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 منهج علماء السلف القدامى واملعاصرين يف اإلعجاز العددي
 

 سارة بنت فراج بن علي العقالء . د . أ : إعداد 
 أستاذة العقيدة واملذاهب املعاصرة بقسم الدراسات اإلسالمية ـ كلية اآلداب 

 جامعة األمرية نورة بنت عبد الرمحن 
 
 

 نعقد يف جامعة ماليا   مالييياحبث مقدم ملؤمتر اإلعجاز العددي الثالث امل
 م2132سبتمرب  21ـ22: هـ املوافق 3311ذو القعدة  7ـ  6املنعقد بتاريخ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

sami
Typewritten Text

sami
Rectangle

sami
Typewritten Text
307

sami
Typewritten Text
مجلة العلاقات العددية في القرأن الكريمعدد:1 ,ورقة: 20, صفحة 307-365 (2015)

sami
Typewritten Text
                حم  www.7ameem.com



 2 

 املقدمة
 

احلمد هلل الذي أرسل رسوله باهلدى ودين احلق ليظهره على الدين كله وكفى باهلل شهيدا   والصالة 
وعلى آله وصحبه ومن تبعه    الذي انيل عليه القرآن ليكون للعاملني نذيراوالسالم على خامت رسله 

 وبعد ؛ . بإحسان إىل يوم القيامة 
اإلعجاز مصطلح  يفقدميا وحديثا فهذه وريقات خمتصرة سطرت فيها ما تبني يل من منهج السلف 

ية والرياضية املتعلقة ثة   ويعتمد على ذكر العالقات الرقممن املصطلحات احلاد   الذي يعدالعددي 
رأيت أن ملا ميثله هذا املوضوع من أمهية و   نباط دالئل اإلعجاز من ذلك حبروف وآي وسور القرآن واست

احلادث وأن أخص دراسيت فيه ببيان موقف السلف من هذا املصطلح   اجلديد أكتب يف هذا العلم 
 ه عن سأحبث فيو .( اإلعجاز العددي منهج علماء السلف القدامى واملعاصرين يف) : وجعلته بعنوان 

مصطلح اإلعجاز  أساسيات وقواعد مقوالت علماء السلف من املفسرين وغريهم قدميا وحديثا  يف
نظر يف موقف املعاصرين من أكذلك س    من عناية باألعداد وإعطاء مدلوالت خاصة هلا العددي

علماء بعض ذي من أجله عارض عرج على  السبب الأو   هبذا املسمى السلف من هذا املصطلح 
ظر أنمث أخريا س حللها  أحبث يف احتجاجاهتم و أو  هذا املصطلح  وليس مجيعهم ـ  ـ  السلف املعاصرين

غلب عليها دون رفض يف  إمكانية التوفيق بني املمانعني واملؤيدين باإلجابة على تلك االعرتاضات والت
 .هذا املصطلح 

  :أهمية الموضوع 
 آية الرسولالقرآن العظيم بالعددي اإلعجاز  تعلق  العظمى. 
  اجلدل الذي يثور حول هذا املصطلح بني القائلني به واملانعني له. 
 واستخراج موقفهم   ضرورة جتلية مذهب السلف يف هذا املوضوع وذلك جبمع نصوصهم. 

 : أسباب اختياره
  هم يف قبوله بني السلف فضال عن غري  اختلفاإلعجاز العددي مصطلح أن. 
 بعلم جديد ناشئ وضرورة بيان احلق فيهه تعلق. 
 وضرورة بيان يف هذا العصر فيما خيص اإلعجاز العددي  وتناقلها  سرعة انتشار املعلومات

 .فيه  منهج السلف
 : منهج البحث 

وقد  وكذلك املنهج التحليلي   واالستقرائيسيكون املنهج املتبع يف هذا البحث هو املنهج الوصفي 
 :خلطوات التالية يف كتابة البحث سلكت ا
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مجعت النصوص الواردة عن السلف ـ السيما املفسرين منهم القدامى واملعاصرين ـ الواردة  .3
 .أعدادا تفاسري اآليات اليت حوت  يف

 .الشريف عيوت اآليات القرآنية إىل مواضعها وكتبتها برسم املصحف  .2
ا مع ذكر أقوال أئمة احلديث يف خرجت األحاديث النبوية اليت استشهدت هبا من مظاهن .1

 .احلكم عليها 
 .نقلت أقوال العلماء من مصادرها األصلية ما أمكن ذلك  .3
هة نظر مسبقة قبل عدم تبين وجحرصت على و  التيمت باملوضوعية عند حتليل األسباب    .5

  .يف املوضوع الكتابة 
 .ذكرت معلومات الكتاب كاملة عند أول ذكر له  .6
 .واكتفيت بذكر سنة الوفاة عند أول ذكر للعلم خشية اإلطالة    لألعالم مل أترجم  .7

 : أسئلة البحث 
 هل ورد مصطلح اإلعجاز العددي عند متقدمي السلف ؟ 
 ؟آخر سمىا أو أشاروا إليه بلفظه  أو مهل تكلم به السلف قدمي 
 ما موقف معاصري السلف من مصطلح اإلعجاز العددي؟ 
 معاصري السلف يف هذا املصطلح ؟ بعض ما األسباب اليت من أجلها توقف 
 ؟ تبناه من رفض هذا املصطلح  وبني من  هل هناك إمكانية للتوفيق بني 
 : إشكالية البحث 

 : تربز مشكلة البحث فيما يلي 
  االلكرتونية نظرا حداثة ظهور مصطلح اإلعجاز العددي    وسرعة انتشار أحباثه  يف املواقع

 .هذا اليمان لسهولة انتقال املعلومة يف 
  قلة الكتابات العلمية اجلادة يف بيان منهج السلف وموقفهم من هذا املصطلح احلادث. 
  السلف على هذا املصطلح ورفضهم له   واشرتاط بعضهم علماء املعاصرين من حتفظ بعض

 .ضوابط لقبوله 
  وجود بعض املخالفات الشرعية يف بعض أحباث اإلعجاز العددي. 
 يان احلق يف هذا املصطلح وهذا العلم اجلديد الناشئ حاجة املسلمني لب. 
 

 هدف البحث 
منهم ـ يف اإلعجاز السيما املفسرين  واملتأخرين ـ  يهدف البحث إىل بيان منهج السلف املتقدمني

 .العددي وقواعده وأسسه اليت يقوم عليها 
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 :الدراسات السابقة 

تكاد بل ؛ن اليت خصت منهج السلف بالتناول قليلة الدراسات اليت تناولت اإلعجاز العددي كثرية   لك
 : من أمهها و   تكون يف ثنايا املؤلفات أو يف مقاالتوإن وجدت فهي  نادرة تكون 

وتناول هذا      3  فهد بن عبد الرمحن بن سليمان الرومي. دملؤلفه  اجتاهات التفسريكتاب  .3
   .ى سريعة ومل يتعرض له عند القدامبصورة موجية و  املصطلح 

أحباث ألقيت  يف مؤمترات تعرضت للضوابط الواجب مراعاهتا عند الكتابة يف هذا املصطلح  .2
املؤمتر    من أحباث د حممد زكي حممد خضر.أضوابط اإلعجاز العددي    : حبث : ومنها 

 .3991  تركيا –استانبول   حنو فهم عصري للقرآن الكرمي: العاملي الرابع
للمشاركة  فهد بن عبد الرمحن الرومي د.أ:حبث أعده  القران الكرميضوابط اإلعجاز العددي يف .1

اهليئة املغربية لإلعجاز العلمي يف القران  تنظمهيف املؤمتر الدويل لثاين لإلعجاز العددي الذي  به
  . م37/31/2131-36هـ املوافق 9/33/3313-1: والسنة يف الرباط خالل الفرتة

هـ 3312  فقد أضاف يف طبعة عام مصطفى مسلم  د. أ مباحث يف إعجاز القرآن كتاب  .3
  حتدث فيه عن اإلعجاز العددي خالل التاريخ   وتعرض فصال عن اإلعجاز العددي 

 .2لشبهات حوله ونقدها 
 .ولت جانبا من موضوعات هذا البحث تنايف الشبكة العنكبوتية    مقاالت يف مواقع متعددة .5

 باملوضوع  مستقلة سابقة دراسة  بقة   على أين مل أجد هذا ما اطلعت عليه يف الدراسات السا
 .(يف اإلعجاز العددي  ج علماء السلف القدامى واملعاصرينمنه) :  وهوالذي اخرتته 

 : خطة البحث 
 .وخامتة  فصوليف مقدمة ومتهيد وثالثة  البحث جعلت

   بحثومنهج ال  لية البحث  وأسئلة البحث وإشكا سباب اختيارهأما املقدمة ففيها أمهية املوضوع وأ 
 .  والدراسات السابقة  واهلدف منه
 . نبذة موجية عن مصطلح اإلعجاز العددي  ونشأتهو بالسلف    تعريف ال: ويف التمهيد   

 .  صطلح اإلعجاز العدديمف مفسري السلف القدامى من موق : والفصل األول بعنوان 
 .ثالثة مباحث متهيد و وفيه 

 .يف إعجاز القرآن  علماء  السلف القدامى قول : املبحث األول 
                                                 

طبع بإذن رئاسة إدارات البحوث    فهد بن عبد الرمحن بن سليمان الرومي. د. أ: اجتاهات التفسري يف القرن الرابع عشر املؤلف: كتاب  3
 م3916 -هـ3317األوىل :  الطبعةديةإلرشاد يف اململكة العربية السعو العلمية واإلفتاء والدعوة وا

 
 م 122 هـ  234مصطفى مسلم ، دار التدمرية ، الرياض ، . د . مباحث في إعجاز القرآن ، أ 
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 .تفسري احلروف املقطعة عند قدامى السلف : املبحث الثاين 
 .داللة األعداد الواردة يف القرآن وتفسري متقدمي السلف هلا: املبحث الثالث 

 .اإلعجاز العددي  مصطلح من معاصري السلف وقفم: الفصل الثاين 
 : ثالثة مباحث وفيه 
موافقتهم للسلف املتقدمني  يف قوهلم باإلعجاز   وبياهنم ألوجه أخرى من اإلعجاز : ث األول املبح

 .القرآين 
 .موقفهم من تفسري اآليات املشتملة على أعداد : املبحث الثاين 

 .مصطلح اإلعجاز العددي بني القبول والرفض عند علماء السلف املعاصرين : املبحث الثالث 
 .السلف ألجلها يف قبول هذا املصطلح  بعض هم األسباب اليت حتفظأ: الفصل  الثالث 

 :ة مباحث هي أربعو  متهيد وفيه
 .القول على اهلل بال علم  ورما وقع صاحبه يف   بالرأي  أن اإلعجاز العددي  تفسري :املبحث األول
 .ي أصحاب اإلعجاز العدد بعض الذي وقع فيهوالتكلف  الغلو والشطط : املبحث الثاين 

 .االنتقائية يف بعض أحباث اإلعجاز العددي : املبحث الثالث 
 .وحمظورات شرعية يف أحباثهم    وقوع بعض أصحابه يف خمالفات عقدية:  رابعاملبحث ال

 .ة وفيها أهم النتائج والتوصياتمث اخلامت
وصلى اهلل اليلل    نبينهذا وإذ أتقدم هبذا البحث فإين أسأل اهلل التوفيق يف القول والعمل   وأن جي

 .وسلم على نبينا حممد وعلى آله وصحبه وسلم +
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 التمهيد
  التعريف بالسلف: 

بطريقة  قتدونوامل  املتبعون لسنة النيب : يراد بالسلف عند اإلطالق سواء عندهم أو عند غريهم 
شرعية وتقدميها واعتمادها يف مجيع أمورهم   وامللتيمون باألخذ بالنصوص الالصحابة رضوان اهلل عليهم 

 .مصدرا للتلقي 
 3وعند البحث يف معاجم اللغة العربية عن معاين هذه الكلمة جندها تدور حول املضي والتقدم والسبق 

 .وردت يف القرآن الكرمي والسنة النبوية  هبذه املعاين   و 
لدين ويتبع أثره  السلف اسم لكل من يقلد مذهبه الصحيح يف ا( : ) هـ3351ت ) قال التهانوي 

 .  2(كالصحابة والتابعني فإهنم سلف هذه األمة 
والسلف يراد يهم من كان على مذهب السلف وهو ما كان عليه ( : ) هـ 3311ت ) وقال السفاريين  

الدين دون من رمي ببدعة أو شهر بلقب الصحابة الكرام وأعيان التابعني هلم بإحسان وأتباعهم وأئمة 
 .1(غري مرضي 

السلف الصاحل هم الصحابة رضي اهلل عنهم ومن سلك ) (:هـ 3321ت ) ل الشيخ ابن باز وقا
سبيلهم من التابعني وأتباع التابعني من احلنفية واملالكية والشافعية واحلنابلة وغريهم ممن سار على احلق 

ع أمور الدين ومتسك بالكتاب العييي والسنة املطهرة يف باب التوحيد وباب األمساء والصفات ويف مجي
)3. 
رى ألهل السنة واجلماعة وهناك مصطلحات  تلتقي مع خاألشرعية ال مساءهذا اللقب مرادف لألو 

 .أهل احلديث وأهل األثر : مصطلح السلف وهي من أمسائهم ومنها 
تباع الكتاب والسنة واإلمجاع ومقاصد الكتاب والسنة اليت فهمها الصحابة افأهم معامل منهجهم هو 

االعتماد يف االستدالل   و  عون له بإحسان من األئمة    والدعوة إىل الكتاب والسنة والعمل هبماوالتاب
بعيدا عن األهواء  وما أمجعت عليه األمة       وما صح من سنة النيب   على األخذ بالقرآن الكرمي 

                                                 
 -هـ 3199  الفكر دار  عبد السالم حممد هارون: احملقق  القيويين الرازي  أبو احلسني  أمحد بن فارس بن زكريا  معجم مقاييس اللغة  3

 1/95  كتاب السني   باب السني والالم   .م3979
حممد بن علي ابن القاضي حممد حامد بن حمّمد صابر    وسوعة كشاف اصطالحات الفنون والعلومم كشاف اصطالحات الفنون  2

عبد اهلل . د: قل النص الفارسي إىل العربيةن   علي دحروج. د: حتقيق رفيق العجم. د: تقدمي وإشراف ومراجعة  الفاروقي احلنفي التهانوي 
 .3/731  .م3996 -األوىل : الطبعة  بريوت –مكتبة لبنان ناشرون   جورج زيناين. د: الرتمجة األجنبية اخلالدي

بن أمحد بن سامل مشس الدين  أبو العون حممد   لوامع األنوار البهية وسواطع األسرار األثرية لشرح الدرة املضية يف عقد الفرقة املرضية 1
 21   3    م 3912 -هـ  3312 -الثانية : الطبعة  دمشق –مؤسسة اخلافقني ومكتبتها    السفاريين احلنبلي 

إدارة البحوث :   طبع ونشر حممد بن سعد الشويعر: أشرف على مجعه وطبعه     مجوع فتاوى العالمة عبد العييي بن باز رمحه اهلل 3
 9/211 ة السعودية   العلمية باململكة العربي
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الصحابة والتابعني بل يفهمونه كما فهمه أئمتهم  من  ؛ العقول تقصر عن إدراكهيما وآراء العقول ف
نقل على العقل عند توهم   ومن قواعدهم تقدمي الوأتباعهم أهل القرون املفضلة رضوان اهلل عليهم 

ومن  احملكم   ومن قواعدهم رد املتشابه  إىل .وإال فالعقل الصريح ال خيالف النقل الصحيح  ؛التعارض 
ىن الظاهر إىل معىن مرجوح قد حيتمله  قواعدهم رفض التأويل الكالمي الذي هو صرف اللفظ عن املع

النص لكن ال قرينة عليه ذلك أن التأويل عند املتكلمني عامة يقتضي التعارض بني النقل والعقل   ومن 
 تباع و  ولعل أهم قواعدهم هي اال مث تقدمي العقل واختاذه أصال يف التفسري عندهم مقدما على الشرع

  3.2ترك االبتداع 
 

  مصطلح اإلعجاز العددي  ونشأته نبذة موجزة عن: 
تدعي  جمموعاتميكن تقسيم األعداد إىل . ويف القياس العديستعمل يف  كائن رياضيهو   العدد

شكل يكتب به رمي العدد واألرقام حمدودة   ويفرق بني العدد والرقم بأن الرقم   باألنظمة العددية
 .1وعددها عشرة   واألعداد ال هناية هلا 

على يعتمد  ألنه الرقمي اإلعجاز ويطلق عليه ومصطلح اإلعجاز العددي من املصطلحات احلادثة    
 .األرقام

قة ال ميكن العلم الذي يرى أن حروف القرآن الكرمي وكلماته وآياته وسوره رتبت بطري: ) عرف بأنه و  
  3(ألحد أن يأيت مثلها 

ورد يف القران الكرمي من موافقات مبنية على العِد واإلحصاء مما يعجي اخللق عن  ما)إنه: وقيل يف تعريفه 
 .5 ( اإلتيان مثله

استخدام القرآن ألعداد حمددة للداللة على أعداد اآليات يف : وعرف بالنظر إىل اهلدف منه والغاية بأنه 
ومواقع ترتيبها   وما ينشأ عن ذلك من عالقات عددية حمكمة دالة على مصدره وإعجاز ترتيبه  سوره  

6 . 
                                                 

: عبد الرمحن بن حممد بن قاسم الناشر: احملققبن عبد احلليم بن تيمية احلراين   جمموع الفتاوى  تقي الدين أبو العباس أمحد : انظر  3
 61   31/21    م3995/هـ3336: عام النشر  جممع امللك فهد لطباعة املصحف الشريف  املدينة النبوية  اململكة العربية السعودية

 13ـ  11:  دار العقيدة   اإلسكندرية   3995ـ  3336  3السلفية وأعالمها يف موريتانيا شنقيط   الطيب بن عمر بن احلسني   ط 2
  وانظر موسوعة  http://www.yabeyrouth.com/pages/index1964.htmحبث تعريف الرقم والعدد من كتاب أسرار أمل  1

 ويكبيديا عند تعريف العدد 
 /www.kaheel7.comموقع عبد الدامي كحيل  3
 5 ص الرومياإلعجاز    ضوابط  5
 عبد اهلل جلغوم  [النظام العددي يف القرآن الكرمي : هذه املقالة مقطع من دراسة طويلة بعنوان ] 6

  http://www.tafsir.net/vb/tafsir13997/#ixzz1ytzkQOdf: املصدر
http://www.tafsir.net/vb/tafsir13997/#ixzz1ytz9iYxD 

http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%83%D8%A7%D8%A6%D9%86_%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D9%8A&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%AF_(%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D9%8A%D8%A7%D8%AA)
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AC%D9%85%D9%88%D8%B9%D8%A7%D8%AA
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%86%D8%B8%D9%85%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AF%D8%AF%D9%8A%D8%A9&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%86%D8%B8%D9%85%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AF%D8%AF%D9%8A%D8%A9&action=edit&redlink=1
http://www.tafsir.net/vb/tafsir13997/#ixzz1ytzkQOdf
http://www.tafsir.net/vb/tafsir13997/#ixzz1ytz9iYxD
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 . يف األلفاظ  يف املعىن وخمتلفة وهذه التعريفات مجيعها متوافقة
وأن هناك تفاصيل رائعة   يكاد خيلب العقول اعظيم ارياضي اويرى القائلون به أن يف القرآن إعجاز 

 . 3وإعجاز الوزن الرقمي للكلمات وأعدادها    واإلحصاء موضوع األرقام 
 : هي  املستخدمة يف هذا املصطلح  وهناك عدة أنواع من اإلحصاءات

 عه يمج السورة الواحدة   ويف القرآن عدد تكرارات  الكلمة واحلرف يف. 
  تسلسل الكلمة ونسبتها إىل عدد كلمات السورة. 
  كلمات السورة   آية الكلمة ونسبتها إىل عددتسلسل. 
  تسلسل رقم السورة ونسبتها إىل سور القرآن الكرمي. 
  2.الوزن الرقمي للكلمة أو حساب مجلها  

 1طريقة صف األرقام جبانب بعضها اإلحصاء و :  ويستخدمون عدة طرق لبيان اإلعجاز منها
ف يف أو حساب اجلمل واحلرو  عند العرب ويعتمدون على ما مسي بالقيمة الرقمية للحروف 

أجبد هوز حطي كلمن : هو إعطاء كل حرف قيمة حسب ترتيب ورودها وهي و  :حساب أيب جاد
 .سعفص قرشت ثخذ ضظلغ 

   1=   ح  7=   ز 6=   و 5=  ه  3=   د  1=   ج  2=   ب 3= أ : وقيمة اآلحاد 
 . 31:   ي  9= ط

 .ت مث األلوف    وهكذا مث قيمة املئا11:   ل  21: ك : وما بعدها قيمة العشرات 
وملا كان نيول القرآن الكرمي باللغة العربية ويف ): د أنصار مصطلح اإلعجاز العددي  وبقول أح

وقت كان فيه املتخصصون يعرفون حساب اجلمل   فقد كان من معجيات هذا التنييل العظيم 
متّكن من اللغة احتواؤه على معجيات يف هذا احلساب ال يستطيع بشر أن يأيت مثلها مهما أويت من 

العربية ومهما أويت من مواهب حسابية   وكأن القرآن الكرمي يتحدى العلماء يف مجيع أحناء العامل 
وخباصة هؤالء الذين يعرفون حساب اجلمل وغالبيتهم العظمى من بين إسرائيل   ليقول هلم إن هذا 

قراءة والكتابة واحلساب ومع هذا القرآن نيل على نيب أّمي يف أّمة من األمم أّمية ال تكاد تعرف ال
فقد تضّمنت آيات القرآن الكرمي حسابًا ال يستطيع أن يأيت مثله أعظم العلماء   فاعتربوا أيها 

وصدقوا أن هذا الكتاب ( ألهنم أعلم الناس حبساب اجلمل  إسرائيلوخباّصة علماء بين ) العلماء 

                                                 
للغة العربية يف القرآن واإلسالم مقدمة يف رياضيات ألفاظ ومعاين القرآن الكرمي كفرع من رياضيات امن حبث الرياضيات  3

 يسرى أمحد محدى أبو السعود: عبد اهلل والفقري إليه  (2116-3327) الكرمي
estratigy@yahoo.com ،أحمد عبد الهادي الصغير، مراجعة موضوعية ،ahmadsaghir@mail.sy 

   حبث الرياضيات واإلسالم  http://www.yabeyrouth.com/pages/index1964.htmكتاب أسرار إعجاز أمل   2
 http://www.yabeyrouth.com/pages/index1964.htmكتاب أسرار إعجاز أمل  1

mailto:estratigy@yahoo.com
mailto:ahmadsaghir@mail.sy
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نيل عليه هذا   َ ََ ََ  إتباعهالكتاب هو رسول من اهلل   وأّن عليكم العظيم هو من عند اهلل وأن من َأ
ھ  ھ  ے   ے  ۓ  چ  واقرأ إن شئت. أوامره واجتناب نواهيه ليصلح شأن حياتكم وآخرتكم  وإتباع

 .3  397: الشعراءچ ۓ        ڭ  ڭ   ڭ  
 سريًعا؛ دراسة األعداد يف القرآن الكرمي ظاهرة برزت يف العصر احلديث أما عن نشأة هذا العلم فإن  

عند املسلمني قدميا لكنها ال تعد من سوره آياته و أن هناك عناية بإحصاء حروف القرآن و  روال ينك
  وأما ولكن ببطء  أنصاره أنه علم ناشئ ال ييال ينمو ويكرب   يرىضمن أحباث هذا العلم الذي 

ة الرياضية احملسوسة على أمهيته فتنبع من أنه علم قادر على إثبات أن القرآن كالم اهلل ويعطي األدل
 2.أنه ال ميكن ألحد أن يأيت مثل سورة من القرآن 

) السيوطي  ويف ذلك يقول  عند املسلمني ؛العلوم الرياضية يف القرآن الكرمي   قد جاء ذكر لوجودو 
خ إن أوائل السور فيها ذكر مدد وأعوام وأيام لتواري: وأما اجلرب واملقابلة فقد قيل ( : )  هـ 933ت 

أمم سالفة وإن فيها تاريخ بقاء هذه األمة وتاريخ مدة أيام الدنيا وما مضي وما بقي مضروب 
 . 1(بعضها يف بعض 
 .موقف علماء السلف القدامى من مصطلح اإلعجاز العددي : الفصل األول 

  : ثالثة مباحث و  تمهيد وفيه
 .في إعجاز القرآن  القدامى السلف علماء  قول: المبحث األول 
 .السلف قدامى تفسير الحروف المقطعة عند : المبحث الثاني 
 .السلف لهامتقدمي داللة األعداد الواردة في القرآن وتفسير : المبحث الثالث 

 : متهيد 
: املصطلح من العلوم واملصطلحات احلادثة فلعله من نافلة القول  أن يقال  أن هذا  سبق  يف التمهيد  

 ه كمسمى عندهم لبحث عنلن أتعرض ل ولذاالسلف من املفسرين وغريهم    ذكر عند متقدمي له مل يرد
 .وإال ملا أحدث هذا اجلدل   ال يتوقع أن يرد هبذا االسم ألنه 

وإعطاء   وما يدور عليه من تعظيم للعدد   ته اوأساسيسأتناول يف هذا الفصل مفهوم هذا املصطلح 
 . ات هذا العلم ومدى وجودها عند السلفحبث يف مقدمات أو إرهاصأس  و مدلوالت خاصة له

                                                 
2
 /http://ziadamal.maktoobblog.comإعجاز األرقام في القرآن الكريم ، القاعدة األساس في حساب الجمل ،  زياد السلوادي،  
   مرقع عبد الدائم الكحيل الكحيل  ئمادئ يف اإلعجاز العددي عبد الداحوار ه 2
اهليئة : الناشر  حممد أبو الفضل إبراهيم: احملقق  بن أيب بكر  جالل الدين السيوطي عبد الرمحن : املؤلف  اإلتقان يف علوم القرآن 1

  وهذا مل خيل من معارضة عند السلف لكن اهلدف هنا بيان نشأة  3/13اإلتقان    م 3973/ هـ3193: الطبعة  املصرية العامة للكتاب
 .هذا العلم 
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املذكورة يف القرآن الكرمي إشارة أو رمي لشيء  عدادكان لألهل  : سأحبث يف إجابة هذا السؤال  كذلك 
 .. ؟  معني عندهم

 .لتعلقها هبذا املصطلح وضرورة فهمها القرآن الكرمي    أقوال السلف يف إعجازأشري إىل أيضا س
عناية بضبط عدد آيات القرآن الكرمي عند  من 3ما ذكر سابقا يف التمهيد أشري إىل حيسن أن  وهنا

ت )آي القرآن أليب عمرو عثمان بن سعيد املقرئ  البيان يف عد: املؤلفات يف هذا  العلماء   ومن أشهر
 .2(هـ 333

ث حي (هـ 95ت ) وقد بدأ االهتمام باإلحصاءات القرآنية مبكرا يف عهد احلجاج بن يوسف الثقفي
: ال هلم وق (هـ 327ت ) ومالك بن دينار( هـ 311ت )منهم احلسن البصري و أرسل إىل قراء البصرة 

 .1عدوا حروف القرآن
 :في إعجاز القرآن  السلف قول: المبحث األول  

ما من األنبياء نيب إال أعطي من اآليات ما مثله آمن عليه البشر : ) أنه قال   يف الصحيح عن النيب
 . (6()5)(اهلل إيل فأرجو أن أكون أكثرهم تابعاً يوم القيامة أوحاه الذي أوتيته وحياً  وإمنا كان

يف القرآن فقط  وأنه مل يؤت مثل ما أويت من تقدمه ؛بل املراد  يراد هبذا احلديث حصر آية النيب  وال
بآية تبني صدقه إذ  فإنه سبحانه وتعاىل مل يبعث نبيًا إال أنه آيته العظمى اليت اختص هبا دون غريه 

(52:الحديد)    چ ٱ  ٻ  ٻ  ٻچ  :تصديقه ما ال يدل على صدقه غري جائي كما قال تعاىل

ڀ  ڀ   ڀ   ڀ  ٺ                 پٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ    پ  پ  پٹ چ ٹ وأي اآليات البينات  

 چٿ   ٹ     ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ   ڤ  ڦ     ٿٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ
( هـ 721ت ) ـ كما يقول ابن تيمية   وذلك أن الناس كلما قويت حاجتهم إىل الشيء  (33  31:النحل)
فلما كانت حاجتهم إىل معرفة صدق الرسل عظيمة أقام اهلل سبحانه من دالئل  يسر اهلل أسبابه ـ 

وهلذا ال يكاد يوجد مسلم إال قد عرف كثريًا من  صدقهم وشواهد نبوهتم ما يظهر ملن تدبر ذلك  

                                                 
2
  
 –مركي املخطوطات والرتاث   غامن قدوري احلمد: احملقق  عثمان بن سعيد بن عثمان بن عمر أبو عمرو الداين  لبيان يف عّد آي القرآن2

 3/39   م3993 -هـ3333األوىل  : الطبعة  الكويت
األوىل  : الطبعة  حممد أبو الفضل إبراهيم: احملقق  د بن عبد اهلل بن هبادر اليركشي أبو عبد اهلل بدر الدين حمم  لربهان يف علوم القرآنا 1

 239/ 3    ر إحياء الكتب العربية دا  م 3957 -هـ  3176
  صحيح مسلم  كتاب اإلميان  باب وجوب اإلميان برسالة 9/1ح   الفت3193  ح3صحيح البخاري   كتاب فضائل القرآن باب(5)

 .2/316شرح النووي   نبينا حممد 
 .353  النبوات  ابن تيمية 3/311ينظر جمموع الفتاوى  ابن تيمية (6) 
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ومسعها ونقلها إىل غريه خبالف كثري من األحكام املتواترة املتفق على نقلها عند  ات النيب آي
 .(3)العلماء

  وخرقه للعادة يف أسلوبه ومعجية القرآن مستمرة إىل يوم القيامة ( : ) هـ 151ت) وقال ابن حجر 
شيء مما أخرب أنه سيكون يدل  فال مير عصر من األعصار إال ويظهر فيه   ويف بالغته وإخباره باملغيبات

 .3(على صحة دعواه   فعم نفعه من حضر ومن غاب ومن وجد ومن سيوجد 

كثرية ومتنوعة وهي أكثر    الدالة على نبوة حممد واآليات والرباهني)  من آياته 2فهو اآلية العظمى 
 .1(وأعظم من آيات غريه من األنبياء 

ومنها ما هو باق إىل عليهما السالم   آيات موسى وعيسى ما مضى وانقضى ك ا وآيات األنبياء منه
 .بوقوعه  اليوم كالقرآن العظيم   وكالشريعة اإلسالمية   ووقوع ما أخرب النيب 

وكون القرآن آية يظهر من وجوه مجلة وتفصيال ـ كما يقول ابن تيمية ـ أما اجلملة فهو ما جاء من 
 .(13:الطور)چ ٿ  ٹ  ٹ         ٹ    ٿ  ٿ چ  :  قال تعاىل التحدي باملعارضة 

فليأت قائلو ذلك له من املشركني بقرآن مثله فإهنم من أهل لسان حممد ( : )هـ 131 ت) قال الطربي
  أن يأتوا مثل الذي أتى به حممد ولن يتعذر عليهم  3( تقوله واختلقه  . 

ي ختلق اْلُقْرآَن ِمْن تلقاء أ :) 11: لطورا)چٺ  ٺ    ٺ     ٺڀ  ڀ  ڀچ ( : هـ 531 ت)وقال البغوي
  ْل اَل يُؤمنونوا  بَ ذلك إاّل يف الكذب وليس اأْلَمر كما زعمتكّلف القول  وال يستعمل : لنـَْفسه  َوالتـََّقو 

 .ْرآِن اْسِتْكَبارًابِاْلق

                                                 

 .3/229  1/271  ابن تيمية   مطابع اجملد    ينظر اجلواب الصحيح (3)
رقم    3179بريوت   -دار املعرفة : الناشر  ن علي بن حجر أبو الفضل العسقالين الشافعيأمحد ب   الباري شرح صحيح البخاري فتح 3

 حمب الدين اخلطيب: قام بإخراجه وصححه وأشرف على طبعه  حممد فؤاد عبد الباقي: كتبه وأبوابه وأحاديثه
 7/9  عبد العييي بن عبد اهلل بن باز: عليه تعليقات العالمة

أما لفظ للفظ موجودا يف الكتاب والسنة و يقول ابن تيمية أدل على املقصود من لفظ املعجية وهلذا مل يكن هذا ا التعبري بلفظ  آية كما2
  71ـ  3/67اجلواب الصحيح : انظر . املعجي فإمنا أعجي غريه

 3/67 الصحيح   ابن تيمية    اجلواب 1
مؤسسة   أمحد حممد شاكر: احملقق  ن غالب اآلملي  أبو جعفر الطربي حممد بن جرير بن يييد بن كثري ب  جامع البيان يف تأويل القرآن3

 22/321تفسري الطربي  م 2111 -هـ  3321األوىل  : الطبعة الرسالة
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  أي مثل القرآن يف  .(43:الطور)چ ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ         ٹ   چ  :احلُْجََّة فـََقالَ  مُث أَْلَيَمُهم 
 3.نظمه َوُحْسِن بـََيانِِه  ِإْن كانُوا صاِدِقنَي  أن حممدا تقّوله من تلقاء  نـَْفِسهِ 

. فهي عبارة عن كذب خمصوص. قال عن الغري إنه قاله: تـََقوََّلُه معناه( : )هـ 532ت )وقال ابن عطية 
ماثلة املطلوبة منهم هي يف النظم والرصف فـَْلَيْأتُوا حِبَِديٍث ِمْثِلِه وامل: مث عجيهم تعاىل بقوله

  فقال   واختلف الناس هل كانت العرب قادرة على اإلتيان مثل القرآن قبل جميء حممد.واإلجياز
مل تكن قط قادرة وال يف قدرة البشر : يسمون أهل الصرفة كانت قادرة وصرفت  وقال اجلمهور: شداد

فإذا ترتبت .سيان والسهو واجلهل واهلل تعاىل حميط علمه بكل شيءألن البشر ال يفارقه الن. أن يأيت مثله
 (.2وذلك متعذر يف البشر. اللفظة يف القرآن  علم باإلحاطة اليت يصلح أن تليها وحيسن معها املعىن

أي افتَـَعل  ) 11: الطور)چ  ٺ  ٺ    ٺ     ٺڀ  ڀ  ڀچ :  :قوله تعاىل : ) (هـ 597) وقال ابن اجلوزي
َبْل أي ليس األمر كما  تكلُّف القول  وال يستعمل إاّل يف الكذب : ن تِلقاء نـَْفسه؟ والتَّقوُّلم القرآن

 .(1ه يف َنْظمه وُحسن بيانهفـَْلَيْأتُوا حِبَِديٍث مثل. باراً زعموا ال يـُْؤِمُنوَن بالقرآن استك
النياع  ولذلك سبب عما  طالبهم باملعارضة ألهنم إذا عارضوه مثله انفصل( : )هـ 115) وقال البقاعي 

أي { فليأتوا}: مضى قوله تكذيبًا هلم يف قوهلم هذا الذي أظهروه بألسنتهم يوقفون به غريهم عن اخلري
أي كالم مفرق جمدد إتيانه مع األوقات ال تكلفهم أن يأتوا به مجلة { حبديث}على تقدير أرادوه 

املغيبات مما كان أو يكون على ما هي عليه أي القرآن يف البالغة وصحة املعاين واإلخبار ب{ مثله}
وملا كان املقصود هنا مطلق التعجيي للمكذبني ال بقيد االجتماع كما يف سبحان ألن نيول هذه .واحلكم

 (3أوائل ما نيل  حتداهم باإلتيان باملثل يف التنجيم والتطبيق على الوقائع سوراً أو آيات أو دون ذلك

ڀ   ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹ  چ  :   يف قوله تعاىل ابن عطية يقولو 

 (11: اإلسراء)چ ٹ  ٹ  ڤ  ڤ     ڤ  ڤ  ڦ  

                                                 
احملقق   حممد بن الفراء البغوي الشافعي  حميي السنة   أبو حممد احلسني بن مسعود بن  تفسري البغوي= معامل التنييل يف تفسري القرآن   3
 (295/ 3)   هـ 3321األوىل   : الطبعة  بريوت–دار إحياء الرتاث العريب   بد الرزاق املهديع: 
 
2
طية األندلسي احملاريب أبو حممد عبد احلق بن غالب بن عبد الرمحن بن متام بن ع  تفسري ابن عطية احملرر الوجيي يف تفسري الكتاب العييي 
 (392/ 5)هـ   3322 -األوىل : الطبعة بريوت –ر الكتب العلمية دا  عبد السالم عبد الشايف حممد: احملقق  
عبد الرزاق املهدي  دار الكتاب العريب : احملقق  زاد املسري يف علم التفسري  مجال الدين أبو الفرج عبد الرمحن بن علي بن حممد اجلوزي ـ 1
  3/379  3322 –األوىل : بريوت الطبعة –
دار الكتاب اإلسالمي  القاهرة   إبراهيم بن عمر بن حسن الرباط بن علي بن أيب بكر البقاعي   والسور نظم الدرر يف تناسب اآليات  3
  (39 /25)  
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فنيلت هذه اآلية املصرحة بالتعجيي  املعلمة بأن مجيع اخلالئق لو تعاونوا إنسا وجنا على ذلك مل  (
ة ذلك اإلحاطة اليت ال يقدروا عليه  والعجي يف معارضة القرآن إمنا وقع يف النظم والرصف ملعانيه  وعل

 .3(يتصف هبا إال اهلل عي وجل  والبشر مقصر ضرورة باجلهل والنسيان والغفلة وأنواع النقص
ْخَباِر َعِن اْلُغُيوِب  َوُهَو كالم يف أعلى طبقات  معجي)فَاْلقرآن    اَل ُيْشِبُه   لبالغة ايف النَّْظِم َوالتَّْألِيِف َواإْلِ

ُر خَمُْلوٍق َوَلْو َكاَن خَمُْلوقًا ألتوا مثلهَكاَلَم اخْلَْلِق  أِلَ   .(2نَُّه َغيـْ

ٻ  پ  پ    پ  پ    ٻٱ   ٻ   ٻچ :حتداهم بعشر سور مثله مفرتيات فقال تعاىل مث إنه 

  ) 31: هود)چٿ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ   

أن يأيت مثله وال بعشر  وأنه ال يستطيع أحد إعجاز القرآنبني تعاىل ( : ) هـ 773ت ) قال ابن كثري 
 . 1(سور مثله وال بسورة من مثله ألن كالم الرب تعاىل ال يشبه كالم املخلوقني 

قل فأتوا أنتم يف معارضيت بعشر سور مثله يف البالغة مفرتيات بيعمكم ودعواكم ) : وقال ابن اجلوزي 
  3(املعارضة إن كنتم صادقني يف قولكم افرتاه وادعوا من استطعتم من دون اهلل إىل املعاونة على

كفاك حجة على حقيقة ما أتيتهم به وداللة على صحة نبوتك هذا القرآن من سائر ): وقال الطربي 
اآليات غريه إذ كانت اآليات إمنا تكون ملن أعطيها داللة على صدقه لعجي مجيع اخللق عن أن يأتوا 

 .5(ة عن أن يأتوا مثله مثلها   وهذا القرآن مجيع اخللق عجي 

ڱ  ڱ      ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ   ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ٹ ٹ چ ؛داهم بسورة واحدة منه مث حت

ڭ  ۇ  ۇ      ۆ  ۆ  ۈ    ڭہ  ہ  ہ  ھ  ھ   ھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ

 (11  17: يونس)       چۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ              ۉ
كما قال املفسرون املقام الثالث يف التحدي وهلذا آمن من فنفى احتمال افرتائه وهذا يف مكة   وهذا  

آمن منهم ما عرف من بالغة هذا الكالم وحالوته وجيالته وطالوته كما عرف السحرة لعلمهم بفنون 

                                                 
 1/311احملرر الوجيي  3
 (363/ 1)إحياء الرتاث  -تفسري البغوي ) 2
عرفة   بريوت   لبنان   الطبعة اخلامسة   دار امل يوسف مرعشلي ـ : قدم له إمساعيل بن كثري القرشي الدمشقي  القرآن العظيم   تفسري  1

3332   2/355 
 163/ 2زاد املسري  3
 35/221الطربي  5
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صدر إال عن مؤيد مسدد مرسل من اهلل وأن هذا ال يستطاع السحر أن هذا الذي جاء به موسى ال ي
 3.لبشر إال بإذن اهلل 

ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ې  ى  ى   ائ  ائ   ەئ  ەئ  وئ  چ :اد التحدي باملدينة فقال مث أع

وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ   ۆئ  ۈئ                ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ  ی   ی   ی  ی  جئ  

 (5٢،52:البقرة)چ  ىئ  يئ    مئحئ
يت بربهان أن يأ:  ألنكم تعلمون أن حجَة كّل ذي نبّوة على صدقه يف دعَواه النبوة):  وقال الطربي

على صدقه  وبـُْرهانه على حقيقة نبوته    وأّن ومن حجة حممد . يَعجي عن أن يأيَت مثله مَجيُع اخللق
َعجُي مجيعكم ومجيع من تستعينون به من أعوانكم وأنصاركم  عن أن تَأتوا  -ما جاء به من عندي 

فقد علمتم  - حة والبالغة والذَّرابة  الفصاوأنتم أهل الرباعة يف-وإذا َعجيمت عن ذلك . بسورٍة من مثله
كما كاَن برهاُن من َسلف من ُرسلي وأنبيائي على صْدقه  . أن غريكم عما َعجيمت عنه من ذلك أْعجيُ 

 .2(.وُحجتُه على نبوته من اآليات  ما يَعجي عن اإلتيان مثله مجيُع خلقي
َا فَِإْن ملَْ تـَفْ : أن قوله  اوابن اجلوزي وغريمه البغويويؤكد  َعُلوا  ِفيَما َمَضى َوَلْن تـَْفَعُلوا  أَبًَدا ِفيَما بَِقَي  َوِإمنَّ

ْعَجاز    13.اأعظم داللة على صحة نُبوَّة نبينا  ألنه أخرب أهنم ال يفعلون  ومل يفعلو  َِ  قَاَل َذِلَك لِبَـَياِن اإْلِ
فإنه مع وجود ن عليها لفعلوها فتحداهم باملعارضة مرة بعد وهي تبطل دعوته فمعلوم أهنم لو كانوا قادري)

هذا الداعي التام املؤكد إذا كانت القدرة حاصلة وجب وجود املقدور ـ وهذا أبلغ من اآليات اليت يتكرر 
 .5(جنسها كإحياء املوتى فإن هذا مل يأت بنظريه 

بعة ويرجعها إىل أر  (هـ 533ت) جيمعها القاضي عياضووجوه إعجاز القرآن عند السلف كثرية متنوعة 
: وجودة إجيازه وبالغته اخلارقة عادة العرب   وثانيها حسن تأليفه والتئام كلمته وفصاحته : أوجه هي 

ما انطوى : صورة نظمه العجيب واألسلوب املخالف ألساليب العرب ومناهج نظمها ونثرها   وثالثها 
خبار القرون ما أنبأ به عن أ: ا   ورابعها مل يكن ومل يقع فوجد كما أخرب عليه من اإلخبار باملغيبات  وم

إن هذه الوجوه بينة  ال نياع فيها    : ال يقتصر على هذه الوجوه بل يقول على أن القاضي  السالفة   

                                                 
 2/312تفسري ابن كثري  3
 3/171الطربي  2
 3/93البغوي  1
 33/ 3)زاد املسري يف علم التفسري  3
 3/73اجلواب الصحيح  5
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قبل نبوته    مجعه لعلوم ومعارف مل تعهد العرب عامة وال حممد : ويضيف إليها أوجه أخرى منها 
 3.خاصة معرفتها 

ن جهة البالغة يف داللة اللفظ على املعىن   ومن جهة معانيه اليت أمر هبا من جهة النظم وم فهو معجي
 .. ومعانيه اليت أخرب هبا 

ومن تدبر القرآن وجد فيه من وجوه :) يقول ابن كثري وال يقصرون اإلعجاز على هذه الوجوه السابقة ف
 . 2(اإلعجاز فنونا ظاهرة وخفية من حيث اللفظ ومن جهة املعىن

كل ما ذكره الناس من  )ويرى أن    يف إعجاز القرآن الناس  تيمية يصحح مجيع مقاالت بل نرى ابن
ويوجه قول املعتيلة يف  .1(الوجوه هو حجة على إعجازه وال يناقض ذلك بل كل قوم تنبهوا ملا تنبهوا له 

ه إذا قدر أن إن هذا يقال على سبيل التقدير وهو أن ) :أن القرآن معجي بالصرفة مع تضعيفه له فيقول 
ويقول . 3(هذا الكالم يقدر الناس على اإلتيان مثله فامتناعهم مجيعا من أبلغ اآليات اخلارقة للعادات 

فإن كانوا قادرين ومل يعارضوه بل صرف اهلل دواعي قلوهبم ومنعها أن تريد معارضته مع هذا التحدي  ):
على أنه يؤكد أن الصواب ( من أبلغ اخلوارق  العظيم أو سلبهم القدرة اليت كانت فيهم قبل حتديه فهذا

 5.أن اخللق كلهم عاجيون عن معارضته 
أن القرآن معجي يف نفسه ال يستطيع البشر معارضته ولكن هذه  مع تأكيده ويؤيده ابن كثري يف هذا 

 .6(على سبيل التنيل واجملادلة واملنافحة عن احلق ) :  الطريقة تصلح ـ كما يقول ـ
أوجه إعجاز  القرآن عند متقدمي السلف كثرية ومتنوعة   وال يرون أهنا متعارضة   بل إهنم  فاخلالصة أن

وهنا . مع تضعيفهم لقول املعتيلة فإهنم يوجهونه ؛ بل يقبلونه إذا كان على سبيل التنيل واجملادلة والدعوة 
ه أم نيقبلو س املصطلح ظهر يف وقتهم هل كانوا ترى ماذا  سيحدث لو كان هذا: يربز تساؤل  

  سيعرتضون ويرفضون ؟
إن قول السلف بإعجاز القرآن ال يعين فتح الباب على مصراعيه لكل من ادعى :أخريا بقي أن نقول 

 خطأ من قال باشتمال القرآن يبني( هـ 791ت )نص للشاطيب وهذا  اشتمال القرآن على مجيع العلوم 
احلد  فأضافوا  القرآن يف الدعوى على من الناس جتاوزوا  ان َكِثري إ): على علوم دنيوية ؛ قال رمحه اهلل  

  ( أي الرياضيات واهلندسة ) والتعاليم إليه كل علم يذكر للمتقدمني أو املتأخرين  من علوم الطبيعيات 
                                                 

 –دار الفيحاء   مرون اليحصيب السبيت  أبو الفضل ع عياض بن موسى بن عياض بن: املؤلف الشفا بتعريف حقوق املصطفى 3
 وما بعدها  3/511الشفا   هـ 3317 -الثانية : الطبعة عمان

 61/ 3ابن كثري  2
 3/75اجلواب الصحيح   1
  3/76اجلواب الصحيح  3
 76/ 3اجلواب الصحيح  5
 3/61تفسري ابن كثري  6

http://www.ana-salafi.tk/vb/showthread.php?t=1382
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الناظرون من هذه الفنون وأشباهها  وهذا إذا عرضناه على ما  ما نظر فيه واملنطق  وعلم احلروف  ومجيع
بالقرآن   فإن السلف الصاحل من الصحابة والتابعني ومن يليهم كانوا أعرف تقدم مل يصح  وإىل هذا 

  .3(املدعى من هذا وبعلومه وما أودع فيه  ومل يبلغنا أنه تكلم أحد منهم يف شيء
 :الحروف المقطعة عند السلف تفسير: المبحث الثاني 

 بدون املكرر  يذكر ابن كثري وهي كما   وردت احلروف املقطعة يف أوائل بعض السور يف القرآن الكرمي
 . 2نص حكيم قاطع له سر: جمموعة  يف قول 

  فمنهم من فسرها  ؛  على رأيني يف اجلملة  قطعة يف أوائل السوراختلف املفسرون يف احلروف املو   
والذين فسروها اختلفوا يف تفسريها بني قائل  قال هي مما استأثر اهلل بعلمه   من مل يفسرها بل ومنهم

 .قسم أقسم اهلل به : من أمساء اهلل   وقال ابن عباس  أهناإهنا أمساء للسور   أو 
 والصواب من القول عندي يف تأويل مفاِتح السور  اليت هي حروف: وقالذكر ابن جرير هذه األقوال 

فيجعلها كسائر الكالم املّتِصل  -أّن اهلل جّل ثناؤه جعَلها حروفًا مقطَّعة ومل يِصل بعَضها ببعض : املعجم
 . 1ألنه عي ذكره أراد بلفِظه الداللَة بكل حرف منه على معان كثرية  ال على معىن واحد -احلروف 

كلَّ حرف منه بعُض حروِف كلمٍة تامة      يف أنّ "أنا اهلل أعلم"هو بتأويل  :أمل قال :  وذكر من املعاين 
 فيهاالداللة على اآلجال فاأللف  كذلك   ر أن من معانيهاأشاو .استـُْغيِنَ بداللته َعلى مَتامه عن ذكر متامه

الداللَة على أَجِل تعين والالم . ل واحًدا  إذا كانت األلف يف حساب اجُلمعلى أَجِل قوٍم أنه سنة الداللة
 . الداللَة على أَجِل قوم أنه أربعون سنةفيها وامليم . ةقوم أنه ثالثون سن

التسعة والعشرين حرفا  دارت فيها األلسن   منالثالثة هذه األحرف :  (هـ 91ت )  وقال أبو العالية
كلها ليس منها حرف إال وهو مفتاح اسم من أمسائه وليس منها حرف إال وهو من آالئه وبألالئه  

 .ة أقوام وآجاهلم ا إال وهو يف مدوليس منه
هّن حروف من حروف : فهذا األثر عن أيب العالية يوافق من قال إهنا دالة على حساب اجلمل وقالوا 

للحروف املقطَّعة معىًن يُفهم سوى حساب  فليسحساب اجُلمَّل دون ما خالف ذلك من املعاين  
 .اجُلمَّل

چ  وهو يتلو فاحتة سورة البقرة برسول اهلل ر م بن أْخطب ياسر ابأن أ وغريه الطربي واستدلوا ما رواه

ّي بَن أخطب من يَهوَد فأتى أَخاه ُحيَ   (2 – 3: البقرة)  چڀ   ڀ    پپ  پٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ   پ
                                                 

دار ابن   أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان: احملقق  غرناطي الشهري بالشاطيب إبراهيم بن موسى بن حممد اللخمي ال    املوافقات3
  (321ـ  327/ 2)   م3997/ هـ3337الطبعة األوىل : الطبعة  عفان

 3/11ابن كثري تفسري  2
 (223/ 3)ت شاكر   الطربي   جامع البيان  1
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أنت : فقالوا( امل َذِلَك اْلِكَتابُ )لقد مسعُت حممًدا يتلو فيما أنيل اهلل عي وجل عليه  ون واهللمتعل: فقال
يا :   فقالوافمشى ُحَييُّ بن أخطب يف أولئك النَّفر من يهوَد إىل رسول اهلل : الق! نعم: مسعته؟ قال

: فقالوا! بلى: ؟ فقال رسول اهلل "أمل ذلك الكتاب"حممد  أمْل يذُكْر لنا أنك تتلو فيما أنيل عليك
  ما نعلمه بنيَّ لقد بعث اهلل جل ثناؤه قبلك أنبياء: قالوا! نعم: ؟  قال أجاءك هبذا جربيُل من عند اهلل

ة ملكه وما أْكل أمَّته غريَك ُحيّي بن أخطب  وأقبَل على من كان معه فقال : فقال! لنيّب منهم  ما مدَّ
أفتدخلون يف دين َنيّب إمنا . األلف واحدة  والالم ثالثون  وامليم أربعون  فهذه إحَدى وسبعون سنة: هلم

يا حممد  هل مع :   فقالمث أقبَل على رسول اهلل : لمّدة ُملكه وأْكل أّمته إحدى وسبعون سنة  ؟ قا
هذه أثقُل وأطوُل  األلف واحدة  والالم ثالثون  : قال(.أملص: )ماذا؟ قال: قال! نعم: هذا غريُه؟ قال

! نعم: هل َمع هذا يا حممَّد غريه؟ قال. وامليم أربعون  والصاد تسعون  فهذه مائة وإحدى وستون سنة
األلف واحدة  والالم ثالثون  والراء مائتان  فهذه . هذه واهلل أثقُل وأطولُ : قال(. لرأ: )ماذا؟ قال: قال

فهذه واهلل أثقل :   قال( أملر)نعم  : هل مع هذا غريُه يا حممد؟ قال: إحدى وثالثون ومائتا سنة  فقال
مث .بعون ومائتا سنةوأطوُل  األلف واحدة  والالم ثالثون  وامليم أربعون  والراء مائتان  فهذه إحدى وس

فقال أبو ياسر .مث قاموا عنه  لقد لُبِّس علينا أمرك يا حممَّد  حىت ما ندري أقليال أعطيَت أم كثريًا؟: قال
ْدريكم لعلَّه قد مُجع هذا كله حملمد  إحدى يُ ما  :ألخيه ُحيي بن أخطب  وملن معه من األحبار

ون  ومائتان وإحدى وسبعون  فذلك سبعمائة وسبعون  وإحدى وستون ومائة  ومائتان وإحدى وثالث
ڳ   ڳ    ڳ  چ :وييعمون أّن هؤالء اآليات نيلت فيهم! لقد تشابه علينا أمره: فقالوا! سنة وأربع وثالثون

ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ   ھ    ۀڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ   ڻ  ڻ

ې  ې       ېۉ  ۉ  ۆ  ۈ  ۈ    ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ       ۅ   ۆڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ڭے  ے  ۓ  ۓ

 .( 7: آل عمران) چې   ى  ى  

وأنه يستخرج من ذلك   واألزمنة  وضعف ابن كثري اليعم بأن هذه احلروف تدل على معرفة املدود 
 ت)  وذكر أن هذا األثر مداره على حممد بن السائب الكليبأوقات احلوادث والفنت واملالحم    

به   مث كان مقتضى املسلك إن كان صحيحا أن حيسب ما لكل وهو ممن ال حيتج ما انفرد   ( هـ336
 .  3وأعظم حرف من احلروف األربعة عشر وذلك يبلغ منه مجلة كثرية وإن حسبت مع التكرار فأطم

وأن اخللق   أن هذه احلروف فيها بيان إلعجاز القرآن  : من احملققني  اوغريمهورجح ابن تيمية وابن كثري 
مع أنه مركب من هذه احلروف املقطعة   وهلذا يف كل سورة افتتحت هبذه   ثله عاجيون عن معارضته م

 2.لة على عظمته الدالاحلروف فال بد أن يذكر فيها االنتصار للقرآن و 

                                                 
 وما بعدها  3/11ابن كثري  3
 3/11تفسري ابن كثري  2
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ويربط بني معاين السور اليت استفتحت هبا   ولطيفة تتعلق هبذه احلروف ويشري ابن القيم إىل حكمة 
تأمل سر أمل كيف اشتملت هذه احلروف الثالثة على أصول خمارج ): فيقول  ؛وخمارج هذه احلروف 

عليها دار كالم األمم األولني واآلخرين مع تضمنها سرا   احللق واللسان والشفتني وهي  ؛احلروف 
فاشتملت األحرف الثالثة على البداية . وامليم النهاية  والالم التوسط  أن لأللف البداية  :عجيبا وهو
وكل سورة استفتحت هبذه األحرف الثالثة فهي مشتملة على بدء اخللق    واسطة بينهماوالنهاية وال

فمشتملة على ختليق العامل وغايته وعلى التوسط بني البداية والنهاية من التشريع   وهنايته وتوسطه
 .(فتأمل ذلك يف البقرة وآل عمران وتنييل السجدة وسورة الروم ؛واألوامر

رة مبنية على الكلمات القافية من و والس( ق )ومن ذلك ): ملعىن وصفة احلرف مث يضيف جامعا بني ا
ذكر اخللق وتكرير القول ومراجعته مرارا والقرب من ابن آدم وتلقي امللكني قول العبد وذكر الرقيب وذكر 

يف البالد السائق والقرين واإللقاء يف جهنم والتقدم بالوعيد وذكر املتقني وذكر القلب والقرون والتنقيب 
وذكر القيل مرتني وتشقق األرض وإلقاء الرواسي فيها وبسوق النخل والرزق وذكر القوم وحقوق الوعيد 
ولو مل يكن إال تكرار القول واحملاورة وسر آخر وهو أن كل معاين هذه السورة مناسبة ملا يف حرف 

 .(القاف من الشدة واجلهر والعلو واالنفتاح
 .3(طرة من حبر من بعض أسرار هذه احلروف واهلل أعلموهذه ق: )مث يعقب بقوله 

فهكذا تبني أن احلروف املقطعة عند متقدمي السلف دالة على حكم عظيمة   ومرتبطة بإعجاز القرآن 
 .  وكانوا يستخرجون اللطائف منها 

  .داللة األعداد الواردة في القرآن وتفسير السلف لها : المبحث الثالث 
ولتوضيح  . ات عديدة فيها تصريح بذكر أعداد معينة بعضها مفرد وبعضها مركبجاء يف القرآن آي

 وجالء  منهج مفسري السلف القدامى من األعداد ودالالهتا عندهم قمت بتتبع تلك اآليات 
هل وجدت بوادر هلذا النوع من اإلعجاز عند السلف : ومراجعة تفاسري السلف هلا لإلجابة عن السؤال

 2أم مل توجد ؟
التعليق على األعداد تلك اآليات و  السلف هلم مسالك عدة يف تفسري وظهر يل من خالل االستقراء أن

ترك التعليق على العدد    أو الربط بني : أربعة  مسالك  هي ويتلخص يف  .يف القرآن الكرمي  الواردة
 دد يف استخراج واستنباطاستخدام الع: وأخرياعدد وعدد   أو اإلشارة إىل حكمة ورود العدد املعني  

  . مطلوب معني 
 :  وإليك التفصيل
 : ترك التعليق على العدد : املسلك األول 

                                                 
 (373/ 1)دار الكتاب العريب  بريوت  لبنان   حممد بن أيب بكر بن أيوب بن سعد مشس الدين ابن قيم اجلوزية   لفوائد  بدائع ا 3
 العمل الذي قمت به تتبع تفاسري السلف جلميع اآليات الوارد ذكر أعداد فيها ابتداء من سورة البقرة إىل سورة الناس  كان 2
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وما ورد فيها من أعداد   مث يشرحوهنا ويفسروهنااليت جاء ذكر األعداد فيها يورد السلف اآلية كثريا ما 
مثلة ذلك ما جاء يف تفسري قوله ومن أ ؛ تفاسريهم  يفوكان هذا هو الغالب  فإهنم ال يلتفتون إليه   

ې  ې          ېۋ  ۋ  ۅ   ۅ  ۉ    ۉ  ې  ٴۇۇ  ۇ  ۆ  ۆ     ۈ  ۈ   ڭۓ  ڭ  ڭ  ڭچ  :تعاىل 

ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ  ی        ی   ی  ی    جئ    ېئى  ى  ائ  ائ  ەئ  ەئ  وئ  وئ   ۇئ  ۇئ  ۆئ   ۆئ  ۈئ  ۈئ

ىث  يث   حج  مج  جح   مح   جخ    مثجث  ىت  يت  متىئ  يئ  جب  حب  خب  مب   ىب  يب  جت   حت                 خت  مئحئ

 يف تفسريمها هلذه اآلية  فنرى الطربي وابن كثري ( 396: البقرة)چ     جس  حس  خس  مس  حص  مص  جض    مخحخ
املناسك قبل  أيامأي يف   من مل جيد اهلدي يصوم ثالثة أيام يف احلج  أنيذكران احلكم الشرعي يف 

أهنا تأكيد    أو أمر بإكماهلا وإمتامها   ب فسروهنا ي (ىت  يت  جث )وقولهحيرم  حني  أو من   عرفة
 .3أو أهنا جميئة عن اهلدي 

  ٺٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀ    ٺ  ٺ  ٺ  ٻٱ  ٻ   ٻ چ :وأما قوله تعاىل 

 (397: البقرة )چڦ   ڦ  ڦ  ڦٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹٿ  ٿ  ٿ  ٿ   ٹ  ٹ
 . 2وذكروا اخلالف يف اإلحرام باحلج يف غري هذه األشهر احلج حج أشهر معلومات  " فقد قاال فيها 
پ  پ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀ     ٺ  ٺ  ٺ   ٺ    پٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  چ: وكذلك قوله 

مل يتعرض السلف للفظ  (211: البقرة)چ ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ   ڤ     ٹٿ  ٹ  ٿٿ     ٿ
قال الطربي  .هي أيام عشر ذي احلجة  إن هذه األيام هي أيام التشريق   واملعلومات: معدودات وقالوا 

 .1ذكروا اهلل بالتوحيد والتعظيم يف أيام حُمَصيات  وهي أيام َرمي اجلمارا : 
مل يعلقوا على  (226: البقرة)چ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ    ٹٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ    ٹ  ٹچ :وقوله تعاىل 

 3.  ومل يذكروا حكمة يف كونه علق احلكم باألربعة أشهر العدد
ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ   ڎ  ڈ  ڈ            چڃ  ڃ     چ  چ  چچ  :وقوله 

ں  ں     ڱڳ  ڳ  ڱ   ڱ  ڱ  ڳک  ک  ک   گ  گ  گ     گ  ڳ  کژ  ژ  ڑ   ڑ

                                                 
 3/233بن كثري تفسري ا   ا3/233   3/69تفسري الطربي  3
 3/239  ابن كثري  3/365تفسري الطربي  2
زين الدين عبد الرمحن بن أمحد بن   (اجلامع لتفسري اإلمام ابن رجب احلنبلي) : وانظر   3/239  ابن كثري  3/211تفسري الطربي  1

 -دار العاصمة   ارق بن عوض اهلل بن حممدأيب معاذ ط: مجع وترتيب رجب بن احلسن  الَسالمي  البغدادي  مث الدمشقي  احلنبلي 
 3/353 م 2113 - 3322األوىل : الطبعة اململكة العربية السعودية

 3/271تفسري ابن كثري  3
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أشاروا إىل أن األمة خترج إمنا و    للعدد  مل  يتعرض مفسرو السلف ( 221: البقرة)چڻ  ڻ  ۀ    ڻڻ
 3.األئمة األربعة  من هذا العموم عند

ۇ   ۇ      ۆ  ۆ   ۈ    ڭۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ےھ  ھ  ھ   ھ  ے  چ : وقوله 

ۆئ     ۇئەئ  وئ  وئ  ۇئ  ەئې  ې   ې  ې  ى  ى  ائ  ائ  ۉۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ٴۇۈ

ی   ی  ی  جئ  حئ  مئ  ىئ  يئ  جب  حب    یۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ   ىئ  ىئ  ىئ

 .2للعدد  يتعرضوامل كذلك    (211: ةالبقر )چ   جت  حت  خت  مت  ىت  يت   جث  مث    يبخب   مب  ىب
ڀ  ڀ  ٺ  ٺ     ڀٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ   پ  پ    ڀچ : وقوله 

هذا حكم  ذكروا أن   )213: البقرة)چ  ٹ  ٹ   ڤ  ڤ     ٹٺ  ٺ   ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ
عدة وكذلك األمة عدهتا نصف  ويستثىن احلامل فإن عدهتا بوضع احلمل     املعتدة املتوىف عنها زوجها 

 . 1احلرة   ومل يتعرضوا هلذا العدد 
ٿ    ٿٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ڀڀ  ڀ    ڀ  پٱ  ٻ  ٻ    ٻ  ٻ  پ  پ  پچ : ويف قوله 

ڃ  ڃ  ڃ    ڃٿ  ٹ  ٹ   ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ    ڤ  ڦ         ڦ  ڦ  ڦ   ڄ  ڄ  ڄ  ڄ

ءلوا ومل يتسا   3فائدة من ذلك مل يرد تعيني هذه الطيور األربعة وال: قالوا  ) 261: البقرة)   چچ   چ  
 .أي مل يكن للعدد مجرده أمهية عندهم عن احلكمة يف كوهنا أربعة  

 .5مل يتساءلوا عن كوهنا سبعة (33: احلجر)چھ  ھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ  چ  :ذلك قولهوك
 . 6ما ورد مؤكدا على هذا املنهج  املقام إن ذكرنا مجيع ويطول

 :ربط بني عدد وعدد ال: املسلك الثاين 
ابن   أشارف   )32: املائدة)چ  ڇچ  چ   چ  چ   ڇ  چ: وهذا كما جاء يف تفسري قوله تعاىل 

األوس  األنصار يف بيعة العقبة األوىل كان اثين عشر   ثالثة من أن  عدد  إىل بعد تفسريها كثري 
إن يف التوراة البشارة : ليفة   وقال مث ذكر احلديث الذي فيه البشارة باثين عشر خ والباقي من اخليرج  

مث عشر   اإلثناعشر عظيما    وهم هؤالء اخللفاء  يقيم اهلل من صلبه اثين بإمساعيل عليه السالم وأن

                                                 
  3/271تفسري ابن كثري 3
 3/271تفسري ابن كثري  2
 3/271تفسري ابن كثري  1
 3/121تفسري ابن كثري  3
 3/617تفسري ابن رجب  5
 ... 1/273 1/339  1/12  71/ 1ثري تفسري ابن ك: انظر  6
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عشر فيتشيع كثري  اإلثناأسلموا واقرتن هبم بعض الشيعة يومهوهنم أهنم األئمة  عقب بأن بعض اليهود إذا
 .ه إشارة من ابن كثري لسر متعلق هبذا العدد املعني وقد تكون هذ 3.منهم جهال وسفها 

 : حكمة ورود العدد املعني  اإلشارة إىل:املسلك الثالث 
ٱ    ٻ  ٻ   ٻ  ٻ  پ  پ   پ  پ  چ  :تفسري قوله تعاىل  وأشهر األمثلة على هذا ما جاء عند 

 :التوبة)چ ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ     ٹٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺڀ  ڀ   ڀ  ڀ    ٺ  ٺ

 . 2أن ذكر السبعني يف العدد للمبالغة يف اليأس عن طمع املغفرة : البغوي  فيذكر  (  11
 1.ويف العشرات من سبعني   إن العرب تستكثر يف اآلحاد من سبعة : ابن اجلوزي يقول كذلك و 
ها ألن العرب يف أساليب كالم ؛يرى أن السبعني ذكرت حلسم مادة االستغفار الذي  ابن كثرييؤيدهم و 

 3.تذكر السبعني يف مغالبة كالمها وال تريد التحديد هبا   وال أن يكون ما زاد عليها خبالفها 
چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ    ڌ   ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ       چ : وكذلك قوله تعاىل 

وهذا املثل : قال ابن كثري   (  5٦٢:البقرة)چ  گ  گ  ڳ    گک  ک     ک  گ  کژ  ڑ  ڑ
 . 5ةنفوس من ذكر السبعمائأبلغ يف ال
ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ      ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ  ی  ی  ی  ی   جئ  حئ  چ  ٹ ويف قوله

  إمنا ذكرت السبعة على وجه املبالغة: يقول ابن كثري   ( 27: لقمان)   چ  جب  حب  خب   مب    يئمئ       ىئ
تلقاه عن اإلسرائيليات اليت ال موجودة حميطة بالعامل كما يقوله من  أحبروال أن مث سبعة    ومل يرد احلصر

 .6تصدق وال تكذب 
: ومن املناسب أن نعرج هنا على ما مسي بواو الثمانية اليت يقول ابن كثري عنها عند تفسريه قوله تعاىل 

ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ   ۉ  ې    ۈڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ   ۆ  ۆچ 

واستدل على أن   نيةومن زعم أهنا واو الثما: قال (  71: اليمر)چې  ې  ې  ى  
 7.جلنة مثانية من األحاديث الصحيحةوإمنا يستفاد من كون أبواب ا  أبواب اجلنة مثانية فقد أبعد النجعة 

                                                 
 2/13تفسري ابن كثري  3
 1/193تفسري البغوي  2
 2/213زاد املسري  1
 2/191تفسري ابن كثري  3
 3/123تفسري ابن كثري  5
 111/ 23  وانظر تفسري الطربي فإنه مل يذكر شيئا  3/72تفسري ابن كثري  6
  3/312  البغوي  21/513ئا   كذلك الطربي مل يذكر شي 3/72تفسري ابن كثري  7
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أي :  ابن كثري قال . )37 :احلاقة)چژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک     ڈڎ  ڎ  ڈچ : ويف تفسري قوله تعاىل 
 3.عن واو الثمانية  حيمل العرش مثانية من املالئكة    ومل يذكر شيئا

يف    ألن أبواب اجلنة مثانية  وأبواب النار سبعة  والعرب تعطفالواو زِيدت على أن ابن اجلوزي يذكر أن
 . 2العدد بالواو على ما فوق السبعة

 :استخدام العدد يف استخراج واستنباط املطلوب : املسلك الرابع 
 .عيني ليلة القدر  ويف تفسري املراد بألف شهر ما ذكره املفسرون يف حتديد وتاألمثلة ومن أشهر 

رضي  يف مبايعته ملعاوية (هـ 39ت ) ه رضي اهلل عنهما روى الطربي بسنده أنه ملا عوتب احلسن بن علي
أري يف منامه بين أمية يعلون منربه خليفة خليفة فشق  إن رسول اهلل : قال  (هـ 61ت)  اهلل عنه 

   (3: القدر)چ  ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  چ    (3: الكوثر)چ  ڎ  ڈ  ڎ    چ : عليه   فأنيل اهلل 
 .1فحسبنا ملك بين أمية فإذا هو ألف شهر : قال القاسم 

دعاوى معان باطلة  ال داللة عليها من خرب وال عقل  وال هي : قال الطربي فيه   وهذا األثر ال يصح
 .3موجودة يف التنييل

مدة ملك بين أمية كانت  ذكر أن  حته وأنه منكر جدا   كذلكوابن كثري تعقب األثر وبني عدم ص 
 . 5أكثر من ألف شهر 

مجيع الدهر ألن العرب تذكر األلف يف كثري من :أن املراد بألف شهر  (هـ 3251) ويرى الشوكاين
 6.األشياء على طريق املبالغة 

سابعة متضي : ن ابن عباس فع؛ جاء عن مفسري السلف استخدام األعداد لتحديد وتعيني ليلة القدر و 
إن اهلل تعاىل خلق اإلنسان على سبعة أصناف   : أحدمها : واستدل على ذلك بشيئني   أو سابعة تبقى

مث جعل رزقه يف سبعة أصناف    مث يصلي اجلمعة على رأس سبعة أيام   وجعل السماوات سبعا 
 .7السابعة  سبعا   واملثاين سبعا فال أرى ليلة القدر إال ليلة واألرضيني

                                                 
 3/333تفسري ابن كثري  3
 27/ 3زاد املسري  2
 23/566تفسري الطربي  1
 23/513تفسري الطربي  3
 3/566تفسري ابن كثري  5
 - األوىل: الطبعة دمشق  بريوت -دار ابن كثري  دار الكلم الطيب   حممد بن علي بن حممد بن عبد اهلل الشوكاين اليمين   فتح القدير 6

 5/576 هـ 3333
 .وهذا إسناد جيد قوي ومنت غريب جدا :   وقال فيه  3/571 تفسري ابن كثري  3/371زاد املسري  7
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هي يف السورة هي : أن قوله  :مث هناك داللة أخرى عند السلف على أهنا ليلة سبع وعشرين وهي
 3.السابعة والعشرون من كلمات السورة وهذا إشارة إىل أهنا ليلة سبع وعشرين 

وهي تسعة أحرف     واستدل بعض السلف أيضا بأن ليلة القدر كررت يف هذه السورة ثالث مرات
 2.وعشرون  عفعلى هذا هي ليلة سب؛سبع وعشرون  : سعة إذا كررت ثالث مراتوالت
 

 منهج علماء السلف المعاصرين في مصطلح اإلعجاز العددي : الفصل الثاني 
 : مباحث  ثالثةوفيه  

، وبيانهم ألوجه أخرى من  في قولهم باإلعجاز المتقدمين  موافقتهم للسلف: المبحث األول 
 .اإلعجاز القرآني 
 .موقفهم من تفسير اآليات المشتملة على أعداد : المبحث الثاني 
 .مصطلح اإلعجاز العددي بين القبول والرفض عند علماء السلف المعاصرين : المبحث الثالث 
، وبيانهم ألوجه أخرى من في قولهم باإلعجاز  المتقدمين موافقتهم للسلف: المبحث األول 
 ..اإلعجاز القرآني 

رو السلف من املفسرين وغريهم املتقدمني منهم يف قوهلم بإعجاز القرآن ويؤكدون على يوافق معاص
على بيان كثري من آيات اهلل تعاىل يف اشتماله األوجه اليت ذكروها ويييدون عليهم بأن من إعجاز القرآن 

ها وقمرها والنبات واحليوان واإلنسان   ووصف خلق السماوات ومشسمجيع أنواع املخلوقات من اجلماد 
وقد حفظ  ذلك كله فيه بكلمه وحروفه منذ نيوله وعجيت هذه القرون اليت ارتقت فيها مجيع العلوم   

والفنون أن تنقض بناء آية من آياته أو تبطل حكما من أحكامه أو تكذب خربا من أخباره وهي اليت 
 .جعلت فلسفة اليونان دكا ونسخت شرائع األمم نسخا 

لقرآن على حتقيق كثري من املسائل العلمية والتارخيية اليت مل تكن معروفة يف عصر اشتمال ا: ومنها   
 1.نيوله 

معجي جبميع وجوه اإلعجاز؛ ألنه كالم اهلل  وفيه من  أن القرآن :  (هـ 3323ت ) ويذكر ابن عثيمني
 :.؛ فمن ذلك وجوه اإلعجاز ما ال يدرك

                                                 
 3/571تفسري ابن كثري   5/516تفسري ابن عطية  3
 372/ 3زاد املسري  2
د هباء الدين بن منال علي خليفة القلموين حممد رشيد بن علي رضا بن حممد مشس الدين بن حمم  سري القرآن احلكيم تف : تفسري املنار 1

 371ـ  3/369 م 3991: سنة النشر اهليئة املصرية العامة للكتاب احلسيين 
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احة؛ وعدم امللل يف قراءته؛ فاإلنسان يقرأ القرآن صباحاً  قوة األسلوب  ومجاله؛ والبالغة  والفص: أوالً 
من املتون كما يكرر القرآن  وال ميله إطالقاً؛ لكن لو كرر متناً . ورما خيتمه يف اليومني  والثالثة. ومساءً 

 .ملّ 
 ..اءة األوىلأنه معجي حبيث إن اإلنسان كلما قرأه بتدبر ظهر له بالقراءة الثانية ما مل يظهر له بالقر : ثانياً 
صدق أخباره حبيث يشهد هلا الواقع؛ وكمال أحكامه اليت تتضمن مصاحل الدنيا  واآلخرة؛ لقوله : ثالثاً 

  ( 335:األنعام)چ  ڭ  ڭ  ۇ    ڭۓ   ۓ  ڭ  ےھ  ھ        ھ  ھ   ےچ : تعاىل
 3..األرض  ومغارهبا؛ وآثاره  حيث ملك به السلف الصاحل مشارق  تأثريه على القلوب  واملناهج: رابعاً 

ما مسي باإلعجاز : ومن أنواع اإلعجاز اليت أشاروا إليها ومل يرد هلا ذكر عند املتقدمني من السلف 
الكرمي أو السنة النبوية حبقيقة أثبتها العلم التجرييب هو إخبار القرآن  :العلمي للقرآن والسنة وهو 
2ن الرسوليف زم بالوسائل البشرية  وثبت عدم إمكانية إدراكها

 .  
ال ننكر أن يف القران أشياء ظهر    ننكره فاإلعجاز العلمي يف احلقيقة ال:) وقال قيه الشيخ ابن عثيمني 

 حىت رأينا من جعل القرآن كأنه العلمي لكن غاىل بعض الناس يف اإلعجاز األزمنة املتأخرة بياهنا يف
ألن هذه قد  اإلعجاز العلمي ال تنبغي املغاالة يف إثبات)وسبب ذلك أن ( .خطأ كتاب رياضة وهذا

بعد أن هذه  فإذا جعلنا القرآن دااًل على هذه النظرية مث تبني ختتلف تكون مبنية على نظريات والنظريات
 .(1 مسألة خطرية جداً  معىن ذلك أن داللة القرآن صارت خاطئة وهذه النظرية خطأ

من دقائق املخلوقات  فال مانع من أن نقبله وأن فإذا دل القرآن على ما دل عليه العلم اآلن : ويقول 

  .نصدق به إذا كان اللفظ حيتمله  أما إذا كان اللفظ ال حيتمله فال ميكن أن نقول به
 : اليت وضعها السلف  ضوابطوكان من ال

 .دون احلديث القرآن  ثبوت النص وصحته إن كان حديثا   لتواتر - 3
عا   وتوثيق ذلك علميا متجاوزة مرحلة الفرض والنظرية إىل القانون ثبوتا قاطالعلمية ثبوت احلقيقة - 2

 .العلمي 
 .فيه  أو احلديثي بشكل واضح ال مريةالقرآين النص العلمية يف وجود اإلشارة إىل احلقيقة - 1

 . 3 اإلعجاز  فإذا مت ذلك أمكنت دراسة القضية الستخراج وجه
                                                 

دار ابن اجلوزي  اململكة العربية   حممد بن صاحل بن حممد العثيمني   تفسري الفاحتة والبقرةتفسري ابن عثيمني   سورة الفاحتة والبقرة  3
 3/11  هـ 3321وىل  األ: الطبعة السعودية

 
: ، انظر اليندانـي دعبد اجمليالشيخ  والسنةاملعجية العلمية يف القرآن    - 

http://quran-m.com/ 

 

 (26/21" )جمموع فتاوى ورسائل ابن عثيمني "  1
د اهلل بن حممد بن أمحد الطيار  األستاذ الدكتور عب: إعداد وتقدمي  البن تيمية  حممد بن صاحل بن حممد العثيمني ( مقدمة التفسري)شرح 3

 91  ص  م 3995 -هـ  3335األوىل  : دار الوطن  الرياض  الطبعة
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يف تفسري    يقول ابن سعدي  2يوافقوهنم على تفسريهم ويفسرون آيات التحدي كما فسرها األولون  و 
  هذا دليل عقلي على صدق رسول اهلل  :(22:الطور)چڀ  ڀ  ڀٺ   ٺ  ٺ    ٺ  چ  :قوله تعاىل 

من عند اهلل  وقلتم أنتم أنه تقوَّله وافرتاه  فإن كان األمر كما  وصحة ما جاء به  فأتاكم بكتاب زعم أنه
ورة من مثله  واستعينوا من تقدرون عليه من أعوانكم وشهدائكم  فإن هذا أمر يسري تقولون  فأتوا بس

عليكم  خصوصا وأنتم أهل الفصاحة واخلطابة  والعداوة العظيمة للرسول  فإن جئتم بسورة من مثله  
ن هذا فهو كما زعمتم  وإن مل تأتوا بسورة من مثله وعجيمت غاية العجي  ولن تأتوا بسورة من مثله  ولك

التقييم  على وجه اإلنصاف والتنيل معكم  فهذا آية كربى  ودليل واضح على صدقه وصدق ما جاء 
وهذه اآلية وحنوها يسموهنا آيات التحدي  وهو تعجيي اخللق أن يأتوا مثل    باعهاتبه  فيتعني عليكم 

  ڀ   ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹ  ٹ  ٹ  ڤچ :هذا القرآن  قال تعاىل

 ( 11: اإلسراء)چ  ڤ     ڤ  ڤ  ڦ  
؟ أم كيف يقدر الناقص الفقري من   وكيف يقدر املخلوق من تراب  أن يكون كالمه ككالم رب األرباب

كل الوجوه  أن يأيت بكالم ككالم الكامل  الذي له الكمال املطلق  والغىن الواسع من كل الوجوه؟ هذا 
 1.ليس يف اإلمكان  وال يف قدرة اإلنسان
   األسلم فيهاإىل أن ( هـ 3176ت )فيذهب ابن سعدي  وأما احلروف املقطعة يف أوائل السور

  مع اجليم بأن اهلل تعاىل مل ينيهلا عبثا بل حلكمة ال  تعرض ملعناها من غري مستند شرعيالسكوت عن ال
 .3نعلمها

هجائية ليس هلا معىًن على  أصح األقوال أهنا حروفى أن جح رأي ابن تيمية وير فري عثيمني وأما ابن 
 ..اإلطالق؛ أما كونه تعاىل اختار هذا احلرف دون غريه  ورتبها هذا الرتتيب فهذا ما ال علم لنا به

اإلشارة إىل بيان إعجاز القرآن العظيم  وأن هذا القرآن مل يأِت بكلمات  أو حبروف خارجة واحلكمة 
فهذا ..و ما يتكلم به البشر؛ ومع ذلك فقد أعجيهمعن نطاق البشر؛ وإمنا هو من احلروف اليت ال تعد

أبني يف اإلعجاز؛ ألنه لو كان يف القرآن حروف أخرى ال يتكلم الناس هبا مل يكن اإلعجاز يف ذلك 
؛ فاحلكمة منها ظهور إعجاز .ومع هذا فقد أعجيهم نفس احلروف اليت يتكلم هبا الناس؛ لكنه ب واقعاً 

ويدل على ذلك أنه ما من سورة افتتحت هبذه احلروف : ن من العبارة؛ قالواالقرآن الكرمي يف أبلغ ما يكو 

                                                                                                                                            
  عبد " جممع امللك فهد لطباعة املصحف الشريف باملدينة املنورة ه وضوابطه  عبد اهلل املصلح   اإلعجاز العلمي يف القرآن والسنة تارخي3

 (17-11/ص)اهلل املصلح  
 3/335  تفسري ابن سعدي  3/359املنار تفسري : انظر  2
 ؤسسةم  عبد الرمحن بن معال اللوحيق: احملققمحن بن ناصر بن عبد اهلل السعدي عبد الر   تيسري الكرمي الرمحن يف تفسري كالم املنان  1

  3/335    م 2111-هـ 3321األوىل : الطبعة  الرسالة
 3/19تفسري ابن سعدي  3
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إال وللقرآن فيها ذكر؛ إال بعض السور القليلة مل يذكر فيها القرآن؛ لكن ذُكر ما كان من خصائص 
  3:.القرآن

 :موقفهم من تفسير اآليات المشتملة على أعداد : المبحث الثاني 
أعداد عند تفسريهم لآليات سأعرض ال يعولون كثريا على ما ورد من  كما سبق ورأينا متقدمي السلف

   ومن واقتدائهم هبم منهم  من السلف وسيتضح التيامهم منهج املتقدمني فيما يلي ألقوال املعاصرين 
 : خالل االستقراء تبني يل ثالثة مسالك سلكوها هذا تفصيلها  

 : ترك التعليق على العدد : املسلك األول 
ىت  يت    متىئ  يئ  جب  حب  خب  مب   ىب  يب  جت   حت                 خت چ :راجعة تفسري ابن سعدي لقوله تعاىل م 

األفضل أن يصوم السابع : مل يقل شيئا خبصوص أسرار العدد الوارد بل قالفإنه  (396: البقرة)چ  مثجث
 2.والثامن والتاسع 

باأليام املعدودات هي أيام التشريق ومل يعلقوا على  ا املتقدمني على أن املرادووافق املعاصرون من السلف 
 . العدد 

ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ   ڎ  ڈ  ڈ            چڃ  ڃ     چ  چ  چچ : ويف قوله 

ں  ں     ڱڳ  ڳ  ڱ   ڱ  ڱ  ڳک  ک  ک   گ  گ  گ     گ  ڳ  کژ  ژ  ڑ   ڑ

هلذه العدة عدة حكم : ) عدد بل قال للابن سعدي مل يتعرض  ) 55٢:البقرة)چڻ  ڻ  ۀ    ڻڻ
 1(منها العلم برباءة الرحم 

هذا : قال   )522:البقرة)چھ  ھ  ھ   ھ  ےے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ       چ : تعاىل ويف قوله  
 3( كاملني : ) قال  ؛وملا كان احلول يطلق على الكامل وعلى معظم احلول   خرب معىن األمر

 5(واحلكمة يف ذلك ليتبني احلمل : )  ا مل يعلق على العدد بل قال ويف آية عدة املتوىف عنها زوجه
ژ  ڑ       ڑ    ک  ک    ک   ک   گ   گ     گ  گ  ڳ           چ :  قوله تعاىل يف يف أضواء البيان و كذلك 

 ( 2:السجدة)چڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  
 .بعينه العدد  على هذا  أو يعلق  ممل يتكلو  .  6أنه يعرج إليه يف يوم كان مقداره ألف سنة : قال 

                                                 
 21/ 3الفاحتة والبقرة  سورةلتفسري ابن عثيمني  3
 3/233تفسري ابن سعدي  2
 212/ 3تفسري ابن سعدي  1
 3/292تفسري ابن سعدي  3
 3/295تفسري ابن سعدي  5
دار الفكر للطباعة و النشر و   حممد األمني بن حممد املختار بن عبد القادر اجلكين الشنقيطي   أضواء البيان يف إيضاح القرآن بالقرآن6

 6/555      مـ 3995 -هـ  3335: عام النشر   لبنان – التوزيع بريوت
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چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ    ڌ   ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ       ژ  ڑ  چ  :قوله أما  و

هذه املضاعفة : ال ابن سعدي د ققف    )5٦٢:البقرة)چڑک  ک  ک     ک  گگ  گ  گ  ڳ  
 . 3بسبعمائة إىل أضعاف أكثر من ذلك 

ژ  ژ  ڑ   ڑ   ک  ک  ک  ک  گ    ڌ  ڌ  ڎ  ڎڈ  ڈ   چ : قوله تعاىل و 

 (32: اإلسراء)چ  گ   گ  گ   ڳ  ڳڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  

فتبنون   چ ڳگ   ڳ  ڳ چ ولتعلموا بتوايل الليايل والنهار واختالف القمر:  ابن سعدي  قال
 . 2من مصاحلكم ونؤ تشاعليها ما 

  دي يذكر شيئا خبصوص هذا العدد فال نرى ابن سع ( 11: املدثر)چ  ڎ  ڎ  ڈ   چ  :ثر آية املدأما 
ک  گ  گ  گ    گ   ڳ    کژ  ژ  ڑ       ڑ  ک     کچ : تعاىل قوله وهي  ولكنه يف اآلية اليت تليها

ہ  ہ  ھ  ھ  ھ     ہڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ   ڻڳ       ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں

ې  ې  ې     ى  ى              ېۅ  ۉ        ۉۋ  ۋ      ۅ    ٴۇڭ     ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ   ۈ  ۈ  ڭھ  ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ

وزيادة اإلميان   وهي السعي يف اليقني   هذه مقاصد جليلة يعتين هبا أولو األلباب: يقول  (13املدثر )چ
 1.ودفع الشكوك واألوهام اليت تعرض يف مقابلة احلق   يف كل وقت وكل مسألة من مسائل الدين

 : ورود العدد املعني ذكر حكمة : املسلك الثاين 
چ  :بعض األعداد يراد هبا املبالغة   كما يف قوله تعاىل  املفسرين وغريهم أنمعاصرو السلف من  يرى

ٺ  ٿ  ٿ  ٿ    ٺٱ    ٻ  ٻ   ٻ  ٻ  پ  پ   پ  پ  ڀ  ڀ   ڀ  ڀ    ٺ  ٺ

 3153ت ) حممد رشيد رضا يقول صاحب املنار  (  11: التوبة)چ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ     ٹٿ
بل   عدد السبعني يستعمل معىن الكثرة املطلقة يف عرف العرب   فليس املراد به هذا العدد بعينه : (هـ

 3.املراد مهما تكثر من االستغفار فلن يستجاب لك فيهم 
ذكرها جريا على عادة العرب للمبالغة يف حسم مادة : الذي يقول ( هـ 3112ت)وكذلك القامسي

يف اشتمال السبعة على مجلة أقسام العدد فكأهنا ( هـ 912ت )أيب السعود  االستغفار   مث نقل قول
وألن الستة أول عدد تام لتعادل أجيائها  العدد بأسره   ونقل القول بأهنا أكمل األعداد جلمعها معانيها 

الصحيحة إذ نصفها ثالثة وثلثها اثنان وسدسها واحد ومجلتها ستة   وهي مع الواحد سبعة فكانت  

                                                 
 3/123تفسري ابن سعدي  3
 3/265تفسري ابن سعدي  2
 7/533تفسري ابن سعدي  1
 31/311تفسري املنار  3
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لة إذ ال مرتبة بعد التمام إال الكمال   مث السبعون غاية الكمال إذ اآلحاد غايتها العشرات   كام
 3.والسبعمائة غاية الغايات 

 . 2ويذكر ابن سعدي أن املراد هبا املبالغة وإال فال مفهوم هلا 
أن يرجع فمنهم من يعرض عن ذكر احلكمة   ويرى  على ألف شهر أما ما جاء عن تفضيل ليلة القدر 

ولك أن تقف يف التفضيل : فيقول القامسي سبب ذلك لعلم اهلل تعاىل   مع جتوييه أن تكون للمبالغة   
فهو الذي يعلم  ؛فضلت عليه الليلة بألف شهر إىل اهلل تعاىل وتفوض األمر يف حتديد ما  عند النص 

 .1وذلك يف الكتاب كثري  سبب ذلك ومل يبينه لنا   ولك أن جتري الكالم على عادهتم يف التخاطب
تعادل يف ) يرى أن ليلة القدر يذكر مباشرة الفضل وال يسأل عن احلكمة  يف التفضيل و أما ابن سعدي ف
فالعمل الذي يقع فيها خري من العمل يف ألف شهر خالية  منها   وهذا مما تتحري    فضلها ألف شهر

 على هذه األمة الضعيفة القوة والقوى بليلة يكون فيه األلباب   وتندهش له العقول حيث منً  اهلل تعاىل
 . 3(العمل فيها يقابل ويييد على ألف شهر 

 : استخدام األعداد لتعيني املطلوب : املسلك الثالث 
إىل ذلك   ةالبيان إشار يف تفسري أضواء باستخدام األعداد واألرقام فنرى القدر ليلة أما عن حتديد وتعيني 

ض السلف أراد استخراجها من نفس السورة وأن  وأن بع عض استخراجها من القرآن حماولة الب): بقوله 
ولكنه ( كلمة هي   تقع السابعة والعشرين من عدد كلماهتا فتكون ليلة القدر  ليلة سبع وعشرين 

 .5(أصوب ما يقال أهنا تنتقل يف ليايل الوتر من العشر وال خترج عنها ) ضعف هذا القول وذكر  أن 
 .مصطلح اإلعجاز العددي بين القبول والرفض عند علماء السلف المعاصرين : الثالث  المبحث

سبق يف املبحث األول من هذا الفصل اإلشارة إىل قبول معاصري السلف لإلعجاز العلمي   على أننا 
أن فيذكر ابن عثيمني رمحه اهلل   نؤكد هنا أهنم مع قبوهلم هلذا املصطلح إال أن هلم حتفظات عليه ؛

ومن هذا ما وقع أخريًا من : )لون القرآن أحيانا ما ال حيتمل ويقول حيمً أصحاب هذا اإلعجاز رما 
 .أولئك الذين فسروا القرآن ما يسمي باإلعجاز العلمي  حيث كانوا حيملون القرآن أحياناً ما ال يتحمل

من دقائق املخلوقات فال مانع من إذا دل القرآن على ما دل عليه العلم اآلن : ) مث يقرر هذه القاعدة ( 
 .6(نقبله ونصدق به  إذا كان اللفظ حيتمله   أما إذا كان اللفظ ال حيتمله فال ميكن أن نقول به أن 

                                                 
  5/362حماسن التأويل  3
 3/136تفسري ابن سعدي  2
دار الكتب : الناشر  حممد باسل عيون السود: احملقق  ي حممد مجال الدين بن حممد سعيد بن قاسم احلالق القامس  حماسن التأويل  1

 9/537حماسن التأويل    هـ 3331 -األوىل : الطبعة  بريوت –العلميه 
 7/653تفسري ابن سعدي  3
 9/16أضواء البيان  5
  (91: ص)العثيمني  -شرح مقدمة التفسري البن تيمية  6
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وأكد املعاصرون من السلف على أنه ال جيوز تفسري كالم اهلل عي وجل إال بأصول التفسري املعروفة   وأنه 
لكالم اهلل  طئ وتصيب وهي كالم بشر وعمل بشر فال جتعل تفسرياً ال يفسر بالنظريات احلديثة ألهنا خت
 .  وهذا من القول على اهلل بال علم 

هذه التفاسري حترف ): يف إجابة عن اإلعجاز العلمي وتفسري اآليات به  جاء يف فتاوى اللجنة الدائمة 
   أو ومهيات وخياالتمواضعه وختضع القرآن ملا يسمونه نظريات علمية وإمنا هي ظنيات الكلم عن 

وهكذا مجيع التفاسري اليت تعتمد على آراء جديدة ليس هلا أصل يف الكتاب والسنة وال يف كالم سلف 
 .3(األمة ملا فيها من القول على اهلل بال علم 

تفسري القرآن بالعلوم "إىل  . العلمي يف القرآنباإلعجاز ويعدل الشيخ صاحل الفوزان عن تسميته 
 ". الطبيعية

أن املعجية أمر خارق خارج عن طاقة البشر  والزمه أن ال أحد يستطيع : ) ويذكر أن سبب ذلك هو 
بشيء من العلوم الطبيعية  فليس إخباره بإعجاز يف  أما أن خيرب النيب . اإلتيان مثله إىل يوم القيامة

رب ما يستحيل أن يصدر ولكن وجه العجب فيه أنه أخ.   بل وأكثر ذاته إذ قد علم مثل ما قال اليوم
 .2(من مثله  فدل على أنه من عليم خبري قد أنبأه

 . ويفسره  وهذه املوقف منهم يوضح موقفهم من مصطلح  اإلعجاز العددي
يضعف قول من يستخدم حساب اجلمل لتحديد وقت حممد رشيد رضا قبل ظهور هذا املصطلح نرى و  

بناء على أحرف بغتة يف قوله هـ  3317ساعة تقوم سنة وزعم بعضهم أن ال: املالحم أو الساعة فيقول 
 1.ال تأتيكم إال بغتة : 

أن القرآن معجي بال شك  وتأكيدهم  علماء السلف املعاصرين بعض ويلحظ رفض هذا املصطلح من
فهو من عند اهلل  ولكن ليس يف القرآن  وال السنة النبوية  وال عمل الصحابة  وال علماء التفسري ما 

ثل هذا املسلك ى مسلك مثل هذا النوع من التفسري  واستنباط األحكام الشرعية من ميدل عل
  وليس منها إليهاهو اآلخر غري صحيح  فالعلماء قد وضعوا أصواًل وقواعد يرجع  «عجازي العددياإل»

 .3«كم مريد للخري مل يصبه» أن حسن نية من قال به ال يشفع له بل مثل هذا  و أو فيها 

                                                 

  3/335  3323: سنة النشر    دار املؤيد: الناشر    الرزاق الدويشأمحد بن عبد : احملقق   الدائمة  فتاوى اللجنة 3

 
  من موقع الشيخالبيان ألخطاء بعض الكتاب من كتاب الشيخ الفوزان  

http://www.alfawzan.ws/AlFawzan/books/1.pdf) 31  ص 
 9/313املنار  1
 ة Friday 28th December,2001د خالد السبت يف جريدة اجلييرة   انظر مقال  3
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إن معجية : ظهر اآلن من يقول : هبذا الشيخ صاحل الفوزان فقد سئل سؤاال هذا نصه  وممن صرح 
 ويقوم بتأويل هذه األرقام على ما جيري   فما احلكم ؟ القرآن رقمية بالنظر لعدد حروف كل سوره 

ة هذا عمل أهل الطالسم   التعامل مع األرقام واالستدالل هبا هذا من الكهانة ومن الشعوذ: فأجاب 
 .3(وال جيوز 

 دفإنه يطرح سؤاال عنـ  ـه 3323تويف عام  وإن مل يصرح بامسه ـ رما لتقدم وفاتهكذلك ابن عثيمني 
   25: لكهفا)چڭ  ۇ  ۇ            ۆ  ۆ    ۈ  ۈ  ٴۇ   ۋ  چ  :سري قوله تعاىل تف

ملاذا مل يقل ثالمثائة وتسع سنني؟ : "قد يقول قائل": فيقول 
ۆ  ): عىن هذا  لكن القرآن العظيم أبلغ كتاب  فمن أجل تناسب رؤوس اآليات قالهذا م: فاجلواب

  وليس كما قال بعضهم بأن السنني الثالمثائة بالشمسية وازدادوا تسعاً  (ۆ    ۈ  ۈ  ٴۇ   
عدة الشهور والسنوات عند اهلل باألهلة  قال ) وعلل ذلك بأن احلساب عند اهلل واحد و( بالقمرية

ې  ې    ېۇ  ۇ  ۆ  ۆ    ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ     ۉچ : تعاىل

  ۓے   ے  ۓ  چ : وقال تعاىل)  5: يونس)چەئ  ەئ   وئ   وئ  ۇئ    ائې  ى  ى   ائ

ې     ېۆ  ۆ      ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ     ۉ  ۉ  ۇڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ

   2(.(٢٢١:البقرة)چائ  ائ  ەئ   ەئ  وئ    ىې  ې  ى
حقيقة مجرده ال يفيد  ثيمني أنه ينفي اإلعجاز العددي  ا النص من ابن عهل يفيد هذ: وها هنا سؤال 

لكنه رد على بعض أحباث اإلعجاز العددي واليت تقول بأن ثالمثائة سنة مشسية تعادل ثالمثائة سنة 
والقرآن العظيم باق   :)العظيمبل نرى ابن عثيمني يقول مبينا تنوع إعجاز القرآن  ؛قمرية وتسع سنوات 

نيب صلى اهلل ويستنتجون منه من اآليات ما ييدادون به إمياناً  ويعلمون به صدق ال يقرؤونهالناس  وكل
 1.( عليه وعلى آله وسلم

الكالم يف اإلعجاز العددي دحض : )وممن صرح بنفيه الشيخ عبد الرمحن السحيم الذي بوصفه بقوله 
 .3(عّسف للقول موجبه واملالحظ فيه كثرة التكّلف   والت!ميلّـة   وميلق خطري 

وال يفهم مما سبق أن هذا املصطلح قوبل بالرفض من معاصري السلف بل ترى الشيخ عبد الرمحن 
فهي من إعجاز القرآن اجمليد كما ذكره العالمة ابن  (أمل)أما قوله ): يقول ( هـ3199ت ) الدوسري 

                                                 
   359زان سلسلة شرح الرسائل لإلمام حممد بن عبد الوهاب    شرح صاحل الفو   3

http://ar.islamway.net/collection/4064 
 (51: ص)الكهف : تفسري العثيمني 2
: الطبعة  دار الثريا للنشر والتوزيع  الرياض   حممد بن صاحل بن حممد العثيمني : املؤلف  احلديد –تفسري احلجرات : تفسري العثيمني  1

 3/313م  احلجرات ـ احلديد  2113 -هـ  3325األوىل  
 http://www.almeshkat.com/index.php?pg=fatawa&ref=947موقع السحيم  3

http://www.almeshkat.com/index.php?pg=fatawa&ref=947
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قرره  كل سورة ابتدأها اهلل حبروف مقطعة مما  يف لفوائد   ونبهنا إىل أرقام حسابيةبدائع ا: القيم يف كتابه 
بعض الدكاترة العلميني يف هذا اليمان وحسبه فتحا فتح اهلل عليه به   وهو يف احلقيقة مسبوق منذ قرون 

 .3(بعيدة إىل مثله 
يف هذا  : )فهد الرومي الذي يقول  .د .معاصري السلف من قبله بضوابط ومنهم أكذلك نرى من 

  مع ما فيه من صور احنراف وخروج عن احلق وليس  ةمرئية   ونتائج ملموس بتة   وصورااللون حقائق ثا
من الصواب أن نساوي بني األمرين ونرفض حق حمق لباطل مبطل فكان التداعي لوضع ضوابط 
لإلعجاز العددي تضبط أصوله وترسم معامله وحتدد منهجه لياماً على علماء الشريعة وعلى الغيورين على 

 .2(الدين مهما كانت علومهم ومعارفهمهذا 
ة ضوابط أربعة منها متعلقة بالرسم والقراءات وواحد متعلق بااللتيام بالثوابت   وواحد لذلك مثانيوذكر 

وهاهي الضوابط اليت يكاد يكون عاما يف كل علم   واألخريان متعلقان بنتيجة العد وكيفية حسبانه 
 : ذكرها  
 .ددي برسم املصحف العثماين الع اإلحصاءااللتيام يف   .3
 .االلتيام برتتيب اآليات والسور حسب املصحف العثماين  .2
 .ت املتواترة ءاااللتيام بالقرا .1
االلتيام بقراءة واحدة يف القضية الواحدة وال يذكر قراءة أخرى إال لقصد كشف وجه إعجازي  .3

 . آخر
 .عدم اخلروج عن الثوابت يف العقيدة والشريعة واللغة  .5
 . د من اهلوى وااللتيام بالدليل الصحيحالتجر  .6
 .االلتيام بذكر احلقيقة وعدم املبالغة يف النتائج إىل الغرائب واألوهام البعيدة عن الواقع  .7
 .1لصحة النتائج جيب االستقراء التام وعدم جتاهل بعض املعدودات أو اعتبار ما ال يعد .1

إلعجاز ما زال حبرًا مظلًما فيه فجوات وفيه إن هذا ا: بقي أن أقول: علما بأنه يف موضع آخر يقول 
 .3.مهلكات  فاحلذر احلذر من أن تقودنا العاطفة إىل املهالك

ال ينبغي إغالق الباب أمام الباحثني يف : وكذلك د مصطفى مسلم ممن قبل هذا املصطلح فيقول عنه 
 5.وجوه إعجاز القرآن ما دامت املقاصد صحيحة واملناهج قومية 

                                                 
 3913ه ـ3313واملفاهيم يف تفسري القرآن العظيم   عبد الرمحن الدوسري   مكتبة دار األرقم   الكويت   الطبعة األوىل  صفوة اآلثار 3

 2/1 م 
 3ضوابط اإلعجاز العددي   الرومي    2
 5ضوابط اإلعجاز العددي   الرومي    1
 (713/ 2)اجتاهات التفسري يف القرن الرابع عشر   الرومي     3
 
 91 مباحث في إعجاز القرآن ، مسلم ،  
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 ن على هذا المصطلح بعض السلف المعاصري أهم األمور التي من أجلها تحفظ: لث الفصل الثا
 : مباحث هي  أربعة متهيد و وفيه 

القول على اهلل بال  ورما وقع صاحبه يف     بالرأيأن اإلعجاز العددي  تفسري : املبحث األول 
 .علم 

 .اب اإلعجاز العددي الذي وقع فيه بعض أصحوالتكلف  الغلو والشطط : املبحث الثاين 
 .االنتقائية يف بعض أحباثه: املبحث الثالث 
 .وقوع بعض أصحابه يف خمالفات عقدية وحمظورات شرعية يف أحباثهم :  املبحث الرابع 

 
 : تمهيد 

 ومن املناسب التذكري هنا منهج السلف بشكل عام  يف باب العقيدة    وأهنم يتوقفون يف قبول األلفاظ 
املستحدثة اجململة اليت مل ترد يف الكتاب والسنة   وأهنم يسألون عن معناها ويستفصلون  واملصطلحات 

يبدو موقفهم من مصطلح اإلعجاز العددي و  ذكرون احلكم فيها وموقفهم منها  مث ي  عن املراد هبا
 .توافقا مع هذا املنهج م

للقرآن   ومينع أن تفسري العلمي اإلعجاز العلمي بال يسمين من السلف املعاصريبعض رأينا سبق وكما 
كذلك وجد من يرى أن مصطلح اإلعجاز العددي ال يصلح إطالقه   والقائلون به يكون إعجازا  

  فتأليف كتاٍب " اإلعجاز " و " اللطيفة " أن هذا من إعجاز القرآن   ومل يفرقوا بني  نظنو يو )يعتقدون 
 3. (ستطيعه كل أحٍد   فأين اإلعجاز يف هذا ؟حيتوي على عدد معنيَّ من ألفاٍظ معيَّنة أمر  ي

يف  يحماكاة التناسق العددوهذا ال يقبله املناصرون لإلعجاز العددي الذين يرون أن القول بالقدرة على  
فالقرآن نيل منجما حسب   (  تدل على اجلهل التام حبقيقة ترتيب القرآن مستوياته املتعددة) القرآن

وبناء على ذلك  فإن من املستحيل أن جند يف  )الرتتيب الذي هو عليه اآلن ب بالوقائع   مث مجع ورت
ميكن . إذا روعيت الطريقة نفسها اليت نيل هبا القرآن  أي كتاب بشري تناسقا يشبه ما يف القرآن  

للباحث مثال بعد أن ينهي كتابه   أن يعود فرياجعه  وحيصي كلماته وحروفه  مث خيتار بعضها   ويقوم 
تعديل واحلذف والييادة ليحقق عددا من التناسقات العددية   حىت مع امتالك القدرة على ذلك   بال

القرآن نيل مفرقا حسب الوقائع واألحداث   ومجع يف النهاية على حنو . يظل ما يف القرآن خمتلفا متاما 
الرتتيب   ترتبط سوره  مغاير متاما لرتتيب نيوله   مث اكتشف يف هذا الكتاب بعد قرون طويلة أنه حمكم

إذا اتضح لنا هذا فإن من املستحيل أن يبدأ  . وآياته وكلماته وحروفه بعالقات رياضية ال حصر هلا 
 ( .كاتب بتأليف كتاب  وبعد االنتهاء منه جيد فيه من الرتابط والتناسق والتوازن مثل ما يف القرآن

                                                 
 ،  http://islamqa.info/arاإلسالم سؤال وجواب : من مقال يف موقع  3
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مل يكن عائقا أمام انتهاء  عددي يف ترتيبه  – ونضيف إىل ذلك   أن أخذ القرآن بنظام رياضي) تابع وي
 . .(3القرآن إىل نظام غاية يف البيان والفصاحة 

لتكون دليال على إعجاز القرآن يف ترتيبه   ودليال على أن هذا القرآن هو   ويؤكد أن تلك األرقام وجدت
شفنا هذا الرتتيب كتاب اهلل احملفوظ مل يتعرض لييادة أو نقصان   ولو حدث شيء من ذلك ملا اكت

 2.احملكم 

. إن دراسة اإلعجاز الرقمي يف القرآن جيب أن متيي بني الظاهرة واإلعجاز ويقول أحد مؤيدي اإلعجاز
فالظاهرة هي خاصية يستنبطها الباحث عند دراسته للقرآن ولكنها ميكن أن يوجد ما مياثلها يف غريه من 

علق بالظواهر القرآنية اليت ال ميكن أن يقوم هبا البشر يف أما اإلعجاز فهو يت. الكتب اليت يؤلفها البشر
 .1أثناء تأليفه للكتب 

  تساوي بني الكلمات املتوافقة وغري املتوافقة ال:  فالظاهرة العددية وهي التناسق والتوازن العددي وهو 
 .وبالغته وهو من أنواع اإلعجاز املتعلق بفصاحة القرآن الكرمي  والتناسق املقصود بني اآليات 

ويستدلون بأنه مل حيدد وجه اإلعجاز    اعددي اأن يسمى تناسق ونمينعأنصار اإلعجاز العددي  ولكن 
وما أن   و القرآن هو املعجية اليت أيد اهلل هبا خامت األنبياء واملرسلني )يف القرآن املتحدى به ؛بل أطلق 

فإن من صفات هذه املعجية أهنا متجددة بتجدد هذه املعجية باقية إىل أن يرث اهلل األرض ومن عليها   
لقد وجد الذين عاصروا الرسالة  .يها نصيب   ولكل عصر فيها نصيب األجيال والعصور   لكل جيل ف

يف لغة القرآن وبيانه ما يعجيهم ويدهلم على صدق النيب املرسل إليهم   وكذلك ستجد األجيال القادمة 
إن اقتصار إعجاز القرآن على لغته وبيانه   يعين الوقوف  .هم جية القرآن الوجه الذي يناسبيف مع

 . 3(بإعجاز القرآن عند زمن البالغة والبيان   فماذا ليماننا حنن ؟
فها هو املسمى واملصطلح ابتداء تعرض للنقاش والرد من بعض السلف املعاصرين الذين مل يقبلوه   على 

 .وا بأدلتهم وحججهم أن املؤيدين له ردوا على اعرتاضاهتم واستدل

                                                 
 http://www.tafsir.net/vb/tafsir10550/#ixzz1yt6rXjYY انظر 3
من حبث لعبد اهلل جلغوم  بعنوان إعجاز  http://www.tafsir.net/vb/tafsir8608/#ixzz1yu06sZ8Vانظر  2

 من سورة اإلسراء 11الرتتيب يف آية 

   ضوابط اإلعجاز العددي ـ3991تركيا –د حممد زكي حممد خضر املؤمتر العاملي الرابع حنو فهم عصري للقرآن الكرمي استانبول .أ 1

 http://www.tafsir.net/vb/tafsir10550/#ixzz1yt6rXjYYانظر  3
 

http://www.tafsir.net/vb/tafsir10550/#ixzz1yt6rXjYY
http://www.tafsir.net/vb/tafsir8608/#ixzz1yu06sZ8V
http://www.tafsir.net/vb/tafsir10550/#ixzz1yt6rXjYY
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املعاصرين من السلف ممن رفض مصطلح اإلعجاز العددي بعض  االعرتاض الوحيد لدى هذا هو ليس و 
ويف هذا الفصل سأتناول أهم األسباب اليت من أجلها توقف من توقف من  ، بل كان هلم أسباب أخرى

 أشرحها وأبني وجهة معاصري السلف يف قبول هذا املصطلح   سأعرض هذه األسباب بشكل عام مث
مدى إمكانية التوفيق من   بنيليت؛ نظر السلف فيها   وأثبت أقوال مؤيدي اإلعجاز العددي وتعليالهتم 

 .عدمه 
  يؤدي إلى القول على اهلل بال وقد بالرأي  تفسير أن اإلعجاز العددي: المبحث األول

 .علم
بدون وال يقبلون أن يفسر    كل من أراد ذلك يعظم السلف القرآن الكرمي ومينعون أن يتكلم يف تفسريه  

القرآن أمورًا وأشياء ومعايَن هي ليست من داللة لفظه  أو هي  ملال أن حيقواعد وبدون ضوابط  و 
 .وعن الصحابة خمالفة تضاد ليست مما يناسب سياق اآلية  أو هي مما خيالف ما ورد عن الرسول 

   بل قدهعلومة قد ال تتوفر يف كثري من تفاسري ي   و له قواعد متفسري بالرأفاإلعجاز العددي من أنواع ال
من ال علم له  يكون يف بعضها خمالفة لتفسري مأثور أو غريه من قواعد التفسري   و قد يتوىل القول به

  .3بالتفسري
ي رض القرآن مجرد الرأي فحرام  مث ذكر حديث ابن عباس فأما تفسري: ثري يف مقدمة تفسريهقال ابن ك
 .2(من قال يف القرآن برأيه أو ما ال يعلم فْليتبوأ مقعده من النار: )قال عن النيب  اهلل عنهما

أّي أرض تقلين وأي مساء تظلين إذا قلت يف كتاب اهلل ما ال : )وذكر قول أيب بكر رضي اهلل عنه
 .1(أعلم

:عبسچوئ  ۇئ  ۇئ  چ  قرأ على املنرب رضي اهلل عنه أن عمر بن اخلطاب رضي اهلل عنه  وعن أنس

 .إن هذا هلو التكلف يا عمر: هذه الفاكهة قد عرفناها فما األب؟ مث رجع إىل نفسه فقال: فقال  2٢
يوم  )فما : عن يوم كان مقداره ألف سنة  فقال له ابن عباس رضي اهلل عنهما وسأل رجل ابن عباس
مها يومان ذكرمها اهلل يف  : ل ابن عباسإمنا سألتك لتحدثين  فقا: فقال له الرجل( كان مقداره ألف سنة

 .كتابه اهلل أعلم هبما  فكره أن يقول يف كتاب اهلل ما ال يعلم 

                                                 
 اإلعجاز العلمي نشر يف موقع املسلم يف ركن املقاالت الشرعية لسامي العبد اللطيف بعنوان وقفات مع مقال 3
 
من قال يف القرآن بغري علم فليتبوأ :   ولفظه ( 2951)فسر القرآن برأيه  رواه الرتمذي  كتاب تفسري القرآن باب ما جاء يف الذي ي 

رواه أبو وهذا اللفظ    قال الرتمذي هذا حديث غريب( 3(( )من قال يف القرآن برأية فأصاب فقد أخطأ) :  وروي بلفظ .مقعده من النار
الرتمذي  كتاب تفسري القرآن باب ما جاء يف الذي يفسر القرآن   و ( 1652)داود  كتاب العلم باب الكالم يف كتاب اهلل بغري علم  رقم 

 ( .2952)برأيه  
 
4
 (6/316)رواه ابن أيب شيبة  
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 وأن املفسر خمرب عن اهلل أنه أراد هذا املعىن  التفسري مجرد الرأي خطر اعظممو  ا وضحم ابن تيميةل قاو 
 .3.هذا املعىن إذا محلها على معىناملتأّول هو مبنّي ملراد اآلية خمرب عن اهلل تعاىل أنه أراد : 

جتهاد وأن اجملتهد حاصل على األجر االوبرر بعض القائلني باإلعجاز العددي تفاسريهم بأهنا من باب 
حلصول األجر يف  ومل ال من اجتهد و اخطأ  لنكن من أنصار من اجتهد و أصابف:  ) فقال 

ألنه  عصر  يف عصرنا للدعوة إىل اإلسالماإلعجاز العددي أفضل أسلوب  أن يرون كذلك .2(احلالتني
 . التكنولوجيا الرقمية

إن كالم اهلل أعظم من أن .....أما األجر واألجران فأماين مفلس   ):ورد  من يرفض هذا املصطلح 
( .1ولقد كان السلف يتهّيبون أن يتكلموا يف تفسري القرآن خمافة اليلل.يُتالعب به هكذا ويستهان به

وجدت كتابات من السلف تؤكد على حسن نية م ال يوافق عليه   بل عليهم يف نياهت وطعن هذا الراد
فما الدافع لعلماء الطب والصيدلة واهلندسة والرياضيات إال : د الرومي   يقول  من تكلم يف اإلعجاز 

 .  حب هذا الدين والرغبة يف نشره وإعالء كلمته
يقول بسام هناد جرار ف على اهلل بال علم وخيشون منه   أنصار اإلعجاز يوافقون على حرمة القول  مث إن
وإننا نتمىن أن جند ناقدًا جاّدًا ُيصوِّب املسرية  ويهدي السبيل  فإنّنا خنشى أن نكون وحدنا  فنقول :) 

 .5(يف القرآن بغري علم
ري بالرأي   فبناء على هذا النص إذا التيم أصحاب اإلعجاز العددي باألمور الواجب التيامها يف التفس

السلف تفاسريهم وبالتايل  بعض والتيموا الضوابط اليت اشرتطها السلف   فهل يقبل املعارضون من
 . يقبلون هذا املصطلح   يف احلقيقة هناك مأخذ آخر وسأذكره يف املبحث القادم 

  الذي وقع فيه بعض الباحثين فيه  التكلف و الغلو والشطط : المبحث الثاني: 
 6يف اللغة  تفاع وجماوزة القدرار  الغلو هو

وردت يف القرآن الكرمي وهي يف 3ويصلح مثاال على هذا األمر ما ذكره بعضهم من أن تفجريات نيويورك 
 ) چۓ  ڭ  ڭ  ڭ     ۓۀ  ۀ  ہ   ہ  ہ  ہ   ھ  ھ  ھ     ھ  ے  ےچ : قوله تعاىل 

                                                 
 231/ 31الفتاوى   ابن تيمية   3
ونصرة الوحي احملمدي   اإلسالم إىلالعددي يف الدعوة  اإلعجاز أمهيةمن مقال لتوفيق احلبيب     2 :مقال  توفيق احلبيب 2
  www.i3gaz.com/research/author/7  
 أبو حممد عبد الكرمي بن صاحل بن عبد الكرمي احلميد: املؤلف  الفرقان يف بيان إعجاز القرآن الفرقان يف بيان إعجاز القرآن 1

 (259: ص)م   2112 -هـ  3321األوىل  : الطبعة  فهرسة مكتبة امللك فهد الوطنية: الناشر
 3ي   ص ضوابط اإلعجاز العددي   الروم 3
اإلعجاز العددي بني احلقيقة والوهم    مقال بقلم بسام هناد جرار نقدا ملؤلف كتاب اإلعجاز العددي بني احلقيقة والوهم فاتح حسين 5

 حممود 
 117/ 3معجم مقاييس اللغة   ابن فارس   باب الغني والالم    6
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من خالل " ! تفجريات أبراج نيويورك "  إشارة إىل افيههذه اآلية أن و  9/  33وأنه بتاريخ ( 331: التوبة
رقم آية التوبة وسورهتا وجيئها   وكل ذلك من العبث يف كتاب اهلل تعاىل   والذي كان سببه اجلهل 

الشمسي وأما احلساب الذي يذكره اهلل على أن مبىن هذا على احلساب .2حبقيقة إعجاز كتاب اهلل تعاىل
قيق الذي ال خيتلف على مدى السنوات   وهو احلساب القمري تعاىل يف كتابه الكرمي فهو احلساب الد

 دميالفالنصارى خُمَتِلفون يف حتديد يالدي خُمَتلف فيه حىت عند أهله ومما يُوهن هذا القول أن التاريخ امل .
وأحد .. التقومي امليالدي خاطئ " إىل أن  1 وقد توّصل أحد علماء اْلَفَلك عيسى عليه الصالة والسالم 

 3! " دلة والدة املسيح صيفاً   واحتفال النصارى به شتاءاأل
 .5بل هو حمض ختمني باطل من أصله ! عليها هّشة خاطئة  بنوافكل األسس اليت 

يف سورة التوبة  چۀ  ۀ  ہ  چ  يف معرض رده على من استدل بآية –قال الدكتور خالد السبت و 
على احلساب الشمسي   وهو حساب متوارث أن مبىن هذه االرتباطات :"  -على تفجريات أمريكا 

عن أُمم وثنية   ومل يكن معترباً لدى األنبياء عليهم الصالة والسالم   وإمنا احلساب املعترب يف الشرع هو 
 .(6احلساب بالقمر واألهلة   وهو األدق واألضبط

 . 7الكرمي من القرآن يف كتاب يف الرياضيات مأخوذ برأيهمن الغلو ما قام به بعضهم من تألو 

رضون واملتحفظون على هذا النوع من اإلعجاز  أن كثريا من أحباثه  ريى املعاأما ما يتعلق بالتكلف؛  ف
 . بل وخيرج به عن أهدافه ومقاصده ؛ل النص القرآين ما ال حيتمل يموحت  اتسمت بالتكلف

إن من : ) يقول أحدهم  ه الذييباعرتاف مؤيد ددي  يف اإلعجاز العنيبعض الباحثفيه  ع يقمما وهذا 
إن الكثري ممن    املعروف لدى العاملني يف حقل اإلحصاء أن الكثري من الظواهر تتوزع بشكل إحصائي

                                                                                                                                            
 .واملعروفة بأحداث احلادي عشر من سبتمرب  3
 Friday 28th December,2001ل وجواب   د خالد السبت يف جريدة اجلييرة   اإلسالم سؤا: ع مقال نشر يف موق 2
نقال عن –سي .وهو الشيخ حممد كاظم حبيب   احلائي على بـراءة اخرتاع التقومي األبدي املقارن من الواليات املتحدة   واشنطن دي  1

 http://www.saaid.net/Doat/assuhaim/fatwa/index.htmموقع الشيخ السحيم 
 ( .3317)هـ العدد  3325مجادى اآلخرة  21وصحيفة الوطن ( www.icsfp.com)موقع  3
 
 http://www.saaid.net/Doat/assuhaim/fatwa/index.htmموقع السحيم  5
 
 اإلسالم سؤال وجواب : نقال عن موقع  
 
عبد اهلل والفقري  (2116-3327)  يات اللغة العربية يف القرآن الكرميمقدمة يف رياضيات ألفاظ ومعاين القرآن الكرمي   كفرع من رياض 
أمحد عبد اهلادي  مراجعة موضوعية  estratigy@yahoo.com؛ يسرى أمحد محدى أبو السعود: إليه

  ahmadsaghir@mail.sy الصغري
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قام بدراسات الظواهر الرقمية يف القرآن الكرمي غري متخصصني باإلحصاء وليس لديهم فكرة عن التوزيع 
نها أن يثبتوا اإلعجاز بينما الظواهر القرآنية وحاولوا م  لذلك فهم قد وجدوا بعض الظواهر.اإلحصائي 

لقد وجد بعض الباحثني ظواهر  . واجلمال من صفات القرآن دون اختالف  ، قد تعين مجاال وتناسقا 
إال إهنم قاموا محاولة تعميم تلك الظواهر فوجدوها . متفرقة قد تعين إشارات رقمية ذات إعجاز حقيقي 

مقدارا من التكلف على أحباثهم  أضفىتربير ذلك بأسباب أقل وضوحا مما  هبم إىل حداأقل انطباقا مما 
إن من يعرف اإلحصاء بشكل دقيق قد يتقدم فيشكك يف أسس عمل أمثال هؤالء احلريصني على .

وتضيع اإلشارات والومضات احلقيقية من اإلعجاز الذي ال   إثبات اإلعجاز فينتهي املوضوع من أساسه
  ( . 3إحصائية ميكن دحضه بأساليب 

اإلعجاز  اليت يذكرها أنصار صعوبة يف فهم بعض األحباث واألمثلة على  وترتب على التكلف وجود 
ما ذكروه من بيان كون : ومن األمثلة على ذلك  كيفية حساب األرقام : صور التكلف العددي   ومن 

 : سورة اإلخالص تعدل ثلث القرآن فيقول أحدهم 
ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  چ  لقارئ هنا سورة اإلخالص وجدول لقيم احلروفإليك أيضاً عيييي ا) 

  (3 – 2: اإلخالص) چپ  پ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ   

ا ما يتوافق وهذ: )  وخيتم بقوله  2مث يذكر طريقة ذلك ويضع جدوال لألرقام وجيري عمليات حسابية ( 
 !رآن كله وبأن سورة اإلخالص تعدل ثلث القرآن الكرميتعدل الق الفاحتةبأن  مع كلمات رسول اهلل 

)3
.

                                                 
2
 د محمد زكي محمد خضر.أضوابط اإلعجاز ، : بحث  
 القيم وفقأً جلدول تكرار فواتح القرآن 2
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مضاعفة العذاب   عن وكذلك اإلعجاز يف حساب مسألة اخللود يف اآلخرة    فمن مقال للسلوادي
ٱ  ٻ   ٻ  ٻ  ٻ  پ   پ  پ      پ  ڀ     چ :    ذكر آية الفرقان وهي قوله تعاىلواخللود فيه 

ڀ    ڀ  ڀ  ٺ     ٺ  ٺ   ٺٿ  ٿ  ٿ    ٿ  ٹ    ٹ  ٹ  ٹ  ڤ    ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  

 : وقال  (96، 61: الفرقان)چ  ڦ      ڦ  

  ( يضاعف ) والحظ أن حرف األلف حمذوف بعد الضاد وهي كما نكتبها اليوم ( يضعف ) كلمة )
  وهذا  11=   والفاء  71=   والعني  111=   والضاد  31= ث الياء حي 961= قيمتها العددية 

فإذا قسمنا . عجيب حقًا ألن فيه تفسريًا عدديًا ملعىن املضاعفة واخللود يف العذاب (  961) العدد 
ست مرات على التوايل ليعطي خارج القسمة عدداً ( 2) جند أنه يقبل القسمة على (  2) العدد على 

(  على التوايل 6ومرة  1إذا أخذنا خارج القسمة يف كل مرة ومجعنا أرقامه جنده يعطينا مرة  صحيحاً   مث

  : ليصل إىل الالهنائية ويقول 2مث يذكر عمليات حسابية معقدة

 ... (وخيلد ) ولعل الالهنائية يف األعداد هنا تعبري حسايب معجي عن قوله تعاىل 
. 

ال يفهمها إال  وعلوم دقيقة متخصصة  تحدث عن أمورالتكلف تلك األمثلة اليت تصور ومن 
ما جاء يف بعض األحباث عند حساب العدد الذري والوزن الذري للحديد    ومن ذلك املتخصص فيها 

هذا . 57له الوزن الذري  الثابتةوأحد نظائر احلديد  57سورة احلديد حتمل الرقم : )؛ يقول الباحث  
. Fe-58و  Fe-56للحديد فهو يأيت بني النظريان  الثابتةنظائر يتوسط الثالثة ال Fe-57النظري 

وهو ثابت يف كل النظائر )العدد الذري للحديد . 56هو صاحب الوزن الذري  انتشارانظري األكثر ال
  .3(.26والذي ميثل عدد بروتونات احلديد هو 

 .غي وما ذكره ال شك أن غري املتخصص  لن يفهمه   بل سيبدو له كأنه أحجية ول

 . السلف ـ تكلف  بعض ومجيع ما سبق من أمثلة فيها ـ على رأي

                                                                                                                                            

 .3111وهذا العدد هو بالتقريب ثلث ال  113رآن هي كما نرى فالقيمة اإلمجالية هلذه السورة وفقاً جلدول تكرار حروف فواتح الق

 
  /http://www.i1gaz.com   سورة الفاحتة املعجية العددية الكربى    :وسيم مصري  3
 )  
4
 /http://ziadamal.maktoobblog.com معجزة األرقام ، زياد السلوادي  

 /http://www.i1gaz.com  سورة  احلديد واألعداد  وسيم مصري  3
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أن يف بعض األحباث املتعلقة بإعجاز : )ويقول   الشيخ السحيم ومن صوره إقحام األرقام كما يعرب 
حىت أنه إذا مل ينفع !يف أكثر من موضع بتكّلف شديد (  39) مت إقحام الرقم )بأنه قد ( 39)الرقم 

 (.( 31+  9) عبارة عن ( 39)سم إىل قسمني   وهو قوهلم قُ ( 39)الرقم 
وأخشى ما أخشاه يف هذا القول وإقحام هذا الرقم أن يكون من خرافات وتكّهنات : )وعلق بقوله 

 (( ! 39) تُقّدس الرقم  –ة وثنية ديان –فإنه يؤمن بالبهائية ( رشاد خليفة ) املدعو 
و واضح يف الوصول إىل نتائج بعد عمليات حسابية ُمعّقدة وأما التكّلف والتعّسف فه ): كذلك يقول

كما يف مسألة حساب نسبة املاء إىل اليابسة   فإهنم مل يتوّصلوا إىل ما توّصلوا إليه إال بعد عمليات !
ٺ  ٺ  چ : وهذا من التكّلف   وقد قال اهلل تبارك وتعاىل لِنبيِّـه صلى اهلل عليه وسلم .حسابية ُمعّقدة 

  .2( فال جَيوز مثل هذا التكّلف والتعّسف.(٢٦:ص)چٿ  ٿ    ٿ     ٿ   ٹ    ٹ          ٹ  ٺ   ٺ  
 .وهذا كله يعارض كون القرآن واضحا مبينا

 : ومن صور التكلف إدخال آية ليس هلا عالقة باملطلوب 
: فيقول    2م2122يف تعليقه على حبث زوال إسرائيل عام ومن أمثلة ذلك ما ذكره الشيخ السحيم  
ومن التكّلف الواضح إدخال آية يف االستفياز ليس هلا عالقة باليهود   وإمنا هي يف أمر الشيطان   )

ے  ے  ۓ     ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ   ۆ  ۆ  چ  :وهي قوله تعاىل 

فهذه عامة وليست يف اليهود   ( ٦٢:اإلسراءچۈ  ۈٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ       ۉ  ۉ  
فما عالقة هذه اآلية بدولة اليهود من حيث قيامها وسقوطها .مع كل بين آدم بل هي يف حال الشيطان 

لو كان فيه فائدة لُكِشفت للنيب !مث ما الفائدة املرجّوة من هذا ؟ وما عالقة رقم اآلية باإلعجاز ؟؟!؟
اهلل أن  فإن طريقة القرآن واضحة بّينة   ولذا ملا أراد.صلى اهلل عليه وسلم الذي حارب اليهود وأجالهم 

ھ  ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ   ۇ  چ  :خُيرب عن هيمية الُفرس وَغَلبة الّروم قال 

چې  ې  ې  ى     ېۋ  ۋ      ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ٴۇۇ  ۆ  ۆ                 ۈ  ۈ

َفُحدِّد هنا يف اآليات املدى الذي تكون فيه َغَلبة الروم   وهو بضع سنني   ما بني ثالث ٢-5:الروم
 .(1؟ .تسع سنني إىل 

  : ومن التكلف ما ذكره بعضهم من أن يف القرآن إعجاز بعدد اآليات املتناظرة

 اث اإلعجاز العددي صرحت حب  فذكر أن بعض أاملعارضني لإلعجاز العددي  وهذه أشار إليها أحد
يذكره النيب  مما مل )هذا : وعقب بقوله (  إعجاز القرآن بعدد حروف اآليات املتناظرة وحنو ذلك) أن ب

                                                 
2
 http://www.saaid.net/Doat/assuhaim/fatwa/index.htmموقع السحيم  
 بسام هناد جرار  نبوءة قرانية أم معجية رقمية؟: ميالدية 2122عام  إسرائيلزوال : وهو بعنوان    2

 http://www.saaid.net/Doat/assuhaim/fatwa/index.htm  السحيم موقع 11
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الذي تكلف فيه صاحبه ما أحدثه مما ال يعهد لألمة به  فهل يف بيان ( املعجية)وال الصحابة مثل كتاب 
النيب والصحابة نقص حىت يكمله املتأخرون أم أهنا اجلرأة على كالم اهلل وانصراف القلوب عن تدبر 

  (.3معانيه إىل حساب حروفه؟

وإذا كان ما وصلت إليه يف بضعة ألفاظ قليلة :  (هـ3313ت )  ويف هذا يقول د عبد الرزاق نوفل
 2. 53923العدد بسيطة التعداد فكيف بباقي ألفاظ القرآن الكرمي واليت تبلغ حتديدا 

لقد قام عدد من ) :فقد قال د حممد زكي حممد خضر .ومن املمكن أن يوفق بني القولني ما ذكره أ
 العالقات الرقمية والرياضية املتعلقة حبروف القرآن وقد أصاب الباحثني احملدثني محاولة الغوص يف

وقد حاول آخرون البحث . بعضهم يف الوصول إىل بعض العالقات الواضحة والدقيقة يف هذا الصدد
 . (1عن عالقات معقدة بعد حسابات ال ختلو من التمحل

ا   وهذا ما يؤكده أنصاره الذين فما كان من أحباث يف هذا العلم  وخلت من التكلف فال بأس يف قبوهل
حيملنا ذلك على رفض األحباث اجلاّدة )وأنه  حيب أال  (الكتابات الركيكة واملتكّلفة )بوجود يقرون 

وعليه ال يليق برافضي فكرة اإلعجاز العددي أن جيعلوا من أنفسهم فرسانًا يصولون !( واإلبداعية
ون أوقاهتم وهم يناقشون أحباثًا ال طائل منها  ويومهون الناس وجيولون  ويبارزون الفيّاعات الومهّية  فيهدر 

 3.(أّن هذا هو اإلعجاز العددي

. وسيكون هناك تكّلف ومتحُّل. ستكون هناك حماوالت كثرية غري جاّدة وغري مقنعة ):وخيتم بقوله 
الطريق كل ذلك ال يصرفنا عن االستمرار يف هذا . وسيبقى هناك معارضون. وسيبقى هناك إشكاالت

 .5(املبارك  واملقّدمات تبشر حبصاد وفري

فهي  )ـ كما يقول أحدهم ـ  الدراساتو بعض األحباث  ووجودها يفافرتاض صحة هذه التهمة مث على 
أيضا ليست مربرا لرفض اإلعجاز العددي مجلة وتفصيال   وليس من املقبول أن حنكم على مجيع 

هناك الدراسة اجلادة واهلادفة   وهناك الباطلة أو الرديئة    الدراسات من خالل دراسة ما نراها باطلة  

                                                 
 (251: ص)الفرقان يف بيان إعجاز القرآن  3
 33مطبوعات الشعب   الطبعة الثالثة   ص اإلعجاز العددي للقرآن الكرمي   عبد الرزاق نوفل  2
 كرميحنو فهم عصري للقرآن الضوابط اإلعجاز العددي   حممد زكي حممود مؤمتر   1
اإلعجاز العددي بني احلقيقة والوهم    مقال بقلم بسام هناد جرار نقدا ملؤلف كتاب اإلعجاز العددي بني احلقيقة والوهم افاتح حسين  3

 حممود
حسين اإلعجاز العددي بني احلقيقة والوهم    مقال بقلم بسام هناد جرار نقدا ملؤلف كتاب اإلعجاز العددي بني احلقيقة والوهم افاتح  5

 حممود
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هناك البحث اجليد وهناك ففي كل علم ) 3.(فلماذا حنمل هذه وزر تلك   ونرفض االثنتني معا ؟ 
أن  أظن أن على من حيتجون  بالتكلف . بالرديء البحث الرديء   وال جيوز أن حنكم على اجليد 

ندون إليها يف أحكامهم   وان تكون تلك املعايري معقولة وغري متكلفة تكون هلم معايري واضحة يست
 (2أيضا   حىت ال يقعوا فيما حيتجون عليه

ما دور الباحث هنا غري املالحظة : )أنصاره ال يسلمون ملعارضيهم قوهلم بالتكلف وجييبون   مث إن 
تأيت وفق هذه الصورة العجيبة ؟ والتدبر ؟ هل هو من حدد أعداد اآليات على النحو الذي هي عليه ل

هو كما يفسره اآلخرون مصادفات وتكلفا )ويؤكدون أن ما يظنونه إعجازا  (فكيف يكون متكلفا  ؟
 1(ن ورائه وال أمامه ؟وحتايال وانتقاء وجهدا ضائعا ال نفع فيه وال طائل م

ري تكلف وعبث وجهد ردا على من قال إن أحباثهم  ليس غ كمة فيقول أنصاره الفائدة واحل عنأما 
هل وجود مثل هذه املالحظات يف القرآن هو من قبيل املصادفة ؟ أم أنه الدليل على إعجاز )  .ضائع 

ماذا نصف هذا الرتتيب ؟ هل جاء هكذا :  ترتيب سوره وآياته ؟ والسؤال الذي يطرح نفسه هنا
 3(ي حمكم ؟ مصادفة ؟ هل هو ترتيب اجتهادي من عمل الصحابة ؟ أم انه تدبري إهل

يعرتف بوجودها ينسبها من يعارض اإلعجاز العددي إىل أصحابه    هتمة التكلف اليت  فاخلالصة أن 
أنصار اإلعجاز يف بعض أحباثهم   وال يرون هذا سببا لرد بقية األحباث اليت خلت منه   فضال بعض 

  .عن رد املصطلح مجلة 

 يف بعض أحباثهاالنتقائية :  لثاملبحث الثا: 
اختلف العلماء يف عد آيات القرآن الكرمي   وهذا ال يعين وجود زيادة أو نقص يف القرآن   إمنا خيتلفون 

 .يف عد آية  أو اعتبارها آيتني وهكذا 
هذا كتاب عدد آي القرآن وكلمه : ) يقول أبو عمرو املقرئ يف مقدمة كتابه مشريا إىل هذا األمر 

ه ومدنيه وبيان ما اختلف فيه أئمة أهل احلجاز والعراق من العدد وحروفه ومعرفة مخوسه  وعشوره ومكي
 .5(والشام وما اتفقوا عليه 

                                                 
3
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: إن عدد اآليات : وذكر اخلالفات يف العدد وأهنم ـ أي العلماء ـ مل يتفقوا على عدد معني فمن قائل 
آالف  ومائتا آية ستة آالف ومائتا وسبع عشرة آية  أو ستة آالف ومائتا وأربع عشرة آية   أو ستة 

 .3وست وعشرون آية ائتانمو وثالثون وست آيات   أو ستة آالف ومائتا وأربع  آيات   أو ستة آالف 
ل يف العد املكي واملدين األول والثاين يقاهو العد الكويف  فماذا  يدواملعترب يف حبوث اإلعجاز العد  

 2؟هل يثبت معها إعجاز أم ال؟وغريها
أصحاب اإلعجاز العددي نتائج أحباثهم   على أهنم سيجيبون بالتيامهم يف وهذا رما يعكر على 

  . حالياالعدد املوجود يف املصحف أحباثهم ب
من أخذ بعدد ما لعدد آيات القرآن معترب يف رواية ما  ال يلغيه خمالفته لرواية : )ورما أجابوا بقوهلم 

وال يبعد أن يعطي اختالف العّد يف ،  .( 1أخرى   مادام موجودا حقيقة يف املصحف الذي نتداوله
 .3اآليات وجوهاً جديدة يف اإلعجاز

فهذا مما يبطل       وهناك خالف يف وقفهصحف هو أساس عد الكلمات واحلروفرسم املوملا كان 
. إىل قول اجلمهور بأّن الرسم العثماين توقيفي ون يستند على أهنم جييبون بأهنم   اإلعجاز العددي 

 .كون اإلعجاز العددي دليل إضايف على صحة قول اجلمهوروعليه ي

معلوم أننا : )وال يرى املؤيدون لإلعجاز  تعدد القراءات مانعا من قبول نتائج أحباثهم بل جييبون بقوهلم 
فظهور .   وكان موافقًا لرسم املصاحف العثمانّية إال ما كان متواتراً عن الرسول ال نقبل من القراءات

دى القراءات ال مينع وجود إعجاز للقراءات األخرى  فكيف اعترب أّن تعدد القراءات يقّوض إعجاز إلح
هذا الكالم تردد على ألسنة أكثر املعارضني  وكأهنم يفرحون بتعدد القراءات  حىت ال !اإلعجاز العددي؟

ل إّن هناك َمْن كتب وما علموا أّن تعدد القراءات يييد يف إعجاز القرآن الكرمي  ب. ميكن إثبات اإلعجاز
 (.5يف إعجاز القراءات القرآنّية

                                                 
  3/39البيان   املقرئ 3
 
 أرشيف ملتقى التفسير ، المكتبة الشاملة ، :انظر   
4
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ملاذا حنول تعدد القراءات وما يرتتب عليها من اختالف يف عدد آيات القرآن   إىل : ) ويتساءل أحدهم 
مربر إللغاء ما يكتشف من إعجاز عددي يف إحداها ؟ مؤيد ما يكفي من األدلة ومن واقع املصحف ؟ 

د صور اإلعجاز العددي يف القرآن   بتعدد الرسم   و بتعدد تلك القراءات ؟ ملاذا ال نتوقع أن تتعد
فنحكم   وملاذا ال حنتكم إىل القرآن   بدل أن حنتكم إىل أقوال واجتهادات ال نعلم يقينا مدى صحتها 

هبا على ما يكتشف من إعجاز ؟ إن معارضة على هذا النحو   وهبذا األسلوب   ستؤدي إىل قرون 
 .( 3النقل والتكرار واجرتار املاضي بكل ما فيه أخرى من

 ...اجلانب العددي يف القرآن الكرمي ال يتعلق فقط برسم الكلمات واحلروف  مث
هذا من ناحية ومن ناحية أخرى فإن هناك هتمة توجه لبعض أحباث اإلعجاز العددي وهي االنتقائية يف 

قاد املنهجية املطردة املنضبطة  اليت حتكم مساره وافت ؛، العد للوصول إىل النتيجة اليت تسبق البحث
بعض  وإدخال   فالباحث يلجأ إىل االنتقائية واختيار ما يؤدي إىل غاية مسبقة يف نفسه وتضبط أحباثه 

 العددي  احلسابات العددية اليت توصلوا هلا وفق عملية حسابية معينة ضمن إطار اإلعجاز

عن بعض كتب وأحباث اإلعجاز العددي  فيقولبد الرزاق قطنة أشرف ع الدكتور أول من أشار إليها و 
تقوم باعتماد شروط توجيهية حينًا وانتقائية حينًا آخر   من أجل إثبات صحة وجهة نظر " : أهنا 

بشكل يسوق القارئ إىل النتائج احملددة سلفاً   وقد أدت هذه الشروط التوجيهية أحياناً إىل اخلروج على 
ع األمة   كمخالفة الرسم العثماين للمصاحف   وهذا ما ال جيوز أبدًا   وإىل اعتماد ما هو ثابت بإمجا 

رسم بعض الكلمات كما وردت يف أحد املصاحف دون األخذ بعني االعتبار رمسها يف املصاحف 
حتديد مرادفات الكلمات وأضدادها األخرى   وأدت كذلك إىل خمالفة مبادئ اللغة العربية من حيث 

"2. 

الدكتور عبد الرزاق نوفل االنتقائي للكلمات حىت  اتالدكتور فهد الرومي أمثله على اختيار  وذكر
مرة بعدد أيام السنة (  165) إن لفظ اليوم ورد يف القرآن : يستقيم له التوازن العددي   ومن ذلك قوله 

؛ ألنه لو " يومئذ " و  "يومهم " و " يومكم " وترك " يوماً "   " اليوم "   وقد مجع إلثبات هذا لفظي 
(  33) من الشيطان ذكر أنه تكرر " االستعاذة " وكذلك احلال يف لفظ ! فعل الختلف احلساب عليه 

                                                 
 http://www.tafsir.net/vb/tafsir10550/#ixzz1yt6rXjYYانظر  3
  
(  397ص ) أشرف عبد الرزاق قطنة  رسم املصحف واإلعجاز العددي   دراسة نقدية يف كتب اإلعجاز العددي يف القرآن الكرمي   2

    نقال عن موقع اإلسالم سؤال وجواب 3999/ هـ 3321دمشق   منار للنشر والتوزيع   الطبعة األوىل   
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" و " يعوذون " و  " عذت "  دون " فاستعذ " و  " أعوذ "  مرة   يدخلون يف اإلحصاء كلميت 
  3" .معاذ اهلل " و " أعيذها 

 رسم املصحفبضرورة مراعاة ب فصرحيه من يقول باإلعجاز العددي وللموضوعية فإن بعض هذا أشار إل
أننا نلتيم رسم املصحف الذي يسمى ) :هنم ملتيمون برسم املصحف فيقول بسام هناد جرار أ ومبينا

   2.(بالرسم العثماين  والذي هو يف رأي مجاهري العلماء توقيفي  أي بأمر الرسول وحياً 

 . 1(.أن تكتب البسملة إال على صورهتا املدونة يف املصحفألنه ال جيوز : )ويؤكد بقوله 

عندما يكون االستنباط معتمدا على : ) عند ذكره للضوابط فقال  د حممد زكي حممود  أكد على هذاو 
رسم احلروف العربية يف الكلمات القرآنية ينبغي مراعاة الرسم القرآين املتوارث عن املصاحف اليت كتبت 

 ( .3فان رضي اهلل عنهيف زمن عثمان بن ع

ويالحظ  :)  احلسابات ال تكون متفقة فيقولأن ويؤكد على يشري إىل مسألة االنتقائية يف العد   ونراه 
أحيانا اللفظة جمردة فقط وأحيانا مع ملحقاهتا وأحيانا وقعت أخطاء يف   أن هذه األعداد قد حسبت

لعد جيب أن يكون تقريبيا للوصول إىل اجلمال لذلك ينبغي اإلشارة إىل أن هذا النوع من ا. احتساهبا
ألن كلمات أخرى قد ترد ذات عالقات وثيقة لكن احلسابات العددية ال تأيت متفقة . بشكل عام 

  (. متاما

الباحث ظاهرة ما  استنبطوإذا ما ):  من املمكن أن يقال للتوفيق بني املؤيدين واملعارضنيويتابع بقول 
وعندما يتم . وافقا للطرق اإلحصائية العلمية احلديثة دون متحل أو تدليس م استنباطهفيجب أن يكون 

 .(5ظاهرة ما فيجب فحصها علميا والتأكد من أهنا مقبولة إحصائيا ورياضيا اكتشاف

ال  وينفي القائلون باإلعجاز العددي القول باالنتقائية يف أحباثهم فريد بسام هناد جرار على من يقول أنه 
 واألوىل به أن: ) ـ على حد تعبريه   فيقول . بل يتقلب كيف يشاء  ليحصل على النتائج يّتبع قاعدة 

                                                 
 .   (  711   699/  2)    الرومي "اجتاهات التفسري يف القرن الرابع عشر : " انظر 3
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3
 .لكريمنحو فهم عصري للقرآن اضوابط اإلعجاز العددي ، محمد زكي محمود مؤتمر   
 
 د محمد زكي محمد خضر.أضوابط اإلعجاز ، : بحث  
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أال يكفي أن تكون هناك قاعدة . يسألنا عن القواعد اليت نلتيمها دائمًا يف كل حبوثنا من غري استثناء
العثماين؛ أي  وقد حيسن هنا أن نبني أنّنا نتعامل عند إحصاء احلروف والكلمات مع الرسم!... مطّردة؟

 .3(أّن اإلعجاز هنا هو إعجاز الكتاب
اخلطأ املقصود يف اإلحصاء   فاجلميع يسعى  من يتعمد)  ويدافع املؤيدون هلذا املصطلح بأنه ال يوجد

ومع افرتاضنا صحة هذا الكالم نسبيا  فهو . لعمل خيدم به القرآن   طمعا باألجر والثواب من عند اهلل
وال . رافض لإلعجاز العددي   فإن كان البعض قد اخطأ   فالبعض قد أصاب غري كاف الختاذ موقف 

 ويقول يف (. يضر القرآن خطأ باحث   فالقرآن هو كتاب اهلل احملفوظ   ورعاية اهلل له ال تنقطع 
مع افرتاض وجود هذا النوع من الدراسات   فهي )واخللط بني منهجني يف العد أو طريقتني  نتقائية اال

يست مربرا لرفض اإلعجاز العددي مجلة وتفصيال   وليس من املقبول أن حنكم على مجيع أيضا ل
الدراسات من خالل دراسة ما نراها باطلة   هناك الدراسة اجلادة واهلادفة   وهناك الباطلة أو الرديئة   

 2(.فلماذا حنمل هذه وزر تلك   ونرفض االثنتني معا ؟ 

: أقول )هي ضوابط هذا احلساب ؟ وأن السلف مل يعرفوا هذا احلساب  ما: جميبا على سؤال هو ويتابع 
بعلم قد  ليس من حق احد أن يضع ضوابط هلذا احلساب   فاهلل سبحانه يرتب كتابه كيفما يشاء  

وضع ضوابط للبحث يف الرتتيب : املطلوب ( وهنا قد يبدو لنا بعضه غري مألوف ) نعرفه وبعلم ال نعرفه 
  ... 1( يب نفسه ال ضوابط للرتت

هو النقاش فكما رأينا النقاش يف املبحث السابق عن الغلو والتكلف بني املعارضني واملؤيدين   ها 
 ذه احلجة   وردواهبمل يسلم أصحاب اإلعجاز العددي ملعارضيهم اليت  يتجدد بينهم يف هتمة االنتقائية 

عارضون ال يرد املصطلح من أساسه بل ترد ببيان أن هلم منهجا   كما أن وجود بعض ما أشار إليه امل
 .تلك األحباث فحسب 

 وقوع بعض أصحابه في مخالفات عقدية ومحظورات شرعية في  :   رابعالمبحث ال
 .أبحاثهم

املخالفات الشرعية اليت وقع فيها أصحاب اإلعجاز العددي من وجهة نظر معاصري السلف 
 :تتلخص فيما يلي 

                                                 
2
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داد يف القرآن   إلثبات إعجازه العددي   إضاعة صرف الوقت يف البحث عن األع .3
 .إشغال الناس بالغرائب  و للوقت وانصراف عن التدبر يف آيات القرآن

وليس كتابا يف الرياضيات   كتاب هداية وداللة وإرشاد للعباد  ـ عند السلف ـ  القرآن بالدرجة األوىلف
ـ  إشغاال للناس بالغرائب  واملقصود من ومن املآخذ أن فيه ـ أي مصطلح اإلعجاز العددي ، والعلوم

اجمليد  و لكن هل    إذن التدبر من أعظم مقاصد إنيال هذا الكتابإنيال القرآن هو التدبر والعمل به 
هو ظاهر و معلوم يف كل زمان و مكان  التدبر ينصرف ابتداًء إىل اإلعجاز الرقمي أو التقين؟   أم إىل ما

 .؟
الفون ملنهج السلف الذين كانوا ال يتجاوزون عشر آيات حىت يعلموها وأصحاب اإلعجاز العددي خم 

 .3ويعملوا هبا   وهذا اإلعجاز وإن كان ناجتا عن التدبر إال أنه ليس بالتدبر الذي سار عليه السلف 
ما الذي مينع أن يكون القرآن كذلك   وأن يكون كتابا منظما : ويرد عليهم القائلون باإلعجاز العددي 

هل يرتب اهلل  :  يتساءلون غ يف اإلعجاز وأقوى ؟ و ا وفق أسس وعالقات رياضية ؟ أليس هذا ابلمرتب
كل شيء يف هذا الكون ابتداء من الذرة وانتهاء باجملرة ويستثين كتابه الكرمي ؟ ملاذا نقبل بالرتتيب احملكم 

 رآن ؟يف الكون كله ونرتدد يف قبوله يف القرآن ؟ أليس خالق الكون هو منيل الق
   )أنعلى ال يقبلها أصحاب اإلعجاز بل نراهم كثريا ما يؤكدون  ـ االنصراف عن التدبر ـ  وهذه التهمة

ويقوي الفكر واإلميان  التفكر والتدبر يف آيات اهلل يف كتابه املسطور باإلعجاز العددي يوسع املدارك 
يتبني لنا احلق  واآلفاق األنفسوالتفكر يف  والتأملالتدبر  ) وأنه بعد( فكلما ازداد الفهم ازداد اإلميان
ويقررون أن أحباثهم مل تأت إال ..2( ويبتعد ا الشك واحلرية والنفاق   آثارهمعرفة العليم الرزاق من خالل 

 .عن تدبر 
وقد أوضح التدبر يف آياته أهنا معجية بالغية   ودعوة أخالقية   مث ثبت أهنا : قال د عبد الرزاق نوفل 

 .1شريعية   وأصول قانونية   وأخريا قدر العلم أهنا تسبقه يف إيرادها للحقائق العلمية مراجع ت
إن أصحاب هذه احلجة ال : رادين على هذه التهمة وردا على القول بأنه إشغال بال فائدة يقول أنصاره 

مل يكن متوفرا من يفرقون بني زمن وزمن   ويتناسون أن ما وفره لنا هذا العصر من أدوات املعرفة هو مما 
قبل   إن يف وسع الباحث اليوم أن جيري من العمليات احلسابية يف ساعة باستخدام احلاسوب   ما لو 
فكر أحد القدماء أن يفعلها الحتاج إىل عمره كله   هذا إذا توفرت له األوراق واألقالم   ومعىن ذلك   

عي   ليس فيه انتقاص من قدر أحد   بسبب ما أن وصول الباحث اليوم إىل ما مل يعرفه القدماء أمر طبي

                                                 
2
 ع املسلم وقفات مع اإلعجاز العلمي   سامي العبد اللطيف   موق: من مقال  
 
 

ونصرة الوحي احملمدي   اإلسالم إىلالعددي يف الدعوة  اإلعجاز أمهيةمن مقال لتوفيق احلبيب      
  www.i3gaz.com/research/author/7 
4
 9 2ـ  1 2اإلعجاز العددي للقرآن الكريم ، عبد الرزاق نوفل ، ص  
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وبالتايل فإن ظهور هذا الوجه من اإلعجاز يف عصرنا هذا هو أمر طبيعي . وفره له العصر من أدوات 
إن وجود هذا الوجه من اإلعجاز يف القرآن   دليل مادي ملموس على أن القرآن كتاب اهلل . جدا 

 .صور واألجيال الكرمي وأنه املعجية املتجددة بتجدد الع
أن هذا النوع من اإلعجاز وفر وجها من اإلعجاز  يصلح ملخاطبة من ليست العربية لغته   أخريا يرون 

 .3 .فلماذا نتنكر له ؟ ونصر على أن نظل بعيدين عن لغة العصر الذي نعيش فيه 
وعلى تلك ( الةوهي أحد الفرق الباطنية الض)احلسابات العددية بالبهائية ارتباط  .2

 ،يف دعوى النبوة خليفةرشاد  حلسابات اعتمد ـ ا

وقبل سنوات حّدثين أحد اليمالء عن اإلعجاز العددي عند شخص  ):ويف هذا يقول الشيخ السحيم 
مث ..إن األعداد يف القرآن غري مقصودة   خاصة أرقام السور واآليات : فقلت له (رشاد خليفة ) امسه 

) باإلعجاز والذي توّصل إىل إعجاز عددي بيعمه يَيعم أنه بعد فرتة إذا هبذا الشخص الذي يقول 
وتوّصل إىل أن القرآن فيه زيادة ونقص نتيجة !الرقمية المسه  وتوّصل إىل ذلك موجب القيمة( رسول 

ولّبس على الناس مثل هذا الكالم ليتوّصل إىل ..كما تبنّي أنه هبائي املعتقد ..القول باإلعجاز العددي 
إىل غري ذلك مما هو موجود !الذي تُقّدسه البهائية الكافرة   الذين يُؤهلِّون البهاء (  39) إيصال الرقم 

 .(2عند ذلك الشخص مما هو ضالل ُمبني   وكفر حمض 
طبعاً  : )وعلينا أن نثبت هنا أن أنصار اإلعجاز كانوا ممن رد على البهائية   يقول عبد الدائم الكحيل 

ولكن تبني أن هذا البحث يف معظمه غري صحيح   39ليفة حول الرقم هنالك حبث للدكتور رشاد خ
 (1.يعين هنالك نتائج ملفقة بنسبة أكثر من مثانني باملائة وبالتايل هذا البحث باطل وغري صحيح

يف القرآن الكرمي مقدمات  39إعجاز الرقم :"م  كتاب 3991أخرجنا عام : )ويقول بسام هناد جرار 
وقبل ذلك قمنا . اقشنا فيه حبث املدعو رشاد خليفة  وبّينا مواضع اخللل يف حبثه   ون"تنتظر النتائج

مواضع وقّدمنا للناس تفصيالً . مراسلته  واستخدمنا كافة الوسائل للتحقق من احنرافه قبل أن نلمِّح بذلك
أن نبنّي للناس  وعلى الرغم من إدراكنا خلروجه عن اإلسالم  فإّن ذلك مل مينعنا. اخللل واليلل يف حبثه

املواضع اليت أصاب فيها  وما لنا أال  نقبل احلق عندما يظهر  فاحلكمة ضالة املؤمن  أىن وجدها فهو 
 .3(أحق هبا

إىل نظريات فيثاغورس يف تقديس  يعود أصله أنه يقتضي تعظيم األعداد وهذا يف  . 
 األعداد  

                                                 
3
 http://www.tafsir.net/vb/tafsir10550/#ixzz1yt6rXjYY: المصدر 
 
  http://www.saaid.net/Doat/assuhaim/fatwa/index.htm موقع الشيخ السحيم 
4
 www.kaheel7.com، بقلم عبد الدائم الكحيل، 29معجزة الرقم  
3
فاتح حسين   مقال بقلم بسام هناد جرار نقدا ملؤلف كتاب اإلعجاز العددي بني احلقيقة والوهم ا اإلعجاز العددي بني احلقيقة والوهم  

 حممود

http://www.tafsir.net/vb/tafsir10550/#ixzz1yt6rXjYY
http://www.kaheel7.com/
sami
Typewritten Text
353

sami
Typewritten Text
مجلة العلاقات العددية في القرأن الكريمعدد:1 ,ورقة: 20, صفحة 307-365 (2015)

sami
Typewritten Text
                حم  www.7ameem.com



 48 

د  على حد تعبري يف القرآن  الرقمي اإلعجازحملاربة ظاهرة   بعض العلماء يتصد كان من أسباب 
 ؛ أنه ليس هناك تقديس لألرقام يف اإلسالم مما أدى إىل التشكيك والتبديع والتفسيق) حممد زكي حممود

 . (بل والتكفري أحيانا لبعض من عمل يف حقل اإلعجاز الرقمي يف القرآن
ل إذا وجد من الناس من يقدس ماذا نفع: )غريبة ويقولون  ويرد مؤيدو هذا املصطلح بأن هذه احلجة

البقر   هل سنحرم أكلها ؟ وإذا قدس الناس القمر فماذا نفعل ؟هل سنحرم النظر إليه ؟ وإذا كان هناك 
 من يستغل العدد ألغراض خاصة ختالف الدين   فهل يكون موقفنا هو رفض كل ما له صلة بالعدد ؟

لف الشرع  سبب ملييد من االهتمام والدراسات إن هذه االحنرافات واستغالل مجاعة ما للعدد ما خيا
للعدد يف القرآن   لبيان الصحيح من اخلطأ لآلخرين  وهذا يعين أخريا أن تقديس بعض الناس للعدد يف 

 . 2(القرآن هي حجة للبحث يف العدد ال حجة لرتكه
  وأنه خلق سبع  فتقديس األرقام غري وارد عند أنصار اإلعجاز   فكما يعلم املسلمون أن اهلل واحد

 1.مساوات   وأهنم يطوفون حول الكعبة سبعة أشواط وهذا مل حيملهم على تعظيم هذه األرقام 
 : اعتماد هذا النوع من اإلعجاز على مسألة حساب اجلمل يف إدعاء الغيب  .3

الذي يقول فيه أحد أنصار مسالة حساب اجلمل  : من أهم أسس وقواعد مصطلح اإلعجاز العددي 
أّما حساب اجلمل فال يعرف تارخيه على وجه التحديد غري أنه كان معروفاً  :   )نوع من اإلعجاز هذا ال

 ( . عند علماء بين إسرائيل قبل بعثة عيسى عليه السالم   وقد استخدموه يف أعمال السحر والتنجيم 
تفسري القرآن  لكن ليس يف واالستفادة منه إىل استخدام السلف حلساب اجلمل هنا  اإلشارة وحتسن 

يستخدم العد فيقول يف خامتة منظومته  (هـ3177ت ) ؛فنرى حافظ احلكمي   يف التواريخ بل  الكرمي
 : يف العقيدة 

 أبياهتا يسر بعد اجلمل            تارخيها الغفران فافهم وادع يل 
األجبدية املعروفة  بعد اجلمل أي احلروف أي عد أبياهتا رمي حروف يسر وذلك مائتان وسبعون : مث قال 

وذلك ألف وثالمثائة واثنان :  عند عامة العرب    تارخيها  فيه  الذي أ لفت فيه رميه حر وف الغفران 
 3.وستون أي عامئذ 

وحساب اجلمل ـ كما سبق يف التمهيد ـ مرتبط حبروف أيب جاد كما يسميها العرب وحيسن أن نتناول 
تعلم حروف أيب جاد ـ  كما يطلق عليها ـ  عند السلف فيه  كم هنا أقوال السلف فيها   بالنسبة حل
                                                 

2
 .نحو فهم عصري للقرآن الكريمضوابط اإلعجاز العددي ، محمد زكي محمود مؤتمر   

 
 http://www.tafsir.net/vb/tafsir10550/#ixzz1yt6rXjYY: املصدر2
  
4
 http://www.yabeyrouth.com/pages/index1028b.htm 
   عمر بن حممود أبو عمر: احملقق   حافظ بن أمحد بن علي احلكمي   معارج القبول بشرح سلم الوصول إىل علم األصول 3

 3236ـ  1/3233   م 3991 -هـ  3331األوىل   : الطبعة   الدمام –القيم  دار ابن
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وتعلمها ملن يدعي هبا علم وكتابة أيب جاد : ) فقال ( هـ3215 ت)ذكره عبد الرمحن بن حسن تفصيل 
الغيب هو الذي يسمى علم احلرف   وهو الذي جاء فيه الوعيد   فأما تعلمها للتهجي وحساب اجلمل 

 ( 3فال بأس به 
 2(إن قوما حيسبون أبا جاد وينظرون يف النجوم و ال أرى ملن يفعل ذلك من خالق : ) باس وقال ابن ع

وقد ثبت عن ابن عباس اليجر عن عد أيب جاد   واإلشارة إىل :) وقال ابن حجر معلقا على هذا األثر 
 .1(أن ذلك من مجلة السحر وليس ذلك ببعيد   فإنه ال أصل له يف الشريعة 

املراد التحذير من اإلصغاء إىل الذين يتبعون املتشابه من القرآن   وأول ما ظهر ذلك من و : ) وقال أيضا 
 .3(اليهود كما ذكره ابن إسحاق يف تأويلهم احلروف املقطعة وأن عددها باجلمل مقدار لبث هذه األمة 

 . 5(ال ينبغي االعتماد عليه لشدة التخالف فيه : ) وقال عن علم العدد الذي أشار إليه 
عالقة ورابطة املذكورة يف القرآن  أن هلذه احلروف املقطعة بيعم الدعاء و اال فتبني أن احملظور واحملذور هو

استخرجوا ) ؛ وأشار ابن تيمية إىل أن فالسفة الصوفية وغالهتم  باستخدام حساب اجلمل بعلم الغيب
ومن حركات    ن اليهودومن حروف املعجم الذي ورثوه م   مدة بقاء هذه األمة من حساب اجلمل

وكنت أحلف هلم أن ذلك  وخاطبت يف ذلك طوائف  : )وقال ( .الكواكب الذي ورثوه من الصابئة 
وأنه ال جيري من هذه األمور شيء   وطلبت مباهلة بعضهم ألن ذلك كان متعلقا بأصول الدين   مفرتى

 .يقصد ادعاء علم الغيب وحتديد وقت الساعة  6(
قال عنه ( تعلموا حروف أبا جاد وتفسريها   ويل لعامل جهل تفسري أبا جاد ) ب أما احلديث املكذو 

يف  لو كانت األخبار اليت رويت عن النيب : احلديث  إن ابن جرير الطربي قال بعد إيراده: ابن تيمية 
 ذلك صحاح األسانيد مل يعدل عن القول هبا إىل غريها ولكنها واهية األسانيد غري جائي االحتجاج

 .7(مثلها 
حساب )أن علم العددي  ـ كما يقول بسام هناد جرار ـ  أنصار اإلعجاز ويف الوقت الذي يؤكد فيه 

والالفت أنه استخدم يف اللغات السامية املختلفة  . حساب مغرق يف القدم  وال يُعرف له بداية:  اجُلّمل
وعندما نيل القرآن الكرمي كان . لتأريخوأكثر ما استخدم هذا احلساب يف ا... ومنها العربية  والعربية 

العرب يستخدمون هذا احلساب؛ فهو إذن جيء من اللغة العربية  واستمر العرب باستخدامه بعد 
                                                 

حممد حامد : احملقق  عبد الرمحن بن حسن بن حممد بن عبد الوهاب بن سليمان التميمي  فتح اجمليد شرح كتاب التوحيد فتح اجمليد 3
  3/111م  3957/هـ3177السابعة  : الطبعة  مطبعة السنة احملمدية  القاهرة  مصر  الفقي

  
   /22المصنف ، عبد الرزاق ،  
4
   /22فتح الباري ، ابن حجر  
3
 1/233فتح الباري  
 
 33/152الباري فتح  
 
 12ـ 3/13لفتاوى   ابن تيمية   ا 
 12ـ 3/13لفتاوى   ابن تيمية   ا
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م على استخدام حساب اجلمل يف املخالفات الشرعية هذه ويؤكدون أهن ون يوافقأهنم ال  ال إ .(اإلسالم
أّما حساب اجُلمَّل فإننا ننكر على كل من ): ائال ينكرون على كل من استخدمه يف السحر فيتابع ق

استخدمه يف السحر والشعوذة والكهانة والتنجيم  كما وننكر على كل من قال يف القرآن بغري دليل 
معترب؛ فالقول بأّن مُجَّل حروف الفواتح يشري إىل عمر أّمة اإلسالم ال يستند إىل دليل  وال حنتاج يف 

 .3.(رفضه إىل أقوال العلماء
وسائل الغيب قد  مع أن تتعلَّق مسائل غيبية أو حوادث مستقبلة كالم جيد لكن وجدت أحباث هذا  و 

كرمي عن أن تنيه البحوث املتعلقة بالقرآن الفكان ينبغي  حجبها اهلل عن عباده إال من ارتضى من رسله 
 .اخلوض يف هذا احملذور الشرعي 

عجاز العددي   وعلى سبيل املثال كتاب أسرار إعجاز أمل   ادعاء علم الغيب جاء يف بعض أحباث اإلف
 .2سنة تييد  قليال  3311عمر أمة اإلسالم : حساب أعمار األمم قال : ويف حبث 

 .وكان مما استشهد به أقوال أهل الكتاب وهذا يبني خطأ املنهج عند هذا الباحث 
رائيل وحدد تارخيا معينا وهذا كله من كذلك وجد منهم من تنبأ عن طريق تلك األرقام بيوال دولة إس

 .القول على اهلل بال علم 

أمور  إىلأن بعضا من العلماء فيما سبق قد أشار  إىلوقد أشرنا فيما سبق : ) قال د خالد السبت
ومن بني املؤلفني احملدثني من أشار .مستقبلية مستنبطا إياها من حسابات تتعلق بفواتح السور املقطعة 

 م3973 عام  إىلللجمل لبعض آيات من القرآن الكرمي تشري   منها حسابات: لك من ذ شيء إىل
أول عام انتشر فيه اإلعجاز الرقمي للقرآن على أنه عام مشار إليه يف   أنه إىلمدعني أن ذلك يشري  

 ورد بأن هذا أمر(  يف حسابات أخرى 2122ة اليهود يف وقام آخرون بالتنبؤ بيوال دول القرآن الكرمي 
منها ما وقع كاقتتال الصحابة إن األحداث الكبار وقعت بعد وفاة رسول اهلل  )مل يفعله الصحابة ف

فيما بينهم  ومنها ما مل يقع كخروج الدجال الذي مل يبعث نيب إال حذر أمته منه  ومع ذلك مل حياول 
 .(.1عددي للقرآنأحد من الصحابة معرفة ما حدث أو سيحدث  أو التدليل له  من خالل التفسري ال

إن كافة احلسابات واألقاويل يف هذا اجملال هي أمور ) :لتوفيق بني املعارضني واملؤيدين أحدهم ل قالو 
إمث على من توقف عندها وال على من صدقها وهي ال تدخل يف أمور   ظنية نرجو أن ال يكون هناك

                                                 
2
فاتح حسين اإلعجاز العددي بني احلقيقة والوهم ا   مقال بقلم بسام هناد جرار نقدا ملؤلف كتاب اإلعجاز العددي بني احلقيقة والوهم  

 حممود
 
 http://www.yabeyrouth.com/pages/index1964.htm: انظر  
4
  وهذا واضح من النظر إىل ختصصات الباحثني  Friday 28th December,2001  مقال د خالد السبت يف جريدة اجلييرة  

 .فيه   فليسوا متخصصني يف العلوم الشرعية 
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أما التفاؤل بتوافق بعض األمور . عمل  عليها يف االتكالجدل وال ينبغي  إىلالعقيدة وال ينبغي أن جتر 
فكان يعجبه الفأل احلسن فقد ورد أنه تفاءل عندما عرف أن سهيل بن عمرو فهي من سنن الرسول 

وال مانع من أن يتفاءل املسلم بتوافق عدد ما أو .   (سهيل امسهكون ) قدم للتفاوض يف صلح احلديبية 
ها ونعمت وإال فاألمر بيد اهلل بفإن حتقق اخلري ف. بويةالسنة النما أو حدث ما فذلك متفق مع  اسم

 .(3وليس يف ذلك من ضري

العقيدة ونرجو أن  أموراحلسابات يف معرفة احلوادث املستقبلية أمور ظنية وال تدخل يف  )كد على أن أو 
    (..2ال يكون هناك ضري يف تصديقها أو إنكارها

 :االستدالل باألحاديث الضعيفة 

االستدالل باألحاديث : ومنها  املخالفات واألخطاء  بعضض أحباث اإلعجاز العددي ورد يف بع 
. )..  61ما استدل به توفيق احلبيب يف مقال له عن معجيات الرقم الضعيفة ورما املوضوعة ومن ذلك 

: قال:" فعن عمر بن اخلطاب قالعليه السالم قبل خلقه " آدم"ثناء ورد على لسان والده  فأول
اهلل عي وجل يا : حبق حممد ملا غفرت يل فقال أسالكيا رب : ملا اقرتف ادم اخلطيئة قال ل اهلل رسو 

يا رب انك ملا خلقتين بيدك ونفخت يف من روحك رفعت : ادم و كيف عرفت حممدا ومل اخلقه ؟ قال
امسك  إىلف اهلل حممد رسول اهلل فعلمت انك مل تض إالاله  راسي فرأيت على قوائم العرش مكتوبا ال

سألتين حبقه  إذ أما إيلاخللق  ألحبصدقت يا آدم انه : فقال اهلل تعاىل إليكاخللق  أحب إاللنفسك 
 .1(فقد غفرت لك ولوال حممد ما غفرت لك وما خلقتك

: تقدا تصحيح احلاكم هلذا احلديث قال ابن تيمية م  و ( هـ311ت ) وهذا احلديث أخرجه احلاكم
رواية احلاكم هلذا احلديث مما أنكر عليه   فإنه نفسه قد قال يف كتاب املدخل إىل معرفة الصحيح من )

ن تأملها من أهل عبد الرمحن بن زيد بن أسلم روى عن أبيه أحاديث موضوعة ال خيفى على م: السقيم 
 .5بل هو موضوع :تعقب احلاكم بقوله  (هـ 731ت )وكذلك الذهيب  .3(الصنعة أن احلمل فيها عليه 

                                                 
2
 ـ3991تركيا –استانبول  حنو فهم عصري للقرآن الكرمي املؤمتر العاملي الرابع د حممد زكي حممد خضر.أضوابط اإلعجاز العددي  

 
 ـ3991تركيا –استانبول  حنو فهم عصري للقرآن الكرمي املؤمتر العاملي الرابع د حممد زكي حممد خضر.أضوابط اإلعجاز العددي  

 
4
وهذا    www.i3gaz.com/research/author/7،   توفيق احلبيب   61بأسرار الرقم معجيات خامت املرسلني  

 2/635املستدرك   : احلديث رواه احلاكم يف مستدركه 
 2119-32-33يف  قابس -األستاذ توفيق احلبيب بقلم 

3
 9 2ـ  1 2دة جليلة ، ابن تيمية ، ص قاع 
 
  2 / المستدرك  

http://www.i3gaz.com/research/author/7
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فاليهود على سبيل املثال يعرتفون مكانة هذا النيب الكرمي فعن ابن : ـ أي توفيق احلبيب ـ ويقول أيضا 
ما التقت هيمت يهود خيرب فدعت اليهود عباس رضي اهلل عنه قال كانت اليهود خبيرب تقاتل غطفان فكل

 إالاليمان  آخرالذي وعدتنا بأن خترجه  األمياللهم إنا نسألك حبق حممد النيب :" هبذا الدعاء وقالوا
كفروا به  فلما بعث اهلل النيب حممدا   موا غطفاني التقوا دعوا هبذا الدعاء فه إذافكانوا : قال نصرتنا 

ٻ       ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀ  ٺ    ٱ  ٻچ فأنيل اهلل عي وجل ؛ 

 (.19البقرة  )چٹ  ٹ  ڤ  ڤ    ٹٺ  ٺ         ٺ  ٿ   ٿ  ٿ  ٿ  ٹ
عبد امللك بن هارون من ) كذلك هذا احلديث رده ابن تيمية لعلة يف سنده ومتنه   أما السند فألن فيه 

  أما متنه فهو خمالف ملا كان واقع  (أضعف الناس   وهو عند أهل العلم بالرجال مرتوك بل كذاب 
وذلك أن اآلية نيلت باتفاق أهل ( من جاهل كذاب مل حيسن كيف يكذب ) اليهود آنذاك بل هو 

السري يف اليهود اجملاورين للمدينة أوال كبين قينقاع وقريظة والنضري وهم الذين كانوا حيالفون األوس 
 . 3(فان نيلت يف يهود خيرب وغط: واخليرج فكيف يقال 

هذه أهم املخالفات الشرعية من وجهة نظر معاصري السلف   ويف أغلبها كان ألنصار اإلعجاز 
 .العددي مناقشة وتوضيح ورد على خمالفيهم   ومقارعة احلجة باحلجة 

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

 اخلامتة
 أوال وآخرا وظاهرا وباطنا   والصالة والسالم على إمام املرسلني وسيد اخللق أمجعني   نبينا احلمد هلل

املتقدمني واملتأخرين حممد وعلى آله وصحبه أمجعني   وبعد ؛ فقد تناولت يف هذا البحث منهج السلف 
 : يف مصطلح اإلعجاز العددي من املفسرين وغريهم   وخلصت فيه إىل النتائج التالية 

وكون القرآن آية    ،من آياته اآلية العظمى  فهوأن علماء السلف املتقدمني يرون أن القرآن  .3
مرة بعد مرة  ما جاء من التحدي باملعارضة اإلمجايل فهو أما  ؛ يوتفصيل  يلامجإ:هني يظهر من وج

  أما ومل يفعلوا مما دل على أنه خارج عن قدرهتم واستطاعتهم  وهي تبطل دعوى املشركني 
حسن تأليفه  : وجوه إعجاز القرآن  وهي عند السلف كثرية متنوعة منها التفصيلي فهو ببيان 

والتئام كلمته  وفصاحته  وجودة إجيازه  وبالغته اخلارقة عادة العرب  و صورة نظمه العجيب   و ما 
وجود وجوه أخرى  وال مينع السلف من. باملغيبات  املاضية واملستقبلية   انطوى عليه من اإلخبار 

ى أهنا حجة على إعجازه وير  بل نرى ابن تيمية يصحح مجيع مقاالت الناس يف إعجاز القرآن  .
ذلك بل كل قوم تنبهوا ملا تنبهوا له  ويوجه قول املعتيلة يف أن القرآن معجي   وال يرى أي مناقضة يف

                                                 
2
ربيع بن هادي مدخلي ، مكتبة لينة ، دمنهور ، مصر ، الطبعة األولى : دراسة وتحقيق ، ابن تيمية ،في التوسل والوسيلة  قاعدة جليلة  

   9ص ،  2911/ 2319
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ده على أن الصواب أن اخللق  بالصرفة مع تضعيفه له ويبني أنه يقال على سبيل التقدير  مع تأكي
 .كلهم عاجيون عن معارضته 

اختلف السلف املتقدمون يف احلروف املقطعة يف أوائل السور  على رأيني يف اجلملة؛  فمنهم من  .2
والذين فسروها اختلفوا يف تفسريها  قال هي مما استأثر اهلل بعلمه   فسرها  ومنهم من مل يفسرها بل

 .  أو أهنا من أمساء اهلل   أو أهنا قسم أقسم اهلل به  بني قائل إهنا أمساء للسور
وضعف ابن كثري اليعم بأن هذه احلروف تدل على معرفة املدد  واألزمنة   وأنه يستخرج من ذلك 

أن هذه احلروف :  أوقات احلوادث والفنت واملالحم  ورجح ابن تيمية وابن كثري وغريهم من احملققني 
 وأن اخللق عاجيون عن معارضته مثله  مع أنه مركب من هذه احلروف فيها بيان إلعجاز القرآن 

املقطعة   وهلذا يف كل سورة افتتحت هبذه احلروف فال بد أن يذكر فيها االنتصار للقرآن ودالة على 
 .عظمته 

جاء يف القرآن أعداد بعضها مفرد  وبعضها مركب  ولتوضيح وجالء  منهج مفسري السلف  .1
 تد ودالالهتا عندهم قمت بتتبع تلك اآليات  وظهر يل من خالل استقراء اآلياالقدامى من األعدا

أن السلف هلم مسالك عدة يف تفسري أو التعليق على :  اليت  فيها تصريح بذكر أعداد معينة
ترك التعليق على العدد    أو الربط بني عدد وعدد : األعداد واألرقام الواردة يف القرآن الكرمي  وهي 

مطلوب  استخدام العدد يف استخراج واستنباط : وأخريا إلشارة إىل حكمة ورود العدد املعني    أو ا
  . معني 

يوافق معاصرو السلف من املفسرين وغريهم املتقدمني منهم يف قوهلم بإعجاز القرآن ويؤكدون على  .3
ان كثري من آيات األوجه اليت ذكروها ويييدون عليهم بأن من أوجه إعجاز القرآن أنه اشتمل على بي

اهلل تعاىل يف مجيع أنواع املخلوقات  من اجلماد والنبات واحليوان واإلنسان   وأنه يصف خلق 
السماوات ومشسها وقمرها   وعجيت هذه القرون أن تنقض بناء آية من آياته أو تبطل حكما من 

من املسائل العلمية اشتمال القرآن على حتقيق كثري : ومنها .  أحكامه أو تكذب خربا من أخباره
ومن أنواع اإلعجاز اليت أشاروا إليها ومل يرد هلا ذكر .والتارخيية اليت مل تكن معروفة يف عصر نيوله 

ما مسي باإلعجاز العلمي للقرآن والسنة  وقد أثبتوا هذا النوع من : عند املتقدمني من السلف 
ثبوتا العلمية ثبوت احلقيقة و  بوت النصث :هي ووضعوا له ضوابط   فيه    املغاالةاإلعجاز ومنعوا 

 .النص العلمية يف وجود اإلشارة إىل احلقيقة و قاطعا   
أما ما ورد من   احلروف املقطعة و   آيات التحدي تفسري  يف يوافق معاصرو السلف املتقدمني منهم .5

رتكوا التعليق على فإما أن ي: يوافقون املتقدمني فيما ذكروه  فكذلك  : أعداد وأرقام معينة يف القرآن
 .ستخدموا  األعداد لتعيني املطلوب أو ي   ذكروا  حكمة ورود العدد املعنيأو يهذا العدد بعينه   
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اإلعجاز العددي بني القبول والرفض عند املعاصرين من السلف   ففي حني يرفضه  مصطلحتردد    .6
س يف القرآن  وال السنة أن القرآن معجي بال شك فهو من عند اهلل  ولكن لي يؤكدون و هم بعض

النبوية  وال عمل الصحابة  وال علماء التفسري ما يدل على مثل هذا النوع من التفسري  فالعلماء قد 
أن حسن نية من قال به مثل هذا  و   وليس منها أو فيها إليهايرجع  للتفسري وضعوا أصواًل وقواعد

الشيخ   س الوقت نرى من يقبله منهم نف ويف. وممن صرح هبذا الشيخ صاحل الفوزان   ال يشفع له 
فهد  .د .له بضوابط ومنهم أ و قبصرح بعبد الرمحن الدوسري   كذلك نرى من علماء السلف من 

 .الرومي 
هي  يأن ما تذكره أحباث أعجاز العددممن رفض هذا املصطلح  ذكر بعض املعاصرين من السلف  .7

 عددي مجرده ليس من باب اإلعجاز      وأن وجود تناسق اإلعجاز ليسو اللطيفة  من باب 
على اجلهل التام حبقيقة  يل دلوهذا ال يقبله املناصرون لإلعجاز العددي الذين يرون هذا القول 

بعد قرون طويلة أنه حمكم الرتتيب      مث اكتشفالوقائعفالقرآن نيل منجما حسب ترتيب القرآن 
 . ية ال حصر هلا ترتبط سوره وآياته وكلماته وحروفه بعالقات رياض

: تتلخص األسباب اليت جعلت بعض معاصري السلف يرفضون فكرة اإلعجاز العددي ما يلي  .1
القول على اهلل بال علم  الغلو والشطط والتكلف  الذي  كونه تفسريا بالرأي ورما وقع صاحبه يف 

بعض أصحابه يف  وقع فيه بعض أصحاب اإلعجاز العددي  االنتقائية يف بعض أحباثه  وأخريا وقوع
 .خمالفات عقدية وحمظورات شرعية يف أحباثهم 

وجييب أنصار اإلعجاز على كل هذه األسباب واملوانع اليت متنع من قبوله   ويقرون بوجود بعضها 
مثل التكلف واالنتقائية يف بعض أحباثهم لكنهم يؤكدون على خلو كثري من أحباثهم منها   ووجود 

 صطلح   ويؤكدون على أمنيتهم بوجود من يصوب املسرية  بعض ذلك ال يعين رفض امل
مث هذا النوع من الدراسات   مع افرتاض وجود  اخلطأ املقصود يف اإلحصاء من يتعمد ال يوجد أنه   و 

ليست مربرا لرفض اإلعجاز العددي مجلة وتفصيال   وليس من املقبول أن حنكم  على فرض ذلك فهي
راسة ما نراها باطلة   هناك الدراسة اجلادة واهلادفة   وهناك الباطلة أو على مجيع الدراسات من خالل د

 .رفض االثنتني معا ته وزر تلك   و حنمل هذ الرديئة   فال
يف خمالفات عقدية وحمظورات شرعية يف أما وقوع بعض أصحاب اإلعجاز العددي  .9

 :منها ف.أحباثهم
 للوقت  ثبات إعجازه العددي   إضاعةصرف الوقت يف البحث عن األعداد يف القرآن   إل أن

أصحاب  ينفيها وهذه التهمة ،   وإشغال الناس بالغرائبوانصراف عن التدبر يف آيات القرآن
التفكر والتدبر يف آيات اهلل يف كتابه باإلعجاز   أن على بل نراهم كثريا ما يؤكدون اإلعجاز 
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 واآلفاق األنفسوالتفكر يف  والتأملر التدب  وأنه بعد   ويقوي اإلميان العددي يوسع املدارك 
 .ويقررون أن أحباثهم مل تأت إال عن تدبر . احلق  يتبني 

إن أصحاب هذه : وردا على القول بأنه إشغال بال فائدة يقول أنصاره رادين على هذه التهمة 
 . احلجة ال يفرقون بني زمن وزمن

  وعلى تلك احلسابات   (ق الباطنية الضالةوهي أحد الفر )احلسابات العددية بالبهائية ارتباط أما
إىل  يعود أصله أنه يقتضي تعظيم األعداد وهذا يف و  ،يف دعوى النبوة ـ  خليفةاعتمد ـ  رشاد 

فهذه التهم ينفيها أصحاب اإلعجاز العددي ويؤكدون   نظريات فيثاغورس يف تقديس األعداد
 .أعدادا أهنم أول من رد على رشاد خليفة   مث إهنم ال يقدسون 

  أنصار  فأكد :اعتماد هذا النوع من اإلعجاز على مسألة حساب اجلمل يف إدعاء الغيب أما
إال  أهنم ال أنه موجود عند العرب قدميا     ا كرو ذ و  اإلعجاز على استخدام حساب اجلمل 

يوافقون  على استخدام حساب اجلمل يف املخالفات الشرعية هذه ويؤكدون أهنم ينكرون على  
من استخدمه يف السحر والشعوذة والكهانة والتنجيم   وينكرون  على كل من قال يف كل 

وهكذا فقد ناقش أنصار اإلعجاز العددي ما وجه إليهم من نقد وردوا .القرآن بغري دليل معترب
 .عليه 

  أود التأكيد أن السلف مل يرفضوا هذا  املصطلح بل توقف فيه بعضهم وقبله بعضهم بضوابط ختاما 
  وحيتاج السيما يف ضوابط قبول األحباث املتعلقة هبذا العلم اجلديد مازال البحث يف هذا اجملال خصبا و 

 .إىل دراسات أكثر 
خلالدة   ا تضافر اجلهود خلدمة كتاب اهلل تعاىل آية حممد ضرورة : وأهم التوصيات من وجهة نظري 
لف وتعليقاهتم على أحباث اإلعجاز ال يراد وال شك أن مراجعات الس  فالكل يهدف خلدمة كتاب اهلل 

  ومضاعفة أجرهم فلتتكاتف اجلهود لبيان وتوضيح ما يستجد من دالئل منها إال تصحيح مسرية أهله 
والسنة   وليبتعد عن الطعن يف النيات وتسقيه   إعجاز القرآن الكرمي   وليكن ذلك مييان  الكتاب

 .وار اهلادف والنقد البناء اآلراء   وليجلس اجلميع حول مائدة احل
لوال أن  تسليم البحث للجنة املؤمتر وضع له وقت حمدد ملا استطعت تسليمه ملا كان للبحث يف أخريا 

 أسأل اهلل وهذا اجملال من فائدة عظمى ومالمسة جوانب مجة متعلقة باآلية العظمى كتاب اهلل تعاىل   
وآخر دعوانا أن احلمد هلل رب  .مد وعلى آله وصحبه القبول   وصلى اهلل وسلم على نبينا حم تعاىل 

 ..العاملني   وسالم على املرسلني   وسبحان ربك رب العية عما يصفون 
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 فهرس المصادر والمراجع
 فهد بن عبد الرمحن بن سليمان الرومي. د. أ: اجتاهات التفسري يف القرن الرابع عشر املؤلف .3
والدعوة واإلرشاد يف اململكة العربية السعودية  واإلفتاءعلمية طبع بإذن رئاسة إدارات البحوث ال  

 .م3916 -هـ3317األوىل :  الطبعة5/1/3316وتاريخ  5/ 953برقم 
حممد أبو : اإلتقان يف علوم القرآن  عبد الرمحن بن أيب بكر  جالل الدين السيوطي   احملقق .2

 م 3973/ هـ3193: الفضل إبراهيم  اهليئة املصرية العامة للكتاب  الطبعة
هـ 3312مصطفى مسلم   دار التدمرية   الرياض   . د . مباحث يف إعجاز القرآن   أ .1

 م2133
 للقرآن الكرمي   عبد الرزاق نوفل مطبوعات الشعب   الطبعة الثالثة اإلعجاز العددي .3
اب دار الكت  بدائع الفوائد  حممد بن أيب بكر بن أيوب بن سعد مشس الدين ابن قيم اجلوزية  .5

 .العريب  بريوت  لبنان
: احملقق  الربهان يف علوم القرآن  أبو عبد اهلل بدر الدين حممد بن عبد اهلل بن هبادر اليركشي  .6

م  دار إحياء الكتب العربية  3957 -هـ  3176األوىل  : حممد أبو الفضل إبراهيم  الطبعة
 .عيسى الباىب احلليب وشركائه

غامن : احملقق  بن سعيد بن عثمان بن عمر أبو عمرو الداين  البيان يف عّد آي القرآن  عثمان .7
 -هـ3333األوىل  : الكويت  الطبعة –مركي املخطوطات والرتاث : قدوري احلمد  الناشر

 .م3993
دار الثريا للنشر   حممد بن صاحل بن حممد العثيمني: احلديد  املؤلف –تفسري احلجرات  .1

 م 2113 -هـ  3325األوىل  : والتوزيع  الرياض  الطبعة
دار ابن اجلوزي  اململكة العربية  احل بن حممد العثيمني تفسري الفاحتة والبقرة  حممد بن ص .9

 هـ 3321األوىل  : السعودية  الطبعة
  حممد رشيد بن علي رضا بن حممد مشس الدين (تفسري املنار)تفسري القرآن احلكيم  .31

اهليئة املصرية العامة للكتاب  سنة   احلسيين  بن حممد هباء الدين بن منال علي خليفة القلموين
 م 3991: النشر

تفسري القرآن العظيم   إمساعيل بن كثري القرشي الدمشقي   دار املعرفة   بريوت   لبنان   الطبعة  .33
 .م 3992هـ   3332اخلامسة   

ي تيسري الكرمي الرمحن يف تفسري كالم املنان  عبد الرمحن بن ناصر بن عبد اهلل السعد .32
 م 2111-هـ 3321األوىل : عبد الرمحن بن معال اللوحيق  مؤسسة الرسالة  الطبعة: احملقق  

sami
Typewritten Text
362

sami
Typewritten Text
مجلة العلاقات العددية في القرأن الكريمعدد:1 ,ورقة: 20, صفحة 307-365 (2015)

sami
Typewritten Text
                حم  www.7ameem.com



 57 

جامع البيان يف تأويل القرآن  حممد بن جرير بن يييد بن كثري بن غالب اآلملي  أبو  .31
 -هـ  3321األوىل  : الطبعة أمحد حممد شاكر  مؤسسة الرسالة: احملقق  جعفر الطربي 

 م 2111
 .لصحيح   ابن تيمية   مطابع اجملد اجلواب ا .33
مطبوع ضمن مؤلفات الشيخ حممد بن عبد الوهاب  اجليء )الرسائل الشخصية  .35

صاحل بن فوزان بن : احملقق حممد بن عبد الوهاب بن سليمان التميمي النجدي   (السادس
ملكة العربية عبداهلل الفوزان  حممد بن صاحل العيلقي  جامعة اإلمام حممد بن سعود  الرياض  امل

 .السعودية
  زين الدين عبد الرمحن بن (اجلامع لتفسري اإلمام ابن رجب احلنبلي)روائع التفسري  .36

أيب معاذ : مجع وترتيب  أمحد بن رجب بن احلسن  الَسالمي  البغدادي  مث الدمشقي  احلنبلي 
 .اململكة العربية السعودية -طارق بن عوض اهلل بن حممد  دار العاصمة 

املسري يف علم التفسري  مجال الدين أبو الفرج عبد الرمحن بن علي بن حممد اجلوزي زاد  .37
 هـ 3322 -األوىل : الطبعة  بريوت –عبد الرزاق املهدي  دار الكتاب العريب : احملقق  

: البن تيمية  حممد بن صاحل بن حممد العثيمني   إعداد وتقدمي( مقدمة التفسري)شرح  .31
األوىل  : اهلل بن حممد بن أمحد الطيار  دار الوطن  الرياض  الطبعةاألستاذ الدكتور عبد 

 م 3995 -هـ  3335
الشفا بتعريف حقوق املصطفى  عياض بن موسى بن عياض بن عمرون اليحصيب  .39

 هـ 3317 -الثانية : عمان  الطبعة –دار الفيحاء   السبيت  أبو الفضل 
  عبد الرمحن الدوسري   مكتبة دار  واملفاهيم يف تفسري القرآن العظيم صفوة اآلثار .21

 3913ه ـ3313األرقم   الكويت   الطبعة األوىل 
فتح الباري شرح صحيح البخاري  أمحد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقالين  .23

حممد فؤاد عبد :   رقم كتبه وأبوابه وأحاديثه3179بريوت   -دار املعرفة : الناشر  الشافعي
: حمب الدين اخلطيب  عليه تعليقات العالمة: وأشرف على طبعه الباقي  قام بإخراجه وصححه
 .عبد العييي بن عبد اهلل بن باز

دار ابن كثري  دار   فتح القدير  حممد بن علي بن حممد بن عبد اهلل الشوكاين اليمين  .22
 هـ 3333 -األوىل : دمشق  بريوت  الطبعة -الكلم الطيب 

محن بن حسن بن حممد بن عبد الوهاب بن فتح اجمليد شرح كتاب التوحيد  عبد الر  .21
: حممد حامد الفقي  مطبعة السنة احملمدية  القاهرة  مصر  الطبعة: احملقق  سليمان التميمي 

 .م3957/هـ3177السابعة  
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  الفرقان يف بيان إعجاز القرآن  أبو حممد عبد الكرمي بن صاحل بن عبد الكرمي احلميد .23
 م 2112 -هـ  3321األوىل  : الطبعةفهرسة مكتبة امللك فهد الوطنية  

ربيع مدخلي   مكتبة لينة   : قاعدة جليلة يف التوسل والوسيلة   ابن تيمية   حتقيق  .25
 .33 19دمنهور   مصر   الطبعة األوىل  

عبد اهلل بن عبد / قواعد تناول اإلعجاز العلمي والطيب يف السنة وضوابطه  الدكتور  .26
 .مللك فهد لطباعة املصحف الشريف باملدينة املنورةجممع ا: العييي املصلح  الناشر

 لوامع األنوار البهية وسواطع األسرار األثرية لشرح الدرة املضية يف عقد الفرقة املرضية .27
مؤسسة اخلافقني   أمحد بن سامل السفاريين احلنبلي مشس الدين  أبو العون حممد بن  .21

 م 3912 -هـ  3312 -الثانية : دمشق  الطبعة –ومكتبتها 
: جمموع الفتاوى  تقي الدين أبو العباس أمحد بن عبد احلليم بن تيمية احلراين   احملقق .29

جممع امللك فهد لطباعة املصحف الشريف  املدينة : عبد الرمحن بن حممد بن قاسم  الناشر
 م3995/هـ3336: النبوية  اململكة العربية السعودية عام النشر

  بن باز رمحه اهلل  عبد العييي بن عبد اهلل بن باز  جمموع فتاوى العالمة عبد العييي .11
 حممد بن سعد الشويعر: أشرف على مجعه وطبعه

: حماسن التأويل  حممد مجال الدين بن حممد سعيد بن قاسم احلالق القامسي   احملقق .13
 .هـ 3331 -األوىل : بريوت  الطبعة –حممد باسل عيون السود  دار الكتب العلميه 

ي يف تفسري الكتاب العييي  أبو حممد عبد احلق بن غالب بن عبد الرمحن احملرر الوجي .12
دار الكتب    عبد السالم عبد الشايف حممد: احملقق  بن متام بن عطية األندلسي احملاريب 

 هـ 3322 -األوىل : بريوت  الطبعة –العلمية 
فهد بن :  مجع وترتيب   العثيمني جمموع فتاوى ورسائل فضيلة الشيخ حممد بن صاحل .11

 هـ 3331 -األخرية : دار الثريا  الطبعة  -دار الوطن : ناصر بن إبراهيم السليمان  الناشر 
معارج القبول بشرح سلم الوصول إىل علم األصول  حافظ بن أمحد بن علي احلكمي  .13

 -هـ  3331األوىل   : الدمام  الطبعة  –عمر بن حممود أبو عمر  دار ابن القيم : احملقق    
 م 3991

تفسري البغوي  حميي السنة   أبو حممد احلسني بن = معامل التنييل يف تفسري القرآن  .15
دار إحياء الرتاث   عبد الرزاق املهدي: احملقق   مسعود بن حممد بن الفراء البغوي الشافعي 

 هـ 3321األوىل   : بريوت  الطبعة –العريب 
: احملقق  ويين الرازي  أبو احلسني معجم مقاييس اللغة  أمحد بن فارس بن زكرياء القي  .16

 .م3979 -هـ 3199: عبد السالم حممد هارون  دار الفكر  عام النشر
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مقدمة يف رياضيات ألفاظ ومعاين القرآن الكرمي   كفرع من رياضيات اللغة العربية يف  .17
 يسرى أمحد محدى أبو السعود:   عبد اهلل والفقري إليه(2116-3327)القرآن الكرمي   

11. estratigy@yahoo.comأمحد عبد اهلادي الصغري  :  مراجعة موضوعية
ahmadsaghir@mail.sy 

: املوافقات   إبراهيم بن موسى بن حممد اللخمي الغرناطي الشهري بالشاطيب  احملقق .19
/ هـ3337الطبعة األوىل : بن حسن آل سلمان  دار ابن عفان  الطبعة أبو عبيدة مشهور

 .م3997
موسوعة كشاف اصطالحات الفنون والعلوم  حممد بن علي ابن القاضي حممد حامد  .31

 رفيق العجم. د: تقدمي وإشراف ومراجعة  بن حمّمد صابر الفاروقي احلنفي التهانوي 
عبد اهلل اخلالدي  الرتمجة . د:  العربيةعلي دحروج  نقل النص الفارسي إىل. د: حتقيق .33

 .م3996 -األوىل : بريوت الطبعة –مكتبة لبنان ناشرون   جورج زيناين. د: األجنبية
نظم الدرر يف تناسب اآليات والسور  إبراهيم بن عمر بن حسن الرباط بن علي بن  .32

 م 2113 - 3322األوىل : الطبعة  ادار الكتاب اإلسالمي  القاهرة  أيب بكر البقاعي 
 : املواقع االلكرتونية 

http://www.yabeyrouth.com/pages/index1964.htm  
 www.kaheel7.comموقع عبد الدامي كحيل  3

http://www.tafsir.net/vb/tafsir13997/#ixzz1ytzkQOdf  

http://www.tafsir.net/vb/tafsir13997/#ixzz1ytz9iYxD 

http://ziadamal.maktoobblog.com/ 
http://www.alfawzan.ws/AlFawzan/books/1.pdf 

http://ar.islamway.net/collection/4064 
http://www.almeshkat.com/index.php?pg=fatawa&ref=947 

   http://islamqa.info/arاإلسالم سؤال وجواب : موقع 
t6rXjYYhttp://www.tafsir.net/vb/tafsir10550/#ixzz1y 

 www.i3gaz.com/research/author/7 
  http://www.i1gaz.com 
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