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 تقديـ
أحمد نكفؿ . د: بقمـ

 
 

الكريـ ال تنقضي عجائبو، كال تنفد كنكزه، كال ينتيي عطاؤه، كال ينضب  القرآف
لى كر األياـ معينو، كال يزاؿ عمى الزماف يتجدد ركنقو كركاؤه كبياؤه، كال يزاؿ ع

كال غرك كال عجب فيك كالـ اهلل، الذم ال . تتكشؼ جكانب عظمتو كأكجو إعجازه
. ينفد عممو، كال حدكد لقدرتو، سبحانو، جمت أسماؤه، كتقدست صفاتو

 
كقد شاء الحكيـ سبحانو أف تككف معجزة الكتاب كافة فيو، كأف يكتشفيا الناس جيالن 

قكانيف األككاف، تتكشؼ حينان بعد حيف كزمانان ككما تتكشؼ آنان بعد آف . بعد جيؿ
. بعد زماف أكجو إعجاز جديدة مف القرآف، كيفنى الزماف كال تفنى عطاءات القرآف

ككما أنزؿ ىذا القرآف عمى مكث، ستتكشؼ جكانب اإلعجاز فيو عمى مكث، حتى 
ال يحـر جيؿ مف شرؼ اإلسياـ في كشؼ جكانب مف إعجاز أحسف الحديث كخير 

. ـالكال
كلئف استعصى ىذا المكف . كلعؿ آخر ما تفتقت عنو أكماـ الكالـ، اإلعجاز العددم

أرل األياـ كفيمة بأف تجعمو ال مف اإلعجاز عمى بعض ساداتنا أف يقبمكه، فإني 
فيك الذم سيحسـ يقينان إيمانيان عندنا، كسيجعمو  مقبكالن فحسب، بؿ مطمكبان بإلحاح،

سالمة النص القرآني مف زيادة حرؼ أك نقص : ىكميسٌممة عممية رقمية، ذلكـ 
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ىي اآلف مسممة يقينية غيبية، يكشؾ أف تصير عيف يقيف، عندما تتحكسب . حرؼ
.  سترل أٌف القرآف بالقطع لـ يزد كلـ ينقص. األحرؼ كتحسب كؿ حركة كسكنة

: كميسٌممة أخرل ستتجمى باإلعجاز العددم
مف الجذكر حكاية خطأ النساخ التي تمكـ ىي قضية الرسـ العثماني، كستنتيي 

كالحؽ الذم ال مرية فيو أٌف الرسـ العثماني تكقيفي، سيحسـ . رددتيا بعض الكتب
. ذلؾ الحاسكب كالحساب الرقمي

أٌف اإلعجاز العددم قد شب عف الطكؽ،  –كلكؿ كجية  –إني أعتقد جازمان 
طد أركانو، كتجاكز كاجتاز القنطرة، كاقتحـ العقبة، كأثبت في الدنيا كجكده، كك

 ُٗكسيكتشؼ الناس أٌف اإلعجاز العددم ليس الرقـ . مسألة يثبت أك ال يثبت
نما ىك، أم اإلعجاز العددم، أمر ال حصر لو، كبحر ال ساحؿ لو، ككؿ يكـ  كا 

كرامو. سيفتح منو أفؽ جديد كما . كال حجر عمى فضؿ اهلل، كال حد لعطائو كا 
بدكالب في خزانة في  ُٗعجاز العددم لمرقـ أصدؽ تشبيو األستاذ بساـ جرار اإل
(. مع التطكير لممثؿ)غرفة في قصر في مدينة في دكلة 

كلقد سبقت األستاذ بساـ جيكد كعقكؿ كأقالـ كتبت منذ عقكد، لكف العمـ عطاء 
مكصكؿ، كتطكير ال ينتيي كال ينقطع، كبناء عمى ما أسس األيلى كاألكائؿ؛ فمقد 

نكفؿ شذرات مف ىذا المكضكع، ككتب صدقي البيؾ،  كتب األستاذ عبد الرزاؽ
. كغيرىـ.. ككتب األستاذ عبد اهلل جمغكـ

 

فاألستاذ  ؛كلكف ما كتبو األستاذ بساـ يتحمى بنكية خاصة، كينطمؽ مف جيد كتفرغ
: عندما كاف يتكقؼ في مسألة كيراىا محتاجة إلى مزيد بحث كمزيد كقت كاف يقكؿ

، ككاف أف أتيحت لو كإلخكانو فترة (فترة سجف)" حبسةإٌف ىذه القضية تحتاج إلى "
سنة إبعاد في مرج الزىكر، الذم دخؿ بيـ التاريخ كسجالت الخمكد، كأزىر كأثمر 

كصار مرج الزىكر مصنع األبطاؿ، كجامعة العمماء، كمكاف إفراز ... كأينع، 
. فكاف إنضاج أكثر مف مشركع في مرج الزىكر. القادة
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: أإعجاز ىك؟ كأقكؿ في جكابؾ: كتسألني. اإلعجاز العددم :نعكد إلى المكضكع
كأكجو اإلعجاز مف قاؿ . نعـ، أك عمى األقؿ ىذه كجية نظر، كال حرج عمى أحد

كما  ،مف أعظـ أكجو اإلعجاز أف ال تتناىى أكجو اإلعجاز إفٌ  !نيا تتناىى؟إ
. رحميا اهلل –قالت األستاذة الكبيرة بنت الشاطئ 

ٌمؿعمى األستاذ بساـ مكضكع كربما أخذ البعض  ، كأقكؿ إٌف األستاذ حساب الجي
عف منتقديو، كلست أمتدحو كأزكيو،  بساـ ال يقؿ عممية كال منيجية كال مكضكعية
مف فمؾ أدينؾ، كبمنطقؾ أحاكمؾ : إنما أقرر حقيقة، كلكنو يستخدـ ىذا مف باب

.  كأخاصمؾ
ف إعجاز الكتاب فمف تعجزه كمف أراد أف يتحمؿ األسباب لرد ىذا المكف مف ألكا

 ،كقديمان كاف المكقؼ ذاتو أماـ اإلعجاز العمميالحيمة كلف تنسد أمامو السبؿ، 
جميؿ أف تتسع عقكلنا لمشيء عند  ىك كـ .حتى غدا فكؽ المحاجة كالمناقشة

 .ال أف نرل فجره بعد ظيره أك عصره ...تباشير فجره 
بساـ كمذاكراتو الغنية، ككـ يؤلمني  كختامان، فكـ نحف في شكؽ إلى مجالس األستاذ

، كالكاتب في سجكف (زكاؿ إسرائيؿ): أف أكتب ىذه المقدمة، كأختيا لكتاب
كىـ يعتقدكف أٌف ىذا . الظالميف، كما ىك إال سجيف الرأم كالقكؿ كالفكرة كالمعتقد

كعسى اهلل قبؿ أف نفارؽ الدنيا أف يككف اجتماع في خير البقاع بعد . أخطر شيء
خكانو ... ميف، كسالـ ألؼ سالـ عمى األخ األستاذ بساـ الحر كعمى كؿ تالميذه كا 

. كأحبابو، كالسالـ
. كصمى اهلل كسمـ عمى خاتـ النبييف، كالحمد هلل رب العالميف

                                                    
أحمد نكفؿ . د 
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مقدمة 
 

 الكجو مف كجكهليذا  كاعد اإلعجاز العددم بمستقبؿ البحكث في نتائج تبٌشر
  ؛في القرف الحالي كشيرة انتشاران  يصبح األكسع تكٌقع أفكالذم ف ،اإلعجاز القرآني

لغة العمكـ الككنية  اليكـ ىيالرياضيات كفعالـ العدد ىك عمـ الحقائؽ، 
كيؼ ال، كالككف كمو يقكـ  .غة عالمٌية يفيميا كٌؿ البشركىي أيضان ؿ كاالجتماعية،

  ."كأحصى كٌؿ شيءو عددا" :اهلل تعالى يقكؿك! عمى أساسو مف العدد؟
كقد يككف ليذا األمر مسٌكغاتو  ،اإلعجاز باالىتماـ المناسب حتى اآلفلـ يحظى ىذا 

م بدايات ؼ ال نزاؿ كأسبابو في الماضي، أما في عصرنا ىذا فمف المستغرب أننا
 !! الطريؽ، كال تزاؿ البحكث الجادة في ىذا المجاؿ نادرة

ة، كمف أكلكياتو ىك مركز متخصص في الدراسات كاألبحاث القرآنيٌ  مركز نكف
، كعمى كجو الخصكص اإلعجاز الرياضي، قرآنيالدراسات المتعمقة باإلعجاز اؿ

إلى البحكث  اسجذب اىتماـ الف ندرؾ أفٌ  مركزاؿكنحف في .  لما لو مف أىمية
، يحتاج إلى جيكد كبيرة، بشكؿ خاص العمماء كالدارسيفجذب اىتماـ ، كالجديدة

لى بحكث التردد  كما كندرؾ أفٌ   .تفرض حقائقيا عمى العقكؿ تستطيع أف جاٌدة كا 
مف كاجبنا إعطاء الدليؿ عمى  لذا نجد أفٌ  .ظ تجاه الجديد ىك ظاىرة صحٌيةكالتحؼٌ 

مف ىنا نقٌدـ   .ة بشكؿ عاـكالقرآنيٌ  ،ةد في الدراسات اإلعجازمٌ ة العدًصٍدًقٌية كأىميٌ 
ىذا الكتاب الذم نأمؿ أف يشٌكؿ تعريفان باإلعجاز العددم في القرآف الكريـ، كأف 

فِّؽ. يعٌرؼ ببعض األنماط المستخدمة فيو مركز نكف لمدراسات القرآنية في  لقد كي
بكسائؿ منيا؛ الكتب، كالمقاالت،  كقد تكٌسؿ إلى ذلؾ ،تعميـ فكرة اإلعجاز العددم

كما ... كالمحاضرات، كالبرامج اإلذاعية كالتمفزيكنية، كاإلنترنت، كاألياـ الدراسية، 
فِّؽ بكجكد الكثير مف المناصريف لمفكرة في بالد شتى كعمى كجو الخصكص األخ  كي

ءات ، كالذم كاف لنا معو لقامف اإلمارات العربية، عبيد سميماف الجعيدمالباحث 
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قبالو  ،تمفكنية مطكلة ككذلؾ مراسالت إلكتركنية، شعرنا مف خالليا بتفاعمو الشديد كا 
كمف ىنا سٌرنا أف نيشير إلى اسمو في ىذه المقدمة لما ييشكىر لو مف جيكد . المتميز

 .كاىتمامات راجيف اهلل أف يجعؿ ذلؾ في ميزاف حسناتو

عمى كجكد اإلعجاز الرياضي  تقيـ البرىاف مقتطفات كتابيجد القارئ في ىذا اؿ
 رياضيلنمط  عمى أف يؤسس كؿ فصؿ مف الكتاب كقد حرصنا. في القرآف الكريـ

:  مختمؼ
 .بيانٌية كعددٌية لمعدد تسعة عشر في سكرة المٌدثر فالفصؿ األٌكؿ يشٌكؿ دراسة

كيبٌيف الفصالف الثالث كالرابع ما في  .كيتناكؿ الفصؿ الثاني العدد في سكرة الجف
كيعالج الفصؿ . يب سكر القرآف الكريـ كسكر الفكاتح مف بناء رياضي بديعترت

كيعطي الفصؿ السادس أمثمةن  .الخامس تطبيقات حساب الجٌمؿ في القرآف الكريـ
كقد ختمنا الكتاب باستعراض المكاقؼ المختمفة مف .  متنكعة مف اإلعجاز العددم

د اإلحصاء المعتمدة في بحكث اإلعجاز العددم، ثـ ببعض المالحؽ الميٌمة كقكاع
تعطي ىذه المقتطفات القارئ صكرة مناسبة عف األنماط العددية . اإلعجاز العددم

. كتساعده في تصٌكر معالـ ىذا اإلعجاز الكاعد ،في بنية النص القرآني الكريـ
كالذم نأممو كنرجكه أف يساعد ذلؾ في دفع أكلي األلباب إلى التفاعؿ المطمكب 

 (المقتطؼ)أما تسمية الكتاب  .كاجب التدبر الحؽ لكتاب اهلل الحكيـلعمنا نقكـ ب
فنقصد بيا أف نعطي القارئ فكرة مختصرة عف فصكؿ الكتاب، كالتي ىي مقتطفات 

بحكث ، باإلضافة إلى (اإلرىاصات)مف كتب سابقة، كعمى كجو الخصكص كتاب 
 كأساليب تعديالت كاستدراكاتيضاؼ إلى ذلؾ . لـ تيخرج في كتاب كدراسات

. جديدة في العرض
، كاهلل كلي التكفيؽ

 جرار بٌساـ                                                             
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العدد القرآني 
 عبر التاريخ اإلسالمي
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العدد القرآني  

 عبر التاريخ اإلسالمي

  
 

 
كقد ذكر الدكتكر غانـ . المسممكف، كمنذ القركف األكلى، بمسألة العدد القرآني اىتـ

المتكٌفي عاـ  ،، ألبي عمرك الٌدانيالبياف في عد آم القرآف الحمد، محقؽ كتاب
لعطاء  ،العدد كتابان في عمـ العدد القرآني، ابتداء مف كتاب ّٔ، ذكر ىجرم ْْْ

 ،زىر الغرر في عدد آيات الٌسكرء بكتاب ىػ، كانتيا َُّبف يسار، المتكفى 
 . ىػ ْٕٕألحمد السممي األندلسي، المتكفى عاـ 

 

فيذا مجد الديف الفيركز  ؛كيجد الباحث أٌف ىذا االىتماـ استمر عمى مدل القركف
عمى ذكر  بصائر ذكم التمييزىػ، يحرص في كتابو  ُٕٖآبادم، المتكفى سنة 

ككذلؾ نجد مف الكتٌاب . كعدد حركفياعدد آيات كؿ سكرة، كعدد كمماتيا، 
: المعاصريف مف تابع األقدميف، مف أمثاؿ األستاذ عبد الكريـ الخطيب، في تفسيره

 .(التفسير القرآني لمقرآف)
 

 :تكظيؼ العدد
فقد نيقؿ عف أبي بكر الكٌراؽ،  ،نجد في كتابات األقدميف تكظيفان لمعدد القرآني

قٌسـ ليالي ىذا الشير  -تعالى –إٌف اهلل " :قكلوفي القرف اليجرم السابع،  لالمتكؼ
فمٌما بمغ السابعة  ، -سكرة القدر –عمى كممات ىذه السكرة  -شير رمضاف–
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ثالث مرات،  -ليمة القدر –كٌرر ذكرىا "  :كيقكؿ.  "ىي:كالعشريف أشار إلييا فقاؿ
 ِ."كىي تسعة أحرؼ، فيككف سبعة كعشريف

 

ليمة القدر تسعة أحرؼ، "  :اهلل عنو، أنو قاؿكنيقؿ أيضان عف ابف عٌباس، رضي 
 ّ."كىك مذككر ثالث مٌرات فتككف السابعة كالعشريف

 

. كأٌلفكا فيو المصٌنفات ،القرآني أٌف عمماء السمؼ قد اىتٌمكا بالعدد كخالصة األمر
كلـ يقتصر األمر عندىـ عمى االستقراء العددم بؿ تعٌداه إلى تكظيؼ العدد في 

. اط، كلكف ذلؾ لـ يكف منتشران بينيـالفيـ كاالستنب

                                                        

 َْْٖص ( ٗالمكتب المصرم الحديث، القاىرة، مجمد . )في رحاب التفسير: عبد الحميد كشؾ .ُ
 ُّْص ( ِدار الكتب العممية، بيركت، ج . )المباب في عمكـ الكتاب : ابف عادؿ الحنبمي .ِ
 َِّص ( ُُدار إحياء التراث العربي، بيركت، ج)التفسير الكبير : الفخر الرازم. ّ
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 مف ثمار اإلعجاز العددم

 
 

أف نقكؿ إننا  كف كافيان كقد يؾ .البعض عف الجدكل مف ىذه الدراسات يتساءىؿ
أم أننا نستقرئي كنىًصؼي ال  ،يةالقرآف األلفاظ نتعامؿ مع ما ىك مكجكد في بنية

 األمر ىذاؿك. ةالعددمٌ  الناحيةريـ مف إننا نيعىرِّؼي القرآف الؾ: كبمغة أخرل نقكؿ. أكثر
 كقد لمسنا بعض ىذه الفكائد ،ةعمى الدراسات القرآنيٌ  إيجابٌية انعكاساتكفكائد 
 :كمنيا ،كالثمار

 

مف ىنا حرصنا  .بشراؿكالـ  مف ثبت اإلعجاز العددم أٌف القرآف الكريـ ليسمي  .ُ
ؼ القارئ أف نعرٌ ك ،اإلعجاز ىذا مف ان كجكه عمى أف نعرض الكتاب في ىذا
 .في كالـ البشرلـ تيعيد  التي العددٌية باألنماط

إعجاز القرآف الكريـ لمناس كافة،  إيضاح سيـ اإلعجاز العددم بقٌكة فيمي  .ِ
ألٌف األعداد لغة  ،قدرتيـ عمى تذٌكؽ المغة العربٌية لغاتيـ أك بغض النظر عف

 .عالمٌيةكعممٌية 

فالكحدة الرياضٌية  ،عف كٌؿ تحريؼ الكريـ نزاىة القرآف ييثبت اإلعجاز العددم .ّ
 .حرؼ إنقاص تجعؿ مف المتعٌذر زيادة حرؼ أك الكريـ لمقرآف

كالالفت . العصكر مدل القرآنٌية باقية عمى المعجزة أفٌ اإلعجاز العددم  يبيف .ْ
 . لغتيو العدد في عصرو  بات يتجمى أٌف اإلعجاز العددم
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 تمؾؾ المشككيف،ك شبيات المستشرقيف في تفنيدالعددم  اإلعجاز يساعد .ٓ
تتجمى بعض معاني قكلو كبذلؾ  .المتعمقة بتاريخ تدكيف المصحؼ الشريؼ

ٌنا لو لحافظكف" :تعالى  .(ٗالحجر، اآلية ) ."إٌنا نحف نٌزلنا الذكر كا 
 .تجمية بعض أسرارهفي ك يساىـ ىذا الكجو في تفسير القرآف الكريـ .ٔ

 متعمقة بعمكـ القرآفة اؿالقضايا الخالفيٌ  بعضيساعد ىذا الكجو في حسـ  .ٕ
في  ترتيب السكركذلؾ ، كتكقيفي أمر ىك الرسـ العثمانيإثبات أٌف ؾ ؛الكريـ

. كغير ذلؾ ..،اآليات، كعدد ء السكر، كأسماالمصحؼ
 

 ؟لماذا ىك إعجاز
 

ما تحٌصؿ لدينا، حتى اآلف، مف مالحظات عددٌية في القرآف  مجمؿ عند النظر في
كيمتاز ىذا اإلعجاز بأٌنو . ة أٌف ىناؾ إعجازان عدديان الكريـ، يتبٌيف لنا بصكرة كاضح

. أمر استقرائي،  أم أنو ناتج عف مالحظة كاستقراء لمبنية العددٌية في القرآف الكريـ
.  فيك إذف غير قابؿ لمنقض، خالفان لممسائؿ االجتيادية

 

ـ ككذلؾ ؿ الرسكؿ، صمى اهلل عميو كسمـ، بكجكد ىذا الكجو اإلعجازم،لـ يخبرنا 
فيك إذف مف المكتشفات  .عنوشيئان  يذكر العمماء عبر العصكر اإلسالمٌية

رسكؿ اهلل ، صمى اهلل عميو كسمـ، ىك الذم  كلك افترضنا جدالن أفٌ . المعاصرة
فمماذا لـ يخبر أحدان بكجكد ىذا افتعؿ ىذا األمر، كبذؿ فيو الجيكد المضنية، 

ثـ إٌف الكثير  !؟بأم صكرة مف الصكركلماذا لـ يشر إليو  ،البناء الرياضي البديع
مف المالحظات العددية تتعمؽ بمسائؿ لـ تعرؼ إال في العصكر األخيرة نتيجة 

ىك حمقة مف حمقات سمسمة ىذا الكجو كعندما نعمـ أٌف . لمثكرة العممية كالمعرفية
 .كجكه إعجاز القرآف الكريـ ندرؾ أف اعتباره إعجازان لـ يجانب الحقيقة
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صؿ األٌكؿ الؼ

 
 

سكرة المدثر 
مدخؿ إلى اإلعجاز العددم 
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بسـ اهلل الرحمف الرحيـ 

 

     "...          ،            ، 
       ،           ،            ،    

            ،        ،          ،  فقتل

 (ُٗ) كيف قّدر          ،      ،         ،   

         ،                ،        

    ،       ،           ،          ، 
        (ِٗ)          (َّ)           
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                     (ُّ)       ، 
         ،       ،          ،    

    ،                      ، ..." 
 

أٌكؿ ما نزؿ في الرسالة 
(                ): بؿ أكؿ ما نزؿ النبكة ىي أكؿ ما نزؿ في ،

 ) أما. مطمقان            ) الرسالة أكؿ ما نزؿ في إنياؼ.  
 

لحظات البداية كما تبعيا مف تكذيب كمعاندة كمحاكالت إلبطاؿ  المدثر سكرةؿ تسجٌ 
 عمى صعيدتتحدث عف اإلخفاؽ الذم ميني بو أىؿ الشرؾ ثـٌ  .الحقيقة القرآنية

ىنا ال بد مف صدمة مف  .اىـ إلى سمكؾ طريؽ المعاندة كاإلعراضما دعـ ة،جٌ الحي 
ال ؼشيء  كؿ عمى تأتي التي ،جينـ أم، (سقر) كاف التيديد  بػ، ؼالتيديد كالكعيد

ر كؿ معالـ الجماؿ المؤقت ، كالتي مف شأنػيا أف تحرؽ فتغيٌ (قي كال تذري بال تي ):بقيتي 
 .(لٌكاحةه لمبشىًر، عمييا ًتٍسعةى عشىرى ):زائفةالذم يىغتٌر بو الذاىمكف عف حقيقة الدنيا اؿ

 

 ؟لماذا تسعة عشر

ال ندرم ...تسعة عشر حٌراس عٌدتيـ يقكـ عميياك": يقكؿ سيد قطب في الظالؿ 
. أـ أنكاع مف المالئكة كصنكؼ ،أىـ أفراد مف المالئكة الغالظ الشداد، أـ صفكؼ
 .ُ"إنما ىك خبر مف اهلل سندرم شأنو فيما يجيء

 
                                                        

 ّٖٕٓك ّٕٕٓفي ظالؿ القرآف، سٌيد قطب، دار الشركؽ، ص  .ُ
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دكف  تسعة عشرذكر العدد  مفىي المعاني المرتبطة بيذا العدد؟ كما الحكمة فما 
  !؟مف األعداد غيره

، كىذا يجعمنا نعكد إلى النص الكريـ، لـ نجد جكابان شافيان لدل العديد مف المفٌسريف
  . كالذم مف كرمو تيسيره لمف تدٌبره

 

فتنة تيدم كتضٌؿ 
): قاؿ تعالى          ،                     

               ...): في الحديث  الكريـ لقد فٌصؿ القرآف

) :العددىذا ذكر  مف حكمةاؿ                  ...)، 

كىي االختبار ، غير الصالح فـتميز الصالح  كالفتنة .لمذيف كفركا فتنة إذف ىكؼ
سكرة  مف ُٓٓاآلية  نظر قكلو تعالى فيا. بو آخركف لىدكمي  أناس بوٌضؿ مي  الذم

 ): األعراؼ                           ). 
 

ما بعد الفتنة  
                    : 

                

               

                       

                              .. 
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، ُٗالعدد مف األعداد إال  عددو أٌم  فيفٌصؿ الحديث لـ مي القرآف الكريـ كالالفت أٌف 
  .(إحدل الكبر) يقرأ اآليات الكريمة يشعر أنو أماـ قضية كبيرة بؿ إٌف مف

كالنتائج المترتٌبة  ُٗالعدد  فيالتي تفٌصؿ الحديث ك ُّىنا أٌف اآلية  مالحظكاؿ
جعميا ٌما مـسكرة، اؿدد كممات اآليات في لمتكسط ع ضعفان  ٓ.ُِتعادؿ عميو 

ال تبمغ آية  :فعمى سبيؿ المقارنة .أطكؿ آية في القرآف الكريـ مف ىذه الحيثٌية
أضعاؼ متكسط عدد  ٔ أكثر مف ، كالتي ىي أطكؿ آية في القرآف الكريـ،المداينة

. كممات اآليات في سكرة البقرة
 

 (      ) : فتنة ينجـ عنيا نتائج متعٌددة أمر غير  ُٗأف ييشٌكؿ العدد

كبالكحي  منيج الذيف يؤمنكف بالفكرة الدينية الذم نراه أفٌ ك .ؿ لومال مثمألكؼ ك
السماكم يقتضي أف يبحثكا عف حكمة ذكر ىذا العدد، كعف حكمة ككف القكل 

 م يبقىبقصكر العقؿ البشركمع تسميمنا .  القائمة عمى أمر جينـ ىي تسعة عشر
كاستخراج كنكزه غير  تعالى ىـ في فيـ كالـ اهللعقكؿ ؿ المؤمنكفعـً مي أف  األصؿ

مف في ىذه اآليات كليس ىناؾ ما يدعكنا إلى اعتبار القضية المطركحة  .المتناىية
. ىافي العقؿ عمؿمالقضايا التي ال 

 

:   فتنة تؤدم إلى نتائج أربع ىيفتنة لمذيف كفركا، ك ُٗالعدد اهلل تعالى جعؿ 
 . رسكؿ مف اهلل ،عميو السالـ ،محمدان  اليقيف لدل أىؿ الكتاب بأفٌ  تحقؽ .ُ

. زيادة إيماف المؤمنيف .ِ
الدليؿ  ىذا ريبة لدل أىؿ الكتاب، كلدل المؤمنيف، كىذا يعني أفٌ انتفاء اؿ .ّ

. الذم يحصؿ بو اليقيف غير قابؿ لمنقض
ػؿ لدييـ بقػاء مدلػػكؿ ىذا العدد مستغمقا عمى أىؿ الكفر كالنفاؽ، فال تتحصػ .ْ

 لكجكد الخمؿ في منيجيتيـ في االستػدالؿ، كلفساد قمكبيـ، النتيجة المرجكة،
 .ال تتحصؿ لدييـ المعرفة المؤٌدية إلى االعتبارؼ
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يقرأ اآليات  يخرج مف رحميا اليقيف، بؿ إٌف مف ة أراد اهلل تعالى أففتف ُٗالعدد ؼ
 .(برإحدل الؾي ) عظيمةالكريمة يشعر أنو أماـ قضية 

 

   )                   ): 

: نظر قكلو تعالىايقصد بػيا فرز الناس كتمييزىـ،  الفتنة ىذا التعقيب يدؿ عمى أفٌ 
(                             ،    

                               

      ) .
 

  )              :( 

ىي مف جنكد اهلل تعالى؟  تسعة عشر أفٌ العبارة ب تكحي ىذه
 

  )             ) 

راجع .. كضمير ىي " :ُٗإلى العدد  ىيع الضمير رجك بف عاشكر ييرٌجح الطاىر
. كذكرل لمبشر أم عظة ليـ.  ُ"عٌدتػيـإلى 

 

، ككيؼ يمكف أف تتحٌقؽ النتائج التي ذكرتيا ذكرل لمبشر ُٗ العدد كيؼ يككف
  ُٗلمعدد إلعجاز الرياضي اما نطرحو مف في تككف اإلجابةقد  !؟اآليات

 ذلؾ يعني أفٌ  نٌص القراف الكريـ، فإفٌ كما  ،ذكرل لمبشر ُٗالعدد  عندما يككف
 إفٌ ك. جةظة كحي البشر سيصمكف عف طريؽ ىذا العدد إلى اليقيف الذم ىك ذكرل كعً 

، عمى ُٗ العدديككف عف طريؽ اإلعجاز العددم القائـ عمى أساس قد ذلؾ 

                                                        

(. ُٕٗٗدار سحنكف، تكنس، ) َِّ/ ُْ، الطاىر بف عاشكر، "التحرير كالتنكير" .ُ
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ىي  الرياضية المعجزة كال شؾ أفٌ  ؿ إال عف دليؿ قاطع،تحٌص اليقيف ال مى  اعتبار أفٌ 
. قاطع عقمي ؿدلي

 

 :البنية العددٌية في سكرة المٌدثر
في سكرة  انجدهالمالحظات العددٌية التي  ىذا االستنتاجح كمف األمكر التي ترجٌ 

: كىذا ما نكٌضحو في النقاط اآلتية المدثر،
 

 ّ×ُٗأم  كممة ٕٓآية مف سكرة المدثر ىك  ُٗعدد كممات أكؿ  .ُ

 ): قكلو تعالى إلى نػيايةعدد الكممات مف بداية السكرة  .ِ           )،  في

 ٓ×ُٗكممة، أم  ٓٗ ىك ،مف السكرة َّاآلية 

، أم قبؿ       قكلو "عمييا"مف بداية سكرة المدثر حتى نياية كممة  الحركؼعدد  .ّ
فكأٌف التعقيب عمى  ،ُٗ×ُٗحرفان، أم  ُّٔىك  ،(تسعة عشر) :عٌز كجؿ

 ُٗ×ُٗكعدديان بالعدد  ،"تسعة عشر" :عالىجاء بيانيان بقكلو ت" عمييا"كممة 

كممة، أم  ٕٓمف  ُٗالتي تتحٌدث عف حكمة تخصيص العدد  ُّتتككف اآلية  .ْ
ُٗ×ّ  

مف سكرة المدثر يساكم عدد كممات أكؿ  ُّعدد كممات اآلية  يتضح أفٌ  بػيذا .ٓ
 .آية ُٗ

 
 

 ُٗساكم م ُٗالتي تتحدث عف حكمة تخصيص العدد  ُّاآلية  عدد كممات .ٔ
 ( :قكلو تعالىعدد كممات ؿ ضعفان           (. 

القسـ األكؿ يتحدث عف حكمة تخصيص العػدد : إلى قسميف ُّتنقسـ اآلية  .ٕ
فيك تعقيب عمى ما  أما القسـ الثاني  ِ×ُٗ أم كممة، ّٖيتككف مف ، كُٗ

. كممة ُٗيتككف مف كرد في القسـ األٌكؿ، ك
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) :القسـ الثاني ىك                            

                         ) .

 ): المذككرة جممة معترضة ُّفي اآلية  .ٖ              )  ىي

 لييا في اآليةإنكد المشار اإلعجاز العددم مف الج فيؿ. حرفان  ُٗعبارة عف 
 !؟ كيؼ ال كالنصر لمفكرة ىك اليدؼ حتى عند تجييش الجيكش؟الكريمة

 .أك مضاعفاتو ُٗىي آخر آية في ترتيب المصحؼ عدد كمماتيا  ُّاآلية   .ٗ

مف سكرة المدثر أىمية خاصة  ُٗييتكٌقع أف يككف لآلية  كؿ ما ذكرعمى ضكء  .َُ
بحساب كفؽ ما يسمى  ،اآلية قيـ حركؼ تتعمؽ بالعدد، كقد الحظنا أٌف مجمكع

كتجد تعريفان بحساب الجيمؿ في الفصؿ . حركؼ السكرةيساكم عدد  ،الجٌمؿ
 .الخامس

 

 :خالصة
 

، كعدد ّ×ُٗآية مف سكرة المدثر ىك  ُٗأف يككف عدد كممات أكؿ  داللةما 
 ) :أم حتى قكلو تعالى آية، َّكممات أكؿ            ) أف ك ٓ×ُٗ ىك

 أم ُّٔ ىك (عمييا)حتى قكلو تعالى كيككف عدد األحرؼ مف بداية سكرة المٌدثر 
، كالتي ىي 19التي تبيف حكمة تخصيص العدد  ،ُّأف تككف اآلية ك ُٗ×ُٗ

 ِ×ُٗ)مف الكممات، كتنقسـ إلى  ّ×ُٗأطكؿ آية في القرآف نسبيان، مككنة مف 
 ُٗآية، كتككف  ُٗكممات أكؿ كما معنى أف يساكم عدد كمماتػيا عدد  (ُٗ +

ثـ لماذا ىي آخر آية في المصحؼ  ،(عمييا تسعة عشر) :لقكلو تعالى ضعفان 
في  ُٗكما معنى أف يتـ الحديث حكؿ العدد  ،أك مضاعفاتو ُٗتتألؼ مف العدد 

ىك العدد الكحيد في القرآف  ُٗكما معنى أف يككف العدد  ،الرسالة مفأكؿ ما نزؿ 
ؿي الكريـ الذم ييتَّت  قسـ اهلل تعالى ثـ ما معنى أف مي  .الحديث فيو خذي مكضكعان ييفصَّت
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 ما معنى ذلؾ...برىذه القضٌية ىي إحدل الؾي  بالقمر كاألرض كالشمس عمى أفٌ 
تفسير اآلية  العددية أال تجعؿ ىذه المالحظات !؟إذا كاف العدد غير مقصكد قكؿ
! ؟كضكحٌا، كأعمؽ داللة أشد ُّ

 

 ؾكعالـ الفؿ ُٗ العدد
 

: في سكرة المٌدثر، يأتي التعقيب باآليات الكريمة ُٗالحديث عف العدد بعد 

(        ،        ،          ،       

    ،         ). 
 

بالقمر، كاألرض،  :خرمعنى آأك ب ،كالميؿ كالصبح ـ بالقمرلماذا كاف القسى ؼ
 ؟ُٗالعػدد بىؿ لذلؾ عالقة ك ،كالشمس

الشمس كاألرض عدة بيف  لنا أٌف ىناؾ عالقات تبٌيفبالرجكع إلى كتب الفمؾ 
ليؾ بعض األمثمة عمى ذلؾ. ُٗالعدد تقكـ عمى أساس  كالقمر : كا 

 

إلى النقطة نفسيا في مدارىا  مرة كاحدة عكدة األرضىي  :الشمسٌيةالسنة  .ُ
القمر  يعكدال مٌرة كؿ سنة عندما تحصؿ ىذه العكدة لؤلرض ك .شمسحكؿ اؿ

 .، بؿ يككف في مكقع آخرإلى النقطة نفسيا التي كاف فييا عند بداية الدكرة

 ّٓٔعندما تدكر األرض دكرة كاحدة حكؿ الشمس تككف قد دارت حكؿ نفسيا 
كقد . (ان شير)مرة  ُِ، كيككف القمر عندىا قد دار حكؿ األرض (ان يكـ)مرة 

تكررت في  مفردةلفت األستاذ عبد الرزاؽ نكفؿ االنتباه إلى أٌف كممة يكـ 
كعميو  . مرة ُِ مفردة مرة، في حيف تكررت كممة شير ّٓٔالقرآف الكريـ 

  !؟كـ تتكقع أف يككف عدد تكرارات كممة سنة

 ُٗكؿ حكؿ الشمس تككف إلى النقطة نفسيا  معان  األرض كالقمر إٌف عكدة
سنة  ُٗأم أٌف اإلحداثية تتكرر كؿ . كال مجاؿ ليذه العكدة قبؿ ذلؾ ،مرة سنة
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كقد  .ةالخسكفيٌ  الميتكنية أك الدكرة الدكرةء الفمؾ ىذه الدكرة بػسمي عمماكمي  مرة،
لتكفيؽ بيف السنة الشمسية كالسنة في ااستخدمت ىذه الدكرة عمميان 

العدد إلى ذه الدكرة كمف ىنا ال تخمك كتب التقاكيـ مف إشارة إلى ق .القمرية
ُٗ 

. مٌرة ُٗفي القرآف الكريـ  كردتا سنيف ككممة سنةكالالفت ىنا أٌف كممة 
فعندما  ؛أحصينا المفرد كالجمع ألٌف ىناؾ أكثر مف دكرة لؤلرض: مالحظة

تدكر األرض دكرة مفردة نتعامؿ مع المفرد، كعندما تدكر أكثر مف دكرة نتعامؿ 
.  مر مجرد مالحظةكيبقى األ ،مع المفرد كالجمع

 

 ّٕٔ.ّْٓ :يكمان، كالسنة القمرية ىي ِِِْ.ّٓٔ :السنة الشمسية ىي .ِ
. أياـ ِٕٖٓ.َُ :يكمان، كعميو يككف الفرؽ بيف السنة الشمسية كالقمرية ىك

سنة شمسٌية  يشكؿ سنة ْٖٓ.ّّيعني أٌف مجمكع الفركؽ بعد كؿ كىذا 
بيف الشمسي  العالقة في كحدة زمنٌية ْٖٓ.ّّكيمكف اعتبار الػ  .ُكاممة

  .، باعتبارىا دكرة حقيقيةكالقمرم
 

 ّٖٔ   -َْٔ األعكاـ  بيف تقريبان  تقع الكحدة الزمنٌيةمف ىذه  ُٗ الدكرة
نتباه أٌف بداية بعثة الرسكؿ، صمى اهلل عميو كسمـ، كانت كالالفت لال.  ميالدٌية

صمى  ،ة الرسكؿكانت كفاك  ميالدٌية، َُٔسنكات، أم  ٔ بػبعد بداية الٌدكرة 
كىذا   .ميالدٌية ِّٔأم  سنكات أيضان، ٔ بػقبؿ نياية الٌدكرة  ،اهلل عميو كسمـ

لمعالقة بيف  ُٗالدكرة يعني أٌف بعثة الرسكؿ، عميو الصالة كالسالـ، تكٌسطت 
، ميالدم ِِٔكاف العاـ  ُٗ الدكرة بؤرةأٌف كالالفت أيضان . الشمسي كالقمرم

    .لتأريخ اليجرمكبداية ا، اليجرةكىك عاـ 

                                                        

ُ. ّٔٓ.ِِِْ  ÷َُ.ِٖٕٓ  =ّّ.ْٖٓ 
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الفصؿ الثاني 

 
 

العدد في سكرة الجف 
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 العدد 

في سكرة الجف 
 
 

األعداد  ةمٌ معجزة القرآف العددفي كتابو  صدقي البيؾأحصى الكاتب 
مع  ُٓ× ُٗأم  ،عددان  ِٖٓالصحيحة في القرآف الكريـ فكانت 

ما المقصكداف عمى اعتبار أنو َٓٗكالعدد  َّٗمالحظة أنو تـ إحصاء العدد 
 .في النص القرآني الكريـ

 :ليؾ تفصيؿ ذلؾ في الجدكؿ اآلتيإك
 

 ٖ ٕ ٔ ٓ ْ ّ ِ ُالعدد 

 ٓ ِْ ٕ ِ ُِ ُٕ ُٓ ُْٓالمرٌات 

 َْ َّ َِ ُٗ ُِ ُُ َُ ٗالعدد 

 ْ ِ ُ ُ ٓ ُ ٗ ْالمرٌات 

 ََّ ََِ ََُ ٗٗ َٖ َٕ َٔ َٓالعدد 

 ُ ِ ٔ ُ ُ ّ ُ ُالمرٌات 

 ََََُ ََََٓ َََٓ َََّ َََِ َََُ َٓٗ َّٗالعدد 

 ُ ُ ُ ُ ُ ٖ ُ ُالمرٌات 

  ِٖٓمجمكع تكرار األعداد  

 
: األمكر اآلتيةالتنبيو إلى كال بٌد ىنا مف 

. كاحد، كاحدة، أحد، إحدل :في القرآف الكريـ بالصيغ اآلتية كاحدالرقـ كرد  .ُ
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 تحصى كلكٌنيا في الكاقعمرة،  ّّفي المعجـ المفيرس  أحدتكررت الكممة  .ِ
كليس في تكرار الرقـ  أحد عشرتحصى في تكرار  "أحد عشر كككبا"ة، ألف مرٌ  ِّ
 .كاحد

 .نحف في ىذه النتيجة نسمـ بدقة إحصاء المعجـ المفيرس .ّ

 
 ُٗ كالعدد ِٖٓ بعدد األعدادسكرة الجف كعالقتيا 

 

: تنتيي سكرة الجف باآليات اآلتية

                          ،               

                              ،               

                                  (ِٖ) 
 

 :األمكر اآلتيةنالحظ في سكرة الجف 
  .مرة ُٗقبؿ سكرة الجف في القرآف الكريـ  الجفكممة  كردت .ُ

، ثـٌ يتحٌكؿ ُٗحتى اآلية  الجففي سكرة  الجفيستمر الكالـ عمى لساف  .ِ
 .الخطاب إلى الرسكؿ، صٌمى اهلل عميو كسٌمـ

، عدداسكرة الجف ىي السكرة الكحيدة في القرآف الكريـ التي تنتيي بكممة  .ّ
عدد  كما رأينا كىك، ِٖٓفي السكرة ىك  عدداأٌف ترتيب كممة كالالفت ىنا 

  ُٓ×  ُٗ، كىك أيضان في القرآف الكريـ األعداد

... عجبا، أحدان، كلدا، شططا): بكممة مثؿالجف تنتيي كؿ آية مف آيات سكرة  .ْ
فاصمة في  ِٖىناؾ  أفٌ  كىذا يعني ،فاًصمة مثؿ ىذه الكممة تسمىك (الخ

المتبقٌية ىك يككف عدد الفكاصؿ   الفكاصؿ المتكررةعند حذؼ ك. سكرة الجف
 .فاصمة ُٗ
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 .حرفان مف األحرؼ اليجائية ُٗمف فكاصؿ سكرة الجف  تتكٌكف .ٓ

كىك المقطع األكثر تكراران  ،داينتيي عدد مف الفكاصؿ في سكرة الجف بالمقطع  .ٔ
الالفت أٌف عدد ىذه الفكاصؿ ك.  دا، أحدا، كؿداعد: مثؿ في فكاصؿ السكرة،

 .فاصمة أيضان  ُٗ ىك

ىك عدد  ُُْالػك  ٔ×ُٗأم حرفان،  ُُْعدد أحرؼ فكاصؿ سكرة الجف ىك  .ٕ
 . سكر القرآف الكريـ

مف أحرؼ  ُُْفي كممة عددا ىك الحرؼ األخير حرؼ اؿ ىذا يعني أفٌ 
في القرآف  عدد األعداد عددافي كممة  كالالفت ىنا أنو قد اجتمع .الفكاصؿ
 !؟ُُْ أيضان  عدد سكره، كِٖٓ الكريـ

  ُٗ×ُٗأم  ُُّٔفي سكرة الجف ىك  (ع،د،د،ا)مجمكع تكرار أحرؼ  .ٖ

 عدد األعداد في القرآف الكريـ  ن عددافي كممة  كبذلؾ يككف قد اجتمع
 !؟ُٗ×ُٗ ، كالعددٔ×ُٗ، كعدد سكر القرآف ُٓ×ُٗ

 

عاًلـ الغيب 
سكرة الجف، فقد بدا لنا أف نعيد في عمى ضكء ما سمؼ مف مالحظات عددية 

 ):في تفسير اآليات الثالث األخيرة مف سكرة الجف النظر          

                ،                          

                   ،                       

                           ن ). 
 

                                                        

(. ُّٔ(=)ُِٔ+ْٓ+ْٓ+ّٕ)ىك ( ا+د+د+ع)تكرار  .ُ
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 ): قكلو تعالى ىك التفسيرمفتاح                 ) قبؿ  مف، أم

كيؤيد ذلؾ لغةن ما كرد في بعض اآليات الكريمة،  .بعد ظيكره فظيكر الرسكؿ كـ
شران بيف يدم الرياح بي  رسؿي الذم مي  كىك: "مف سكرة األعراؼ ٕٓمثؿ اآلية 

إٍف ىك إال نذيره لكـ بيف : "مف سكرة سبأ ْٔ، كمثؿ قكلو تعالى في اآلية "رحمتو
  .العذاب قبؿ كقكع نذير أم". يدم عذاب شديد

 

اهلل عالـ الغيب كال يظير عمى : الكريمة كاآلتي اآلياتيمكف أف نفسر  مف ىنا
، فإنو يجعؿ مف بيف يدم ظيكرىـ ،لو الكراـغيبو مف أحد إال مف يرتضيو مف رس

شاراتعالمات  أم مف قبؿ ظيكرىـ ىي ترصد كتراقب مسيرة كتمقييا المالئكة  كا 
مف غيب يتعمؽ  في ركع الناس كما تمقيو المالئكة. األمـ كتشرؼ عمى سير أقدارىا

 .بظيكر الرسكؿ ىك مما أذف اهلل بو كارتضاه
 

 ةلـٌ  افأـٌ : لٌمة كلمممؾ، آدـ بابف ةلـٌ  يطافلمش: "كقد جاء في الحديث الصحيح

الممؾ فإيعاد بالخير كتصديؽ  لمة كأٌما، كتكذيب بالحؽ فإيعاد بالشر الشيطاف
كالمٌمة ىي ما يقع في )، ..."، فميحمد اهللفمف كجد ذلؾ فميعمـ أنو مف اهلل  .بالحؽ
  ِٖٖٗصٌححو األلباني في صحيح الترمذم برقـ (. القمب

 

،  ـالمالئكة ال ينتيي دكرىا بذىاب الرسكؿ، بؿ تبقى تراقب كترصد كتيموً  كيبدك أفٌ 
. لناساغ الرسالة بؿكتأتي ىذه اإلليامات في الكقت المناسب، كذلؾ مف أجؿ أف ت

كانتيى األمر  ،األمانة قد بىمَّتغى الرسالة كأدل ، عميو السالـ،إٌف الرسكؿ: فإف قاؿ أحد
الرسالة قد بمغت، كلكف المعاني  إفٌ : أيضان  فإننا نقكؿ !بكفاتو، عميو السالـ

غ إلى يكـ القيامة، بؿٌ مف ىنا ستبقى الرسالة تي  .ستنبط كٌؿ حيف كأكافكالدالالت تي 
عمـ الغيب فقط، ، كليس الشيادةييعمـ عمـ ك ،كماؿ البالغ الدنيكم يتحقؽكعندىا 

 .أنو قد تـ البالغ
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  :اآلياتعمى ضكء ىذا التفسير نيمىخِّص ما ترشد إليو 
:  كفي الحاالت اآلتية عمـ الغيب بالرساالت يختص ظيكر

. فيككف الغيب مقدمة لظيكره، كىذا تأييد لمرسكؿ ،قبؿ ظيكر الرسكؿ .ُ
. فيككف إظيار الغيب تأييدان لو كحجة ،عند ظيكر الرسكؿ .ِ
كنكز  بعد ذىاب الرسكؿ يستمر دكر المالئكة في إلياـ الناس الستخراج .ّ

 .الرسالة
 

(…                           ): 

فٌ  ،يقكـ عمى أساسو مف العدد األشياء كاقع فٌ إ  لؤلشياء فيـ األساس العددم  كا 
فيمنا لمعدد القرآني  ما قد يعني أفٌ ـ ،يجعمنا أقرب إلى فيـ حقيقة ىذه األشياء

.  أعمؽ فيمان لمقرآف الكريـيجعمنا 
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لث الفصؿ الثا

 
 
 

معجزة ترتيب 
سكر القرآف الكريـ 
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 معجزة ترتيب 
سكر القرآف الكريـ 

 
 

جميكر العمماء بتكقيفٌية ترتيب سكر القرآف الكريـ، أٌم أٌف ترتيبيا كاف بأمر  يقكؿ
كتأتي المالحظات العددية لتجـز بمذىب . الرسكؿ، صٌمى اهلل عميو كسٌمـ، كحيان 
كسنقكـ في ىذا الفصؿ بعرض . لمسألةالجميكر كتحسـ الخالؼ حكؿ ىذه ا

مالحظات عددٌية تؤٌكد القكؿ بتكقيفية ترتيب سكر القرآف الكريـ كتجٌمي بعض كجكه 
. اإلعجاز العددم

كينبغي التنبيو ىنا إلى أٌف ىذه المالحظات تستند في أساسيا عمى دراسة الباحث  
 ".صرةأسرار ترتيب القرآف قراءة معا" :في كتابو "عبد اهلل جمغكـ"
 

: ، مثؿزكجية اآلياتسكرة  َٔسكرة تنقسـ إلى  ُُْعدد سكر القرآف الكريـ ىك 
 ٕالفاتحة  :مثؿ فردية اآليات سكرة ْٓك .آية ََِ كآؿ عمرافآية،  ِٖٔالبقرة 
  .آية ُِٗالتكبة ك، آيات

 

 :كسكر القرآف الكريـ ُٗالعدد 
 

 ُٗفإذا ضربنا العدد ،  ُٗىناؾ عالقة بيف ترتيب سكر القرآف الكريـ كالعدد  .ُ
 ُُْ=  ٔ×  ُٗ: ينتج عف ذلؾ عدد سكر القرآف الكريـ ٔبالعدد 
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 َُكىك عدد فردم، كقيمة الثانية  ٗمف منزلتيف قيمة األكلى  ُٗيتككف العدد  
 . كىك عدد زكجي

 
  ٔفي الرقـ  ُٗلمعدد  الزكجٌية العشرات خانةالالفت ىنا أٌننا إذا ضربنا  .ِ

 َٔ لسكر الزكجٌيةعدد ايككف الناتج ىك 
 
ذا ضربنا  .ّ عدد يككف الناتج ىك ، ٔبالعدد  ُٗلمعدد  الفردٌية اآلحاد خانةكا 

 !!فتأٌمؿ  ْٓ السكر الفردٌية
 

ُُْ  =ُٗ  ×ٔ 
 

َُ  ×ٔ  =َٔ 
ٗ  ×ٔ  =ْٓ 

 

: تناسؽ الفت
 

 المصحؼ زكجيترتيبيا في سكرة  َّإلى ، زكجٌية اآليات َٔالػ  السكرتنقسـ  .ْ
. (فردٌية الترتيب) فردمفي المصحؼ سكرة ترتيبيا  َّك ،(زكجٌية الترتيب)

 
أٌما سكرة . ، زكجٌية اآليات كزكجٌية الترتيب ِٖٔ البقرة ِمثالن  البقرةفسكرة 
. فيي زكجٌية اآليات فردٌية الترتيب ُُِ األنبياء ُِ األنبياء

 

 ِٕسكرة، تنقسـ إلى  ،ْٓ، كالتي ىي فردٌية اآلياتأٌف السكر  كينتج عف ىذ .ٓ
. سكرة زكجٌية الترتيب أيضان  ِٕسكرة فردٌية الترتيب، ك
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يب، أٌما سكرة ت، فردٌية اآليات فردٌية التر ُِٗ التكبة ٗفسكرة التكبة مثالن 
 . ، فردٌية اآليات زكجٌية الترتيب ّ النصر َُُالنصر 

 
                 

  
 

 :متجانس كغير متجانس
 

ىي السكر التي يككف ترتيبيا في المصحؼ مكافقاى لعدد آياتيا، : متجانسةاؿ السكر
. (فردم -فردم، أك زكجي -زكجي): مف حيث الزكجي كالفردم، أم

:  فسكرة البقرة كالتكبة، مثالن، متجانستاف
 

 ُِٗ التكبة ٗ،  ِٖٔ البقرة ِ
 

لفان لعدد ىي السكر التي يككف ترتيبيا في المصحؼ مخا: غير المتجانسة كالسكر
. (فردم – زكجي، أك زكجي -فردم): آياتيا، مف حيث الزكجي كالفردم، أم

: فسكرة يكسؼ كآؿ عمراف، مثالن، غير متجانستيف
 

 ََِ عمراف آؿ ّ، ُُُ يكسؼ ُِ

 سكرة ُُْ

ْٓ  
 فردية اآليات

َٔ 
 زكجية اآليات 

َّ 
 فردية الترتيب 

َّ 
 زكجية الترتيب 

ِٕ 
 فردية الترتيب 

ِٕ  
 زكجية الترتيب
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 .سكرة متجانسة في القرآف الكريـ ٕٓيتبٌيف مما سبؽ أٌف ىناؾ  .ٔ

فردٌية اآليات سكرة  ِٕ، كزكجٌية الترتيبزكجٌية اآليات سكرة  َّفيناؾ )
 (.فردٌية الترتيب

 .سكرة غير متجانسة في القرآف الكريـ ٕٓكعميو يككف ىناؾ  .ٕ

 فردٌية اآلياتسكرة  ِٕ، كفردٌية الترتيب زكجٌية اآلياتسكرة  َّفيناؾ )
. (زكجٌية الترتيب

  
أم أٌننا إذا جمعنا ترتيب كؿ سكرة  ٓٓٓٔ: مجمكع تراتيب سكر القرآف الكريـ ىك

، فسيككف الناتج ُُْكحتى سكرة الناس ُابتداءن مف الفاتحة القرآف،  مف سكر
ٔٓٓٓ 

 

أم أٌننا إذا جمعنا عدد آيات كؿ  ِّٔٔ: مجمكع آيات سكر القرآف الكريـ ىك
 ِّٔٔسكرة ابتداءن مف سكرة الفاتحة كحتى سكرة الناس، فإٌف المجمكع الكمي 

 

 مجمكع آياتياافان إليو السكر المتجانسة مضمجمكع ترتيب ىنا أٌف  المفاجئ .ٖ
  ِّٔٔالكريـ، أم  عدد آيات القرآفيساكم 

 
 ِّٔٔ = آيات القرآف الكريـ عدد = (ىاآيات+  ىاترتيب) ةمتجانساؿ

 

 أم ٓٓٓٔالسكر غير المتجانسة ىك  ترتيب كآياتكبالتالي فإٌف مجمكع  .ٗ
 :مجمكع تراتيب سكر القرآف الكريـ

 

 ٓٓٓٔ = مجمكع ترتيب القرآف الكريـ = (ىاآيات+  ىاترتيب) ةمتجانساؿغير 
 
 

 ِٖٔآية كليست  ِٖٓ سكرة البقرة نفترض أفٌ حتى ندرؾ عمؽ المسألة 



 47 

كيصبح  ٗٓكالزكجية  ٓٓتصبح السكر الفردية ؼتصبح فردية اآليات، التالي بك
مما يؤدم إلى  .سكرة ٖٓسكرة، كعدد غير المتجانسة  ٔٓعدد السكر المتجانسة 
  .ديعانييار ىذا النظاـ الب

 

ذا حافظنا عمى عدد آيات في  ّقمنا بجعميا السكرة رقـ كلكف  ِٖٔالبقرة  سكرة كا 
فستصبح سكرة البقرة غير  ِ رقـ السكرة ، كجعمنا سكرة آؿ عمرافترتيب المصحؼ

تراتيب كآيات  مجمكع مما يعني أفٌ  ،متجانسة، كتصبح سكرة آؿ عمراف متجانسة
لف ، ك(عدد آيات القرآف الكريـ)كىك ِّٔٔالمتجانسة سكؼ ال يككف  ٕٓػاؿ السكر
 أم ٓٓٓٔغير المتجانسة  ٕٓػاؿ تراتيب كآيات السكر مجمكع عندىا يككف

. (مجمكع تراتيب سكر القرآف الكريـ)
 

القرآف الكريـ، مما يعني أٌف أم عبث سكر ينطبؽ عمى كؿ سكرة مف  األمر ىذاك
كىذا كمو  .بيذا النظاـ الدقيؽ بترتيب أم سكرة، أك بعدد آياتيا، يؤدم إلى اإلخالؿ

آياتيا ال بد أف يككف تكقيفيان، أم مف فعؿ الرسكؿ، ترتيب السكر كعدد  ثبت أفٌ مي 
  .عميو السالـ، بصفتو رسكال ن يكحى إليو

 
 

 :مزيد إعجاز
 

ىي  ُُْإلى مجمكع سكر القرآف الكريـ الػ  زكجٌية اآليات َٔنسبة السكر الػ  .َُ
إلى مجمكع تراتيب سكر  َّْٓة العدد كىذه ىي بالضبط نسب %ّٔ.ِٓ

 :كنقكؿ بمغة النسب ٓٓٓٔالقرآف الكريـ، أم 

 

َٔ : ُُْ  =َّْٓ : ٔٓٓٓ 
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في القرآف الكريـ  زكجٌية اآليات َٔالػ  أرقاـ السكر نا إذا جمعناالمدىش أفٌ مف 
 اآليات نسبة عدد السكر زكجيةبذلؾ يتبيف أٌف ك!  أيضان  َّْٓ يككف الناتج

 سكر القرآف الكريـ تساكم نسبة مجمكع تراتيب السكر زكجية عددإلى 
 .إلى مجمكع تراتيب سكر القرآف الكريـ اآليات

 

 ْٓكينبني عمى ذلؾ أننا أذا قمنا باحتساب نسبة مجمكع تراتيب السكر الػ  .ُُ
آف الكريـ فسنجدىا مساكية لنسبة إلى مجمكع تراتيب سكر القرفردٌية اآليات 

 . عدد السكر الفردية إلى عدد سكر القرآف الكريـ
 

 !!تبديؿ مكاقع السكر
 

، بعممية تبديؿ  لممكاقع بيف سكرة آؿ عمرافمف أجؿ إعطاء تصكر أفضؿ نقكـ 
اإلسراء ىي  كسكرة ،ُٕىي السكرة  لتصبح سكرة آؿ عمراف ؛كسكرة اإلسراء مثالن،
، فإف الكثير مما ُٕبالترتيب الفردم  ّننا استبدلنا الترتيب الفردم كبما أ ّ السكرة
 َٔػ مجمكع أرقاـ السكر اؿ كلكننا سنجد أفٌ  .ال يتغير حكؿ التجانس كعدمو قمناه

كسيصبح  َّْٓكليس  ّْْٔسيصبح  ،آؿ عمراف سكرة كمنيا ،زكجية اآليات
!! فتأمؿ  َُّٓكليس  َُّٗىك  اآليات فردية ْٓ ػمجمكع أرقاـ السكر اؿ

 

 :تكازف نصفي القرآف الكريـ
 

 ٕٓيمكف تقسيـ سكر القرآف الكريـ إلى نصفيف متساكييف مف ناحية عدد السكر؛ 
. سكرة في النصؼ الثاني ٕٓك سكرة في النصؼ األٌكؿ

 

كعدد السكر .  سكرة ِٗفي النصؼ األٌكؿ ىك  فردٌية الترتيبعدد السكر  .ُِ
  .سكرة ِٖك في النصؼ األٌكؿ ق زكجٌية الترتيب
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في  (زكجي –زكجي أك  فردم –فردم )أٌف عدد السكر المتجانسة  ىنا الالفت
سكرة، بينما عدد السكر غير المتجانسة  ِٖالنصؼ األٌكؿ مف القرآف الكريـ ىك 

. سكرة ِٗىك  (فردم – زكجي، أك زكجي -فردم)
 

 
 
 ِٖفي النصؼ الثاني مف القرآف الكريـ فيك  فردٌية الترتيبا عدد السكر أـٌ  .ُّ

 . سكرة ِٗفي النصؼ الثاني ىك  زكجٌية الترتيبسكرة، كعدد السكر 
 

النصؼ األكؿ  
 (سكرة ٕٓأكؿ )

سكرة  ِٗ
 غير متجانسة

سكرة  ِٖ
 متجانسة

النصؼ األكؿ  
 (سكرة ٕٓأكؿ )

سورة  29
 فردية الترتيب

سورة  28
 زوجية الترتيب
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في  (زكجي –زكجي أك  فردم –فردم ) الالفت ىنا أٌف عدد السكر المتجانسة
سكرة، بينما عدد السكر غير  ِٗىك  النصؼ الثاني مف القرآف الكريـ

. سكرة ِٖىك  (فردم – زكجي، أك زكجي -فردم)المتجانسة 
 

 
 

سكرة زكجية اآليات في النصؼ األكؿ مف القرآف الكريـ مجمكع  ِٕىناؾ . ُْ
. سكرة زكجية اآليات في النصؼ الثاني ّّكىناؾ . آية َِٗٔىك  آياتيا

  َِٗٔفي المصحؼ ىك أيضان  ّّىذه السكر الػ  تراتيبنا أٌف مجمكع كالالفت ق
!! فتأمؿ
عمى ضكء إحصاءات مركز نكف لكممات كؿ سكرة مف سكر القرآف الكريـ قاـ . ُٓ

كؿ سكرة مف سكر القرآف الكريـ  ترتيب بيفالباحث عبد اهلل جمغكـ بدراسة العالقة 
: اآلتيفكجد  ،ىاكمماتكعدد 

 

النصؼ الثاني 

سكرة  ِٖ
 غير متجانسة

سكرة  ِٗ
 متجانسة

 

النصؼ الثاني 

سكرة  ِٖ
 فردية الترتيب

سكرة  ِٗ
 زكجية الترتيب
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 ٕٓالكممات يساكم عدد السكر فردية الكممات، أم  كجيةز عدد السكر .أ 
 . سكرة

 . غير متجانسةسكرة  ْٓك متجانسة سكرة َٔىناؾ  .ب 

سكرة فردية الترتيب  َّسكرة المتجانسة تنقسـ إلى  َٔكالالفت أٌف الػ  .ج 
 .سكرة زكجية الترتيب زكجية الكممات َّفردية الكممات، ك

الترتيب  فرديةسكرة  ِٕل غير المتجانسة فتنقسـ إؿ ْٓأما السكر الػ  .د 
. الترتيب فردية الكممات زكجية سكرة ِٕزكجية الكممات، ك

 

 :ممٌخٌ ص النتائج
 

زكجٌية  َٔ، ككذلؾ عدد السكر الػ ُُْيرتبط عدد سكر القرآف الكريـ الػ  .ُ
 ُٗ، ارتباطان كثيقان بالعدد فردٌية اآليات ْٓ، كالسكر الػ اآليات

، كذلؾ  تنقسـ كؿ مف السكر زكجٌية اآليات .ِ كالسكر فردٌية اآليات بشكؿ متساكو
 ، ِٕك َّ، َّ)بالنظر إلى زكجٌية أك فردٌية ترتيبيا في المصحؼ، أم 

ِٕ). 

ينقسـ القرآف الكريـ إلى قسميف متساكيٌيف مف حيث السكر المتجانسة، كالسكر  .ّ
 .(ٕٓعدد كؿ منيا )غير المتجانسة 

الكريـ يساكم عدد آيات في القرآف  المتجانسةالسكر  ترتيب كآياتمجمكع  .ْ
 ِّٔٔالقرآف 

في القرآف الكريـ يساكم مجمكع  غير المتجانسةمجمكع ترتيب كآيات السكر  .ٓ
 ٓٓٓٔترتيب سكر القرآف 

نسبة  تساكمعدد السكر زكجية اآليات إلى عدد سكر القرآف الكريـ  نسبة .ٔ
ل كينبني عؿ. مجمكع تراتيب ىذه السكر إلى مجمكع تراتيب سكر القرآف الكريـ

ىذا أف تككف نسبة عدد السكر فردية اآليات إلى عدد سكر القرآف الكريـ 
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مساكية لنسبة مجمكع تراتيب ىذه السكر إلى مجمكع تراتيب سكر القرآف 
 . الكريـ

سكرة  ِٗسكرة زكجية الترتيب ك ِٖفي النصؼ األٌكؿ مف القرآف الكريـ ىناؾ  .ٕ
سكرة غير  ِٗة كسكرة متجانس ِٖفردية الترتيب، كىناؾ في المقابؿ 

 .متجانسة

سكرة  ِٗكسكرة فردٌية الترتيب  ِٖفي النصؼ الثاني مف القرآف الكريـ ىناؾ  .ٖ
سكرة  ِٗسكرة غير متجانسة ك ِٖزكجٌية الترتيب، كىناؾ في المقابؿ 

. متجانسة
 

 :بعض نتائج البحث
 

  :اآلتيةالبحث النتائج  يترٌتب عمى ىذا
 .بناء محكـ كمعجز البناء الرياضي في القرآف الكريـ ىك .ُ

ة ترتيب سكر القراف الكريـ ىك تكقيفي، إذ ال يعقؿ أف تأتي ىذه البنية الرياضيٌ  .ِ
 .كىذه النتيجة تكافؽ مذىب الجميكر في ترتيب السكر. مصادفة

العالقات الرياضية بيف تراتيب سكر القرآف الكريـ كعدد آيات ىذه السكر كعدد  .ّ
 . ت السكركمماتيا تؤكد القكؿ بتكقيفية عدد آيا

االستشراقية التي  المقكالتتنيار  ق، كبغيرىا مف المالحظات العددية،ذقب .ْ
 .كسالمة القرآف الكريـ، فال زيادة كال نقصافحاكلت أف تناؿ مف ًصدقٌية 

مف ىنا ال مجاؿ  .القضية استقرائية كليست قضية اجتيادية يمحظ القارئ أفٌ  .ٓ
 .ت عدـ كاقعية النتائجأدٌؽ ييثب لرفضيا أك إنكارىا إال باستقراءو 
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 الرابع الفصؿ

 
 

معجزة ترتيب 
 الفكاتحسكر 
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سكر الفكاتح  
 كاألحرؼ النكرانٌية

 
 

 
كتسٌمى .  …كييعص الر، الـ،: سكرة في القرآف الكريـ تبدأ بأحرؼ مثؿ ِٗ ىناؾ

باألحرؼ ، كتسٌمى األحرؼ المستخدمة في بداياتيا سكر الفكاتح بػىذه السكر 
. ةالنكرانيٌ 

 

كلـ  ،ف بالحرؼالمفتتحة  القمـىي سكرة ؿ ما نزؿ مف ىذه الٌسكر أكٌ المالحظ أٌف 
المفتتحة بالحرؼ ؽ  ثـ نزلت ثانيان سكرة . تتكرر ىذه الفاتحة في غير ىذه السكرة

 صثـ نزلت ثالثان سكرة  .فقط حـ عسؽفي فاتحة ق الفاتحة ىذ تكتكرر ؽ
 المص، كفاتحة كييعصم فاتحة ؼ ت ىذه الفاتحةكتكرر ص المفتتحة الحرؼ

التي نزلت  ، كالفاتحةكاحدةة كردت مرٌ  أكالن الفاتحة التي نزلت كبػيذا يتضح أٌف  .فقط
 .اتمرٌ  ثالثكردت  ثالثان ، كالفاتحة التي نزلت مرتيفكردت  ثانيان 

 

لـ يصؿ المفٌسركف إلى أٌية نتيجة حاسمة تستند إلى دليؿ في معنى ىذه األحرؼ، 
".  اهلل أعمـ بمراده: "عبارة نيـ، رضكاف اهلل عمييـ،بي حٌتى شاعت

 
نطرح في ىذا الفصؿ مالحظات عف البنية العددٌية التي تـٌ اكتشافيا في أحرؼ 

! فيؿ تككف ىذه البنية مدخالن لكشؼ بعض أسرار ىذه الحركؼ؟. سكر الفكاتح
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: يبٌيف الجدكؿ اآلتي فكاتح السكر التسع كالعشريف
 
 

 

 :في بنية الفكاتح كسكرىا ُٗ العدد

كآخر سكرة  ِكترتيبيا في المصحؼ  البقرةالفكاتح ىي  ترتيب أكؿ سكرة في .ُ
 ٖٔكترتيبيا  القمـىي 

 ّٖ، كنكرانٌيةسكرة بيف البقرة كالقمـ ال تبدأ بأحرؼ  ّٖىناؾ  ىذا يعني أفٌ 
 ِ×  ُٗ :كق

رقم الرقم 
الفاتحة السورة السورة 

الم الروم  30 16

الم لقمان  31 17

الم السجدة  32 18

يس يس  36 19

ص ص  38 20

حم غافر  40 21

حم فصلت  41 22

حم عسق الشورى  42 23

حم الزخرف  43 24
حم الّدخان  44 25
حم الجاثية  45 26
حم األحقاف  46 27
ق ق  50 28
ن ن  68 29

    

الرقم 
رقم 
الفاتحة السورة رة السو

الم البقرة  2 1

الم آل عمران  3 2

المص األعراف  7 3

الر يونس  10 4

الر هود  11 5

الر يوسف  12 6

المر الرعد  13 7

الر إبراهيم  14 8

الر الحجر  15 9

كهيعص مريم  19 10

طه طه  20 11

طسم الشعراء  26 12

طس النمل  27 13

طسم القصص  28 14

الم لعنكبوت ا 29 15
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 طس، طسـ، طو، كييعص، المر، ،الر المص، الـ،): الفكاتح دكف تكرار ىي .ِ
 . (ف ؽ، حـ عسؽ، حـ، ص، يس،

 ِ×ُٗأم  ّٖأيضان  عدد أحرؼ ىذه الفكاتح ىك

 تتكرر في فاتحة طستتكٌرر بعض الفكاتح في فكاتح أخرل أكبر منيا؛ ففاتحة  .ّ
كفي المقابؿ، ىناؾ .  صككييع صتتكرر في فاتحة الـ صكفاتحة . ـطس

 ...ف، المر، المص: أخرل مثؿ الفكاتح بعض الفكاتح ال تتكٌرر في فكاتح
 

 ّٖفاتحة، ك ّٖالكمي لمفكاتح كتكرارىا ىك عدد عمى ضكء ذلؾ نالحظ أٌف اؿ
 :(انظر الجدكؿ) ِ× ُٗىك 
 

طس طسم طه كهيعص المر الر المص الم الفاتحة 

 3 2 1 1 1 6 1 8تكرارها 

حم ص يس الفاتحة 
حم 

  ن ق عسق 

   1 2 1 7 3 1تكرارها 

  38وع المجم

 

 فمثالن الحرؼ ،مف أحرؼ الفكاتح في تشكيؿ فاتحة أك أكثرحرؼ كؿ  يتكرر .ْ
، رفيتكٌرر في اؿ ر أٌما الحرؼ.  لرالـ، المص، المر، ا :يدخؿ في الفكاتح ألؼ
 .كىكذا.. فقط، رالـ

عمى -الفكاتح التي يدخؿ في تككينيا كؿ حرؼ مجمكععمى ضكء ذلؾ نجد أٌف 
: ىكذا ِ×ُٗىك  ّٖك، فاتحة ّٖة ىك نكرانيٌ ؿامف األحرؼ  -حدة
 

المجمكع الفكاتح التي كرد فييا الحرؼ الحرؼ 
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 ْ لرا  ،لـا ،لمصا ،لمرا  ا

 ْ الر، الـ، المص، المر ؿ

 ،حـ عسؽ ،طسـ ،الـ ،المص ،المر ـ
 حـ

ٔ 

 ّ ص ،كييعص ،المص ص

 ِ المر ،الر  ر

 ُ كييعص ؾ

 ِ طو ،كييعص ىػ

 ِ يس ،كييعص م

 ِ حـ عسؽ ،كييعص ع

 ّ طس ،طسـ ،طو ط

 ْ حـ عسؽ ،يس ،طس ،طسـ س

 ِ حـ عسؽ ،حـ ح

 ِ ؽ ،حـ عسؽ ؽ

 ُ ف ف

 ّٖمجمكع الفكاتح الكمي 

 
كيالحظ أٌف . فاتحة ُْف ككِّ تي  ان حرؼ ُْتتألؼ الفكاتح مف : خالصة البنكد السابقة

منيا في يشارؾ كؿ حرؼ  ان حرؼ ُْ، كأٌف الػ ان حرؼ ّٖفاتحة تتألؼ مف  ُْالػ 
عدد  كالالفت أفٌ . مشاركة ّٖعدد مف الفكاتح، كقد بمغ مجمكع ىذه المشاركات 
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ىناؾ  كمف المالحظ أفٌ . سكرة ِٗفاتحة في  ّٖىك في الحقيقة  ُْالفكاتح الػ 
 .الحركؼ النكرانيةستيؿ بال تي كسكرة تتخمؿ سكر الفكاتح  ّٖ

 

كىما   ّٖ ىك ص كرةسكترتيب  ،ُٗ في المصحؼ ىك مريـترتيب سكرة  .ٓ
 .أك مضاعفاتو ُٗالكحيدتاف مف سكر الفكاتح ترتيبيما 

 قبؿ، كعدد سكر الفكاتح ُٗىك  سكرة مريـ بعدالفكاتح سكر الالفت أٌف عدد 
. أيضان  ُٗىك  صسكرة 

فسكؼ نجد أٌف  –دكف تكرار  -إذا تـ ترتيب الفكاتح كفؽ كركدىا في السكر .ٔ
عدد أحرؼ ،  كُٗ ىك مريـ مجمكع أحرؼ الفكاتح حتى نػياية فاتحة سكرة

كالالفت ىنا أٌف ترتيب سكرة مريـ في  .أيضان  ُٗالفكاتح بعد فاتحة مريـ ىك 
  .سكرة ُٗكيأتي بعدىا في ترتيب سكر الفكاتح  ُٗالمصحؼ ىك 

حـ، ، ص، طو، طسـ، طس، يس، صالـ، المص، الر، المر، كييع: ىكذا
. حـ عسؽ، ؽ، ف

، ..لـ كحـ ككييعص كيساثؿ فكاتح تشٌكؿ بعض الفكاتح آية مستقٌمة، ـ .ٕ
... كالبعض اآلخر مف الفكاتح ىك جزء مف آية، مثؿ فكاتح الر كالمر كطس

. سكرة ُٗعدد سكر الفكاتح التي تشٌكؿ فاتحتيا آية مستقٌمة ىك 
 

 :سكرة الرعد كمجمكعة الر
: متتالية الترتيب ىكذاعمى شكؿ مجمكعة  المر، الر جاءت السكر المفتتحة بػ

ليؾ بعض المالحظات العددٌية المتعٌمقة  .(ُٓ، ُْ، ُّ، ُِ، ُُ، َُ) كا 
: بفكاتح ىذه السكر

 

أحرفيا، كما كمجمكع  (،الر،الرالمرالر،الر،الر،): فكاتح السكر الست ىي .ُ
. حرفان  ُٗىك  تالحظ،

 ُّىك  ،المر فاتحة سكرة الرعد، أم الفكاتح حتى نػياية ىذه عدد أحرؼ .ِ
يضاؼ إلى ذلؾ . ترتيب سكرة الرعد في المصحؼىك  ُّالالفت أٌف ك ،حرفان 
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مع مالحظة أف تقسيـ القرآف الكريـ إلى . ُّ أٌف ىذه السكرة تقع في الجزء
. أجزاء ىك أمر اجتيادم

 

 :في قكلو تعالى الرعدلكركد كممة  الرعدبسكرة  قد سميت الظاىر أٌف السكرة .ّ
(                              

                           ). 

 . كممةُٗىك  عدد كمماتػيا، كفي السكرة ُّاآلية رقـ  كالالفت أنيا
 

في سكرة ك. فاصمةتسمى الكممة التي تختتـ بيا كؿ آية مف آيات القرآف الكريـ  .ْ
 ٖ؛ فقد اختتمت د، ع، رأحرؼ بحرؼ مف فاصمة تختتـ  ُّىناؾ  الرعد

 د، كأربع فكاصؿ بحرؼ ع بحرؼ كاحدة، كفاصمة رفكاصؿ بحرؼ 
  
بناءن عميو، قمنا .  الر ،الـ تيففاتحاؿ أحرؼ المرفاتحة الرعد تتضٌمف  .ٓ

 ،في المصحؼ (الر ،الـ ،المر)حركؼ الفكاتح التي تتضمف باستعراض سكر 
: كفكاتح ىذه السكر ىي

 

 الـ ،الـ ،الـ ،الـ ،الر ،الر ،المر ،الر ،الر ،الر ،صالـ ،الـ ،الـ
 

 الرعدسكرة فاتحة ، كالمالحظ أٌف فاتحة ُّىك الفكاتحعدد ىذه الالفت ىنا أٌف ك
. ىذه المجمكعةجاءت في منتصؼ  المر

 

 :لممتابعة
 ا ؿ ر ع د. ُ

مف سكرة  ُٗاألكلى في اآلية : فقط يففي القرآف الكريـ مٌرت رعدكردت كممة 
. الرعدمف سكرة  ُّكالثانية في اآلية  ،البقرة
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آية كممة، كأٌف عدد حركؼ  ُٗالالفت أٌف عدد كممات كؿ مف ىاتيف اآليتيف ىك 
ىك  الرعد سكرة في آية الرعدحرفان، كعدد حركؼ  ّٖفي سكرة البقرة ىك  الرعد
. حرفان  ّٖ أيضان 

 

في   ( د ع ر ؿ ا ) مجمكع تكرار أحرؼ  عندما نعمـ أفٌ  الفتان يصبح ىذا التكافؽ 
آية في  (د ع ر ؿ ا ) يساكم مجمكع تكرار أحرؼ البقرة التي في سكرة الرعدآية 
 .الرعد في سكرة الرعد

 

، يساكم البقرةفي سكرة  الرعدآية في  ( د  ع ر ) مجمكع تكرار أحرؼثـ إٌف 
 . الرعدفي سكرة  ة الرعدآمفي  ( د  ع ر ) مجمكع تكرار أحرؼ

 

مجمكع تكرار أحرؼ فاتحة  عندما نعمـ أفٌ  بشكؿ أكبرلالنتباه ة فتكتبدك األمكر ال
آية في  المر الرعد يساكم مجمكع تكرار أحرؼ فاتحة ،البقرةفي آية  ،الـالبقرة 
 . الرعد

 

 رعد) فكممتا. المذككرتيففي اآليتيف  لـ ترد إال الصكاعؽكممة  يالحظ أفٌ 
  .لـ تردا في القرآف الكريـ إال في ىاتيف اآليتيف إذف (اعؽكصك

 
 
 

: سكرة تتكٌسط الفكاتح: العنكبكت. ِ
 ُْ كبعدىا أيضاسكرة  ُْتتكٌسط سكرة العنكبكت سكر الفكاتح؛ فيناؾ قبميا 

، ىي السكرة ِٗالػ الفكاتح سكرلالفت لالنتباه أٌف ىذه السكرة التي تتكسط كا. سكرة
 .صحؼ الشريؼفي ترتيب الـ ِٗ
 
تتكٌكف  العنكبكتفي سكرة  العنكبكت ةذكر فييا لفظاآلية التي مي  أفٌ أيضان يالحظ ك

. كممة ُٗ مف
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آية  بينما تتكٌسط، سكرة مف سكر القرآف الكريـ ٕٓأٌكؿ  العنكبكتكتتكسط سكرة  
.  آية مف آيات سكرة العنكبكت ٕٓآخر  العنكبكت

 

سكر متتالية  ٕالفكاتح تتألؼ مف  مجمكعة مف سكر العنكبكت كتتكسط سكرة
. ( ِّ، ُّ، َّ، ِٗ، ِٖ، ِٕ، ِٔ) :الترتيب في المصحؼ، كىي السكر

سكرة؛ األكلى  ُُمجمكعة مف سكر الفكاتح تتألؼ مف  العنكبكتكتتكٌسط سكرة 
، كاألخيرة سكرة ص كترتيبيا في المصحؼ ُٗسكرة مريـ كترتيبيا في المصحؼ 

.  (ِ×ُٗ)أم  ّٖ
 

سكرة؛ األكلى سكرة  ُٕمجمكعة مف الفكاتح تتألؼ مف  العنكبكتة تتكٌسط سكر
، كاألخيرة سكرة الر، كىي الفاتحة المتميزة في مجمكعة المر الرعد كفاتحتيا

.  حـ، كىي الفاتحة المتميزة في مجمكعة حـ عسؽالشكرل، كفاتحتيا 
 
 
 

 

 

 
 

الفصؿ الخامس 
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مَّمؿ  حساب الجي
أمثمة عددٌية مختارة ك
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 ب الجيمَّمؿحسا
كاإلعجاز العددم 

 
 

 
حساب مف كضع العرب قبؿ الميالد بقركف؛ فعندما كضعكا  ىكك :حساب الجٌمؿ

أ، ب، ج، د، ىػ، ك، ز، ح، ): األبجدية جعمكا ترتيب حركفيا عمى الصكرة اآلتية
ط، م، ؾ، ؿ، ـ، ف، س، ع، ؼ، ص، ؽ، ر، ش، ت، ث، خ، ذ، ض، ظ، 

: كفؽ الجدكؿ اآلتي لحركؼ قيمة عدديةثـ جعمكا لكؿ حرؼ مف ىذه ا. (غ
 

 (.ء، أ، ؤ، ئ)يشمؿ ىذا اليمزة بكافة أشكاليا  *
.  ، ألٌنيا ترسـ ىاءن كتمفظ عند الكقؼ ىاءن أيضان (ػة)ذلؾ التاء المربكطة كؾ **

األلؼ 
كاليمزة
* 

 د ج ب
ىػ 
** 

 م ط ح ز ك

ُ ِ ّ ْ ٓ ٔ ٕ ٖ ٗ َُ 

  ؽ ص ؼ ع س ف ـ ؿ ؾ

َِ َّ َْ َٓ َٔ َٕ َٖ َٗ ََُ  

  غ ظ ض ذ خ ث ت ش ر

ََِ ََّ ََْ ََٓ ََٔ ََٕ ََٖ ََٗ َََُ  
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 ):كالالفت ىنا أٌف الذم كضع ىذه القيـ العددية قصد أف تككف عمى الصكرة اآلتية
كقد يشير ذلؾ إلى تزامف كضع األبجدية مع حساب . (آحاد، عشرات، مئات، ألكؼ

ٌمؿ، ألٌف القيـ العددية مكتممة كما ف . الحظالجي
يعتبر اكتشاؼ األبجدية مف أعظـ االكتشافات في تاريخ البشرية، كينسبو البعض 
إلى العرب البابمييف، كينسبو آخركف إلى الفنيقييف، كعنيـ أخذت األمـ المختمفة 

مف ىنا نجد أٌف الترتيب األبجدم ىك أساس األبجديات . األبجدية كحساب الجٌمؿ
كالتي أخذت األبجدية العربية مع ما .. كاليكنانية، السامٌية كغير السامية؛ كالعبرية

كييالًحظ الدارسكف أٌف األبجديات التي أخذت عف العربية تنقص . رافقيا مف حساب
في حركفيا كحسابيا، مما يشير إلى أٌف األصؿ ىك األبجدية العربية كحسابيا 

. المكتمؿ، كىذا ما تؤكده األبحاث التاريخية كاألثرية
 الكريـ ، كقد نزؿ القرآفجزءه ال يتجزأ مف لغة العرب ىك ساب الجٌمؿح كعميو فإفٌ 

الشعراء، ) "بمساف عربٌي مبيف... نزؿ بو الٌركح األميف ": قاؿ تعالى ، بالمغة العربٌية
 (.ُٓٗ، ُّٗاآليات 

 

استخًدـ ىذا الحساب ألغراض كثيرة، كاستخدمو المسممكف بشكؿ خاص في كقد 
:  كمف األمثمة عمى ذلؾ... فيات، كاألبنية، كغيرىاالتأريخ لممعارؾ، كالك

 

ىجرم، رثاهي صديؽ لو، كأٌرخ  ُُِّعاـ  الٌدلنجاكم عندما تكفي شاعر اسمو
:  لكفاتو فقاؿ

سألتي الٌشعرى ىؿ لؾى مف صديؽو        كقد سكفى الٌدلنجاكٌم لحػػده   
نػػده فصاحى كخٌر مغشيان عميػػػػو       كأصبح راقدان في القبر ع  
 مات الشعري بعػده: أٌرختي فقمتي لمف يقكؿ الشعر أٍقًصػػر       لقد   
 

أم،  " أٌرختي لقد " : أعطى الشاعر كممةن مفتاحٌية تدلنا كيؼ نحسب، فقاؿلقد 
ككاف يمكف أف يستخدـ الشاعر كممات . (أٌرخت)احسبكا العبارة التي تأتي بعد كممة 
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أك العٌد، أك التأريخ، أك كممات تشير إلى  أخرل فييا معنى الحساب، أك اإلحصاء،
ممة التي تحمؿ القيمة العددٌية التي أرادىا الشاعر .  الجي

 

ٌدد عبارة :  تاريخ كفاة الدلنجاكم (مات الشعر بعده): كفي ىذا المثاؿ، تيحى
. ىػُُِّ= ( ٓ+ْ+َٕ+ِ+ََِ+َٕ+ََّ+َّ+ُ+ََْ+ُ+َْ)
 

كمحٌمد بف عمر .  ىذا الحسابؿ محمد بف عمرمثاؿ آخر نجده في استخداـ ك
مفٌسر، متصٌكؼ، مف فقياء الشافعية، تكفي في مٌكة سنة  ىك نككم الجاكم

جاء في مقٌدمة ، كقد ىػ، لو مصٌنفات كثيرة، منيا تفسيره يتألؼ مف مجمديفُُّٔ
. "مراح لبيد لكشؼ معنى قرآف مجيد :كسٌميتوي مع المكافقة لتاريخو: "التفسير

 

ٌمؿ تاريخ بداية  ، كما ترل،ؼفقد اختار المؤؿٌ   اسـ التفسير ليكافؽ في حساب الجي
كيتٌضح مف ىذا المثاؿ مكقؼ بعض عمماء . ىػَُّْتصنيفو لو، كالذم ىك 

ٌمؿ، حيث ال يجدكف غضاضة في استخدامو عندما  المسمميف مف مسألة حساب الجي
القرآف  في تفسير يؤرخكف أك يطمقكف األسماء، حتى عندما تككف التسمية لكتابو 

مامان مف أئمة الكريـ، كما ذلؾ إال عف تكارث ؛ فأنت تجد عممان مف األعالـ كا 
بالحديث عف  البياف في عد آم القرآفالقراءات كأبي عمركو الداني يختـ كتابو 

كقد صٌرح اإلماـ البيضاكم في تفسيره لفاتحة سكرة البقرة أٌف . حساب الجيمؿ
لكف الحديث الذم استند إليو . ٌر حساب الٌجمؿالرسكؿ، صمى اهلل عميو كسمـ، قد أؽ

كاألقرب إلى الصكاب أف نقكؿ إٌف حساب الجٌمؿ مف المسائؿ . البيضاكم ال يصح
. المسككت عنيا

فيرجع، إف صٌح، إلى  أبي جادأما ما كرد عف ابف عباس كغيره مف ذـ لحساب 
فة كاألبراج، كاقع استخداـ ىذا الحساب؛ فقد استخدـ في السحر كالشعكذة كالعرا

ثـٌ إٌف البعض، كعمى كجو الخصكص مف المتصكفة، قد . كىذا بال شؾ منكر
بالغكا في استخداـ ىذا الحساب كاستخرجكا بكاسطتو المعاني التي ما أنزؿ اهلل بيا 
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كال يخرج  أما ما نحف بصدده اآلف فأمر مختمؼ تماما عما عيًيد،. مف سمطاف
  .قرآنيةلؤللفاظ اؿ األمر عف ككنو استقراء

 

إننا نعتبر أٌف استقراء األلفاظ القرآنية ىك الدليؿ كالبرىاف عمى كجكد ىذا الحساب 
في النص القرآني الكريـ، بؿ ىك كسيمة ميمة لمتكصؿ إلى استنباط بعض كنكز 

. كأسرار كتاب اهلل الحكيـ، الذم نزؿ تبيانان لكؿ شيء
فال تطعف في  البعض ًقبؿ فليذا الحساب ـ كالمنحرفة االستخدامات الخاطئةأما 

، مف ًقبؿ ًصدقٌيتة، تمامان كما ىك األمر في استخداـ المغة العربية كالقرآف الكريـ
بؿ إٌف السحرة كالعٌرافيف كالمشعكذيف . في السحر كالعرافة كالشعكذة البعض،

.  يستغٌمكف ما لو ًصدقٌية عند الناس لتسكيؽ انحرافيـ
 

سٌمى أٌف رىٍسـ القرآف الكريـ، كالذم مي  نعمـ كمما يكسب حساب الجمؿ أىمية أف
 ،صمى اهلل عميو كسمـ ،بالرسـ العثماني، ىك رسـ تكقيفٌي، أم بإشراؼ الرسكؿ

مف ىنا نجد أٌف الكثير مف ألفاظ القرآف . كىذا ما عميو جماىير العمماء .كحيان 
أٌف ليذا الرسـ كقد تبٌيف لنا . بطريقة ال تكافؽ قكاعد اإلمالء المعتادة الكريـ تيرسـ

ٌمؿ إلى بعضيا أسراران يمكف التكصؿ ليؾ بعض األمثمة  .عف طريؽ حساب الجي كا 
ٌمؿ في بنية المفظة القرآنٌية  :التي تؤكد كجكد حساب الجي
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 :أمثمة مختارة تبيف مسمكنا في تكظيؼ حساب الجٌمؿ
 

 المكف األبيض في القرآف الكريـ :األٌكؿالمثاؿ 
 

يمكف اعتبار المكف األبيض 
  س لجميع األلكاف، ألفٌ األسا

الضكء األبيض إذا تـ تحميمو ينتج 
عنو ألكاف الطيؼ السبعة، كينتج 
عف ىذه األلكاف إذا تـ مزجيا 
بالنسب المختمفة اآلالؼ مف 

 . األلكاف المعركفة
 

  ُّٖىك  أبيضجٌمؿ كممة 
 ُّٖ=  (ََٖ+َُ+ِ+ُ):ىكذا

قمنا بتتٌبع الكممات التي تشير إلى 
القرآف الكريـ، المكف األبيض في 

 :الجدكؿ ىذا فكاف
 
 
 
 
 

المكف  تشير إلىالتي كردت فييا الكممات التي  أرقاـ اآلياتمجمكع : النتيجة
. أبيضكىك أيضان جٌمؿ كممة  ُّٖىك  األبيض

  

رقـ اآلية السكرة الكممة 
 َُٕآؿ عمراف ابيضت 
 ْٖيكسؼ ابيضت 
 َُٔعمراف  آؿتبيض 

 ُٕٖالبقرة األبيض    
 َُٖاألعراؼ بيضاء 
 ِِطو بيضاء 
 ّّالشعراء بيضاء 
 ُِالنمؿ بيضاء 
 ِّالقصص بيضاء 
 ْٔالصاٌفات بيضاء 
 ِٕفاطر بيض 
 ْٗالصاٌفات بىيض 

 ُّٖالمجمكع  
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 ك ص سكرتا مريـ  :المثاؿ الثاني
 

الـ، الر، كييعص، : مثؿ ،كرانيةسكرة في القرآف الكريـ تيستيؿ بحركؼ ف ِٗىناؾ 
 ،ُٗم المصحؼ ىك ؼ مريـنجد أٌف ترتيب سكرة  ِٗفي ىذه السكر الػ  ... ص

، كال يكجد غيرىما مف سكر الفكاتح سكرة ترتيبيا مف ّٖترتيبيا  ص كسكرة
 : ، كعميو إليؾ ىذا الجدكؿُٗمضاعفات الػ 

  
 :يتبيف مف الجدكؿ أعاله النتائج العددٌية اآلتية

 

 ّ×  ُٗ ، أمٌ ٕٓ :السكرتيف في المصحؼ ىك مجمكع ترتيب .ُ
ٌمؿمجمكع  .ِ  َِ×  ُٗ، أٌم َّٖ :ىك االسميف مريـ ك ص جي

ٌمؿ مجمكع  .ّ  ُٓ×  ُٗ، أٌم ِٖٓ :الفاتحتيف كييعص ك ص ىكجي

 أم ّٖ×  ُٗىك  ىنا أٌف ىذا العدد كالمفاجئ، ِِٕىك المجمكع العاـ  .ْ
  ّٖسكرة ص  في ترتيب ُٗسكرة مريـ  ترتيب حاصؿ ضرب

 
 
 

ٌمميا ٌمميا فاتحة السكرة كجي  الترتيب السكرة كجي

=  ُٓٗ، كجٌمميا كييعص
(َِ + ٓ  +َُ  +َٕ  +َٗ) 

=  َِٗ، كجمميا مريـ
(َْ  +ََِ  +َُ  +َْ) 

ُٗ 

 ّٖ َٗ، كجٌمميا ص َٗ، كجٌمميا ص

ِٖٓ  =ُٗ×ُٓ َّٖ  =ُٗ ×َِ ٕٓ  =ُٗ×ّ 
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: سكرة الحديد: المثاؿ الثالث
، كىي السكرة األخيرة في في ترتيب المصحؼ ٕٓىي السكرة رقـ  الحديدسكرة 

 ُُْالنصؼ األٌكؿ مف سكر القرآف الكريـ الػ 
 

ليؾ بعض المالحظات حكؿ  :الحديد كا 
 

ىي السكرة الكحيدة التي سيميت باسـ عنصر مف عناصر  الحديد سكرة .ُ
 .المادة

ٌمؿ كممة  .ِ  .الحديد سكرةأيضان ترتيب  ، كىذا ىكٕٓىك  الحديدجي

 ٕٓاطيسي ىك المغف الحديدلنظير  الكزف الذرم .ّ

ٌمؿ كممة  .ْ  .لمحديد العدد الذرمكىذا ىك ، ِٔىك  حديدجي

بعدد  الحديدسكرة  ترتيب آية، فإذا ضربنا ِٗعدد آيات سكرة الحديد ىك  .ٓ
كىك أيضان مجمكع تراتيب سكر القرآف الكريـ ، ُّٓٔيككف الناتج  آياتيا

 سكرة أم مف سكرة الفاتحة كحتى ٕٓمف السكرة األكلى كحٌتى السكرة 
 .الحديد

بعدد  ُُْكؿ سكرة مف سكر القرآف الكريـ الػ  ترتيبإذا قمنا بضرب  .ٔ
 ىي السكرة الحديدأٌف سكرة  النتيجةالناتج تنازليان، فستككف  رتٌبنا، ثـ آياتيا

التي تحافظ عمى ترتيبيا بيف سكر المصحؼ، أم ستبقى السكرة رقـ  الكحيدة
ٕٓ. 

كىناؾ ثالثة نظائر مستقرة . تقرةمعظـ نظائر الحديد مشعة كغير مس: مالحظة
. (ٖٓ، ٕٓ، ٔٓ): أكزانياكمكجكدة في الطبيعة 
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 تكرار ىاركف كمكسى في القرآف الكريـ :الرابعالمثاؿ 
 

. نكرانية تسٌمى سكر الفكاتح سكرة في القرآف الكريـ تفتتح بأحرؼ ِٗناؾ ق
اء، النمؿ، طو، الشعر): كىي طبحرؼ  مف سكر الفكاتح تستيؿأربع سكر  كىناؾ

أٌف سكر  ُالتعبير القرآنيفي كتابو  السامٌرائيفاضؿ الدكتكر كقد ذكر  .(القصص
اقي عميو السالـ، مفٌصمة قبؿ ب ،مكسىتأتي فييا قٌصة  ط بحرؼالفكاتح التي تبدأ 

بخمكىا مف أسماء  مف بيف ىذه السكر األربع كتنفرد سكرة القصص .القصص
 . السالـ ، عمييمااألنبياء إال مكسى كىركف

 

تجدر المالحظة أنو مف بيف كؿ األنبياء ال نجد مثؿ التالـز القائـ بيف مكسى 
 .بؿ لقد أرسال معان  عمييما السالـ، كىاركف،

 

 طبناءن عمى ذلؾ، إليؾ ىذه المالحظات المتعمقة بالسكر المفتتحة بالحرؼ  
: ىركفك مكسىكبمفظتي 

 ّٕٕىك  ف الكريـالرسـ العثماني لمقرآكفؽ  ىركفك مكسىجٌمؿ  .ُ

 

الجٌمؿ ل  س  ك   ـ 

َْ   ٔ َٔ َُ ُُٔ 

الجٌمؿ ف   ك  ر   ىػ 

ٓ ََِ  ٔ َٓ ُِٔ 

 ّٕٕ ىركفكمجمكع جٌمؿ مكسى 

 

 :كفؽ الجدكؿ اآلتي سبع مرات طفي السكر المفتتحة بػ  ىركفتتكرر كممة  .ِ

                                                        

 ، عٌماف ُٖٗٗ، دار عمار، ُفاضؿ صالح السامرائي، ط. فصؿ فكاصؿ اآلم، التعبير القرآني، د. ُ
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المجمكع القصص الشعراء الشعراء طو طو طو طو السكرة 

رقـ 
 ّٕٕ ّْ ْٖ ُّ ِٗ َٗ َٕ َّاآلية 

 

الالفت أٌف مجمكع أرقاـ اآليات التي كردت فييا لفظة ىاركف في السكر المفتتحة 
 .ىركفك مكسىكىك مجمكع جيمؿ  ّٕٕىك  طبالحرؼ 

 

أرقاـ  تكرار كالالفت أٌف مجمكع. ةمرٌ  َِفي القرآف الكريـ  ىركفلفظة  تكٌررت .ّ
 ّٕٕىك أيضان  َِالتي تكررت فييا الكممات الػالسكر 

، ىركفمرة، ككرد اسـ  ُٖ، عميو السالـ، في سكرة القصص مكسى كرد اسـ .ْ
في  ىركفكمكسى كعميو يككف مجمكع تكرار لفظتي . عميو السالـ، مرة كاحدة

:  كعمى ضكء ذلؾ نالحظ اآلتي. ُٗالسكرة ىك 
  لـ يذكر في سكرة القصص مف األنبياء إال مكسى كىركف، عمييما

. سـطالقصص تستيؿ بػ  كمعمكـ أٌف سكرة. السالـ
  كالالفت أٌف تكرار لفظتٌي  مٌرة، ُٗفي سكرة القصص  طحرؼ يتكٌرر

 ُٗفي ىذه السكرة ىك أيضان  ىركفك مكسى

  في سكرة  ىركف كأ مكسىمجمكع كممات اآليات التي كرد فييا اسـ
 :االسميف معان  جٌمؿ مجمكع كىك ّٕٕالقصص ىك 

 َّ ِٗ َِ ُٗ ُٖ ُٓ َُ ٕ ّرقـ اآلية 

 ُٗ ِٕ ُٖ ِّ ُٔ ّٖ ُٕ ِِ ٗدد كمماتيا ع

 ٕٔ ْٖ ْْ ّْ ّٖ ّٕ ّٔ ّْ ُّرقـ اآلية 

 ِٗ ِٔ ُّ ُٔ ِٕ ُٖ ُٕ ُْ ُٗعدد كمماتيا 

 ّٕٕمجمكع الكممات 
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 :كاآلتي  طفي السكر المفتتحة بالحرؼ  ىركفك مكسىتكررت لفظتا  .ٓ

 
 

حاصؿ الضرب تكرار مكسى في السكر  مكسىجٌمؿ 
ُُٔ ْٔ ّّٓٔ 

حاصؿ الضرب تكرار ىركف في السكر  ىركف جٌمؿ

ُِٔ ٕ ُِٖٕ 

المجمكع الكٌمي 
 

ُّٕٔ 
 ُٗ×  ّٕٕكىك  

 
بعدد مرات تكرارىا، كجمؿ لفظة  مكسى الالفت أنو إذا ضربنا جمؿ لفظة

كىك المضاعؼ  ُّٕٔبعدد مرات تكرارىا، يككف المجمكع الكٌمي  ىركف
. ىركفك مكسىؿ ىك، كما أسمفنا، مجمكع جـٌ  ّٕٕك ُٗلمعدد  ّٕٕ

 

في القرآف الكريـ  الذكركممة  :الخامسالمثاؿ 
 

 ): الحجريقكؿ سبحانو كتعالى في سكرة                      

     ):  كبما اهلل تعالى بحفظالقرآف الكريـ محفكظ تصٌرح ىذه اآلية بأٌف ،

كبناءن . يتكٌقع أف تككف محفكظة في مكقعيالى حفظ القرآف الكريـ، ؼإ تشير أٌنيا
عمى ىذا الفرض قمنا بجمع المالحظات فتحٌصؿ لدينا ما يثبت حفظيا في 

ليؾ تفصيؿ ذلؾ.. مكقعيا : كا 
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كذلؾ ابتداءن  ،ؿابػ التي تعني القرآف الكريـ، كالمعٌرفة  الذكرقمنا باستقراءو لكممات 
أما . صفي سكرة  الذكركممة في اآلية مكضع الدراسة، كحٌتى  الذكرمف كممة 
: ، فتظير اإلجابة مف خالؿ شرح ىذا المثاؿصلماذا سكرة 

 
المجمكع ص ص يس الفرقاف األنبياء النحؿ الحجر السكرة 

 ُٖٗ ّٖ ّٖ ّٔ ِٓ ُِ ُٔ ُٓترتيب السكرة 

 كممةترتيب 
 ِِِٕ ّٔ ْ ِٔ ّٕٓ َُُّ ٕٓٓ ّٔفي السكرة  الذكر

 ُِْٔ 
 

 كآية الحجرمف سكرة  الذكر آيةفي  الذكرترتيب لفظتٌي في  التكافؽلفت انتباىنا 
كىذا ما دعانا إلى التكقؼ  ّٔ؛ فترتيب المفظتيف ىك صفي سكرة  الذكر الثانية
  :المالحظات اآلتيةكدراسة العالقات العددية، فكانت  صعند سكرة 

 

   ) :الذكربالحديث عف  صسكرة تستيؿ  .ُ             ) .

 ): بيف آية سكرة الحجرعدد اآليات  .ِ                          

 ): صكآية سكر  (                   …  (كىذا العدد  ُِٔٔ ىك

كالـ ىنا عف ، كاؿعدد سكر القرآف الكريـىك  ُُْكالعدد  ُُْ × ُٗ ىك 
 .كحفظوآف الكريـ نزكؿ القر

مف  صفي سكرة  كآية الذكر الثانية الحجرفي سكرة  الذكر آيةتتكٌكف كممات  .ّ
 ش، ز، ر، ذ، ح، ب، ا، ء،): ، كفؽ رسـ المصحؼ، ىيىجائيان  حرفان  ُٗ
 .(م ك، ،ػق ف، ـ، ؿ، ؾ، ؽ، ؼ، ع، ظ،
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كمجمكع كالمالحظ أٌف الفرؽ بيف ىذا العدد  َِّٓىذه األحرؼ ىك  جٌمؿ مجمكع
، كىذا ُُْىك أيضان  (ُِْٔأم )في الجدكؿ أعاله  الذكر اتيب سكر ككمماتتر

 :ىك عدد سكر القرآف الكريـ كما نعمـ،

 

َِّٓ – ُِْٔ  =ُُْ 
عدد سكر القرآف الكريـ =  المجمكع الكٌمي لمجدكؿ –مجمكع جٌمؿ األحرؼ 

 

كمجمكع  أرقاـ السكرالمجمكع الكٌمي لمجدكؿ، أم مجمكع ىنا أٌف  المفاجئ .ْ
 جمؿ اآليةكىذا العدد ىك  ،(ُِْٔ) ىك ،في ىذه السكر تراتيب الكممات

 ): الكريمة                          .)  فتأمؿ!! 
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الفصؿ السادس 

 
 

 

أمثمة متنٌكعة  
في اإلعجاز العددم 
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 النمػؿ :المثاؿ األٌكؿ
  

ستيؿ كتي  .آية ّٗم ترتيب المصحؼ، كعدد آياتيا ؼ ِٕىي الٌسكرة  النمؿسكرة 
. (س ط)بالحرفيف  السكرة

 

ليؾ المالحظات اآلتية  :كا 
 

في  ترتيب السكرةمٌرة، كىذا ىك  ِٕ النمؿفي سكرة  طر حرؼ تكرٌ  .ُ
 .المصحؼ

 .آيات السكرةمٌرة، كىذا ىك عدد  ّٗ النمؿفي سكرة  ستكرر حرؼ  .ِ

ٌمؿ كممةيمحظ أٌف  .ّ  َُِىك  نمؿ جي

 

 :الحظ
 َُِ=  ّٗعدد آياتيا +  ِٕ ترتيب سكرة النمؿ
 َُِ=  ّٗتكرار حرؼ س +  ِٕتكرار حرؼ ط 

 َُِ=  (َّؿ +  َْـ +  َٓف  ): جمؿ كممة نمؿ       
 

 :سكرة التكبة كسكرة النمؿ
 

سكرة في المقابؿ نجد أٌف  .ىي السكرة الكحيدة التي ال تيستيؿ بالبسممة سكرة التكبة
إنو مف ": بسممة مرتيف؛ في مستيؿ السكرة كفي قكلو تعالىييا اؿتتكرر ؼ النمؿ

ٌنو ليبقى بذلؾ عدد البسمالت . (َّالنمؿ، اآلية ) "بسـ اهلل الرحمف الرحيـ سميماف كا 
   ٔ × ُٗ= ُُْالكٌمي مساكيان لعدد سكر القرآف الكريـ، أم 

 

ليؾ بعض العالقات العددٌية التي تجمع بيف السكرتيف  :كا 
 ُٗتككف سكرة النمؿ ىي السكرة ، ٗأم السكرة  التكبة،مف  إذا بدأنا العد .ْ

 ُٖ = (ٗ  –ِٕ): الفرؽ بيف ترتيب السكرتيف في المصحؼ ىك .ٓ
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 : تيب السكر مف سكرة التكبة كحتى سكرة النمؿ ىكامجمكع تركالالفت أٌف 
 ُٖ×   ُٗ أم ِّْ = (ِٕ + …+  ُُ+  َُ+  ٗ)

 
 ُٗاألكؿ منيما يككف األخير ىك العدد األعداد التي إذا بدأنا العد مف : مالحظة 

، ٗ، كالالفت ىنا أٌف العدديف ال نيائيةىي أعداد  ُٖ كبالتالي يككف الفرؽ بينيا
 ُٖ×   ُٗىما فقط العدداف المذاف يككف مجمكع تسمسميما  ِٕ

 
مف سكرة النمؿ، كعدد  ُٖفي القرآف الكريـ إال في اآلية  النمؿلـ ترد كممة  .ٔ

 !!فتأمؿ  .كممة ُٗكمماتيا 
  

 النحػؿ :المثاؿ الثاني
 

في ترتيب المصحؼ، كالمالحظ أٌف عدد  ُٔىي السكرة  النحؿسكرة 
. كركمكسكمان  ُٔىك أيضان  النحؿكر ذى  كركمكسكمات

 

كأكحى ): النحؿمف سكرة  ٖٔفي القرآف الكريـ إال في اآلية  النحؿ لـ ترد كممة
. (الشجر كمما يعرشكفأف اتخذم مف الجباؿ بيكتان كمف  النحؿ ربؾ إلى

: مالحظات عددية متعمقة بالنحؿ
 

 .حرفان  ُٔىك  النحؿعدد الحركؼ مف بداية اآلية كحتى كممة  الالفت أفٌ  .ُ
 

 ، كفؽ رسـ المصحؼ،تتكٌكف النحؿيصبح األمر الفتان أكثر عندما نعمـ أٌف آية  .ِ
 ت، ش، ر، ع، ف، ـ، ؿ، ؾ، م، ح، ك، ج، ب، ا،) :أبجدٌيان  حرفان  ُٔمف 
 .(ذ خ،
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 عدد كممات ىذه، كمف سكرة النحؿ ىي اآلية األخيرة في السكرة ُِٖاآلية  .ّ
كعميو فماذا ينتج إذا  ِ×ُٔأم  ِّكعدد حركفيا  ِ÷ُٔأم  ٖ :ىك اآلية

! ؟عدد حركفياب ضربناهثـ  عدد كمماتيا عمى األخيرة رقـ اآليةقسمنا 
:      كعميو ِ÷ُٔأم  ٖىك  ُِٖعدد كممات اآلية  

 ُٔ= عدد كمماتيا ÷ رقـ اآلية األخيرة : الحظ   
ُِٖ  ÷ٖ  =ُٔ 

 
: كعميو ِ×ُٔأم  ِّىك  ُِٖعدد حركؼ اآلية  

 َْٔٗ=  ِّعدد حركفيا ×  ُِٖرقـ اآلية األخيرة     :الحظ   
 َْٔٗ=  ُٔ×ُٔ×ُٔ:  ُٔكىذا ىك مكٌعب العدد 

 

:     ، كىيمضاعفاتوأك  ُٔآيات رقميا العدد  ٖىناؾ ، النحؿفي سكرة  .ْ
(ُٔ ،ِّ ،ْٖ ،ْٔ ،َٖ ،ٗٔ ،ُُِ ،ُِٖ). 

ىنا أٌف العدد  كالمفاجأة . كممة ُُٗأٌف عدد كممات ىذه اآليات ىك الالفت 
.   جٌمؿ كممة النحؿىك  ُُٗ

 

أك  ُٔالعدد  أرقاميا ةآم ُُٗىناؾ  النحؿمف بداية المصحؼ كحٌتى سكرة  .ٓ
عمراف ، كفي آؿ ُٔمضاعفان لمعدد  ُٕ؛ ففي البقرة ىناؾ مضاعفاتوأحد 
 كىكذا، حتى آخر سكرة...مضاعفان  ُُمضاعفان، كفي النساء ىناؾ  ُِىنا 

، جٌمؿ كممة النحؿ، كىذا كما تعمـ ىك ُُٗ= ، فيككف المجمكع الكمي النحؿ
 !!فتأٌمؿ

 

أف  النحؿ كأكحى ربؾ إلى: "سكرةاؿمف  ٖٔاآلية في  النحؿكردت كممة  .ٔ
". مف الجباؿ بيكتان كمف الشجر كمما يعرشكف اتخذم
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يككف  كمماتيااآلية بعدد  رقـ إذا ضربناكممة، ك ُّ ية ىكىذه اآلعدد كممات 
   ْٖٖ = (ُّ× ٖٔ)  :الناتج

 النحؿتككف كممة  النحؿلكممات مف بداية سكرة ىنا أنو إذا بدأنا عد ا المفاجئ .ٕ
 !!فتأٌمؿ  ْٖٖىي الكممة 

 

 ٖٔآية فقط أرقاميا  ُّىناؾ  النحؿحٌتى سكرة كمف بداية المصحؼ  .ٖ
 ْٖٖكالالفت ىنا أٌف مجمكع أرقاـ ىذه اآليات ىك 

 

في اآلية  النحؿكارتبطت كممة  ُٔكاسـ لمسكرة بالعدد  النحؿارتبطت كممة  .ٗ
 ! ؟ ْٖٖكالعدد  ُٔفما العالقة بيف العدد  ْٖٖبالعدد  ٖٔ

 

أٌف مجمكع كممات  ىنا كالمفاجأة ُٔآية أرقاميا  ٖٓىناؾ في القرآف الكريـ 
!! فتأمؿ  ْٖٖأيضان ىذه اآليات ىك 

 ،كممة ْٖٖفي سكر القرآف الكريـ ىك  ُٔتبيف لنا أٌف عدد كممات اآليات 
كعدد كمماتيا  ُٔرقـ السكرة  ( كعدد كمماتيا ُٔاآليات  ) فإذا أضفنا إلى مجمكع

                       كعدد كمماتيا  كالسكرة  ُٔ اآليات ) :، نككف عندىا قد أخذناُْْٖ
:  ، فينتج( اتياكعدد كمـ ُٔ

 
(ٖٓ ×ُٔ)  +ْٖٖ  +ُٔ  +ُْْٖ = َُْْ 

ٌمؿ ىك المجمكعا أٌف ىذا ىف المفاجأة                                   كأكحى : " مف سكرة النحؿ ٖٔاآلية  جي
 ".ربؾ إلى النحؿ أف اتخذم مف الجباؿ بيكتان كمف الشجر كمما يعرشكف

!! فتأمؿ  َُْْ  ىك النحؿمف سكرة  ٖٔ يةاآل جٌمؿ
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 المثاؿ الثالث
  

 لفظ الجاللة كترتيب السكر
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لفظ الجاللة كترتيب السكر: الثالثالمثاؿ   

 

سمسؿ ت
 عاـ

اسـ 
 السكرة

 سمسؿت
 سكر

 المصحؼ

عدد آيات 
 السكرة

لفظ  تكرار
في الجاللة 
 السكرة

رقـ آخر آية 
ىا لفظ في

 الجاللة

 ِٖٔ ِِٖ ِٖٔ ِ البقرة ُ

 ََِ َِٗ ََِ ّ آؿ عمراف ِ

 ُٕٔ ِِٗ ُٕٔ ْ النساء ّ

 َُِ ُْٕ َُِ ٓ المائدة ْ

 ُْٔ ٕٖ ُٓٔ ٔ األنعاـ ٓ

 ََِ ُٔ َِٔ ٕ األعراؼ ٔ

 ُِٗ ُٗٔ ُِٗ ٗ التكبة  ٕ

 ُِّ ّٖ ُِّ ُُ ىكد  ٖ

 ُِٖ ْٖ ُِٖ ُٔالنحؿ  ٗ

 ُُْ ٔ ُّٓ َِ طو َُ

 ُُٕ ُّ ُُٖ ِّ المؤمنكف ُُ

 ِِٕ ُّ ِِٕ ِٔ الشعراء ُِ

 ُِٖ ُٓ ُِٖ ّٕ صافاتاؿ ُّ

 ُِٔٔ ُّّٓ ُِٓٗ ُٗٔ المجمكع
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بيا الميندساف أحمد عبد الكىاب  دراسة عددية قاـفي ىذا المثاؿ إلى  نستند
عدد آياتيا فقد خطر ليما أف يأخذا السكر القرآنية التي يزيد  .ُكمصطفى بدراف

ما ثـ قا. سكرة ُّعدد سكر القرآف الكريـ، فكانت يزيد عف آية، أم ما  ُُْعف 
ذكر فييا ر آية مي قاما بتدكيف رقـ آخً كفي كؿ سكرة،  اهللبرصد تكرار لفظ الجاللة 

: الجدكؿما يظير في كؿ سكرة، فكانت النتائج كفؽ  فيلفظ الجاللة 
 :الالفت في ىذه اإلحصائية اآلتي

اللة في كؿ سكرة مف ذكر فييا لفظ الج اآليات األخيرة التي مجمكع أرقاـ .ُ
  ُُْ×ُٗكىذا ىك  ُِٔٔالدراسة ىك السكر محؿ 

تراتيب مجمكع ك.  سكرة ُّآية ىي  ُُْالٌسكر التي عدد آياتيا أكثر مف  .ِ
 ُّ×ُّكىذا ىك مرٌبع عدد الٌسكر أم  ُٗٔىك  ُّىذه السكر الػ

تكرار لفظ  كالالفت أفٌ  .التكبة ىي سكرة ُّالسكرة المتكسطة بيف السكر الػ .ّ
ىك ك ُّمجمكع أرقاـ تراتيب الٌسكر الػ أم ُٗٔالسكرة ىك ىذه الجاللة في 

 ُّأيضان مربع العدد 

ىك أيضان  بعد سكرة التكبةمجمكع تكرار لفظ الجاللة في السكر التي تأتي  .ْ
ُٔٗ!! 

: ىك تكرار لفظ الجاللة في ىذه السكر مضافان إليو ُّمجمكع آيات الٌسكر الػ .ٓ
ـٌ ىذا ىك  ّْٖٓ ىنا أفٌ  كالمفاجأة، ّْٖٓ=  ُّّٓ+  ُِٓٗ ؿ أسماء جي
ٌمؿبداية كؿ سكرة المصاحؼ في فيكما ترسـ  ُّػاؿ الٌسكر + البقرة ): ، أم جي

 . (الصافات+ الشعراء + .... + ءاؿ عمراف 

                                                        

مكتبة     ) كمصطفى أبكسيؼ بدراف، المنظكمات العددية في القرآف الكريـ، أحمد عبد الكىاب .1
. (ُٖٗٗكىبة، القاىرة،    
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بالرجكع  إلى معجزة ترتيب السكر في الفصؿ الثالث، أم بالرجكع إلى مسألة  .ٔ
زكجي زكجي، ) :التجانس بيف ترتيب السكر في المصحؼ كعدد آيات السكر

كبالرجكع إلى المثاؿ الثاني مف ىذا الفصؿ، أم مسألة العدد . (فردمفردم 
 :يمكف ىنا استنباط المالحظة العددية اآلتية ْٖٖ

  في المثاؿ الذم نحف بصدده ىناؾ خمس سكر متجانسة ميٌيزت في
. (، ىكد، النحؿالتكبة البقرة، النساء،): الجدكؿ بالمكف األزرؽ كىي

 .كتتكسطيا سكرة التكبة

  في ىذه السكر المتجانسة األخيرةىي السكرة الخامسة ك النحؿسكرة .
أٌف  المفاجاةتككف  عدد آياتياىذه السكر مع  أرقاـ ترتيبكعند جمع 

 .النحؿ كأنت اآلف خبير بيذا العدد كعالقتو بسكرة ْٖٖالمجمكع ىك 
 

 عميو السالـنػكح  :الرابعالمثاؿ 
 

 ُٕىك  المصحؼ ىا فيترتيبآية، ك ِٖىك  نكحعدد آيات سكرة 
 

ليؾ ىذه المالحظات العددية كالتي تحتاج إلى متابعة  : كا 
 

سكرة، كىك، كما  ِٖ، ىك عميو السالـ، نكحالتي كرد فييا اسـ  السكرعدد  .ُ
 .نكح سكرة آيات عددأسمفنا، 

أم ليس في صيغ ) مٌرة ِٖدكف إضافة في القرآف الكريـ أيضان  نكحتكٌرر اسـ  .ِ
 .(نكحقكـ نكح، أك إمرأة : مثؿ

ىك الفرؽ بيف  ّْك. مٌرة في القرآف الكريـ ّْبجميع صيغيا  نكحكردت لفظة  .ّ
 .(ّْ=  ِٖ – ُٕ): ترتيب السكرة كعدد آياتيا

:             إطالقان، أم نكحلـ يرد فييا لفظة  نكح سكرة بعد سكرة ّْىناؾ  .ْ
ُُْ – ُٕ = ّْ 
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: ، أمنكحا لفظة لـ يرد فيو نكحسكرة  قبؿ سكرة ّْأٌف ىناؾ  أيضان  الالفت .ٓ
ُٕ – ِٖ = ّْ 

كىذا يعني أٌف مجمكع جٌمؿ الكممة مرات،  ّ نكحفي سكرة  نكحتكرر اسـ  .ٔ
  ُِٗ = (ْٔ×  ّ) ىك مكررة ثالث مرات

الثالثة كاألخيرة في سكرة  نكحىك ترتيب كممة  ُِٗالالفت لالنتباه أٌف العدد 
 . ، كالتي ىي أيضان آخر كممة نكح في ترتيب المصحؼنكح

 

 

 الػحػج :خامسلمثاؿ اؿا
 

كأٌذف ": مف سكرة الحج ِٕجاء في اآلية في القرآف الكريـ  الحجلكممة  كركدآخر 
. "عمى كؿ ضامرو يأتيفى مف كؿِّ فجٍّ عميؽيأتكؾ رجاالن ك بالحجفي الناس 

  

ليؾ ىذه المالحظات العددية كالتي تحتاج إلى متابعة  :كا 
كىك  برقميااآلية  عدد كمماتضربنا كممة، فإذا  ُْعدد كممات ىذه اآلية ىك  .ُ

 ّٖٕ=  ُْ× ِٕ: يككف الناتج ِٕ

 ِٕأرقاـ اآليات مف بداية السكرة كحٌتى آية الحج الالفت لالنتباه أٌف مجمكع  .ِ
 ّٖٕ = (ِٕ .+…+ ّ+ِ+ُ )ىك 

 ّٕكينتيي باآلية  ِٔاآلية في سكرة الحج يبدأ بالكالـ حكؿ الحج كشعائره  .ّ
 ّٖٕ=  (ّٕ+....+ ِٕ+ ِٔ) :ات ىكأرقاـ ىذه اآلم تسمسؿ مجمكع

ٌمؿ بالتالي يككف مجمكع ك ،مٌرات ٗفي القرآف الكريـ  الحجكممة  ترتكرٌ  .ْ جي
 ّٖٕ=  (ٗ×  ِْ)ىك  ِٕفي القرآف الكريـ كحتى اآلية  الحجات كمـ
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يككف الناتج  ٖٕعدد آيات سكرة الحج  ّٖٕالالفت أٌننا إذا أضفنا إلى  .ٓ
 ُ.الحجسكرة  في الحجكىذا ىك ترتيب كممة ، ْٔٓ

 .عمييما السالـ ،آدـ كعيسى :السادسالمثاؿ 
  

، " :آؿ عمرافمف سكرة  ٗٓجاء في اآلية   ـى ثىًؿ آدى ثىؿى ًعيسىى ًعندى الٌمًو كىمى ًإفَّم مى
َّـم قىاؿى لىوي كيف فىيىكيكفي  مىقىوي ًمف تيرىابو ًث  ."خى

 

كقد لفت . السالـ عمييماتتحدث اآلية الكريمة عف التماثؿ في خمؽ آدـ كخمؽ عيسى، 
! فما ىك ىذا التماثؿ؟. نظر بعض الكتاب أٌف في اآلية تماثالن عدديان أيضان 

 

في اآلية  عيسىمف بداية المصحؼ كحتى كممة  عيسىإذا قمنا بإحصاء كممات 
في القرآف  عيسىلكممة  ٕ رقـ التكرار، فسنجد أنيا آؿ عمرافمف سكرة  ٗٓ

 .الكريـ
 

ذا قمنا بإحصاء كممات   ٗٓفي اآلية  آدـمف بداية المصحؼ كحتى كممة  دـآكا 
 .في القرآف الكريـ آدـلكممة  ٕ رقـ التكرار، فسنجد أنيا آؿ عمرافمف سكرة 

 

إلى متابعة األمر، فكانت النتيجة أٍف تحٌصمت لدينا  المالحظة دفعتنا ىذه
 :إال أننا رأينا أف نقصر البحث ىنا عمى جزء منيا. مالحظات عددٌية كثيفة

 

في سكر أخرل، فكانت المفاجأة أٌف ىذا التماثؿ جاء في سكرة  تماثؿ ثافو بحثنا عف 
 .آؿ عمراففي سكرة  التماثؿ األكؿبنة عمراف، ككاف اكمعمكـ أٌف مريـ ىي . مريـ

يو السالـ، كتأتي آيات ؿ، علثـ إٌف آية آؿ عمراف تتحدث باختصار عف خمؽ عيس
. احدفالمكضكع إذف ك. سكرة مريـ لتفصؿ ذلؾ

 

                                                        

بحكث  ْٔٓالميزاف : )ىناؾ مالحظات كثيرة تتعمؽ بيذه اآلية مف سكرة الحج بيني عمييا كتاب. ُ
 لكتركنية، فمف أحب االستزادة فميرجع إلى الكتاب في صفحة مركز نكف اإل(في العدد القرآني
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 : عمى الصكرة اآلتية التماثؿ الثاني كقد جاء
 

إال  ىذه السكرةفي  عيسىكلـ ترد كممة . ُٗفي المصحؼ ىك  مريـترتيب سكرة 
في  عيسىكممة تكرار كالمالحظة المطيفة ىنا أٌف . ّْمٌرة كاحدة، كذلؾ في اآلية 

ترد  آدـٌف كممة ىنا أ كالمفاجأة. في القرآف الكريـ ُٗ رقـ  التكرار  ىك ّْاآلية 
 رقـ التكرار ىي أيضان كإال مٌرة كاحدة،  مريـكلـ تتكرر في سكرة  ،ٖٓفي اآلية 

 .في القرآف الكريـ  ُٗ
 

. آدـ لكممة ُٗكالتكرار  عيسىلكممة  ُٗإذف كاف التكرار  ُٗفي الٌسكرة    
 !!فتأٌمؿ

 
في  آدـلمة كالالفت أٌف تكرار ؾ. مٌرة ِٓفي القرآف الكريـ  عيسىتكررت كممة 

مف سكرة  ّْإذا بدأنا العٌد مف اآلية المالحظ أٌننا ك.  مٌرة ِٓىك أيضان القرآف 
التي ذكر فييا  ٖٓ، عميو السالـ، تككف اآلية عيسى، كالتي ذكر فييا اسـ مريـ
 ِٓ، عميو الٌسالـ، ىي اآلية آدـ اسـ

مف  ٗٓاآلية  ،عمييما السالـ، كاف فيآدـك عيسىلكممة  التماثؿ األكؿرأينا أٌف 
. مريـ في سكرة التماثؿ الثاني، بينما كاف آؿ عمرافسكرة 

 مريـمف سكرة  ٖٓ، فستككف اآلية آؿ عمرافمف سكرة  ٗٓإذا بدأنا العد مف اآلية 
 ُٕٓٗىي اآلية رقـ 

 بداية، إلى التماثؿ األكؿ سكرة ،آؿ عمرافسكرة  بدايةالالفت أٌف عدد اآليات مف ك
  ُٕٓٗىك أيضان  ،تماثؿ الثانياؿ سكرة، مريـسكرة 

، مف بداية المصحؼ عيسىكممة  المتضٌمنة أرقاـ اآلياتىنا أٌف مجمكع  كالمفاجأة
 :انظر الجدكؿ اآلتي    ُٕٓٗ ، ىكمريـمف سكرة  ّْكحتى اآلية 
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 آيةإلى  ؿ عمرافآفي سكرة  التماثؿ األكؿيتبيف أٌف عدد اآليات مف آية بذلؾ 
 التماثؿ األكؿ سكرةمف بداية  نفسو ، ىك عدد اآلياتمريـفي سكرة  التماثؿ الثاني

 ُٕٓٗأم   التماثؿ الثانيإلى بداية سكرة 
 

مف  ّْحتى اآلية  عيسىكممة المتضٌمنة مجمكع أرقاـ اآليات  أيضان  ىك ُٕٓٗك
 .، عميو السالـعيسى لفظة لكركد ُٗ، أم حتى التكرار مريـة سكر

 

 :أمكر منيا ُٕٓٗالالفت في العدد 
   ،مٌرات، أم  ثالثتكٌررى ىذا العدد في مسألة التماثؿ بيف لفظتي عيسى كآدـ

  ُٕٖٓ=  (ّ×ُٕٓٗ)  :أٌف المجمكع ىك

   ُٕٖٓ=  (َّٗ× ُٗ): كالالفت في ىذا العدد أٌنو

 اآلية السورة التسلسل اآلية السورة التسلسل

 171 النساء 11 87 البقرة 1

 46 ةالمائد 12 136 البقرة 2

 78 المائدة 13 253 البقرة 3

 110 المائدة 14 45 آل عمران 4

 112 المائدة 15 52 آل عمران 5

 114 المائدة 16 55 آل عمران 6

 116 المائدة 17 59 آل عمران 7

 85 األنعام 18 84 آل عمران 8

 34 مريم 19 157 النساء 9

 1957المجموع  163النساء  10
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اسـ  ؿـٌ جي  سكرة مريـ في المصحؼ إلى ترتيب ق إذا أضيؼكالالفت أيضان أف
كليس ىذا مقاـ التكسع في ىذه  َّٗ=  (َِٗ + ُٗ):  مريـ يككف الناتج

. المسألة
  حيثُٗلمعدد   َُّأٌنو المضاعؼ :(ُٗ×َُّ) = ُٕٗٓ   

 آدـىك أيضان الفرؽ بيف جيمؿ  َُّيجدر لفت االنتباه إلى أٌف العدد  كىنا
، عيسى كليس اسـ المسيح  لماذا اسـ: كىنا قد يثكر سؤاؿ . المسيحكجيمؿ 

ثىؿى ًعيسىى ًعندى الٌمًو " : مف سكرة آؿ عمراف ٗٓحيث جاء في اآلية  ًإفَّم مى
ثىًؿ آدىـ   !؟ ..." ى كىمى

ىك االسـ العمـ، حيث ينادل بو  عيسى المتدبر لمقرآف الكريـ يالحظ أٌف االسـ
فِّيؾى يىا " :مثؿ قكلو تعالى ،عميو الٌسالـ ككذلؾ األمر  ،" ...ًعيسىى ًإنِّي ميتىكى

. عندما ييذكر اسمو، عميو السالـ، في سمسمة األنبياء يذكر فقط االسـ عيسى
كالمتدبر آليات القرآف الكريـ . فكاضح أنو اسـ في حقيقتو صفة المسيحأما 

يجد أٌف كصؼ عيسى، عميو الٌسالـ، بأنو المسيح يككف في سياؽ نفي 
كيبدك أٌف شبية التأليو كانت . ليو النصارل لعيسى، عميو الٌسالـكاستنكار تأ

كبما أٌف . ألٌف خمقو، عميو الٌسالـ، جاء عمى غير المألكؼ، أم مف غير أب
كىذا يكافؽ عدد  ْٔىك  جٌممولو عالقة بأصؿ خمقو، كبما أٌف  آدـ اسـ

خمؽ  كركمكسكمات اإلنساف، كبما أٌف اآلية الكريمة تتحدث عف التماثؿ في
، عمييما السالـ، فقد ناسب أف تككف العالقات العددية ىي بيف كعيسى آدـ
كيظير  .، المعبر عف خمقو أيضان المسيح، المعبر عف خمقو، كاسـ آدـ اسـ

 .في الصفحات القادمة َُّبعض أسرار العدد 
 :عميو السالـصيغ أسماء عيسى، 

 ،عيسى :ريـ بصيغو ست ىيعيسى، عميو السالـ، في القرآف الؾ اسـ كرد         
المسيح عيسى ابف  ،المسيح ابف مريـ ،عيسى ابف مريـ ،ابف مريـ ،المسيح
ٌمؿ ىذه الصيغ. مريـ   ِِٗٔىك  ، كفؽ رسـ المصحؼ،كجي
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: كاآلف إليؾ ىذا المسمؾ العددم الذم نجد عميو في القرآف الكريـ أمثمة ًعٌدة
 + ِٖٔ+  ٕ ): مف الفاتحة، ىكذابجمع تراكمي آليات القرآف الكريـ ابتداءن  نقكـ

ثـ  ( ِِٗٔحتى نصؿ اآلية التي ترتيبيا في المصحؼ .....+ ُٕٔ+  ََِ
كما عالقتيا  ،ِِٗٔما ىي اآلية التي ترتيبيا في المصحؼ ىك : نسأؿ

 ؟بالمسيح،عميو السالـ
 

ىي آيات  ِّٔٔآية مف أصؿ  ّٓذكر ىذه الصيغ الست في أكثر مف لـ تي 
في ترتيب المصحؼ  ِِٗٔىنا يبعد احتماؿ أف تككف اآلية  مف .القرآف الكريـ

كلكنؾ تفاجأ أنيا اآلية الكحيدة في المصحؼ التي . تتعمؽ بالمسيح، عميو السالـ
، ُٗفي السكرة  ُٗاآلية  تتحدث عف لحظات خمؽ المسيح، عميو السالـ؛ فيي

بًِّؾ ألىىبى لىؾً ": أم سكرة مريـ ا أىنىا رىسيكؿي رى اآلية التي أم أٌف  ."غيالمان زىًكٌيان  قىاؿى ًإنَّممى
ترتيبيا في المصحؼ مكافقان يأتي  ،تتحدث عف لحظة خمؽ عيسى، عميو السالـ

. في القرآف الكريـ ، عميو السالـ،سـ المسيحلصيغ ا
 ؟كعميو كـ يبقى مف اآليات حتى نياية المصحؼ

 .آية ّٕٔٗ=  (ِِٗٔ-ِّٔٔ)
ٌمؿ اآلية ّٕٔٗىنا أٌف  المفاجأة مىقىوي ": ىك جي ـى خى ثىًؿ آدى ثىؿى ًعيسىى ًعندى الٌمًو كىمى ًإفَّم مى

َّـم قىاؿى لىوي كيف فىيىكيكفي   كال ننسى أف لحظة خمؽ عيسى، عميو السالـ، ."ًمف تيرىابو ًث
.  مف سكرة مريـ ُٗتسجميا اآلية 

ؽ عيسى، عميو السالـ، يأتي ترتيبيا في خؿ لحظة التي تتحدث عف الكحيدة فاآلية
كيأتي بعدىا عدد مف اآليات  .مكافقان لجٌمؿ أسماء المسيح، عميو السالـالمصحؼ 

ـٌ  يكافؽ  .  آدـ، عمييما السالـكعيسى  في خمؽؿ اآلية التي تتحدث عف التماثؿ جي
 

 :كعالقتو بما مضى َُّالعدد 
= َُّ× ُٗ :أم ُٗلمعدد  َُّىك المضاعؼ  ُٕٓٗأٌف بالبداية نذٌكر  في 

ٌمؿ المسيح كآدـق َُّكأٌف العدد  ُٕٓٗ كنمفت  .، عمييما السالـك الفرؽ بيف جي
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أٌف عدد آيات ك ،ترتيب المصحؼ في ُٖسكرة الكيؼ ىي السكرة االنتباه إلى أٌف 
ذا قمنا بعد الكممات مف بداية القصة كحتى قكلو . آية ُٖقصة الكيؼ ىك أيضان  كا 

 كيفيـم بعد كممة الكممة التي تأت ترتيب سنجد أفٌ ؼ ،"كلبثكا في كيفيـ: " تعالى
ىنا أٌف الجممة التي تأتي بعد كممة كيفيـ  كالمفاجأة َّٗالكممة رقـ  مباشرة ىي

كقد كجدنا في دراسة سابقة أٌف ".  ثمث مائة سنيف كازدادكا تسعا: " في السكرة ىي
، مما لفت انتباىنا إلى بالصيغة القرآنية لوـٌ جي ك َّٗىناؾ عالقة بيف العدد 

  :المسائؿ اآلتيةدد القرآني نقكـ بتكضيحو عبر تكظيفو في في الع مسمؾ جديد
  ٌمؿ كفؽ قكاعد اإلحصاء التي يعتمدىا مركز نكف      (مائة كثمث)جي

ٌمموفي  َُّكعندما نضرب العدد  َُّٖلمدراسات القرآنية، ىك  يككف  جي
 :الناتج

كالعدد   (ُٕٖٓ×ُٗ): كىذا العدد ىك ُُُْٗٓ=  (َُّٖ×َُّ) 
في مسألة التماثؿ في خمؽ عيسى كآدـ،  ُٕٓٗتكرارات  ىك مجمكع ُٕٖٓ

 ُٕٖٓ=  (ّ×ُٕٓٗ): عمييما السالـ، أم

 يككف الناتج" مائة كثمث"جيمؿ : ، أملوـٌ جي  َُّالعدد  إلى أضفنا إذا: 

 !؟ فما ىك ىذا العدد  ُُٖٔ = (َُّٖ+  َُّ) 
ٌمؿ  رىل اٍلمىًسيحي اٍبفي الؿٌ " : ىذا العدد ىك جي قىالىٍت النَّمصى كالالفت ىنا      أٌف  ."قً كى

مف سكرة التكبة،  َّعدد أحرؼ اآلية التي كردت فييا ىذه الجممة، أم اآلية 
  .أحرؼ َُّىك 

  ٌمؿ  ُُٖٔفماذا لك أضفنا إلى العدد  ! ؟مرة أخرل مائة كثمثجي
كأنت اآلف خبير بأٌف ىذا العدد ىك مجمكع  ِِٗٔ=  (َُّٖ+ُُٖٔ) 

ٌمؿ ًصيغ أسماء المسيح مف  ُٗق السالـ، كىك أيضان ترتيب اآلية ، عميجي
أتى بالرد عمى مف  "مائة كثمث"مؿ إضافة جي  ككأفٌ  .في المصحؼ مريـسكرة 
. ابف اهلل ىك المسيح أفٌ بزعـ 
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  ٌمؿ ٌمؿ  (مائة كثمث)عندما أضفنا جي ارىل اٍلمىًسيحي اٍبفي " :إلى جي قىالىٍت النَّمصى كى
ٌمؿ قكلو تعالى َُّالعدد ، فماذا لك أضفنا ِِٗٔكاف الناتج " الٌموً  : إلى جي
رىل اٍلمىًسيحي اٍبفي الٌموً " قىالىٍت النَّمصى ٍيره اٍبفي الٌمًو كى قىالىًت اٍليىييكدي عيزى  :يككف الناتج "كى
(ُِٖٓ+َُّ)  =ِِٖٖ  

مف سكرة مريـ في  ُٗاآلية  مجمكع ترتيبكالالفت ىنا أٌف ىذا العدد ىك  
        ِِٖٖ=  (ُٗ+ِِٗٔ): الٌسكرة  كفي المصحؼ معان، ىكذا

 ٌمؿ قكلو تعالى ثـ  َُّا لك أضفنا فماذ  ُٕٕىك "  إٌف مثؿ عيسى: " جي
 !؟َُّٖ، أم مائة كثمث جمؿ

": كمثؿ آدـ: "أٌف اإلضافة العددية تقكؿ لنا سنكتشؼ 
 آدـك المسيحكحتى نفيـ ىذا العدد نعكد إلى مثاؿ   ْٕٖ=  (َُّ+ُٕٕ) 

ف سكرة مريـ ىي آية التماثؿ الثاني، كفييا ـ ٖٓفي اآلية  آدـلنجد أٌف كممة 
ىذا إذا بدأنا العد  ُٕٓٗكعندىا تككف اآلية  ،آدـلكممة  ُٗيككف التكرار 

". إٌف مثؿ عيسى عند اهلل كمثؿ آدـ: "مف آية
مف  ٖٓمف بداية المصحؼ كحتى اآلية  آدـكعميو فإٌف مجمكع جيمؿ كممات  

 َُّ+ُٕٕ = ْٕٖ=  (ْٔ×ُٗ): سكر مريـ ىك
 ٌمؿك  : تككف المفاجأة" مائة كثمث:"إذا أضفنا إلى ىذا الناتج جي

    (ْٖٕ  +َُّٖ)  = ُٕٗٓ   
  يككف الناتج ُٕٕإلى  َُّٖأما إذا أضفنا: 

كالالفت أٌف ىذا العدد ىك مجمكع أرقاـ اآليات  ُْٖٓ=  (َُّٖ+ُٕٕ) 
: آية، أم ُٖفي سكر القرآف الكريـ، كالتي ىي  َُّالتي رقميا 

(ُٖ×َُّ)  =ُْٖٓ  
 َُّط العدد بحث في سر ارتباإلى اؿتدفعنا  يجب أف كىذه المالحظات العددية

 .بمسألة المسيح، عميو السالـ
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 لممتابعة

 
 

 

 كيالحظ. ال تزاؿ تنتظر االستكماؿ التي الكثير مف المالحظات العددية ىناؾ
يا في ىذا الكتاب ما ىي إال  مقدمات تنتظر القارئ أٌف المالحظات التي تـٌ عرضي

النتائج، كلكنيا كافية إلقامة الدليؿ عمى كجكد البناء العددم الميعًجز في القرآف 
. كالتجربة تقكؿ إٌف المالحظة الصغيرة ال تمبث أف تكبر كتتكامؿ. الكريـ

كىي مف المسائؿ التي نضجت  .بسكرة القمرالمالحظات العددية اآلتية تتعمؽ ك
كسكؼ يالحظ القارئ أننا بحاجة إلى مالحظات . ئجمقدماتيا كلكنيا تنتظر النتا
 .ألننا نشعر أنو المفتاح لقضية أكبر كأعمؽ (ّّّ.ٔ)إبداعية تحؿ لغز العدد 
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سكرة القمر 
 ُٗلمعدد  ُٖكىذا العدد ىك المضاعؼ . كممة ِّْتتألؼ سكرة القمر مف  .ُ

 ُٖ× ُٗأم 

 ُٖىذا يعني أٌف ىناؾ  .ِ
كممة في السكرة ترتيب كؿ 

أك  ُٗكاحدة منيا ىك العدد 
، ّٖ، ُٗ): أم مضاعفاتو

ٕٓ ،ٕٔ ،ٗٓ ،ُُْ ،ُّّ ،
ُِٓ ،ُُٕ ،َُٗ ،َِٗ ،
ِِٖ ،ِْٕ ،ِٔٔ ،ِٖٓ ،
َّْ ،ِّّ ،ِّْ).  

 انظر الجدكؿ األكؿ

ٌمؿ كؿ كممة  .ّ تـ حساب جي
مف كممات السكرة فكانت 

كممة  ُٗأٌف ىناؾ  المفاجأة
ٌمؿ كؿ كاحدة منيا  فقط جي

. مضاعفاتوأك  ُٗالعدد 
كالمالحظ أٌف ىذه الكممات الػ 

انظر  .آية ُٖتكجد في  ُٗ
 الجدكؿ الثاني

 

 ُٗ كممة ترتيبيا مف مضاعفات ُٖ
 (الجدكؿ األٌكؿ)

 اآلية ىاجيمؿي 
ترتيبيا في 
 السكرة

 التسمسؿ الكممة

  1 جاءىـ ُٗ ْ َٓ

  2 خشعان  ّٖ ٕ ُٕٗ

  3 نكح ٕٓ ٗ ْٔ

  4 فالتقى ٕٔ ُِ ُِٔ

  5 آية ٓٗ ُٓ ُٕ

  6 عذابي ُُْ ُٖ ّٖٕ

  7 عذابي ُّّ ُِ ّٖٕ

  8 لفي ُِٓ ِْ َُِ

  9 الناقة ُُٕ ِٕ ُٕٖ

  10 عذابي َُٗ َّ ّٖٕ

  11 لكط َِٗ ّّ ْٓ

  12 كأنذرىـ ِِٖ ّٔ ََُِ

  13 عذابي ِْٕ ّٗ ّٖٕ

  14 عزيز ِٔٔ ِْ ْٗ

  15 الدبر ِٖٓ ْٓ ِّٕ

  16 مس َّْ ْٖ ََُ

  17 ككؿ ِّّ ِٓ ٔٓ

  18 مقتدر ِّْ ٓٓ ْْٕ

7440 517 3249     ُُٕ 
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في  القمركردت كممة  .ْ
سكرة القمر في اآلية 
 ُٗاألكلى كىي التكرار 
لكممة القمر في سكر 

كالالفت أف . القرآف الكريـ
 ُٗىذه الكممات الػ 

 .آية ُٖكردت في 

 الشمسكممتا  كردت .ٓ
مجتمعتيف في  ،القمرك

في القرآف  ،آية كاحدة
مٌرة، كالالفت  ُٗيـ الكر

آية  ُٗأٌف ذلؾ كاف في 
 .سكرة ُٖك 

بالرجكع إلى الجداكؿ             .ٔ
تالحظ أٌف الكممات التي      
ترتيبيا في سكرة القمر ىك 

 مضاعفاتوأك  ُٗالعدد 
كممة، كأٌف  ُٖىي 

مميا   ُٗالكممات التي جي
 ُٗىي  مضاعفاتوأك 
 .كممة

 

                        
     

ممييا مف مضاعفات ُٗ  ُٗ كممة جي
آية  ُٖكجاءت في 

 (الجدكؿ الثاني)
ترتيبيا في 
 السكرة

 التسمسؿ الكممة جيممييا اآلية

ف ٕٓ ِ ٓ   1 كا 

  2 فيو ٓٗ ْ ِّ

  3 السماء ُّّ ُُ َٕ

  4 قدر َّْ ُِ ُٖ

  5 فكيؼ َُٗ ُٔ ٗٗ

  6 فكيؼ َُٗ ُٖ ُُِ

  7 أرسمنا ِّْ ُٗ ُُٕ

  8 فكيؼ َُٗ ُِ ُُّ

  9 كحدان  ُٗ ِْ ُْٖ

  10 سيعممكف ِٔٔ ِٔ ُْٔ

  11 األشر ِّٓ ِٔ ُٖٔ

  12 فتعاطى َٕٓ ِٗ ُٖٔ

  13 فكيؼ َُٗ َّ ُٖٖ

  14 أرسمنا ِّْ ُّ ُّٗ

  15 أرسمنا ِّْ ّْ ُِِ

  16 فذكقكا ّٖٗ ّٕ ِّٖ

  17 فذكقكا ّٖٗ ّٗ ِْٔ

  18 براءة َِٗ ّْ ِْٕ

  19 أمرك ِْٕ ْٔ ُِٗ

2946 468 6004  َُٗ 
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 ُُٕىك  ُٖ – ُمجمكع المتكالية مف     
  َُٗىك  ُٗ -ُمجمكع المتكالية مف     
  ُٗ×ُٗأم  ُّٔمجمكع المتكاليتيف ىك     

كالالفت في الجدكؿ األكؿ أنؾ إذا جمعت ترتيب الكممة األكلى مع الكممة 
يككف المجمكع دائمان  ،كىكذا... األخيرة، كالكممة الثانية مع ما قبؿ األخيرة 

  ُٗ×ُٗ أم ُّٔ
ذا قسمنا . في ترتيب سكر المصحؼ ْٓسكرة القمر ىي السكرة  .ٕ عدد                                        كا 

 :في المصحؼ يككف الناتج ترتيبياالسكرة عمى  كممات
  (ِّْ ÷ ْٓ)  =ٔ.ّّّ 
 ٕٓ×  ٕٓكىذا ىك  ِّْٗمجمكع تراتيب الكممات في الجدكؿ األكؿ ىك  .ٖ

كحتى الكممة  ٕٓنا مف الكممة التي ترتيبيا في السكرة ىك كالالفت أنو إذا بدأ
 :نالحظ اآلتي َّْالتي ترتيبيا في السكرة 

  ّّّ.ٔيككف الناتج ىك  رقـ آيتياكؿ كممة عمى  ترتيبإذا قسمنا 
ٕٓ  ÷ٗ  =ٔ.ّّّ 
  ّّّ.ٔ=  ْٖ÷ َّْكىكذا حتى ........  ّّّ.ٔ=  ُِ÷  ٕٔ

إذا قسمنا ترتيبيا عمى  ،دكف انقطاعمتتالية  ،كممة ُْىذا يعني أٌف ىناؾ 
ناتج كما الحظنا : كالذم ىك ّّّ.ٔآيتيا يككف الناتج ىذا الرقـ الغامض 

 .عمى ترتيب السكرة السكرة قسمة عدد كممات
! لماذا شٌذت عف ىذه القاعدة أكؿ كممتيف كآخر كممتيف؟: كيبقى السؤاؿ

آية الكممة األكلى مع  أننا إذا جمعنا رقـ ُْمف الالفت في ىذه الكممات الػ  .ٔ
كىكذا في كؿ ... رقـ اآلية األخيرة، كرقـ آية الكممة الثانية مع ما قبؿ األخيرة 

أم ترتيب الكممة األكلى في مجمكعة الػ  ٕٓالكممات، يككف الناتج دائمان ىك 
ُْ 
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ٌمؿ  ِّْٗفي الجدكؿ األكؿ ىك  ُٖمجمكع تراتيب الكممات الػ  .ٕ كمجمكع جي
: كعميو يككف المجمكع ََْٔالجدكؿ الثاني ىك في  ُٗالكممات الػ 

عندما نقسـ ىذا العدد عمى  المفاجأة كتككف ِّٓٗ=  (ََْٔ+ ِّْٗ)
 حركؼعدد كىذا الناتج ىك  ُُْٔ=  (ّّّ.ٔ÷  ِّٓٗ)أم  ّّّ.ٔ

 !؟ فتأمؿ .سكرة القمر

مع الكممة األخيرة، كالثانية  ُْأٌف جمع الكممة األكلى مف الكممات الػ  الحظنا .ٖ
أٌما جمع أرقاـ اآليات  ُّٔ دائمان  كىكذا يككف الناتج... ما قبؿ األخيرة مع 

  ٕٓبالطريقة نفسيا فينتج عنو 

 :نقكؿ ؟ ٕٓكالرقـ  ُّٔفما العالقة الرياضية بيف الرقـ 

  ّّّ.ٔ=  ّ÷ ُٗ: كىذا ناتج عف ككف ىذا العدد ٕٓ=  ّّّ.ٔ÷  ُّٔ
ليؾ ىذه المالحظة الرياضية :  كا 

ُّٔ  ×ٕٓ  =َِٕٕٓ 
الكممات الػ  مجمكع تراتيبكىك كما تالحظ  ِّْٗ=  ّّّ.ٔ÷  َِٕٕٓ

.  في الجدكؿ األكؿ ُٖ
أك  ُٗآيات في سكرة القمر يجتمع في كؿ كاحدة منيا كممة ترتيبيا  ٕىناؾ  .ٗ

، ُِ، ْ ): كىي ،مضاعفاتوأك أحد  ُٗ، كأخرل جمميا مضاعفاتوأحد 
ذا ضربنا  ُْٖىك  مجمكع أرقاـ ىذه اآليات. ( ّٗ، َّ، ِْ، ُِ، ُٖ كا 

: يككف الناتج ُٗىذا العدد بػ 
( ُٗ  ×ُْٖ )  =ُِِٖ              

أك  ُٗأٌف ىذا العدد ىك مجمكع تراتيب الكممات السبع التي تراتيبيا العدد  المفاجأة
أك  ُٗمضافان إليو مجمكع جمؿ الكممات السبع التي جمميا العدد  ،مضاعفاتوأحد 
 .رؾ مع السبع األكلى في اآليات نفسياكالتي تشت ،مضاعفاتوأحد 
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 اإلعجاز العددم 
 ف المعارضيكبيف المؤٌيديف 

 
 

 
البعض مف عمماء ىذا العصر مكقؼ المتردد مف قضية اإلعجاز العددم،  يقؼ

 :عكامؿ أربعةكقد يرجع ىذا المكقؼ إلى . بؿ إٌف بعضيـ يستنكر ىذا المسمؾ
 

كقد اعتدنا أف نجد  .حدثة في المجمؿككف ىذا المسمؾ مف المسائؿ المست  .أ 
كمثؿ ىذا المكقؼ  .الرفض أك التردد تجاه كؿ جديد يتعمؽ بالقرآف الكريـ

. محمكد، حتى ال تذىب األىكاء بنا كؿَّت مذىب
ؼ، ىي مالحظات يشكبيا التكؿٌ  مف المحاكالت العددٌية المعاصرة ككف الكثير  .ب 

ما يعطي صكرة سمبية عف ىذا ، ـييا تحميؿ لؤلمكر فكؽ ما تحتمؿكالٌتمحُّؿ، كؼ
. الكجو مف كجكه اإلعجاز القرآني

ما ، لقضية العدد، ـمف أمثاؿ رشاد خميفة كالبيائييف ،استغالؿ بعض المنحرفيف  .ج 
. أٌدل إلى ردكد فعؿ سمبية عمى مسألة العدد في القرآف الكريـ

دديف ، كقد كجدنا أٌف أغمب المترالحكـ عمى الشيء فرع عف تصكره ال شؾ أفٌ   .د 
 أك الرافضيف ال يعرفكف حقيقة ما نتكمـ فيو مف العدد القرآني، بؿ ىـ يظنكف أفٌ 

كقد لمسنا تغٌيران . األمر ال يخرج عف ككنو ترديدان لما قيؿ سابقان في ىذه المسألة
قؼ الذيف أحيطكا عمما بحقيقة المسألة، كاستشعركا جاللة ىذا الكجو افي مك

 .راسات القرآنيةيجابية عمى الدكانعكاساتو اإل
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عندما اقترح عمر بف الخطاب، رضي اهلل عنو، عمى أبي بكر أف يجمع القرآف 
. رضي اهلل عنو، ثـ مضى بعد أف اطمأٌف إلى أٌف المصمحة في جمعو ،الكريـ تردد

كعندما أضيؼ النقط كالشكؿ إلى النص القرآني الكريـ لقي ذلؾ معارضة أيضان، 
كىذا ما حصؿ عندما أضيؼ . تمؾ اإلضافاتحتى اطمأف الناس إلى إيجابية 

الترقيـ إلى اآليات الكريمة، ثـ ما لبثت المعارضة أف تالشت، بؿ إننا نالحظ اليكـ 
أٌف ىناؾ مف يطبع المصاحؼ مف غير أف يضيؼ رقـ السكرة في المصحؼ، 

 نزاىتوككأنيـ لـ يقتنعكا بعد بأٌف ذلؾ أيسر لمناس كال يخٌؿ بقداسة القرآف الكريـ ك
كىذا المكقؼ اليخمك مف إيجابٌيات، ألٌف الحذر مطمكب عند . عف الزيادة أكالنقصاف

 .التعامؿ مع أٌم جديد يتعمؽ بالقرآف الكريـ
 

كعميو فإننا ننظر بإيجابية إلى كجكد معارضيف لما نسميو باإلعجاز العددم، 
ٌر ككـ نيس. كلكننا نرجك أف تككف ىذه المعارضة جاٌدة، كصادقة، كمكضكعٌية

عندما نجد أٌف المعارض يقٌدـ الدليؿ المقنع، ألٌف ىذا يساىـ في تصكيب المسيرة، 
ككـ نشعر بالغيظ عندما نرل أٌف المعارض ال يفيـ شيئان عف . كيحفظ مف الزلؿ

. المكضكع، ثـ ىك يناقش كيجادؿ
 

بؿ نجد أٌف الكتابات  .ليس كؿ مف كتب في كجكه  اإلعجاز القرآني أحسفى كأجاد
كال نقصد ىنا الكتابات المعاصرة فقط، بؿ . يكة كالمتكٌمفة ىي األكثر شيكعان الرؾ

تجد أٌف الكثير مما كيتب في إعجاز القرآف الكريـ، منذ فجر اإلسالـ إلى يكمنا ىذا، 
كاآلف نجد أٌف أغمب ما . قد غمب عميو التكرار كعدـ العمؽ في تناكؿ المسألة

فيؿ يجكز  .المثاؿ، يتسـ بالتكمؼ كالركاكة سبيؿييكتب في اإلعجاز العممي، عمى 
كما يقاؿ في كجكه  !؟ةبداعيٌ أف يحممنا ذلؾ عمى رفض األبحاث الجاٌدة كاإل

فأنت تجد أٌف األبحاث الركيكة  ،اإلعجاز المختمفة يقاؿ أيضان في اإلعجاز العددم
 كعميو ال يميؽ. ىي الغالبة في كتابات المعاصريف، كىذا أمرمتكٌقع في كؿ عمـ

برافضي فكرة اإلعجاز العددم أف يجعمكا مف أنفسيـ فرسانان يصكلكف كيجكلكف، 
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ال طائؿ منيا،   كيبارزكف الفٌزاعات الكىمٌية، فييدركف أكقاتيـ كىـ يناقشكف أبحاثان 
. أٌف ىذا ىك اإلعجاز العددمبالناس  فيكىمكا

 

لى التدقيؽ ، يدفعاف إالكريـ إف حيٌب اإلسالـ، كصدؽ الرغبة في تنزيو القرآف
لى الدٌقة كالمكضكعية كالمنيجية السكٌية في القبكؿ كالرفض أٌما . كالتحقؽ، كا 

 قد يحرمناؼ ،ف كاف التحقؽ مطمكبان إك ،المسارعة إلى الرفض، مف غير عمـ 
لو انعكاسات  سيككف المكقؼ السمبي مف كجو عظيـ مف كجكه اإلعجاز القرآني

ستكل الدراسات المتعمقة بالقرآف الكريـ، إيجابية عمى المستكل اإليماني، كعمى ـ
 ،كنزاىتو ،كتاريخو ،الكريـ ثار حكؿ القرآفكعمى مستكل تفنيد الشبيات التي ت

عجازه  .كا 
 

بالدرجة  يتعمؽ بمنيجية التفكيريبدك أٌف المكقؼ مف قضية اإلعجاز العددٌم 
 قدرجة أفٌ  كمف ىنا نجد أٌف مكاقؼ العمماء تختمؼ باختالؼ منيجيتيـ، إلى ،األكلى

بإمكانؾ أف تتكقع ما سيككف عميو مكقؼ العالـ الفالني عمى ضكء منيجيتو في 
 ،األكلى قضية استقرائية بالدرجةكتتمٌيز مسألة اإلعجاز العددم بأنيا . التفكير
ألننا نتحدث عف  ،رآف أك السٌنةمف الؽ ىنا فيي ال تحتاج إلى دليؿ نٌصي كمف
. ةمة كآية كسكرحرفان ككؿ ؛نية القرآف الكريـب
فدليمو  بأٌف ما اجتمع لدينا مف مالحظات استقرائٌية يشٌكؿ إعجازان عددٌيان  قكلنا أٌما 

. لمعقؿ السميـ عمييا لحكـاؾ ييتر ما ييعرض مف مسائؿ
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خاتمة 
 
 

، فيذه مالحظات استقرائية، نرجك أف تثير لدل القارئ الدافعية لمبحث، كبعد …
مىت القناعة بكجكد العدد في بنيةكما نرجك أف تككف قد حى  . القرآف الكريـ ألفاظ صَّت

فمعؿ القناعة أف تثمر الجيكد، فتشرؽ أنكار الحقيقة في عقكؿ كقمكب الكثيريف ممف 
 .يتكقكف إلى اليقيف

 

الستقباؿ المالحظات كاالنتقادات  ، إف شاء اهلل،عمى استعداد دائـكالمؤلؼ 
كالحصاد المتكقع أكفر كأعظـ  فرد،مف جيكد  فالميمة أكبر ،كالنصائح كالتصكيبات

 .بركة بإذف اهلل تعالى
 

ليؾ المصير ليؾ أنبنا، كا  . ربنا عميؾ تككمنا، كا 
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 :مالحؽ

 قكاعد اإلحصاء العددم 

 جداكؿ عددٌية مختارة 
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قكاعد اإلحصاء  
في مركز نكف 

 
 

لمدراسات القرآنٌية، اإلحصاء العددم في األبحاث التي يجرييا مركز نكف  يستند
كىك مركز متخٌصص بالدراسات القرآنٌية كاإلعجاز العددم لمقرآف الكريـ، إلى 

: مجمكعة مف القكاعد نبٌينيا فيما يمي مع بعض األمثمة التكضيحٌية
 

لمقرآف الكريـ، كيتضٌمف ىذا عٌد الكممات  الرسـ العثمانييجرم العٌد دائمان كفؽ  .ُ
ٌمؿحس األمر في ككذلؾ ،كالحركؼ  .اب الجي

نستند في أبحاثنا إلى المصحؼ المنتشر في العالـ اإلسالمي كفقان لقراءة  .ِ
 .األخرلالمتكاترة كلـ نتفٌرغ بعد الستكشاؼ أكجو اإلعجاز في القراءات  حفص،

، كالذم يعتمد العدد عدد اآليات كفقان لممصحؼ المنتشر في العالـ اإلسالمي .ّ
في عٌد اآليات فمرٌدىا إلى الصحيحة كاؿ أٌما باقي األؽ .آية ِّٔٔىك  الككفي

كما ىي القراءات،  ،ةىي في رأينا تكقيفيٌ ؼ ،تعميـ الرسكؿ، صمى اهلل عميو كسٌمـ
 .كميا إال أٌننا لـ نتفٌرغ بعد لدراستيا

لمقرآف الكريـ في عٌد الحركؼ تجدنا نيمؿ في  إلى الرسـ العثماني ألٌننا نستند .ْ
 .ل الرسـ العثماني بقصد التكضيحعؿاإلضافات التي أضيفت  اإلحصاء

األلؼ الصغيرة التي تيرسـ فكؽ بعض الحركؼ ألنيا دخيمة ال تيحصى : فمثالن 
، كعميو إسمعيؿ: تكتب في المصحؼ ىكذا، مثالن، عمى الرسـ؛ فكممة إسماعيؿ

 .تتألؼ الكممة مف ستة حركؼ، كليس مف سبعة
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 تكضيحات في عٌد الكممات

، مثالن، (في)فحرؼ الجٌر ان في عٌد الكممات؛ يراعى الرسـ العثماني أيض .ٓ
أٌما حرؼ . ييحصى كممة، ألٌنو ييرسـ منفردان غير متصؿ بغيره مف الكممات

ؽي في الرسـ ييؿ، مثالن، فيك الباء ، فيي في الرسـ اهللب: بالكممة التي تميو، مثؿحى
 .كممة كاحدة

: يرسميا ىكذا ألٌف المصحؼ ة كاحدة،تعتبر كمـ يا أييا: عبارة مثؿ: كذلؾ
 يرب :ىكذا ، يرسميا المصحؼيا رب، ككذلؾ عبارة مثؿ يأييا

تتألؼ مف حرفيف رسمان،  مىدَّم : لمشدد حرفان كاحدان، فكممة مثؿالحرؼ ا لحصمي  .ٔ
 .حركؼ أٌما لفظان فيي ثالثة

ليس": كممات مثؿ .ٕ كيٌمما، أكى لىـ، أكى ف أف كقد يىحسي . ىي كممة كاحدة فقط ،"...أكى
عف  في المعنى كفي الرسـ تختمؼ (بتسكيف الكاك)  أكٍ   إلى أفٌ  نمفت االنتباه

فيي أكى أٌما . ترسـ كممة منفصمة، كفييا معنى التخيير "أكٍ "؛ فػ(بفتح الكاك) أكى 
 .ترسـ ممحقة بما بعدىا، كىي ىمزة استفياـ مع كاك العطؼ

 ": ...مالؾ، مالكـ : "ألفاظ مثؿمف الميـ تكضيح كيفٌية إحصاء  .ٖ

ثؿ قكلو كذلؾ في ـً  .أخرلكممة  لكـكممة ك ماتيحصى ؼ، نافية  مات فإذا كاف
".  مف دكف اهلل مف كليٌ  ما لكـ:" تعالى

كممة  مافتحصى الكممة االستفيامٌية المتضٌمنة  ،استفيامٌية ماأٌما إذا كانت 
. كممة كاحدة إحصائناىي في  "مالؾ؟: "جممة مثؿكاحدة؛ ؼ

  
، فيذه العبارة االستفيامٌية "؟ما ليذا الرسكؿ: "قكلو تعالى كالدليؿ عمى ذلؾ ىك

كقد تكرر ىذا في أكثر مف  ."؟ىذا الرسكؿ ماؿً : "في المصحؼ ىكذاتيكتب 
. االستفيامٌية تيمحؽ عندنا بما بعدىا ماأم أٌف . مكضع

 

 الحركؼعٌد ب تتعمؽ تكضيحات
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حرؼ  ألٌف اليمزة رسمت منفردة قبؿ ،أربعة أحرؼ تتكٌكف مف ءامفمثؿ كممة   .ٗ
ياء، فإننا  عمى كاك، أك عمى اليمزة عمى ألؼ، أكلكف إذا رسمت  .األلؼ

 ْ يبدئحركؼ،  ْ كؼءرحركؼ،   ّفإنيا  سأؿ ا حرفان كاحدان، مثؿنحصيو
 . حركؼ

 

ال بٌد مف التنٌبو إلى بعض االختالفات الدقيقة في الرسـ العثماني لمحركؼ؛  
أٌما . ، كلذلؾ تيحصى حرفان منفصالن ، مثالن، ترسـ فييا اليمزة منفردةشيءفكممة 

بالتالي نيحصي اليمزة كالياء  فترسـ فييا اليمزة عمى ياء، ك يبدئكممة مثؿ 
.  حرفان كاحدان 

قكاعد لمرسـ، كبالتالي تختمؼ عندنا عف  كلميمزة عند عمماء الرسـ القرآني
. عالمات الضبط، فنحصي األكلى كال نحصي الثانية

 
، كما يرسميا اآلخرة: تة أحرؼ، لكف كممة مثؿىي س األياـ: كممة مثؿ .َُ

ألنيا كممة  ،بيف الالـ كاأللؼالمصحؼ، فيي سبعة أحرؼ، ألٌف اليمزة ترسـ 
التي ك ،األياـعمى خالؼ اليمزة في كممة  التعريؼ، اؿيضاؼ إلييا ءاخرة 

كيسيؿ فيـ ذلؾ عندما نيجٌرد الكممتيف مف اؿ . عمى األلؼتيرسـ فييا اليمزة 
 .ىي خمسة أحرؼ ءاخرةىي أربعة أحرؼ، ككممة  أياـ؛ فكممة التعريؼ

 

 اإلحصاء كحساب الجٌمؿ
 

ٌمؿ ىي األلؼ يمة حرؼؽ .ُُ . اليمزةقيمة حرؼ  ككذلؾ، (ُ) في حساب الجي
ٌمؿ تفصيؿ خاص، فإفٌ كلحرؼ ا قيمة اليمزة ال تختمؼ باختالؼ  ليمزة في الجي

رسميا منفردة، أك عمى بغض النظر عف  (ُ)فقيمتيا  ،الحرؼ الذم تيرسـ عميو
 .ألؼ، أك عمى كاك، أك عمى ياء
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: ىكذا تيكتب في المصحؼ العثماني أحصاىـ :كممة مثؿ .ُِ  ،  كبالتالي

كىذا . رسمت كذلؾ، ألٌنيا ياءن تحصى النبرة بعد الصاد في حساب الجٌمؿ 
: المصحؼ العثماني ىكذافإنيا ترسـ في  ؛كأمثاليا أحصاىاينطبؽ عمى كممة 

. (دكف نقط) يياأحص
، ألٌنيا ترسـ ىاءن كتمفظ عند ىاءن كذلؾ تحسب التاء المربكطة في نياية الكممة 

.  الكقؼ ىاءن أيضان 
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إحصاءات  

تتعمؽ بسكر القرآف الكريـ 
 
 
 

ترتيب 
 السكرة

الترتيب 
 التراكمي

 اسـ السكرة
عدد 
 اآليات

مجمكع 
اآليات 
 التراكمي

عدد 
 الكممات

مجمكع 
الكممات 

 كميالترا

 29 29 7 7 الفاتحة 1 1

 6145 6116 293 286 البقرة 3 2

 9626 3481 493 200 آل عمران 6 3

 13371 3745 669 176 النساء 10 4

 16174 2803 789 120 المائدة 15 5

 19223 3049 954 165 األنعام 21 6

 22543 3320 1160 206 األعراف 28 7

 23776 1233 1235 75 األنفال 36 8

 26273 2497 1364 129 التوبة 45 9

 28105 1832 1473 109 يونس 55 10

 30022 1917 1596 123 هود 66 11
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 31798 1776 1707 111 يوسف 78 12

 32652 854 1750 43 الرعد 91 13

 33481 829 1802 52 إبراهيم 105 14

 34134 653 1901 99 الحجر 120 15

 35978 1844 2029 128 الّنحل 136 16

 37534 1556 2140 111 اإلسراء 153 17

 39113 1579 2250 110 الكهف 171 18

 40074 961 2348 98 مريم 190 19

 41409 1335 2483 135 طه 210 20

 42578 1169 2595 112 األنبياء 231 21

 43852 1274 2673 78 الحج  253 22

 44902 1050 2791 118 المؤمنون 276 23

 46218 1316 2855 64 الّنور 300 24

 47111 893 2932 77 الفرقان 325 25

 48429 1318 3159 227 الشعراء 351 26

 49579 1150 3252 93 الّنمل 378 27

 51009 1430 3340 88 القصص 406 28

 51985 976 3409 69 العنكبوت 435 29

 52802 817 3469 60 الروم 465 30
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 53348 546 3503 34 لقمان 496 31

 53720 372 3533 30 السجدة 528 32

 55007 1287 3606 73 األحزاب 561 33

 55890 883 3660 54 سبإ 595 34

 56665 775 3705 45 فاطر 630 35

 57389 724 3788 83 يس 666 36

 58247 858 3970 182 الّصافات 703 37

 58979 732 4058 88 ص 741 38

مر 780 39  60151 1172 4133 75 الزُّ

 61369 1218 4218 85 غافر 820 40

 62163 794 4272 54 فصلت 861 41

 63023 860 4325 53 الشورى 903 42

 63853 830 4414 89 الزخرف 946 43

 64199 346 4473 59 الّدخان 990 44

 64687 488 4510 37 الجاثية 1035 45

 65330 643 4545 35 األحقاف 1081 46

 65869 539 4583 38 محمد 1128 47

 66429 560 4612 29 الفتح 1176 48

 66776 347 4630 18 الحجرات 1225 49
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 67149 373 4675 45 ق 1275 50

 67509 360 4735 60 الذاريات 1326 51

 67821 312 4784 49 الطور 1378 52

 68181 360 4846 62 الّنجم 1431 53

 68523 342 4901 55 القمر 1485 54

 68874 351 4979 78 الرحمن 1540 55

 69253 379 5075 96 الواقعة 1596 56

 69825 572 5104 29 الحديد 1653 57

 70297 472 5126 22 المجادلة 1711 58

 70742 445 5150 24 الحشر 1770 59

 71090 348 5163 13 الممتحنة 1830 60

 71311 221 5177 14 الصف 1891 61

 71486 175 5188 11 الجمعة 1953 62

 71666 180 5199 11 المنافقون 2016 63

 71907 241 5217 18 التغابن 2080 64

 72194 287 5229 12 الطالق 2145 65

 72443 249 5241 12 التحريم 2211 66

 72776 333 5271 30 الملك 2278 67

 73075 299 5323 52 القلم 2346 68

 73333 258 5375 52 الحاقة 2415 69

 73550 217 5419 44 المعارج 2485 70
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 73775 225 5447 28 نوح 2556 71

 74060 285 5475 28 الجن 2628 72

 74259 199 5495 20 المزمل 2701 73

 74513 254 5551 56 المدثر 2775 74

 74677 164 5591 40 القيامة 2850 75

 74920 243 5622 31 االنسان 2926 76

 75101 181 5672 50 المرسالت 3003 77

 75274 173 5712 40 النبأ 3081 78

 75453 179 5758 46 النازعات 3160 79

 75586 133 5800 42 عبس 3240 80

 75690 104 5829 29 التكوير 3321 81

 75770 80 5848 19 االنفطار 3403 82

 75939 169 5884 36 المطففين 3486 83

 76045 106 5909 25 االنشقاق 3570 84

 76154 109 5931 22 البروج 3655 85

 76215 61 5948 17 الطارق 3741 86

 76287 72 5967 19 األعلى 3828 87

 76379 92 5993 26 الغاشية 3916 88

 76516 137 6023 30 الفجر 4005 89

 76598 82 6043 20 البلد 4095 90

 76652 54 6058 15 الشمس 4186 91

 76723 71 6079 21 الليل 4278 92
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 76763 40 6090 11 الضحى 4371 93

 76790 27 6098 8 الشرح 4465 94

 76824 34 6106 8 التين 4560 95

 76896 72 6125 19 العلق 4656 96

 76926 30 6130 5 القدر 4753 97

 77020 94 6138 8 البينة 4851 98

 77055 35 6146 8 الزلزلة 4950 99

 77095 40 6157 11 العاديات 5050 100

 77131 36 6168 11 القارعة 5151 101

 77159 28 6176 8 التكاثر 5253 102

 77173 14 6179 3 العصر 5356 103

 77206 33 6188 9 الهمزة 5460 104

 77229 23 6193 5 الفيل 5565 105

 77246 17 6197 4 قريش 5671 106

 77271 25 6204 7 الماعون 5778 107

 77281 10 6207 3 الكوثر 5886 108

 77307 26 6213 6 الكافرون 5995 109

 77326 19 6216 3 الّنصر 6105 110

 77349 23 6221 5 المسد 6216 111

 77364 15 6225 4 اإلخالص 6328 112

 77387 23 6230 5 الفلق 6441 113

 77407 20 6236 6 الناس 6555 114
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