكل كالمزاج، كيقٌدـ كبلمان في التفسير ما أنزؿ اهلل بو مف سمطاف، كىك تحريؼ لمعاني 

كمعظـ ىؤالء لـ يفسركا القرآف كامبلن، إٌنما أصدركا دراسات كألفكا !... القرآف كانحراؼ بعمـ التفسير
. 1"كتبان فسركا بيا بعض اآليات تفسيران منحرفان، كصرفكا معاني اآليات إلى الباطؿ

كالحديث عف مٌدعي التجديد بيذه الطريقة ما كاف إال ألٌنيـ تحرركا مف شركط كضكابط التفسير، 
ىؤالء جميعان خاضكا في القرآف عمى عماية، فمـ يراعكا في فيمو قكانيف الببلغة، كلـ : "الذىبي.يقكؿ د

يدخمكا إلى تفسيره مف باب السنة الصحيحة، كحسبكا أٌنيـ أرضكا ضمائرىـ، كأنصفكا البحث الحر 
. 2"كالرأم الطميؽ

كعيٌدتو في ذلؾ االدعاء العريض، كالجيؿ المركب، كاالستقراء : "القرضاكم عف أحدىـ.كيقكؿ د
الناقص، كاالجتراء عمى القكؿ بغير عمـ، كاالستكبار أف يأخذ العمـ مف أىمو الخبراء بو المتخصصيف 

. 3..."فيو

كمحاربة ىؤالء كاجب شرعي عمى كٌؿ مسمـ قادر مالؾ لسبلح العمـ كالحجة، لحماية الديف مما قد 
يمصقكنو بو مما ليس منو، كلمحاصرة أثرىـ السمبي عمى العكاـ الذيف تستيكييـ مثؿ ىذه األفكار 

كىي كسيمة سيمة لتبديؿ الديف : "... القرضاكم.  يقكؿ د.فينجركف كراءىا كىـ ال يشعركف بخطرىا
باسـ القراءة الجديدة لو، فقد كاف مف قبمنا يكتبكف الكتاب بأيدييـ ثـٌ يقكلكف ىك مف عند اهلل، كالقرآف 
محفكظ ال يمكف فيو مثؿ ىذا التبديؿ، فمـ يبؽ إال التحريؼ تحت ستار الفيـ المعاصر، كالتجديد 

 !!المتطكر

أجؿ، الذم ننكره أف يزعـ زاعـ أٌنو يعيد قراءة القرآف، أك قراءة السٌنة مف جديد، قراءة معاصرة، غير 
: مقيدة بأصكؿ التفسير، كال بأصكؿ الحديث، كال بأصكؿ الفقو، كال بمشيكر المغة، لتككف المحصمة

                                                 

 .516-515،ص(ىػ1423)الخالدم، - 1

 .500ص2، ج(ىػ1409)الذىبي- 2

 .355، ص(ىػ1425)القرضاكم، - 3
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الذم تمقتو األٌمة بالتكاتر اليقيني، شرع - صمى اهلل عميو كسٌمـ-اإلتياف بشرع جديد، غير شرع محٌمد 
. 1"مف صنع فكره كىكاه، ال مف صنع الكحي المعصـك

كأما ما يدعكني في رسالة عف اإلعجاز العددم إلى الحديث عف التجديد فيك كجكد مف اعتبر 
كقد كجدنا أٌف ليذه المنيجية :"... بساـ جرار.اإلعجاز العددم تجديدان في قراءة القرآف الكريـ، يقكؿ أ

الجديدة في التعامؿ مع القرآف الكريـ انعكاسات إيجابية عمى عمـك القرآف الكريـ، كمنيا عمـ التفسير، 
كيمكننا اليـك أف نحسـ الكثير مف الخبلفات المتعمقة بتاريخ القرآف الكريـ عف طريؽ االستعانة 

. 2..."باإلعجاز العددم

فمما سبؽ رأينا أٌف ما سمي باإلعجاز العددم قد خالؼ أصحابو المغة العربية أكالن، ثـٌ إٌنيـ قد خالفكا 
جماع العمماء في كثير مف األحياف، بؿ كخالفكا ما ىك أعظـ مف ذلؾ  صريح -السنة الصحيحة كا 

كىذا يتعارض مع التجديد المقبكؿ، لمخالفتو األصكؿ المتفؽ عمييا عبر التاريخ -القرآف الكريـ
. اإلسبلمي

كأٌنو يقٌدـ إعجازان قرآنيان يناسب " خطاب القرآف بمغة العصر"كأما تصكير اإلعجاز العددم عمى أٌنو 
إٌف : "بساـ جرار.عصرنا، كأٌنو مظير مف مظاىر مناسبة القرآف لكؿ األزماف كالعصكر، يقكؿ أ

اكتشاؼ بعض البنى الرياضية القرآنية في عصرنا ىذا، يدٌؿ عمى أٌف القرآف الكريـ يخاطب عصرنا 
ىذا، مما يفند مزاعـ مف يرل أٌنو خطاب لفترة تاريخية مضت كانقضت، كيؼ بنا كقد كجدنا أٌف ىذه 

البنى تجٌمي بعض المعاني كاألسرار، كتمفت االنتباه إلى دالالت جديدة ال تتعارض مع الدالالت 
، كىذا مما ال يسٌمـ بو لعدة أسباب، 3"الظاىرة لؤللفاظ كالتراكيب، بؿ تعٌززىا كتثرييا، كتضيؼ إلييا

: منيا

ال ييفيـ مف مناسبة الخطاب القرآني لعصر مف العصكر استعمالو بالضركرة لمغة ذلؾ العصر،  .1
فمقد أعطى القرآف عبر العصكر أنظمة كأحكامان كحمكالن ناسبت كٌؿ زمافو كمكاف، بالٌنص نفسو كالمغة 

 عف مخاطبتنا بما يناسب عصرنا إال إذا أضفنا إليو ىذه الحسابات؟؟- حاشاه-أفيعجز. نفسيا

تبيف مما سبؽ أٌف ىذه الحسابات مفتقرة إلى دليؿ تقـك عميو حتى تككف تجديدان مقبكالن في تفسير .2
فالتجديد ال يعني التخمي عما في كتابنا مف قكاعد كأصكؿ، بؿ يعني تفعيؿ آياتو كقكاعده . القرآف

كمف أىـ األصكؿ التي تخٌؿ بيا بعض . كأصكلو بما يمبي حاجات البشرية ميما استجٌد بيا مف أمكر
مظاىر الحسابات القرآنية كحساب الجٌمؿ كاستعماؿ األلفاظ العبرية كالفرنسية، ىك أٌف المغة العربية 

                                                 

 .354، ص(ىػ1425)القرضاكم، - 1

2- http://www.islamnoon.com/Nashrat/7adatha.htm 14/4/1427 

3- http://www.islamnoon.com/Nashrat/7adatha.htm14/4/1427 
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أم القرآف -فمف أراد تفيمو: "قاؿ أبك إسحؽ الشاطبي. ىي لغة القرآف الكريـ، كىي المرجع في تفسيره
 .1..."فمف جية لساف العرب يفيـ كال سبيؿ إلى تطمب فيمو مف غير ىذه الجية-الكريـ

2.  

ال يمكف ليذه الحسابات أف تحٌؿ خبلفان، فيي نفسيا خبلؼ، أكالن مف جية األساس الذم قامت  .3
، ...عميو، كثانيان لكثرة األعداد التي يمكف الحصكؿ عمييا تبعان لطريقة الحساب، فقد نجمع، كقد نطرح

، كقد نعٌدىا عٌدان مجردان كقد نستخدـ حساب ...كقد نعٌد جميع الحركؼ، كقد نخٌص حرفان كاحدان بالعدٌ 
 !فكيؼ لكٌؿ ىذه الحسابات أف تحسـ خبلفان؟. إلخ...الجٌمؿ

إٌف تعاممىنا مع التجديد بيذا األسمكب سيككف لو أثر سمبي سكاءن عمى األمة أك عمى البشرية  .4
ىذا إف صٌح كجكد ىذه –جمعاء، ففي تقديـ كتاب اهلل مف خبلؿ ىذه الحسابات انشغاؿ بالزخارؼ 

، كعف حقيقة ما نحتاج إليو مف التجديد، أيف نحف مع ىذه 2عف جكىر القرآف- الزخارؼ أصبلن 
الحسابات مف تفعيؿ القرآف في مصائب األمة كمآسييا، كأيف نذىب بكتابنا بعيدان عف الحقكؽ 

المسمكبة كالدماء المسفككة كاألعراض الميتككة كالشعكب التائية، كالمشاكؿ المستعصية، كالمسائؿ 
 !المستجٌدة؟

فإٌف الناس - تعالى-أما بالنسبة العتبار ىذه الحسابات أسمكبان مف أساليب الدعكة إلى ديف اهلل  .5
يدخمكف في ديف اهلل أفكاجان دكف أف يينظر إلى مثؿ - صمى اهلل عميو كسٌمـ–ما زالكا منذ عيد النبي 

ىذه الحسابات، كحتى في ىذا العصر لـ تتأثر حركة الداخميف إلى اإلسبلـ، بالرغـ مف كيد الكائديف، 
كتقاعس المسمميف، فيذا عصر يبحث فيو اإلنساف عما ييسٌكف ركحو كيطمئف قمبو كيحٌؿ مشاكمو، 
دكف أف يحرمو مما فطره اهلل عميو، كىذا ال كلف يجده إال في اإلسبلـ، كما أٌف إنساف ىذا العصر 

يحتاج لما ييرب منو كلك قميبلن مف المادية الجارفة، كاألرقاـ الجامدة، كبالتالي فحتى لك صٌحت ىذه 
 .األرقاـ فمف تككف ذلؾ األسمكب الفعاؿ في الدعكة إال نادران 

أٌف كثيران ممف اطمعكا عمى التضخيـ اإلعبلمي الكبير الذم حظي بو اإلعجاز العددم، كاليالة  .6
العظيمة التي حباه إياىا الباحثكف فيو قد تمقكا ىذه األمكر عمى أٌنيا مسٌممات، كلـ يعممكا حقيقتيا، 
كلـ يعممكا أٌف معظميا قائـ عمى غير أساس، فإذا عممكا ذلؾ فستككف رٌدة فعميـ عنيفة مدمرة، ال 

عمى قناعتيـ باإلعجاز العددم فقط، بؿ عمى قناعتيـ بالقرآف نفسو، كالكاقع العممي يشيد عمى أمثمة 
 .كثيرة مف ىذا القبيؿ

                                                 

 .43ص2، ج(ت.ب)الشاطبي،- 1

عمى " الجديد في إعجاز القرآف "البكطي في إحدل حمقات برنامجو . كال أدعي ىذا القكؿ لنفسي، بؿ سمعتو مف د- 2
. ذكر تاريخ ىذه الحمقةألقناة اقرأ الفضائية، إال أني ال  
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 المسمـ كالكتب السماكية المحرفة 4.3.11:المطمب الحادم عشر

  أٌف الكتب السماكية السابقة مف التكراة كاإلنجيؿ قد حرفت عمى يدفي آيات كثيرة إلى القرآف أشار

﴿أىفىتىطمىعكفى أف ييؤًمنيكا لىكيـ كقد كافى فىريؽه ًمنهيـ يىسمىعكفى كىالـ اً ثيَـّ : قاؿ تعالىالييكد كالنصارل، 
رِّفكنىهي ًمف بىعًد ما عىقىمكاي كىهيـ يىعمىمكف﴾ لـ يتعٌيد بحفظ الكتب - سبحانو–فاهلل . (75:البقرة) ييحى

السماكية السابقة، ألٌنيا كانت تمثؿ مرحمة معينة مف تاريخ البشرية، تنتيي بإنزاؿ الكتاب التالي، 
. لمبشرية جمعاء في كؿ زماف كمكاف إلى يـك القيامة- تعالى-بعكس القرآف الكريـ الذم أراده اهلل 

ككما أخبر القرآف بحقيقة تمؾ الكتب المتداكلة بيف أيدم أصحاب الديانات السابقة، فقد كٌضح لممسمـ 
﴿سىيىقكلكفى ثىالثىةه راًبعيهيـ كمبيهيـ -: سبحانو-منيجية التعامؿ معيا في أكثر مف مناسبة، فقاؿ 

ـي  ٌبي أىعمى ثاًمنيهيـ كمبيهيـ قيؿ رى يىقكلكفى سىبعىةه كى مسىةه ساًدسيهيـ كمبيهيـ رىجمان ًبالغىيًب كى يىقكلكفى خى كى
دان﴾ دًَّتًهـ ما يىعمميهيـ إاٌل قىميؿه فيال تيماًر فيًهـ ًإاٌل ًمراءن ظاًهران كىال تىستىفًت فيًهـ ًمنهيـ أىحى ًُ ًُ  ًبًع

، فيذه اآلية أعطت إرشاديف في مسألة الرجكع إلى أىؿ الكتاب لبلستزادة مما عندىـ، (22:الكيؼ)
أما األٌكؿ فيك أٌف أىؿ الكتاب يرجمكف بالغيب، أم كالذم يرمي حجران في ىدؼ ال يعممو، فإٌنيـ بعد 
تحريؼ كتبيـ كدكراف األياـ عمى ىذا التحريؼ استحاؿ معرفة الحؽ مف الباطؿ فييا إال بخبر مف 

﴿ كىال تىستىفًت فيًهـ كأٌما الثاني فيك النيي الكاضح المباشر عف الرجكع إلييـ في أمكر ديننا. السماء
دان﴾ أم ال تجيد نفسؾ فيما ال طائؿ تحتو كال تسأليـ عف : "، قاؿ ابف كثير(22:لكيؼ) امِّنهيـ أىحى

أف تستكعب : فيذا أحسف ما يككف في حكاية الخبلؼ. ذلؾ فإٌنيـ ال يعممكف مف ذلؾ إال رجـ الغيب
األقكاؿ في ذلؾ المقاـ، كأف تنبو عمى الصحيح منيا كتبطؿ الباطؿ كتذكر فائدة الخبلؼ كثمرتو لئبل 

. 1"يطكؿ النزاع كالخبلؼ فيما ال فائدة تحتو، فتشتغؿ بو عف األىـ فاألىـ

– 2إنكاره النظر في كتب أىؿ الكتاب، فحينما رأل عمر -صمى اهلل عميو كسٌمـ-كقد جاء عف النبي 
: فقاؿ- سمـعميو كصمى اهلل – بكتاب أصابو مف بعض أىؿ الكتاب غضبيقرأ - رضي اهلل عنو

كيكفى فييا يا ابف الخطاب؟ كالذم نفسي بيده لقد جئتكـ بيا"   ال تسألكىـ عف شيءو ،بيضاء نقية أميتىيىكِّ

                                                 

. 5ص1، ج(ىػ1407)ابف كثير، - 1
ىك أمير المؤمنيف أبك حفص، عمر بف الخطاب بف نفيؿ بف عبد العزل القرشي العدكم، كلد بعد عاـ الفيؿ - 2

ص 3، ج(ىػ1412)ابف عبد البر، :انظر].ىػ23ىػ، كاستشيد سنة 13بثبلث عشرة سنة، تكلى الخبلفة سنة 
[ 518ص2، ج(ىػ1328)كالعسقبلني، . 1159-1144صص
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دِّقيكا بو، كالذم نفسي بيده لك أف مكسى كاف حيان ما كسعو  فيخبرككـ بحؽٍّ فىتيكىذِّبكا بو، أك بباطؿو  فتيصى
. 1"إال أف يتبعني

في التعامؿ مع أخبار أىؿ الكتاب - صمى اهلل عميو سٌمـ–كعمى ىذا المنيج الذم رسمو رسكؿ اهلل 
سار الصحابة رضكاف اهلل عمييـ، فما كانكا يرجعكف إلييـ في تفسير القرآف، كأما ما كاف يذكره 

الصحابة ممف كانكا مف أىؿ الكتاب، فيذا كاف في أمكر فرعية كتفاصيؿ بعض القصص، ككاف 
. 2الصحابة يتكقفكف عند ىذه األخبار، فبل يصٌدقكنيا كال يكٌذبكنيا

معشر المسمميف كيؼ تسألكف أىؿ  يا: "أٌنو قاؿ- رضي اهلل عنو-  عف ابف عباسجاء في الصحيح
 باهلل أحدث األخبار- صمى اهلل عميو كسمـ–عمى نبيكـ  الكتاب عف شيء، ككتابكـ الذم أنزؿ اهلل

محضان لـ ييشىب، كقد حٌدثكـ اهلل أٌف أىؿ الكتاب قد بٌدلكا مف كتب اهلل كغيركا، فكتبكا بأيدييـ، قالكا 
مسألتيـ، فبل كاهلل ما  أكال ينياكـ ما جاءكـ مف العمـ عفىك مف عند اهلل ليشتركا بذلؾ ثمنان قميبلن، 

. 3"ـرأينا رجبلن منيـ يسألكـ عف الذم أنزؿ عميؾ

كاإلنجيؿ كما يجرم مجراىما في  النيي عف النظر في التكراةكىك أئمة السنة كعمماؤىا " عميو كىذا ما
إال ما كاف في حدكد حاجة أىؿ العمـ كدعاة  االفتتاف كالتضميؿ؛ ككتب أىؿ الكبلـ كالسحر كالشعكذة،

ف كاف عف غير اعتقاد لما فييما ال م ااإلسبلـ ألجؿ الرد كالمناظرة، كالقراءة ؼ لتكراة كاإلنجيؿ حتى كا 
ضاعة لمكقت كصرؼ لو عف القراءة النافعة كالعمؿ الصالحق أيسكغ أبدان، كأقؿ ما في ، 4"نو عبث كا 

فالذم يقرأ في مثؿ ىذه الكتب يقرأ فييا ما ال يعرؼ صدقو مف كذبو، إال ما حٌدد القرآف أك حٌددت 
. السنة المكقؼ منو

كعمى ىذا أيضان سار المفسركف مف عمماء األٌمة، كما كاف ييركل مف إسرائيميات كاف يذكر بسنده 
أما أف يذىب مفسر إلى كتاب مف الكتب المحٌرفة ليستخرج منو تفسيران آلية مف . الذم يبيف مصدره

كلكف ىذه : "...قاؿ ابف كثير-. رحميـ اهلل جميعان -كتاب اهلل فيذا ما لـ يفعمو أٌم مف السمؼ 
األحاديث اإلسرائيمية تذكر لبلستشياد ال لبلعتضاد، فإٌنيا عمى ثبلثة أقساـ أحدىا ما عممنا صحتو 

                                                 

فإنيـ لف ييدككـ كقد "، كفي ركاية 1589ح ،(ىػ1405) كحسنو األلباني ،15156ح ،(ت.ب)، اإلماـ أحمد ركاه- 1
 .عند أحمد أيضان " ضمكا

. 230تعريؼ الدارسيف، ص: انظر- 2
  ج،،(ىػ1416)العسقبلني،ك. 7523كؿ يـك ىك في شأف، ح"ركاه البخارم، كتاب التكحيد، باب قكؿ اهلل تعالى - 3
 .7523ح

4 - 4- http://www.islamtoday.net/questions/expert_question.cfm?id=1936/6/2005ـ .
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مما بأيدينا مما يشيد لو بالصدؽ فذاؾ صحيح كالثاني ما عممنا كذبو مما عندنا مما يخالفو، كالثالث 
. 1..."ما ىك مسككت عنو ال مف ىذا القبيؿ كال مف ىذا القبيؿ فبل نؤمف بو كال نكذبو

مما سبؽ يتبيف لنا عدـ صحة ما قاـ بو بعض الكيٌتاب في اإلعجاز العددم، مف الرجكع إلى كتب 
أىؿ الكتاب، سكاءن كاف الرجكع إلييا بيدؼ البحث عما يؤيد األعداد التي تكصمكا إلييا، أك بيدؼ 

إجراء حسابات عمى عبارات مف تمؾ الكتب، ككأٌنيـ يريدكف تعدية اإلعجاز العددم إلى بقية الكتب 
! السماكية

ذا كنا في ىذا العصر ننكر عمى المفسريف الذيف كانكا يكردكف اإلسرائيميات في تفاسيرىـ كنعيب  كا 
ذلؾ عمييـ، فيؿ نبيح ألنفسنا أف نرجع إلى تمؾ الكتب لنأتي بالمزيد مف اإلسرائيميات التي ال نعمـ 

! صدقيا مف كذبيا؟

: كىناؾ مشكمة أخرل في ىذا األسمكب، كىي أٌف أصحابو يستٌدلكف بو استدالالن مزدكجان، فإذا قيؿ ليـ
ىذه الكتب محٌرفة، قالكا إٌف الحسابات القرآنية ستظير لنا المحٌرؼ مف غير المحٌرؼ، فما كافقيا 

ذا قيؿ ليـ ىذه الحسابات غير دقيقة كليس ليا منيجية . صحيح غير محٌرؼ كما خالفيا محٌرؼ كا 
فأييما . إٌف ما جاء في الكتب المقٌدسة السابقة مكافقان لرقـ معيف فيك دليؿ عمى صحتو: ثابتة، قالكا

الدليؿ كأييما المستدٌؿ عميو؟ 

                                                 

 .5ص1، ج(ىػ1407)ابف كثير، - 1
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اإلعجاز العددم في ميزاف أصكؿ الفقه : الثاني عشر4.3.12المطمب 

قد يقكؿ قائؿ إٌف بياف اإلعجاز العددم ىك بمثابة تفسير لمنصكص، كىك تفسير جئنا بأدلتو مف 
ىنا ال بٌد مف . الكتاب كالسنة، كىذا ما نفيمو منيا كما فيـ مف قبمنا مف النصكص أمكران أخرل

مناقشة كيفية االستدالؿ بما أردكه مف نصكص كأدلة، كىؿ يصٌح االستدالؿ بيا عمى ىذا الكجو 
ميزانان " باعتباره 1كبيذه الطريقة التي بينكىا؟ كال بٌد في سبيؿ ذلؾ مف االستعانة بعمـ أصكؿ الفقو

يتبيف بو االستنباط الصحيح مف االستنباط الباطؿ، كما يعرؼ بالنحك الكبلـ الصحيح مف الكبلـ 
. 2"غير الصحيح، ككما يعرؼ بالمنطؽ البرىاف العممي المنتج مف الرىاف العممي غير المنتج

بياف معاني األلفاظ كدالالتيا عمى األحكاـ لمعمؿ "في أصكؿ الفقو ىك " تفسير النصكص"المقصكد بػ
، ىذا التعريؼ يتحٌدث عف نصكص األحكاـ، كما يجرم عمى 3"بالنص عمى كضع يفيـ مف النص

نصكص األحكاـ في كيفية فيميا كاالستدالؿ بيا يمكف أف يجرم عمى غيرىا مف النصكص، فإذا 
بياف معاني : ىك- بعمكميا–أخرجنا ىذا التعريؼ مف قيد نصكص األحكاـ، فإٌف تفسير النصكص 

.  4األلفاظ كدالالتيا لتفعيؿ النص عمى كضع يفيـ منو

ىؿ يمكف اعتبار تفسير النصكص : ىذا التعريؼ يقكدنا إلى المسألة األكلى في ىذا المطمب، كىي
باألعداد مف قبيؿ االستدالؿ بالنص عمى ما يفيـ منو؟؟ 

﴿عميها تسعة ىؿ التـز رشاد خميفة مثبلن بما يفيـ مف النص عندما فسر اآلية : كبشكؿ أكضح
؟ فاعتمد العدد إليجاد العبلقة بيف النص كما استدٌؿ 5بأنيا تعني حركؼ البسممة (30:المدثر) عشر﴾
قريبة صكتيان مف لفظة " اقرأ"كلفظة ...:"قبطني عندما قاؿ. كىؿ التـز بيذا التعريؼ د! بو عميو

"`ecris/تقابميا بالفرنسية كممة " اقرأ"ك". اكتب"بالفرنسية التي تعني "إكرم"lis" بالكسر "ؿ"التي تنطؽ

                                                 

: انظر].ىك العمـ بالقكاعد التي تبيف طريقة استنباط األحكاـ العممية مف أدلتيا التفصيمية: عمـ أصكؿ الفقو- 1
[.  9، ص(ت.ب)ك أبك زىرة، . 10-6صص ص1، ج(ىػ1400)اآلمدم، 

. 8، ص(ت.ب)أبك زىرة، : انظر- 2
. 59ص1، ج(ىػ1413)الصالح، - 3
، كالفرؽ أنيـ [19-15صص ص1، ج(ىػ1409)الذىبي:انظر]كىذا مما يتضمنو تعريؼ عمماء التفسير لمتفسير- 4

كتفسير القرآف يشمؿ أمكران كثيرة مثؿ كيفية النطؽ . يخصكف بو نصكص القرآف الكريـ، كالمقصكد ىنا القرآف كالسنة
. كالمقصكد ىنا األثر المترتب عمى النص...كأسباب النزكؿ،

. 11، ص(ت.ب)خميفة، : انظر- 5
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أك !  فجعؿ المغة الفرنسية حجة عمى النص العربي؟1"."أقرف"كمعناىا " ؿ/lie"كتقابميا صكتيان كممة 
5عندما جعؿ حرؼ الكاؼ يدٌؿ عمى الرقـ 

! ، بحجة التشابو في الشكؿ بينيما؟2
بساـ جرار عندما استدٌؿ عمى تفسير النصكص بحساب الجٌمؿ؟  .كىؿ التـز بو أ
رضي –محمد أحمد سبلمة عندما استدٌؿ بحديث أبي زيد األنصارم كحديث عمي . كىؿ التـز بو أ

  !سابقي الذكر عمى البحث في أمكر الفتف كمعرفتيا عف طريؽ الحساب القرآني؟- اهلل عنيما

مف أجؿ اإلجابة عف ىذه التساؤالت ال بٌد مف التعرؼ عمى األدلة المقررة شرعان أقساميا كمعانييا 
 .كدالالتيا

 :في المباحث األصكلية المغكية: مسألة  1ه4.3.124.3.12.1

يعتمد عميو أم استنباط متعمؽ يجب أف نصكص القرآف الكريـ كالسنة النبكية ىي األساس الذم 
 كاعتمادىـ عمى نصكص ،.بأمكر الديف، كباالعتماد عمييا حٌدد عمماء األصكؿ أنكاع الدليؿ الشرعي

القرآف كالسنة ىك السر كراء كجكب االلتزاـ باألصكؿ التي قرركىا، كىك الذم يغمؽ األبكاب أماـ مف 
 . يٌدعي كجكب إعادة النظر في أصكؿ الفقو بحجة التجديد

: 3كاعتمادان عمى القرآف كالسنة قرركا أٌف األدلة الشرعية قسماف
. كىي القرآف كالسنة": النقمية"األدلة المفظية.1
.. كىي األدلة المستنبطة مف القرآف كالسنة، كالقياس كاالستحساف": االجتيادية"األدلة المعنكية.2

ككبل النكعيف يمحؽ بيما كجكه متفؽ عمييا، كأخرل مختمؼ فييا، كال يعنيني ىنا االختبلؼ فييا، 
كالذم ييمني ىك تكضيح معنى كؿ دليؿ، كىؿ يقٌدـ لنا دليبلن عمى اإلعجاز العددم أـ ال؟ كفيما 

. يأتي بحث كؿ قسـ منيا لمعرفة ذلؾ

 :األدلة المفظية 4.3.12.1.1

، فبل بٌد لفيميا كاالستنباط منيا مف أف يككف 4إف نصكص الكتاب كالسنة ىي نصكص عربية
المستنبط عميمان بالمساف العربي، مدركان لدقائؽ مرامي العبارات فيو، كطرؽ األداء، ألٌف ىذه المعرفة 

. 1ليا مداىا في فيـ النصكص

                                                 

. 155، ص(ت.ب)قبطني،- 1
. 134، ص(ت.ب)قبطني،- 2
. 251، ص(ت.ب)ك الخضرم، . 115، ص(ت.ب)أبك زىرة، : انظر- 3
. 61-47صص ص1، ج(ىػ1400)اآلمدم، : نقاش ىذه المسألة: انظر- 4
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. كىذه ىي القاعدة األكلى التي اعتمدىا عمماء األصكؿ في البحث في دالالت النصكص كمضامينيا
كال عجب في أف يككف أكؿ ما يتجو إليو العمماء ىك تحرير األلفاظ المككنة ليذه النصكص بما يتفؽ 

: فقسمكا األلفاظ حسب كضكحيا إلى. مع قكاعد المغة لتعرؼ منيج االستدالؿ بيا

. ألفاظ بينة الداللة، كاضحة ال تحتاج إلى بياف - أ- ث
 .ألفاظ غير بينة الداللة، ال يتضح معناىا مطمقان، أك ال يتضح في بعض المدلكالت - ب- ج

:   كفيما يأتي تفصيؿ ىذه المجمبلت

: األلفاظ الكاضحة- أ

: كىي أربعة أقساـ

:  الظاىر: أكالن 

، كقكلو 2كىك ما يعرؼ المراد منو بنفس السماع مف غير تأمؿ، كىك الذم يسبؽ إلى العقكؿ كاألذىاف
بَّكيـ﴾: تعالى كعند الحنفية أٌنو الكبلـ الذم يدٌؿ عمى معنى بيف . (1: الحجٌ ) ﴿يأيُّها الٌناسي اٌتقكا رى

، كما في قكلو 3كاضح، لكف الكبلـ لـ يسؽ ليذا المعنى، كلكف المعنى جاء تابعان لمقصدو آخر
ؿو مُّسىٌمىن فىاٍكتيبكا﴾:تعالى جى فالظاىر منيا  (282:البقرة) ﴿يأيُّها الذيفى آمىنكا ًإذا تىدايىٍنتـي ًبدىيفو ًإلى أىُى

ان : كجكب الكتابة، كلكف حكميا عند الجميكر الندب لقكلو تعالى في اآلية كيـ بىٍعضى ﴿فىًإف أىًمفى بىعضي
دِّ اٌلذم اؤتيًمفى أىمانىتىه . 4(282:البقرة) ﴾...فىمييؤى

: النص: ثانيان 

كىك المفظ الداٌؿ عمى الحكـ باسـ المحكـك فيو، سكاءه كاف ىذا النص محتمبلن لمتأكيؿ كالتخصيص 
كقيؿ ىك . 6، أك غير محتمؿ5احتماالن أضعؼ مف احتماؿ الظاىر، مع قبكؿ النسخ في عيد الرسالة

أم أٌنو ازداد كضكحان عمى الظاىر بقرينة تقترف بالمفظ مف . 7ما ال يدخمو االحتماؿ الناشئ عف دليؿ
                                                                                                                                                 

. 133-130صص ص، (ت.ب)كالخضرم، . 116، ص(ت.ب)أبك زىرة، : انظر- 1
. 119، ص(ت.ب)أبك زىرة، - 2
 .119، ص(ت.ب)أبك زىرة، .  164-163صص ص1، ج(ت.ب)السرخسي، : انظر- 3

. 216ص1، ج(ىػ1413)الصالح، : انظر- 4
. 149ص1، ج(ىػ1413)كالصالح، . 121، ص(ت.ب)أبك زىرة، : انظر- 5
 .121، ص(ت.ب)أبك زىرة، - 6

 .121، ص(ت.ب)أبك زىرة، - 7
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: ، كمثالو1المتكمـ، فيككف المفظ ظاىران لصيغة الخطاب، نصان باعتبار القرينة التي كاف السياؽ ألجميا
ٌرـى الٌربا﴾-: تعالى-قكلو  حى ؿَّ اي اٍلبىيعى كى فإٌنو ظاىر في إطبلؽ البيع، نٌص في (275: البقرة) ﴿كىأحى

كىك .  إال بدليؿ3كحكـ النص ىك إعمالو، كعدـ العدكؿ عف منطكقو. 2نفي التماثؿ بيف البيع كالربا
. 4أكلى مف الظاىر

:  المفٌسر: ثالثان 

كىك المفظ المكشكؼ الذم يعرؼ المراد بو عمى كجو ال يبقى معو احتماؿ التأكيؿ، فيككف فكؽ 
دى اٍلمىالًئكىةي كٌمهيـ أىٍجمىعكف﴾: كمثالو. 5الظاىر كالٌنص فإٌف اسـ المبلئكة عاـ فيو  (73:ص) ﴿فىسىجى

ينقطع ىذا االحتماؿ، كيبقى احتماؿ الجمع كاالفتراؽ، كبقكلو " كٌميـ"احتماؿ الخصكص، فبقكلو 
كالمفسر حكمو زائد عمى الٌنص كالظاىر، فكاف ممزمان . 6ينقطع احتماؿ تأكيؿ االفتراؽ" أجمعكف"

.  7مكجبان قطعان عمى كجو ال يبقى فيو احتماؿ التأكيؿ، كلكف يبقى احتماؿ النسخ

المحكـ  : رابعان 

كىك المفظ الذم ليس فيو احتماؿ النسخ أك التأكيؿ، فيك ممتنع عنيما، كيقترف بو ما يدٌؿ عمى أٌف 
غير قابؿ لمنسخ، كبيذا فيك زائد األنكاع الثبلثة السابقة في قكة الداللة؛ لذا فإٌنو يقٌدـ عمييا في حالة 

(. 282:البقرة) ﴿ كاي بكؿِّ شىيءو عميـ﴾: كمثالو. 8التعارض

ذكرل  (19)إذا كاف العدد  ":بساـ جرار. كانطبلقان مف ىذا التكضيح يمكف الكقكؼ أماـ ما قالو أ
لمبشر كما نٌص القرآف الكريـ، فإٌف ذلؾ يعني أٌف البشر سيصمكف عف طريؽ ىذا العدد إلى اليقيف 

مىا ﴿: فاآلية تقكؿ. 9" كعظة...الذم ىك ذكرل كعظة كحجة مًئكىةن كى ابى ٱلنَّاًر ًإالَّ مى عىٍمنىآ أىٍصحى مىا جى  كى
نيۤكٍا ًإيمىانان كىالى يىٍرتىابى  يىٍزدىادى ٱلًَّذيفى آمى كٍا ًليىٍستىٍيًقفى ٱلًَّذيفى أيكتيكٍا ٱٍلًكتىابى كى ـٍ ًإالَّ ًفٍتنىةن لِّمًَّذيفى كىفىري عىٍمنىا ًعدَّتىهي جى
ثىالن  كفى مىاذىآ أىرىادى ٱلمَّهي ًبهىٰػذىا مى ًليىقيكؿى ٱلًَّذيفى ًفي قيميكًبًهـ مَّرىضه كىٱٍلكىاًفري ٱلًَّذيفى أيكتيكٍا ٱٍلًكتىابى كىٱٍلميٍؤًمنيكفى كى

                                                 

. 164ص1، ج(ت.ب)السرخسي، : انظر- 1
. 149ص1، ج(ىػ1413)كالصالح، . 164ص1، ج(ت.ب)السرخسي، : انظر- 2
. سيأتي تكضيح المنطكؽ كالمفيـك الحقان - 3
 .164ص1، ج(ت.ب)السرخسي، : انظر- 4

. 165ص1، ج(ت.ب)السرخسي، : انظر- 5
. 165ص1، ج(ت.ب)السرخسي، : انظر- 6
. 165ص1، ج(ت.ب)السرخسي، : انظر- 7
 .124، ص(ت.ب)كأبك زىرة، . 166-165صص ص1، ج(ت.ب)السرخسي، : انظر- 8

. 21، ص(ىػ1419)جرار، - 9
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مىا ًهيى ًإالَّ ًذٍكرىٰل ًلٍمبىشىًر﴾ بِّؾى ًإالَّ هيكى كى نيكدى رى ـي جي مىا يىٍعمى يىٍهًدم مىف يىشىآءي كى  كىذىًلؾى ييًضؿُّ ٱلمَّهي مىف يىشىآءي كى
(. 31:المدثر)

مىا ًهيى ًإالَّ ًذٍكرىٰل ًلٍمبىشىرً ﴿ :فقكؿ أكثر المفسريف في قكلو تعالى : ، كقد يقاؿ1أٌنيا النار(31:المدثر) ﴾كى
العدة، كمجٌرد إمكانية تعدد األقكاؿ في تفسيرىا، ينفي أف تككف اآلية نصان عمى أٌف : الفتنة، كقد يقاؿ

فحتى تعتبر اآلية ٌنصان يجب أف تككف محٌددة المعنى ال مجاؿ . العدد تسعة عشر ىك ذكرل
ىذا باإلضافة . كلك كانت اآلية نصت عمى ذلؾ لما كقع فييا ىذا االختبلؼ أصبلن . لبلختبلؼ فييا

 تعتبر لفظان محكمان، إذ استكفت شركط النص المحكـ، ﴿عميها تسعة عشر﴾: إلى أٌف اآلية السابقة
فيي كاضحة في تككينيا مف مبتدأ ىك الضمير العائد ألقرب مذككر مناسب كىي النار ببل شؾ، 
كالخبر المككف مف عدد، كمما ال يخفى أٌف العدد محٌدد الداللة، فتسعة عشر تعني تسعة عشر، 

فاآليتاف تنصاف عمى أٌف عمى النار تسعة عشر، كىؤالء ال يمكف أف يككنكا تسعة عشر حرفان أك كممة 
عىمنا أصحابى الٌناًر إاٌل مالئكة(31)أك آية، يؤيد ىذا اآلية  ىذه الحقيقة ال تقبؿ التأكيؿ ﴾...﴿كما جى

ألٌنيا تتناكؿ أمران اعتقاديان، كىذا ىك منيج أىؿ السنة كالجماعة في التعامؿ مع النصكص المتعمقة 
. بالعقائد

 ال يقبؿ النسخ، كىذه اآلية كذلؾ، فبل يككنكف اليـك تسعة عشر كغدان قأفٌ " المحكـ"كمف صفات 
كاجب ال يمكف الجداؿ فيو، يؤيد ىذا اآلثار المركية عف مكقؼ - بحرفيتيا-ف، فاإليماف بيا كمعشر

كعميو فبل مجاؿ ألقكاؿ أخرل في . المشركيف مف اآلية بعد نزكليا، كقكؿ ابف مسعكد سابؽ الذكر
تفسيرىا كالقكؿ بأٌنيا حركؼ البسممة، أك تخصيص العدد تسعة عشر بسٌر خاٌص دكف غيره مف 

... األعداد
قد ربط بيف حركؼ البسممة كالعدد تسعة عشر، -رضي اهلل عنو-كأما قكليـ ما معناه إٌف ابف مسعكد

- بسـ اهلل الرحمف الرحيـ - مف أراد أف ينجيو اهلل مف الزبانية التسعة عشر فميقرأ :"فإٌنو قد قاؿ
-كما سبؽ، كىذا تصريح مف ابف مسعكد" ـفيجعؿ اهلل لو مف كؿ حرؼ منيا جنة مف كؿ كاحد منو

بأٌف التسعة عشر ىـ زبانية جيٌنـ، فإٌنو قد فيـ مف اآلية أٌف التسعة عشر ىـ خزنة - رضي اهلل عنو
جيٌنـ، كأرشد الناس إلى فضؿ البسممة بأٌف اإلنساف إذا قاليا تحميو مف خزنة جينـ بما يحٌصؿ المرء 

قد - بساـ. يستأنس بقكليما أفيؤيد رٌدم ىذا أٌف القرطبي كابف عطية المذم. مف أجر عظيـ عمى قكليا

                                                 

، (ىػ1416)كأبك حياف، . 186ص4، ج(ت.ب)كالزمخشرم، . 162ص14، ج(ىػ1408)الطبرم، : انظر مثبلن - 1
، 7-6كالخازف، ج.  66ص21، ج(ىػ1413)كالبقاعي،. 475ص4، ج(ىػ1407)ك ابف كثير، . 463ص5ج

كىؤالء جميعان لـ يذكركا . 162ص10، (ىػ1398)كاأللكسي . ، كتفسير البغكم بيامشو في نفس الصفحة148ص
ضميرىا، أم كما سقر كصفتيا إال تذكرة  (ىي)متصؿ بكصؼ سقر ك: خبلفان في ذلؾ إال صاحب الكشاؼ قاؿ

[. 186ص4، ج(ت.ب)الزمخشرم، ]" أك ضمير اآليات التي ذكرت فييا (لمبشر)
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مف سكرة  (30)كلـ يذكراه في تفسير اآلية . ذكرا قكؿ ابف مسعكد في تفسير البسممة كبياف فضميا
. المٌدثر

بياف معاني األلفاظ كدالالتيا لتفعيؿ النص عمى كضع - كبالرجكع إلى تعريؼ تفسير النصكص 
فيذا التعريؼ يكٌضح قاعدةن ىامة في التعامؿ مع األلفاظ بغض النظر عف درجة كضكحيا - يفيـ منو

كلـ يكف ىذا . كىك كجكب التقيد بما يفيـ مف النص ضمف ما كضع لو في العرؼ المغكم كالشرعي
حاؿ حساب الجٌمؿ في أم كقت مف األكقات، فحتى في قمة شيكع ىذا الحساب بيف العرب، لـ يكف 
مما يفيـ مف الٌنص، بدليؿ أٌنيـ كانكا دائمان بحاجة إلى اإلشارة إلى أٌف ىذه العبارة تحسب بحساب 

، إذف فحساب ...(فاركعكا هلل مع الراكعيف )ككاف تاريخو، ...فقد أٌرخت مات الشعر بعده: الجٌمؿ
الجٌمؿ لـ يكف مما يفيـ مف النصكص العادية دكف إشارة صريحة إليو، فكيؼ نيخضع لو آالؼ 

. فييا إلى استخداموالنصكص الشرعية المتكاترة كالصحيحة دكف أدنى إشارة 

محمد أحمد .الذم استدٌؿ بو أ..." ستككف فتف-"رضي اهلل عنو-ككذلؾ حاؿ االستدالؿ بحديث عمي 
كلكف ما ىك . نو في القرآف نبكءات حتى قياـ الساعةأكمف ىذا الحديث نعمـ : "سبلمة، حيث قاؿ

فكؿ حرؼ ككؿ آية ليا !!  نو الحساب القرآنيإ- العمـ الذم سيساعدنا عمى معرفة ىذه النبكءات؟
كبعمميات حسابية بسيطة , نزليا اهلل لتبلئمو كال تتغير لمكضع آخر أ,مكضعيا الخاص في القرآف

، فالحديث ليس فيو نٌص كال ظاىر كال مفسر كال محكـ في 1"!يمكننا فيـ تاريخ ما أك تحديد رقـ معيف
؟ شأف الحساب، فكيؼ يمكف اعتباره دليبلن عميو

 األلفاظ  ير الكاضحة- ب

:  كأما أقساميا فيي. 2كىي األلفاظ التي ال يتضح معناىا في بعض المدلكالت التي قد تدخؿ فييا

:  الخفي: أكالن 

كىك ما اشتبو معناه كخفي مراده بعارض غير الصيغة، بؿ مف تطبيقو عمى مدلكالتو، ال يناؿ إال 
 ﴿كىالٌساًرؽي كىالٌساًرقىةي فاقطىعكا أىيًديىهيما﴾-: تعالى-كدخكؿ النباش كالنشاؿ في قكلو . 3بالطمب

. 4(38:المائدة)

                                                 

 .2سبلمة، ص- 1
. 124، ص(ت.ب)أبك زىرة، - 2
. 241عبد الكاحد، ص. 168-167صص ص1، ج(ت.ب)السرخسي، : انظر- 3
 .242-232ص1، ج (ىػ1413)الصالح، : انظر- 4
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:  المشكؿ: ثانيان 

كىك الذم خفي معناه لسبب في ذات المفظ، كىنا يظير الفرؽ بينو كبيف الخفي؛ فالخفي يعرؼ المراد 
فيك احتماؿ في المفظ أك في األسمكب . 1منو ابتداءن، كأما المشكؿ فالخفاء يجيء مف ذات المفظ

﴿كىاٍلميطىمَّقاتي -: تعالى–كمعنى كممة قرء في قكلو . 2يجعؿ المعنى ال يفيـ إال بعد التأمؿ كالترجيح
بىٍصفى ًبأىٍنفيًسًهفَّ ثىالثىةى قيركءو﴾ . 3(228:البقرة) يىتىرى

:  المجمؿ: ثالثان 

كىك الذم ينطكم في معناه عمى عدة أحكاؿ كأحكاـ قد جمعت فيو كال يمكف معرفتيا إال بمبيف، فبل 
الصبلة، جاء األمر بإقامتيا في األمر بؾ. 4يمكف معرفة تفصيمو مف ذات المفظ إال بدليؿ يفصمو

. 5الكتاب، كجاء تفصيؿ أعماليا كأحكاميا في السنة المطيرة

:  المتشابو: رابعان 

كىك المفظ الذم خفيت داللتو عمى معناه بسبب في نفسو بحيث ال ترجى معرفتو في الدنيا، كلك 
ٌفان : ، كصفات اهلل عٌز كجٌؿ كأفعالو سبحانو كما في6كجدت قرينة تدٌؿ عمييا ٌبؾى كىالمىمىؾي صى جاءى رى ﴿كى

ٌفان﴾ كحكمو التكقؼ فيو، كتفكيض أمره إلى . (1:البقرة) ﴿ألـ﴾: ، ككالحركؼ المقٌطعة(22:الفجر) صى
. 7اهلل تعالى

إٌنو ال : كعمى الرغـ مف الخبلؼ في إمكانية معرفة المتشابو أك استحالة معرفتو، فبل يمكف القكؿ
: يكجد متشابو في القرآف الكريـ، كذلؾ لؤلسباب اآلتية

ـٌ : أٌف اآلية الكريمة أخبرت بذلؾ .1(1 مىٍيؾى اٍلًكتابي ًمٍنهي آياته ميٍحكىماته هٌف أ ؿى عى ﴿هيكى الذم أىٍنزى
ري ميتىشاًبهات﴾ (. 7: آؿ عمراف) الًكتاًب كىأيخى

                                                 

 .254ص1، ج(ىػ1413)كالصالح، . 168ص1، ج(ت.ب)السرخسي، : انظر- 1

 .168ص1، ج(ت.ب)السرخسي، : انظر- 2

 .129-128، ص(ت.ب)أبك زىرة، : انظر- 3

 .327ص1، ج(ىػ1413)كالصالح، . 164، ص(ت.ب)كالخضرم، . 168ص1، ج(ت.ب)السرخسي، : انظر- 4

. 164، ص(ت.ب)كالخضرم، . 169ص1، ج(ت.ب)السرخسي، : انظر- 5
 .332ص1، ج(ىػ1413)كالصالح، . 164، ص(ت.ب)كالخضرم، . 169ص1، ج(ت.ب)السرخسي، : انظر- 6
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بؿ ككثير مف - عٌز كجؿٌ -أٌنو مما ال شٌؾ فيو أٌف البشر ال يممككف اإلحاطة بصفات اهلل  .2(2
األمكر الغيبية التي جاء ذكرىا في القرآف الكريـ، فكما أٌف طاقة أجسادنا محدكدة في ىذه الحياة، 

 .فكذلؾ الحاؿ مع طاقة عقكلنا، كىذا يحتـٌ بقاء شيء مف المتشابو إلى يـك القيامة

أٌف ىذا مما ال يتعارض مع تعبد اهلل لنا بما نعممو كندركو، ألٌنو قد ثبت أٌف المتشابو بيذا  .3(3
المعنى ال يكجد شيء منو في النصكص الشرعية العممية كال يتعمؽ بو تكميؼ، فآيات األحكاـ 

ثـٌ إٌنو لما لـ يقع بيانو بالقرآف الصريح أك الحديث . 1كأحاديثيا خالية عف لفظ ال سبيؿ إلى معرفتو
مف غير ىذه الكجكه تسكر عمى ما ال -تعالى-الصحيح أك اإلجماع القاطع، فالكبلـ في مراد اهلل 

القسـ : كاآلية الكريمة بينت ذلؾ عندما قسمت الناس حسب مكقفيـ مف المتشابو إلى قسميف. يعمـ
ٍيغه فيتٌبعكف ما تشابه منه ابتغاء الفتنة كابتغاء تأكيمه﴾: األكؿ آؿ ) ﴿فأٌما الذيف في قيمكًبًهـ زى
بِّنا﴾: كالقسـ الثاني (7:عمراف ٌنا ًبًه كيؿٌّ مِّف ًعٍنًد رى ( 7:آؿ عمراف) ﴿كىالرَّاًسخكفى في اٍلًعٍمـً يىقكلكفى آمى

فإنكار اآلية عمى مف يٌتبعكف المتشابو ابتغاء تأكيمو دٌؿ عمى أٌف الصكاب اإليماف بو كما جاء 
كتفكيض عممو إلى اهلل، كلك كاف طمب تأكيؿ المتشابو أمر مستحٌب لما كصؼ بو اهلل تعالى الذيف 

كىذا يتفؽ مع اعتبار اآلية مف سكرة المٌدثر عدة أىؿ النار فتنة، ال لذات العدد، . 2في قمكبيـ زيغ
المراد : "كلكف ألٌنيا خبر عف أمر غيبي ال نممؾ إال اإليماف بو كما ىك، جاء في تفسير الفخر الرازم

مف الفتنة االمتحاف حتى يفكض المؤمنكف حكمة التخصيص بالعدد المعيف إلى عمـ الخالؽ سبحانو، 
كىذا . 4فيي سبب لفتنة الكافريف، كسبب ليقيف المؤمنيف. 3"كىذا مف المتشابو الذم أًمركا باإليماف بو

ذف فبل حاجة لمزيد بحث كتنقيب عف دالالت  أمر لسنا متعبديف إال باإليماف كالتسميـ بو كما جاء، كا 
. ال يعٌبر عنيا

 دالالت األلفاظ :المفظ باعتبار داللتهاإلعجاز العددم ك 4.3.12.1.2

: 5قٌسـ الحنفية الداللة إلى أربعة أقساـ ىي

 :عبارة النص (1

                                                 

. 245عبد الكاحد، ص: انظر- 1
. 166، ص(ت.ب)الخضرم، : انظر- 2
. 205ص29، ج(ت.ب)الرازم، - 3
. 463-462صص ص5، أبك حياف، ج184ص4الزمخشرم، ج: انظر- 4
-416صص ص1، ج(ب-ىػ1421)كالزركشي، . 208ص2كاإلحكاـ، . 237ص2، (ت.ب)السرخسي، : انظر- 5
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كىي داللة المفظ عمى المعنى المتبادر منو أصالةن أك تبعان، فالمفظ ال بٌد لو مف معنى مقصكد، كقد 
مىى اٍلمىٍكلكًد لىهي ًرٍزقيهيفَّ : كمثالو. 2كتسمى داللة المطابقة. 1يككف لو مع ذلؾ معنى غير مقصكد ﴿كىعى

تيهيٌف﴾ ًكٍسكى ، فإٌف معناه األصمي كجكب نفقة الكالدة المرضعة عمى األب، كىك (233:البقرة) كى
المقصكد األكؿ، كالمفظ يدٌؿ عمى اتصاؿ الكلد كاختصاصو بأبيو، فكأٌنو ممؾ لو، كىك معنى متبادر، 

. 3دكف أف يككف المقصكد األكؿ مف الكبلـ

 :إشارة النص (2

كىي داللة المفظ عمى ما لـ يكضع لو المفظ أصبلن كال تبعان، كلكٌنو معنى الـز لممعنى الذم كضع لو 
ياـً الرَّفىثي ًإلى ًنساًئكيـ﴾: كمثالو. 4المفظ، فيي مف قبيؿ داللة االلتزاـ ـٍ لىٍيمىةى الصِّ  ﴿أيًحؿَّ لىكي

، فإٌف ىذا الٌنص دٌؿ بعبارتو عمى إباحة الكقاع في كٌؿ لحظة مف ليالي الصياـ، كىك (187:البقرة)
المقصكد األكؿ مف المفظ، كيمـز منو صحة الصـك مع الجنابة فيما لك طمع الفجر قبؿ التمكف مف 

 .5االغتساؿ

 :داللة الٌنص (3

كىي داللة المفظ عمى ثبكت حكـ المنصكص عميو لممسككت عنو الشتراكيما في عمة الحكـ التي 
﴾-: تعالى-كمثاؿ داللة الٌنص قكلو . 6يفيـ كٌؿ عارؼ بالمغة أٌنيا مناط الحكـ  ﴿فىال تىقيٍؿ لىهيما أيؼٍّ

، كالعمة ىي اإليذاء، (أؼ)حيث يدٌؿ بعبارتو عمى النيي عف أف يقكؿ الكلد لمكالد  (23: اإلسراء)
كىي مكجكدة في أمكر أخرل أشٌد كالشتـ كالضرب، كىذا المفيـك المسككت عنو فحكمو التحريـ مف 

 .7باب أكلى

 :اقتضاء الٌنص (4

                                                 

 . 471ص1، ج(ىػ1413)الصالح، : انظر- 1
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كىي داللة المفظ عمى مسككت عنو ال يستقيـ الكبلـ إال بتقديره، كسميت بداللة االقتضاء ألٌف صحة 
ال يككف الكبلـ غير مطابؽ لمكاقع . 1كتسمى داللة االلتزاـ. الكبلـ تقتضي تقدير المسككت عنو، كا 

لىحـي الًخنزيًر﴾-:تعالى-كمثاليا قكلو  ـي كى ٍيتىةي كىالٌد مىٍيكيـ المى رِّمىت عى . 2(3:المائدة) ﴿حي

: اإلعجاز العددم كهذا الدالالت

. يثبت الحكـ بيذه الدالالت عمى كجو القطع ما لـ يصرفيا عف القطع احتماؿ تأكيؿ أك تخصيص
كذلؾ أٌف كبلن مف داللة العبارة كداللة اإلشارة يثبت المعنى فييا بنفس المفظ ككذلؾ داللة الٌنص يثبت 

كلكف ىؿ يثبت . بيا الحكـ قطعان إلضافتو إلى العمة المفيكمة مف الكبلـ لغة، كالثابت بالمغة قطعي
اإلعجاز العددم بأم مف ىذه الدالالت؟ 

أما تحكيؿ الحركؼ إلى أعداد، فبل يمكف أف يككف مف باب داللة عبارة النص ألٌف األعداد ليست 
. مف المعنى المتبادر مف نصكص القرآف ال أصالة كال تبعان 

، فيي مستبعدة أيضان، ألٌنو ليس مف الـز النصكص أف تدٌؿ  كأٌما إشارة الٌنص كىي المعنى البلـز
عمى أعداد معينة، فالنصكص ليا دالالتيا الخاصة المعركفة في المغة كالشرع كالتي ال تتأثر 

قبطني تعني .التي ذكرىا د" كمبيـ"فمف أيف جئنا بأٌف كممة . باستخراج أعداد منيا أك عدـ استخراجيا
ما كجو داللتيا عمى ذلؾ؟ ما ىك نكع الداللة ىنا؟ كأيف ما يشير إلى ىذا المعنى؟؟ كىؿ  (12345)

!!! يصٌح اعتبار التشابو بيف الحركؼ كاألرقاـ إشارة إلى المعنى المذككر

﴿كلتعممكا عدد السنيف :كحتى بعض النصكص ذات األىمية في المكضكع مثؿ قكلو تعالى
إٌف مثؿ ىذه اآليات يتـ تفصيميا ليتنبو أىؿ العمـ إلى : "بساـ جرار.، يقكؿ أ(12:اإلسراء) كالحساب﴾

شاراتيا، ككٌؿ ذلؾ في مقاـ النعمة، كبالتالي يتيح العمـ لئلنساف مجاالن أعظـ لبلستفادة مف  دالالتيا كا 
كمع التسميـ بأٌف ىذه اآلية تدعك إلى البحث في الككف كاالستفادة منو إلى . 3"إمكانات الككف البديع

ف تطٌمبت تعٌمـ الحساب، كاالستفادة منو في نكاحي الحياة  أٌف ىذا ال يميد لئلعجاز العددم، ألٌنيا كا 
المختمفة؛ إال أٌنيا ال تستمـز تطبيؽ ىذا الحساب عمى القرآف الكريـ، كال تستمـز عمى اإلطبلؽ تحكيؿ 

. حركفو إلى أعداد

                                                 

. 76ص1، ج(ىػ1408)الرازم، : انظر- 1
. 144-143صص ص، (ت.ب)أبك زىرة، : انظر- 2
 .54، ص(ىػ1420)جرار : انظر- 3
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كأٌما داللة الٌنص فإٌف أٌم عارؼ بالمغة ال يقكؿ بكجكد عٌمة مشتركة بيف الحركؼ كاألعداد، كال يكجد 
: في المغة العربية ما يجبر المرء عمى فيـ أعداد معينة مف ألفاظ عدا األلفاظ المباشرة المحٌددة بدقة

... ًبضعه، نىفىره : ، أك غير المحددة مثؿ...كاحد، اثناف، ثبلثة

كتبقى داللة االقتضاء التي تعني عدـ استقامة الكبلـ إال بتقدير كبلـ مسككت عنو، كمما ال يحتاج 
إلى نقاش أٌف الكبلـ قد استقاـ طكاؿ أربعة عشر قرنان كسيبقى كذلؾ دكف الحاجة إلى تقدير الدالالت 

 .العددية لتكضيحو

: 1كأما الجميكر فقد قسمكا الدالالت إلى قسميف

. داللة المنطكؽ (1. أ
 .داللة المفيـك (2. ب

فأٌما داللة المنطكؽ كىي ما دٌؿ عميو المفظ في محٌؿ النطؽ، فيقاؿ فييا ما قيؿ في الدالالت سابقة 
: 2الذكر، كأٌما داللة المفيـك كىي ما دٌؿ عميو المفظ ال في محٌؿ الٌنطؽ، فقسميا الجميكر إلى قسميف

. كقد سبؽ الحديث عنيا" داللة الٌنص"كىك ما يقابؿ : مفيـك المكافقة . أ(1
كىك أف يككف المسككت عنو مخالفان لممنطكؽ في الحكـ إثباتان كنفيان، فيثبت : مفيـك المخالفة . ب(2

 :4، كىك أنكاع3"دليؿ الخطاب"لممسككت عنو نقيض حكـ المنطكؽ بو، كىك ما يسٌمى بػ

a. مفيـك الصفة. 

b. مفيـك الشرط. 

c. مفيـك الغاية. 

d. مفيـك الحصر. 

e. مفيـك المقب. 

f. كىك ما يعنينا ىنا: مفيـك العدد. 

. 1 كمفيـك العدد ىك داللة المفظ المقيد لحكـ عند تقييده بعدد عمى ما يخالؼ الحكـ لممسككت عنو
كىك تعميؽ الحكـ بعدد مخصكص فإٌنو يدٌؿ عمى انتفاء الحكـ : مفيـك العدد: "1كفيو قاؿ الشككاني

                                                 

 .607ص1، ج(ىػ1413)الصالح، :انظر- 1

 .607ص1، جتفسيرالنصكص(ىػ1413)الصالح، - 2

 .609ص1، ج(ىػ1413)الصالح، - 3

 .617-610صص ص1، ج(ىػ1413)الصالح، : انظر- 4

 .617ص 1، ج(ىػ1413)الصالح، : انظر- 1
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، -أم أصحاب ىذا القكؿ–كالحٌؽ ما ذىب إليو األكلكف ...فيما عدا ذلؾ العدد زائدان كاف أك ناقصان 
كالعمؿ بو معمـك مف لغة العرب كمف الشرع فإٌف مف أمر بأمر كقيده بعدد مخصكص، فزاد المأمكر 
عمى ذلؾ العدد أك نقص عنو فأنكر عميو اآلمر الزيادة أك النقص، كاف ىذا اإلنكار مقبكالن عند كؿ 

كانت - مع ككنو نقص عنو أك زاد عميو–مف يعرؼ لغة العرب، فإف ادعى أٌنو قد فعؿ ما أيًمر بو 
. 2"دعكاه ىذه مردكدة عند كٌؿ مف يعرؼ لغة العرب

فيذا قكلو في مسألة االختبلؼ في مفيـك العدد، فماذا سيقكؿ فيمف يمغي العدد المنصكص عميو 
ٍلؼى : كيقكؿ إٌنو يدٌؿ عمى عدد آخر، فاهلل تعالى يقكؿ ٍمنا نكحان ًإلى قىكًمًه فىمىًبثى ًفيًهـ أىُى لىقىٍد أىٍرسى ﴿كى

ٍمسيفى عامان﴾ عند تفٌحص تكرارات األحرؼ في :"بساـ جرار يقكؿ.، ك أ(14:العنكبكت) سىنىةو ًإاٌل خى
ىك الفرؽ بيف مٌدة  (3)كالبلفت لبلنتباه أٌف الرقـ . مرات (3)تكرر  (ح)سكرة نكح، كجدنا أٌف الحرؼ 

، كمٌدة لبثو بعد (950)التي تتبادر إلى الٌذىف قبؿ التدقيؽ الفمكي أم - عميو السبلـ-لبث نكح 
 !3(..."953)التحقيؽ كىي 

ليست كذلؾ، أليس ىذا مخالفة صريحة لما نٌص عميو : كىك يقكؿ (950): اهلل يقكؿ! سبحاف اهلل
 !!كتاب اهلل تعالى

 :االستحساف: مسألة6.3.12.2

. 4ىك عٌد الشيء حسنان : االستحساف في المغة

. 1ىك عدكؿ المجتيد عف قياس جمي كاضح إلى قياس خفي: كفي االصطبلح

                                                                                                                                                 

 مصنفان، منيا 114ىك محمد بف عمي بف محمد الشككاني، مجتيد مف كبار فقياء اليمف، عمؿ بالقضاء، ذيكر لو - 1
، تكفي "الدرر البيية في المسائؿ الفقيية"ك" إرشاد الفحكؿ إلى تحقيؽ الحؽ مف عمـ األصكؿ"، ك"فتح القدير"تفسير
[ 298ص6، ج(ـ1979)الزركمي،: انظر].ىػ1250سنة 

 .182-181صص ص، (ت.ب)الشككاني،- 2

يقسـ عمماء الفمؾ السنة الشمسية إلى سنة :"كأٌما تحقيقو في الرقـ فيكضحو في قكلو. 70، ص(ىػ1419)جرار، - 3
ذا أخذنا متكسط السنة النجمية . يكمان  (365.2422)يكمان، كسنة مدارية مقدارىا (365.25636)نجمية كمقدارىا كا 

يكمان، كيقسـ عمماء الفمؾ السنة القمرية أيضان إلى نجمية  (365249)سنة ىك  (1000)كالمدارية، يككف عدد أياـ الػ
ذا أخذنا متكسط السنة النجمية كالمدارية . يكمان (354.36707)يكمان، كسنة مدارية مقدارىا  (327.85992)مقدارىا  كا 

. يكمان 348193(= 17056-365249)اآلف بإمكاننا أف نطرح . يكمان  (17056)عامان ىك  (50)يككف عدد أياـ الػ
سنة كليس  (953-)عميو السبلـ-كبيذا يتبيف لنا أٌف مدة لبثو . (953.28)سنة مدارية، ك(953.3)كىذا يساكم 

 [70-69، ص(ىػ1419)جرار، "]سنة كما ىك متبادر لمكىمة األكلى (950)

 .117ص13،ج(ت.ب)ابف منظكر، : انظر- 4
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أف كقؼ األراضي الزراعية أشبو بالبيع مف غيره، فكٌؿ منيما عبارة عف إخراج العيف عف : كمثالو
ممؾ صاحبيا، كحيث كانت الحقكؽ االرتفاقية، كحؽ الشرب كالمركر في بيع األراضي الزراعية ال 

تتبعيا إال بالٌنص عمييا عند العقد ككاف القياس الجمي أف ال تتبع تمؾ الحقكؽ في كقؼ تمؾ 
لكف المجتيد في . األراضي إال بالٌنص عمييا بجامع أٌف كبلن منيما إخراج العيف عف ممؾ صاحبيا

ىذا المقاـ عدؿ عف ىذا القياس الجمي إلى قياس خفي، حيث ألحؽ كقؼ األراضي الزراعية 
. 2بإجارتيا، بجامع أٌف كبلن مف الكقؼ كاإلجارة يفيد ممؾ االنتفاع بالعيف فقط

كلكف بغض النظر عف ىذا الخبلؼ في . 3كاالستحساف حجة عند الحنفية، كال يحتٌج بو عند الجميكر
! حكمو ىؿ يصمح االستحساف دليبلن عمى صٌحة اإلعجاز العددم؟

كاضح مف التعريؼ أٌنو ال بٌد مف تكافر عدة عناصر حتى يكجد االستحساف، فبل بٌد مف كجكد مسألة 
فقيية، كال بٌد مف كجكد حكميف أحدىما ناتج عف القياس الجمي، كاآلخر ناتج عف القياس الخفي، كلك 

حاكلت تطبيؽ ىذه العناصر عمى اإلعجاز العددم لما أمكف ذلؾ، إذ ال قياس في المسألة، كليس 
القياس دليبلن فييا سكاءن في ذلؾ القياس الجمي أك الخفي، فإف لـ يكف األساس الذم يبنى عميو 

. االستحساف كىك القياس مكجكدان فكيؼ يمكف أف يكجد االستحساف نفسو

كلكف بعض اإلخكة بعد االستماع إلى البحث حكؿ العاـ : "... كىذا ما يرٌد قكؿ األستاذ بساـ جرار
﴿فإذا طمب مني أف أحسب كفؽ حساب الجٌمؿ قكؿ اهلل تعالى في سكرة اإلسراء (ـ2022-ىػػ1443)

أك " اآلخرة"تقرأ " اآلخرة"كال يخفى أٌف كممة  ( 104:اإلسراء) جاء كعد اآلخرة جئنا بكـ لفيفان﴾
، أم تنقص ىمزة كالتي ىي في حساب الجٌمؿ تعتبر ألفان، كيمكف اعتماد ىذه القراءة ىنا ألٌف "ااٍلخرة"

بتأكيؿ مالىـ تستطع عميه ...﴿: الكبلـ ينتيي عندىا، فيستحسف التخفيؼ كما كرد في سكرة الكيؼ
ٍبران﴾...﴿: أٌما في النياية فقاؿ (78:الكيؼ) صبران﴾ مىيًه صى الحظ (82:الكيؼ) تىٍأكيؿي ما لىـ تىٍسًطٍع عى
. 4"(تسطع)ك (تستطع)كممة 

كيؼ يمكف القكؿ باالستحساف في ىذه المسألة، أيف المقيس كأيف المقيس عميو، كأيف القياس الجمي 
كأيف القياس الخفي؟؟ ثـٌ إٌف االستحساف ال يقبؿ دليبلن في القراءات، فمصادر ثبكت القراءة معركفة 
سبؽ ذكرىا، كأما مكضكع االستحساف فيك األحكاـ العممية فقط؟ كما أٌنو مما ال يخفى عدـ جكاز 

                                                                                                                                                 

 .158كعبد الكاحد، ص. 262، ص(ت.ب)أبك زىرة، : انظر- 1

 .159عبد الكاحد، ص: انظر- 2

 .160كعبد الكاحد، ص. 392-391، ص(ت.ب)الخضرم، : انظر3

. 83،  ص(ىػ1417)جرار - 4
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االختيار مف القراءات بشكؿ عشكائي، فإذا بدأ القارئ التبلكة فبل بٌد أف يتمك جميع الكممات كفؽ قراءة 
.  كاحدة

كليحذر المسممكف مف التكسع في االستحساف عمى ىذه الطريقة المتحررة مف أصكلو، فإٌف ىذا ما 
كلك جاز األخذ : "، كقاؿ1"إٌف االستحساف تمذذ: "منع اإلماـ الشافعي مف قبكلو دليبلن شرعيان، حيث قاؿ

باالستحساف في الديف، لجاز ألىؿ العقكؿ مف غير أىؿ العمـ، كلجاز أف يشرع مف الديف في كٌؿ 
كالشافعي ىنا ينبينا إلى نقطة ىامة كىي أٌنو ليس كؿ ما . 2"باب، كأف يخرج كٌؿ أحد لنفسو شرعان 

. يقبمو أىؿ العقؿ يقبمو أىؿ العمـ، فالشرع لو قكانينو المقدمة عمى قكانيف العقؿ

: االستقراء 4.3.12.3

. 3"تتبعيا لمعرفة أحكاليا كخكاٌصيا: مف استقرأ أم طمب القراءة، كاستقراء األمكر: "االستقراء لغةن 
ىك تصفح جزئيات أمرو كمي إلثبات حكميا لو، أك ىك االستدالؿ بثبكت الحكـ في : "كاصطبلحان 

. 4"الجزئيات عمى ثبكتو في األمر الكمي لتمؾ الجزئيات

: 5كىك نكعاف
. كيككف بتصٌفح جميع الجزئيات ما عدا الصكرة المتنازع عمييا: االستقراء التاـ (1
كيككف بتصٌفح أغمب الجزئيات ما عدا صكرة الٌنزاع مع بعض الصكر : االستقراء الناقص (2

 .األخرل

 عف خبرة كدراية بأصكلو كقكاعده، االستقرائياتجو عمماء الحضارة اإلسبلمية إلى المنيج كقد 
 بالعمـك الشرعية، كانتياءن بالعمـك العممي، ابتداءن  حركة التطكير فيكأحرزكا عمى أساسو تقدمان مممكسان 

التجريبية، كمما الشٌؾ فيو أٌنيـ استعممكا االستقراء في تفسير القرآف كبياف أحكامو، فاستقرؤكا مثبلن 
اآليات التي فييا دعاء متكصميف مف خبلليا إلى آداب الٌدعاء، كاستقرؤكا اآليات التي فييا أكامر 

، كاستقرؤكا اآليات التي تتحٌدث عف الجٌنة لمكصكؿ إلى كصؼ ...ليتكصمكا إلى داللة األمر فيو
كفي العصر الحديث نجد عمماء التفسير ييعممكف االستقراء في التفسير المكضكعي ... الجٌنة كىكذا

. لمقرآف، الذم ىك استقراء لآليات في مكضكع معيف كتفسيرىا

                                                 

. 507، ص(ت.ب)الشافعي، - 1
. 134، ص(ت.ب)الشافعي، - 2
 . 520ص4ج ،(ىػ1379 )رضا،- 3

 .917-916صص ص2، ج(ىػ1406)الزحيمي، - 4

 .917-916صص ص2، ج(ىػ1406)الزحيمي، - 5
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كلكف في كؿ األمكر سابقة الٌذكر كاف االستقراء تامان، كاالستقراء التاـ دليؿ ثابت عمى النتيجة، فيؿ 
يصح استدالؿ أصحاب اإلعجاز العددم باالستقراء عمى ما ذىبكا إليو، كىـ لـ يستنتجكا مظاىر ىذا 

بالطبع ال يمكف اعتبار ذلؾ استقراءن تامان، . اإلعجاز إال مف آيات قميمة مف كتاب اهلل حتى يكمنا ىذا
ٌنو قد ظير لعمماء االستقراء أنفسيـ أٌف االستقراء إذا لـ يشمؿ جميع الجزئيات إأكىنا ال بٌد مف القكؿ 

بمعنى ما ال يمكف إنكاره –ال يككف صدقو مطمقان، بؿ محتمبلن، كىذا يعني أٌنو ال يمكف اعتباره برىانان 
، فإذا لـ يعتبركه ىـ برىانان في عمكميـ الدنيكية، فيؿ نعتبره نحف برىانان 1-دكف الكقكع في التناقض

فيما يتعمؽ بكتاب ربنا المنػزه عف كٌؿ ما ىك ناقص أك معيب؟      

كيبلحظ المتتبع لئلحصاءات العددية التي قٌدميا الباحثكف في اإلعجاز العددم، أٌف غالبيتيا العظمى 
ف شمؿ االستقراء عددان كبيران مف أفراد األمر المستقرأ (غير تامة)استقراءات ناقصة  . حتى كا 

ٌمؿ في القرآف الكريـ : "بساـ. يقكؿ أ الذم ييمنا ىنا أف يعمـ القارئ الكريـ أٌف دليمنا عمى كجكد الجي
ذا لـ . يتمثؿ في استقراء القرآف؛ فإذا استطعنا أف نحشد األمثمة الكثيرة عمى كجكده، فإٌف ذلؾ يكفينا كا 

ٌجة، فيكفينا أف يطمع الناس عمى عجائب قرآنية ، كيظير جميان مف ىذه العبارة أٌف 2"ييعتبر ذلؾ حي
ال تفيد االستقراء التاـ، كبقية الكبلـ تشيد لذلؾ، "  نحشد األمثمة الكثيرة"االستقراء غير تاـ؛ ألٌف عبارة 

كىي أٌف النتيجة التي نحصؿ عمييا نتيجة ال تفيد القطع كال اليقيف، كغاية ما نحصؿ عميو ىك 
. كىذه قطعان ليست مف اإلعجاز"ميمىح العمـ"كىكذا نرجع إلى ما أسماه ابف عطية " عجائب قرآنية"

                                                 

، 1،مكتبة الجامعة العربية، بيركت، ط134-128محمكد فيمي زيداف، ص.االستقراء كالمنيج العممي، د:أنظر- 1
. ـ1966

2- http://www.islamnoon.com/ijazresearches.htm15/4/1427 .
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التناسؽ العددم كضكابطه : الفصؿ الخامس
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  مقدمة5.1

بعد ىذه الرحمة بيف صفحات مجمكعة مف أبرز األبحاث المنشكرة في اإلعجاز العددم، كبعد ما 
المغة القرآف كالسنة ك: قٌدمتو مف تحميؿ محتكاىا كعرضو عمى  أىـ مراجعنا في التعامؿ مع كتاب اهلل

ىؿ ىك ": اإلعجاز العددم"، ال بٌد مف تسجيؿ مكقؼ محدد اتجاه ما يسٌمى كالقرآف كالسنةالعربية 
حقان مف أكجو اإلعجاز؟ كىؿ ىك كجو مستقؿ بذاتو؟ أك يمكف اعتباره تابعان لغيره؟ كسكاء أكاف ىذا أـ 

ذاؾ فيؿ يترؾ األمر عمى الغارب لكٌؿ مف يريد أف يؤلؼ كيتكمـ فيو؟ أـ ال بٌد مف كضع ضكابط 
. ترٌشد التأليؼ فيو كتضعو في نصابو الصحيح؟ ىذا ما سأبينو في ىذا الفصؿ
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إعجاز عددم أـ إعجاز بياني  5.2: المبحث األكؿ

مف المعمـك أٌف القرآف الكريـ كتاب معجز، أعجز اإلنس كالجٌف منذ نزكلو إلى أف يرث األرض كمف 
كمقتضى اإلعجاز أف ال يستطيع أحد تحقيؽ مظير . عمييا عف اإلتياف بمثؿ أقصر سكرة منو

اإلعجاز في كبلـو آخر، فمما ذكر العمماء اإلعجاز البياني مظيران مف مظاىر إعجاز القرآف الكريـ 
كاف قد ظير لمناس جميعان عجزىـ عف تقميد ببلغة القرآف كبيانو، انطبلقان مف ىذه الحقيقة فبل أرل 

: مظيران مف مظاىر اإلعجاز، لؤلسباب اآلتية" اإلعجاز العددم"اعتبار ما يسمى بػ
أنيا مقركنة بالتحٌدم، كلـ يقع التحدم باألعداد في - كما سبؽ-مف أركاف تعريؼ المعجزة  (1

في حيف كقع . القرآف الكريـ، كلـ ييطمب مف الناس اإلتياف بأنظمة عددية كالتي في القرآف الكريـ
" مفتريات"التحدم ببياف القرآف حيف أعفاىـ اهلل مف محتكل ما يأتكف بو مف الكبلـ، فقبؿ منيـ آيات 

﴾:بشرط أف تككف مثؿ القرآف، قاؿ تعالى ياتو رو مِّثًمًه ميٍفتىرى  ﴿أىـ يىقكلكفى اٍفتىرااي قيؿ فىٍأتكا ًبعىشًر سيكى
افترل القرآف ككذب في نسبتو إلى - صمى اهلل عميو كسٌمـ-محمد : أنتـ تقكلكف"فالمعنى . 1(13:ىكد)

اهلل تعالى، كمع ذلؾ تعترفكف أٌنو بياف بميغ فصيح رائع، فأتكا بعشر سكر مف تأليفكـ كبيانكـ، ىي 
. 2!"مفتريات مكذكبات، لكٌنيا مثؿ ىذا القرآف في سمك بيانو كركعة أسمكبو

" أمر خارؽ لمعادة كالمألكؼ مف السنف كالقكانيف الككنية"مف أركاف تعريؼ المعجزة أيضان أٌنيا  (2
كاألنظمة العددية ميما كانت معقدة فيي ليست خارقة لمعادة فقكانيف األعداد معركفة، كتحميميا 

فضبلن عف االستعانة –كتركيبيا أمر ميسر، كىي لذلؾ قابمة لمتقميد، يمكف لمعقؿ البشرم كحده 
المتسمسبلت "أف يأتي بمثميا، كقد أكردت سابقان أمثمة تدٌؿ عمى ذلؾ، فػ- بالحاسب اإللكتركني

اإلتياف بحرؼ "ك"العبارات التي ليا داللة عمى أعداد معينة كفؽ حساب الجٌمؿ"ك" التراميز"ك"العددية
، كٌميا أمكر قابمة لمتقميد، بؿ إٌف التعامؿ مع ىذه المظاىر باعتبارىا مظاىر "كاحد ضمف عدد معيف

إعجاز أٌدل إلى تعدية اإلعجاز مف القرآف إلى غيره، كال عجب، فيذا أمر قد فعمو أصحاب اإلعجاز 
كمرة ". حطيف"ك" صبلح الديف"العددم مرة عندما أدخمكا إلى حساباتيـ عبارات مف المغة العربية كػ
 . 3محمد أحمد سبلمة كغيره.عندما أدخمكا إلى حساباتيـ عبارات مف كتب أىؿ الكتاب كما فعؿ أ

كال حتى أكثرىا، في -أٌنو لـ يثبت حتى يكمنا ىذا كجكد إعجاز عددم في كٌؿ آيات القرآف الكريـ (3
. حيف أٌف اإلعجاز البياني كجو جمي في كٌؿ اآليات ككفؽ كٌؿ القراءات كميما اختمفت أكجو الرسـ

كىذا ال نجده في اإلعجاز العددم، فعمى فرض التسميـ بكجكده في اآليات التي تحٌدثكا عنيا، فماذا 
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نفعؿ في اآليات التي لـ يستطيعكا ربطيا بأٌم نظاـ عددم، ىؿ ىي خالية مف ىذا الكجو مف أكجو 
 .أـ نعٌمؽ البٌت في أمرىا إلى حيف إثبات كجكد مثؿ ىذا النظاـ أك عدـ كجكده. اإلعجاز

 . قائـ عمى التحكـ ، كال تكجد لو قكاعد كأسس يقـك عمييا في معظموأنو (4

ليذا ال يمكف التسميـ بككف ىذه األنظمة العددية كجيان مف أكجو إعجاز القرآف الكريـ، لعدـ صبلحو 
لذلؾ، كىذه األنظمة ليست إال جزءان مف اإلعجاز البياني، فإٌف مجيء آيات القرآف كفؽ ىذه األنظمة 
مع المحافظة عمى نفس الدرجة مف الفصاحة كالببلغة كالبياف ىذا ىك اإلعجاز، أٌما األنظمة العددية 

صبلح . كلكف في نفس الكقت أتبع ما تبناه األستاذ الكريـ د. بحٌد ذاتيا ال تصمح ألف تككف إعجازان 
﴿إنَّا كؿَّ -:الخالدم في عدـ إنكار كجكد تناسؽ عددم في القرآف تمشيان مع اإليماف بقكؿ اهلل تتعالى

﴾ مىقنااي ًبقىدىرو . 1(49:القمر) شىيءو خى

ميمح التفسير كليست مف متيف "كىذا القكؿ يتفؽ مع رأم ابف عطية حيف اعتبر ىذه الحسابات مف 
كطرائفو، " ميمىح العمـ "  كأقصى ما يقاؿ فيو إنو مف : "القرضاكم حيف قاؿ.، كالذم أيده د2"العمـ

. 3"كليس مف صمبو كلبابو
 .4ناصر الماجد الذم سبؽ تكضيح رأيو.كممف أيده كذلؾ د
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 ضكابط التناسؽ العددم  5.3:المبحث الثاني

عمى الرغـ مف التسميـ بإمكانية كجكد تناسؽ عددم، كعدـ كجكد ما يمنع ذلؾ، إال أٌف األمر ال يمكف 
أف يترؾ عمى الغارب، فبل بٌد مف االلتزاـ بضكابط تحكـ البحث في ىذا األمر كتككف ميزانان ثابتان 

: تكزف بو النتائج التي قد يعرضيا الباحثكف فيو، كمف ىذه الضكابط

:   أف يتصٌدل لدراسة التناسؽ العددم أهؿ العمـ كاالختصاص5.3.1:أكالن 

إٌف مما يبلحظ عمى أمة اإلسبلـ في ىذا العصر التساىؿ الكاضح في أمكر دينيا، فترل الناس 
يستمعكف ألم متحٌدث في أمكر الديف عبر الفضائيات كيقرؤكف لكؿ كاتب عبر اإلنترنت كغيرىا مف 
كسائؿ االتصاؿ المعاصرة، كيأخذكف ما يعجبيـ مف حديثو دكف االلتفات إلى مدل أىميتو لمقياـ بيذه 

كالتساىؿ كاقع مف قبؿ المتحٌدثيف أنفسيـ، فتراىـ يقبمكف عمى اإلفتاء كاالجتياد قبؿ أف ترسخ . الميمة
العمـ الذم ال بٌد منو لذلؾ، فكاف ىذا الحاؿ مف المصائب التي ابتميت بيا أمتنا في ىذا في أقداميـ 
. العصر

ككاف ال بٌد لي في تقديـ نتائج ىذه الرسالة مف التنبيو إلى ىذه المسألة الخطيرة كدعكة المسمميف إلى 
 في دينيـ تمامان مثمما صأف ينظركا عمف يأخذكف دينيـ، كأف ال يقبمكا الرأم إال مف ذكم االختصا

كاآلثار . أٌنيـ ال يقبمكف الرأم إال مف أىؿ االختصاص في حكائجيـ الدنيكية، فديننا أكلى بذلؾ
السمبية ليذه الظاىرة أخطر مف أف يحاط بيا في مثؿ ىذا المبحث، كلعٌؿ مما يشير إلييا قكؿ عمر 

ما أخاؼ عمى ىذه األٌمة مف مؤمف ينياه إيمانو، كال مف فاسؽ بٌيفه فسقو، كلكٌني -:"رضي اهلل عنو–
ـٌ تأكلو عمى غير تأكيمو ، فإٌف مجرد قراءة 1"أخاؼ عمييا رجبلن قد قرأ القرآف حتى أذلقو بمسانو، ث

: 2القرآف ال تكفي لمخكض في تفسيره، كلذا قسـ العمماء الرأم في كتاب اهلل إلى قسميف

قسـ جارو عمى مكافقة كبلـ العرب كمناحييـ في القكؿ، مع مكافقة الكتاب كالسنة، كمراعاة سائر  (1
. شركط التفسير، كىذا ىك الرأم الجائز ببل شؾ

قسـ غير جارو عمى قكانيف العربية كال مكافؽ لؤلدلة الشرعية، كال مستكؼو لشرائط التفسير، كىذا  (2
 .ىك مكرد النيي كمحٌط الذـ

كلكي يككف التفسير مف القسـ األكؿ المقبكؿ فبل بٌد لقائمو مف أف يممؾ أدكاتو مف العمـ بالكتاب 
كالسنة كاألدلة الشرعية كقكانيف المغة كشرائط التفسير، كما عدا مالؾ ىذه األدكات فبل يؤخذ برأيو إال 
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بعد الدراسة كالتمحيص، كال يكفي المتكمـ في الديف أف يككف مف أصحاب العقكؿ النيرة المختًرعة، 
. حتى يككف مف أصحاب العمـ الذم ال بٌد مف خضكع العقؿ لو

كقد رأينا في ىذه الرسالة بعض النماذج لبلبتعاد عف بعض األصكؿ التي البٌد منيا في التعامؿ مع 
كتاب اهلل، ككاف االبتعاد عنيا نتيجة لعدـ العمـ بأىميتيا، كما رأينا في إىماؿ بعضيـ لمغة العربية، 
أك نتيجة لمتكسع في أصكؿ أخرل كما رأينا مثبلن في استعماؿ االستحساف في القراءات، أك األحاديث 

-. تعالى–الضعيفة في تفسير كتاب اهلل 

فيذه فرصة أيضان لدعكة مف يظير لو رأم في كتاب اهلل أف ال يسارع إلى نشره كعرضو عمى العامة 
حتى يعرضو عمى أىؿ العمـ فيقركه، أك يسعى بنفسو إلى أف يصؿ درجة مف العمـ الشرعي تؤىمو 

.  لمحكـ عمى ما يراه

: تحديد قكاعد منهجية ثابتة لمعٌد كاإلحصاء : ثانيان 5.3.2

مٌر في ىذه الرسالة عدد مف األمثمة التي تبيف افتقار اإلحصاء في اإلعجاز العددم إلى قكاعد 
: منيجية ثابتة يتـٌ اتباعيا في كٌؿ العمميات الحسابية، مف ذلؾ مثبلن 

a. الكاردة في قكلو " رحيـ"رشاد خميفة قد تجاىؿ في عىٌده تكرار كممة الرحيـ كممة . أٌف د
ؤكؼه رىحيـ﴾:تعالى صمى اهلل عميو -بحجة أنيا خاصة بسيدنا محمد  (128:التكبة) ﴿باٍلميٍؤًمنيفى رى
﴿بئس االسـ الفسكؽ بعد : الكاردة في قكلو تعالىاالسـكممة " اسـ"،في حيف أنو عٌد في تكرار-كسمـ

ـٌ " رحيـ"فما القاعدة التي سكغت ىنا إىماؿ كممة . 1(11:الحجرات) اإليماف﴾ المطابقة لمكممة التي ت
الكاردة في " بسـ"المخالفة لرسـ كمعنى " االسـ"إحصاء كممة نفسو الكقت نفس إحصاء تكرارىا، كفي 

!! البسممة
b. كمشتقاتيا  (الحياة)عبد الرزاؽ نكفؿ، فيقكؿ إٌف تكرار كممة .يحصييا د: الحياة كالمكت

كىك في ىذا لـ يحص مشتقات كممة . مرة (145)كمشتقاتيا كيساكم  (المكت)يساكم تكرار كممة 
أك ألنو أحصى ما يخص - كما يقكؿ ىك–2مكضعان ألنو أحصى ما يخص الخمؽ (33)الحياة في 
( 14)حياة األرض كالبمد: ، كمف المكاضع التي لـ يحصييا-كما يقكؿ صدقي البيؾ-3اإلحياء هلل 

﴿ًإذا -تعالى- مرة،اإلحياء لغير اهلل، مرة لعيسى كمرة لنمركد، اإلحياء بمعنى مجازم كما في قكلو 
 (!الحيكاف)، كمرة كاحدة كممة (24:األنفاؿ) دىعاكيـ ًلما ييٍحًييكيـ﴾
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c. عبد الرزاؽ نكفؿ إٌف مجمكع تكرار الكممات.كأسماء الرسؿ، فقاؿ د.. نبي كرسكؿ كبشير كنذير :
نبي، رسكؿ، نذير، بشير، كمشتقاتيا يساكم مجمكع تكرار أسماء الرسؿ في كتاب اهلل، كيساكم 

مرات مع أسماء أنبياء اهلل  (8)كىك ( ناقة اهلل)كالعجيب أٌنو أحصى تكرار عبارة . مرة (518)
 1.صدقي البيؾ، ككافقو عميو مكقع األرقاـ عمى اإلنترنت.كرسمو، أنكر عميو ذلؾ أ

d. مىف أىصدىؽي ًمفى اً قيالن﴾عبد الدائـ كحيؿ في قكؿ اهلل تعالى. يقكؿ ـ إذا ما "(: 122:النساء) ﴿كى
في ىذا النص الذم يتحدث عف اهلل كجدنا سبعة أحرؼ بالضبط،  (اهلل)إذا ما قمنا بعٌد حركؼ اسـ 

 : ، كالمجمكع1=  ، عدد حركؼ الياء 3=  ، عدد حركؼ البلـ 3= فعدد حركؼ األلؼ 

 .      أحرؼ 7 = 1 + 3 + 3

فمك قمنا ! ، بؿ إف تكرار ىذه الحركؼ ىك مف مضاعفات السبعة أيضان 7ليس المجمكع فقط يساكم 
، 7كىذا مف مضاعفات الرقـ  (133)  لتىشٌكؿ لدينا عدد ىك 1-3-3بصٌؼ ىذه األرقاـ صفٌا، أم  

فينا اعتمد أسمكبان جديدان إضافة إلى األساليب الكثيرة التي استعمميا . 2("19× 7)فيك يساكم 
 .  الباحثكف في اإلعجاز العددم

لماذا نجمع في بعض األحياف كنطرح في أحياف أخرل، لماذا نضرب في أحياف كنقسـ في حاالت 
؟؟ ....أخرل، لماذا نأخذ الرقـ بدقة في حاالت كنقربو في حاالت أخرل

إٌف كثرة أساليب اإلحصاء كعشكائيتيا تحتـٌ تحديد قكاعد لمعٌد، كىذه القكاعد ال بٌد أف تكىضح أسس 
: اإلحصاء، كمنيا

متى نجمع؟ متى نطرح؟ متى نضرب؟ متى نقسـ؟ : متى نستعمؿ كبلن مف العمميات الحسابية (1.1
 .....متى نحسب الجذر التربيعي؟

لماذا ال نمتـز بالعمميات الحسابية المقررة في عمـك الرياضيات كاإلحصاء؟ كلماذا نتعٌداىا  (2.2
إلى عمميات مخترعة ليس ليا مستند عممي كصٌؼ األعداد بعضيا بجكار بعض كاعتبارىا عددان 

 كاحدان؟؟ كىؿ يمكف أف يقبؿ منا ىذا التعٌدم؟؟

متى نكتفي بمجٌرد العٌد، كمتى نتعداه إلى العمميات الحسابية؟؟ كمتى نستعمؿ حساب  (3.3
الجٌمؿ؟ كمتى نستعمؿ القيـ الترتيبية لمحركؼ؟ كمتى نستعمؿ الترتيب اليجائي، كمتى نستعمؿ 

 -.إف قيًبؿ استعماليا أصبلن -الترتيب األبجدم؟؟
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كأساليب أخرل كثيرة رأينا كيؼ عٌدد في استخداميا أصحاب اإلعجاز العددم ال بٌد مف تقعيدىا بدقة 
أٌما أف يترؾ األمر ببل ضكابط، كأف يتحٌكؿ البحث في اإلعجاز العددم .  في التناسؽ العددممتناىية

إلى مجٌرد تفتيش عف أعداد ييدؼ إلييا الباحث، فيذا أمر غير منضبط ال يقبمو شرع كال عقؿ، 
. كليس مما يميؽ بكتاب اهلل الذم يسره اهلل لمٌذكر، كفٌصؿ آياتو لكؿ طالب ىداية كعمـ

 
. إتباع قكاعد منهجية ثابتة في التعامؿ مع المغة 3.:ثالثان 5.3 :المطمب الثالث

مف أبرز المبلحظات التي تظير في أكثر الكتابات الخاصة باإلعجاز العددم ىك ذلؾ التنكع في 
. مناىج التعامؿ مع قضايا المغة

عبد الرزاؽ نكفؿ الكممات كمرادفاتيا لـ تكف ىناؾ قاعدة ثابتة لتحديد معنى .فمثبلن عندما أحصى د
كحدكد ىذه الكممة، أك تحديد العبلقات بيف الكممات، فمماذا عٌد الضبلؿ مرادفان لمكفر، كلماذا " مرادؼ"

المقابمة بيف المسمميف كالجياد تحديدان، كالحرب كاألسرل، كالشكر كالقميؿ، كالمصير كأبدان كاليقيف 
 االنطفة كالطيف المتاف قابميـ: بمشتقاتو، ثـ ما العبلقة بيف بعض الكممات التي جعميا متقابمة مثؿ

؟؟ ...بالشقاء كمشتقاتو، كالسمطاف كاالبتبلء، 

كحتى في إحصاء المفظة نفسيا ال تكجد قاعدة ثابتة؛ فبينما يحصي الكممة بمشتقاتيا في بعض 
األمثمة، نجده يتحكـ في ىذه المشتقات في أمثمة أخرل، فمثبلن عندما عد مشتقات اإلسبلـ لـ يعد 

ككما في إحصاء السيئات كالصالحات؛ . 1بحجة أنيا ال تثبت اإلسبلـ لممخاطبيف" أأسممتـ"كممة 
ألنو ال يريد " عالج"كمشتقاتيا التي بمعنى " صالح"حيث لـ يحص مف مشتقات الصالحات اسـ النبي 

في الكقت ذاتو لـ يحص كممة الحسنات باعتبارىا  ! 2إحصاء الكممات التي ال تعني العمؿ الصالح
.  ضد السيئات

الميـ في األمر أف يتحصمكا عمى عدد متساكو بأم طريقة كانت، حتى كلك أٌدل ذلؾ إلى إخراج كممة 
... ينطبؽ عمييا المطمكب، أك إدخاؿ كممة ال ينطبؽ عمييا المطمكب 

... ككاهلل إٌف القرآف لغني عف مثؿ ىذه التكمفات
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كممة " ما لـ"ككذلؾ األمر مع إحصاء الكممات، فأحصى بعضيـ كرشاد خميفة بعض العبارات مثؿ 
كلك . ، كىك أمر تأباه المغة، كذلؾ في إحصاء عدد كممات أكؿ القرآف نزكالن مف سكرة العمؽ1كاحدة

.  اعتبرناىا كممتيف لكاف عدد كممات أكؿ ما نزؿ مف سكرة العمؽ عشريف كممة

عند إحصاء الكممات ال نحصي الحرؼ الكاحد : "بساـ.كيظير التعارض جميان فيما بينيـ عندما يقكؿ أ
ألٌف مثؿ ىذه األحرؼ ال ترسـ منفردة، بؿ تمحؽ  (ك، ؼ،ب)كلك كاف يحمؿ معنى في نفسو، مثؿ 

. 2"دائمان في الكممة التي تمييا

سكؼ نعتبر كاك العطؼ كممةن مستقمة عما قبميا كما بعدىا، : "عبد الدائـ كحيؿ.في حيف يقكؿ ـ
ال ينضبط إال عمى  (7)كالسبب في ذلؾ ىك أٌف النظاـ الرقمي الذم سنراه كنممسو، كالقائـ عمى الرقـ 

؟    3" ىذا األساس

حرفان كاألستاذ 28كحتى أساس المغة كىي الحركؼ، لـ يتفقكا عمى عددىا، ففي حيف اعتبرىا بعضيـ 
. كاألستاذ صدقي البيؾ-29العزايزة، عٌدىا آخركف 

إذف فبل بٌد مف قاعدة تحٌدد األمكر المغكية، ألٌننا لك بقينا عمى ىذا المنكاؿ سنجد مئات الكممات 
. المتساكية في عدد مرات كركدىا، ليس في القرآف فقط، بؿ كفي أم كتاب آخر

 
اعتماد منهجية ثابتة في عٌد اآليات كالسكر كالحركؼ  : رابعان 5.3.4

ظ عدـ انضباطو لدل الكتٌاب في اإلعجاز العددم، كقد عرضت الكثير مف ىذه  كىذا أيضان مما يبلحى
عبد الرزاؽ .كمثالو قكؿ د. المناىج، فيـ تارة يعٌدكف حركؼ اآلية كاممة كأحيانان أخرل بعض اآلية

نجدىا قد .. الديف عند اهلل اإلسبلـ.. كالبدييية العقمية كالتي منطكقيا.. ىذه الحقيقة الدينية :"نكفؿ
ما اٍختىمىؼى اٌلذيف أيكتكا " ﴿:جاءت في القرآف الكريـ في النص الشريؼ إٌف الٌديفى ًعٍندى ا اإًلٍسالـ كى

مف يىٍكفير ًبآياًت اً فإٌف اى سريعي الحساب ـي بىٍغيان بىينىهيـ كى آؿ )﴾ الكتابى ًإال ًمف بىٍعًد ما جاءىهيـ اٍلًعٍم
ذا تدبرنا حركفيا نجدىا .  مف سكرة آؿ عمراف19أم في اآلية رقـ  (19:عمراف ثـ . 4"حرفان 19كا 
تماـ نعمتو عميو ما نصو:"يقكؿ ﴿اٍليىٍكـى : كيقكؿ اهلل سبحانو كتعالى عف فضمو بإكماؿ الديف لمناس كا 

رىضيتي لىكيـ اإًلسالـى دينان﴾ مىٍيكيـ ًنٍعمىتي كى كلك تدبرنا القكؿ . (3:المائدة) أىٍكمىٍمتي لىكيـ دينىكيـ كىأىٍتمىٍمتي عى
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فيك . 1"حرفان تشير إلى كماؿ الديف كتماـ النعمة19نجد أف حركفو- كرضيت لكـ اإلسبلـ دينان -الكريـ
في اآلية األكلى بينما عٌد حرؼ الكاك في اآلية الثانية، ىذا مع أٌف ارتباط " إفٌ "لـ يعٌد حرفي كممة 

حرؼ التككيد بالجممة أقكل إذ أٌنو جزءه مف معناىا، أما حرؼ العطؼ فكجكد الجممة السابقة ىك 
أك أف يحذؼ حرؼ  (21)فيصبح عدد حركفيا " إفٌ "كبالتالي فإٌما أف يحصي حرفي ! الداعي لكجكده

. حرفان  (18)الكاك مف العبارة األخرل فيصبح عدد حركفيا 

حسيف .ككذلؾ الحاؿ مع عٌد اآلم، فكانت البسممة تعٌد تارة كتترؾ تارة أخرل كما مٌر في كتاب أ
.  2سميـ

ككاف بعضيـ يحسب بحساب الجٌمؿ اآلية تارة كبعض اآلية تارة أخرل كالشيخ النكرسي، عندما 
مىؽ﴾حسب جٌمؿ  ( 4:الفمؽ) ﴿النَّفاثاًت ًفي العيقىًد﴾بينما حسب جٌمؿ  (2:الفمؽ) ﴿ًمٍف شىرِّ ما خى
﴾فاستثنى منيا  . 3 في الثانية﴿كمف شرِّ

محمد سعيد، في عرضو لآليات المككنة مف سبعة أحرؼ .كالكثير مف ىذه األمثمة نجدىا في كتاب أ
سىنىة﴾: فكاف مما ذكر في ذلؾ ًة كىاٍلمىكًعظىًة اٍلحى بِّؾى ًبالًحكمى ﴿قيٍؿ (125: الٌنحؿ) ﴿أيٍدعي ًإلى سىبيًؿ رى

مىٍيكيـ﴾ ٌبكيـ عى ٌرـى رى كىاتاف ليستا آيتيف كاممتيف، ككجدنا يجمع بيف  (151:األنعاـ) تىعالىكا أىٍتؿي ما حى
ؽٌّ مَّعمكـه :اآليتيف، فكاف مما ذكر ﴾. ﴿كىاٌلذيفى ًفي أىٍمكاًلًهـ حى . 4(25-24:المعارج) ًلمٌساًئًؿ كىاٍلمىٍحرـك

كمظاىر عدـ ثبات المنيجية في العٌد المباشر لمحركؼ كالكممات كاآليات كثيرة في كتب اإلعجاز 
محمد .بساـ كأ.العددم، حتى ظيرت نتيجة لذلؾ بعض التناقضات فيما بينيـ، كالذم كقع بيف أ

- ـ2024 أك2023سبلمة بزكاليا عاـ .ـ، كتنبأ أ2022بساـ بزكاؿ إسرائيؿ عاـ .سبلمة، حيف تنبأ أ
عبد الدائـ كحيؿ في العدد األساس في .بساـ جرار ـك. أك كالذم ظير بيف أ. 5-مما سبؽ عرضو

 رياضيان مدىشان ان ءءإٌف ىناؾ بنا: "(19)اإلعجاز العددم في القرآف الكريـ، فاألكؿ قاؿ عف الرقـ 
ٌف ىناؾ ما يشير إلى أٌنو . (19)يتعمؽ بالكممات كالحركؼ القرآنية، كيقـك عمى أساس مف الرقـ  كا 

قاؿ الثاني . 6"كيدىشؾ في ىذا الكتيب أف تكتشؼ أٌنو قانكف في التاريخ أيضان . أساس في عالـ الفمؾ
كالجكاب عف ىذا التساؤؿ سيككف مكضكع بحثنا ىذا حيث تتجٌمى أمامنا كألكؿ (: "... 7)عف العدد 

ـ يقـك  مرة حقائؽ رقمية تثبت بشكؿ قاطع كجكد بناء رقمٌي آليات القرآف العظيـ، ىذا البناء الميحؾى ى
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ما ىك اليدؼ مف كجكد ىذا البناء : كمف جديد تبرز عدة أسئمة مثؿ. عمى الرقـ سبعة كمضاعفاتو
فإذا . 1" عف اإلتياف بمثؿ ىذا البناء المذىؿ ؟في القرآف، كلماذا الرقـ سبعة، كىؿ يعجز البشر فعبلن 

 !كاف االختبلؼ قد ظير في مسألة أساسية كيذه، فكيؼ ببقية المسائؿ الفرعية

فبما أٌف المقصكد مف دراسة األعداد في القرآف تجمية اإلعجاز، إذف فبل بٌد مف التحديد الدقيؽ لطرؽ 
. العٌد كأسسو المعتمدة ككيفية حساب األعداد أينما كانت
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 . انسجاـ النتائج مع جميع القراءات:خامسان 5.3.5

، فبل تفاكت بينيا ال في ثبكت كال  نفسياالدرجة ببنفسالقراءات المتكاترة قطعية الثبكت، ككٌميا معجزة 
إعجاز، كالتصديؽ بيا كاجب، كمخالفتيا حراـ، كعميو فإٌنو ال بٌد مف مراعاة القراءات المتكاترة لمقرآف 
الكريـ، فبل يجمع بيف القراءات بأف تيعٌد الكممة كفؽ قراءة ما كتعٌد األخرل كفؽ قراءة مختمفة، بطريقة 

 .انتقائية، كال يؤخذ بالنتائج التي تختٌؿ مف قراءة إلى أخرل

 مثاالن منيا بساـ جرار. أكاألمثمة عمى النتائج التي تختٌؿ بسبب االختبلؼ بيف القراءات كثيرة ذكر لنا 
، فقاؿ إنو (104:اإلسراء )﴾فًإذا جاءى كىٍعدي اآلًخرىًة ًجٍئنا ًبكيـ لىفيفان ﴿-: تعالى-جٌمؿ قكلو في حساب 

 مما سبؽ التعميؽ "!!بحذفيا (2022)بإثبات اليمزة، كيساكم ( اآلخرة)إذا قرئت  (2023)يساكم 
.  1عميو

ذا قبمنا ىذا المبدأ كىك األخذ بقراءة ما ألٌنيا تؤدم إلى نتيجة أفضؿ، فإٌف ىذا سيؤدم إلى إلغاء  كا 
كثير مف النتائج التي ستختمؼ تبعان لمقراءة المٌتبعة، كخاٌصة عندما تتعٌمؽ الحسابات بحرؼ كاليمزة 

يقرأىا بعضيـ ككرش " يؤمنكف، بئس، فأتكىفٌ "التي تبٌدؿ بغيرىا في أكثر مف قراءة، فكممات مثؿ 
، كىنا ألخص 2"يكمنكف، بيس، فاتكىفٌ "كأبي جعفر بإبداليا حرفان مشابيان لحركة الحرؼ السابؽ، فتقرأ 

: طرؽ حساب اليمزة التي مٌرت بنا منذ بداية الرسالة

حسابيا ىمزة كما تمفظ في ركاية حفص عف عاصـ، كقيمتيا في حساب الجٌمؿ تساكم قيمة  .1
 :تساكم كفؽ حساب الجٌمؿ" بئس: "كعميو فكممة مثؿ األلؼ كتساكم كاحد، 

.  كفؽ المغربي303=300+1+2 كفؽ الحساب المشرقي  ك   63=2+1+60

حسابيا ياء كما ىي في الرسـ العثماني ككما تمفظ في ركاية كرش، كقيمة الياء تساكم عشرة،  .2
 ":بيس"كعميو تككف قيمة 

 كفؽ المغربي 312=300+10+2 كفؽ المشرقي    ك    72=2+10+60

 :، فتككف قيمتيا3رشاد خميفة. حسابيا ىمزة كياء في آفو كاحد كما كاف يحسبيا د .3
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 كفؽ المغربي 313=300+10+1+2 كفؽ المشرقي  ك  73=2+1+10+60

فأم ىذه القيـ تمثؿ اإلعجاز العددم؟ كما ىي !! ىذه سٌت قيـ لكممة كاحدة مكٌكنة مف ثبلثة أحرؼ؟
طبيعة ىذا اإلعجاز الذم يحتكم كٌؿ ىذه األعداد المختمفة، كالنتائج المتعارضة التي ينسؼ بعضيا 
ف قالكا إٌف  بعضان، فإف قالكا إٌف نتائجيـ عمى ركاية حفص، نسفتيا ركاية كرش، كالعكس بالعكس، كا 

ف قالكا نحسب كفؽ  نتائجنا كفؽ الرسـ العثماني، نسفتيا نتائج الحسابات التي كفؽ الرسـ اإلمبلئي، كا 
فماذا يبقى . حساب الجٌمؿ المشرقي، نًسفت نتائجيـ بحساب الجٌمؿ المغربي، كالعكس أيضان بالعكس

بعد ذلؾ مف اإلعجاز العددم؟؟ 

إٌف اإلعجاز العددم ىك مف فكائد االختبلؼ بيف القراءات، قياسان عمى فائدة تعٌدد األحكاـ : فإف قالكا
الفقيية باختبلؼ القراءات، فتتعٌدد مظاىر اإلعجاز العددم باالنتقاؿ مف قراءة إلى أخرل، ىنا سيقاؿ 

ىاتكا برىانكـ، كأركنا ىذا اإلعجاز العددم الذم تتعٌدد مظاىره بتعٌدد القراءات، كال يختٌؿ : ليـ
لى أف يقٌدمكا إعجازان عدديان بمثؿ !! باالنتقاؿ مف قراءة إلى أخرل، كال تعارض نتائجو قراءة متكاترة كا 

  .! كالتي لـ تغطي حتى قراءة كاحدةىذه الشركط ال نسٌمـ ليـ كال نقبؿ منيـ ىذه النتائج الجزئية
 

انسجاـ النتائج مع طرؽ الرسـ العثماني  : سادسان 5.3.6

سبؽ كأف بينت تعٌدد مذاىب الرسـ، كأٌف المذاىب المعركفة ثابتة في المصاحؼ العثمانية، فبل مجاؿ 
. أبدان لمترجيح فيما بينيا، أك إىماؿ أم منيا، كبناءن عميو فبل يجكز التياكف في مسألة الرسـ العثماني
: خاٌصة كأٌف الرسـ العثماني يظًير تناقضان كاضحان في نتائج اإلعجاز العددم قد تبينو األمثمة اآلتية

ـ، كعميو يككف (621)سكرة اإلسراء التي تتحٌدث عف كعد اآلخرة نزلت سنة :"بساـ جرار.يقكؿ أ .1
 :الفرؽ بيف سنة حادثة اإلسراء كالسنة التي يتكقع فييا زكاؿ إسرائيؿ ىك

مع مبلحظة أٌف كممة ( ألفاف كاثناف كعشركف: )، كالعجيب أٌف ىذا ىك جٌمؿ(1401(=)2022-621)
كفي الكممات التي كردت في القرآف نمتـز عند الجٌمؿ  (اثنف)ك (اثناف)كتبت في المصاحؼ  (اثناف)

.  1"كفي حالة كتابتيا بأكثر مف كجو يككف لنا الخيار في االختيار. بكيفية كتابتيا في المصحؼ
كالحؽ اتفاؽ أىؿ الرسـ عمى 2(أكلؾ)بساـ جرار اعتمد كممة أكلئؾ في سكرة الرـك برسميا .ك أ .2

 .اثبات النبرة في جميع مكاقعيا في القرآف الكريـ

كما سبؽ أف –نتيجة االختبلؼ في رسميا  (إسرائيؿ)االختبلؼ الكبير الذم تسببو كممة مثؿ  .3
. 1-بينت
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: فبل بٌد مف تحديد الخطكط العريضة لمتعامؿ مع الرسـ كالمتمثمة في

1.  تحديد المعتمد في العٌد أىك المفظ أـ الرسـ، ألٌف مف الباحثيف مف أعمف اعتماده الرسـ كاألستاذ
كاعتمد آخركف المفظ تارة كالرسـ تارة . 3، في حيف اعتمد آخركف المفظ كاألستاذ العزايزة2بساـ

. 4كاألستاذ حسيف سميـ

2.  تحديد كيفية التعامؿ مع مذاىب الرسـ، ككيفية التعامؿ مع النتائج التي تصٌح كفؽ مذىب كتختٌؿ
كفؽ آخر، فمف غير المقبكؿ أف يظير كجو مف كجكه اإلعجاز كفؽ طريقة في الرسـ كيختفي كفؽ 

. طريقة أخرل

انسجاـ النتائج مع عمـ عٌد اآلم  : سابعان 5.3.7

كما قيؿ بخصكص الرسـ يقاؿ بخصكص عٌد اآلم، فبل بٌد مف انسجاـ األعداد الناتجة مع مذاىب 
: عٌد اآلم، ألٌنيا مقبكلة جميعان كال مجاؿ لمترجيح فيما بينيا، كما كاألمثمة اآلتية تبيف أىمية ذلؾ

 في تكضيح 6بساـ جرار. كأ5رشاد خميفة. اعتمد أكثر مف باحث في اإلعجاز العددم، منيـ د .1
مككنة مف تسع عشرة آية، في حيف أٌنيا - أكؿ السكر نزكالن -عمى أٌف سكرة العمؽ  (19)إعجاز الرقـ 

في الحجازم عشركف، كفي العراقي تسع عشرة، كفي الشامي ثماني مما اختمؼ فيو أىؿ العٌد فيي 
 كفي ضكء ىذا االختبلؼ فإٌف نسبة صحة ىذه الحسابات ىي الثمث فقط، ألٌنيا صٌحت .7عشرة

بالنسبة لقكؿ كاحد مف ثبلثة أقكاؿ، كحتى عمى قكليـ أٌنيا تسع عشرة آية، فإٌف السكرة لـ تنزؿ دفعة 
آية، كىذه  (19) كبالتالي فبل يمكف القكؿ بأٌف أكؿ ما نزؿ مف القرآف كاف 8كاحدة كما سبؽ كأف بينت

 (! 19)عندىـ مبلحظة أساسية في مكانة الرقـ 
ترتيب سكرة الحديد : "بساـ جرار.بالنسبة لسكرة الحديد يقكؿ أ (57)في تكضيحو أىمية الرقـ  .1.2

ذا ضربنا. (29)، كعدد آيات سكرة الحديد ىك (57)في المصحؼ ىك  يككف الناتج (57×29: )كا 
ىذا في حيف نجد أٌف سكرة الحديد مف السكر . 9("57-1)كىذا ىك مجمكع األرقاـ مف  (1653)
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كعميو يككف ناتج . 1فيما عدا ذلؾ (28)، كىي (29)المختمؼ في عٌدىا، فيي في البصرم كالككفي 
 .، كعميو فقد اختٌمت نتيجتو بسبب عمـ عٌد اآلم(56_1) كىذا مجمكع 1596(=57×28): الضرب

فاصمة  (27)البلفت لبلنتباه أٌف ىناؾ : "كفي تكضيحو لئلعجاز العددم في سكرة الجٌف يقكؿ .2.3
أحرؼ، كىذا  (6)تتألؼ مف ( ممتحدا)أحرؼ، كىناؾ فاصمة كاحدة كىي  (4)تتألؼ كؿ كاحدة مف 

كىك عدد سكر  (6×19)أم  (114(=)6(+)4×27)يعني أٌف عدد أحرؼ فكاصؿ سكرة الجٌف ىك 
، فيؿ مف قبيؿ الصدفة (114)ىك الحرؼ (عددا)كىذا يعني أٌف آخر حرؼ في كممة . القرآف الكريـ

كعند الرجكع إلى سكرة . 2!"عدد األعداد في القرآف الكريـ كعدد سكره؟ (عددا)أف يجتمع في كممة 
ف اتفقكا عمى عدد آياتيا، فعٌد المكيكف  ﴿لف الجٌف عند أىؿ العٌد نجد أٌنيـ اختمفكا في تفصيميا كا 

، كىذا 3(22: الجفٌ ) ﴿كلف أجد مف دكنه ممتحدا﴾، كعٌد الباقكف (22: الجفٌ ) يجيرني مف ا أحده﴾
يصبح عدد حركؼ  (ممتحدا)بدؿ  (أحد)بساـ، فباعتبار كممة. يكفي لقمب النتائج التي عرضيا أ

كىذا العدد ال يساكم عدد األعداد كال يساكم عدد ! ؟(111(= )3(+)4×27): فكاصؿ سكرة الجٌف ىك
 (.19)سكر القرآف الكريـ كليس مف مضاعفات العدد 

حتى ال يظٌف القارئ أٌف ما سمؼ ىك مف قبيؿ الصدفة، يجدر بنا أف نمفت انتباىو إلى : "كيقكؿ متابعان 
: المبلحظات اآلتية

a.1-  ذا حذفنا الفكاصؿ المكررة، فسنجد أٌف عدد  (28)إٌف عدد فكاصؿ سكرة الجٌف ىك فاصمة، كا 
(. 19)الفكاصؿ ىك 

b.2-  غير (19)كمف البلفت لبلنتباه أٌف الفكاصؿ الػ. حرفان  (29)األحرؼ اليجائية العربية ىي
 .حرفان مف األحرؼ اليجائية (19)المكررة في سكرة الجٌف تتككف مف 

c.3-  4..."مرة فقط (19( )28)يتكرر في الفكاصؿ الػ (دا)المقطع. 

كيناءن عمى ما ذكرت مف االختبلؼ في سكرة الجٌف، تبقى المبلحظة األكلى كما ىي، في حيف أٌف 
ع، ج، ب، ا، أ، ح، د، ك، ؿ، ش، ط، ؾ، )عدد الحركؼ اليجائية في الفكاصؿ بغير المكرر كىي 

:  ىك (، ـ5ذ، ر، ىػ، ؽ، ص، غ، ت
i.  فاصمة، كاعتبار اليمزة كاأللؼ حرفيف تبعان لتبنيو أٌف حركؼ المغة  (ممتحدا)عشركف، باعتبار

 .حرفان، كفي الكقت ذاتو نحسب اليمزة ألفان  (29)إذ ال يقبؿ أف نعٌدىا . (29)العربية 
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ii.  فاصمة، كباعتبار اليمزة كاأللؼ حرفان كاحدان تبعان لمرسـ  (ممتحدا)تسعة عشر، باعتبار
 .1فاصمة، كاليمزة كاأللؼ حرفيف تبعان العتبارىما في المغة العربية (أحده )كباعتبار . العثماني

iii.  فاصمة، كاليمزة كاأللؼ حرفان كاحدان  (أحده )ثمانية عشر، باعتبار. 

ألٌف . مرة (18)يتكرر  (دا)كما أٌف المبلحظة الثالثة تختٌؿ عمى مذىب العٌد المخالؼ، فإٌف المقطع 
. ال تنتيي بيذا المقطع (أحد)كممة 

الحذر مف الخكض في الغيبيات  : ثامنان 5.3.8

مف أعظـ المزالؽ التي كقع فييا بعض الباحثيف في اإلعجاز العددم ىك الخكض في الغيبيات، فإٌف 
، كأم أمر  لمغيب حجاب ال يتجاكزه المسمـ إال بدليؿ صريح ثابت مف القرآف أك السنة كما ىك معمـك

. غيػبي ىك جزء مف عقيدة المسمـ، يجب التعامؿ معو ضمف ىذا اإلطار ال نجاكزه

في سكرة الفمؽ كبيف أربع " شرٌ "كمف أمثمة ذلؾ ما تحٌدث بو الشيخ النكرسي عف االرتباط بيف كممة 
، كنحف اليـك بعد ىذه 2شركر تحدث في ىذا العصر كعٌد منيا الحربيف العالميتيف األكلى كالثانية

السنيف ندرؾ أٌف ىذا العصر مميء بالشركر التي ال تكاد تحصى، كيستحيؿ حصرىا في أربعة، فيؿ 
نعٌد زكاؿ دكلة الخبلفة، أـ االستعمار؟ أـ نعٌد سفؾ الدماء أـ نعٌد الككارث الطبيعية؟ أـ لعمنا نعٌد 

؟؟؟ ...فمسطيف كالعراؽ كأفغانستاف ككشمير كالسكداف كالصكماؿ

ٌف مف أفظع ما كتب في ذلؾ ما كتبو رشاد خميفة حكؿ مكعد قياـ الساعة، كال شٌؾ أٌف ىذه جرأة  كا 
ًة أٌيافى ميٍرساها قيؿ :يقكؿ -تعالى-كيؼ ال كاهلل -سبحانو-كبيرة عمى كتاب اهلل  ﴿يٍسأىلكنىؾى عىف الٌساعى

ها ًإاٌل هك ثىقيمىت في الٌسماكاًت كىاألىٍرًض ال تىٍأتيكيـ ًإال بغتةن  ٍقًتًُ ٌميها ًلكى ٌبي ال ييجى إٌنما ًعٍمميها ًعٍندى رى
لًكٌف أىكثىرى الٌناًس ال يىٍعمىمكف﴾ ًفيه عىٍنها قيؿ إٌنما ًعٍمميها ًعٍندى اً كى (. 187:األعراؼ) يىٍسأىلكنىؾى كىأٌنؾى حى

 !كيؼ يمكف ألمو كاف أف يدعي معرفة مكعد الساعة بعد ىذا القكؿ الكريـ؟

، كما تنبأ بو كذلؾ 3بساـ جرار حكؿ زكاؿ دكلة إسرائيؿ.كمف األمثمة عمى ذلؾ أيضان ما تنبأ بو أ
، فيذا كٌمو مف الخكض في الغيب المنيي 4أحمد سبلمة مف أحداث تكٌقع حدكثيا في سنكات معينة.أ

عنو شرعان، كالذم يتعارض مع منيج القرآف في إىماؿ ىذه المسائؿ الشكمية فمـ نجد في القرآف تحديد 
كالتي ال تترتب عمييا أم . حادثة تاريخية كاحدة مف تمؾ األحداث الكثيرة المذككرة فيوؿ كلك زمفسنةو 

                                                 

بساـ في اإلحصاء، كىما اتباع الرسـ العثماني، كفي نفس .الحظ ىنا التعارض الذم نشأ عف مبدأيف تبناىما أ- 1
 .حرفان 29الكقت اعتبار حركؼ المغة العربية 

. 104-102، ص(ىػ1407)النكرسي، : انظر- 2
 . مف ىذه الرسالة44ص:انظر- 3

.  مف ىذه الرسالة53ص: انظر- 4



 267 

Formatted: Centered, Position: Vertical:  0",
Relative to: Paragraph, Width: Exactly  0.5"

منفعة دنيكية أك أخركية، بؿ ىي مفسدة لعقائد الناس كتسميميـ أمر الغيب إلى اهلل مف جية، كمفسدة 
. لعزائميـ عمى السير نحك حٌؿ مشاكميـ كاستئصاؿ مصائبيـ بالعمؿ المنظـ الكاعي مف جية أخرل

، 2022: كال أدٌؿ عمى فساد ىذه األمكر مف االختبلؼ في النتائج التي تكٌصؿ إلييا األستاذاف
كلك كاف أسمكبيمما في التكصؿ إلى ىذه الغيبيات صحيحان التفقت نتائجيما كلما . 2024، 2023

. اختمفا في تحديدىا

كٌؿ عمـ يشتمؿ عمى عقيدة باطمة أك تخييؿ أك تدليس أك تصكير أك "أٌف : كقد جاء في الفكائد المكية
 أٌنو يخاؼ 1كقد أفاد بعض المحققيف. ضرر أك دعكل عمـ غيب أك منيي نيى عنو الشرع فيك حراـ

عمى مف أشغؿ نفسو بشيء مف تمؾ العمـك أف ال يختـ لو بخير، أم لشدة شغفو بيا كشغؿ القمب 
عف الرب فالبلئؽ بأرباب تمؾ العمـك الخكؼ مف سطكة الحي القيـك كالرجكع إليو بالتكبة مف تمؾ 

. 2"الخزعبمة

. كال أدٌؿ عمى ذلؾ مف فتنة رشاد خميفة كما اٌدعاه مف النبكة في أكاخر عمره ككيؼ ختـ لو بذلؾ

 اعتماد األدلة المقبكلة شرعان كعقالن كالبعد عف األكهاـ كالظنكف كاالفتراضات : تاسعان 5.3.9

ككما أٌف لمعقائد األدلة المقبكلة دكف غيرىا فإٌف لمتعامؿ مع كتاب اهلل أسس كضكابط ال يجكز 
كعميو فإٌف .  فيجب تحرم األدلة الثابتة، كالمتفقة مع المغة العربية–كما سبؽ كأف كضحت -تجاكزىا 

ىناؾ بعض االتجاىات المرفكضة كالتي يجب تجنبيا في دراسة إعجاز القرآف الكريـ لتعارضيا 
: مف ذلؾ مثبلن . الشديد مع أسس التعامؿ مع كتاب اهلل

تقسيـ الحركؼ إلى ظممانية كنكرانية، كتفضيؿ الحركؼ المقٌطعة الكاردة في فكاتح السكر عمى  .1
فإٌنو تقسيـ ليس عميو دليؿ، كال يتعٌدل ككنو مف أفكار بعض متأخرم الصكفية كجزء مف . غيرىا

ككأم فكرة ليس ليا أساس متيف كجدنا التعارض . 3كما سبؽ كأف بينت-عبلقتيـ الخاصة بالحركؼ
الكاضح في كيفية تعامؿ الباحثيف في اإلعجاز العددم مع ىذه الحركؼ، ففي حيف اىتـ بعضيـ 

عاطؼ الصميػبي كألغى ىذه المكانة بتطبيقو .كالدكتكر خميفة كاألستاذ بساـ بإظيار مكانتيا، جاء أ
 .4التراميز عمى المجمكعة الباقية مف الحركؼ
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عاطؼ الصميػبي، إذ أٌنيا لـ تكف سكل أرقاـ . افتراض التراميز العددية لمحركؼ الذم قاـ بو أ .2
فعميو أجيز أف أفترض كجكد أحرؼ :"عشكائية، ليس ليا مستند عقمي كال شرعي، كىك نفسو يقكؿ

 فكما أجاز لنفسو ذلؾ فيمكف ألم شخص آخر أف يفترض رمكزان 1..."غير منظكرة (كرمكز)مقطعة 
. أخرل يراىا، كىذا أمر غير منضبط ال يقبمو منطؽ بشرم فضبلن عف أف يقبمو كتاب اهلل تعالى

كرفض مثؿ ىذه األمكر ليس مكقفان جديدان، بؿ إٌف بعض الباحثيف في اإلعجاز العددم تبٌنى ىذا 
 يجب أف يمتـز الباحث في اإلعجاز العددم بقكاعد صارمة أثناء :"عبد الدائـ كحيؿ.المكقؼ، يقكؿ ـ

تعاممو مع كتاب اهلل عز كجؿ، كىي أف تككف المعطيات التي سيعتمد عمييا في بحثو مستخرجة مف 
القرآف نفسو كال يجكز لو أف يقحـ أرقامان مف خارج كتاب اهلل تعالى، كأف يستخدـ طرقان عممية ثابتة 

في معالجتو ليذه األرقاـ، كأف تككف النتائج التي سيحصؿ عمييا بعيدة عف المصادفة كأال يبني عمييا 
 .2"استدالالت غير عممية أك شرعية

ف اتفقنا عمى مبدأ كجكد اإلعجاز العددم-  حساب الجٌمؿ كالذم ال بٌد مف رفضو .3 - حتى كا 
عبد الدائـ كحيؿ، كقد أيدت رفض استعمالو لؤلسباب .كسبؽ كأف أكردت ما يؤيد رفضو مف كتابة ـ

 :اآلتية

أٌنو لـ يقـ عميو دليؿ لغكم أك شرعي أك عقمي، ككؿ أمر مف الديف ال بٌد أف يقـك  ( أ-1
كالقرآف عربي ال يفسر إال . عمى دليؿ، كأٌيما فكرة تفتقر إلى الدليؿ فيي مرفكضة ال نحكميا في ديننا

بما يكافؽ المغة العربية، ككما بينت فإٌف حساب الجٌمؿ ليس مف لغة العرب، استعاره العرب لبعض 
بو، قاؿ الشككاني في تعميقو عمى - تعالى–االستعماالت العممية كاألدبية، كليس لتفسير كتاب اهلل 

 فانظر ما بمغت إليو أفياميـ مف ىذا األمر المختص :" الييكد لمحركؼ المقٌطعة اؿحديث حساب
. 3"بيـ مف عدد الحركؼ ، مع ككنو ليس مف لغة العرب في شيء

أٌنو أمر افتراضي عشكائي، فمف الذم حٌدد لمحركؼ ىذه القيـ، كمف الذم  ( ب-2
فمك أٌف شاعران اخترع حسابان جديدان كفؽ الترتيب اليجائي، ككضع قصائد كفؽ ..." 2=، ب1=ا:"قاؿ

 !ىذا الحساب الجديد فيؿ ىناؾ ما يمنع مف ذلؾ؟

أٌنو مختمؼ فيو، فحتى لك منعنا اختراع حساب جٌمؿ جديد، فإٌف مجٌرد كجكد حساب الجٌمؿ  ( ت-3
المشرقي كحساب الجٌمؿ المغربي أمر كاؼ لحصكؿ التعارض كالتضارب بيف النتائج، خذ مثاالن عمى 

كعميو يككف مجمكع  (261)كجٌمؿ كممة ىركف ىك  (116)جٌمؿ كممة مكسى ىك :"بساـ.ذلؾ ما قالو أ
 كبناءن عمى ىذا أكرد مبلحظات تتعمؽ بذكر مكسى كىركف 4(..."377)جٌمؿ ىركف كمكسى ىك 

                                                 

 . مف ىذه الرسالة73ص: انظر- 1

2- www.alargam.com/kaheel/34.htm 15/4/1427 
. 29ص1، ج(ىػ1383)الشككاني، - 3
. 59، ص(ىػ1419)جرار، - 4
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تكرر اسـ مكسى عميو السبلـ في السكر :"منيا  (19)ك (377)عمييما السبلـ كارتباطو بالعدديف 
ذا ضربنا جٌمؿ (46) (ط)التي تبدأ بػ (. 5336(=)46×116:)بعدد تكراره يككف الناتج( مكسى)مرة، كا 

ذا ضربنا جٌمؿ  (. 1827(=)7×261)يككف الناتج (ط)بعدد تكراره في السكر التي تبدأ بػ (ىركف)كا 
. 1("377×19)كالمفاجأة ىنا أٌف ىذا العدد ىك . (7163(=)1827+5336)كعميو يككف المجمكع 

: ماذا لك حسبناىا بالحساب المغربي. بساـ الحساب المشرقي.  ىذه القاعدة اعتمد فييا أ
كىذا العدد ال .  617=261+356، كعميو يصبح المجمكع 356=10+300+6+40=(مكسى)

يساكم مجمكع كممات اآليات التي جاء فييا ذكرىما، كال يساكم مجمكع أرقاـ اآليات التي جاء فييا 
فضربنا : ، كلك طبقنا ىذا االختبلؼ عمى المبلحظة األخيرة(ط)ذكرىما مف السكر المبدكءة بحرؼ 

كحاصؿ  (16376(=)46×356): يككف الناتج (ط)في تكراره في السكر المبدكءة بػ (مكسى)جٌمؿ 
كىذا الرقـ ال يقبؿ  (18203(=)1827+16376)فيككف المجمكع  (1827)ىك  (ىركف)ضرب جٌمؿ 
كىكذا في كٌؿ األمثمة المتعمقة بحركؼ تختمؼ قيميا بيف المشرقي كالمغربي، . (19)القسمة عمى 

.  كأييما اعتمدنا فستنتقض النتائج بالحساب اآلخر
:           كخذ مثاالن آخر عمى ذلؾ

 284 = (صبلح الديف األيكبي): جٌمؿ"
 077 =(حطيف): جٌمؿ

( 19×19=361)= المجمكع 
 2!!"فتأٌمؿ....كفؽ رسـ المصحؼ (المسجد األقصا)كىذا المجمكع يساكم جٌمؿ 

 

، استعممو الشعراء كاألدباء قديمان -كغيره مف مظاىر اإلعجاز العددم-أٌنو أمر قابؿ لمتقميد ( ث-4
ـٌ إٌنو مف المعركؼ حاجة حساب الجٌمؿ إلى كممات مفتاحية كما سبؽ كأف ذكرت، فأيف  كحديثان، ث

في " عدد"بساـ جرار مثاالن عمى الكممات المفتاحية كممة .الكممات المفتاحية في القرآف الكريـ؟؟ ذكر أ
، كيبلحظ عمى ىذا القكؿ نزعو (12:اإلسراء) ﴿كلتعممكا عدد السنيف كالحساب ﴾:قكؿ اهلل تعالى

كنا آيةى اٌلمٍيًؿ :لمعبارة القرآنية مف سياقيا فآلية مف ألكليا تقكؿ هارى آيىتىيًف فىمىحى عىٍمنا اٌلميؿى كىالٌفٌُ ﴿كجى
كؿَّ شىيءو  دى الٌسنيفى كىاٍلًحسابه كى ًلتىعمىمكا عىدى عىمنا آيىةى النَّهاًر ميبًصرىةن ٌلتىٍبتىغكا فىٍضالن مِّف ربِّكيـ كى جى كى

منااي تىفصيالن﴾ ، كالحكمة (الميؿ كالنيار)فاآلية تتحٌدث عف آيتيف مف آيات اهلل  (12:اإلسراء) فىصَّ
 :اإلليية مف خمقيما كىي

1) لتبتغكا فضبلن مف رٌبكـ ...
2)  ًلتىعمىمكا عىدىدى الٌسنيفى كىاٍلًحساب  ...كى
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فما العبلقة بيف الميؿ ! ؟(309كلتعممكا عدد )بساـ يقكؿ إٌف المعنى في البعد الرياضي يصبح .كأ
!!!  مف حكـ خمؽ الميؿ كالنيار309؟ ككيؼ يمكف قبكؿ أٌف العدد(309)كالنيار ك العدد 

فيذه : "أٌنو مما نٌص عدد مف عمماء األمة عمى تحريـ تطبيقو عمى أمكر الديف، قاؿ ابف تيمية(ج
األمكر التي تكجد في ضبلؿ الييكد كالنصارل كضبلؿ المشركيف كالصابئيف مف المتفمسفة كالمنجميف 

كىذه األمكر كأشباىيا خارجة عف ديف . مشتممة مف ىذا الباطؿ عمى ما ال يعممو إال اهلل تعالى 
فيجب إنكارىا كالنيي عنيا عمى المسمميف عمى كؿ قادر بالعمـ كالبياف كاليد . اإلسبلـ محرمة فيو 

. 1"كالمساف فإف ذلؾ مف أعظـ ما أكجبو اهلل مف األمر بالمعركؼ كالنيى عف المنكر
 
عاطؼ . طريقة صٌؼ األرقاـ بعضيا بجكار بعض كاعتبارىا عددان كاحدان، كما في منيج كؿ مف أ.3

عبد الدائـ كحيؿ، إذ ليس ليذه الطريقة في عمـ الرياضيات أصؿ، كما أٌنيا ليست . الصميبػي ـك
: كحيؿ حيث يقكؿ.معجزة بؿ ىي قابمة لمتقميد، كمثالو ما أكرده ـ

مىٍف أىٍصدىؽي ًمفى المًَّه ًقيالن﴾: يقكؿ تعالى"  :، لنتأمؿ ىذه التكافقات مع الرقـ سبعة (122:النساء) ﴿كى

في ىذا النص الذم يتحدث عف اهلل كجدنا سبعة أحرؼ  (اهلل)إذا ما إذا ما قمنا بعٌد حركؼ اسـ 
 : ، كالمجمكع1=  ، عدد حركؼ الياء 3=  ، عدد حركؼ البلـ 3= بالضبط ، فعدد حركؼ األلؼ 

 .      أحرؼ 7 = 1 + 3 + 3

فمك ! ، بؿ إف تكرار ىذه الحركؼ ىك مف مضاعفات السبعة أيضان 7ليس المجمكع فقط يساكم -2
كىذا مف مضاعفات  (133)  لتىشٌكؿ لدينا عدد ىك 1-3-3قمنا بصٌؼ ىذه األرقاـ صفٌا ، أم  

 ( .19× 7)، فيك يساكم 7الرقـ 

عمى كممات النص الكريـ جاء ليشكؿ عددان مف  (األلؼ كالبلـ كالياء  )أما تكزع حركؼ اسـ اهلل -3
فمك أخرجنا مف كؿ كممة ماتحكيو مف !!!! (اهلل)مضاعفات السبعة أربع مرات بعدد حركؼ كممة 

:... نجد  (اهلل)حركؼ 

 كى   مىٍف    أىٍصدىؽي    ًمفى    المًَّو    ًقيبلن 

0    0      1       0     4       2 

                                                 

. 190ص35، ج(ت.ب)ابف تيمية، - 1
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سبعة في : ، إف ىذا العدد يساكم تمامان (240100): ىك (اهلل)إذف العدد الذم يمثؿ تكزع حركؼ اسـ 
 ! سبعة في سبعة في سبعة في مئة 

 (240100 = 7 × 7× 7 × 7 × 100" )1 

: كىذا الذم يتحٌدث عنو باعتباره معجزة كاف باإلمكاف تقميده كما في المثاؿ اآلتي
                                     العدد      ال    يعتبر     إعجازا       قرءانيا 

 5:   عدد الكممات
 5×5 = 25:   عدد الحركؼ

 15305×5 = 7             6       5        2        5:          صؼ عدد حركؼ الكممات
 4625×5 = 2             3       1        2        5:في الكممات" العدد"صؼ عدد حركؼ

 
مف المشابية بيف الحركؼ كاألرقاـ، كمشابيتو " عمـ لمساعة"قبطني في كتابو . ما استخدمو د. 4

ال شٌؾ بأٌف ىذا أمر غير منضبط، ...2الكاؼ بالعدد خمسة، كالحاء بالعدد كاحد كالقاؼ بالعدد تسعة
بؿ ىك مف قبيؿ الخياؿ، كبإمكاف أمو كاف أف يتخيؿ فييا ما يشاء، فمثبلن مف الدارج حاليان في 

بدالن مف حرؼ الحاء، ألٌف أحدان ما تخيؿ أٌنو  (7)الرسائؿ اإللكتركنية كعناكيف اإلنترنت كتابة العدد 
يشبييا، ال ننكر عميو فيك حٌر في ذلؾ، لكف ليس ألحد الحرية في إلصاؽ ما يشاء كيتخيؿ بكتاب 

ٌف . اهلل، فالطريؽ إلى فيـ كتاب اهلل كاضحة المعالـ، كمف أراد فيمو فعميو أف يسمكيا دكف غيرىا كا 
أمران كيذا ال يقبؿ في تفسير أم نٌص ميما كانت طبيعتو كأىميتو، كال أحد يقبؿ أف يفسَّر كبلمو كفؽ 

.  ىذه التييؤات، فعبلـ يطمب منا قبكؿ تفسير كبلـ اهلل كفقيا

كقس عمى ذلؾ مشابيتو بيف األلفاظ العربية كغير العربية، فيذه األمكر كغيرىا مما لـ يقـ عميو دليؿ 
مرفكض، ككؿ ما يبنى عميو مرفكض أيضان، ألٌف ىذا األمر لك ترؾ لظٌف الناس كىكاىـ كظنكنيـ 

.  3كافتراضاتيـ كتخيبلتيـ فمف يبقى في القرآف ثابت
                                                 

البناء الرقمي آليات القرآف الكريـ، عبد الدائـ كحيؿ - 1
www.55a.netwww.alargam.com/kaheel/book7/1.htm 14/4/1427  http// 

 . مف ىذه الرسالة61ص: انظر- 2

معمقان عمى ما أكرده المفسر  (ىػ1398)كمف العبارات الجامعة التي قرأتيا في ذلؾ قكؿ مصحح تفسير األلكسي - 3
اعمـ أٌف ما ذكره المفسر رحمو اهلل تعالى كنقمو عف بعض مفسرم الصكفية ": في حديثو عف أسرار الحركؼ المقطعة

في المعاني التي تستنبط مف الحركؼ بطريؽ الرمز كاإلشارة ال يدٌؿ عميو كتاب كال سنة صحيحة، كليست ىذه 
المعاني مف مدلكالت الكممات لغة كال سياقان، كال يخفى عمى أىؿ العمـ بالشريعة اإلسبلمية كالسنة النبكية إٌف مدلكالت 
الكممات القرآنية كاأللفاظ المصطفكية ىك ما دٌؿ عميو المفظ لغة منطكقان أك مفيكمان أك سياقان حقيقة أك مجازان، بحسب 

القرائف كباعتبار النزكؿ كسببو كما كرد فيو عف الصحابة األخيار كالتابعيف األبرار كنصكف كبلـ صاحب الشريعة عف 

http://www.alargam.com/kaheel/book7/1.htm
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تحٌرم الٌدقة في العٌد  : عاشران 5.3.10

بعد إقرار القكاعد المنسجمة مع الضكابط السابقة ال بٌد مف تطبيؽ ىذه القكاعد بدٌقة، كما كيجب 
تحرم الٌدقة المتناىية في عمميات العٌد كالحساب، حتى إذا ما عرضت نتائج التناسؽ العددم في 

القرآف الكريـ كانت عمى درجة عمية مف الصحة بعيدان عف أم خطأ، كبالتالي نصكف كتاب ربنا مف 
رشاد خميفة عندما لـ يدقؽ في حساباتو، فكانت نتائجو .أف ننسب إليو ما ليس منو، كما فعؿ د

ابف خميفة عميكم عف الثبلثيات في القرآف الكريـ، . ككما في حديث أ. خاطئة في كثير مف األحياف
﴿كىاعبيٍد في قكلو تعالى : كرد في حؽ النبي صمى اهلل عميو كسٌمـ ثبلث مرات" اعبد"فذكر أٌف الفعؿ 

ٌتى يىٍأًتيىؾى اٍليىقيف﴾ بَّؾى حى ( 2:الزمر)  ﴿فىاٍعبيًد اى ميٍخًمصان لىهي الٌديف﴾: ، كقكلو تعالى( 99: الحجر) رى
ـي لىهي سىًمٌيا﴾: كقكلو تعالى -كىك لـ يذكر ىنا قكلو . (65:مريـ) ﴿فىاٍعبيٍداي كىاٍصطىًبر ًلًعبادىًته هىٍؿ تىٍعمى

كيٍف مِّفى الٌشاًكريف﴾-: تعالى فمك كاف ىناؾ تدقيؽ في ىذه . (66:الزمر) ﴿بىًؿ اى فىاٍعبيٍد كى
اإلحصاءات، كحذر مف اإلقباؿ عمى النتائج التي يبدك تناسقيا لمكىمة األكلى لما كجدنا مثؿ ىذه 

. األخطاء

كمف األمكر التي تندرج تحت ىذا المطمب عمميات التقريب التي كاف يمجأ إلييا بعضيـ كاألستاذ 
، فالمفركض أنيا أبحاث في اإلعجاز العددم، كبما 1محمد سبلمة كاألستاذ بساـ جرار مما سبؽ ذكره

أٌف أبحاثيـ تعتمد عمى األرقاـ كاألعداد، فيي ال تقبؿ التقريب أبدان كاعتماد مبدأ التقريب يكفي لقمب 
 نتائجيـ رأسان عمى عقب، فما الذم يفرض قبكؿ التقريب في مكاضع كرفضو في مكاضع أخرل؟

 المطمب الحادم عشر

ال إعجاز في  ير القرآف الكريـ : حادم عشر: 5.3.11

كىذه حقيقة ال يمكف ألحدو إنكارىا كال الجداؿ فييا، فالقرآف ىك المعجزة الكحيدة الباقية إلى يـك 
القيامة، كىك األمر الكحيد الذم عجز اإلنس كالجٌف عف اإلتياف بمثمو، ككٌؿ ما عداه مف مخترعات 
البشر ال يمكف أف يككف معجزان، كبالتالي فإٌف أٌم كجو مف أكجو اإلعجاز يككف مشتركان بيف القرآف 

ىذه الحقيقة . كغيره، فإٌف ىذه الشراكة إف كجدت فيي دليؿ كاؼو عمى أٌنو ليس مف أكجو اإلعجاز
                                                                                                                                                 

تأكيؿ أك تصحيؼ أك تحريؼ، كلك كاف قائؿ ذلؾ أيان كاف مف العمماء، كنضرب عمى يد مف يتجٌرأ عمى مثؿ ذلؾ 
بسكط مف حديد كعمى لسانو بمقاريض مف نار، فإٌف القرآف أنزؿ ليداية األٌمة كبياف طريؽ سعادتيا دنيا كأخرل، 

كالعمؿ بما دٌؿ عميو لفظو المنزؿ بو، كقد أخبر اهلل تعالى أنو أنزؿ بمساف عربي مبيف، فبل تغتر بما سطره المفسر 
[ 37ص1، ج(ىػ1398)األلكسي ]..."ىنا 

 
 . مف ىذه الرسالة54 ك48ص: انظر- 1
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تمغي كؿ ما تحٌدث عنو أصحاب اإلعجاز العددم مف مظاىر اإلعجاز المتعٌمقة بغير القرآف؛ كتمؾ 
المرتبطة بعبارات مف المغة العربية أك المغات األخرل، كتمؾ المعتمدة عمى إعجاز أعداد معينة 
كالعدد تسعة عشر كسبعة كثبلثة كغيرىا مف األعداد التي اعتبر بعضيـ أٌنيا سٌر اإلعجاز في 

ىذه كٌميا أمكر . كتمؾ العبارات المأخكذة مف كتب غير القرآف الكريـ ككتب أىؿ الكتاب. القرآف الكريـ
ال يستطيع أحد إثبات إعجازىا، كالقرآف كحده ىك الذم ثبت إعجازه عبر أكثر مف أربعة عشر قرنان 

صمى –كحتى ما يتعٌمؽ مف ذلؾ بالسنة المطيرة، فالسنة ليست معجزة كلـ يقع مف النبي . مف الزماف
ف كجد فيو ما اصطمح العمماء عمى تسميتو بػ–اهلل عميو كسٌمـ  فيذا ". دالئؿ النبكة"التحدم بحديثو، كا 

.  باب يجب التنبو إليو كمراعاة خصكصيتو بالقرآف الكريـ

  



 274 

Formatted: Centered, Position: Vertical:  0",
Relative to: Paragraph, Width: Exactly  0.5"

: نتائج البحث: نتائج البحث

كأٌنيا حمـ  كانت كأٌنياالحمد هلل حمدان كثيران طيبان مباركان فيو عمى أف يسر لي إنياء ىذه الرسالة، التي 
. فمو الحمد كالمنة. بعيد يصعب تحقيقو

: كفي خاتمة ىذه الرسالة أسٌجؿ أبرز النتائج التي تكصمت إلييا

1.  كأم أمر تقميدم أك متيسر . إعجاز القرآف الكريـ بناء متيف، ال يقبؿ إال ما كاف إعجازان حقان
 .ألحد مف البشر، فميس مف إعجاز القرآف في شيء

2.  األفكار المستحدثة فيما يتعٌمؽ بالقرآف الكريـ كديننا القكيـ، مف األمكر الخطيرة كالتي تتطمب
مف طمبة العمـ متابعة جادة، تىناؿ كؿ فكرة منيا بالدراسة كالتمحيص، لقبكؿ ما يقبمو الشرع، كفضح 

 .ما يحاكؿ البعض إلصاقو بالشرع مما ىك برمء منو

3.  بالقرآف الكريـ تعٌمقان مباشران، كلئلقباؿ العجيب اخطكرة خاصة، لتعمقو" اإلعجاز العددم"لفكرة 
 مف أمكر تستيكم عامة الناس، كجاذبية الحسابات امف قبؿ الناس بكافة طبقاتيـ لما عيًرض فيو

كىذا يدعك إلى مزيد مف الدراسة كالتمحيص في . كبريؽ األرقاـ كالشغؼ بالكشؼ عف خفايا المستقبؿ
 .مجاؿ ىذه الفكرة

4.  فكرة اإلعجاز العددم كما عرضت مف قبؿ الباحثيف ال تيقبؿ كجيان مف أكجو إعجاز القرآف
 .لعدـ انضباطيا، كسيكلة تقميد ما جاء فييا مف مظاىر، مما يتعارض مع حقيقة اإلعجاز

5.  فكرة التناسؽ العددم في القرآف الكريـ قد تككف فكرة مقبكلة شرعان كعقبلن، كلكف ليس قبؿ أف
 .ننقحيا كنضبطيا بالضكابط النابعة مف الكتاب كالسنة

6.  القراءات كعمـ الرسـ العثماني كعمـ عٌد اآلم، مف عمـك القرآف األساسية التي يجب تحكيميا
 .فيما ينشر مف بحكث في اإلعجاز العددم، فبل يتعارض أم مف ىذه األبحاث مع ىذه العمـك

7. ،لتفسير القرآف أصكؿ كضكابط مستمدة مف اآليات الكريمة كاألحاديث الشريفة الصحيحة 
 . يجب عمى الباحثيف في التناسؽ العددم مراعاتيا كاالنضباط بياكقكاعد المغة،

8.  لؤللفاظ في كؿ المغات دالالت معينة محددة ال يمكف لئلنساف أف يتحرر منيا في حديثو
ال أصبحت المغة فكضى ليس فييا داللة  اليكمي مع الناس كأف يعطي األلفاظ دالالت مف عنده، كا 

كعميو فبل بٌد مف التقيد بالمغة . كىذا ينطبؽ عمى المغة العربية لغة القرآف الكريـ. محددة ألم لفظ
 .العربية في األبحاث العددية المتعمقة بالقرآف الكريـ
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9. كفي ىذا خطر عمى ديف األمة كشخصيتيا كثقافتيا، . انعداـ األصكؿ يعني انعداـ الثكابت
عماليا بدالن مف إىماليا  .فبل بٌد مف المحافظة عمى أصكؿ ديننا كفقينا كلغتنا، كتجديدىا كا 

10.  الجـز بشيء مف التفسير بالرأم كالقطع بصحتو دكف غيره مما يتعارض مع أداب التعامؿ
 .مع القرآف الكريـ

11. الغيبيات جزء مف عقيدة المسمـ، كليا مصادر استدالؿ محددة ال يجكز تجاكزىا إلى غيرىا. 

12.  ،ظيرت عٌدة نظريات تحاكؿ الربط بيف الحركؼ المقٌطعة في أكائؿ السكر كاإلعجاز العددم
كالصحيح أٌنيا مف متشابو القرآف الذم ال يجكز الخكض فيو إال . كثبت عدـ صحة ىذه النظريات

 .عف بينة كدليؿ مقبكؿ

13. غير احساب الجٌمؿ نكع مف أنكاع الحساب القديمة، المفتقرة إلى دليؿ شرعي، فمـ يرد فيو 
ٌف استعمالواحديث شديد الضعؼ، كعميو فبل يجكز إدخالو – كسيمةن تعميميةن ا عمى القرآف الكريـ، كا 

 . عمى آيات القرآف الكريـ شيء آخراشيء، كتطبيقو-حتى في العمـك الشرعية

14.  في اإلعجاز العددمال بٌد مف تجٌنب المنيجيات المتعارضة التي يتبناىا بعض الباحثيف ،
دة لئلحصاء  . في إطار التناسؽ العددم كليس اإلعجاز العددمكاالتفاؽ عمى أسس مكحَّ

15.  ضركرة تحرم الٌدقة في اإلحصاءات القرآنية لتجٌنب ما يمكف أف ينتج عف عدـ الدقة مف
 .نتائج خاطئة

16.  ضركرة التفريؽ في التعامؿ مع قضايانا بيف ما ىك مف الديف، كبيف ما أدخؿ عمى الديف مما
 .ليس منو

17.  عدـ انتشار المعرفة الكافية ببعض عمـك القرآف كعمـ القراءات كعمـ رسـ المصحؼ كعمـ عٌد
اآلم، ال يعني إىماؿ ىذه العمـك كعدـ تحكيميا في ما يستجٌد مف أفكار، فيي تبقى مف عمـك القرآف 

 .األصيمة

18.  عمى كٌؿ راغب في البحث في مكاضيع تتعمؽ بكتاب اهلل ممف ال يممؾ أدكات تؤىمو لذلؾ–
أف ال يسارع إلى نشر ما يتكصؿ إليو كعرضو عمى العامة قبؿ أف يعرضو عمى - كمف يممكيا أيضان 

عدد مف أىؿ العمـ فيكاطئكه عميو، فإننا في زمف قٌؿ فيو العمماء الذيف يجمعكف األدكات التي تغنييـ 
عف غيرىـ، ككمنا يعمـ شيئان كيجيؿ أشياء كأشياء، فبل بٌد مف المجكء إلى مف يعمـ ما نجيمو لينٌقح لنا 

 .كيرشدنا
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19.  حماية عقكؿ الناس كالرقي بمستكل الخطاب الفكرم لؤلٌمة مسؤكلية أىؿ العمـ الشرعي
بالدرجة األكلى، ألٌنيـ األقدر عمى ذلؾ بما آتاىـ اهلل مف فضمو العظيـ، ككاجبيـ أف يككنكا الحراس 

كلمقارئ كذلؾ دكر عظيـ في المحافظة عمى عقمو كفكره، فبل . األمناء عمى ما تحٌممكه مف مسؤكلية
 .يصح منو أف يسٌمـ بكؿ ما يقرأ، كأف يتداكلو دكف التأكد مف حقيقتو
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المسارد كالقكائـ 

 قائمة المصادر كالمراجع 6.1
 

أبادم، أبك الطيب محٌمد شمس الديف، عكف المعبكد شرح سنف أبي داكد، دار العظيـ  .1
 (ت.ب).الفكر

، تفسير القرآف العظيـ مسندان عف (ىػ327ت)عبد الرحمف بف محمد بف إدريس ، ،  أبي حاتـابف .2
، 2أسعد محمد الطيب، المكتبة العصرية، صيدا، بيركت، ط: رسكؿ اهلل كالصحابة كالتابعيف، تحقيؽ

 .ـ1999-ىػ1419

سميماف بف صالح الخزم، مكتبة العمـك :  طبقات المفسريف، تحقيؽ،أحمد بف محمد األدنركم، .3
 ـ1997-ىػ1417، 1كالحكـ، المدينة المنكرة، ط

عبد السبلـ محمد :  حققوتيذيب المغة،، (ىػ370ت)أبك منصكر محمد بف أحمد ،  األزىرم، .4
القاىرة،  (ت.ب)محمد عمي النجار، المؤسسة المصرية العامة لمتأليؼ كالنشر، : ىاركف، راجعو

 .ـ1964-ىػ1384

 :معجـ المفصؿ في عمـك المغة، راجعو، اؿ(ـ1993-ىػ1414)، حمد، ـالتكنجي، كاجي، راألسمر .5
 .1إميؿ يعقكب، دار الكتب العممية، بيركت، لبناف، ط. د
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، العقيدة في اهلل، دار النفائس، عماف، األردف، (ـ1990-ىػ145110)، مر سميمافاألشقر، ع .6
 .10ط

 في تخريج أحاديث منار  إركاء الغميؿ،(ـ1985-ىػ1405)، حمد ناصر الديفاأللباني، ـ .7
 .2محمد زىير الشاكيش، المكتب اإلسبلمي، ط: السبيؿ، إشراؼ

، سمسمة األحاديث الصحيحة كشيء مف فقييا (ـ1995-ىػ1415)، حمد ناصر الديفاأللباني، ـ .8
 .مكتبة المعارؼ لمنشر كالتكزيع، الرياضكفكائدىا، 

 كأثرىا السيئ في سمسمة األحاديث الضعيفة، (ـ2000-ىػ1421)، حمد ناصر الديفـ األلباني، .9
 .1مكتبة المعارؼ لمنشر كالتكزيع، الرياض، ط ،األمة

 ركح المعاني في تفسير القرآف العظيـ كالٌسبع ،(ـ1978-ىػ1398)، حمكدـاأللكسي،  .10
 .المثاني، دار الفكر، بيركت

 دار حكاـ في أصكؿ األحكاـ،، اإل(ىػ931ت)، أبك الحسف عمي بف أبي عمي، اآلمدم .11
 .(ـ1980-ىػ1400)الكتب العممية، بيركت، 

محمد : أبك عبد اهلل جماؿ الديف بف ىشاـ،  شرح الندل كبٌؿ الصدل، تحقيؽ، األنصارم .12
 .ـ1998-ىػ1419، 3خير طعمة حمبي، دار المعرفة، بيركت، ط

معجـ ، اؿ(ت.ب) ـ، أحمد،كع، ع، كالصكالحي، منتصر، ك كآخركف،  ،.براىيـأنيس، إ .13
 ، مجمع المغة العربية،2حسف عمي عطية، كمحمد شكقي أميف،ط: الكسيط، أشرؼ عمى الطبع

 .القاىرة

عماد الديف أحمد : إعجاز القرآف، تحقيؽ (ىػ403ت)، أبك بكر محمد بف الطيب، الباقبلني .14
 .(ت.ب)، 4حيدر، مؤسسة الكتب الثقافية، بيركت، ط

 .(ت.ب) .تاريخ الكبير، دار الفكراؿ ،(256ت)، محمد بف إسماعيؿ، أبك عبد اهلل  البخارم .15

، الصحيح الجامع، مع كشؼ المشكؿ (256ت)، محمد بف إسماعيؿ، أبك عبد اهلل  البخارم .16
 .ـ2000-ىػ1420، 1مصطفى الذىبي، دار الحديث، القاىرة، ط.د: لئلماـ ابف الجكزم، تحقيؽ

 .القاىرةكالنشر،  دراسات في عمـ المغة، دار غريب لمطباعة ،(ـ1998) ،ماؿ، ؾرمبش .17

 في تناسب  نظـ الدرر،(ىػ885ت)برىاف الديف أبي الحسف إبراىيـ بف عمر، ، البقاعي .18
 .ـ1992-ىػ1413، 2اآليات كالسكر، دار الكتاب اإلسبلمي، القاىرة، ط

حقيقة فكرة اإلعجاز العددم في القرآف ، (ـ1998-ىػ1419) ،الحصعبد الرحمف ، بكيرات .19
 .الكريـ، جامعة الجزيرة، حنتكب، السكداف

شاراتيا إلى الكحدانية، البشير لمنشر كالتكزيع، ، الد(ت.ب)، عداكمسالبنا،  .20 الئؿ العددية كا 
 .القاىرة

 .1اليمزة في المغة العربية، دار كمكتبة اليبلؿ، بيركت، ط، (ـ1995) ،الدية، خالبياع .21
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معجزة القرآف العددية، مؤسسة عمـك القرآف، بيركت، ، (ـ1981-ىػ1401)، دقيصالبيؾ،  .22
 .1ط

امع المختصر مف ، سنف الترمذم كىك الج(ىػ279ت)الترمذم، أبك عيسى محمد بف عيسى،  .23
محمد ناصر :  ، حكـ عمى أحاديثوالسنف عف رسكؿ اهلل كمعرفة الصحيح كالمعمكؿ كما عميو العمؿ

، 1أبك عبيدة مشيكر  حسف آؿ سمماف، مكتب المعارؼ، الرياض، ط: الديف األلباني، اعتنى بو
 (ت.ب)

امع المختصر مف ، سنف الترمذم كىك الج(ىػ279ت)الترمذم، أبك عيسى محمد بف عيسى،  .24
السنف عف رسكؿ اهلل كمعرفة الصحيح كالمعمكؿ كما عميو العمؿ، دار الفكر، بيركت، لبناف، 

 .ـ1994-ىػ1414

  تيمية،ابفمجمكع فتاكل ، (ىػ728) ابف تيمية، تقي الديف أبك العباس أحمد بف عبد الحميـ،  .25
 (ت.ب). عبد الرحمف بف محمد بف قاسـ، بمساعدة ق محمد: جمع كترتيب

، الجكاىر الحساف في تفسير القرآف، حققو (ىػ875ت)الثعالبي، عبد الرحمف بف مخمكؼ،  .26
 .ـ1996-ىػ1416، 1أبك محمد الغمارم، دار الكتب العممية، بيركت، لبناف، ط

 .إعجاز في القرآف الكريـ، غزة، (المؤتمر العممي الثالث) ،جامعة األقصى .27

عجيبة تسعة عشر بيف تخمؼ المسمميف كضبلالت ، (ـ1990-ىػ1410)، ساـ بجرار، .28
 .1 الخميؿ، ط كالنشر،المدعيف، مؤسسة االعتصاـ لمطباعة

مقدمات تنتظر النتائج، المؤسسة - 19 إعجاز الرقـ ،(ـ1994-ىػ1414)، ساـ، بجرار .29
  .2اإلسبلمية، تكزيع دار النفائس، بيركت، لبناف، ط

ـ نبكءة أـ صدؼ رقمية، بساـ نياد 2022 زكاؿ إسرائيؿ ،(ـ1996-ىػ1417)، ساـ، بجرار .30
 .2، مكتبة البقاع الحديثة، لبناف، ط

طارؽ حميدة كباسـ : رىاصات اإلعجاز العددم، راجعو، إ(ـ1998-ىػ1419)، ساـ، بجرار .31
 .1دار النكر لمنشر كالتكزيع، راـ اهلل، ط البسكمي، مركز نكف لؤلبحاث كالدراسات القرآنية،

طارؽ حميدة : كلتعممكا عدد السنيف كالحساب، راجعو، (ـ1999-ىػ1420)، ساـبجرار،  .32
 .1كباسـ البسكمي، نكف لؤلبحاث كالدراسات القرآنية، البيرة، ط

فكر العربي اإلسبلمي، مركز نكف لمدراسات اإلسبلمية، ، اؿ(ـ2004-ىػ1425)، ساـبجرار،  .33
 .البيرة، فمسطيف

، بحكث في العدد القرآني، بساـ مركز نكف لمدراسات كاألبحاث 456ميزاف ، اؿساـبجرار،  .34
 .القرآنية، راـ اهلل

 .2 أيسر التفاسير لكبلـ العمي الكبير، ط،(ـ1987- ىػ 1407)، جأبك بكر، الجزائرم .35
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عمي محٌمد : نشر في القراءات العشر، راجعو، اؿ(ىػ833ت) أبك الخير محمد، الجزرم، ابف .36
 (ت.ب).الٌضباع، دار الفكر

 المعركؼ ،، غاية النياية في طبقات القراء(ىػ833ت) أبك الخير محمد، الجزرم، ابف .37
 .ىػ1400، 2بطبقات القراء، دار الكتب العممية، بيركت، ط

: ، تحبير التيسير في القراءات العشر، تحقيؽ(ىػ833ت) أبك الخير محمد، الجزرم، ابف .38
 .(ـ2000-ىػ1421)أحمد مفمح القضاة، دار الفرقاف، عماف، األردف، 

حسف ىنداكم، . د: سر صناعة اإلعراب، تحقيؽ، (ىػ392ت)، أبك الفتح عثماف،  جنيابف .39
 .ـ1993-ىػ1413، 2دار القمـ، دمشؽ، ط

أحمد عبد الغفكر :  تاج المغة كصحاح العربية، ، تحقيؽ،إسماعيؿ بف محمد، الجكىرم .40
 .ـ1956-ىػ1376عطار، دار العمـ لممبلييف، القاىرة، 

، مصادر االستدالؿ عمى مسائؿ االعتقاد، دار الكطف لمنشر، (ىػ1413)حسف، ع،  .41
 .1الرياض، ط

عمي الخطيب، : بابية كالبيائية في الميزاف، إعداد، اؿ(ت.ب)، كآخركف، حمدـ ،حسيف .42
 .مطبكعات األزىر

 .2مكتبة مدبكلي، طمكسكعة الفمسفة كالفبلسفة، ، (ـ1999) ع، الحفني، .43

 .2منياج الحديث في بياف عمـك الحديث، ط، اؿ(ـ1995-ىػ1416)، حمدأحمبية، أبك   .44

، دار عمار  دراسة لغكية تاريخيةرسـ المصحؼ، (ـ2004-ىػ1425) ،انـ قدكرم، غالحمد .45
 .1لمنشر كالتكزيع، عماف، ط

دار الفكر، المكتب اإلسبلمي، ، المسند، (ىػ240ت)أحمد بف محمد الشيباني،  حنبؿ، ابف .46
 (ت.ب) .بيركت

  .3 طكىبي الغاكجي،:  راجعوسبلـ،، اإل(ـ1981-ىػ1401)، عيد، سحكل .47

اد مف البحر المحيط، النير الـ ،(ىػ745ت)، أبك عبد اهلل محمد بف يكسؼ،  حيافأبك .48
 .ـ1995-ىػ1416، 1عمر األسعد، دار الجيؿ، بيركت، ط: األندلسي، تحقيؽ

 لباب التأكيؿ في معاني التنػزيؿ المعركؼ ،(ىػ741ت)، أبك الحسف عمي بف محمد، الخازف .49
 (ت.ب). ، ، كبيامشو معالـ التنزيؿ، البغكم، المكتبة التجارية الكبرل"تفسير الخازف"بػ 

تعريؼ الدارسيف بمناىج المفسريف، دار ، (ـ2002-ىػ1423)، الح عبد الفتاحصالخالدم،  .50
 .1القمـ، دمشؽ، ط

 إعجاز القرآف البياني كدالئؿ مصدره ،(ـ2004-ىػ1425)، الح عبد الفتاح، صالخالدم .51
 .2الرباني، دار عمار، عماف، األردف، ط

 .خيرم سعيد، المكتبة التكفيقية، القاىرة:  أصكؿ الفقو، ، حققو،(ت.ب)، حمد، ـالخضرم .52
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حامد أحمد : مقدمة  خمدكف، تحقيؽ، (ىػ808ت)بف محمد،  خمدكف، عبد الرحمف ابف .53
 .ـ2004-ىػ1425، 1الطاىر، دار الفجر لمتراث، القاىرة، ط

ثبلث رسائؿ في إعجاز القرآف، لمرماني ، (ـ1968-ىػ1387)خمؼ اهلل، ـ، كسبلـ، ـ،  .54
 .2كالخطابي كعبد القاىر الجرجاني، دار المعارؼ بمصر، القاىرة، ط

 كفيات األعياف في أنباء ،(ىػ681ت)، أحمد بف محمدأبك العباس  خمكاف، شمس الديف ابف .55
 .ـ1968إحساف عباس، دار الثقافة، بيركت، : اء الزماف، تحقيؽ

معجزة القرآف الكريـ، دار العمـ لممبلييف، بيركت، لبناف، ، (ـ1983)، ـمحمد رشادخميفة،  .56
 .،1ط

دالالت جديدة في إعجاز القرآف، طبع عمى ..  تسعة عشر ،(ت.ب)، ـمحمد رشاد، خميفة .57
 .نفقة جمعية عماؿ المطابع التعاكنية، عماف، األردف

كممات في تكريمو كبحكث في فكره -يكسؼ القرضاكم، (ـ2004-ىػ1424)دار السبلـ،  .58
 .1كفقيو، القاىرة، ط

دار الكتب   سنف الدارمي،،(ىػ255ت)الدارمي، أبك محمد عد اهلل بف عبد الرحمف ،  .59
 (ت.ب). العممية، بيركت، لبناف

غانـ : ، البياف في عٌد آم القرآف، تحقيؽ(ىػ444ت)الداني، أبك عمرك عثماف بف سعيد،  .60
 .ـ1994-ىػ1414، 1قدكرم الحمد، مركز المخطكطات كالتراث كالكثائؽ، الككيت، ط

عمي محمد عمر، مكتبة : ، طبقات المفسريف، تحقيؽ(ىػ945ت)الداكدم، محمد بف عمي،  .61
 .ـ1972، 1كىبة، ط

مكتبة المنار، الزرقاء، كجكه مف اإلعجاز القرآني، ، (ـ1985-ىػ1405)، صطفى ـالدباغ، .62
 .2األردف، ط

معرفة القراء الكبار عمى الطبقات  ،(ىػ748ت) ،الذىبي، شمس الديف محمد بف أحمد .63
، 1أبي عبد اهلل محمد حسف إسماعيؿ الشافعي، دار الكتب العممية، بيركت، ط: كاألعصار، تحقيؽ

 .ـ1997-ىػ1417

شعيب : سير أعبلـ النببلء، تحقيؽ ،(ىػ748ت) ،الذىبي، شمس الديف محمد بف أحمد .64
 .ـ1998-ىػ1419، 11األرناؤكط ك محمد نعيـ العرقسكسي، كمؤسسة الرسالة، ط

تفسير كالمفسركف، مكتبة كىبة، ، اؿ(ـ1989-ىػ1409)، حمد حسيف الذىبيـالذىبي،  .65
 .4القاىرة، ط

، "مفاتيح الغيب"تفسير الكبير المسٌمى، اؿ(ىػ606ت)، اإلماـ الفخر محمد بف عمر، الرازم .66
 (ت.ب). 2دار الكتب العممية، طيراف، ط
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محصكؿ في عمـ أصكؿ الفقو، دار الكتب  اؿ،(ىػ606ت) ،الرازم، فخر الديف محمد بف عمر .67
 .ـ1988-ىػ1408، 1العممية، بيركت، ط

إعجاز القرآف الكريـ كالببلغة النبكية، دار ، (ـ1997-ىػ1417)، صطفى صادؽـالرافعي،  .68
 .1المنار، مكتبة فياض، ط

 .، معجـ متف المغة، منشكرات دار مكتبة الحياة، بيركت(ـ1960-ىػ1379)، حمدرضا، أ .69

، ط،(ـ1998-ىػ1418)، حمد، ـرمضاف .70  .1 تتمة األعبلـ لمزركمي، ، دار  حـز

  .1صكؿ الفقو اإلسبلمي، دار الفكر، دمشؽ، ط، أ(ـ1986-ىػ1406)، ىبة، كالزحيمي .71

 .مناىؿ العرفاف في عمـك القرآف، دار الفكر، (ت.ب)، حمدـالزرقاني،  .72

 . 4، دار العمـ لممبلييف، بيركت، طعبلـ، األ(ـ1979)، ير الديفالزركمي، خ .73

بحر المحيط في أصكؿ الفقو، ، ، اؿ(ىػ794ت) ،بدر الٌديف محٌمد بف بيادر، الٌزركشي .74
 .ـ2000-ىػ1421، 1محٌمد محٌمد تامر، دار الكتب العممية، بيركت، لبناف، ط: ضبط

خٌرج حديثو البرىاف في عمـك القرآف، ، (ىػ794ت) ،بدر الٌديف محٌمد بف بيادر، الٌزركشي .75
 .ـ2001-ىػ1421دار الفكر، بيركت، لبناف، ، مصطفى عبد القادر عطا: كقٌدـ لو كعٌمؽ عميو

الكشاؼ عف حقائؽ التنزيؿ ، (ىػ538ت)، محمكد بف عمرأبك القاسـ الزمخشرم، جار اهلل  .76
 (ت.ب). كعيكف األقاكيؿ في كجكه التأكيؿ، دار المعرفة

، المفٌصؿ في عمـ المغة، قٌدـ (ىػ538ت)، محمكد بف عمرأبك القاسـ الزمخشرم، جار اهلل  .77
، بيركت، ط: لو كراجعو  .ـ1990-ىػ1410، 1محمد عز الديف السعيدم، دار إحياء العمـك

 . دار الفكر العربي، القاىرةأصكؿ الفقو،، (ت.ب)، حمد ـ زىرة،أبك .78

  .1مكتبة الجامعة العربية، بيركت، ط ستقراء كالمنيج العممي،، اال(ـ1966)، حمد، ـزيداف .79

تفسير مفردات ألفاظ القرآف -مجمع البياف الحديث، ، (ـ1994ػ-ىػػ1414) ، س،الزيف .80
  .3الكريـ، الشركة العالمية لمكتاب، بيركت، ط

مجاىد عبد المنعـ مجاىد، دار : تاريخ الفمسفة اليكنانية، ترجمة، (ـ1984)ك، ستيس،  .81
 .الثقافة لمنشر كالتكزيع

، سنف أبي داككد، حكـ عمى (ىػ275ت)السجستاني، أبك داككد سميماف بف األشعث،  .82
أبك عبيدة مشيكر  حسف آؿ سمماف، مكتب : محمد ناصر الديف األلباني، اعتنى بو: أحاديثو

 (ت.ب).1المعارؼ، الرياض، ط

ضكء البلمع ألىؿ القرف ، اؿ(ىػ902ت)السخاكم، شمس الديف محمد بف عبد الرحمف  .83
 (ت.ب).  مكتبة الحياةالتاسع،

ىائية كالنظاـ العالمي الجديد، مطبعة الداكدم، ، الب(ـ1994)، أأحمد كليد، سراج الديف .84
 .دمشؽ
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أبك الكفا :  تحقيؽ أصكؿ السرخسي،،(ىػ490ت)بكر محمد بف أحمد، أبك السرخسي،  .85
 .(ت.ب)، األفغاني، دار المعرفة، بيركت، لبناف

السقاؼ، عمكم بف أحمد بف عبد الرحمف، الفكائد المكية فيما يحتاجو طمبة الشافعية،  .86
 . (ت.ب)

عبد اهلل الباركدم، دار : تقديـ كتعميؽ نساب، األأبي سعد عبد الكريـ بف محمد ،، السمعاني .87
 .(ـ1988- ىػ1408)، 1الجناف، بيركت، ط

 كتاب، المطبعة الكبرل األميرية، مصر،، اؿ(ىػ179)، عمرك بف عثماف بف قنبر، سيبكيو .88
 .ىػ1317، 1ط

در المنثكر في التفسير ، اؿ(ىػ911)السيكطي، جبلؿ الديف عبد الرحمف بف أبي بكر،  .89
 .ـ1990-ىػ1411، 1بالمأثكر، دار الكتب العممية، بيركت، لبناف، ط

، ألفية السيكطي في عمـ (ىػ911)السيكطي، جبلؿ الديف عبد الرحمف بف أبي بكر،  .90
 (ت.د ).أحمد محمد شاكر، دار المعرفة، بيركت، لبناف: الحديث، تصحيح كشرح

، ، اإلتقاف في عمـك القرآف(ىػ911ت)السيكطي، جبلؿ الديف عبد الرحمف بف أبي بكر،  .91
 .(ىػ1421)، 1 ط لبناف،،محمد سالـ ىاشـ، دار الكتب العممية، بيركت: ضبطو كصححو

غية الكعاة في طبقات المغكييف ، ب(ىػ911)السيكطي، جبلؿ الديف عبد الرحمف بف أبي بكر،  .92
 .ـ1965-ىػ1384، 1محمد أبك الفضؿ إبراىيـ، مطبعة عيسى البابي الحمبي، ط: كالنحاة، تحقيؽ

 في شرح تقريب تدريب الراكم، (ىػ911)السيكطي، جبلؿ الديف عبد الرحمف بف أبي بكر،  .93
 (ت.ب).النكاكم ، المكتبة العممية، المدينة المنكرة،

 راجعو لجنة مف طبقات الحٌفاظ،، (ىػ911)السيكطي، جبلؿ الديف عبد الرحمف بف أبي بكر،  .94
 .ـ1983-ىػ1403، 1العمماء بإشراؼ الناشر، دار الكتب العممية، بيركت، ط

باب النقكؿ في أسباب النزكؿ، ، ؿ(ىػ911)السيكطي، جبلؿ الديف عبد الرحمف بف أبي بكر،  .95
 .ـ2004-ىػ1425، 2مكتبة نزار مصطفى الباز، ط

مزىر في عمـك المغة كأنكاعيا، ، اؿ(ىػ911)السيكطي، جبلؿ الديف عبد الرحمف بف أبي بكر،  .96
 (ت.ب).تحقيؽ محمد جاد المكلى كعمي البجاكم، دار الجيؿ، بيركت

 المكافقات في ،(ىػ790ت)، المخمي الغرناطيبف مكسى  أبك إسحاؽ إبراىيـ ،الشاطبي .97
 (ت.ب).محمد الخضر حسيف التكلسي، دار الفكر:عميو تعميؽ أصكؿ األحكاـ،

أحمد شاكر، مكتبة دار : تحقيؽ كشرحرسالة، ، اؿ(ىػ204ت) ،محمد بف إدريس الشافعي، .98
 . ـ1979-ىػ1399التراث، القاىرة، 
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، شرح شعمة عمى الشاطبية (ىػ656ت)شعمة، أبك عبد اهلل محمد بف أحمد المكصمي،  .99
زكريا عميرات، دار الكتب العممية، بيركت، : ، تحقيؽ"كنز المعاني شرح حرز األماني"المسٌمى 
 .ـ2001-ىػ1422، 1لبناف، ط

. 8، اإلسبلـ عقيدة كشريعة، دار الشركؽ، ط(ـ1975-ىػ1395)، حمكدشمتكت، ـ .100
، شرح شعمة عمى الشاطبية المسٌمى (ىػ656ت)شعمة، أبك عبد اهلل محمد بف أحمد المكصمي،  

، 1زكريا عميرات، دار الكتب العممية، بيركت، لبناف، ط: ، تحقيؽ"كنز المعاني شرح حرز األماني"
 .ـ2001-ىػ1422

إرشاد الفحكؿ إلى تحقيؽ الحؽ مف عمـ األصكؿ، ، (ىػ1250ت)،  محمد بف عمي،الشككاني .101
  .(ت.ب)، 1دار الفكر، بيركت، ط

 الجامع بيف الركاية كالدراية مف عمـ  فتح القدير،(ىػ1250ت)،  محمد بف عمي،الشككاني .102
 . ـ1964-ىػ1383، 2التفسير، شركة كمطبعة مصطفى البابي الحمبي كأكالده، ط

 .6عمـك الحديث كمصطمحو، دار العمـ لممبلييف، بيركت، ط، (ـ1971)، بحيصالصالح،  .103

 المكتب ،تفسير النصكص في الفقو اإلسبلمي، (ـ1993-ىػ1413)، حمد أديبـالصالح،  .104
 .4اإلسبلمي، بيركت، ط

، القراءات الشاذة كتكجيييا النحكم، دار الفكر، (ـ1999-ىػ1419)الصغير، محمكد أحمد،  .105
 .1دمشؽ، ط

، مقدمة  الصبلح، (ىػ642ت) عمرك عثماف بف عبد الرحمف الشيرزكرم، ك الصبلح، أبابف .106
 (ت.ب).  سعد كريـ الدرعمي، دار  خمدكف:تحقيؽ

 .تاريخ الفمسفة العربية، دار الكتاب المبناني، بيركت، (ـ1981) ،ميؿ، جصميبا .107

  .1سمير الطالبيف في رسـ كضبط الكتاب المبيف، ط، (ـ1999-ىػ1420)، عميعالضباع،  .108
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فهرس اآليات الكريمة 
 

رقـ الصفحة رقـ اآلية اسـ السكرة اآلية 
 174 1الفاتحة الحمد هلل رب العالميف 

 147 4الفاتحة مًمًؾ يكـً الٌديف 
ٌياؾ نستعيف   44 5الفاتحة إٌياؾ نعبد كا 

 143 7الفاتحة  أنعمت عمييـ
 226، 120، 40 1البقرة  ألـ
 167، 120 1البقرة  ذلؾ الكتاب.ألـ

 131 3البقرة  الصمكة
ذا قيؿ ليـ آمنكا   110 13البقرة كا 

ف كنتـ في ريبو مما نزلنا  18 23 البقرة كا 
 18 24البقرة فإف لـ تفعمكا كلف تفعمكا  
ـٍ مىا ًفي مىؽى لىكي  95 29البقرة .. ىيكى الًَّذم خى

 157 43البقرة كاركعكا مع الراكعيف 
    131 46البقرة مبلقك ربيـ 
 132 74 البقرة عما تعممكف

 216 75البقرة  أىفىتىطمىعكفى أف ييؤًمنيكا لىكيـ
لىدان  ذى اهللي كى  147 116البقرة قالكا اتَّخى

 73 125البقرة كاتخذكا مف مقاـ إبراىيـ 
لييكيـ إلوه كاًحده   95 163 البقرة كا 

افى الًَّذم أينًزؿى ًفيًو   85 185البقرة شىٍيري رىمىضى
ـي ثىبلثىةو أىٌياـو   98 196البقرة فىمىٍف لـ يىًجد فىًصيا

ؿ بىني ًإسرائيؿى   141 211البقرة  سى
 226 228 البقرة كالمطمقات يتربصف بأنفسيف

 89 233 البقرة كىاٍلكىاًلدىتي ييٍرًضٍعفى أىٍكالدىىيفَّ 
 228 233البقرة  كعمى المكلكد لو رزقيفٌ 

 98                       234البقرة  كىاٌلذيف يتكفكف ًمٍنكيـٍ 
 141 248البقرة .. إفَّ آيىةى ميمًكًو أىف يٍَّأًتيىكيـ 

 99 261البقرة مثؿ اٌلذيف يينًفقكفى أىمكالييـ 
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ٌرـى الٌربا  ؿَّ اهللي اٍلبىيعى كىحى  222 275البقرة كىأحى
 109 281البقرة كاتقكا يكما ترجعكف فيو 

 222 282البقرة يا أييا الذيف آمنكا إذا تداينتـ 
 222 282البقرة فإف أًمف بعضكـ بعضان 

    223 282 البقرة كاهللي بكؿِّ شىيءو عميـ
 227، 121 7آؿ عمراف  ىك الذم أنزؿ عميؾ الكتاب
ٍيغه   227 7آؿ عمراف  فأٌما الذيف في قيمكًبًيـ زى

 227 7آؿ عمراف  كالراسخكف في العمـ يقكلكف
 242، 45 19آؿ عمراف إٌف الٌديفى ًعٍندى اهلل اإًلٍسبلـ 
ًضع لمناس   73 96آؿ عمراف إٌف أٌكؿى بيتو كي
 65 97آؿ عمراف كهلل عمى النٌاًس ًحجُّ البيًت 

ِـّ   ـٍ ًمٍف بىٍعًد اٍلغى مىٍيكي ؿى عى  87 154آؿ عمراف ثيَـّ أىٍنزى
ٍف ًخفتـي أىال تيقًسطكا  98 3 النساء كا 

 209، 99 11النساء فًإف كيفَّ ًنساءن فىكؽى اثنىتىيًف 
كيـ  لىكيـ ًنصؼي ما تىرىؾى أزكاجي  98 12النساء كى
ؿه ييكرىثي كىبللىةن  ف كاف رجي  148 12 النساء كا 

ذا حكمتـ بيف الناس   94 58النساء كا 
 134 109النساء أـ مف يككف عمييـ ككيبلن 
مىف أىصدىؽي ًمفى اهلًل قيبلن   253، 239 122النساء كى

 209 176النساء فىًإف كانتا اثنىتىيًف فميما الثٌميثاًف 
ٍيتىةي  مىٍيكيـ المى رِّمىت عى  228 3المائدة  حي

 242، 45 3المائدة اٍليىٍكـى أىٍكمىٍمتي لىكيـ دينىكيـ 
 148 6المائدة فاغًسمكا كيجكىكيـ كأىيًديىكيـ 
ٍزتي  ٍيمىتى أىعىجى  17 31المائدة قاؿى يا كى

 225 38المائدة .. كالسارؽ كالسارقة فاقطعكا
كاًرٌيكف يا عيسى   149 112المائدة إٍذ قاؿى اٍلحى

 24 125األنعاـ  قفمف يرد اهلل أف ييدم
 243 151األنعاـ قؿ تعالكا أتؿ ما حٌرـ ربكـ 

 131 162األنعاـ قؿ إفَّ صبلتي 
 93 25األعراؼ قاؿ فييا تحيكف 
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 195 56األعراؼ إفَّ رىحمىتى اهلًل قريبه 
 131 69األعراؼ بسطة 

 134 145األعراؼ سىأيكريكـ دارى الفاًسقيف 
 99 142األعراؼ ككاعدنا مكسى ثىبلثيفى لىٍيمىةن 
 132 166 األعراؼ فمٌما عتىكا عف ما نييكا عنو
 149 170 األعراؼ كاٌلذيف يمىسَّككف بالكتاب

 249، 114 187األعراؼ ... يسألكنؾ عف الساعة أياف
 99 9األنفاؿ إٍذ تىستىغيثكف ربَّكيـ فىاستىجابى 

 239 24األنفاؿ  ًإذا دىعاكيـ ًلما ييٍحًييكيـ
 99 80التكبة اٍستىٍغًفر لىييـ أٍك ال تىٍستىٍغًفر لىييـ 

ؤكؼه رىحيـ   239 128التكبة باٍلميٍؤًمنيفى رى
 131 4 يكنس يبدؤا

 63 5يكنس ىك الذم جعؿى الشمسى ضياءن 
 18 38يكنس أـ يقكلكف افتراه قؿ فأتكا 

 236، 127، 18 13ىكد  فأتكا بعشر ؿأـ يقكلكف افتراه ؽ
ـي نفسه إاٌل ًبًإذًنو   135 105ىكد يكـى يىأًت ال تىكىٌم

 167 1يكسؼ تمؾ ايات الكتاب . ألر
ًبٌيان  ٍلنىاهي قيٍرآنان عىرى  172 2يكسؼ  ًإنَّا أىنزى

 100 49يكسؼ ثـٌ يأتي مف بعد ذلؾ عاـه 
 131 84 يكسؼ يأسفى

 131 85يكسؼ  تاهلل تفتؤا
ًبٌيان  ٍكمان عىرى ٍلنىاهي حي كىذىًلؾى أىنزى  172 37الرعد  كى

 211 4إبراىيـ  أرسمنا مف رسكؿكما 
  78 17الحجر كحفظناىا مف كؿ شيطافو 

 114، 100، 99، 41 87الحجر كلقد آتيناؾ سبعان مف المثاني 
بِّؾى  ٍمًد رى  45 98الحجر فسبِّح ًبحى

 255، 110 99الحجر كاعبد ربؾ حتى يأتيؾ اليقيف     
يتائ   131 90النحؿ كا 

ـي أىنَّييـٍ يىقيكليكفى  لىقىٍد نىٍعمى  172 103النحؿ  كى
 243 125النحؿ أدع إلى سبيؿ رٌبؾ 
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 159، 106 1اإلسراء  الذم باركنا حكلو
  58 2اإلسراء .. كآتينا مكسى الكتاب
 67 5اإلسراء  ككاف كعدا مفعكال

 67 6 اإلسراء كأمددناكـ بأمكاؿ كبنيف
 68 7اإلسراء إٍف أٍحسىنتـي أٍحسىنتـ ألىنفسكـ 
عىٍمنا اٌلميؿى كىالٌفٌ ىارى آيىتىيفً   253 12 اإلسراء كجى

 253، 229، 174 12اإلسراء كلتعممكا عدد السنيف  
 228 23اإلسراء  فبل تىقيؿ لىييما أيؼٍّ 

، 245، 59، 58 104اإلسراء فإذا جاءى كعدي اآلخرة 
 245، 177، 150 104اإلسراء فًإذا جاءى كىٍعدي اآلًخرىًة ًجٍئنا  
 216 22الكيؼ  سىيىقكلكفى ثىبلثىةه راًبعيييـ كمبيييـ
 197، 64 25الكيؼ ثمثمائة سنيف كازدادكا تسعا 

 150، 59 78الكيؼ بتأكيؿ مالىـ تستطع عميو صبران 
مىيًو صبران    150، 59 82الكيؼ تأكيؿ مالىـ تىٍسًطع عى

 209، 100، 99 125الكيؼ كلىًبثكا في كيًفًيـ ثبلثىمائة 
 195 2مريـ ذكر رحمت ربؾ عبده زكريا 
 195 21مريـ كلنجعمو آية لمناس كرحمة  
 225، 110 65مريـ فاعبده كاصطبر لعبادتو 
 102 14طو  إٌنني أنا اهلل ال إلو إاٌل أنا

 114 15طو إٌف الساعىةى آتيةه أكاد أخفييا 
 134 63طو إف ىدف لساحرف 

ًبٌيان  ٍلنىاهي قيٍرآنان عىرى كىذىًلؾى أىنزى  172 113طو  كى
 222 1الحج يأييا الناس اتقكا رٌبكـ 

 65 27الحج كأٌذٌ ف في الناس بالحٌج 

 118 24المؤمنكف ما سمعنا بيذا في آبائنا 
ـى كأٌموي آيىة عىٍمنا اٍبفى مىريى  141 50 المؤمنكف كىجى

ية   141 8الشعراء إفَّ في ذًلؾى آلى
ًبيفو  ًبيٍّ مُّ  172 195الشعراء  ًبًمسىافو عىرى

مىكناهي في قيمكًب   78 200الشعراء كىذىًلؾى سى
دكا ًبيا كىاستىيقىنىتيا أىنفيسيييـ                        حى  119 14  النمؿ كجى
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 205، 86 30النمؿ ًإنَّوي ًمٍف سيمىٍيمىافى 
 70 52النمؿ فتمؾ بيكتيـ لـ تزؿ خاكيةن 

 143 1 القصص طسـ
 143 23القصص أٌمة مف الٌناًس يىسقكف 

 131 76 القصص لتنكأ
منا نكحان ًإلى قىكًموً  لىقىد أىرسى  231 14العنكبكت  كى
 100 14العنكبكت ... فىمىًبثى فيًيـ أىلؼى سىنىةو ًإال

تىقطىعكفى الٌسبيؿ  143 29 العنكبكت كى
 143 65العنكبكت                                 ميخًمصيفى لىوي الٌديف 

ًمبىت الٌرـك في أدنى  37، 36، 26 3-1الرـك  آلـ غي
مؽي الٌسماكاًت  ًمف آياًتًو خى  141 22الرـك  كى
لىك أنَّما في األىٍرًض ًمف   99 83لقماف كى
ٌمكف   مىبلًئكتىو ييصى  45 56 األحزاب إٌف اهلل كى
 209 45 سبأ كما بىمىغكا معشار ما آتىيناىـ

 78 33الصافات فإٌنيـ يكمىئذو في العذاب 
 79 54الصافات قاؿ ىؿ أنتـ مٌطمعكف 

 132 130الصافات آؿ ياسيف 
 78 146 الصافات كأنبتنا عميو شجرةن مف يىقطيف
ًتسعكف   99 23ص إٌف ىذا أخي لو تسعه كى

دى اٍلمىبلًئكىةي كٌمييـ    222 73ص فىسىجى
 110،255 2الزمر فاعبد اهلل مخمصا لو الديف 
ًبٌيان غىٍيرى ًذم ًعكىجو   175، 172 28الزمر  قيرآنان عىرى

 255، 110 66الزمر بؿ اهلل فاعبد 
مىٍت آيىاتيوي قيٍرآنان   172 3فصمت  ًكتىابه فيصِّ
 99 12فصمت فقضاىفَّ سىٍبعى سماكاتو 
ًمٌيان  عىٍمنىاهي قيٍرآنان أىٍعجى لىٍك جى  175، 172 44فصمت  كى

ـي الٌساعة  ٌد ًعم  114 47فصمت إليو ييرى
 172 7الشكرل ككذلؾ أكحينا إليؾ قرآنان 
 172 3الزخرؼ إٌنا جعمناه قرآنان عربيان 
 56،239 11الحجرات بئس االسـ الفسكؽي 
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خكافي لكط   41 13ؽ كعاده كًفرعىكف كا 
 134 47الذاريات ًبأىييدو 

 78 22الذاريات كفي الٌسماًء رزقيكـ 
 68 16القمر فكيؼ كاف عذابي كنذر 
 178 17القمر كلقد يسرنا القرآف لمذكر 
مىقناهي ًبقىدىرو   237 49القمر إنَّا كؿَّ شىيءو خى

 134 22الممؾ أٌمف يمشي 
بِّؾى فىكقىييـ  يىٍحًمؿي عىرشى رى  98 17الحاقة كى

 202 17الحاقة ثمانية 
 99 32الحاقة ثيـٌ في سمسمةو ذىٍرعييا سبعكف 

 243 25-24المعارج كالذيف في أمكاليـ حؽه 
ده  ني ًمفى اهلًل أىحى  248، 143 22الجٌف لف ييجيرى

دا  لىف أًجدى ًمف دكًنو ميمتىحى  248، 143 22الجٌف كى
 207 1المدثر يا أييا المدثر 

 79 8المدثر فإذا نيًقرى في الٌناقكر 
 19 11المدثر ... ذرني كمف خمقت كحيدان 

مىٍييا ًتٍسعىة عىشىر  ، 207، 206، 204، 174، 98، 40 30المدثر عى
220 ،224 

مىآ أىٍدرىاؾى * سىأيٍصًميًو سىقىرى   203 31-26المدثر ... كى
 223، 208، 205، 204، 76 31المدثر كما جعمنا أصحاب النار إال  

 48 31المدثر كيزداد الذيف آمنكا إيمانان 
ـي جنكدى رٌبؾى ًإاٌل ىك    108 31المدثر  كما يعم

 78 39القيامة فجعؿ منو الزكجيف 
ٍبعان ًشدىادان  ـٍ سى بىنىٍينىا فىٍكقىكي   95 12 النبأ  كى

 79 14التككير عممت نفسه ما أحضرت 
 79 16اإلنفطار كما ىـ عنيا بغائبيف 
 79 19اإلنشقاؽ لتركبٌف طبقان عف طبؽ 

مىؾي صٌفان صٌفان   226 22 الفجر كجاء رٌبؾ كالمى
 109، 102، 53 5-1العمؽ اقرأ باسـ رٌبؾ 

ٍلناهي في لىيمىًة اٍلقىٍدر   35، 122 3-1القدر إٌنا أىٍنزى
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 35 6القدر سبلـه ىي حتى مطمع الفجر 
 143 1العصر كىالعىصًر 

ؽٌ  كا ًبالحى تكاصى  143 3العصر  كى
 40 1الفمؽ قؿ أعكذ بربِّ الفمؽ 

 244 2الفمؽ مف شٌر ما خمؽ 
 244، 40 4الفمؽ كمف شر الٌنفاثات في العقد 

 80 1الناس قؿ أعكذ برب الناس 
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أطراؼ األحاديث الشريفة  فهرس مسرد 6.3 مسر

 

رقـ طرؼ الحديث 
الصفحة 

كيكفى فييا يا ابف الخطاب؟  203 أميتىيىكِّ
 196 األمةيبعث ليذه   اهلل تعالىإف

 189 يامحمد:  فقاؿ-صمى اهلل عميو كسمـ-جاء رجؿ إلى النبي 

 56،109ستككف فتف 
211 ،

 88سنيف كسني يكسؼ 
 55صبلة الصبح - صمى اهلل عميو كسمـ-صمى بنا رسكؿ اهلل 

 191فبينا أنا أمشي إذ سمعت صكتان مف السماء 
 25 مائةمائةكاف يقرأ في الصبح بالستيف إلى اؿ
 158كنت أصمي في المسجد 

 108 مٌر أبك ياسر بف أخطب في رجاؿ مف ييكد
 26رأل في رؤياه ممكؾ - صمى اهلل عميو كسمـ–مف أف رسكؿ اهلل 
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 األعالـ المترجـ لهـ  مسرد فهرس6.4

 رقـ الصفحة التي كردت فييا الترجمة العمـ 

 16إبراىيـ بف مكسى الشاطبي، أبك إسحؽ 

 12إبراىيـ بف يسار، النظاـ 

 24أحمد بف الحسيف بف ميراف 

 153أحمد بف عبد الحميـ، ابف تيمية 

 28أحمد بف عمي، ابف حجر العسقبلني 

 28أحمد بف محمد البرمكي، ابف خمكاف 

 120أحمد بف محمد بف حنبؿ 

 183أفبلطكف 

 183أفمكطيف 

 123بدر الديف محمد بف بيادر الزركشي 

 30بديع الزماف سعيد النكرسي 

 43بساـ نياد جرار 

 24الحجاج بف يكسؼ الثقفي 

 24الحسف بف يسار البصرم 

 26الحسيف بف عمي بف أبي طالب 

 42حسيف سميـ 

 134حفص بف سميماف الدكرم 

 11حمد بف محمد الخطابي 
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 123حمزة بف حبيب التميمي 

 172الخميؿ بف أحمد الفراىيدم 

 24رفيع بف ميراف الرياحي 

 158أبك سعيد بف المعمى 

 25أبك سعيد بف محمد الزعفراني 

 143سميماف بف سميـ القانكني 

 123سميماف بف نجاح، أبك داكد 

 135شعبة بف عياش، أبك بكر 

 173ظالـ بف عمرك، أبك األسكد الدؤلي 

 186عائشة عبد الرحمف، بنت الشاطئ 

 24عاصـ بف أبي الصباح الجحدرم 

 66عاطؼ محمد العزايزة 

 13عبد الجبار بف أحمد اليمذاني 

 190عبد الحؽ بف عطية األندلسي 

 16عبد الرحمف بف أبي بكر السيكطي 

 153عبد الرحمف بف محمد، ابف أبي حاتـ 

 141عبد الرحمف بف محمد، ابف خمدكف 

 34عبد الرزاؽ نكفؿ 

 27عبد السبلـ بف عبد الرحمف، ابف بٌرجاف 

 14عبد القاىر بف عبد الرحمف الجرجاني 
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 134عبد اهلل بف عامر اليحصبي 

 23عبد اهلل بف عباس 

 103عبد اهلل بف عمر البيضاكم 

 171عبد اهلل بف محمد بف سناف الخفاجي 

 12عبد اهلل بف مسمـ، ابف قتيبة 

 174عثماف بف جني 

 124عثماف بف سعيد، أبك عمرك الداني 

 117عثماف بف عفاف 

 24عمي بف أبي طالب 

 134عمي بف حمزة الكسائي 

 12عمي بف عيسى الرماني 

 28عمي بف محمد السخاكم 

 184عمي محمد رضا الشيرازم 

 55عمرك بف أخطب 

 12عمرك بف بحر الجاحظ 

 171عمرك بف عثماف، سيبكيو 

 68فاتح حسني محمكد 

 60فريد قبطني 

 183فيثاغكرس 

 184فيمكف 
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 124القاسـ بف فيرة الشاطبي 

 174كماؿ بشير 

 120مالؾ بف أنس 

 24مالؾ بف دينار 

 55محمد بف إسماعيؿ البخارم 

 166محمد بف السائب الكمبي 

 11محمد بف الطيب الباقبلني 

 153محمد بف المستنير، قطرب 

 93محمد بف جرير الطبرم 

 133محمد بف جعفر الخزاعي 

 140محمد بف عمي، ابف عربي 

 153محمد بف عمر، فخر الديف الرازم 

 56محمد بف عيسى الترمذم 

 185محمد بف محمد رضا كمبايكاني 

 153محمد بف يزيد المبٌرد 

 25محمد بف يعقكب الفيركزأبادم 

 189محمد بف يكسؼ الحياني، أبك حياف 

 31محمد رشاد خميفة 

 18محمد فريد كجدم 

 16مصطفى صادؽ الرافعي 
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 186الميرزا حسيف عمي المازنداني 

 167ميزاف البصرم، أبك صالح 

 114ناصر بف محمد الماجد 

 134نافع بف عبد الرحمف الميثي، أبك ركيـ 

 24نصر بف عاصـ الميثي 

 153يحيى بف زياد الفراء 

 137يحيى بف شرؼ النككم 

 134يعقكب بف إسحؽ الحضرمي 

 173يعيش بف عمي بف يعيش 

 110يكسؼ القرضاكم 

 138يكسؼ بف عبد اهلل، ابف عبد البر 

 25يكسؼ بف عمي اليذلي 

 153يكسؼ، أبك الحجاج المزم 
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  الجداكؿفهرسمسرد

 

رقـ الصفحة اسـ الجدكؿ رقـ الجدكؿ 

 39البيؾ عمى سكرة الرعد .إحصاءات أ 3.1

 40البيؾ تكرار األعداد في القرآف الكريـ . إحصاء أ 3.2

 67مثاؿ عمى متسمسالت العزايزة  3.3

 68نمكذج آخر لممتسمسالت  3.4
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قائمة المصادر كالمراجع 
 

 (ت.ب).أبادم، أبك الطيب محٌمد شمس الديف، عكف المعبكد شرح سنف أبي داكد، دار الفكر.1

، تفسير القرآف العظيـ مسندان عف (ىػ327ت)عبد الرحمف بف محمد بف إدريس ، ،  أبي حاتـابف.2
، 2أسعد محمد الطيب، المكتبة العصرية، صيدا، بيركت، ط: رسكؿ اهلل كالصحابة كالتابعيف، تحقيؽ

 .ـ1999-ىػ1419

سميماف بف صالح الخزم، مكتبة العمـك :  طبقات المفسريف، تحقيؽ،أحمد بف محمد األدنركم،.3
 ـ1997-ىػ1417، 1كالحكـ، المدينة المنكرة، ط

عبد السبلـ محمد :  حققوتيذيب المغة،، (ىػ370ت)أبك منصكر محمد بف أحمد ،  األزىرم،.4
القاىرة،  (ت.ب)محمد عمي النجار، المؤسسة المصرية العامة لمتأليؼ كالنشر، : ىاركف، راجعو

 .ـ1964-ىػ1384

إميؿ . د :معجـ المفصؿ في عمـك المغة، راجعو، اؿ(ـ1993-ىػ1414)، ـ، التكنجي، ر، كاألسمر.5
 .1يعقكب، دار الكتب العممية، بيركت، لبناف، ط

 .10، العقيدة في اهلل، دار النفائس، عماف، األردف، ط(ـ1990-ىػ1451)األشقر، ع، .6

محمد :  في تخريج أحاديث منار السبيؿ، إشراؼ إركاء الغميؿ،(ـ1985-ىػ1405)األلباني، ـ، .7
 .2زىير الشاكيش، المكتب اإلسبلمي، ط

مكتبة ، سمسمة األحاديث الصحيحة كشيء مف فقييا كفكائدىا، (ـ1995-ىػ1415)األلباني، ـ، .8
 .المعارؼ لمنشر كالتكزيع، الرياض

مكتبة  ، كأثرىا السيئ في األمةسمسمة األحاديث الضعيفة، (ـ2000-ىػ1421)ـ،  األلباني،.9
 .1المعارؼ لمنشر كالتكزيع، الرياض، ط

 ركح المعاني في تفسير القرآف العظيـ كالٌسبع المثاني، دار ،(ـ1978-ىػ1398)ـ، األلكسي، .10
 .الفكر، بيركت

 دار الكتب حكاـ في أصكؿ األحكاـ،، اإل(ىػ931ت)، أبك الحسف عمي بف أبي عمي، اآلمدم.11
 .(ـ1980-ىػ1400)العممية، بيركت، 

محمد خير : أبك عبد اهلل جماؿ الديف بف ىشاـ،  شرح الندل كبٌؿ الصدل، تحقيؽ، األنصارم.12
 .ـ1998-ىػ1419، 3طعمة حمبي، دار المعرفة، بيركت، ط

معجـ الكسيط، أشرؼ عمى ، اؿ(ت.ب) ـ، أحمد،كع، ع، كالصكالحي، منتصر، أنيس، إ، ك .13
 .القاىرة ، مجمع المغة العربية،2حسف عمي عطية، كمحمد شكقي أميف،ط: الطبع

عماد الديف أحمد : إعجاز القرآف، تحقيؽ (ىػ403ت)، أبك بكر محمد بف الطيب، الباقبلني.14
 .(ت.ب)، 4حيدر، مؤسسة الكتب الثقافية، بيركت، ط
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 .(ت.ب) .تاريخ الكبير، دار الفكراؿ ،(256ت)، محمد بف إسماعيؿ، أبك عبد اهلل  البخارم.15

 .القاىرةكالنشر،  دراسات في عمـ المغة، دار غريب لمطباعة ،(ـ1998) ، ؾ،رمبش.16

 في تناسب اآليات  نظـ الدرر،(ىػ885ت)برىاف الديف أبي الحسف إبراىيـ بف عمر، ، البقاعي.17
 .ـ1992-ىػ1413، 2كالسكر، دار الكتاب اإلسبلمي، القاىرة، ط

حقيقة فكرة اإلعجاز العددم في القرآف الكريـ، جامعة ، (ـ1998-ىػ1419) ، ص،بكيرات.18
 .الجزيرة، حنتكب، السكداف

شاراتيا إلى الكحدانية، البشير لمنشر كالتكزيع، القاىرة، الد(ت.ب)س، البنا، .19  .الئؿ العددية كا 

 .1اليمزة في المغة العربية، دار كمكتبة اليبلؿ، بيركت، ط، (ـ1995) ، خ،البياع.20

 .1معجزة القرآف العددية، مؤسسة عمـك القرآف، بيركت، ط، (ـ1981-ىػ1401)ص، البيؾ، .21

امع المختصر مف ، سنف الترمذم كىك الج(ىػ279ت)الترمذم، أبك عيسى محمد بف عيسى، .22
محمد ناصر :  ، حكـ عمى أحاديثوالسنف عف رسكؿ اهلل كمعرفة الصحيح كالمعمكؿ كما عميو العمؿ

، 1أبك عبيدة مشيكر  حسف آؿ سمماف، مكتب المعارؼ، الرياض، ط: الديف األلباني، اعتنى بو
 (ت.ب)

امع المختصر مف ، سنف الترمذم كىك الج(ىػ279ت)الترمذم، أبك عيسى محمد بف عيسى، .23
السنف عف رسكؿ اهلل كمعرفة الصحيح كالمعمكؿ كما عميو العمؿ، دار الفكر، بيركت، لبناف، 

 .ـ1994-ىػ1414

 جمع مجمكع فتاكل  تيمية،، (ىػ728) ابف تيمية، تقي الديف أبك العباس أحمد بف عبد الحميـ، .24
 (ت.ب). عبد الرحمف بف محمد بف قاسـ، بمساعدة ق محمد: كترتيب

، الجكاىر الحساف في تفسير القرآف، حققو أبك (ىػ875ت)الثعالبي، عبد الرحمف بف مخمكؼ، .25
 .ـ1996-ىػ1416، 1محمد الغمارم، دار الكتب العممية، بيركت، لبناف، ط

 .إعجاز في القرآف الكريـ، غزة، (المؤتمر العممي الثالث) ،جامعة األقصى.26

عجيبة تسعة عشر بيف تخمؼ المسمميف كضبلالت المدعيف، ، (ـ1990-ىػ1410) ب، جرار،.27
 .1 الخميؿ، ط كالنشر،مؤسسة االعتصاـ لمطباعة

مقدمات تنتظر النتائج، المؤسسة اإلسبلمية، - 19 إعجاز الرقـ ،(ـ1994-ىػ1414)، ب، جرار.28
  .2تكزيع دار النفائس، بيركت، لبناف، ط

ـ نبكءة أـ صدؼ رقمية، بساـ نياد ، 2022 زكاؿ إسرائيؿ ،(ـ1996-ىػ1417)، ب، جرار.29
 .2مكتبة البقاع الحديثة، لبناف، ط

طارؽ حميدة كباسـ : رىاصات اإلعجاز العددم، راجعو، إ(ـ1998-ىػ1419)، ب، جرار.30
 .1دار النكر لمنشر كالتكزيع، راـ اهلل، ط البسكمي، مركز نكف لؤلبحاث كالدراسات القرآنية،
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طارؽ حميدة كباسـ : كلتعممكا عدد السنيف كالحساب، راجعو، (ـ1999-ىػ1420)ب، جرار، .31
 .1البسكمي، نكف لؤلبحاث كالدراسات القرآنية، البيرة، ط

فكر العربي اإلسبلمي، مركز نكف لمدراسات اإلسبلمية، البيرة، ، اؿ(ـ2004-ىػ1425)ب، جرار، .32
 .فمسطيف

، بحكث في العدد القرآني، بساـ مركز نكف لمدراسات كاألبحاث القرآنية، 456ميزاف ب، اؿجرار، .33
 .راـ اهلل

 .2 أيسر التفاسير لكبلـ العمي الكبير، ط،(ـ1987- ىػ 1407)، ج، الجزائرم.34

عمي محٌمد : نشر في القراءات العشر، راجعو، اؿ(ىػ833ت) أبك الخير محمد، الجزرم، ابف.35
 (ت.ب).الٌضباع، دار الفكر

 المعركؼ بطبقات ،، غاية النياية في طبقات القراء(ىػ833ت) أبك الخير محمد، الجزرم، ابف.36
 .ىػ1400، 2القراء، دار الكتب العممية، بيركت، ط

أحمد : ، تحبير التيسير في القراءات العشر، تحقيؽ(ىػ833ت) أبك الخير محمد، الجزرم، ابف.37
 .(ـ2000-ىػ1421)مفمح القضاة، دار الفرقاف، عماف، األردف، 

حسف ىنداكم، دار . د: سر صناعة اإلعراب، تحقيؽ، (ىػ392ت)، أبك الفتح عثماف،  جنيابف.38
 .ـ1993-ىػ1413، 2القمـ، دمشؽ، ط

أحمد عبد الغفكر عطار، :  تاج المغة كصحاح العربية، ، تحقيؽ،إسماعيؿ بف محمد، الجكىرم.39
 .ـ1956-ىػ1376دار العمـ لممبلييف، القاىرة، 

، مصادر االستدالؿ عمى مسائؿ االعتقاد، دار الكطف لمنشر، الرياض، (ىػ1413)حسف، ع، .40
 .1ط

عمي الخطيب، مطبكعات : بابية كالبيائية في الميزاف، إعداد، اؿ(ت.ب)ـ، كآخركف،  ،حسيف.41
 .األزىر

 .2مكتبة مدبكلي، طمكسكعة الفمسفة كالفبلسفة، ، (ـ1999) ع، الحفني،.42

 .2منياج الحديث في بياف عمـك الحديث، ط، اؿ(ـ1995-ىػ1416)أ،  حمبية، .43

، دار عمار لمنشر  دراسة لغكية تاريخيةرسـ المصحؼ، (ـ2004-ىػ1425) ، غ،الحمد.44
 .1كالتكزيع، عماف، ط

دار الفكر، المكتب اإلسبلمي، ، المسند، (ىػ240ت)أحمد بف محمد الشيباني،  حنبؿ، ابف.45
 (ت.ب) .بيركت

  .3 طكىبي الغاكجي،:  راجعوسبلـ،، اإل(ـ1981-ىػ1401)، س، حكل.46

اد مف البحر المحيط، األندلسي، النير الـ ،(ىػ745ت)، أبك عبد اهلل محمد بف يكسؼ،  حيافأبك.47
 .ـ1995-ىػ1416، 1عمر األسعد، دار الجيؿ، بيركت، ط: تحقيؽ
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 لباب التأكيؿ في معاني التنػزيؿ المعركؼ بػ ،(ىػ741ت)، أبك الحسف عمي بف محمد، الخازف.48
 (ت.ب). ، ، كبيامشو معالـ التنزيؿ، البغكم، المكتبة التجارية الكبرل"تفسير الخازف"

 .1تعريؼ الدارسيف بمناىج المفسريف، دار القمـ، دمشؽ، ط، (ـ2002-ىػ1423)ص، الخالدم، .49

 إعجاز القرآف البياني كدالئؿ مصدره الرباني، دار عمار، ،(ـ2004-ىػ1425)، ص، الخالدم.50
 .2عماف، األردف، ط

 .خيرم سعيد، المكتبة التكفيقية، القاىرة:  أصكؿ الفقو، ، حققو،(ت.ب)، ـ، الخضرم.51

حامد أحمد الطاىر، : مقدمة  خمدكف، تحقيؽ، (ىػ808ت)بف محمد،  خمدكف، عبد الرحمف ابف.52
 .ـ2004-ىػ1425، 1دار الفجر لمتراث، القاىرة، ط

ثبلث رسائؿ في إعجاز القرآف، لمرماني ، (ـ1968-ىػ1387)خمؼ اهلل، ـ، كسبلـ، ـ، .53
 .2كالخطابي كعبد القاىر الجرجاني، دار المعارؼ بمصر، القاىرة، ط

 كفيات األعياف في أنباء اء ،(ىػ681ت)، أحمد بف محمدأبك العباس  خمكاف، شمس الديف ابف.54
 .ـ1968إحساف عباس، دار الثقافة، بيركت، : الزماف، تحقيؽ

 .،1معجزة القرآف الكريـ، دار العمـ لممبلييف، بيركت، لبناف، ط، (ـ1983)ـ، خميفة، .55

دالالت جديدة في إعجاز القرآف، طبع عمى نفقة جمعية ..  تسعة عشر ،(ت.ب)، ـ، خميفة.56
 .عماؿ المطابع التعاكنية، عماف، األردف

كممات في تكريمو كبحكث في فكره كفقيو، -يكسؼ القرضاكم، (ـ2004-ىػ1424)دار السبلـ، .57
 .1القاىرة، ط

دار الكتب العممية،   سنف الدارمي،،(ىػ255ت)الدارمي، أبك محمد عد اهلل بف عبد الرحمف ، .58
 (ت.ب). بيركت، لبناف

عمي محمد عمر، مكتبة كىبة، : ، طبقات المفسريف، تحقيؽ(ىػ945ت)الداكدم، محمد بف عمي، .59
 .ـ1972، 1ط

 .2مكتبة المنار، الزرقاء، األردف، طكجكه مف اإلعجاز القرآني، ، (ـ1985-ىػ1405) ـ، الدباغ،.60

معرفة القراء الكبار عمى الطبقات  ،(ىػ748ت) ،الذىبي، شمس الديف محمد بف أحمد.61
، 1أبي عبد اهلل محمد حسف إسماعيؿ الشافعي، دار الكتب العممية، بيركت، ط: كاألعصار، تحقيؽ

 .ـ1997-ىػ1417

شعيب األرناؤكط : سير أعبلـ النببلء، تحقيؽ ،(ىػ748ت) ،الذىبي، شمس الديف محمد بف أحمد.62
 .ـ1998-ىػ1419، 11ك محمد نعيـ العرقسكسي، كمؤسسة الرسالة، ط

 .4تفسير كالمفسركف، مكتبة كىبة، القاىرة، ط، اؿ(ـ1989-ىػ1409)ـ، الذىبي، .63

، دار "مفاتيح الغيب"تفسير الكبير المسٌمى، اؿ(ىػ606ت)، اإلماـ الفخر محمد بف عمر، الرازم.64
 (ت.ب). 2الكتب العممية، طيراف، ط
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محصكؿ في عمـ أصكؿ الفقو، دار الكتب  اؿ،(ىػ606ت) ،الرازم، فخر الديف محمد بف عمر.65
 .ـ1988-ىػ1408، 1العممية، بيركت، ط

إعجاز القرآف الكريـ كالببلغة النبكية، دار المنار، مكتبة ، (ـ1997-ىػ1417)ـ، الرافعي، .66
 .1فياض، ط

 .، معجـ متف المغة، منشكرات دار مكتبة الحياة، بيركت(ـ1960-ىػ1379)رضا، أ، .67

، ط،(ـ1998-ىػ1418)، ـ، رمضاف.68  .1 تتمة األعبلـ لمزركمي، ، دار  حـز

  .1صكؿ الفقو اإلسبلمي، دار الفكر، دمشؽ، ط، أ(ـ1986-ىػ1406)، ك، الزحيمي.69

 .مناىؿ العرفاف في عمـك القرآف، دار الفكر، (ت.ب)ـ، الزرقاني، .70

 . 4، دار العمـ لممبلييف، بيركت، طعبلـ، األ(ـ1979)الزركمي، خ، .71

: بحر المحيط في أصكؿ الفقو، ، ضبط، اؿ(ىػ794ت) ،بدر الٌديف محٌمد بف بيادر، الٌزركشي.72
 .ـ2000-ىػ1421، 1محٌمد محٌمد تامر، دار الكتب العممية، بيركت، لبناف، ط

خٌرج حديثو كقٌدـ لو البرىاف في عمـك القرآف، ، (ىػ794ت) ،بدر الٌديف محٌمد بف بيادر، الٌزركشي.73
 .ـ2001-ىػ1421دار الفكر، بيركت، لبناف، ، مصطفى عبد القادر عطا: كعٌمؽ عميو

الكشاؼ عف حقائؽ التنزيؿ ، (ىػ538ت)، محمكد بف عمرأبك القاسـ الزمخشرم، جار اهلل .74
 (ت.ب). كعيكف األقاكيؿ في كجكه التأكيؿ، دار المعرفة

، المفٌصؿ في عمـ المغة، قٌدـ لو (ىػ538ت)، محمكد بف عمرأبك القاسـ الزمخشرم، جار اهلل .75
، بيركت، ط: كراجعو  .ـ1990-ىػ1410، 1محمد عز الديف السعيدم، دار إحياء العمـك

 . دار الفكر العربي، القاىرةأصكؿ الفقو،، (ت.ب) ـ،  زىرة،أبك.76

  .1مكتبة الجامعة العربية، بيركت، ط ستقراء كالمنيج العممي،، اال(ـ1966)، ـ، زيداف.77

تفسير مفردات ألفاظ القرآف الكريـ، -مجمع البياف الحديث، ، (ـ1994ػ-ىػػ1414) ، س،الزيف.78
  .3الشركة العالمية لمكتاب، بيركت، ط

مجاىد عبد المنعـ مجاىد، دار الثقافة : تاريخ الفمسفة اليكنانية، ترجمة، (ـ1984)ك، ستيس، .79
 .لمنشر كالتكزيع

: ، سنف أبي داككد، حكـ عمى أحاديثو(ىػ275ت)السجستاني، أبك داككد سميماف بف األشعث، .80
أبك عبيدة مشيكر  حسف آؿ سمماف، مكتب المعارؼ، : محمد ناصر الديف األلباني، اعتنى بو

 (ت.ب).1الرياض، ط

 ضكء البلمع ألىؿ القرف التاسع،، اؿ(ىػ902ت)السخاكم، شمس الديف محمد بف عبد الرحمف .81
 (ت.ب). مكتبة الحياة

 .ىائية كالنظاـ العالمي الجديد، مطبعة الداكدم، دمشؽ، الب(ـ1994)، أ، سراج الديف.82
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أبك الكفا األفغاني، :  تحقيؽ أصكؿ السرخسي،،(ىػ490ت)بكر محمد بف أحمد، أبك السرخسي، .83
 .(ت.ب)، دار المعرفة، بيركت، لبناف

 . (ت.ب)السقاؼ، عمكم بف أحمد بف عبد الرحمف، الفكائد المكية فيما يحتاجو طمبة الشافعية، .84

عبد اهلل الباركدم، دار : تقديـ كتعميؽ نساب، األأبي سعد عبد الكريـ بف محمد ،، السمعاني.85
 .(ـ1988- ىػ1408)، 1الجناف، بيركت، ط

، 1ط كتاب، المطبعة الكبرل األميرية، مصر،، اؿ(ىػ179)، عمرك بف عثماف بف قنبر، سيبكيو.86
 .ىػ1317

در المنثكر في التفسير بالمأثكر، ، اؿ(ىػ911)السيكطي، جبلؿ الديف عبد الرحمف بف أبي بكر، .87
 .ـ1990-ىػ1411، 1دار الكتب العممية، بيركت، لبناف، ط

، ألفية السيكطي في عمـ الحديث، (ىػ911)السيكطي، جبلؿ الديف عبد الرحمف بف أبي بكر، .88
 (ت.د ).أحمد محمد شاكر، دار المعرفة، بيركت، لبناف: تصحيح كشرح

، ضبطو ، اإلتقاف في عمـك القرآف(ىػ911ت)السيكطي، جبلؿ الديف عبد الرحمف بف أبي بكر، .89
 .(ىػ1421)، 1 ط لبناف،،محمد سالـ ىاشـ، دار الكتب العممية، بيركت: كصححو

غية الكعاة في طبقات المغكييف ، ب(ىػ911)السيكطي، جبلؿ الديف عبد الرحمف بف أبي بكر، .90
 .ـ1965-ىػ1384، 1محمد أبك الفضؿ إبراىيـ، مطبعة عيسى البابي الحمبي، ط: كالنحاة، تحقيؽ

 في شرح تقريب تدريب الراكم، (ىػ911)السيكطي، جبلؿ الديف عبد الرحمف بف أبي بكر، .91
 (ت.ب).النكاكم ، المكتبة العممية، المدينة المنكرة،

 راجعو لجنة مف طبقات الحٌفاظ،، (ىػ911)السيكطي، جبلؿ الديف عبد الرحمف بف أبي بكر، .92
 .ـ1983-ىػ1403، 1العمماء بإشراؼ الناشر، دار الكتب العممية، بيركت، ط

باب النقكؿ في أسباب النزكؿ، ، ؿ(ىػ911)السيكطي، جبلؿ الديف عبد الرحمف بف أبي بكر، .93
 .ـ2004-ىػ1425، 2مكتبة نزار مصطفى الباز، ط

مزىر في عمـك المغة كأنكاعيا، ، اؿ(ىػ911)السيكطي، جبلؿ الديف عبد الرحمف بف أبي بكر، .94
 (ت.ب).تحقيؽ محمد جاد المكلى كعمي البجاكم، دار الجيؿ، بيركت

 المكافقات في أصكؿ ،(ىػ790ت)، المخمي الغرناطيبف مكسى  أبك إسحاؽ إبراىيـ ،الشاطبي.95
 (ت.ب).محمد الخضر حسيف التكلسي، دار الفكر:عميو تعميؽ األحكاـ،

أحمد شاكر، مكتبة دار التراث، : تحقيؽ كشرحرسالة، ، اؿ(ىػ204ت) ،محمد بف إدريس الشافعي،.96
 . ـ1979-ىػ1399القاىرة، 

. 8، اإلسبلـ عقيدة كشريعة، دار الشركؽ، ط(ـ1975-ىػ1395)شمتكت، ـ، .97
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، شرح شعمة عمى الشاطبية المسٌمى (ىػ656ت)شعمة، أبك عبد اهلل محمد بف أحمد المكصمي، .98
، 1زكريا عميرات، دار الكتب العممية، بيركت، لبناف، ط: ، تحقيؽ"كنز المعاني شرح حرز األماني"

 .ـ2001-ىػ1422

إرشاد الفحكؿ إلى تحقيؽ الحؽ مف عمـ األصكؿ، دار ، (ىػ1250ت)،  محمد بف عمي،الشككاني.99
  .(ت.ب)، 1الفكر، بيركت، ط

 الجامع بيف الركاية كالدراية مف عمـ  فتح القدير،(ىػ1250ت)،  محمد بف عمي،الشككاني.100
 . ـ1964-ىػ1383، 2التفسير، شركة كمطبعة مصطفى البابي الحمبي كأكالده، ط

 .6عمـك الحديث كمصطمحو، دار العمـ لممبلييف، بيركت، ط، (ـ1971)ص، الصالح، .101

 المكتب اإلسبلمي، ،تفسير النصكص في الفقو اإلسبلمي، (ـ1993-ىػ1413)ـ، الصالح، .102
 .4بيركت، ط

، مقدمة  الصبلح، (ىػ642ت) عمرك عثماف بف عبد الرحمف الشيرزكرم، ك الصبلح، أبابف.103
 (ت.ب). تحقيؽ سعد كريـ الدرعمي، دار  خمدكف

 .تاريخ الفمسفة العربية، دار الكتاب المبناني، بيركت، (ـ1981) ، ج،صميبا.104

  .1سمير الطالبيف في رسـ كضبط الكتاب المبيف، ط، (ـ1999-ىػ1420)ع، الضباع، .105

:  تحقيؽ، جامع البياف عف تأكيؿ آم القرآف،(ىػ310ت) ،أبك جعفر محمد بف جريرالطبرم، .106
 . ـ1956أحمد شاكر، دار المعارؼ، مصر، 

، جامع البياف عف تأكيؿ آم القرآف، دار (ىػ310ت) ،الطبرم، أبك جعفر محمد بف جرير.107
 .ـ1988-ىػ1408الفكر، 

، المعجـ المفصؿ في المغة كاألدب،  دار العمـ لممبلييف، (ت.ب)عاصي، ـ، ك يعقكب، إ، .108
 . القاىرة

محمد حسف آؿ ياسيف، عالـ الكتب، بيركت، : محيط في المغة، تحقيؽ، اؿعباد، إسماعيؿابف  .109
 .ـ1994-ىػ1414

 .إعجاز القرآف الكريـ، دار الفرقاف، عماف، (ـ1991)عباس، س، كعباس، ؼ، .110

ابف عبد البر، أبك عمر يكسؼ بف عبد اهلل، االستيعاب في معرفة األصحاب، ، تحقيؽ عمي .111
 .ـ1992-ىػ1412، 1البجاكم، دار الجيؿ، بيركت، ط

كالنشر، قراءة في كثائؽ البيائية، مركز األىراـ لمترجمة ، (ـ1986-ىػ1406)ع، عبد الرحمف، .112
 .1ط

لغة األرقاـ كمعجزة الرقـ سبعة في الكتاب –مف معجزات القرآف ، (ت.ب)ـ، عبد القادر، .113
 .1كالسنة، منشأة المعارؼ، اإلسكندرية، ط
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عبد اهلل، مصطفى الشيير بحاجي خميفة، كشؼ الظنكف عف أسامي الكتب كالفنكف، مكتبة .114
 (ت.ب).المثنى، بغداد

 . أصكؿ الفقو، ؼ،عبد الكاحد.115

، تصكير 3، منيج الٌنقد في عمـك الحديث، دار الفكر، دمشؽ، ط(ـ1981-ىػ1401)عتر، ف، .116
 .ـ1985-ىػ1406عنيا مف قبؿ الناشر، 

. العجمكني، إسماعيؿ بف محٌمد، كشؼ الخفاء كمزيؿ اإللباس، دار إحياء التراث العربي.117
 (ت.ب)

، 1كامؿ في ضعفاء الرجاؿ، دار الفكر، بيركت، طاؿأبي أحمد عبد اهلل ، ،  عدمابف.118
 .ـ1984-ىػ1404

.  الفتكحات المكية، ، دار صادر،(ىػ638)،  أبك عبد اهلل محمد بف عمي الحاتمي، عربيابف.119
 (ت.ب)

سرار الحركؼ كاآليات في رسالة القرآف العجيب، مطبعة اليدل، كفر ، أ(ـ1995)عزايزة، ع، .120
 .مندا، الجميؿ

 في تمييز الصحابة، دار إحياء صابة، اإل(ىػ852ت)العسقبلني، أبك الفضؿ أحمد بف عمي، .121
 .(ىػ1328)، 1التراث العربي، بيركت، ط

تيذيب التيذيب، دار المعارؼ النظامية، ، (ىػ852ت)العسقبلني، أبك الفضؿ أحمد بف عمي، .122
 .ىػ1326، 1اليند، ط

،  المائة الثامنةيافدرر الكامنة في أع، اؿ(ىػ852ت)العسقبلني، أبك الفضؿ أحمد بف عمي، .123
 (ت.ب ).دار الجيؿ، بيركت

فتح البارم بشرح صحيح البخارم، حقؽ ، (ىػ852ت)العسقبلني، أبك الفضؿ أحمد بف عمي، .124
 .ـ1996-ىػ1416عبد العزيز بف عبد اهلل بف باز، دار الفكر، بيركت، : األصكؿ كأجازىا

لساف الميزاف، مؤسسة األعممي ، (ىػ852ت)العسقبلني، أبك الفضؿ أحمد بف عمي، .125
 .ـ1971، 2لممطبكعات، بيركت، لبناف، ط

محرر الكجيز في تفسير ، اؿ(ىػ546)أبك محمد عبد الحؽ بف غالب األندلسي،  ،عطيةابف  .126
 .ـ1993-ىػ1413دار الكتب العممية، الكتاب العزيز، 

محرر الكجيز في تفسير ، اؿ(ىػ546)أبك محمد عبد الحؽ بف غالب األندلسي،  ،عطيةابف .127
، بيركت، ط  (مجمد كاحد).ـ2002- ىػ1423، 1الكتاب العزيز، دار  حـز

، شرح  عقيؿ عمى ألفية  مالؾ، كمعو كتاب منحة (ىػ769ت)ابف عقيؿ، بياء الديف عبد اهلل .128
 . ـ1999-ىػ1420الجميؿ لمحمد محيي الديف عبد الحميد، مكتبة دار التراث، القاىرة، 
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 في أخبار مف ذىب، شذرات الٌذىبالعكرم، شياب الديف أبك الفبلح عبد الحي بف أحمد، .129
محمكد األرناؤؤط، دار  كثير، دمشؽ بيركت، : عبد القادر األرناؤؤط، حققو: أشرؼ عمى تحقيقو

 .ـ1986-ىػ1406

محٌمد : منخكؿ مف تعميقات األصكؿ، تحقيؽ، اؿ(ىػ505ت)، الغزالي، أبك حامد محٌمد بف محٌمد.130
 .ـ1980-ىػ1400حسف ىيتك، دار الفكر، دمشؽ، 

مقاييس في المغة، أحمد ، اؿ(ىػ395ت)أبك الحسف أحمد بف فارس بف زكريا،  فارس، ابف.131
 .ـ1994-ىػ1415، 1شياب الديف أبك عمرك، دار الفكر، بيركت، ط: تحقيؽ

براىيـ السامرائي، : عيف، تحقيؽاؿ ،(ىػ175ت)، الخميؿ بف أحمد الفراىيدم،.132 ميدم المخزكمي كا 
 .ىػ1409، 1مؤسسة دار اليجرة، ط

، تنكير المقباس مف تفسير ابف عباس، دار (ىػ816ت)الفيركز أبادم، محمد بف يعقكب، .133
 (ت.ب). الكتب العممية، بيركت

قكاعد التحديث مف فنكف مصطمح الحديث، دار الكتب ، (ـ1979-ىػ1399) ـ، القاسمي،.134
 .العممية، بيركت، لبناف

 المسمى محاسف التأكيؿ، تفسير القاسمي، (ـ1914-ىػ1332ت)القاسمي، محمد جماؿ الديف، .135
 .ـ2003-ىػ1424أحمد بف عمي كحمدم صبح، دار الحديث، القاىرة، : حققو

، أبك محمد قاسـ بشير اليسر شرح ناظمة الٌزىر في عمـ الفكاصؿ لئلماـ الشاطبيالقاضي، ع، .136
 .ـ1975-ىػ1395، الييئة العامة لممطابع األميرية، القاىرة، (ىػ590ت)بف فيرة، 

قراءات الٌشاٌذة كتكجيييا مف لغة العرب، دار الكتاب ، اؿ(ـ1981- ىػ1401) ع، القاضي،.137
 .العربي، بيركت، لبناف

، الكافي في شرح الشاطبية في القراءات السبع، دار السبلـ، (ـ2005-ىػ1425)القاضي، ع، .138
 .3القاىرة، ط

أحمد أميف حجاج أكؿ، : ترجمة عمـ لمساعة،- طمكع الشمس مف مغربيا، (ت.ب) ؼ، قبطني،.139
 .دار البراؽ، بيركت، لبناف

كيؼ نتعامؿ مع القرآف العظيـ، دار الشركؽ، القاىرة، ، (ـ2005-ىػ1425) م، القرضاكم،.140
 .4ط

ىاني الحاج، : ، الجامع ألحكاـ القرآف، تقديـ(ىػ671ت)القرطبي، أبك عبد اهلل محمد بف أحمد، .141
 (ت.ب). خيرم سعيد كعمار زكي، المكتبة التكفيقية، القاىرة: تحقيؽ

القمقشندم، أبك العباس أحمد بف عمي، صبح األعشى في صناعة اإلنشا، مصكرة عف الطبعة .142
 (ت.ب). األميرية، كزارة الثقافة كاإلرشاد القكمي
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