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تنفد كنوزه، وال ينتهي عطاؤه، وال ينضب الكريم ال تنقضي عجائبه، وال  القرآن
معينه، وال يزال على الزمان يتجدد رونقه ورواؤه وبهاؤه، وال يزال على كر األيام 

وال غرو وال عجب فهو كالم اهللا، الذي ال . تتكشف جوانب عظمته وأوجه إعجازه
  .ينفد علمه، وال حدود لقدرته، سبحانه، جلت أسماؤه، وتقدست صفاته

  

الحكيم سبحانه أن تكون معجزة الكتاب كافة فيه، وأن يكتشفها الناس جيًال  وقد شاء
وكما تتكشف آنًا بعد آن قوانين األكوان، تتكشف حينًا بعد حين وزمانًا . بعد جيل

  .بعد زمان أوجه إعجاز جديدة من القرآن، ويفنى الزمان وال تفنى عطاءات القرآن
جوانب اإلعجاز فيه على مكث، حتى  وكما أنزل هذا القرآن على مكث، ستتكشف

ال يحرم جيل من شرف اإلسهام في كشف جوانب من إعجاز أحسن الحديث وخير 
  .الكالم

  

ولئن استعصى هذا اللون . ولعل آخر ما تفتقت عنه أكمام الكالم، اإلعجاز العددي
أرى األيام كفيلة بأن تجعله ال من اإلعجاز على بعض ساداتنا أن يقبلوه، فإني 

فهو الذي سيحسم يقينًا إيمانيًا عندنا، وسيجعله  بوًال فحسب، بل مطلوبًا بإلحاح،مق
سالمة النص القرآني من زيادة حرف أو نقص : ة، ذلكم هوُمسّلمة علمية رقميّ 

هي اآلن مسلمة يقينية غيبية، يوشك أن تصير عين يقين، عندما تتحوسب . حرف
  . رآن بالقطع لم يزد ولم ينقصسترى أّن الق. األحرف وتحسب كل حركة وسكنة

  :وُمسّلمة أخرى ستتجلى باإلعجاز العددي
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تلكم هي قضية الرسم العثماني، وستنتهي من الجذور حكاية خطأ النساخ التي 
والحق الذي ال مرية فيه أّن الرسم العثماني توقيفي، سيحسم . رددتها بعض الكتب

  .ذلك الحاسوب والحساب الرقمي
  

أّن اإلعجاز العددي قد شب عن الطوق،  –ولكل وجهة  –إني أعتقد جازمًا 
واجتاز القنطرة، واقتحم العقبة، وأثبت في الدنيا وجوده، ووطد أركانه، وتجاوز 

 19وسيكتشف الناس أّن اإلعجاز العددي ليس الرقم . مسألة يثبت أو ال يثبت
يوم  وٕانما هو، أي اإلعجاز العددي، أمر ال حصر له، وبحر ال ساحل له، وكل

وما . وال حجر على فضل اهللا، وال حد لعطائه وٕاكرامه. سيفتح منه أفق جديد
بدوالب في خزانة في  19أصدق تشبيه األستاذ بسام جرار اإلعجاز العددي للرقم 

  .)مع التطوير للمثل(غرفة في قصر في مدينة في دولة 
ولقد سبقت األستاذ بسام جهود وعقول وأقالم كتبت منذ عقود، لكن العلم عطاء 
موصول، وتطوير ال ينتهي وال ينقطع، وبناء على ما أسس األُلى واألوائل؛ فلقد 
كتب األستاذ عبد الرزاق نوفل شذرات من هذا الموضوع، وكتب صدقي البيك، 

  .وغيرهم.. اذ عبد اهللا جلغوموكتب المهندس السوري عبد الدائم الكحيل، واألست
  

ولكن ما كتبه األستاذ بسام يتحلى بنكهة خاصة، وينطلق من جهد وتفرغ، فاألستاذ 
: عندما كان يتوقف في مسألة ويراها محتاجة إلى مزيد بحث ومزيد وقت كان يقول

، وكان أن أتيحت له وإلخوانه فترة )فترة سجن(" إّن هذه القضية تحتاج إلى حبسة"
عاد في مرج الزهور، الذي دخل بهم التاريخ وسجالت الخلود، وأزهر وأثمر سنة إب
وصار مرج الزهور مصنع األبطال، وجامعة العلماء، ومكان إفراز ... وأينع، 

  .فكان إنضاج أكثر من مشروع في مرج الزهور. القادة
  

: أإعجاز هو؟ وأقول في جوابك: وتسألني. اإلعجاز العددي: نعود إلى الموضوع
وأوجه اإلعجاز من قال . نعم، أو على األقل هذه وجهة نظر، وال حرج على أحد
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كما  ،من أعظم أوجه اإلعجاز أن ال تتناهى أوجه اإلعجاز إنّ  !نها تتناهى؟إ
  .رحمها اهللا –قالت األستاذة الكبيرة بنت الشاطئ 

، وأقول إّن األستاذ حساب الُجّملوربما أخذ البعض على األستاذ بسام موضوع 
بسام ال يقل علمية وال منهجية وال موضوعية عن منتقديه، ولست أمتدحه وأزكيه، 

من فمك أدينك، وبمنطقك أحاكمك : إنما أقرر حقيقة، ولكنه يستخدم هذا من باب
  . وأخاصمك

هذا اللون من ألوان إعجاز الكتاب فلن تعجزه ومن أراد أن يتحمل األسباب لرد 
وقديمًا كان الموقف ذاته أمام اإلعجاز العلمي، الحيلة ولن تنسد أمامه السبل، 

كم جميل أن تتسع عقولنا للشيء عند  .حتى غدا فوق المحاجة والمناقشة
  .هره أو عصرهال أن نرى فجره بعد ظُ  ...تباشير فجره 

  

وختامًا، فكم نحن في شوق إلى مجالس األستاذ بسام ومذاكراته الغنية، وكم يؤلمني 
، والكاتب في سجون )زوال إسرائيل(: أن أكتب هذه المقدمة، وأختها لكتاب

وهم يعتقدون أّن هذا . الظالمين، وما هو إال سجين الرأي والقول والفكرة والمعتقد
نيا أن يكون اجتماع في خير البقاع بعد وعسى اهللا قبل أن نفارق الد. أخطر شيء

وعلى كل تالميذه وٕاخوانه ... الحرمين، وسالم ألف سالم على األخ األستاذ بسام 
  .وأحبابه، والسالم

  .وصلى اهللا وسلم على خاتم النبيين، والحمد هللا رب العالمين
  أحمد نوفل. د                                                    

  األردن/  عمان                                                     
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لهذا الوجه من وجوه  واعد نتائج البحوث في اإلعجاز العددي بمستقبل تبّشر
نتشارًا وشهرة في القرن اإلعجاز القرآني، والذي نتوّقع أن يصبح األوسع ا

لغة العلوم الكونية هي اليوم الرياضيات و فعالم العدد هو علم الحقائق، الحالي؛
كيف ال، والكون كله يقوم  .وهي أيضًا لغة عالمّية يفهمها كّل البشر واالجتماعية،

  ).  28: الجن" (وأحصى كّل شيٍء عددا": تعالى يقول! على أساٍس من العدد؟
  

وقد يكون لهذا األمر مسّوغاته  ،اإلعجاز باالهتمام المناسب حتى اآلنلم يحَظ هذا 
فـي بـدايات  ال نـزال وأسبابه في الماضـي، أمـا فـي عصـرنا هـذا فمـن المسـتغرب أننـا

  !!  الطريق، وال تزال البحوث الجادة في هذا المجال نادرة
  

ــون ــز ن ــ مرك ة، ومــن أولوياتــه هــو مركــز متخصــص فــي الدراســات واألبحــاث القرآنّي
ددي، وعلــى وجــه الخصــوص اإلعجــاز الرياضــي، الدراســات المتعلقــة باإلعجــاز العــ

إلــى البحــوث  جــذب اهتمــام النــاس نــدرك أنّ  مركــزالونحــن فــي .  لمــا لــه مــن أهميــة
، يحتــاج إلــى جهــود كبيــرة، بشــكل خــاص العلمــاء والدارســينجــذب اهتمــام ، و الجديــدة

التــردد  كمــا نــدرك أنّ   .تفــرض حقائقهــا علــى العقــول تســتطيع أن جــاّدة وٕالــى بحــوث
مـن واجبنـا إعطـاء الـدليل علـى  لذا نجـد أنّ  .ظ تجاه الجديد هو ظاهرة صحّيةوالتحفّ 

من هنا نقّدم هذا  .ة بشكل عامة والقرآنيّ ة العدد في الدراسات اإلعجازيّ ِصْدِقّية وأهميّ 
الكتاب الذي نأمل أن يشّكل تعريفًا باإلعجاز العددي فـي القـرآن الكـريم، وأن يعـّرف 

  .ماط المستخدمة فيهببعض األن
  

ل ّصـوقـد تو . ة في تعمـيم فكـرة اإلعجـاز العـدديلقد ُوِفق مركز نون للدراسات القرآنيّ 
؛ الكتــــــب، والمقــــــاالت، والمحاضــــــرات، والبــــــرامج اإلذاعيــــــة عــــــن طريــــــقإلــــــى ذلــــــك 



  14

كما ُوِفق بوجود الكثير من المناصرين ... والتلفزيونية، واإلنترنت، واأليام الدراسية، 
 .ىشتّ  بالدٍ للفكرة في 

  

علــى وجــود اإلعجــاز الرياضــي  تقــيم البرهــان مقتطفــات كتــابيجــد القــارئ فــي هــذا ال
 رياضـيلـنمط  على أن يؤسس كل فصل مـن الكتـاب وقد حرصنا. في القرآن الكريم

  : مختلف
بيانّيـــة وعددّيـــة للعـــدد تســـعة عشـــر فـــي ســـورة المـــّدثر،  فالفصـــل األّول يشـــّكل دراســـة

لعدد في سـورة الجـن، ويبـّين الفصـالن الثالـث والرابـع مـا فـي ويتناول الفصل الثاني ا
ويعــالج الفصـــل . ترتيــب ســور القــرآن الكـــريم وســور الفــواتح مــن بنـــاء رياضــي بــديع

الخـامس تطبيقـات حســاب الجّمـل فــي القـرآن الكــريم، ويعطـي الفصــل السـادس أمثلــًة 
المختلفـة مـن  وقد ختمنا الكتاب باسـتعراض المواقـف.  متنوعة من اإلعجاز العددي

اإلعجاز العددي، ثم ببعض المالحق المهّمة وقواعد اإلحصاء المعتمدة فـي بحـوث 
  . اإلعجاز العددي

  

تعطــي هــذه المقتطفــات القــارئ صــورة مناســبة عــن األنمــاط العدديــة فــي بنيــة الــنص 
والـذي نأملـه ونرجـوه . القرآني الكريم وتساعده في تصّور معالم هـذا اإلعجـاز الواعـد

يســـاعد ذلـــك فـــي دفـــع أولـــي األلبـــاب إلـــى التفاعـــل المطلـــوب لعلنـــا نقـــوم بواجـــب أن 
فنقصد بها أن نعطـي  )المقتطف(أما تسمية الكتاب  .التدبر الحق لكتاب اهللا الحكيم

سـابقة،  لنـا القارئ فكرة مختصرة عن فصول الكتاب، والتي هي مقتطفـات مـن كتـب
لم ُتخرج  بحوث ودراساتإلى ، باإلضافة )اإلرهاصات(وعلى وجه الخصوص كتاب 

ــديالت واســتدراكات وأســاليبيضــاف إلــى ذلــك . فــي كتــاب              .جديــدة فــي العــرض تع
  ،واهللا ولي التوفيق

  جرار بّسام                                                             
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وقد ذكر الدكتور غانم . المسلمون، ومنذ القرون األولى، بمسألة العدد القرآني اهتم
عام  ىالمتوفّ  ،عمرو الّداني، ألبي آي القرآن البيان في عدّ  الحمد، محقق كتاب

لعطاء  ،العدد ، ابتداء من كتابكتابًا في علم العدد القرآنيّ  36، ذكر هجري 444
 ،زهر الغرر في عدد آيات الّسورهـ، وانتهاء بكتاب  103بن يسار، المتوفى 

  1. هـ 747ألحمد السلمي األندلسي، المتوفى عام 
  

فهـذا مجـد الـدين الفيـروز  ،مـدى القـرونويجد الباحث أّن هـذا االهتمـام اسـتمر علـى 
علــى ذكــر  بصــائر ذوي التمييــزهـــ، يحــرص فــي كتابــه  817آبــادي، المتــوفى ســنة 

وكــــذلك نجــــد مــــن الكتّــــاب . عــــدد آيــــات كــــل ســــورة، وعــــدد كلماتهــــا، وعــــدد حروفهــــا
: المعاصرين من تابع األقدمين، من أمثال األستاذ عبد الكريم الخطيـب، فـي تفسـيره

  .)آني للقرآنالتفسير القر (
  

  :توظيف العدد
فقد ُنقل عن أبي بكر الوّراق،  ،نجد في كتابات األقدمين توظيفًا للعدد القرآني

قّسم ليالي هذا الشهر  - تعالى –إّن اهللا " :في القرن الهجري السابع، قوله ىالمتوف
فلّما بلغ السابعة  ،- سورة القدر –على كلمات هذه السورة  - شهر رمضان–

ثالث مرات،  - ليلة القدر –كّرر ذكرها "  :ويقول. 2"هي:والعشرين أشار إليها فقال
  3."وهي تسعة أحرف، فيكون سبعة وعشرين

  

                                                           

مركز المخطوطات (غانم قدوري الحمد، . البيان في عد آي القرآن، تحقيق د: أبو عمرو الداني.  1
   1994 1ط) والتراث والوثائق، الكويت

  8044ص ) 9المكتب المصري الحديث، القاهرة، مجلد . (في رحاب التفسير: عبد الحميد كشك. 2
  431ص ) 2دار الكتب العلمية، بيروت، ج . (اللباب في علوم الكتاب : ابن عادل الحنبلي. 3
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ليلة القدر تسعة أحرف، "  :وُنقل أيضًا عن ابن عّباس، رضي اهللا عنه، أنه قال
  1."وهو مذكور ثالث مّرات فتكون السابعة والعشرين

  

. القرآنــي وأّلفــوا فيــه المصــّنفات أّن علمــاء الســلف قــد اهتّمــوا بالعــدد صــة األمــروخال
ولــم يقتصــر األمــر عنــدهم علــى االســتقراء العــددي بــل تعــّداه إلــى توظيــف العــدد فــي 

أن نقرر أخيرًا أّن مسـلكهم  وال بدّ  .الفهم واالستنباط، ولكن ذلك لم يكن منتشرًا بينهم
، وال نعتبر جهودنا في أبحاث العدد امتـدادًا لجهـودهميختلف عن مسلكنا،  في العدد

  .رضي اهللا عنهم

                                                           

  230ص ) 11دار إحياء التراث العربي، بيروت، ج(التفسير الكبير : الفخر الرازي. 1
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بل المتردد من قضية اإلعجاز العددي،يقف البعض من علماء هذا العصر موقف 
  :وقد يرجع هذا الموقف إلى. إّن بعضهم يستنكر هذا المسلك

 

المســـائل المســـتحدثة فـــي المجمـــل، وقـــد اعتـــدنا أن نجـــد كـــون هـــذا المســـلك مـــن   .أ 
ومثــــل هــــذا الموقــــف  .الــــرفض أو التــــردد تجــــاه كــــل جديــــد يتعلــــق بــــالقرآن الكــــريم

  .محمود، حتى ال تذهب األهواء بنا كل مذهب
ــة المعاصــرة كــون الكثيــر   .ب  هــي مالحظــات يشــوبها التكلــف،  مــن المحــاوالت العددّي

ما يعطي صورة سلبية عن هذا فوق ما تحتمل، ميها تحميل لألمور والّتمحل، وف
  .الوجه من وجوه اإلعجاز القرآني

مـا ، لقضية العـدد، ممن أمثال رشاد خليفة والبهائيين ،استغالل بعض المنحرفين   .ج 
  .أّدى إلى ردود فعل سلبية على مسألة العدد في القرآن الكريم

أغلــب المتــرددين  الحكــم علـى الشــيء فـرع عــن تصـوره، وقــد وجـدنا أنّ  ال شـك أنّ    .د 
 أو الرافضين ال يعرفون حقيقة ما نتكلم فيه من العدد القرآني، بل هـم يظنـون أنّ 

وقـد لمسـنا تغّيـرًا . األمر ال يخرج عن كونه ترديدًا لما قيل سابقًا في هذه المسـألة
قــف الــذين أحيطــوا علمــا بحقيقـــة المســألة، واستشــعروا جاللــة هــذا الوجـــه افــي مو 

 .ةابية على الدراسات القرآنيّ يجوانعكاساته اإل

عنــدما اقتــرح عمــر بــن الخطــاب، رضــي اهللا عنــه، علــى أبــي بكــر أن يجمــع القــرآن 
. مضى بعد أن اطمأّن إلى أّن المصلحة في جمعـه رضي اهللا عنه، ثمّ  ،الكريم تردد

وعنــدما أضــيف الــنقط والشــكل إلــى الــنص القرآنــي الكــريم لقــي ذلــك معارضــة أيضــًا، 
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وهــذا مــا حصــل عنــدما أضـــيف . س إلــى إيجابيــة تلــك اإلضــافاتحتــى اطمــأن النــا
بــل إننــا  إال قلــيًال، التــرقيم إلــى اآليــات الكريمــة، ثــم مــا لبثــت المعارضــة أن تالشــت

نالحــظ اليــوم أّن هنــاك مــن يطبــع المصــاحف مــن غيــر أن يضــيف رقــم الســورة فــي 
يخـّل بقداسـة القـرآن ال أنـه بأّن ذلـك أيسـر للنـاس و  دُ هم لم يقتنعوا بعْ المصحف، وكأنّ 

وهـــذا الموقـــف اليخلـــو مـــن إيجابّيـــات، ألّن . عـــن الزيـــادة أوالنقصـــان نزاهتـــهالكـــريم و 
  .الحذر مطلوب عند التعامل مع أّي جديد يتعلق بالقرآن الكريم

  

وعليـــه فإننـــا ننظـــر بإيجابيـــة إلـــى وجـــود معارضـــين لمـــا نســـميه باإلعجـــاز العـــددي، 
وكــم ُنســّر . جــاّدة، وصــادقة، وموضــوعّيةولكننــا نرجــو أن تكــون هــذه المعارضــة 

عندما نجد أّن المعارض يقّدم الـدليل المقنـع، ألّن هـذا يسـاهم فـي تصـويب المسـيرة، 
وكــم نشــعر بــالغيظ عنــدما نــرى أّن المعــارض ال يفهــم شــيئًا عــن . ويحفــظ مــن الزلــل

  .الموضوع، ثم هو يناقش ويجادل
  

بـل نجـد أّن الكتابـات  .وأجـاد ليس كل مـن كتـب فـي وجـوه  اإلعجـاز القرآنـي أحسـنَ 
وال نقصــد هنــا الكتابــات المعاصــرة فقــط، بــل . الركيكــة والمتكّلفــة هــي األكثــر شــيوعاً 

تجد أّن الكثير مما ُكتب في إعجاز القرآن الكريم، منذ فجر اإلسالم إلى يومنا هذا، 
ــب مــا . قــد غلــب عليــه التكــرار وعــدم العمــق فــي تنــاول المســألة واآلن نجــد أّن أغل

فهل يجوز  .المثال، يتسم بالتكلف والركاكة سبيلكتب في اإلعجاز العلمي، على يُ 
ومـــا يقـــال فـــي وجـــوه  !؟ةبداعّيـــأن يحملنـــا ذلـــك علـــى رفـــض األبحـــاث الجـــاّدة واإل

فأنـت تجـد أّن األبحـاث الركيكـة  ،اإلعجاز المختلفة يقال أيضًا في اإلعجاز العددي
وعليـه ال يليــق . متوقّـع فـي كـل علـم هـي الغالبـة فـي كتابـات المعاصـرين، وهـذا أمــر

برافضــي فكــرة اإلعجــاز العــددي أن يجعلــوا مــن أنفســهم فرســانًا يصــولون ويجولــون، 
ال طائـل منهـا،   ويبارزون الفّزاعات الوهمّية، فيهدرون أوقـاتهم وهـم يناقشـون أبحاثـاً 

  .أّن هذا هو اإلعجاز العدديبالناس  وهموافي
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ـــه القـــرآن ـــدفعان إلـــى التـــدقيق الكـــريم إن ُحـــّب اإلســـالم، وصـــدق الرغبـــة فـــي تنزي ، ي
أّمــــا . ة الســــوّية فــــي القبــــول والــــرفضوالتحقــــق، وٕالــــى الدّقــــة والموضــــوعية والمنهجّيــــ

 مـن عالمـات التسـّرع المسارعة إلى الرفض، من غير علم وٕاحاطة بالموضوع، فهي
  .غير المحمود

  

 .ن كــان التحقــق مطلوبــاً إ موقــف ســلبي مــن قضــية اإلعجــاز العــددي و  ال داعــي أليّ 
، لـه سـيكون الموقف السـلبي مـن وجـه عظـيم مـن وجـوه اإلعجـاز القرآنـي قد يحرمناف

ــ إن شــاء اهللا، ، وعلــى مســتوى الدراســات ة علــى المســتوى اإليمــانيّ انعكاســات إيجابّي
الكـريم  ثـار حـول القـرآنوعلـى مسـتوى تفنيـد الشـبهات التـي تالمتعلقة بالقرآن الكريم، 

  .ونزاهته وٕاعجازه وتاريخه
  

ـــيبـــدو أّن الموقـــف مـــن قضـــية اإلعجـــاز العـــددّي  بالدرجـــة  ة التفكيـــريتعلـــق بمنهجّي
 هومن هنا نجد أّن مواقف العلماء تختلف باختالف منهجيتهم، إلى درجة أنّ  ،األولى

تــه فــي بإمكانــك أن تتوقــع مــا ســيكون عليــه موقــف العــالم الفالنــي علــى ضــوء منهجيّ 
 ،األولـى ة بالدرجـةقضـية اسـتقرائيّ وتتمّيز مسـألة اإلعجـاز العـددي بأنهـا . التفكير

ألننـا نتحـدث عـن  ،رآن أو السـّنةمـن القـ هنا فهي ال تحتاج إلى دليـل نّصـي ومن
  ....ةوسورحرفًا وكلمة وآية  ؛نية القرآن الكريمب
فدليلـه  بـأّن مـا اجتمـع لـدينا مـن مالحظـات اسـتقرائّية يشـّكل إعجـازًا عـددّياً  قولنا أّما 

  .للعقل السليم عليها لحكماك ُيتر  ما ُيعرض من مسائل
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أن نقول إننا  ون كافياً وقد يك .البعض عن الجدوى من هذه الدراسات يتساَءل
أي أننا نستقرُئ وَنِصُف ال  ،ةيّ القرآن األلفاظ نتعامل مع ما هو موجود في بنية

 األمر هذالو . ةالعدديّ  الناحيةإننا ُنَعرُف القرآن الكريم من : وبلغة أخرى نقول. أكثر
 وقد لمسنا بعض هذه الفوائد ،ةعلى الدراسات القرآنيّ  إيجابّية انعكاساتو فوائد 
  :ومنها ،روالثما

  

من هنا حرصنا  .بشرالكالم  من ثبت اإلعجاز العددي أّن القرآن الكريم ليسيُ  .1
أن نعّرف القارئ و  ،اإلعجاز هذا من اً وجوه على أن نعرض الكتاب في هذا
 .في كالم البشرلم ُتعهد  التي العددّية باألنماط

كافة،  إعجاز القرآن الكريم للناس إيضاح سهم اإلعجاز العددي بقّوة فييُ  .2
ألّن األعداد لغة  ،قدرتهم على تذّوق اللغة العربّية لغاتهم أو بغض النظر عن

 .عالمّيةو علمّية 

؛ فبإمكاننا اليوم أن عن كّل تحريف الكريم نزاهة القرآن ُيثبت اإلعجاز العددي .3
كّل سورة من سور القرآن الكريم في مكانها من المصحف  نثبت رياضيًا أنّ 

  .كلمة وكل ، بلآية كل وكذلككما نزلت، 

 مدى علىومتصاعدة القرآنّية باقية  المعجزة أنّ اإلعجاز العددي  يبين .4
 . لغُته العدد في عصرٍ  بات يتجلى والالفت أّن اإلعجاز العددي. العصور

 تلكك المشككين،و شبهات المستشرقين  في تفنيدالعددي  اإلعجاز يساعد .5
تتجلى بعض معاني قوله ك وبذل .المتعلقة بتاريخ تدوين المصحف الشريف

  .)9الحجر، اآلية ( "إّنا نحن نّزلنا الذكر وٕاّنا له لحافظون" :تعالى
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 ة المتعلقة بعلوم القرآنالقضايا الخالفيّ  بعضيساعد هذا الوجه في حسم  .6
في  ترتيب السوركذلك ، و توقيفي أمر هو الرسم العثمانيإثبات أّن ك ؛الكريم

  .وغير ذلك ..،اآليات، وعدد ء السور، وأسماالمصحف
  

����8 *9 �:��? 
ما تحّصل لدينا، حتى اآلن، من مالحظات عددّية في القرآن  مجمل عند النظر في

ويمتاز هـذا اإلعجـاز بأّنـه . الكريم، يتبّين لنا بصورة واضحة أّن هناك إعجازًا عددياً 
. أمر استقرائي،  أي أنه ناتج عن مالحظة واستقراء للبنية العددّية في القرآن الكـريم

  . ةالجتهاديّ فهو إذن غير قابل للنقض، خالفًا للمسائل ا
 

وكــذلك لــم  الرســول، صــلى اهللا عليــه وســلم، بوجــود هــذا الوجــه اإلعجــازي،لــم يخبرنــا 
فهـــــو إذن مـــــن المكتشـــــفات  .عنـــــهشـــــيئًا  يـــــذكر العلمـــــاء عبـــــر العصـــــور اإلســـــالمّية

رســـول اهللا ، صـــلى اهللا عليـــه وســـلم، هـــو الـــذي  ولـــو افترضـــنا جـــدًال أنّ . المعاصـــرة
فلمــاذا لــم يخبــر أحــدًا بوجــود هــذا افتعــل هــذا األمــر، وبــذل فيــه الجهــود المضــنية، 

ثم إّن الكثير  !؟البناء الرياضي البديع، ولماذا لم يشر إليه بأي صورة من الصور
تيجــة نكمــن المالحظــات العدديــة تتعلــق بمســائل لــم تعــرف إال فــي العصــور األخيــرة 

ــللثــورة العلمّيــ هــو حلقــة مــن حلقــات سلســلة هــذا الوجــه وعنــدما نعلــم أّن . ةة والمعرفّي
 .اعتباره إعجازًا لم يجانب الحقيقة وجوه إعجاز القرآن الكريم ندرك أنّ 

  
 

  
 

  



  23

  
  
  

> �1?� (@A�� 

  
 

�6��� B�*C 


���� ������ D8 (E�	 



  24



  25

ijk 

  

"... ’’’’ ÎÎ ÎÎΤΤΤΤ öö öö‘‘‘‘ ss ssŒŒŒŒ ôô ôô tt ttΒΒΒΒ uu uuρρρρ àà ààMMMM øø øø)))) nn nn==== yy yyzzzz #### YY YY‰‰‰‰‹‹‹‹ ÏÏ ÏÏmmmm uu uuρρρρ، àà ààMMMM ùù ùù==== yy yyèèèè yy yy____ uu uuρρρρ ………… çç ççµµµµ ss ss9999 ZZ ZZωωωω$$$$ tt ttΒΒΒΒ #### YY YYŠŠŠŠρρρρ ßß ßß‰‰‰‰ ôô ôôϑϑϑϑ ¨¨ ¨¨ΒΒΒΒ، tt tt ÏÏ ÏÏΖΖΖΖ tt tt//// uu uuρρρρ 

#### YY YYŠŠŠŠθθθθ åå ååκκκκ àà àà−−−−، ‘‘ ‘‘NNNN‰‰‰‰ ££ ££γγγγ tt ttΒΒΒΒ uu uuρρρρ ………… çç ççµµµµ ss ss9999 #### YY YY‰‰‰‰‹‹‹‹ ÎÎ ÎÎγγγγ ôô ôôϑϑϑϑ ss ss????، §§ §§ΝΝΝΝ èè èèOOOO ßß ßßìììì yy yyϑϑϑϑ ôô ôôÜÜÜÜ tt ttƒƒƒƒ ÷÷ ÷÷ββββ rr rr&&&& yy yy‰‰‰‰ƒƒƒƒ ÎÎ ÎÎ———— rr rr&&&&، HH HHξξξξ xx xx.... (( (( ………… çç ççµµµµ ‾‾ ‾‾ΡΡΡΡ ÎÎ ÎÎ)))) tt ttββββ%%%% xx xx.... 

$$$$ uu uuΖΖΖΖ ÏÏ ÏÏFFFF≈≈≈≈ tt ttƒƒƒƒ KK KKψψψψ #### YY YY‰‰‰‰ŠŠŠŠ ÏÏ ÏÏΖΖΖΖ tt ttãããã، ………… çç ççµµµµ àà àà)))) ÏÏ ÏÏδδδδ öö öö‘‘‘‘ éé éé'''' yy yy™™™™ #### �� ��ŠŠŠŠθθθθ ãã ããèèèè || ||¹¹¹¹، ………… çç ççµµµµ ‾‾ ‾‾ΡΡΡΡ ÎÎ ÎÎ)))) tt tt���� ©© ©©3333 ss ssùùùù uu uu‘‘‘‘ ££ ££‰‰‰‰ ss ss%%%% uu uuρρρρ، فقتل كيف قّدر 

)19( §§ §§ΝΝΝΝ èè èèOOOO ŸŸ ŸŸ≅≅≅≅ ÏÏ ÏÏGGGG èè èè%%%% yy yy#### øø øø‹‹‹‹ xx xx.... uu uu‘‘‘‘ ££ ££‰‰‰‰ ss ss%%%%، §§ §§ΝΝΝΝ èè èèOOOO tt tt���� ss ssàààà tt ttΡΡΡΡ، §§ §§ΝΝΝΝ èè èèOOOO }} }}§§§§ tt tt6666 tt ttãããã uu uu���� yy yy££££ oo oo0000 uu uuρρρρ،§§ §§ΝΝΝΝ èè èèOOOO tt tt���� tt tt//// ÷÷ ÷÷ŠŠŠŠ rr rr&&&& uu uu���� yy yy9999 õõ õõ3333 tt ttFFFF óó óó™™™™ $$ $$#### uu uuρρρρ،  

tt ttΑΑΑΑ$$$$ ss ss)))) ss ssùùùù ÷÷ ÷÷ββββ ÎÎ ÎÎ)))) !! !!#### xx xx‹‹‹‹≈≈≈≈ yy yyδδδδ āā āāωωωω ÎÎ ÎÎ)))) ÖÖ ÖÖ���� øø øøtttt ¾¾ ¾¾āāāā ãã ãã���� rr rrOOOO ÷÷ ÷÷σσσσ ãã ããƒƒƒƒ، ÷÷ ÷÷ββββ ÎÎ ÎÎ)))) !! !!#### xx xx‹‹‹‹≈≈≈≈ yy yyδδδδ āā āāωωωω ÎÎ ÎÎ)))) ãã ããΑΑΑΑ öö ööθθθθ ss ss%%%% ÎÎ ÎÎ���� || ||³³³³ uu uu;;;; øø øø9999 $$ $$####، ÏÏ ÏÏµµµµ‹‹‹‹ ÎÎ ÎÎ==== ôô ôô¹¹¹¹ éé éé'''' yy yy™™™™ 

tt tt���� ss ss)))) yy yy™™™™،  !! !!$$$$ tt ttΒΒΒΒ uu uuρρρρ yy yy77771111 uu uu‘‘‘‘ ÷÷ ÷÷ŠŠŠŠ rr rr&&&& $$$$ tt ttΒΒΒΒ ãã ãã���� ss ss)))) yy yy™™™™، ŸŸ ŸŸωωωω ’’’’ ÅÅ ÅÅ++++ öö öö7777 èè èè???? ŸŸ ŸŸωωωω uu uuρρρρ ââ ââ‘‘‘‘ xx xx‹‹‹‹ ss ss????، ×× ××ππππ yy yymmmm#### §§ §§θθθθ ss ss9999 ÎÎ ÎÎ���� || ||³³³³ tt tt6666 ùù ùù==== ÏÏ ÏÏ jj jj9999 )29( 

$$$$ pp ppκκκκ öö öö���� nn nn==== tt ttææææ ss ssππππ yy yyèèèè óó óó¡¡¡¡ ÎÎ ÎÎ@@@@ uu uu���� || ||³³³³ tt ttãããã )30( $$$$ tt ttΒΒΒΒ uu uuρρρρ !! !!$$$$ uu uuΖΖΖΖ ùù ùù==== yy yyèèèè yy yy____ || ||====≈≈≈≈ pp pptttt õõ õõ¾¾¾¾ rr rr&&&& ÍÍ ÍÍ‘‘‘‘$$$$ ¨¨ ¨¨ΖΖΖΖ9999 $$ $$#### āā āāωωωω ÎÎ ÎÎ)))) ZZ ZZππππ ss ss3333 ÍÍ ÍÍ×××× ‾‾ ‾‾≈≈≈≈ nn nn==== tt ttΒΒΒΒ �� �� $$$$ tt ttΒΒΒΒ uu uuρρρρ $$$$ uu uuΖΖΖΖ ùù ùù==== yy yyèèèè yy yy____ 

öö ööΝΝΝΝ åå ååκκκκ ss ssEEEE ££ ££‰‰‰‰ ÏÏ ÏÏãããã āā āāωωωω ÎÎ ÎÎ)))) ZZ ZZππππ uu uuΖΖΖΖ ÷÷ ÷÷FFFF ÏÏ ÏÏùùùù tt tt ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©#### ÏÏ ÏÏ jj jj9999 (( ((####ρρρρ ãã ãã���� xx xx2222 xx xx.... zz zz ÉÉ ÉÉ)))) øø øøŠŠŠŠ tt ttFFFF óó óó¡¡¡¡ uu uuŠŠŠŠ ÏÏ ÏÏ9999 tt tt ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$#### (( ((####θθθθ èè èè????ρρρρ éé éé&&&& || ||====≈≈≈≈ tt ttGGGG ÅÅ ÅÅ3333 øø øø9999 $$ $$#### yy yyŠŠŠŠ#### yy yyŠŠŠŠ ÷÷ ÷÷““““ tt ttƒƒƒƒ uu uuρρρρ 

tt tt ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$#### (( ((#### þþ þþθθθθ ãã ããΖΖΖΖ tt ttΒΒΒΒ#### uu uu $$$$ YY YYΖΖΖΖ≈≈≈≈ uu uuΚΚΚΚƒƒƒƒ ÎÎ ÎÎ)))) �� �� ŸŸ ŸŸωωωω uu uuρρρρ zz zz>>>>$$$$ ss ss???? öö öö���� tt ttƒƒƒƒ tt tt ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$#### (( ((####θθθθ èè èè????ρρρρ éé éé&&&& || ||====≈≈≈≈ tt ttGGGG ÅÅ ÅÅ3333 øø øø9999 $$ $$#### tt ttββββθθθθ ãã ããΖΖΖΖ ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ÷÷ ÷÷σσσσ ßß ßßϑϑϑϑ øø øø9999 $$ $$#### uu uuρρρρ �� �� 

tt ttΑΑΑΑθθθθ àà àà)))) uu uu‹‹‹‹ ÏÏ ÏÏ9999 uu uuρρρρ tt tt ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$#### ’’’’ ÎÎ ÎÎûûûû ΝΝΝΝ ÍÍ ÍÍκκκκ ÍÍ ÍÍ5555θθθθ èè èè==== èè èè%%%% ÖÖ ÖÖÚÚÚÚ zz zz÷÷÷÷ ££ ££∆∆∆∆ tt ttββββρρρρ ãã ãã���� ÏÏ ÏÏ2222≈≈≈≈ ss ss3333 øø øø9999 $$ $$#### uu uuρρρρ !! !!#### ss ssŒŒŒŒ$$$$ tt ttΒΒΒΒ yy yyŠŠŠŠ#### uu uu‘‘‘‘ rr rr&&&& ªª ªª!!!! $$ $$#### #### xx xx‹‹‹‹≈≈≈≈ pp ppκκκκ ÍÍ ÍÍ5555 WW WWξξξξ ss ssWWWW tt ttΒΒΒΒ 44 44 
yy yy7777 ÏÏ ÏÏ9999≡≡≡≡ xx xx‹‹‹‹ xx xx.... ‘‘ ‘‘≅≅≅≅ ÅÅ ÅÅÒÒÒÒ ãã ããƒƒƒƒ ªª ªª!!!! $$ $$####  tt ttΒΒΒΒ ââ ââ !! !!$$$$ tt tt±±±± oo oo„„„„ ““““ ÏÏ ÏÏ‰‰‰‰ öö ööκκκκ uu uu‰‰‰‰ uu uuρρρρ  tt ttΒΒΒΒ ââ ââ !! !!$$$$ tt tt±±±± oo oo„„„„ 44 44 $$$$ tt ttΒΒΒΒ uu uuρρρρ ÞÞ ÞÞΟΟΟΟ nn nn==== ÷÷ ÷÷èèèè tt ttƒƒƒƒ yy yyŠŠŠŠθθθθ ãã ããΖΖΖΖ ãã ãã____ yy yy7777 ÎÎ ÎÎ nn nn//// uu uu‘‘‘‘ āā āāωωωω ÎÎ ÎÎ)))) 
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uu uuθθθθ èè èèδδδδ 44 44 $$$$ tt ttΒΒΒΒ uu uuρρρρ }} }}‘‘‘‘ ÏÏ ÏÏδδδδ āā āāωωωω ÎÎ ÎÎ)))) 33 33““““ tt tt���� øø øø.... ÏÏ ÏÏŒŒŒŒ ÎÎ ÎÎ���� || ||³³³³ tt tt6666 ùù ùù==== ÏÏ ÏÏ9999 )31( āā āāξξξξ xx xx.... ÌÌ ÌÌ���� uu uuΚΚΚΚ ss ss)))) øø øø9999 $$ $$#### uu uuρρρρ، ÈÈ ÈÈ≅≅≅≅ øø øø‹‹‹‹ ©© ©©9999 $$ $$#### uu uuρρρρ øø øøŒŒŒŒ ÎÎ ÎÎ)))) tt tt���� tt tt//// ÷÷ ÷÷ŠŠŠŠ rr rr&&&&، 
ËË ËËxxxx öö öö6666 ÷÷ ÷÷ÁÁÁÁ9999 $$ $$#### uu uuρρρρ !! !!#### ss ssŒŒŒŒ ÎÎ ÎÎ)))) tt tt���� xx xx2222 óó óó™™™™ rr rr&&&&، $$$$ pp ppκκκκ ¨¨ ¨¨ΞΞΞΞ ÎÎ ÎÎ)))) ““““ yy yy‰‰‰‰ ÷÷ ÷÷nnnn ZZ ZZ}}}} ÎÎ ÎÎ���� yy yy9999 ää ää3333 øø øø9999 $$ $$####، #### \\ \\����ƒƒƒƒ ÉÉ ÉÉ‹‹‹‹ tt ttΡΡΡΡ ÎÎ ÎÎ���� || ||³³³³ tt tt6666 ùù ùù==== ÏÏ ÏÏ jj jj9999،   yy yyϑϑϑϑ ÏÏ ÏÏ9999 uu uu !! !!$$$$ xx xx©©©© 

óó óóΟΟΟΟ ää ää3333ΖΖΖΖ ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ββββ rr rr&&&& tt ttΠΠΠΠ ££ ££‰‰‰‰ ss ss)))) tt ttGGGG tt ttƒƒƒƒ ÷÷ ÷÷ρρρρ rr rr&&&& tt tt���� ¨¨ ¨¨zzzz rr rr'''' tt ttGGGG tt ttƒƒƒƒ، ..."  
  
  

.��C��� F >G+ �	 > �1- 

) ùù ùù&&&& tt tt���� øø øø%%%% $$ $$#### ÉÉ ÉÉΟΟΟΟ óó óó™™™™ $$ $$$$$$ ÎÎ ÎÎ//// yy yy7777 ÎÎ ÎÎ nn nn//// uu uu‘‘‘‘ ““““ ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$#### tt tt,,,, nn nn==== yy yy{{{{ ( : ما نزل  ، بل أولالنبوة ول ما نزل فيأهي

$$$$ (أما . مطلقاً  pp ppκκκκ šš šš‰‰‰‰ rr rr'''' ‾‾ ‾‾≈≈≈≈ tt ttƒƒƒƒ ãã ãã���� ÏÏ ÏÏ oo ooOOOO ££ ££‰‰‰‰ ßß ßßϑϑϑϑ øø øø9999 $$    .الرسالةفإنها أول ما نزل في  ) ####$$
  

لحظات البداية وما تبعها من تكذيب ومعاندة ومحاوالت  المدثر سورةل تسجّ 
على تتحدث عن اإلخفاق الذي ُمني به أهل الشرك ثّم  .ةإلبطال الحقيقة القرآنيّ 

هنا ال بد من من  .ما دعاهم إلى سلوك طريق المعاندة واإلعراضم ة،جّ الحُ  صعيد
 كل على تأتي التي ،جهنم أي، )سقر( كان التهديد  بـ، فصدمة التهديد والوعيد

كل معالم ر ، والتي من شأنـها أن تحرق فتغيّ )قي وال تذرُ بال تُ (:بقيال تُ فشيء 
لّواحٌة للبَشِر، ( :الجمال المؤقت الذي َيغتّر به الذاهلون عن حقيقة الدنيا الزائفة

  .)عليها ِتْسعَة عَشرَ 
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?H� .!� �:�� 
ال ندري ...تسعة عشر حّراس عّدتهم يقوم عليهاو ": يقول سيد قطب في الظالل 

. أهم أفراد من المالئكة الغالظ الشداد، أم صفوف أم أنواع من المالئكة وصنوف
  .1"إنما هو خبر من اهللا سندري شأنه فيما يجيء

  

دون  تسعة عشرذكر العدد  منفما هي المعاني المرتبطة بهذا العدد؟ وما الحكمة 
  ؟ من األعداد غيره

، وهذا يجعلنا نعود إلى النص الكريم، المفّسرينلم نجد جوابًا شافيًا لدى العديد من 
   . والذي من كرمه تيسيره لمن تدّبره

  

 �(I�1 
�J .��) 

$$$$(: قال تعالى pp ppκκκκ öö öö���� nn nn==== tt ttææææ ss ssππππ yy yyèèèè óó óó¡¡¡¡ ÎÎ ÎÎ@@@@ uu uu���� || ||³³³³ tt ttãããã  ،$$$$ tt ttΒΒΒΒ uu uuρρρρ !! !!$$$$ uu uuΖΖΖΖ ùù ùù==== yy yyèèèè yy yy____ || ||====≈≈≈≈ pp pptttt õõ õõ¾¾¾¾ rr rr&&&& ÍÍ ÍÍ‘‘‘‘$$$$ ¨¨ ¨¨ΖΖΖΖ9999 $$ $$#### āā āāωωωω ÎÎ ÎÎ)))) ZZ ZZππππ ss ss3333 ÍÍ ÍÍ×××× ‾‾ ‾‾≈≈≈≈ nn nn==== tt ttΒΒΒΒ �� �� $$$$ tt ttΒΒΒΒ uu uuρρρρ 

$$$$ uu uuΖΖΖΖ ùù ùù==== yy yyèèèè yy yy____ öö ööΝΝΝΝ åå ååκκκκ ss ssEEEE ££ ££‰‰‰‰ ÏÏ ÏÏãããã āā āāωωωω ÎÎ ÎÎ)))) ZZ ZZππππ uu uuΖΖΖΖ ÷÷ ÷÷FFFF ÏÏ ÏÏùùùù tt tt ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©#### ÏÏ ÏÏ jj jj9999 (( ((####ρρρρ ãã ãã���� xx xx2222 xx xx.......(:  لقد فّصل القرآن الكريم الحديث في

$$$$(: العددالحكمة من ذكر هذا  tt ttΒΒΒΒ uu uuρρρρ $$$$ uu uuΖΖΖΖ ùù ùù==== yy yyèèèè yy yy____ öö ööΝΝΝΝ åå ååκκκκ ss ssEEEE ££ ££‰‰‰‰ ÏÏ ÏÏãããã āā āāωωωω ÎÎ ÎÎ)))) ZZ ZZππππ uu uuΖΖΖΖ ÷÷ ÷÷FFFF ÏÏ ÏÏùùùù tt tt ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©#### ÏÏ ÏÏ jj jj9999 (( ((####ρρρρ ãã ãã���� xx xx2222 xx xx.......(، 

ز الصالح من غير الصالح، وهي االختبار تميّ  والفتنة. للذين كفروا فتنةفهو إذن 
من سورة  155انظر قوله تعالى في اآلية . الذي ُيّضل به أناس وُيهدى به آخرون

÷÷ (: األعراف ÷÷ββββ ÎÎ ÎÎ)))) }} }}‘‘‘‘ ÏÏ ÏÏδδδδ āā āāωωωω ÎÎ ÎÎ)))) yy yy7777 çç ççGGGG tt tt⊥⊥⊥⊥ ÷÷ ÷÷GGGG ÏÏ ÏÏùùùù ‘‘ ‘‘≅≅≅≅ ÅÅ ÅÅÒÒÒÒ èè èè???? $$$$ pp ppκκκκ ÍÍ ÍÍ5555  tt ttΒΒΒΒ ââ ââ !! !!$$$$ tt tt±±±± nn nn@@@@ ”””” ÏÏ ÏÏ‰‰‰‰ öö ööκκκκ ss ssEEEE uu uuρρρρ  tt ttΒΒΒΒ ââ ââ !! !!$$$$ tt tt±±±± nn nn@@@@ (.  
  

 � �	;;A�� �;�;�;. 

$$$$ tt ttΒΒΒΒ uu uuρρρρ $$$$ uu uuΖΖΖΖ ùù ùù==== yy yyèèèè yy yy____ öö ööΝΝΝΝ åå ååκκκκ ss ssEEEE ££ ££‰‰‰‰ ÏÏ ÏÏãããã āā āāωωωω ÎÎ ÎÎ)))) ZZ ZZππππ uu uuΖΖΖΖ ÷÷ ÷÷FFFF ÏÏ ÏÏùùùù tt tt ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©#### ÏÏ ÏÏ jj jj9999 (( ((####ρρρρ ãã ãã���� xx xx2222 xx xx....:  

                                                           

 3758و 3757في ظالل القرآن، سّيد قطب، دار الشروق، ص . 1
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 zz zz ÉÉ ÉÉ)))) øø øøŠŠŠŠ tt ttFFFF óó óó¡¡¡¡ uu uuŠŠŠŠ ÏÏ ÏÏ9999 tt tt ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$#### (( ((####θθθθ èè èè????ρρρρ éé éé&&&& || ||====≈≈≈≈ tt ttGGGG ÅÅ ÅÅ3333 øø øø9999 $$ $$####  

 yy yyŠŠŠŠ#### yy yyŠŠŠŠ ÷÷ ÷÷““““ tt ttƒƒƒƒ uu uuρρρρ tt tt ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$#### (( ((#### þþ þþθθθθ ãã ããΖΖΖΖ tt ttΒΒΒΒ#### uu uu $$$$ YY YYΖΖΖΖ≈≈≈≈ uu uuΚΚΚΚƒƒƒƒ ÎÎ ÎÎ)))) �� ��  

 ŸŸ ŸŸωωωω uu uuρρρρ zz zz>>>>$$$$ ss ss???? öö öö���� tt ttƒƒƒƒ tt tt ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$#### (( ((####θθθθ èè èè????ρρρρ éé éé&&&& || ||====≈≈≈≈ tt ttGGGG ÅÅ ÅÅ3333 øø øø9999 $$ $$#### ββββθθθθ ãã ããΖΖΖΖ ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ÷÷ ÷÷σσσσ ßß ßßϑϑϑϑ øø øø9999 $$ $$#### uu uuρρρρ �� ��  

 tt ttΑΑΑΑθθθθ àà àà)))) uu uu‹‹‹‹ ÏÏ ÏÏ9999 uu uuρρρρ tt tt ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$#### ’’’’ ÎÎ ÎÎûûûû ΝΝΝΝ ÍÍ ÍÍκκκκ ÍÍ ÍÍ5555θθθθ èè èè==== èè èè%%%% ÖÖ ÖÖÚÚÚÚ zz zz÷÷÷÷ ££ ££∆∆∆∆ tt ttββββρρρρ ãã ãã���� ÏÏ ÏÏ2222≈≈≈≈ ss ss3333 øø øø9999 $$ $$#### uu uuρρρρ !! !!#### ss ssŒŒŒŒ$$$$ tt ttΒΒΒΒ yy yyŠŠŠŠ#### uu uu‘‘‘‘ rr rr&&&& ªª ªª!!!! $$ $$#### #### xx xx‹‹‹‹≈≈≈≈ pp ppκκκκ ÍÍ ÍÍ5555 WW WWξξξξ ss ssWWWW tt ttΒΒΒΒ..  
  

، 19العدد من األعداد إال  عددٍ أّي  فيفّصل الحديث لم يُ القرآن الكريم والالفت أّن 
 مالحظوال .)برالكُ  إحدى( يقرأ اآليات الكريمة يشعر أنه أمام قضية كبيرة بل إّن من

تعادل والنتائج المترتّبة عليه  19العدد  فيالتي تفّصل الحديث و  31هنا أّن اآلية 
جعلها أطول آية في ّما يمسورة، اللمتوسط عدد كلمات اآليات في  ضعفاً  12.5

، والتي هي فعلى سبيل المقارنة ال تبلغ آية المداينة ؛القرآن الكريم من هذه الحيثّية
أضعاف متوسط عدد كلمات اآليات في  6 أطول آية في القرآن الكريم،أكثر من

  .سورة البقرة
  

 ) sππππ yy yyèèèè óó óó¡¡¡¡ ÎÎ ÎÎ@@@@ uu uu���� || ||³³³³ tt ttãããã ( : فتنة ينجم عنها نتائج متعّددة أمر غير  19أن ُيشّكل العدد

وبالوحي  ةمنهج الذين يؤمنون بالفكرة الدينيّ  الذي نراه أنّ و  .ل لهيال مثمألوف و 
حكمة كون القوى السماوي يقتضي أن يبحثوا عن حكمة ذكر هذا العدد، وعن 

 ي يبقىبقصور العقل البشر ومع تسليمنا . القائمة على أمر جهنم هي تسعة عشر
واستخراج كنوزه غير  هم في فهم كالم اهللاعقول ل المؤمنونعمِ يُ األصل أن 

في هذه اآليات وليس هناك ما يدعونا إلى اعتبار القضية المطروحة  .المتناهية
  .هايف العقل عمليمن القضايا التي ال 

  

  :  فتنة تؤدي إلى نتائج أربع هيفتنة للذين كفروا، و  19العدد اهللا تعالى جعل 
 . رسول من اهللا ،عليه السالم ،محمداً  تحقق اليقين لدى أهل الكتاب بأنّ  .1
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  .زيادة إيمان المؤمنين .2
الدليل  هذا ريبة لدى أهل الكتاب، ولدى المؤمنين، وهذا يعني أنّ انتفاء ال .3

  .الذي يحصل به اليقين غير قابل للنقض
بقـاء مدلــول هذا العدد مستغلقا على أهل الكفر والنفاق، فال تتحصــل لديهم  .4

 لوجود الخلل في منهجيتهم في االستـدالل، ولفساد قلوبهم، النتيجة المرجوة،
 .ال تتحصل لديهم المعرفة المؤّدية إلى االعتبارف

  

يقرأ اآليات  يخرج من رحمها اليقين، بل إّن من اهللا تعالى أنة أراد فتن 19العدد ف
  .)برإحدى الكُ ( عظيمةالكريمة يشعر أنه أمام قضية 

  

yy yy7777 ÏÏ ÏÏ9999≡≡≡≡ xx xx‹‹‹‹ xx xx.... ) ‘‘ ‘‘≅≅≅≅ ÅÅ ÅÅÒÒÒÒ ãã ããƒƒƒƒ ªª ªª!!!! $$ $$####  tt ttΒΒΒΒ ââ ââ !! !!$$$$ tt tt±±±± oo oo„„„„ ““““ ÏÏ ÏÏ‰‰‰‰ öö ööκκκκ uu uu‰‰‰‰ uu uuρρρρ  tt ttΒΒΒΒ ââ ââ !! !!$$$$ tt tt±±±± oo oo„„„„ (:  

: نظر قوله تعالىايقصد بـها فرز الناس وتمييزهم،  الفتنة هذا التعقيب يدل على أنّ 

)|| ||==== ÅÅ ÅÅ¡¡¡¡ yy yymmmm rr rr&&&& ââ ââ¨̈̈̈$$$$ ¨¨ ¨¨ΖΖΖΖ9999 $$ $$#### ββββ rr rr&&&& (( ((#### þþ þþθθθθ ää ää.... uu uu���� øø øøIIII ãã ããƒƒƒƒ ββββ rr rr&&&& (( ((#### þþ þþθθθθ ää ää9999θθθθ àà àà)))) tt ttƒƒƒƒ $$$$ ¨¨ ¨¨ΨΨΨΨ tt ttΒΒΒΒ#### uu uu öö ööΝΝΝΝ èè èèδδδδ uu uuρρρρ ŸŸ ŸŸωωωω tt ttββββθθθθ ãã ããΖΖΖΖ tt ttFFFF øø øø2222 ãã ããƒƒƒƒ ، ôô ôô‰‰‰‰ ss ss)))) ss ss9999 uu uuρρρρ 

$$$$ ¨¨ ¨¨ΖΖΖΖ tt ttFFFF ss ssùùùù tt tt ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$####  ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ öö ööΝΝΝΝ ÎÎ ÎÎγγγγ ÎÎ ÎÎ==== öö öö6666 ss ss%%%% (( (( ££ ££ yy yyϑϑϑϑ nn nn==== ÷÷ ÷÷èèèè uu uu‹‹‹‹ nn nn==== ss ssùùùù ªª ªª!!!! $$ $$#### šš šš ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$#### (( ((####θθθθ èè èè%%%% yy yy‰‰‰‰ || ||¹¹¹¹ ££ ££ yy yyϑϑϑϑ nn nn==== ÷÷ ÷÷èèèè uu uu‹‹‹‹ ss ss9999 uu uuρρρρ 

tt tt ÎÎ ÎÎ//// ÉÉ ÉÉ‹‹‹‹≈≈≈≈ ss ss3333 øø øø9999 $$ $$#### (.  
  

$$$$ tt ttΒΒΒΒ uu uuρρρρ ) ÞÞ ÞÞΟΟΟΟ nn nn==== ÷÷ ÷÷èèèè tt ttƒƒƒƒ yy yyŠŠŠŠθθθθ ãã ããΖΖΖΖ ãã ãã____ yy yy7777 ÎÎ ÎÎ nn nn//// uu uu‘‘‘‘ āā āāωωωω ÎÎ ÎÎ)))) uu uuθθθθ èè èèδδδδ 4 :(  

  هي من جنود اهللا تعالى؟ تسعة عشرتوحي هذه العبارة بأّن 
  

$$$$ tt ttΒΒΒΒ uu uuρρρρ ) }} }}‘‘‘‘ ÏÏ ÏÏδδδδ āā āāωωωω ÎÎ ÎÎ)))) 33 33““““ tt tt���� øø øø.... ÏÏ ÏÏŒŒŒŒ ÎÎ ÎÎ���� || ||³³³³ tt tt6666 ùù ùù==== ÏÏ ÏÏ9999 (  

 ... وضمير هي" :19إلى العدد  هيرجوع الضمير  بن عاشور ُيرّجح الطاهر
  .وذكرى للبشر أي عظة لهم.  1"عّدتـهمراجع إلى 

                                                           

  ).1997دار سحنون، تونس، ( 320/ 14، الطاهر بن عاشور، "التحرير والتنوير. "1
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النتائج التي ذكرتها  ، وكيف يمكن أن تتحّققذكرى للبشر 19 العدد كيف يكون
   19للعدد إلعجاز الرياضي اما نطرحه من في تكون اإلجابة قد !؟اآليات

 ذلك يعني أنّ  كما نّص القران الكريم، فإنّ  ،ذكرى للبشر 19العدد  عندما يكون
. جةظة وحُ البشر سيصلون عن طريق هذا العدد إلى اليقين الذي هو ذكرى وعِ 

يكون عن طريق اإلعجاز قد ذلك  أن نقول إنّ  السوي األقـرب إلى العقل والمنطقو 
ل إال عن تحصّ اليقين ال يَ  ، على اعتبار أنّ 19 العددالعددي القائم على أساس 

  .قاطع عقلي هي دليل ةالرياضيّ  المعجزة أنّ  وال شكّ  دليل قاطع،
  

�6 ���� B�*C F . �$���� .��K��: 
في سورة  انجدهالمالحظات العددّية التي  هذا االستنتاجح من األمور التي ترجّ 

  :وهذا ما نوّضحه في النقاط اآلتية المدثر،
  

 3×19أي  كلمة 57آية من سورة المدثر هو  19عدد كلمات أول  .1

$$$$ (: إلى نـهاية قوله تعالىالكلمات من بداية السورة  عدد .2 pp ppκκκκ öö öö���� nn nn==== tt ttææææ ss ssππππ yy yyèèèè óó óó¡¡¡¡ ÎÎ ÎÎ@@@@ uu uu���� || ||³³³³ tt ttãããã (،  في

 5×19كلمة، أي  95 هو ،من السورة 30اآلية 

، أي قبل  قوله عّز "عليها"من بداية سورة المدثر حتى نهاية كلمة  الحروفعدد  .3
فكأّن التعقيب على كلمة  ،19×19حرفًا، أي  361هو  ،)تسعة عشر( :وجل

وهذا يعني  19×19وعدديًا بالعدد  ،"تسعة عشر" :جاء بيانيًا بقوله تعالى" عليها"
 !فهل لذلك داللة فلكّية؟ 365هو " عشر ةتسع:"أن ترتيب الحرف األوسط في

 19ساوي ي 19التي تتحدث عن حكمة تخصيص العدد  31اآلية  عدد كلمات .4

$$$$ ( :قوله تعالىعدد كلمات ل ضعفاً  pp ppκκκκ öö öö���� nn nn==== tt ttææææ ss ssππππ yy yyèèèè óó óó¡¡¡¡ ÎÎ ÎÎ@@@@ uu uu���� || ||³³³³ tt ttãããã (. 
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كلمة، أي  57من  19التي تتحّدث عن حكمة تخصيص العدد  31تتكون اآلية  .5
من  هي آخر آية في ترتيب المصحف عدد كلماتها 31اآلية و  .3×19

  19 مضاعفات العدد

من سورة المدثر يساوي عدد  31عدد كلمات اآلية  يتضح أنّ  بالرجوع إلى ماسبق .6
 .آية 19كلمات أول 

القسم األول يتحدث عن حكمة تخصيص العـدد : إلى قسمين 31تنقسم اآلية  .7
فهو تعقيب على ما ورد  الثاني أما القسم  2×19 أي كلمة، 38يتكون من ، و 19

  .كلمة 19يتكون من في القسم األّول، و 

yy( :القسم الثاني هو yy7777 ÏÏ ÏÏ9999≡≡≡≡ xx xx‹‹‹‹ xx xx.... ‘‘ ‘‘≅≅≅≅ ÅÅ ÅÅÒÒÒÒ ãã ããƒƒƒƒ ªª ªª!!!! $$ $$####  tt ttΒΒΒΒ ââ ââ !! !!$$$$ tt tt±±±± oo oo„„„„ ““““ ÏÏ ÏÏ‰‰‰‰ öö ööκκκκ uu uu‰‰‰‰ uu uuρρρρ  tt ttΒΒΒΒ ââ ââ !! !!$$$$ tt tt±±±± oo oo„„„„ 44 44 $$$$ tt ttΒΒΒΒ uu uuρρρρ ÞÞ ÞÞΟΟΟΟ nn nn==== ÷÷ ÷÷èèèè tt ttƒƒƒƒ 

yy yyŠŠŠŠθθθθ ãã ããΖΖΖΖ ãã ãã____ yy yy7777 ÎÎ ÎÎ nn nn//// uu uu‘‘‘‘ āā āāωωωω ÎÎ ÎÎ)))) uu uuθθθθ èè èèδδδδ 44 44 $$$$ tt ttΒΒΒΒ uu uuρρρρ }} }}‘‘‘‘ ÏÏ ÏÏδδδδ āā āāωωωω ÎÎ ÎÎ)))) 33 33““““ tt tt���� øø øø.... ÏÏ ÏÏŒŒŒŒ ÎÎ ÎÎ���� || ||³³³³ tt tt6666 ùù ùù==== ÏÏ ÏÏ9999 (.  

$$$$ (: المذكورة جملة معترضة 31في اآلية  .8 tt ttΒΒΒΒ uu uuρρρρ ÞÞ ÞÞΟΟΟΟ nn nn==== ÷÷ ÷÷èèèè tt ttƒƒƒƒ yy yyŠŠŠŠθθθθ ãã ããΖΖΖΖ ãã ãã____ yy yy7777 ÎÎ ÎÎ nn nn//// uu uu‘‘‘‘ āā āāωωωω ÎÎ ÎÎ)))) uu uuθθθθ èè èèδδδδ (  هي

 ليها في اآليةإاإلعجاز العددي من الجنود المشار  فهل. حرفاً  19عبارة عن 
 ! للفكرة هو الهدف حتى عند تجييش الجيوش؟ نتصارواال ،كيف ال ! ؟الكريمة

 ، "رفقتل كيف قدّ "  :من سورة المدثر 19على ضوء ذلك ُيتوّقع أن يكون لآلية  .9
ولكن تحسن اإلشارة هنا  .، ولتفصيل ذلك مقام آخرة خاصة تتعلق بالعددأهميّ 

 .حرفاً  1024اآلية الكريمة يساوي عدد حروف سورة المدثر أي  لمّ جُ  إلى أنّ 
 .تعريفًا بحساب الُجمل في الفصل الخامس يجد القارئو 

  

  .LME: 

، وعدد 3×19آية من سورة المدثر هو  19أن يكون عدد كلمات أول  داللةما 

$$$$ ( :أي حتى قوله تعالى آية، 30كلمات أول  pp ppκκκκ öö öö���� nn nn==== tt ttææææ ss ssππππ yy yyèèèè óó óó¡¡¡¡ ÎÎ ÎÎ@@@@ uu uu���� || ||³³³³ tt ttãããã ( أن و  5×19 هو

 أي 361 هو )عليها(حتى قوله تعالى و يكون عدد األحرف من بداية سورة المّدثر 
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، والتي هي 19التي تبين حكمة تخصيص العدد  ،31أن تكون اآلية و  19×19
 + 2×19(من الكلمات، وتنقسم إلى  3×19أطول آية في القرآن نسبيًا، مكونة من 

 19آية، وتكون  19عدد كلمات أول  عدد كلماتـهاوما معنى أن يساوي  )19
ثم لماذا هي آخر آية في المصحف  ،)عليها تسعة عشر( :لقوله تعالى ضعفاً 

وما معنى أن يكون العدد  ،19من الكلمات هو من مضاعفات الـتتألف من عدد 
لُ  19 خُذ موضوعًا ُيفصثمّ  .الحديثفيه  هو العدد الوحيد في القرآن الكريم الذي ُيت 

هذه القضّية هي  قسم اهللا تعالى بالقمر واألرض والشمس على أنّ ما معنى أن يُ 
أال تجعل هذه  !؟غير مقصود 19 ذلك إذا كان العدد ما معنى كلّ ...برإحدى الكُ 

  !؟وضوحّا، وأعمق داللة أشدّ  31تفسير اآلية  ةالعدديّ  المالحظات
  

 ����19 N4A�� O��1 
  :في سورة المّدثر، يأتي التعقيب باآليات الكريمة 19الحديث عن العدد بعد 

) āā āāξξξξ xx xx.... ÌÌ ÌÌ���� uu uuΚΚΚΚ ss ss)))) øø øø9999 $$ $$#### uu uuρρρρ ، ÈÈ ÈÈ≅≅≅≅ øø øø‹‹‹‹ ©© ©©9999 $$ $$#### uu uuρρρρ øø øøŒŒŒŒ ÎÎ ÎÎ)))) tt tt���� tt tt//// ÷÷ ÷÷ŠŠŠŠ rr rr&&&& ، ËË ËËxxxx öö öö6666 ÷÷ ÷÷ÁÁÁÁ9999 $$ $$#### uu uuρρρρ !! !!#### ss ssŒŒŒŒ ÎÎ ÎÎ)))) tt tt���� xx xx2222 óó óó™™™™ rr rr&&&& ، $$$$ pp ppκκκκ ¨¨ ¨¨ΞΞΞΞ ÎÎ ÎÎ)))) ““““ yy yy‰‰‰‰ ÷÷ ÷÷nnnn ZZ ZZ}}}} 

ÎÎ ÎÎ���� yy yy9999 ää ää3333 øø øø9999 $$ $$#### ، #### \\ \\����ƒƒƒƒ ÉÉ ÉÉ‹‹‹‹ tt ttΡΡΡΡ ÎÎ ÎÎ���� || ||³³³³ tt tt6666 ùù ùù==== ÏÏ ÏÏ jj jj9999 (  
  

بالقمر، واألرض،  :معنى آخرأو ب ،والليل والصبح لماذا كان القسم بالقمرف
  ؟19العـدد بهل لذلك عالقة و  ،والشمس

الشـــمس واألرض ة بـــين عـــدّ  لنـــا أّن هنـــاك عالقـــات تبـــّينبـــالرجوع إلـــى كتـــب الفلـــك 
  :وٕاليك بعض األمثلة على ذلك. 19العدد تقوم على أساس  والقمر

  

إلــى النقطــة نفســها فــي مــدارها  ة واحــدةمــرّ  عــودة األرضهــي  :الشمســّيةالســنة  .1
القمـر  يعـودال مـّرة كـل سـنة عندما تحصـل هـذه العـودة لـألرض و  .حول الشمس

  .إلى النقطة نفسها التي كان فيها عند بداية الدورة



  33

 365عندما تدور األرض دورة واحدة حول الشمس تكون قد دارت حـول نفسـها 
وقد لفت . )اً شهر (مرة  12، ويكون القمر عندها قد دار حول األرض )اً يوم(مرة 

تكــررت فــي القــرآن  مفــردةاألســتاذ عبــد الــرزاق نوفــل االنتبــاه إلــى أّن كلمــة يــوم 
  1. مرة 12تكررت كلمة شهر و مرة،  365الكريم 

  !في القرآن الكريم؟ كم تتوقع أن يكون عدد تكرارات كلمة سنةوعليه    
   

ــاً  األرض والقمــر إّن عــودة  19كــل حــول الشــمس تكــون إلــى النقطــة نفســها  مع
سنة  19ة تتكرر كل أي أّن اإلحداثيّ . ، وال مجال لهذه العودة قبل ذلكمرة سنة
وقــد اســتخدمت هــذه  .ةالدورة الخســوفيّ ء الفلــك هــذه الــدورة بـــي علمــاســمّ ويُ  ة،مــرّ 

مـن هنـا ال تخلـو  .ةة والسـنة القمرّيـالدورة علميًا للتوفيق بين السـنة الشمسـيّ 
19العدد ٕالى كتب التقاويم من إشارة إلى هذه الدورة و 

2  
. مـــّرة 19فـــي القـــرآن الكـــريم  وردتـــا ســـنين وكلمـــة ســـنةوالالفـــت هنـــا أّن كلمـــة 

ــرد والجمــعأحصــينا : مالحظــة ألّن هنــاك أكثــر مــن دورة لــألرض، فعنــدما  المف
تدور األرض دورة مفردة نتعامل مع المفرد، وعندما تدور أكثر من دورة نتعامل 

  . ويبقى األمر مجرد مالحظة. مع المفرد والجمع
  

يومـًا،  354.367 :يومًا، والسـنة القمريـة هـي 365.2422 :السنة الشمسية هي .2
يعنـي وهذا . أيام 10.8752وعليه يكون الفرق بين السنة الشمسية والقمرية هو 

ويمكـن  .3سـنة شمسـّية كاملـة يشـكل سـنة 33.584أّن مجموع الفروق بعـد كـل 
، باعتبارهـا بين الشمسي والقمـري في العالقة وحدة زمنّية 33.584اعتبار الـ 

   .حقيقيةدورة 
  

                                                           

 .راجع المعجم المفهرس، محمد فؤاد عبد الباقي، مع مالحظة سقوط كلمة يوم أشار إليها مستدركا.  1
مكتبة النهضة المصرية، (الفلك العام، ترجمة عبد الحميد سماحة : سير هربرت سبنسر جونز.  2

  91، ص 2ط) القاهرة
3 .365.2422  ÷10.8752  =33.584  



  34

.  ميالدّيـة 638  - 604 األعـوام  تقـع بـين الوحدة الزمنّيـةمن هذه  19 الدورة
نتباه أّن بداية بعثة الرسول، صـلى اهللا عليـه وسـلم، كانـت بعـد بدايـة والالفت لال

صــلى اهللا عليــه  ،كانــت وفــاة الرســولو   ميالدّيــة، 610ســنوات، أي  6 بـــالــّدورة 
وهــذا يعنــي أّن  .ميالدّيــة 632أي  ســنوات أيضــًا، 6 بـــقبــل نهايــة الــّدورة  ،وســلم

للعالقـة بـين الشمسـي  19الـدورة بعثة الرسول، عليه الصالة والسالم، توّسطت 
، وهو عـام ميالدي 622كان العام  19 الدورة بؤرةأّن والالفت أيضًا . والقمري
   .وبداية التأريخ الهجري، الهجرة
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األعـداد الصـحيحة فـي  ةيّ معجزة القرآن العددفي كتابه  صدقي البيكالكاتب  أحصى
إحصــاء العــدد  مــع مالحظــة أنــه تــمّ  15× 19أي  عــدداً  285القــرآن الكــريم فكانــت 

ثـالث :" على اعتبار أنهما المقصـودان فـي الـنص القرآنـي الكـريم 950والعدد  309
  ".ألف سنة إال خمسين عاماً " ، "وازدادوا تسعاً مائة سنين 

  :ليك تفصيل ذلك في الجدول اآلتيإ و 
  

  8  7  6  5  4  3  2  1  العدد

  5  24  7  2  12  17  15  145  المّرات

 40 30  20  19  12  11  10  9  العدد

 4 2  1  1  5  1  9  4  المّرات

 300 200 100 99 80 70 60 50  العدد

 1 2 6 1 1 3 1 1  المّرات

  100000  50000  5000  3000  2000  1000  950  309  العدد

  1  1  1  1  1  8  1  1  المّرات

   285  مجموع تكرار األعداد  

  
  :األمور اآلتيةالتنبيه إلى وال بّد هنا من 

  .واحد، واحدة، أحد، إحدى :في القرآن الكريم بالصيغ اآلتية واحدالرقم ورد  .1
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 فــي الواقــع تحصــىولكّنهــا مــرة،  33فــي المعجــم المفهــرس  أحــدتكــررت الكلمــة  .2
وليس في تكرار الـرقم  أحد عشرتحصى في تكرار  "أحد عشر كوكبا"ة، ألن مرّ  32

 .واحد

ــذكر العــدد  .3 ــث : "... صــراحة، ولكــن هــو المفهــوم مــن قولــه تعــالى 309لــم ُي ثل
 9كــر صــراحة، وكــذلك العــدد فقــد ذُ  300، أمــا العــدد " مائــة ســنين وازدادوا تســعا

لكـان ذلـك تصـريحا " ثالثمائـة وتسـع: "ولـو قيـل 309ولكن عـدد سـنوات اللبـث هـو 
فلبـث ".. : في قولـه تعـالى 950وهذا القول ينطبق أيضًا على العدد ،  309بالعدد 

 )14: العنكبوت(.." فيهم ألف سنة إال خمسين عاما

 .نحن في هذه النتيجة نسلم بدقة إحصاء المعجم المفهرس .4
  

����?� ��� �R�SM�1 �Q� B�*C 285 ����1 19 
  

  :تنتهي سورة الجن باآليات اآلتية

ãã ããΝΝΝΝ ÎÎ ÎÎ====≈≈≈≈ tt ttãããã ÉÉ ÉÉ==== øø øø‹‹‹‹ tt ttóóóó øø øø9999 $$ $$#### ŸŸ ŸŸξξξξ ss ssùùùù ãã ãã���� ÎÎ ÎÎγγγγ ôô ôôàààà ãã ããƒƒƒƒ 44 44’’’’ nn nn???? tt ttãããã ÿÿ ÿÿ ÏÏ ÏÏµµµµ ÎÎ ÎÎ7777 øø øøŠŠŠŠ xx xxîîîî #### ´´ ´´‰‰‰‰ tt ttnnnn rr rr&&&& ، āā āāωωωω ÎÎ ÎÎ)))) ÇÇ ÇÇ tt ttΒΒΒΒ 44 44 || ||ÓÓÓÓ ss ss???? öö öö‘‘‘‘ $$ $$####  ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ 55 55ΑΑΑΑθθθθ ßß ßß™™™™ §§ §§‘‘‘‘ 

………… çç ççµµµµ ‾‾ ‾‾ΡΡΡΡ ÎÎ ÎÎ**** ss ssùùùù àà àà7777 èè èè==== óó óó¡¡¡¡ oo oo„„„„ .. .. ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ÈÈ ÈÈ ÷÷ ÷÷ tt tt//// ÏÏ ÏÏµµµµ ÷÷ ÷÷ƒƒƒƒ yy yy‰‰‰‰ tt ttƒƒƒƒ ôô ôô ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ uu uuρρρρ  ÏÏ ÏÏµµµµ ÏÏ ÏÏ2222 ùù ùù==== yy yyzzzz #### YY YY‰‰‰‰ || ||¹¹¹¹ uu uu‘‘‘‘ ، zz zzΟΟΟΟ nn nn==== ÷÷ ÷÷èèèè uu uu‹‹‹‹ ÏÏ ÏÏ jj jj9999 ββββ rr rr&&&& ôô ôô‰‰‰‰ ss ss%%%% (( ((####θθθθ ää ääóóóó nn nn==== öö öö//// rr rr&&&& 

ÏÏ ÏÏMMMM≈≈≈≈ nn nn====≈≈≈≈ yy yy™™™™ ÍÍ ÍÍ‘‘‘‘ öö ööΝΝΝΝ ÍÍ ÍÍκκκκ ÍÍ ÍÍ hh hh5555 uu uu‘‘‘‘ xx xxÞÞÞÞ%%%% tt ttnnnn rr rr&&&& uu uuρρρρ $$$$ yy yyϑϑϑϑ ÎÎ ÎÎ//// öö ööΝΝΝΝ ÍÍ ÍÍκκκκ öö öö‰‰‰‰ yy yy‰‰‰‰ ss ss9999 44 44 || ||ÂÂÂÂ ôô ôômmmm rr rr&&&& uu uuρρρρ ¨¨ ¨¨≅≅≅≅ ää ää.... >> >> óó óó xx xx«««« #### OO OOŠŠŠŠ yy yy‰‰‰‰ tt ttãããã )28(  
  

  :نالحظ في سورة الجن األمور اآلتية
، عـــدداســـورة الجـــن هـــي الســـورة الوحيـــدة فـــي القـــرآن الكـــريم التـــي تنتهـــي بكلمـــة  .1

عــدد  كمــا رأينــا وهــو، 285فــي الســورة هــو  عــدداوالالفــت هنــا أّن ترتيــب كلمــة 
  15×  19، وهو أيضًا في القرآن الكريم األعداد
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 )الـخ... عجبـا، أحـدًا، شـططا(: بكلمـة مثـلالجـن آية من آيات سـورة  تنتهي كلّ  .2
ســورة فاصــلة فــي  28هنــاك  أنّ  وهــذا يعنــي ،فاِصــلة مثــل هــذه الكلمــة تســمىو 

19المتبقّية هو يكون عدد الفواصل   عند حذف الفواصل المتكررةو . الجن
1  

2.األبجديةحرفًا من األحرف  19من فواصل سورة الجن  تتكّون .3
 

.  دا، أحـدا، ولـداعـد: ، مثـلداينتهي عدد من الفواصـل فـي سـورة الجـن بـالمقطع  .4
 .فاصلة أيضاً  19الالفت أّن عدد هذه الفواصل هو 

عــدد ســور  وهــذا  6×19أي حرفــًا،  114عــدد أحــرف فواصــل ســورة الجــن هــو  .5
 .)وشهبا( العطف فيوال تصح هذه المعلومة إذا أضفنا واو . القرآن الكريم

مـــن أحـــرف  114فـــي كلمـــة عـــددا هـــو الحـــرف األخيـــر حـــرف ال هـــذا يعنـــي أنّ 
فــي القــرآن  عــدد األعــداد عــددافــي كلمــة  والالفــت هنــا أنــه قــد اجتمــع .الفواصــل
  !أيضًا؟ عدد سورهالكريم، و

361في سورة الجن هو  )ع،د،د،ا(مجموع تكرار أحرف  .6
  19×19أي  3

، 15×19 عدد األعـداد فـي القـرآن الكـريم عددافي كلمة  وبذلك يكون قد اجتمع
 !؟19×19 ، والعدد6×19وعدد سور القرآن 

  .مرة 19قبل سورة الجن في القرآن الكريم  الجنكلمة  وردت .7

، ثـــّم يتحـــّول 19حتـــى اآليـــة  الجـــنفـــي ســـورة  الجـــنيســـتمر الكـــالم علـــى لســـان  .8
 ..".ما أدعو رّبيقل إنّ :" الخطاب إلى الرسول، صّلى اهللا عليه وسّلم

 

سورة الجن بدا لنا أن نعيد النظر في في ة على ضوء ما سلف من مالحظات عدديّ 

ãã ( :ســــــورةالتفســــــير اآليــــــات الــــــثالث األخيــــــرة مــــــن  ããΝΝΝΝ ÎÎ ÎÎ====≈≈≈≈ tt ttãããã ÉÉ ÉÉ==== øø øø‹‹‹‹ tt ttóóóó øø øø9999 $$ $$#### ŸŸ ŸŸξξξξ ss ssùùùù ãã ãã���� ÎÎ ÎÎγγγγ ôô ôôàààà ãã ããƒƒƒƒ 44 44’’’’ nn nn???? tt ttãããã 

                                                           

عجبا، أحدا، ولدا، شططا، كذبا، رهقا، شهبا، رصدا، رشدا، قددا، هربا، حطبا، غدقا، : (وهي.  1
  )صعدا، لبدا، ملتحدا، أبدا، عددا، أمدا

  ).ا، ب، ت، ج،ح، د، ذ، ر، ش، ص، ط، ع، غ، ق، ك، ل، م، هـ، و: (وهي.   2
  ).361)=(216+54+54+37(هو ) ا+د+د+ع(تكرار . 3
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ÿÿ ÿÿ ÏÏ ÏÏµµµµ ÎÎ ÎÎ7777 øø øøŠŠŠŠ xx xxîîîî #### ´´ ´´‰‰‰‰ tt ttnnnn rr rr&&&& ، āā āāωωωω ÎÎ ÎÎ)))) ÇÇ ÇÇ tt ttΒΒΒΒ 44 44 || ||ÓÓÓÓ ss ss???? öö öö‘‘‘‘ $$ $$####  ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ 55 55ΑΑΑΑθθθθ ßß ßß™™™™ §§ §§‘‘‘‘ ………… çç ççµµµµ ‾‾ ‾‾ΡΡΡΡ ÎÎ ÎÎ**** ss ssùùùù àà àà7777 èè èè==== óó óó¡¡¡¡ oo oo„„„„ .. .. ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ÈÈ ÈÈ ÷÷ ÷÷ tt tt//// ÏÏ ÏÏµµµµ ÷÷ ÷÷ƒƒƒƒ yy yy‰‰‰‰ tt ttƒƒƒƒ 

ôô ôô ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ uu uuρρρρ  ÏÏ ÏÏµµµµ ÏÏ ÏÏ2222 ùù ùù==== yy yyzzzz #### YY YY‰‰‰‰ || ||¹¹¹¹ uu uu‘‘‘‘ ، zz zzΟΟΟΟ nn nn==== ÷÷ ÷÷èèèè uu uu‹‹‹‹ ÏÏ ÏÏ jj jj9999 ββββ rr rr&&&& ôô ôô‰‰‰‰ ss ss%%%% (( ((####θθθθ ää ääóóóó nn nn==== öö öö//// rr rr&&&& ÏÏ ÏÏMMMM≈≈≈≈ nn nn====≈≈≈≈ yy yy™™™™ ÍÍ ÍÍ‘‘‘‘ öö ööΝΝΝΝ ÍÍ ÍÍκκκκ ÍÍ ÍÍ hh hh5555 uu uu‘‘‘‘ xx xxÞÞÞÞ%%%% tt ttnnnn rr rr&&&& uu uuρρρρ $$$$ yy yyϑϑϑϑ ÎÎ ÎÎ//// 

öö ööΝΝΝΝ ÍÍ ÍÍκκκκ öö öö‰‰‰‰ yy yy‰‰‰‰ ss ss9999 44 44 || ||ÂÂÂÂ ôô ôômmmm rr rr&&&& uu uuρρρρ ¨¨ ¨¨≅≅≅≅ ää ää.... >> >> óó óó xx xx«««« #### OO OOŠŠŠŠ yy yy‰‰‰‰ tt ttãããã(.  
  

.. (: قولـه تعـالى هـو التفسـيرمفتاح    .. ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ÈÈ ÈÈ ÷÷ ÷÷ tt tt//// ÏÏ ÏÏµµµµ ÷÷ ÷÷ƒƒƒƒ yy yy‰‰‰‰ tt ttƒƒƒƒ ôô ôô ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ uu uuρρρρ ÏÏ ÏÏµµµµ ÏÏ ÏÏ2222 ùù ùù==== yy yyzzzz ( مـن، أي 

د ذلــك لغــًة مــا ورد فــي بعــض اآليــات ويؤّيــ .بعــد ظهــوره نقبــل ظهــور الرســول ومــ
 شرًا بين يديْ الرياح بُ  رسلُ وهو الذي يُ : "من سورة األعراف 57الكريمة، مثل اآلية 

إْن هـو إال نـذيٌر لكـم بـين : "مـن سـورة سـبأ 46، ومثل قوله تعالى فـي اآليـة "رحمته
   .العذاب قبل وقوع نذير أي". عذاب شديد يديْ 

  

اهللا عـالم الغيـب وال يظهـر : الكريمـة كـاآلتي اآليـاتيمكن أن نفسر  من هنا  
ه يجعــل مــن بــين يــدي فإّنــ ،علــى غيبــه مــن أحــد إال مــن يرتضــيه مــن رســله الكــرام

هي ترصد وتراقب و تلقيها المالئكة  وٕاشاراتعالمات  ، أي من قبل ظهورهمظهورهم
من غيب  في روع الناس وما تلقيه المالئكة. مسيرة األمم وتشرف على سير أقدارها

  .يتعلق بظهور الرسول هو مما أذن اهللا به وارتضاه
  

 افأّمـ: لّمـة وللملـك، آدم بابن ةلمّ  للشيطان: "وقد جاء في الحديث الصحيح  
الملـك فإيعـاد بـالخير وتصـديق  لمة وأّما، وتكذيب بالحق فإيعاد بالشر الشيطان ةلمّ 

واللّمـة هـي مـا يقـع فـي (، ..."فليحمـد اهللا، فمن وجد ذلك فليعلم أنه مـن اهللا  .بالحق
   2988صّححه األلباني في صحيح الترمذي برقم . )القلب

  

المالئكة ال ينتهي دورها بذهاب الرسول، بل تبقى تراقب وترصد  ويبدو أنّ   
غ الرسالة بلوتأتي هذه اإللهامات في الوقت المناسب، وذلك من أجل أن ت، موُتلهِ 

 وانتهى األمر بوفاته، األمانة ىقد َبلَغ الرسالة وأدّ  إّن الرسول: فإن قال أحد. لناسا
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الرسالة قد بلغت، ولكن المعاني والدالالت  إنّ : فإننا نقول أيضاً  !!السالم عليه
 يتحققغ إلى يوم القيامة، وعندها بلّ من هنا ستبقى الرسالة تُ  .ستنبط كّل حين وأوانتُ 

أنه قد تم  -علم الغيب فقطوليس  - الشهادةُيعلم علم و  ،كمال البالغ الدنيوي
  .البالغ

  
   :على ضوء هذا التفسير ُنَلخص ما ترشد إليه اآليات

  : وفي الحاالت اآلتية علم الغيب بالرساالت يختص ظهور
  .فيكون الغيب مقدمة لظهوره، وهذا تأييد للرسول ،قبل ظهور الرسول .1
  .ه وحجةفيكون إظهار الغيب تأييدًا ل ،عند ظهور الرسول .2
كنــوز  بعــد ذهــاب الرســول يســتمر دور المالئكــة فــي إلهــام النــاس الســتخراج .3

 .الرسالة
  

)… xx xxÞÞÞÞ%%%% tt ttnnnn rr rr&&&& uu uuρρρρ $$$$ yy yyϑϑϑϑ ÎÎ ÎÎ//// öö ööΝΝΝΝ ÍÍ ÍÍκκκκ öö öö‰‰‰‰ yy yy‰‰‰‰ ss ss9999 44 44 || ||ÂÂÂÂ ôô ôômmmm rr rr&&&& uu uuρρρρ ¨¨ ¨¨≅≅≅≅ ää ää.... >> >> óó óó xx xx«««« #### OO OOŠŠŠŠ yy yy‰‰‰‰ tt ttãããã (:  

فهـم األسـاس العـددي  وٕانّ  ،يقوم علـى أسـاٍس مـن العـدد األشياء واقع نّ إ   
فهمنــا للعــدد  مــا قــد يعنــي أنّ م ،األشــياءيجعلنــا أقــرب إلــى فهــم حقيقــة هــذه لألشــياء 

  . أعمق فهمًا للقرآن الكريمالقرآني يجعلنا 
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 Z���� BG�	 
&$�#�� 20���� �*C 

  
  

جمهور العلماء بتوقيفّيـة ترتيـب سـور القـرآن الكـريم، أّي أّن ترتيبهـا كـان بـأمر  يقول
ة لتجــزم بمـــذهب وتــأتي المالحظــات العددّيـــ. الرســول، صــّلى اهللا عليـــه وســّلم، وحيـــاً 

وســـنقوم فـــي هـــذا الفصـــل بعـــرض . الجمهـــور وتحســـم الخـــالف حـــول هـــذه المســـألة
ر القرآن الكريم وتجّلي بعض وجـوه مالحظات عددّية تؤّكد القول بتوقيفية ترتيب سو 

  .اإلعجاز العددي
دراسـة الباحـث  إلـىوينبغي التنبيه هنا إلـى أّن هـذه المالحظـات تسـتند فـي أساسـها  
1".أسرار ترتيب القرآن قراءة معاصرة" :في كتابه "عبد اهللا جلغوم"

 
  

: ، مثـلة اآليـاتزوجّيـسـورة  60سـورة تنقسـم إلـى  114عدد سور القرآن الكريم هـو 
ــ ســورة 54و .آيــة 200 وآل عمــرانآيــة،  286البقــرة   7الفاتحــة  :مثــل ة اآليــاتفردّي
   .آية 129التوبة و ، آيات

  

 ����19 &$�#�� 20���� �*C1: 
  

 19،  فـإذا ضـربنا العـدد 19هناك عالقة بين ترتيب سـور القـرآن الكـريم والعـدد  .1
 114=  6×  19: ينتج عن ذلك عدد سور القرآن الكريم 6بالعدد 

 

                                                           

  41ص  1994 1ط) دار الفكر، األردن(أسرار ترتيب القرآن : جلغومعبد اهللا .  1
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 10وهــو عــدد فــردي، وقيمــة الثانيــة  9مــن منــزلتين قيمــة األولــى  19يتكــون العــدد  
  . وهو عدد زوجي

  
ـــةالالفـــت هنـــا أّننـــا إذا ضـــربنا  .2 ـــة العشـــرات خان   6فـــي الـــرقم  19للعـــدد  الزوجّي

  60 عدد السور الزوجّيةيكون الناتج هو 
  
عــدد يكــون النــاتج هــو ، 6بالعــدد  19للعــدد  الفردّيــة اآلحــاد خانــةوٕاذا ضــربنا  .3

  !!فتأّمل  54 السور الفردّية
  

114  =19  ×6  
  

10  ×6  =60  
9  ×6  =54  

  

[)\ ]C���: 
  

 المصـحف زوجـيترتيبها في سورة  30إلى ، زوجّية اآليات 60الـ  السورتنقسم  .4
  .)فردّية الترتيب( فرديفي المصحف سورة ترتيبها  30و ،)زوجّية الترتيب(

  
أّمــا ســورة . ، زوجّيــة اآليــات وزوجّيــة الترتيــب 286 البقــرة 2مــثًال  البقــرةفســورة 
  .فهي زوجّية اآليات فردّية الترتيب 211 األنبياء 21 األنبياء

  

ســورة  27ســورة، تنقســم إلــى  ،54، والتــي هــي فردّيــة اآليــاتوالالفــت أّن الســور  .5
  .سورة زوجّية الترتيب أيضاً  27فردّية الترتيب، و

  



47

يـــب، أّمـــا ســـورة ت، فردّيـــة اآليـــات فردّيـــة التر 
  . ، فردّية اآليات زوجّية الترتيب

هي السور التي يكون ترتيبها في المصـحف موافقـَا لعـدد آياتهـا، 
  .)فردي -فردي، أو زوجي

  129 التوبة 9، 
  

هي السور التي يكـون ترتيبهـا فـي المصـحف مخالفـًا لعـدد 
  .)فردي – زوجي، أو زوجي -فردي

  :فسورة يوسف وآل عمران، مثًال، غير متجانستين

٥٤ 

فردية اآليات

٢٧

فردية الترتيب 

٢٧ 

زوجية الترتيب

  47

، فردّيـــة اآليـــات فردّيـــة التر  129 التوبـــة 9فســـورة التوبـــة مـــثًال 
، فردّية اآليات زوجّية الترتيب 3 النصر 110النصر 

  
                 

    
  

^+���	 _`1 ^+���	: 
  

هي السور التي يكون ترتيبها في المصـحف موافقـَا لعـدد آياتهـا، : المتجانسة السور
زوجي -زوجي(: من حيث الزوجي والفردي، أي

  : فسورة البقرة والتوبة، مثًال، متجانستان
  

،  286 البقرة 2
  

هي السور التي يكـون ترتيبهـا فـي المصـحف مخالفـًا لعـدد : غير المتجانسة والسور
فردي(: آياتها، من حيث الزوجي والفردي، أي

فسورة يوسف وآل عمران، مثًال، غير متجانستين
  

سورة ١١٤

زوجية الترتيب

٦٠

زوجية اآليات 

٣٠

فردية الترتيب 

٣٠

زوجية الترتيب 
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  200 عمران آل 3، 111 يوسف 12
  

 .سورة متجانسة في القرآن الكريم 57يتبّين مما سبق أّن هناك  .6

فردّية فردّية اآليات سورة  27، وزوجّية الترتيبزوجّية اآليات سورة  30فهناك (
 ).الترتيب

 .سورة غير متجانسة في القرآن الكريم 57وعليه يكون هناك  .7

زوجّية  فردّية اآلياتسورة  27، وفردّية الترتيب زوجّية اآلياتسورة  30فهناك (
  .)الترتيب

   
 أرقـــام أي أّننـــا إذا جمعنـــا 6555: مجمـــوع تراتيـــب ســـور القـــرآن الكـــريم هـــو  

وحتـــى ســـورة  1ابتـــداًء مـــن الفاتحـــة ، الكـــريم ترتيـــب كـــل ســـورة مـــن ســـور القـــرآن
  6555، فسيكون الناتج 114الناس

  

أي أّننا إذا جمعنا عدد آيات كل سـورة  6236: مجموع آيات سور القرآن الكريم هو
  6236ابتداًء من سورة الفاتحة وحتى سورة الناس، فإّن المجموع الكلي 

  

مجمـــوع الســـور المتجانســـة مضـــافًا إليـــه ترتيـــب  أرقـــام مجمـــوعهنـــا أّن  المفـــاجئ .8
  6236الكريم، أي  عدد آيات القرآنيساوي  آياتها

  
  6236 = آيات القرآن الكريم عدد = )هاآيات+  هاترتيب( ةمتجانسال

 

وهـذا هـو  6555السـور غيـر المتجانسـة هـو  ترتيب وآيـاتوبالتالي فإّن مجموع  .9
 :تراتيب سور القرآن الكريم أرقام مجموع

 

 6555 = مجموع ترتيب القرآن الكريم = )هاآيات+  هاترتيب( ةمتجانسالغير 
  
  

  286آية وليست  285 سورة البقرة نفترض أنّ حتى ندرك عمق المسألة 
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 ويصبح 59ة والزوجيّ  55ة تصبح السور الفرديّ و ة اآليات، تصبح فرديّ التالي بو 
مما يؤدي إلى  .سورة 58سورة، وعدد غير المتجانسة  56عدد السور المتجانسة 
   .انهيار هذا النظام البديع

  

في  3قمنا بجعلها السورة رقم ولكن  286البقرة  سورة وٕاذا حافظنا على عدد آيات
سورة البقرة غير  فستصبح 2رقم  السورة ، وجعلنا سورة آل عمرانترتيب المصحف

تراتيب وآيات  مجموع مما يعني أنّ  ،متجانسة، وتصبح سورة آل عمران متجانسة
لن ، و )عدد آيات القرآن الكريم(وهو 6236المتجانسة سوف ال يكون  57ـال السور
مجموع (وهو  6555المتجانسة  غير 57ـال تراتيب وآيات السور مجموعيكون 

  .)تراتيب سور القرآن الكريم
  

القرآن الكريم، مما يعني أّن أي عبث سور ينطبق على كل سورة من  األمر هذا
، إال إذا يؤدي إلى اإلخالل بهذا النظام الدقيققد بترتيب أي سورة، أو بعدد آياتها، 

ترتيب  ثبت أنّ وهذا كله يُ  .دراية بوجود هذا النظام بعدكان هذا العبث عن قصد  
أن يكون توقيفيًا، أي من فعل  آياته ال بدّ وعدد  المصحف الذي بين أيدينا سور

  1 .الرسول، عليه السالم، بصفته رسوالً  يوحى إليه
  

����8 �$G	: 
  

هـــي  114إلـــى مجمـــوع ســـور القـــرآن الكـــريم الــــ  زوجّيـــة اآليـــات 60نســـبة الســـور الــــ  .10
إلــى مجمــوع تراتيــب ســور القــرآن  3450وهــذه هــي بالضــبط نســبة العــدد  52.63%

 :ونقول بلغة النسب 6555الكريم، أي 

 

60 : 114  =3450 : 6555  
                                                           

وهذا ما خلص إليه مركز نون بعد . أما اختالف عدد آيات السور فمرجعه التوقيف كما هي القراآت.  1
  .التحقق
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114

655560×= 3450  

فــي القــرآن الكــريم  زوجّيــة اآليــاتأرقــام الســور  نــا إذا جمعنــاالمــدهش أنّ مــن   
 اآليـات ةنسبة عـدد السـور زوجّيـوبذلك يتبين أّن !  أيضاً  3450 يكون الناتج

ــ عــددإلــى   ةســور القــرآن الكــريم تســاوي نســبة مجمــوع تراتيــب الســور زوجّي
 .إلى مجموع تراتيب سور القرآن الكريم اآليات

 

 54وينبنــي علـــى ذلـــك أننـــا أذا قمنـــا باحتســـاب نســـبة مجمـــوع تراتيـــب الســـور الــــ  .11
إلــى مجمــوع تراتيــب ســور القــرآن الكــريم فســنجدها مســاوية لنســبة  فردّيــة اآليــات

1. عدد السور الفردية إلى عدد سور القرآن الكريم
 

باسـتخدام قـانون جمـع : هكـذابلغـة أخـرى المالحظـة العدديـة  يمكن صياغة هذه .12
 = )2÷ 114()1+114( :مجمـوع أرقـام تراتيـب السـور نّ المتواليات نصل إلـى أ

    3450= )2÷ 60()1+114(: ويمكـــــــــن تجزئـــــــــة هـــــــــذا القـــــــــانون هكـــــــــذا 6555
هــــــو مجمــــــوع  3450 العــــــدد والمفـــــاجئ هنــــــا أنّ  3105=  )2÷54 ()114+1(

  3105العدد  تراتيب الفردية، وعليه يكون مجموع تراتيب السور الزوجية
 

�*!�� aS�*	 ($�K�!! 

 

سورة آل عمران بعملية تبديل  للمواقع بين من أجل إعطاء تصور أفضل نقوم 
 اإلسراء هي السورة وسورة ،17هي السورة  لتصبح سورة آل عمران ؛وسورة اإلسراء

 ، فإن الكثير مما قلناه17بالترتيب الفردي  3وبما أننا استبدلنا الترتيب الفردي  3
زوجية  60ـ مجموع أرقام السور ال ولكننا سنجد أنّ  .ال يتغير حول التجانس وعدمه

                                                           
الزوجي يكون  10في  345وٕاذا ضربنا العدد   6555= 345× 19: نقول19أما من حيث العدد . 1

الفردي يكون الناتج مجموع  9وٕاذا ضربناه في  3450تيب السور الزوجية أي الناتج مجموع ترا
  3105تراتيب السور الفردية أي 
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وسيصبح مجموع  3450وليس  3464
  !!فتأمل  3105وليس  3091

 57يمكن تقسيم سـور القـرآن الكـريم إلـى نصـفين متسـاويين مـن ناحيـة عـدد السـور؛ 
  .سورة في النصف الثاني

وعـــدد الســـور .  ســـورة 29فـــي النصـــف األّول هـــو 
  .سورة 28

  

فـــــي  )زوجــــي –زوجــــي أو  فــــردي –فــــردي 
سـورة، بينمـا عـدد السـور غيـر المتجانسـة 

  .سورة 29

النصف األول 

)سورة

سورة ٢٩

فردیة الترتیب
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3464سيصبح  ،آل عمران ورةس ومنها ،اآليات

3091هو  اآليات فردية 54 ـأرقام السور ال

  

  :توازن نصفي القرآن الكريم
  

يمكن تقسيم سـور القـرآن الكـريم إلـى نصـفين متسـاويين مـن ناحيـة عـدد السـور؛ 
سورة في النصف الثاني 57و سورة في النصف األّول

  

ـــة الترتيـــبعـــدد الســـور  .13 فـــي النصـــف األّول هـــو  فردّي
28في النصف األّول هو  زوجّية الترتيب

 

  
فــــردي (الالفــــت أّن عــــدد الســــور المتجانســــة 
سـورة، بينمـا عـدد السـور غيـر المتجانسـة  28النصف األّول من القرآن الكريم هـو 

29هو  )فردي – زوجي، أو زوجي -فردي(

  

النصف األول 

سورة ٥٧أول (

سورة ٢٨

زوجیة الترتیب
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 28فــي النصــف الثــاني مــن القــرآن الكــريم فهــو 
  . سورة 29في النصف الثاني هو 

  

فـي  )زوجـي –زوجـي أو  فـردي –فـردي (
ــــرآن الكــــريم هــــو  ــــاني مــــن الق ســــورة، بينمــــا عــــدد الســــور غيــــر  29النصــــف الث

  .سورة 28هو  )فردي –

النصف األول 

)سورة ٥٧

سورة ٢٩

غير متجانسة

النصف الثاني

سورة ٢٨

فردية الترتيب
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فــي النصــف الثــاني مــن القــرآن الكــريم فهــو  فردّيــة الترتيــبأّمــا عــدد الســور  .14

في النصف الثاني هو  زوجّية الترتيبسورة، وعدد السور 
 

  
( الالفت هنا أّن عدد السـور المتجانسـة

ــــرآن الكــــريم هــــو  ــــاني مــــن الق النصــــف الث
– زوجي، أو زوجي -فردي(المتجانسة 

  

النصف األول 

٥٧أول (

سورة ٢٨

متجانسة

النصف الثاني

سورة ٢٩

زوجية الترتيب
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ســورة زوجيــة اآليــات فــي النصــف األول مــن القــرآن الكــريم مجمــوع 
والالفـت . ة اآليات في النصف الثانيسورة زوجيّ 

  !!فتأمل  2690في المصحف هو أيضًا 
على ضوء إحصاءات مركز نون لكلمات كل سورة من سور القرآن الكريم قـام 

كـل سـورة مـن سـور القـرآن الكـريم  ترتيب 
ة الكلمات يساوي عدد السـور فرديـة السورة، فوجد أّن عدد السور زوجيّ 

ــــر ســــورة  54و متجانســــة ســــورة 60ووجــــد أّن هنــــاك  غي
سـورة فرديــة الترتيــب  30سـورة المتجانســة تنقسـم إلــى 

  .لماتسورة زوجية الترتيب زوجية الك
الترتيـب زوجيـة  فرديـةسـورة  27غير المتجانسة فتنقسـم إلـى 
  .الترتيب فردية الكلمات

ــــ 114 ـــة  60، وكـــذلك عـــدد الســـور ال زوجّي
 19، ارتباطًا وثيقًا بالعدد 

النصف الثاني

سورة ٢٨

غير متجانسة
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ســورة زوجيــة اآليــات فــي النصــف األول مــن القــرآن الكــريم مجمــوع  27هنــاك . 14

سورة زوجيّ  33وهناك . آية 2690هو  آياتها
في المصحف هو أيضًا  33هذه السور الـ  تراتيبهنا أّن مجموع 

على ضوء إحصاءات مركز نون لكلمات كل سورة من سور القرآن الكريم قـام . 15
 بينالباحث عبد اهللا جلغوم بدراسة العالقة 

السورة، فوجد أّن عدد السور زوجيّ  كلماتوعدد 
ووجــــد أّن هنــــاك . ســــورة 57الكلمــــات، أي 

سـورة المتجانســة تنقسـم إلــى  60والالفــت أّن الـــ . متجانسـة
سورة زوجية الترتيب زوجية الك 30فردية الكلمات، و

غير المتجانسة فتنقسـم إلـى  54أما السور الـ . 16
الترتيب فردية الكلمات زوجية سورة 27الكلمات، و

  

cd����� e �f4	: 
  

ــــ  .1 114يـــرتبط عـــدد ســـور القـــرآن الكـــريم ال

، ارتباطًا وثيقًا بالعدد فردّية اآليات 54، والسور الـ اآليات

النصف الثاني

سورة ٢٩

متجانسة
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تنقسم كل من السور زوجّيـة اآليـات والسـور فردّيـة اآليـات بشـكل متسـاٍو، وذلـك  .2
ــــة ترتيبهــــا فــــي المصــــحف، أي  ــــة أو فردّي ــــى زوجّي ــــالنظر إل  ، 27و 30، 30(ب

27(. 

الســور المتجانســة،  عــدد ينقســم القــرآن الكــريم إلــى قســمين متســاويّين مــن حيــث .3
 .)57عدد كل منها (والسور غير المتجانسة 

فــي القــرآن الكــريم يســاوي عــدد آيــات  المتجانســةالســور  ترتيــب وآيــاتمجمــوع  .4
 6236القرآن 

فـي القـرآن الكـريم يسـاوي مجمـوع  غيـر المتجانسـةمجموع ترتيـب وآيـات السـور  .5
 6555ترتيب سور القرآن 

نســبة  تســاوية اآليــات إلــى عــدد ســور القــرآن الكــريم عــدد الســور زوجّيــ نســبة .6
وينبنـي علـى . مجموع تراتيب هذه السور إلى مجموع تراتيب سـور القـرآن الكـريم

ة اآليـــات إلـــى عـــدد ســـور القـــرآن الكـــريم عـــدد الســـور فردّيـــ نســـبة هـــذا أن تكـــون
مجمـــوع تراتيـــب هـــذه الســـور إلـــى مجمـــوع تراتيـــب ســـور القـــرآن  مســـاوية لنســـبة

 . الكريم

سـورة  29سورة زوجيـة الترتيـب و 28في النصف األّول من القرآن الكريم هناك  .7
ـــــل  ـــــاك فـــــي المقاب ـــــب، وهن ـــــة الترتي ـــــر  29ســـــورة متجانســـــة و 28فردي ســـــورة غي

 .متجانسة

سـورة  29وسـورة فردّيـة الترتيـب  28في النصف الثاني من القرآن الكـريم هنـاك  .8
ســـــورة  29جانســـــة وســـــورة غيـــــر مت 28زوجّيـــــة الترتيـــــب، وهنـــــاك فـــــي المقابـــــل 

 .متجانسة

الســور  تراتيــبالســور الزوجّيـة فــي النصــف األول يسـاوي مجمــوع  آيــاتمجمـوع  .9
  .الزوجّية في النصف الثاني
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YgK�� cd��+ h�: 
  

�i9 j� Z��k$  cd����� YgK��.��l� : 
 .البناء الرياضي في القرآن الكريم هو بناء محكم ومعجز .1

ة توقيفي، إذ ال يعقـل أن تـأتي هـذه البنيـة الرياضـيّ ترتيب سور القران الكريم هو  .2
 .وهذه النتيجة توافق مذهب الجمهور في ترتيب السور. مصادفة

ة بين تراتيب سور القرآن الكريم وعدد آيات هـذه السـور وعـدد العالقات الرياضيّ  .3
أما االختالف في . ةالقرآنيّ  ة عدد آيات السورالقول بتوقيفيّ  حوترجّ  كلماتها تؤكد

 )بصـــري، كـــوفي، شـــامي، مكـــي، مـــدني أول، مـــدني أخيـــر( عـــدد آيـــات الســـور
  .ترجعه إلى تعليم الرسول، عليه السالم، كماهي القراءات فأبحاث مركز نون

ــــذهــــب .4 ة التــــي االستشــــراقيّ  المقــــوالتتنهــــار  ة،ه، وبغيرهــــا مــــن المالحظــــات العددّي
 .وال نقصانوسالمة القرآن الكريم، فال زيادة حاولت أن تنال من ِصدقّية 

مــن هنــا ال مجــال  .ةة وليســت قضــية اجتهادّيــالقضــية اســتقرائيّ  يلحــظ القــارئ أنّ  .5
 .أدّق ُيثبت عدم واقعية النتائج لرفضها أو إنكارها إال باستقراءٍ 
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m��*A�� �*C 
.���n�� o1�p�1 

  
  

  
وتسـّمى .  …كهيعص الر، الم،: سورة في القرآن الكريم تبدأ بأحرف مثل 29 هناك

ـــ بــاألحرف ، وتســّمى األحــرف المســتخدمة فــي بــداياتها ســور الفــواتح هــذه الســور ب
  .الُمقّطعة

  

ولـم  ،ن بـالحرفل مـا نـزل مـن هـذه الّسـور هـي سـورة القلـم المفتتحـة أوّ المالحـظ أّن 
المفتتحـة بـالحرف ق  ثـم نزلـت ثانيـًا سـورة . تتكرر هذه الفاتحة في غير هذه السـورة

 صثـــم نزلـــت ثالثـــًا ســـورة  .فقـــط حـــم عســـقفـــي فاتحـــة ه الفاتحـــة هـــذ توتكـــرر  ق
 المـــص، وفاتحـــة كهـــيعصفـــي فاتحـــة  ت هـــذه الفاتحـــةوتكـــرر  ص المفتتحـــة الحـــرف

، والفاتحة التي نزلت واحدةة دت مرّ وبـهذا يتضح أّن الفاتحة التي نزلت أوًال ور . فقط
  .اتمرّ  ثالث، والفاتحة التي نزلت ثالثًا وردت مرتينثانيًا وردت 

  

ــة نتيجــة حاســمة تســتند إلــى دليــل فــي معنــى هــذه  قــاطع لــم يصــل المفّســرون إلــى أّي
   ".اهللا أعلم بمراده: "األحرف، حّتى شاعت عبارة

  

العددّيــة التــي تــّم اكتشــافها فــي أحــرف نطــرح فــي هــذا الفصــل مالحظــات عــن البنيــة 
  فهل تكون هذه البنية مدخًال لكشف بعض أسرار هذه الحروف؟. سور الفواتح
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  :يبّين الجدول اآلتي فواتح السور التسع والعشرين
  
  

  

 :في بنية الفواتح وسورها 19 العدد

وآخر سورة  2وترتيبها في المصحف  البقرةالفواتح هي  ترتيب أول سورة في .1
 68وترتيبها  القلمهي 

 وه 38، ومقطعةسورة بين البقرة والقلم ال تبدأ بأحرف  38هناك  هذا يعني أنّ  .2
19  ×2  

  الرقم
رقم 
  السورة

  الفاتحة  السورة

  الم  الروم  30  16

  الم  لقمان  31  17

  الم  السجدة  32  18

  يس  يس  36  19

  ص  ص  38  20

  حم  غافر  40  21

  حم  فصلت  41  22

  حم عسق  الشورى  42  23

  حم  الزخرف  43  24

  حم  الّدخان  44  25

  حم  الجاثية  45  26

  حم  األحقاف  46  27

  ق  ق  50  28

  ن  ن  68  29

        

  الرقم
رقم 
  السورة

  الفاتحة  السورة

  الم  البقرة  2  1

  الم  آل عمران  3  2

  المص  األعراف  7  3

  الر  يونس  10  4

  الر  هود  11  5

  الر  يوسف  12  6

  المر  الرعد  13  7

  الر  إبراهيم  14  8

  الر  الحجر  15  9

  كهيعص  مريم  19  10

  طه  طه  20  11

  طسم  الشعراء  26  12

  طس  النمل  27  13

  طسم  القصص  28  14

  الم  العنكبوت  29  15
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 طـس، طسـم، طـه، كهـيعص، المـر، الر، المص، الم،(: الفواتح دون تكرار هي .3
  . )ن ق، حم عسق، حم، ص، يس،

 2×19أي  38أيضًا  عدد أحرف هذه الفواتح هو

 تتكرر فـي فاتحـة طستتكّرر بعض الفواتح في فواتح أخرى أكبر منها؛ ففاتحة  .4
وفــي المقابــل، هنــاك .  صوكهــيع صتتكــرر فــي فاتحــة المــ صوفاتحــة . مطســ

 ...ن، المر، المص: بعض الفواتح ال تتكّرر في فواتح أخرى مثل الفواتح
  

 أيفاتحـة،  38الكلي للفواتح وتكرارها هو عدد على ضوء ذلك نالحظ أّن ال  
  :)انظر الجدول( 2× 19
  

  طس  طسم  طه  كهیعص  المر  الر  المص  الم  الفاتحة

  3  2  1  1  1  6  1  8  ارھاتكر

  حم  ص  یس  الفاتحة
حم 

  عسق
      ن  ق

      1  2  1  7  3  1  تكرارھا

    38  المجموع

  

 فمثًال الحرف  ،من أحرف الفواتح في تشكيل فاتحة أو أكثرحرف يدخل كل  .5
فيتكّرر في الر،  رأّما الحرف .  المر، المص، الم، الر :يدخل في الفواتح ألف

 .وهكذا.. المر فقط،

  

الفــواتح التــي يــدخل فــي تكوينهــا كــل حــرف مــن  ذلــك نجــد أّن عــددعلــى ضــوء 
  .)انظر الجدول( 2×19 :أي، فاتحة 38هو  مقّطعةلااألحرف 
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  المجموع  الفواتح التي ورد فيها الحرف  الحرف

  4  الر  ،الم ،المص ،المر   ا

  4  الر، الم، المص، المر  ل

 ،حــم عســق ،طســم ،الــم ،المــص ،المــر  م
  حم

6  

  3  ص ،كهيعص ،المص  ص

  2  المر ،الر   ر

  1  كهيعص  ك

  2  طه ،كهيعص  هـ

  2  يس ،كهيعص  ي

  2  حم عسق ،كهيعص  ع

  3  طس ،طسم ،طه  ط

  4  حم عسق ،يس ،طس ،طسم  س

  2  حم عسق ،حم  ح

  2  ق،حم عسق  ق

  1  ن  ن

  38  مجموع الفواتح الكلي

  
ويالحظ أّن . فاتحة 14ن كو تُ  اً حرف 14تتألف الفواتح من : خالصة البنود السابقة

يشارك كل حرف منها في عدد  اً حرف 14، وأّن الـ اً حرف 38فاتحة تتألف من  14الـ 
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عدد الفواتح  والالفت أنّ . مشاركة 38من الفواتح، وقد بلغ مجموع هذه المشاركات 
سورة  38هناك  ومن المالحظ أنّ . سورة 29فاتحة في  38هو في الحقيقة  14الـ 

  .مقّطعةالحروف الستهل بال تُ و تتخلل سور الفواتح 
  

فســوف نجــد أّن  – دون تكــرار -ترتيــب الفــواتح وفــق ورودهــا فــي الســور إذا تــمّ  .6
عـــدد أحـــرف ، و 19 هـــو مجمـــوع أحـــرف الفـــواتح حتـــى نــــهاية فاتحـــة ســـورة مـــريم

والالفــت هنــا أّن ترتيــب ســورة مــريم فــي  .أيضــاً  19الفــواتح بعــد فاتحــة مــريم هــو 
   .سورة 19ويأتي بعدها في ترتيب سور الفواتح  19المصحف هو 

وهما  38 هو ص ورةسوترتيب  ،19 في المصحف هو مريمترتيب سورة  .7
 .أو مضاعفاته 19الوحيدتان من سور الفواتح ترتيبهما السورتان 

 قبل، وعدد سور الفواتح 19هو  سورة مريم بعدالفواتح سور الالفت أّن عدد و 
  .أيضاً  19هو  صسورة 

، ..يــــس ،كهــــيعص ،حــــم ،لــــماتشــــّكل بعــــض الفــــواتح آيــــة مســــتقّلة، مثــــل فــــواتح  .8
 ،المـــــر ،والـــــبعض اآلخـــــر مـــــن الفـــــواتح هـــــو جـــــزء مـــــن آيـــــة، مثـــــل فـــــواتح الـــــر

  19عدد سور الفواتح التي تشّكل فاتحتها آية مستقّلة هو  والالفت أنّ ...وطس

والالفـت أن ترتيـب سـورة  )ن ق، ص،(: الفواتح التي هـي حـرف واحـد هـي فقـط .9
 قوأنـــه إذا بـــدأنا العـــد مـــن رقـــم ســـورة  2×19أي  38فـــي المصـــحف هـــو  ص

  19هي السورة  نتكون سورة 
  

��� .�*3q1 ����� B�*C: 
: متتالية الترتيب هكذاعلى شكل مجموعة  المر، الر جاءت السور المفتتحة بـ

)10 ،11 ،12 ،13 ،14 ،15(.  
  

أحرفها، كما ومجموع ) ،الر،الرالمرالر،الر،الر،: (الست هي فواتح هذه السور
  .حرفاً  19هو  تالحظ،
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 13هو  ،المر فاتحة سورة الرعد، أي الفواتح حتى نـهاية هذه عدد أحرف  
أّن يضاف إلى ذلك . هو ترتيب سورة الرعد في المصحف 13الالفت أّن و  ،حرفاً 

مع مالحظة أن تقسيم القرآن الكريم إلى أجزاء هو . 13 تقع في الجزءهذه السورة 
  .أمر اجتهادي

  

  :في قوله تعالى الرعدلورود كلمة  الرعد قد سميت الظاهر أّن السورة  

)ßß ßßxxxx ÎÎ ÎÎ mm mm7777 || ||¡¡¡¡ çç çç„„„„ uu uuρρρρ ßß ßß‰‰‰‰ ôô ôôãããã §§ §§����9999 $$ $$####  ÍÍ ÍÍνννν ÏÏ ÏÏ‰‰‰‰ ôô ôôϑϑϑϑ pp pptttt ¿¿ ¿¿2222 èè èèππππ ss ss3333 ÍÍ ÍÍ×××× ‾‾ ‾‾≈≈≈≈ nn nn==== yy yyϑϑϑϑ øø øø9999 $$ $$#### uu uuρρρρ ôô ôô ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ  ÏÏ ÏÏµµµµ ÏÏ ÏÏGGGG xx xx2222‹‹‹‹ ÅÅ ÅÅzzzz ãã ãã≅≅≅≅ ÅÅ ÅÅ™™™™ öö öö���� ãã ããƒƒƒƒ uu uuρρρρ tt tt,,,, ÏÏ ÏÏãããã≡≡≡≡ uu uuθθθθ ¢¢ ¢¢ÁÁÁÁ9999 $$ $$#### 

ÜÜ ÜÜ====ŠŠŠŠ ÅÅ ÅÅÁÁÁÁ ãã ããŠŠŠŠ ss ssùùùù $$$$ pp ppκκκκ ÍÍ ÍÍ5555  tt ttΒΒΒΒ ââ ââ !! !!$$$$ tt tt±±±± oo oo„„„„ öö ööΝΝΝΝ èè èèδδδδ uu uuρρρρ šš ššχχχχθθθθ ää ää9999 ÏÏ ÏÏ‰‰‰‰≈≈≈≈ pp ppgggg ää ää†††† ’’’’ ÎÎ ÎÎûûûû «« ««!!!! $$ $$#### uu uuθθθθ èè èèδδδδ uu uuρρρρ ßß ßß‰‰‰‰ƒƒƒƒ ÏÏ ÏÏ‰‰‰‰ xx xx©©©© ÉÉ ÉÉΑΑΑΑ$$$$ yy yyssss ÎÎ ÎÎRRRR ùù ùùQQQQ $$ $$####(. 

  . كلمة 19 عدد كلماتـها، و في السورة 13اآلية رقم  والالفت أنها
  

وفـي . فاصـلةتسمى الكلمة التي تختتم بها كل آيـة مـن آيـات القـرآن الكـريم     
 8؛ فقــد اختتمــت د، ع، رأحــرف بحــرف مــن فاصــلة تختــتم  13هنــاك  الرعــدســورة 

  د، وأربع فواصل بحرف ع بحرفواحدة ، وفاصلة رفواصل بحرف 
   
بنـــاًء عليـــه قمنـــا .  الـــر ،الـــم تينفـــاتحال أحـــرف المـــرفاتحـــة الرعـــد تتضـــّمن     

وفــــق ترتيــــب  )الــــر ،الــــم ،المــــر(حــــروف الفــــواتح التــــي تتضــــمن باســــتعراض ســــور 
  :فكانت هذه الفواتح كاآلتي المصحف

  

  الم ،الم ،الم ،الم ،الر ،الر ،المر ،الر ،الر ،الر ،صالم ،الم ،الم
  

 المر الرعدسورة فاتحة ، والمالحظ أّن فاتحة 13هو الفواتحعدد هذه الالفت هنا أّن 
  .هذه المجموعةجاءت في منتصف 
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� r � > �:  

مـــن ســـورة  19األولـــى فـــي اآليـــة : فقـــط فـــي القـــرآن الكـــريم مـــّرتين عـــدر وردت كلمـــة 
  .الرعدمن سورة  13والثانية في اآلية  ،البقرة

  

آيـة كلمـة، وأّن عـدد حـروف  19الالفت أّن عدد كلمات كل من هـاتين اآليتـين هـو 
هــو  الرعــد ســورة فــي آيــة الرعــدحرفــًا، وعــدد حــروف  83فــي ســورة البقــرة هــو  الرعــد
  .حرفاً  83 أيضاً 

  

فـي   ) د ع ر ل ا ( مجمـوع تكـرار أحـرف  عنـدما نعلـم أنّ  يصبح هـذا التوافـق الفتـاً 
آيـة فـي  )د ع ر ل ا ( يسـاوي مجمـوع تكـرار أحـرف البقرة التي في سورة الرعدآية 
  27: ، أيالرعد في سورة الرعد

  

، يســاوي البقــرةفــي ســورة  الرعــدآيــة فــي  ) د  ع ر ( مجمــوع تكــرار أحــرفثــم إّن 
   9: ، أيالرعدفي سورة  آية الرعدفي  ) د  ع ر ( مجموع تكرار أحرف

  

مجمـوع تكـرار أحـرف فاتحـة  عنـدما نعلـم أنّ  بشكل أكبـرلالنتباه ة فتوتبدو األمور ال
آيــة فــي  المــر الرعــد يســاوي مجمــوع تكــرار أحــرف فاتحــة ،البقــرةفــي آيــة  ،الــمالبقــرة 
   26: ، أيالرعد

  

 رعـــد( فكلمتـــا. المـــذكورتينفـــي اآليتـــين  لـــم تـــرد إال الصـــواعقكلمـــة  أنّ  هنـــا يالحـــظ
   .لم تردا في القرآن الكريم إال في هاتين اآليتين إذن )وصواعق

  

.���34�: 
  :سورة تتوّسط الفواتح :العنكبوت
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. سورة 14 وبعدها أيضاسورة  14تتوّسط سورة العنكبوت سور الفواتح؛ فهناك قبلها 
فـي  29، هي السـورة 29الـ الفواتح سورلالفت لالنتباه أّن هذه السورة التي تتوسط وا

  .ترتيب المصحف الشريف
  
تتكـّون  العنكبـوتفـي سـورة  العنكبـوت ةذكر فيهـا لفظـاآلية التي ُيـ أنّ أيضًا يالحظ و 

  .كلمة 19 من
  

آيــة  بينمــا تتوّســط، ســورة مــن ســور القــرآن الكــريم 57أّول  العنكبــوتوتتوســط ســورة  
  . آية من آيات سورة العنكبوت 57آخر  العنكبوت

  

ـــوت وتتوســـط ســـورة ســـور متتاليـــة  7مجموعـــة مـــن ســـور الفـــواتح تتـــألف مـــن  العنكب
  .) 32، 31، 30، 29، 28، 27، 26( :الترتيب في المصحف، وهي السور

ســورة؛ األولــى  11مجموعــة مــن ســور الفــواتح تتــألف مــن  العنكبــوتوتتوّســط ســورة 
وترتيبهـا فـي المصـحف  ص، واألخيـرة سـورة 19وترتيبهـا فـي المصـحف  مريمسورة 

  . )2×19(أي  38
  

ســورة؛ األولــى ســورة  17مجموعــة مــن الفــواتح تتــألف مــن  العنكبــوتتتوّســط ســورة و 
ـــزة فـــي مجموعـــة المـــر وفاتحتهـــاالرعـــد  ـــر، وهـــي الفاتحـــة المتمي ـــرة ســـورة ال ، واألخي
  . حم، وهي الفاتحة المتميزة في مجموعة حم عسق، وفاتحتها الشورى

  
وهذا هو عدد الحروف من بداية السورة حتى الكلمة  579هو  العنكبوتُجّمل كلمة 

َمثَـُل الــِذيَن اتَخــُذوا ِمــْن ُدوِن اللـِه َأْوِلَيــاَء َكَمثَــِل اْلَعْنَكُبــوِت :" األولـى فــي آيــة العنكبــوت
هـي ) مثـل(لمـة ، فك" اتَخَذْت َبْيًتا َوإِن َأْوَهَن اْلُبُيوِت َلَبْيُت اْلَعْنَكُبوِت َلْو َكاُنوا َيْعَلُمـونَ 

  .في سورة العنكبوت 579الكلمة 
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حســاب مــن وضــع العــرب قبــل المــيالد بقــرون؛ فعنــدما وضــعوا  هــو :حســاب الجّمــل
د، هـــ، و، ز، ح،  أ، ب، ج،(: ة جعلــوا ترتيــب حروفهــا علــى الصــورة اآلتيــةاألبجدّيــ

ط، ي، ك، ل، م، ن، س، ع، ف، ص، ق، ر، ش، ت، ث، خ، ذ، ض، ظ، 
  :وفق الجدول اآلتي ثم جعلوا لكل حرف من هذه الحروف قيمة عددية. )غ
  

  ).ء، أ، ؤ، ئ(يشمل هذا الهمزة بكافة أشكالها  *
  . ، ألّنها ترسم هاًء وتلفظ عند الوقف هاًء أيضاً )ـة(وكذلك التاء المربوطة  **
  

األلف 
والهمزة

* 

 د ج ب
 هـ
** 

 ي ط ح ز و

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  

  ق ص ف ع س ن م ل ك

20  30  40  50  60  70  80  90  100   

  غ ظ ض ذ خ ث ت ش ر

200  300  400  500  600  700  800  900  1000   
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ة قصـــــد أن تكـــــون علـــــى الصـــــورة الالفـــــت هنـــــا أّن الـــــذي وضـــــع هـــــذه القـــــيم العددّيـــــ
ة مـع وقد يشير ذلك إلى تزامن وضع األبجديّ . )عشرات، مئات، ألوفآحاد، (:اآلتية

  .ة مكتملة كما نالحظحساب الُجّمل، ألّن القيم العدديّ 
  

ة مـن أعظـم االكتشـافات فـي تـاريخ البشـرية، وينسـبه الـبعض يعتبر اكتشاف األبجديّ 
تلفــة إلــى العــرب البــابليين، وينســبه آخــرون إلــى الفنيقيــين، وعــنهم أخــذت األمــم المخ

مـن هنـا نجـد أّن الترتيـب األبجـدي هـو أسـاس األبجـديات . ة وحسـاب الجّمـلاألبجديّ 
ة مـع مـا ة العربّيـوالتـي أخـذت األبجدّيـ.. السامّية وغير السامية؛ كالعبرية واليونانيـة،

ة تــنقص وُيالِحـظ الــدارس أّن األبجـديات التــي أخـذت عــن العربّيـ. رافقهـا مـن حســاب
ة وحســـابها ة العربّيـــيشـــير إلـــى أّن األصـــل هـــو األبجدّيـــفـــي حروفهـــا وحســـابها، ممـــا 

 هـو ّمـلحساب الجُ  وعليه فإنّ  .ةة واألثرّيـده األبحاث التاريخيّ المكتمل، وهذا ما تؤكّ 
 ، باللغــة العربّيــة -كمــا نعلــم -الكــريم ، وقــد نــزل القــرآنجــزٌء ال يتجــزأ مــن لغــة العــرب

عربـّي  بلسـانٍ  ريَن،لتكوَن من المنـذِ ، على قلبَك األمينُ  نزل به الّروحُ ": قال تعالى
  ).195، 193الشعراء، اآليات ( "مبينٍ 

  

اســتخِدم هــذا الحســاب ألغــراض كثيــرة، واســتخدمه المســلمون بشــكل خــاص فــي وقــد 
اسـتخدام العـرب ومـن األمثلـة علـى ... التـأريخ للمعـارك، والوفيـات، واألبنيـة، وغيرهـا

  :المسلمين للُجّمل المثال اآلتي
هجـــري، رثـــاُه صـــديق لـــه، وأّرخ  1123الـــّدلنجاوي عـــام  ي شـــاعر اســـمهعنـــدما تـــوف 

  : لوفاته فقال
  وقد سكَن الّدلنجاوّي لحــده سألُت الّشعَر هل لَك من صديٍق          
  وأصبح راقدًا في القبر عنــده        فصاَح وخّر مغشيًا عليــــه         
  مات الشعُر بعـده: أّرختُ لقد    فقلُت لمن يقول الشعر أْقِصــر         

أي، احسـبوا  " أّرخـتُ لقـد " : أعطى الشاعر كلمًة مفتاحّية تـدلنا كيـف نحسـب، فقـال
وكان يمكـن أن يسـتخدم الشـاعر كلمـات أخـرى . )أّرخت(العبارة التي تأتي بعد كلمة 
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فيهــــا معنــــى الحســــاب، أو اإلحصــــاء، أو العــــّد، أو التــــأريخ، أو كلمــــات تشــــير إلــــى 
  . الُجملة التي تحمل القيمة العددّية التي أرادها الشاعر

  

:  تـــــاريخ وفــــاة الـــــدلنجاوي )مـــــات الشــــعر بعـــــده(: وفــــي هــــذا المثـــــال، ُتَحــــّدد عبـــــارة
  .هـ1123= ) 40+1+400+1+30+300+70+200+2+70+4+5(
  

ومحّمـد بـن عمـر نـووي . لهذا الحسـاب محمد بن عمرجده في استخدام مثال آخر ن
لــه و هـــ، 1316مفّســر، متصــّوف، مــن فقهــاء الشــافعية، تــوفي فــي مّكــة ســنة  الجــاوي

: جـــاء فـــي مقّدمـــة التفســـير، وقـــد مصـــّنفات كثيـــرة، منهـــا تفســـيٌر يتـــألف مـــن مجلـــدين
  ."مراح لبيد لكشف معنى قرآن مجيد :وسّميتُه مع الموافقة لتاريخه"
  

قد اختار المؤّلف اسم التفسير ليوافـق فـي حسـاب الُجّمـل تـاريخ بدايـة تصـنيفه لـه، ل 
ويتّضــح مــن هــذا المثــال موقــف بعــض علمــاء المســلمين مــن . هـــ1304والــذي هــو 

مسألة حسـاب الُجّمـل، حيـث ال يجـدون غضاضـة فـي اسـتخدامه عنـدما يؤرخـون أو 
فــي تفســير القــرآن الكــريم، ومــا  ء، حتــى عنــدما تكــون التســمية لكتــابٍ يطلقــون األســما

؛ فأنــت تجــد علمــًا مــن األعــالم وٕامامــًا مــن أئمــة القــراءات كــأبي ذلــك إال عــن تــوارث
. بالحـديث عــن حسـاب الُجمــل آي القــرآن البيــان فــي عـدّ عمـرٍو الـداني يخــتم كتابـه 

بقــرة أّن الرســول، صــلى اهللا وقــد صــّرح اإلمــام البيضــاوي فــي تفســيره لفاتحــة ســورة ال
لكـــن الحـــديث الـــذي اســـتند إليـــه البيضـــاوي ال . عليـــه وســـلم، قـــد أقـــّر حســـاب الّجمـــل

واألقــرب إلــى الصــواب أن نقــول إّن حســاب الجّمــل مــن المســائل المســكوت . يصــح
  .عنها

إلـى  -إن صـحّ  -فيرجـع 1أبي جـادأما ما ورد عن ابن عباس وغيره من ذم لحساب 
واقــع اســتخدام هــذا الحســاب؛ فقــد اســتخدم فــي الســحر والشــعوذة والعرافــة واألبــراج، 

ثـــّم إّن الـــبعض، وعلـــى وجـــه الخصـــوص مـــن المتصـــوفة، قـــد . وهــذا بـــال شـــك منكـــر
                                                           

الحديث ". رب معلم حروف أبي جاد دارس في النجوم ليس له عند اهللا خالق يوم القيامة: " حديث .1
   417ة الضعيفة، رقم ضعيف اإلسناد، بل حكم الشيخ األلباني على الحديث بالوضع، وذلك في السلسل
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بالغوا في استخدام هذا الحساب واسـتخرجوا بواسـطته المعـاني التـي مـا أنـزل اهللا بهـا 
مختلــف تمامــا عمــا ُعِهــد، وال يخـــرج  أمــا مــا نحــن بصـــدده اآلن فــأمر. مــن ســلطان

   .ةاألمر عن كونه استقراًء لأللفاظ القرآنيّ 
  

ة هـو الـدليل والبرهـان علـى وجـود هـذا الحسـاب إننا نعتبر أّن اسـتقراء األلفـاظ القرآنّيـ
 الكــريم، بــل هــو وســيلة مهمــة للتوصــل إلــى اســتنباط بعــض كنــوز فــي الــنص القرآنــيّ 

  .شيء لكلّ  نبيات هوالذي و  ه،وأسرار  كتاب اهللا
فـال تطعـن فـي  الـبعض ِقبـل لهـذا الحسـاب مـن والمنحرفـة االستخدامات الخاطئـةأما 

ة والقـرآن الكـريم فـي السـحر ِصدقّيتة، تمامًا كما هو األمـر فـي اسـتخدام اللغـة العربّيـ
بـــل إّن الســـحرة والعـــّرافين والمشـــعوذين يســـتغّلون مـــا لـــه ِصـــدقّية . والعرافـــة والشـــعوذة

  . عند الناس لتسويق انحرافهموقدسّية 
  

ســـّمى أّن َرْســـم القـــرآن الكـــريم، والـــذي يُ  ة أن نعلـــمل أهمّيـــّمـــكســـب حســـاب الجُ وممـــا يُ 
 ،صـــلى اهللا عليـــه وســـلم ،بالرســـم العثمـــاني، هـــو رســـم تـــوقيفّي، أي بإشـــراف الرســـول

مــن هنــا نجــد أّن الكثيــر مــن ألفــاظ القــرآن . وهــذا مــا عليــه جمــاهير العلمــاء .وحيــاً 
وقــد تبــّين لنــا أّن لهــذا الرســم . بطريقــة ال توافــق قواعــد اإلمــالء المعتــادة م ُترســمالكــري

  .عن طريق حساب الُجّمل إلى بعضها أسرارًا يمكن التوصل
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  اللون األبيض في القرآن الكريم :األّولالمثال 
  

ـــــــــون األبـــــــــيض  ـــــــــار الل يمكـــــــــن اعتب
  األلــــــــــــوان، ألنّ األســـــــــــاس لجميـــــــــــع 

الضــوء األبــيض إذا تــم تحليلــه ينــتج 
ـــتج  عنـــه ألـــوان الطيـــف الســـبعة، وين
عــــــن هــــــذه األلــــــوان إذا تــــــم مزجهــــــا 
ـــــــــــة اآلالف مـــــــــــن  بالنســـــــــــب المختلف

  . األلوان المعروفة
  

ــــــــل كلمــــــــة  ــــــــيضجّم   813هــــــــو  أب
  813=  )800+10+2+1(:هكذا

إلـى  تشـيرقمنا بتتّبـع الكلمـات التـي 
اللـــون األبــــيض فــــي القــــرآن الكــــريم، 

مـع مالحظـة أن . فكان هذا الجـدول
فـــــي ســـــورة الصـــــافات  بـــــيضكلمــــة 

ــــاللون  ــــي ســــياق التشــــبيه ب جــــاءت ف
  .األبيض على قول الجمهور

  
  

  

  رقم اآلية  السورة  الكلمة
  107  آل عمران  ابيضت

  84  يوسف  ابيضت

  106  آل عمران  تبيض

  187  البقرة  األبيض   

  108  األعراف  بيضاء

  22  طه  بيضاء

  33  الشعراء  بيضاء

  12  النمل  بيضاء

  32  القصص  بيضاء

  46  الصاّفات  بيضاء

  27  فاطر  بيض

  49  الصاّفات  َبيض

  813  المجموع  
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ــام اآليــاتمجمــوع   :النتيجة اللــون  تشــير إلــىالتــي وردت فيهــا الكلمــات التــي  أرق
  .أبيضوهو أيضًا جّمل كلمة  813هو  األبيض

   
  و ص  سورتا مريم :المثال الثاني

  

الـم، الـر، كهـيعص، : مثـل مقّطعـةسورة في القرآن الكريم ُتستهل بحـروف  29هناك 
 ،19فـي المصـحف هــو  مــريمنجـد أّن ترتيـب سـورة  29فـي هـذه السـور الـــ  ... ص

ــــواتح ســــورة ترتيبهــــا مــــن 38ترتيبهــــا  ص وســــورة ، وال يوجــــد غيرهمــــا مــــن ســــور الف
  : ، وعليه إليك هذا الجدول19مضاعفات الـ 

   
 >1�Q� �	 %K�$.��l� . �$���� cd����� xM�-: 

  

  3 × 19 ، أيّ 57 السورتين في المصحف هو مجموع ترتيب .1

  20 × 19أّي  380 هو االسمين مريم و ص ُجّملمجموع  .2

  15 × 19أّي  285الفاتحتين كهيعص و ص هو ُجّمل مجموع  .3

 الترتيب السورة وُجّملها فاتحة السورة وُجّملها

  = 195، وجّملها كهيعص
)20  +5  +10  +70  +90( 

  = 290، وجملها مريم
)40  +200  +10  +40( 

19 

 38 90، وجّملها ص 90، وجّملها ص

285  =19×15  380  =19 ×20  57  =19×3  
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 أي 38 × 19هو  هنا أّن هذا العدد والمفاجئ 722هو المجموع العام  .4
   38سورة ص  في ترتيب 19سورة مريم  ترتيب حاصل ضرب

  
Y��P�� >�P�� :�$�p� B�*C: 

في ترتيب المصحف، وهي السورة األخيرة في  57هي السورة رقم  الحديدسورة 
  114النصف األّول من سور القرآن الكريم الـ 

  

  :الحديد وٕاليك بعض المالحظات حول
  

هي السورة الوحيدة التي ُسميت باسم عنصر من عناصر  الحديد سورة .1
 .المادة

 الحديد سورةأيضًا ترتيب  وهذا هو 57هو  الحديدُجّمل كلمة  .2

 57المغناطيسي هو  الحديدلنظير  الوزن الذري .3

 للحديد العدد الذريوهذا هو ، 26هو  حديدُجّمل كلمة  .4

بعدد  الحديدسورة  ترتيب آية، فإذا ضربنا 29عدد آيات سورة الحديد هو  .5
وهو أيضًا مجموع تراتيب سور القرآن الكريم من  1653يكون الناتج  آياتها

 .الحديد سورة أي من سورة الفاتحة وحتى 57السورة األولى وحّتى السورة 
... من الفاتحة ثم البقرة ابتداًء وقد الحظنا أنه إذا جمعنا اآليات تراكميًا 

من سورة  57اآلية  أّنها 1653 المصحف حتى نصل اآلية التي ترتيبها في
 .يوسف

بعدد  114كل سورة من سور القرآن الكريم الـ  ترتيب رقم إذا قمنا بضرب .6
هي السورة  الحديدأّن سورة  النتيجةالناتج تنازليًا، فستكون  رتّبنا، ثم آياتها

التي تحافظ على ترتيبها بين سور المصحف، أي ستبقى السورة رقم  الوحيدة
57 
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     وهناك فقط ثالثة . مشعة وغير مستقرةالطبيعّية معظم نظائر الحديد : مالحظة
  .)58، 57، 56(: نظائر مستقرة أوزانها

  

 >�P��a����� :&$�#�� 20���� F yC*	1 21��9 ���#� 
  

  .تسّمى سور الفواتح مقّطعة سورة في القرآن الكريم تفتتح بأحرف 29ناك ه
طــه، الشــعراء، النمــل، (: وهــي طبحــرف  الفــواتح تســتهلمــن ســور أربــع ســور  وهنـاك

أّن سـور  1التعبيـر القرآنـيفـي كتابـه  السـامّرائيفاضل الدكتور وقد ذكر  .)القصص
عليه السـالم، مفّصـلة قبـل بـاقي  ،موسىتأتي فيها قّصة  ط بحرفالفواتح التي تبدأ 

  .القصص
  

التالزم القائم بين موسى تجدر المالحظة أنه من بين كل األنبياء، ال نجد مثل 
  .وهارون، بل لقد أرسال معاً 

  

 طبنــــاًء علــــى ذلــــك، إليــــك هــــذه المالحظــــات المتعلقــــة بالســــور المفتتحــــة بــــالحرف  
  :هرونو  موسىوبلفظتي 

 377هو  الرسم العثماني للقرآن الكريموفق  هرونو موسىجّمل  .1

 

  الجّمل  ى   س   و    م
40    6  60  10  116  

  الجّمل  ن    و   ر    هـ
5  200   6  50  261  

                                                           

 ، عّمان 1998، دار عمار، 1فاضل صالح السامرائي، ط. فصل فواصل اآلي، التعبير القرآني، د. 1
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  377  هرونو مجموع جّمل موسى 

 

 :وفق الجدول اآلتي سبع مرات طفي السور المفتتحة بـ  هرونتتكرر كلمة  .2

 

  المجموع  القصص  الشعراء  الشعراء  طه  طه  طه  طه  السورة

رقم 
  اآلية

30  70  90  92  13  48  34  377  

 

الالفـت أّن مجمـوع أرقـام اآليــات التـي وردت فيهـا لفظـة هــارون فـي السـور المفتتحــة 
  .هرونو  موسىوهو مجموع ُجمل  377هو  طبالحرف 

  

، هـرونمـرة، وورد اسـم  18، عليه السـالم، فـي سـورة القصـص موسى ورد اسم .3
فـي  هـرونوموسى وعليه يكون مجموع تكرار لفظتي . عليه السالم، مرة واحدة

  : وعلى ضوء ذلك نالحظ اآلتي 19السورة هو 
ــ • ــم ُي ذكر فــي ســورة القصــص مــن األنبيــاء إال موســى وهــرون، عليهمــا ل

  .سمطومعلوم أّن سورة القصص تستهل بـ . السالم
والالفـت أّن تكـرار لفظتـّي  مـّرة، 19في سـورة القصـص  طحرف يتكّرر  •

 19في هذه السورة هو أيضًا  هرونو موسى

فــي ســورة  هــرون و موســىمجمــوع كلمــات اآليــات التــي ورد فيهــا اســم  •
 :االسمين معاً  جّمل مجموع وهو 377القصص هو 

  

  30  29  20  19  18  15  10  7  3  رقم اآلية

  19  27  18  32  16  38  17  22  9  عدد كلماتها
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  76  48  44  43  38  37  36  34  31  رقم اآلية

  29  26  13  16  27  18  17  14  19  عدد كلماتها

  377  مجموع الكلمات

  
 والالفت أّن مجموع أرقام السـور. ةمرّ  20في القرآن الكريم  هرونلفظة  تكّررت .4

  377هو  20الـ للكلمات
 :كاآلتي  طفي السور المفتتحة بالحرف  هرونو موسىتكررت لفظتا  .5

 
  

  حاصل الضرب  تكرار موسى في السور  موسىجّمل 
116  46  5336  

  حاصل الضرب  السورتكرار هرون في   هرونجّمل 
261  7  1827  

  المجموع الكّلي
  

7163  
  19×  377وهو   

  
بعـدد مــرات تكرارهـا، وجمـل لفظــة  موســى ضــربنا جمـل لفظـة عنـدماأنـه تالحـظ 
هــو المضــاعف هــذا و  7163 :المجمــوع الكلّــي كــان بعــدد مــرات تكرارهــا، هــرون
  .هرونو موسىمجموع جّمل  -كما أسلفنا -هو 377و 19للعدد  377
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> �1?� >�P��: (;3��� 
   

ستهل وتُ  .آية 93في ترتيب المصحف، وعدد آياتها  27هي الّسورة  النملسورة 
  .)س ط(بالحرفين  السورة

  

  :وٕاليك المالحظات اآلتية
  

 .في المصحف ترتيب السورةمّرة، وهذا هو  27 النملفي سورة  طر حرف تكرّ  .1

 .آيات السورةمّرة، وهذا هو عدد  93 النملفي سورة  ستكرر حرف  .2

 120هو  نمل ُجّمل كلمة .3

  

  :الحظ
  120=  93عدد آياتها +  27 ترتيب سورة النمل

  120=  93تكرار حرف س +  27تكرار حرف ط 
  120=  )30ل +  40م +  50ن  (: جمل كلمة نمل       

  
(3��� B�*C1 .�*��� B�*C: 

  

سورة في المقابل نجد أّن  .هي السورة الوحيدة التي ال ُتستهل بالبسملة سورة التوبة
إنــه مــن ": يهــا البســملة مــرتين؛ فــي مســتهل الســورة وفــي قولــه تعــالىتتكــرر ف النمــل

ليبقـى بـذلك عـدد البسـمالت . )30النمـل، اآليـة ( "بسـم اهللا الـرحمن الـرحيم سليمان وٕاّنه
    6 × 19= 114الكّلي مساويًا لعدد سور القرآن الكريم، أي 

  

   :الحظها أكثر من باحثالعددّية التي  العالقاتوٕاليك بعض 

 19تكون سورة النمل هي السورة ، 9أي السورة  التوبة،إذا بدأنا العد من  .4

  18 = )9 – 27(: الفرق بين ترتيب السورتين في المصحف هو .5
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  : تيب السور من سورة التوبة وحتى سورة النمل هوامجموع تر والالفت أّن 

  18 ×  19 أي 342 = )27 + …+  11+  10+  9(

  
 19األعداد التي إذا بدأنا العد من األول منهمـا يكـون األخيـر هـو العـدد : مالحظة 

، 9، والالفــت هنــا أّن العــددين ال نهائيــةهــي أعــداد  18 وبالتــالي يكــون الفــرق بينهــا
  18 ×  19هما فقط العددان اللذان يكون مجموع تسلسلهما  27

  
مــن ســورة النمــل، وعــدد  18فــي القــرآن الكــريم إال فــي اآليــة  النمــللــم تــرد كلمــة  .6

  !!فتأمل  .كلمة 19كلماتها 

   

/�P�� >�P��: (;g��� 
  

 كروموسوماتفي ترتيب المصحف، والمالحظ أّن عدد  16هي السورة  النحلسورة 
  .كروموسوماً  16هو أيضًا  النحلكر ذَ 
  

وأوحى ربك (: النحلمن سورة  68في القرآن الكريم إال في اآلية  النحل لم ترد كلمة
  .)أن اتخذي من الجبال بيوتًا ومن الشجر ومما يعرشون النحل إلى
  

.�4�	 .$��� ��{uM	 B�*!� (g���: 
  

  .حرفاً  16هو  النحلعدد الحروف من بداية اآلية وحتى كلمة  الالفت أنّ  .1
تتكـّون، وفـق رسـم المصـحف، مـن  النحليصبح األمر الفتًا أكثر عندما نعلم أّن آية  .2

  .)ذ ت،خ، ش، ر، ع، ن، م، ل، ك، ي، و،ح، ج، ب، ا،( :أبجدياً  حرفاً  16
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 8هـو  هـاعـدد كلمات، و السـورةمن سورة النحل هي اآليـة األخيـرة فـي  128اآلية  .3
وعليه فماذا ينتج إذا قسمنا عدد آيات  2×16أي  32وعدد حروفها  2÷16أي 

 !؟ 32ثم ضربناه بـ 8السورة على 

 : وعليه 2÷16أي  8هو  128عدد كلمات اآلية  .4

 

  16= عدد كلماتها ÷ رقم اآلية األخيرة : الحظ   
128  ÷8  =16  

 

 :وعليه 2×16أي  32هو  128عدد حروف اآلية  .5

  4096=  32عدد حروفها ×  128رقم اآلية األخيرة     :الحظ   
  4096=  16×16×16:  16وهذا هو مكّعب العدد 

  
 أن اتخذي النحل وأوحى ربك إلى: "سورةالمن  68اآلية في  النحلوردت كلمة  .6

  ".من الجبال بيوتًا ومن الشجر ومما يعرشون
يكون  كلماتهااآلية بعدد  رقم ضربنا كلمة، وٕاذا 13 عدد كلمات هذه اآلية هو  .7

   884=  )13× 68(:  الناتج

 النحـلتكـون كلمـة  النحلهنا أنه إذا بدأنا عد الكلمات من بداية سـورة  المفاجئ .8
 !!فتأّمل  884هي الكلمة 

 

والالفـت  68آيـة فقـط أرقامهـا  13هنـاك  النحـلمن بداية المصحف حّتى سـورة  .9
 884هنا أّن مجموع أرقام هذه اآليات هو 

  

فـي اآليـة  النحـلوارتبطـت كلمـة  16كاسـم للسـورة بالعـدد  النحلارتبطت كلمة  .10
 ! ؟ 884والعدد  16فما العالقة بين العدد  884بالعدد  68
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أّن مجمــوع كلمــات هــذه  هنـا والمفاجــأة 16آيــة أرقامهــا  85هنـاك فــي القــرآن الكـريم 
والمـــدهش أن مجمـــوع حـــروف هـــذه الكلمـــات يســـاوي عـــدد   884اآليـــات هـــو أيضـــًا 

  !!فتأمل 68الحروف من بداية سورة النحل إلى نهاية آية النحل، أي اآلية 
فإذا . كلمة 884في سور القرآن الكريم هو  16تبين لنا أّن عدد كلمات اآليات 

، نكـون عنـدها قـد 1844وعـدد كلماتهـا  16أضـفنا إلـى مجمـوع العـددين رقـم السـورة 
  : وعدد كلماتها، فينتج 16وعدد كلماتها  والسورة  16 اآليات أخذنا
  

)85 ×16(  +884  +16  +1844 = 4104  
                                  وأوحى : " من سورة النحل 68هو ُجّمل اآلية  المجموعا أّن هذا هن المفاجأة

  ".ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتًا ومن الشجر ومما يعرشون
  !!فتأمل  4104  هو النحلمن سورة  68 يةاآلجّمل 

  
     : ، وهــــيمضــــاعفاتهأو  16آيــــات رقمهــــا العــــدد  8هنــــاك ، النحــــلفــــي ســــورة   .11

) 16 ،32 ،48 ،64 ،80 ،96 ،112 ،128(. 

  .كلمة 119عدد كلمات هذه اآليات هو  .12
  

أو  16العـدد  أرقامهـا ةآيـ 119هنـاك  النحلمن بداية المصحف وحّتى سورة  .13
، وفـي آل عمـران هنـا 16مضـاعفًا للعـدد  17؛ ففي البقرة هناك مضاعفاتهأحد 
 وهكــــذا، حتــــى آخــــر ســــورة ...مضــــاعفاً  11مضــــاعفًا، وفــــي النســــاء هنــــاك  12

 119= ، فيكون المجموع الكلي النحل
 

 !!فتأمل.  النحل كلمةّمل جُ هو  119هنا أّن العدد  والمفاجأة
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بهـــا المهندســـان أحمـــد عبـــد الوهـــاب  دراســـة عدديـــة قـــامنســـتند فـــي هـــذا المثـــال إلـــى 
عــدد آياتهــا ة التــي يزيــد فقــد خطــر لهمــا أن يأخــذا الســور القرآنّيــ .1ومصــطفى بــدران

مـا ثـم قا. سـورة 13عدد سـور القـرآن الكـريم، فكانـت يزيد عن  آية، أي ما 114عن 
ذكر فيهـا ر آيـة ُيـقامـا بتـدوين رقـم آِخـو فـي كـل سـورة،  اهللابرصد تكرار لفـظ الجاللـة 

  :الجدولما يظهر في كل سورة، فكانت النتائج وفق  فيلفظ الجاللة 
�l� .�d�@u�� xi9 F [)M��: 

اللـــة فـــي كـــل ســـورة مـــن ذكـــر فيهـــا لفـــظ الج اآليـــات األخيـــرة التـــي مجمـــوع أرقـــام .1
  114×19وهذا هو  2166السور محل الدراسة هو 

تراتيـب هـذه مجمـوع . سـورة 13آيـة هـي  114الّسور التي عدد آياتها أكثـر مـن  .2
 13×13وهذا هو مرّبع عدد الّسور أي  169هو  13السور الـ

ـــ .3 تكــرار لفــظ  والالفــت أنّ  .التوبــة هــي ســورة 13الســورة المتوســطة بــين الســور ال
ـــ 169الســورة هــو هــذه الجاللــة فــي  هــو و  13أي مجمــوع أرقــام تراتيــب الّســور ال

 13أيضًا مربع العدد 

هــو أيضــًا  بعــد ســورة التوبــةمجمــوع تكــرار لفــظ الجاللــة فــي الســور التــي تــأتي  .4
169!! 

: هـو تكـرار لفـظ الجاللـة فـي هـذه السـور مضـافًا إليـه 13مجموع آيات الّسـور الــ .5
ــل أســماء هــذا هــو  3548 هنــا أنّ  والمفاجــأة، 3548=  1353+  2195 ُجّم
+ البقـرة (: ، أي ُجّمـلبداية كل سـورة المصاحف في فيكما ترسم  13ـال الّسور

   .)الصافات+ الشعراء + .... + ءال عمران 
بـــالرجوع  إلـــى معجـــزة ترتيـــب الســـور فـــي الفصـــل الثالـــث، أي بـــالرجوع إلـــى  .6

زوجي زوجي، ( :مسألة التجانس بين ترتيب السور في المصحف وعدد آيات السور
                                                           

  مكتبة    (أحمد عبد الوهاب ومصطفى أبوسيف بدران، المنظومات العددية في القرآن الكريم، . 1
  .)1998وهبة، القاهرة،    
 



  89

 884وبــالرجوع إلــى المثــال الثــاني مــن هــذا الفصــل، أي مســألة العــدد . )فــردي فــردي
 :يمكن هنا استنباط المالحظة العددية اآلتية

ُمّيزت في الجدول  متجانسةفي المثال الذي نحن بصدده هناك خمس سور  •
وتتوسطها سورة . )، هود، النحلالتوبة البقرة، النساء،(: باللون األزرق وهي

 .التوبة

وعند . في هذه السور المتجانسة األخيرةهي السورة الخامسة و النحلسورة  •
أّن المجموع هو  المفاجاةتكون  عدد آياتهاهذه السور مع  أرقام ترتيبجمع 
 .النحل وأنت اآلن خبير بهذا العدد وعالقته بسورة 884

  

a����� >�P��:  ~*;+ M!�� ��4� 

  

  71هو  المصحفها في ترتيبآية، و  28هو  نوحعدد آيات سورة 
  

  : وٕاليك هذه المالحظات العددية والتي تحتاج إلى متابعة
 

سورة، وهو، كما  28، هو عليه السالم، نوحالتي ورد فيها اسم  السورعدد  .1
 .نوح سورة آيات عددأسلفنا، 

أي ليس في صيغ ( مّرة 28دون إضافة في القرآن الكريم أيضًا  نوحتكّرر اسم  .2
 .)نوحمرأة اقوم نوح، أو : مثل

هو الفرق بين  43و. مّرة في القرآن الكريم 43بجميع صيغها  نوحوردت لفظة  .3
 .)43=  28 – 71(: ترتيب السورة وعدد آياتها

:             إطالقًا، أي نوحلم يرد فيها لفظة  نوح سورة بعد سورة 43هناك  .4
114 – 71 = 43 

 : ، أينوحلم يرد فيها لفظة  نوحسورة  قبل سورة 43أّن هناك  أيضاً  الالفت .5
71 – 28 = 43 
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وهذا يعني أّن مجموع جّمل الكلمة مرات،  3 نوحفي سورة  نوحتكرر اسم  .6
  192 = )64 × 3( هو مكررة ثالث مرات

الثالثة واألخيرة في سورة  نوحهو ترتيب كلمة  192الالفت لالنتباه أّن العدد 
  . في ترتيب المصحف نوح، والتي هي أيضًا آخر كلمة نوح

  
 

^	�s� >�P��: c;g;�� 
  

وأّذن ": من سورة الحج 27جاء في اآلية في القرآن الكريم  الحجلكلمة  ورودآخر 
  ."على كل ضامٍر يأتيَن من كل فج عميقيأتوك رجاًال و  بالحجفي الناس 

   

  :وٕاليك هذه المالحظات العددية والتي تحتاج إلى متابعة
وهو  برقمهااآلية  عدد كلماتكلمة، فإذا ضربنا  14عدد كلمات هذه اآلية هو  .1

 378=  14× 27: يكون الناتج 27

 27أرقام اآليات من بداية السورة وحّتى آية الحج الالفت لالنتباه أّن مجموع  .2
 378 = )27 .+…+ 3+2+1 ( هو

 37وينتهي باآلية  26اآلية في سورة الحج يبدأ بالكالم حول الحج وشعائره  .3
 378=  )37+....+ 27+ 26( :أرقام هذه اآليات هو تسلسل مجموع

ُجّمل بالتالي يكون مجموع و  ،مّرات 9في القرآن الكريم  الحجكلمة  تر تكرّ  .4
 378=  )9×  42(هو  27في القرآن الكريم وحتى اآلية  الحج كلمة

، 456يكون الناتج  78عدد آيات سورة الحج  378الالفت أّننا إذا أضفنا إلى  .5
1.الحجفي سورة  الحجوهذا هو ترتيب كلمة 

 

                                                           

بحوث  456الميزان : (هناك مالحظات كثيرة تتعلق بهذه اآلية من سورة الحج ُبني عليها كتاب. 1
 ، فمن أحب االستزادة فليرجع إلى الكتاب في صفحة مركز نون اإللكترونية)في العدد القرآني

www.islamnoon.com  



  91

z��!�� >�P�� : ,y!��1  �0 M!�� 5R�4�' 
   

ِإن َمَثَل ِعيَسى ِعنَد الّلِه َكَمَثِل آَدَم، " :آل عمرانمن سورة  59جاء في اآلية  
  ."َخَلَقُه ِمن ُترَاٍب ِثم َقاَل َلُه ُكن َفَيُكوُن 

  

وقـد لفـت . عليهما السـالمتتحدث اآلية الكريمة عن التماثل في خلق آدم وخلق عيسى، 
  !فما هو هذا التماثل؟. نظر بعض الكتاب أّن في اآلية تماثًال عدديًا أيضاً 

  

فـي اآليـة  عيسـىمـن بدايـة المصـحف وحتـى كلمـة  عيسىإذا قمنا بإحصاء كلمات 
فـــي القـــرآن  عيســـىلكلمـــة  7 رقـــم التكـــرار، فســـنجد أنهـــا آل عمـــرانمـــن ســـورة  59

  .الكريم
  

 59فــي اآليــة  آدممــن بدايــة المصــحف وحتــى كلمــة  آدموٕاذا قمنــا بإحصــاء كلمــات 
  .في القرآن الكريم آدملكلمة  7 رقم التكرار، فسنجد أنها آل عمرانمن سورة 

  

ــــا هــــذه ــــدينا  المالحظــــة دفعتن ــــى متابعــــة األمــــر، فكانــــت النتيجــــة أْن تحّصــــلت ل إل
  :إال أننا رأينا أن نقصر البحث هنا على جزء منها. مالحظات عددّية كثيفة

  

 في سور أخرى، فكانت المفاجأة أّن هذا التماثل جاء في سورة تماثل ثانٍ بحثنا عن 
ثم  .عمران آلفي سورة  التماثل األولبنة عمران وكان اومعلوم أّن مريم هي . مريم

يــه الســالم، وتــأتي آيــات ل، عىإّن آيــة آل عمــران تتحــدث باختصــار عــن خلــق عيســ
  .فالموضوع إذن واحد. ل ذلكسورة مريم لتفصّ 

  

  : على الصورة اآلتية التماثل الثاني وقد جاء
  

إال  هـذه السـورةفـي  عيسـىولـم تـرد كلمـة . 19في المصحف هو  مريم ترتيب سورة
فـي  عيسـىكلمـة تكـرار والمالحظة اللطيفـة هنـا أّن . 34مّرة واحدة، وذلك في اآلية 
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تـرد  آدمهنـا أّن كلمـة  والمفاجـأة. فـي القـرآن الكـريم 19 رقم  التكرار  هو 34اآلية 
 رقــم التكــرار هــي أيضــًا و إال مــّرة واحــدة،  مــريمولــم تتكــرر فــي ســورة  ،58فــي اآليــة 

  .في القرآن الكريم  19
  

. آدم لكلمة 19والتكرار  عيسىلكلمة  19إذن كان التكرار  19في الّسورة    
  !!فتأّمل

  
فــي  آدموالالفــت أّن تكــرار كلمــة . مــّرة 25فــي القــرآن الكــريم  عيســىتكــررت كلمــة 

 مــن ســورة 34إذا بــدأنا العــّد مــن اآليــة المالحــظ أّننــا و .  مــّرة 25هــو أيضــًا القــرآن 
التــي ذكــر فيهــا  58، عليــه الســالم، تكـون اآليــة عيســى، والتــي ذكـر فيهــا اســم مــريم
  25، عليه الّسالم، هي اآلية آدم اسم

 59،عليهمـا السـالم، كـان فـي اآليـة آدمكلمـة و  عيسـىلكلمـة  التماثل األولرأينا أّن 
  .مريم في سورة التماثل الثاني،  بينما كان آل عمرانمن سورة 

 مـريممـن سـورة  58، فستكون اآلية عمرانآل من سورة  59إذا بدأنا العد من اآلية 
  1957       هي اآلية رقم

 بداية، إلى التماثل األول سورة ،آل عمرانسورة  بدايةالالفت أّن عدد اآليات من و 
   1957       هو أيضًا  ،التماثل الثاني سورة، مريمسورة 

، من بداية المصحف عيسىكلمة  المتضّمنةهنا أّن مجموع أرقام اآليات  والمفاجأة
        1957                    ، هومريممن سورة  34وحتى اآلية 

  :كما هو مبّين في الجدول اآلتي 
  
  
  
  



  93

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

آيــة إلــى  ل عمــرانآفــي ســورة  التماثــل األول آيــةبــذلك يتبــين أّن عــدد اآليــات مــن 
 التماثـل األول سورةمن بداية  نفسه ، هو عدد اآلياتمريمفي سورة  التماثل الثاني

  1957      أي   التماثل الثاني سورةإلى بداية 
  

مـن  34حتـى اآليـة  عيسىكلمـة المتضّمنة مجموع أرقام اآليات  أيضاً  هو 1957و
  .عليه السالم، عيسى لفظة لورود 19، أي حتى التكرار مريمسورة 

  

  :أمور منها 1957الالفت في العدد 

مـّرات، أي  ثـالثتكّرَر هذا العدد في مسألة التماثـل بـين لفظتـي عيسـى وآدم،   •
  5871=  )3×1957(  :أّن المجموع هو

     5871=  )309× 19(: والالفت في هذا العدد أّنه

 اآلیة السورة التسلسل اآلیة السورة التسلسل

 171 النساء 11 87 البقرة 1

 46 المائدة 12 136 البقرة 2

 78 المائدة 13 253 البقرة 3

 110 المائدة 14 45 آل عمران 4

 112 المائدة 15 52 آل عمران 5

 114 المائدة 16 55 آل عمران 6

 116 المائدة 17 59 آل عمران 7

 85 األنعام 18 84 آل عمران 8

 34 مریم 19 157 النساء 9

  1957  المجموع  163  النساء  10
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اسـم  لّمـجُ  سـورة مـريم فـي المصـحف إلـى ترتيـب والالفت أيضًا أنه إذا أضـيف
ولــيس هــذا مقــام التوســع فــي هــذه  309=  )290 + 19(:  مــريم يكــون النــاتج

، ولكــن معلــوم أّن هــذا العــدد هــو األبــرز فــي ســورة الكهــف، والتــي هــي المســألة
والمالحــظ أننــا إذا أضــفنا للعــدد . أي تســبق ســورة مــريم فــي الترتيــب 18الســورة 

سورة : وهذا هو جّمل عبارة 407 = 98+  309: عدد آيات سورة مريم 309
ة مـــع ســـورة الكهـــف التـــي ســـورة مـــريم تشـــير إلـــى عالقـــة عددّيـــ وكـــأنّ . الكهـــف

 .ســــــورة الكهـــــــف 407=  98اآليــــــات+290مــــــريم+19الترتيــــــب: تســــــبقها، إذن
  !! 290= 19+271: يكون 19مع  سورةوالالفت أنك إذا جمعت ُجّمل 

  1957 = )103×19(: حيث 19للعدد   103أّنه المضاعف  •

ــا  آدمل هــو أيضــًا الفــرق بــين ُجّمــ 103يجــدر لفــت االنتبــاه إلــى أّن العــدد  وهن
، عيسـى ولـيس اسـم المسـيح  لمـاذا اسـم: وهنا قد يثور سؤال.  المسيحوُجمل 

ِإن َمَثَل ِعيَسى ِعنَد الّلِه َكَمَثِل " : من سورة آل عمران 59حيث جاء في اآلية 
    !؟ ..."آَدم

هو االسم العلم، حيث ينادى بـه  عيسى يالحظ أّن االسمالمتدبر للقرآن الكريم 
ــي ُمَتَوفيــكَ " :مثــل قولــه تعــالى ،عليــه الّســالم ــا ِعيَســى ِإن وكــذلك األمــر  ،" ...َي

. عندما ُيذكر اسمه، عليه السالم، في سلسـلة األنبيـاء يـذكر فقـط االسـم عيسـى
والمتـدبر آليــات القــرآن الكــريم . فواضــح أنــه اســم فـي حقيقتــه صــفة المســيحأمـا 

يجـــد أّن وصــــف عيســــى، عليــــه الّســــالم، بأنـــه المســــيح يكــــون فــــي ســــياق نفــــي 
التأليــه كانــت  عقيــدةويبــدو أّن . واســتنكار تأليــه النصــارى لعيســى، عليــه الّســالم

ا أّن وبمـ. ألّن خلقه، عليه الّسـالم، جـاء علـى غيـر المـألوف، أي مـن غيـر أب
ـــهلـــه عالقـــة بأصـــل خلقـــه، وبمـــا أّن  آدم اســـم وهـــذا يوافـــق عـــدد  46هـــو  جّمل

كروموســومات اإلنســان، وبمــا أّن اآليــة الكريمــة تتحــدث عــن التماثــل فــي خلــق 
، عليهمــا الســالم، فقــد ناســب أن تكــون العالقــات العدديــة هــي بــين وعيســى آدم
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ويظهــر  .أيضــاً  ، المعبــر عــن خلقــهالمســيح، المعبــر عــن خلقــه، واســم آدم اســم
  .في الصفحات القادمة 103بعض أسرار العدد 

 M!�� ��4� y!�� �5C- ��L: 
 ،المسيح ،عيسى :عيسى، عليه السالم، في القرآن الكريم بصيٍغ ست هي اسم ورد

وُجّمل . المسيح عيسى ابن مريم ،المسيح ابن مريم ،عيسى ابن مريم ،ابن مريم
   2269هذه الصيغ مجتمعة هو 

  :إليك هذا المسلك العددي الذي نجد عليه في القرآن الكريم أمثلة ِعّدةواآلن 
 286+  7 (: إذا قمنـا بجمــع تراكمـي آليــات القـرآن الكــريم ابتـداًء مــن الفاتحـة، هكــذا

. ) 2269حتـــى نصـــل اآليـــة التـــي ترتيبهـــا فـــي المصـــحف  .....+ 176+  200 +
وما عالقتهـا بالمسـيح،عليه  ،2269فما هي اآلية التي ترتيبها في المصحف هو 

  ؟السالم
  

 القـرآن هـي آيـات 6236آية من أصـل  35ذكر هذه الصيغ الست في أكثر من لم تُ 
فــي ترتيــب المصــحف تتعلــق  2269مــن هنــا يبعــد احتمــال أن تكــون اآليــة  .الكــريم

ولكنك تفاجـأ أنهـا اآليـة الوحيـدة فـي المصـحف التـي تتحـدث . بالمسيح، عليه السالم
، أي سـورة 19السـورة  مـن 19اآليـة  عن لحظـات خلـق المسـيح، عليـه السـالم؛ فهـي

التـي تتحـدث اآليـة  أي أنّ  ."َقاَل ِإنَما َأَنـا َرُسـوُل َربـِك ألَهـَب َلـِك ُغالمـًا َزِكّيـاً ": مريم
عن لحظة خلق عيسى، عليـه السـالم، يـأتي ترتيبهـا فـي المصـحف موافقـًا لصـيغ 

  .اسم المسيح، عليه السالم، في القرآن الكريم
  ؟وعليه كم يبقى من اآليات حتى نهاية المصحف

  .آية 3967=  )6236-2269(

اللّـِه َكَمثَـِل آَدَم َخَلَقـُه ِإن َمَثَل ِعيَسى ِعنَد ": هو ُجّمل اآلية 3967هنا أّن  المفاجأة
 وال ننسـى أن لحظـة خلـق عيسـى، عليـه السـالم، ."ِمن تُـرَاٍب ِثـم َقـاَل َلـُه ُكـن َفَيُكـونُ 

  !!فتأمل. من سورة مريم 19تسجلها اآلية 
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�R!A+ .��!�� F .���34�:  
    :وعالقته بما مضى 103العدد 

والالفــت أّن عــدد آيــات قصــة . ترتيــب المصــحف فــي 18ســورة الكهــف هــي الســورة 
وٕاذا قمنـــا بعـــد الكلمـــات مـــن بدايـــة القصـــة وحتـــى قولـــه . آيـــة 18الكهـــف هـــو أيضـــًا 

 كهفهـمالكلمـة التـي تـأتي بعـد كلمـة  ترتيـب سـنجد أنّ ف ،"ولبثوا فـي كهفهـم: " تعالى
كهفهـم هنـا أّن الجملـة التـي تـأتي بعـد كلمـة  والمفاجـأة 309الكلمة رقم  مباشرة هي

وقد وجدنا فـي دراسـة سـابقة أّن ".  ثلث مائة سنين وازدادوا تسعا: " في السورة هي
، ممـــا لفـــت انتباهنـــا إلـــى ةبالصـــيغة القرآنّيـــ لـــهمّ جُ و 309هنـــاك عالقـــة بـــين العـــدد 

   :المسائل اآلتيةفي العدد القرآني نقوم بتوضيحه عبر توظيفه في  مسلك جديد
وفــــــق قواعــــــد اإلحصــــــاء التــــــي يعتمــــــدها مركــــــز نــــــون      )مائــــــة وثلــــــث(ُجّمــــــل  •

يكـــون  ُجّملـــهفـــي  103وعنـــدما نضـــرب العـــدد  1083للدراســـات القرآنيـــة، هـــو 
  :الناتج

 5871والعـــدد   )5871×19(: وهـــذا العـــدد هـــو 111549=  )1083×103(  
فــي مســألة التماثــل فــي خلــق عيســى وآدم، عليهمــا  1957هــو مجمــوع تكــرارات 

  )تراجع قبل صفحات قليلة(   5871=  )3×1957(: السالم، أي

 :يكون الناتج" مائة وثلث"ُجمل : ، أيلهمّ جُ  103العدد  إلى أضفنا إذا •

  !؟ فما هو هذا العدد  1186 = )1083+  103(  

والالفت هنا أّن عدد  ."َوَقاَلْت النَصَرى اْلَمِسيُح اْبُن الّلهِ " : هذا العدد هو ُجّمل  
مـن سـورة التوبـة، هـو  30أحرف اآلية التي وردت فيهـا هـذه الجملـة، أي اآليـة 

   .أحرف 103

  ! ؟مرة أخرى مائة وثلثُجّمل  1186فماذا لو أضفنا إلى العدد  •

ُجّمـل وأنت اآلن خبير بـأّن هـذا العـدد هـو مجمـوع  2269=  )1186+1083(  
مــن ســورة  19، عليــه الســالم، وهــو أيضــًا ترتيــب اآليــة ِصــيغ أســماء المســيح
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أتـى بـالرد علـى مـن زعـم  "مائة وثلـث"مل إضافة جُ  وكأنّ  .في المصحف مريم
  .ابن اهللا هو المسيح أنّ ب

َوَقاَلــْت النَصــاَرى اْلَمِســيُح اْبــُن " :إلــى ُجّمــل  )مائــة وثلــث(عنــدما أضــفنا ُجّمــل  •
: إلــى ُجّمــل قولــه تعــالى 103، فمــاذا لــو أضــفنا العــدد 2269كــان النــاتج " الّلــهِ 

 :يكـون النـاتج "َوَقاَلِت اْلَيُهوُد ُعَزْيٌر اْبُن الّلِه َوَقاَلْت النَصَرى اْلَمِسيُح اْبُن اللّـهِ "
)2185+103(  =2288   

مــن ســورة مــريم فــي  19اآليــة  مجمــوع ترتيــبوالالفــت هنــا أّن هــذا العــدد هــو   
         2288=  )19+2269(  :الّسورة  وفي المصحف معًا، هكذا

ــل عيســى: " ُجّمــل قولــه تعــالى • والالفــت أّن هــذا هــو أيضــًا   771هــو "  إّن مث
، عليهمـا السـالم، فـي سـورة مـريم، وذلـك مـن عدد حروف قّصـة عيسـى ومـريم

حرفـًا،  34عـدد حروفهـا  34ومن الالفـت أّن اآليـة . 34حتى اآلية و  16اآلية 
 .مّرة 34وقد ذكر اسم مريم في القرآن الكريم 

 !؟1083، أي مائة وثلث ثم جمل 103ا لو أضفنا فماذ

  :!كيف؟ "كمثل آدم: "ة تقول لناأّن اإلضافة العدديّ  سنكتشف  
 آدمو  المســيحوحتــى نفهــم هــذا العــدد نعــود إلــى مثــال   874=  )771+103(  

من سـورة مـريم هـي آيـة التماثـل الثـاني، وفيهـا  58في اآلية  آدملنجد أّن كلمة 
هذا إذا بدأنا العد مـن  1957وعندها تكون اآلية  ،آدملكلمة  19يكون التكرار 

  ".إّن مثل عيسى عند اهللا كمثل آدم: "آية
مـن  58مـن بدايـة المصـحف وحتـى اآليـة  آدموعليه فإّن مجموع ُجمل كلمـات   

  103+771 = 874=  )46×19(: سور مريم هو
 : تكون المفاجأة" مائة وثلث:"وٕاذا أضفنا إلى هذا الناتج ُجّمل •

    )874  +1083( =  1957    

 :يكون الناتج 771إلى  1083أما إذا أضفنا  •
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والالفت أّن هذا العدد هو مجموع أرقام اآليات التـي  1854=  )771+1083(  
=  )103×18(: آيــة، أي 18فــي ســور القــرآن الكــريم، والتــي هــي  103رقمهــا 
1854   
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.���34� 

 

 

 ويالحظ. ال تزال تنتظر االستكمال التي الكثير من المالحظات العددية هناك
القارئ أّن المالحظات التي تّم عرُضها في هذا الكتاب ما هي إال مقدمات تنتظر 
النتائج، ولكنها كافية إلقامة الدليل على وجود البناء العددي الُمعِجز في القرآن 

. والتجربة تقول إّن المالحظة الصغيرة ال تلبث أن تكبر وتتكامل. الكريم
، وهي من المسائل بسورة القمر لدرجة األولىبا ة اآلتية تتعلقالمالحظات العدديّ و 

وسوف يالحظ القارئ أننا بحاجة إلى . التي نضجت مقدماتها ولكنها تنتظر النتائج
ألننا نشعر أنه المفتاح لقضية أكبر  )6.333(ة تحل لغز العدد مالحظات إبداعيّ 

  .وأعمق
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1. �3��� B�*C  
 19للعدد  18وهذا العدد هو المضاعف . كلمة 342تتألف سورة القمر من  .1

 18× 19أي 

كلمة  18هذا يعني أّن هناك  .2
في السورة ترتيب كل واحدة منها 

: أي مضاعفاتهأو  19هو العدد 
)19 ،38 ،57 ،76 ،95 ،114 ،

133 ،152 ،171 ،190 ،209 ،
228 ،247 ،266 ،285 ،304 ،
323 ،342(.  

 انظر الجدول األول

تم حساب ُجّمل كل كلمة  .3
من كلمات السورة فكانت 

كلمة فقط  19أّن هناك  المفاجأة
 19ُجّمل كل واحدة منها العدد 

والمالحظ أّن هذه . مضاعفاتهأو 
 18توجد في  19الكلمات الـ 

 انظر الجدول الثاني .آية

  

  19 كلمة ترتيبها من مضاعفات 18
  )الجدول األّول(

 اآلية ُجمُلها
ترتيبها في 

 السورة
 التسلسل الكلمة

 1 جاءهم 19 4 50

 2 خشعاً  38 7 971

 3 نوح 57 9 64

 4 فالتقى 76 12 621

 5 آية 95 15 17

 6 عذابي 114 18 783

 7 عذابي 133 21 783

 8 لفي 152 24 120

 9 الناقة 171 27 187

 10 عذابي 190 30 783

 11 لوط 209 33 45

 12 أنذرهم 228 36 996

 13 عذابي 247 39 783

 14 عزيز 266 42 94

 15 الدبر 285 45 237

 16 مس 304 48 100

 17 وكل 323 52 56

 18 مقتدر 342 55 744

7434 517 3249    171  
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في  القمروردت كلمة  .4
سورة القمر في اآلية األولى 

لكلمة القمر  19وهي التكرار 
. في سور القرآن الكريم

والالفت أن هذه الكلمات الـ 
 .آية 18وردت في  19

 الشمسكلمتا  وردت .5
مجتمعتين في آية  القمرو

 19واحدة في القرآن الكريم 
مّرة، والالفت أّن ذلك كان في 

 .سورة 18آية و  19

بالرجوع إلى الجداول             .6
تالحظ أّن الكلمات التي      

ترتيبها في سورة القمر هو 
هي  مضاعفاتهأو  19العدد 

كلمة، وأّن الكلمات التي  18
هي  مضاعفاتهأو  19ُجملها 

 .كلمة 19

                      
   
    

  171هو  18 – 1مجموع المتوالية من 
   190هو  19 - 1مجموع المتوالية من 

   19×19أي  361مجموع المتواليتين هو 

  19 كلمة ُجمُلها من مضاعفات 19
  آية 18وجاءت في 

  )الجدول الثاني(

ترتيبها في 
 السورة

 التسلسل الكلمة ُجمُلها اآلية

 1 وٕان 57 2 5

 2 فيه 95 4 23

 3 السماء 133 11 70

 4 قدر 304 12 81

 5 فكيف 190 16 99

 6 فكيف 190 18 112

 7 أرسلنا 342 19 117

 8 فكيف 190 21 131

 9 وحداً  19 24 148

 10 سيعلمون 266 26 164

 11 األشر 532 26 168

 12 فتعاطى 570 29 186

 13 فكيف 190 30 188

 14 أرسلنا 342 31 193

 15 أرسلنا 342 34 212

 16 فذوقوا 893 37 238

 17 فذوقوا 893 39 246

 18 براءة 209 43 274

 19 أمرو  247 46 291

2946  468  6004   190 
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والالفت في الجدول األول أنك إذا جمعت ترتيب الكلمة األولى مع الكلمة األخيرة، 
أي  361يكون المجموع دائمًا  ،وهكذا... والكلمة الثانية مع ما قبل األخيرة 

19×19   
                                      عــــدد  وٕاذا قســـمنا . فـــي ترتيــــب ســــور المصــــحف 54ســـورة القمــــر هــــي الســــورة  .7

  :في المصحف يكون الناتج ترتيبهاالسورة على  كلمات

 )342 ÷ 54(  =6.333  
 57×  57وهذا هو  3249مجموع تراتيب الكلمات في الجدول األول هو  .8

وحتى الكلمة  57والالفت أنه إذا بدأنا من الكلمة التي ترتيبها في السورة هو 
 :نالحظ اآلتي 304التي ترتيبها في السورة 

   6.333يكون الناتج هو  رقم آيتهاكل كلمة على  ترتيبإذا قسمنا 
57  ÷9  =6.333  
   6.333=  48÷ 304وهكذا حتى ........  6.333=  12÷  76

كلمة متتالية دون انقطاع إذا قسمنا ترتيبها على آيتها  14هذا يعني أّن هناك 
ناتج قسمة كما الحظنا : والذي هو 6.333يكون الناتج هذا الرقم الغامض 
  .عدد الكلمات على ترتيب السورة

لماذا شّذت عن هذه القاعدة أول : ويبقى السؤال الذي نتركه للمتابعة والبحث
 !كلمتين وآخر كلمتين ؟

أننا إذا جمعنا رقم آية الكلمة األولى مع  14من الالفت في هذه الكلمات الـ  .9
وهكذا في كل ... رقم اآلية األخيرة، ورقم آية الكلمة الثانية مع ما قبل األخيرة 

أي ترتيب الكلمة األولى في المجموعة  57الكلمات، يكون الناتج دائمًا هو 
 . سورة 14المتسلسلة المكونة من

 ُجّملومجموع  3249في الجدول األول هو  18الكلمات الـ  اتيبتر مجموع  .10
                                :وعليه يكون المجموع 6004في الجدول الثاني هو  19الكلمات الـ 

عندما نقسم هذا العدد على  المفاجأة وتكون 9253=  )6004+ 3249(
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سورة  عدد حروفوهذا الناتج هو  1461=  )6.333÷  9253(أي  6.333
  !!فتأمل ،القمر

مع الكلمة األخيرة، والثانية  14أّن جمع الكلمة األولى من الكلمات الـ  الحظنا .11
أّما جمع أرقام اآليات  361 دائماً  وهكذا يكون الناتج... مع ما قبل األخيرة 

  57بالطريقة نفسها فينتج عنه 

 :نقول ؟ 57والرقم  361فما العالقة الرياضية بين الرقم 

   6.333=  3÷ 19: وهذا ناتج عن كون 57=  6.333÷  361
  : وٕاليك هذه المالحظة الرياضية

361  ×57  =20577  
 18الكلمات الـ  مجموع تراتيبوهو كما تالحظ  3249=  6.333÷  25077

  . في الجدول األول
أو  19 ترتيبهاآيات في سورة القمر يجتمع في كل واحدة منها كلمة  7هناك  .12

، 18، 12، 4 (: وهي مضاعفاتهأو أحد  19 لهاجمّ ، وأخرى مضاعفاتهأحد 
وٕاذا ضربنا هذا  148مجموع أرقام هذه اآليات هو . ) 39، 30، 24، 21

  :يكون الناتج 19العدد بـ 
) 19  ×148 (  =2812   

              

أو  19الكلمات السبع التي تراتيبها العدد  تراتيبأّن هذا العدد هو مجموع  المفاجأة
أو  19لها العدد مّ الكلمات السبع التي جُ  لمّ جُ مضافًا إليه مجموع  مضاعفاتهأحد 
  .والتي تشترك مع السبع األولى في اآليات نفسها مضاعفاتهأحد 

. كّنا في الطبعات السابقة لهذا الكتاب قد جعلنا مسألة القمر هذه في باب للمتابعة
  :وحصل أن أرسل إلينا أخ كريم مهتم بالرابط اآلتي

http://www.exploratorium.edu/ronh/weight   
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والذي دفعه لمراسلتنا وٕارسال الرابط أنه الحظ أّن ما كان وزنه على األرض 
يتعّلق بنسبة  6.333وهذا يعني أن . كغم 1كغم يكون وزنه على القمر  6.333

  .كغم على األرض 6.333كغم على القمر هو  1جاذبية القمر إلى األرض؛ فـ 
واحد صحيح على القمنا بالتدقيق فوجدنا أن األوزان التالية على األرض تعطي 

وكما نالحظ جاء  6.555و  6.444و  6.333و  6.222و  6.111: القمر
األدق في التعبير عن عالقة جاذبية القمر هو في الوسط، مما يعني أنه  6.333

  .بجاذبّية األرض
والحظنا أّن مجموع تراتيب  18×  19: أي 342عدد كلمات سورة القمر هو 

في العمود  19وأن جّمل الكلمات الـ  3249في العمود األول هو  18الكلمات الـ 
   9253=  6004+  3249: وعليه كان 6004الثاني هو 

 9253بالرجوع إلى الرابط وجدنا أّن أقرب وزن على األرض يقابله على الشمس 
  !!فتأّمل  343أو  341وليس  342هو 

على الرغم مما تبّين من هذا الرابط إال أننا نعتبر هذه المعلومة غير قطعّية، بل 
  .للمتابعةفي ما نرى معلومة هي 

  

2 . 2*{)�p �� �+81  
$$$$ (: الحجـــــــرســـــــبحانه وتعـــــــالى فـــــــي ســـــــورة  يقـــــــول ‾‾ ‾‾ΡΡΡΡ ÎÎ ÎÎ)))) ßß ßß øø øøtttt ww wwΥΥΥΥ $$$$ uu uuΖΖΖΖ øø øø9999 ¨¨ ¨¨““““ tt ttΡΡΡΡ tt tt���� øø øø.... ÏÏ ÏÏ ee ee%%%%!!!! $$ $$#### $$$$ ‾‾ ‾‾ΡΡΡΡ ÎÎ ÎÎ)))) uu uuρρρρ çç ççµµµµ ss ss9999 

tt ttββββθθθθ ÝÝ ÝÝàààà ÏÏ ÏÏ2222≈≈≈≈ pp pptttt mm mm:::: (  وبما أّنها اهللا تعالى بحفظالقرآن الكريم محفوظ تصّرح هذه اآلية بأّن ،

وبناًء على هذا . تدّل على حفظ القرآن الكريم، فيتوّقع أن تكون محفوظة في موقعها
وٕاليـك .. ض قمنا بجمع المالحظـات فتحّصـل لـدينا مـا يثبـت حفظهـا فـي موقعهـاالفرَ 

  :تفصيل ذلك



  106

وذلـك ابتــداًء  ،لابــ التـي تعنـي القـرآن الكـريم، والمعّرفـة  الـذكرقمنـا باسـتقراٍء لكلمـات 
أمــا . صفــي ســورة  الــذكرفــي اآليــة موضــع الدراســة، وحّتــى كلمــة  الــذكرمــن كلمــة 
  :، فتظهر اإلجابة من خالل شرح هذا المثالصلماذا سورة 

  

  المجموع  ص  ص  يس  الفرقان  األنبياء  النحل  الحجر  السورة

  189  38  38  36  25  21  16  15  ترتيب السورة

 كلمةترتيب 
  في السورة الذكر

63  575  1103  357  62  4  63  2227  

  2416  
  

 وآيـة الحجـرمـن سـورة  الـذكر آيـةفـي  الـذكرظتـّي ترتيـب لفالتوافق في لفت انتباهنا 
وهـذا مـا دعانـا إلـى التوقــف  63؛ فترتيـب اللفظتـين هـو صفـي سـورة  الـذكر الثانيـة

   :ة، فكانت المالحظات اآلتيةودراسة العالقات العدديّ  صعند سورة 
  

üü (: الذكربالحديث عن  صتستهل سورة  .1 üüÉÉÉÉ 44 44 ÉÉ ÉÉββββ#### uu uu öö öö���� àà àà)))) øø øø9999 $$ $$#### uu uuρρρρ ““““ ÏÏ ÏÏŒŒŒŒ ÌÌ ÌÌ���� øø øø.... ÏÏ ÏÏ ee ee%%%%!!!! $$ $$#### (.  

ـــــة ســـــورة الحجـــــر .2 ـــــين آي ـــــات ب $$$$ (: عـــــدد اآلي ‾‾ ‾‾ΡΡΡΡ ÎÎ ÎÎ)))) ßß ßß øø øøtttt ww wwΥΥΥΥ $$$$ uu uuΖΖΖΖ øø øø9999 ¨¨ ¨¨““““ tt ttΡΡΡΡ tt tt���� øø øø.... ÏÏ ÏÏ ee ee%%%%!!!! $$ $$#### $$$$ ‾‾ ‾‾ΡΡΡΡ ÎÎ ÎÎ)))) uu uuρρρρ çç ççµµµµ ss ss9999 

tt ttββββθθθθ ÝÝ ÝÝàààà ÏÏ ÏÏ2222≈≈≈≈ pp pptttt mm mm:::: (  صوآيـة سـور : )tt ttΑΑΑΑ ÌÌ ÌÌ““““ΡΡΡΡ ââ ââ rr rr&&&& ÏÏ ÏÏµµµµ øø øø‹‹‹‹ nn nn==== tt ttãããã ãã ãã���� øø øø.... ÏÏ ÏÏ ee ee%%%%!!!! $$ $$#### .. .. ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ $$$$ uu uuΖΖΖΖ ÏÏ ÏÏΨΨΨΨ ÷÷ ÷÷���� tt tt//// …  ( هـو

ــرآن هــو  114والعــدد  114 × 19 هــو وهــذا العــدد  2166 عــدد ســور الق
 .وحفظهكالم هنا عن نزول القرآن الكريم ، والالكريم

 صفـي سـورة  وآيـة الـذكر الثانيـة الحجـرفي سورة  الذكر آيةتتكّون كلمات  .3
 ز، ر، ذ، ح، ب، ا، ء،(: ، وفق رسـم المصـحف، هـيهجائياً  حرفاً  19من 
 .)ي و، ،ـه ن، م، ل، ك، ق، ف، ع، ظ، ش،
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والمالحـظ أّن الفـرق بـين هـذا العـدد ومجمـوع  2530هذه األحـرف هـو  جّمل مجموع
وهــذا  114هــو أيضــًا  )2416أي (فــي الجــدول أعــاله  الــذكرتراتيــب ســور وكلمــات 

 .هو عدد سور القرآن الكريم

 

2530 – 2416  =114  
  عدد سور القرآن الكريم=  المجموع الكّلي للجدول –مجموع جّمل األحرف 

 

ومجمـوع  أرقـام السـورالمجموع الكّلي للجدول، أي مجمـوع هنا أّن  المفاجئ .4
 ل اآليــةّمــجُ وهــذا العــدد هــو . )2416( فــي هــذه الســور هــو تراتيــب الكلمــات

$$$$ (: الكريمة ‾‾ ‾‾ΡΡΡΡ ÎÎ ÎÎ)))) ßß ßß øø øøtttt ww wwΥΥΥΥ $$$$ uu uuΖΖΖΖ øø øø9999 ¨¨ ¨¨““““ tt ttΡΡΡΡ tt tt���� øø øø.... ÏÏ ÏÏ ee ee%%%%!!!! $$ $$#### $$$$ ‾‾ ‾‾ΡΡΡΡ ÎÎ ÎÎ)))) uu uuρρρρ µµµµ ss ss9999 tt ttββββθθθθ ÝÝ ÝÝàààà ÏÏ ÏÏ2222≈≈≈≈ pp pptttt mm mm:::: .( 

 

 - الحجـرفـي سـورة  الـذكرتبين لنا من هذا المثال أّن هناك ترابطًا عدديًا بـين كلمـة 
والتــي  –ص فــي ســورة  الــذكروكلمــة  – 63والتــي ترتيبهــا بــين كلمــات الســورة هــو 

ة ة تدعو إلى دراسة العالقات العدديّ وهذه صورة جزئيّ .  63ترتيبها في السورة أيضًا 
  .في القرآن كله الذكربين كلمات  ةالمحتمل

  

3. �!�� B�*C  
اإلعجاز العددي ال يقوم بحقها فرد أو مجموعة أو حتى َمْجَمع؛ وٕانما  مسألة

لينتج عن ذلك  في هذه المسألة الجليلة، تحتاج جهود كّل مهتم يمكن أن يدلي بدلوٍ 
  .، الذي هو تبيان لكل شيءألسرار كتاب اهللا العزيز اتما نرجوه من تجّلي

أبو حّماد من المهتمين بمسألة اإلعجاز العددي له تواصل مع مركز األخ فارس 
، منها هذه المالحظات المتعّلقة بسورة نون، وله مالحظات الفتة وتستحق المتابعة

  .المسد
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، 5، 3، 1: الكلمات باللون األحمر هي الكلمات التي ترتيبها في السورة فردي، أي
  :ترتيبها زوجيوالكلمات باللون األزرق هي التي ... 
 َسَيْصَلى) 2( َكَسبَ  َوَما َماُلهُ  َعْنهُ  َأْغَنى َما )1( َوَتب  َلَهٍب  َأِبي َيَدا َتبتْ 
   )5( َمَسدٍ  ِمنْ  َحْبلٌ  ِجيِدَها ِفي )4( اْلَحَطبِ  َحماَلةَ  َواْمَرَأُتهُ  )3( َلَهبٍ  َذاتَ  َناًرا

، وعليه يكون 2382، وجّمل الكلمات الزوجّية 3049لكلمات الفردّية هو ُجّمل ا
  .5431مجموع ُجّمل كلمات السورة هو 

هنا أن ُجّمل الحروف الفردّية الملّونة باللون األحمر هو بقيمة جّمل والمفاجئ 
   2382وعليه يكون جّمل الحروف الزوجّية هو  3049الكلمات الفردّية، أي 

  !!فتأّمل

 نع  ىن  غأ  ام  بت  وب  هل  يب  أا  دي  تب  ت
 لت  اذ  ار  ان  ىل  صي  سب  سك  ام  وه  لا  مه 
 دي  جي  فب  طح  لا  ةل  ام  حه  تأ  رم  او  به 
   دس  من  مل  بح  اه 

�Rd��� Z4`- F .�$��): 
 . 5، أي من الحروف اسمها يتألف من عدد فردي •
 .135جّمل المسد فردي، أي  •
 . 111ترتيبها في سور المصحف فردي، أي  •
  5431جّمل السورة عدد فردي، أي  •
  5عدد آيات السورة فردي، أي  •
 23عدد كلمات السورة فردي، أي  •
 21عدد الحروف األبجدّية التي تتألف منها السورة فردي، أي  •
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  81عدد حروف السورة فردي، أي  •
 ،15اآلية األولى حروفها : كل آية من آيات السورة عدد حروفها فردي •

واآلية الرابعة  ،15واألية الثالثة حروفها  ،19واآلية الثانية حروفها 
 15واآلية الخامسة حروفها  ،17حروفها 

 .)�=8 �#3$ �+- �+��1 ���, *�- z��) �?� ��{uM	 F �{��� ��1

{uM���� � .A��4�.��l�:  التي تتألف منها سورة المسد هي 21الحروف الـ :  

  )م غ ن ع ك س ص ر ذ ح ط ف جت ب ي د ا ل ه و (
 :أي 2643 السورة لمّ جُ باقي وهذا يعني أن  2788هو  21هذه الحروف الـ ُجّمل

  .ُجّمل السورة كامالً  5431=2788+2643
   406)= 135المسد+271سورة: (جّمل عبارة

  ُجّمل الحروف مكررة  2643= 406 – 3049 جّمل الحروف الفردّية
  ُجّمل الحروف دون تكرار  2788= 406+2382جّمل الحروف الزوجّية

  :تجليات النظام
   3153قيمته فردّية هو  ُجّملها ُجّمل الكلمات التي
   2278قيمته زوجّية هو  ُجّملهاُجّمل الكلمات التي 

  .ُجّمل السورة 5431= 2278+3153: المجموع
   104وُجّملها ) مسد(كلمة  يآخر كلمة في سورة المسد ه

>5Q� �{+�: 
  .في السورة أي جّمل الكلمات الفردّية والحروف الفردّية 3049=  104 – 3153
في  أي ُجّمل الكلمات الزوجية والحروف الزوجّية 2382=  104+  2278
  .السورة
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.A���: 
المجموع التراكمي لترتيب السور في القرآن الكريم يبقى أقل من المجموع التراكمي 

يصبح  –أي السور الثالث األخيرة  –لعدد اآليات حتى سورة المسد، وبعد ذلك 
والالفت أّن . المجموع التراكمي للترتيب أكثر من المجموع التراكمي لآليات

وهذا هو المجموع التراكمي  6216المجموع التراكمي لآليات قبل سورة المسد هو 
ويزيد المجموع التراكمي لآليات حتى سورة المسد عن . للترتيب حتى سورة المسد
مما  5لالفت أّن عدد آيات سورة المسد هو وا 5 بمقدار المجموع التراكمي للترتيب

  .وهذا المجموع التراكمي لآليات حتى سورة المسد 6221= 5+6216يعني أن 
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4 '�6*#�� B�*C 
  
  
  
  
  
  

  

  

  
 

  حرفًا، وهي أقصر سورة  42تتألف من كلمات  10آيات وهي  3سورة الكوثر هي 
ومعلوم أن القرآن الكريم قد تحّدى المنكرين أن يأتوا بسورة من . في القرآن الكريم

توّهم البعض ممن ذهبوا إلى أّن وال ينحصر األمر في البالغة والبيان كما . مثله
، ولم "بسورة من مثله:"إعجاز القرآن الكريم هو فقط في بالغته؛ فالنص الكريم يقول

 .يقل من مثل بالغته وبيانه
وقد رأينا أن . لؤي غازي الطيبي ممن اهتموا وبحثوا وكتبوا في مسألة العدد القرآني

  :نعّقب عليه ببعض المالحظات نعرض له مثاًال الفتًا يتعلق بسورة الكوثر، ثمّ 
وفق  –حرفًا  15كلمات، والالفت أّن اآلية األولى تتألف من  10سورة الكوثر 

  .حروف أبجدّية، كما هو مبّين في الجدول 10وهي مؤلفة من  –رسم المصحف 
 .حروف 10حرفًا، تتألف أيضًا من  12اآلية الثانّية هي  

 .حروف أبجدّية 10حرفًا، تتألف من  15اآلية الثالثة هي 
حروف ورد كّل واحٍد منها في السورة مرة واحدة، أي لم  10وهناك في السورة 

 .يتكرر، كما هو مبّين في الخانة األخيرة من الجدول
 

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1  
 إنا أعطينك الكوثر ا ن ع ط ي ك ل و ث ر

 فصل لربك وانحر ف ص ل ر ب ك و ا ن ح

 إن شانئك هو األبتر ا ن ش ك هـ و ل ب ت ر

 حروف لم تتكرر ع ي ط ث ف ص ش هـ ت ح
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والالفت في  2754وفي بحث سابق أجريناه تبّين لنا أّن جّمل سورة الكوثر هو 
=  1105+  456+  309+  884: هذا الجّمل أنه يمكن أن يكون مؤلفًا من

2754  
  .فعدد يتعّلق بسورة النحل ويدور عليه البحث المتعّلق بسورة النحل 884أما 
  .فالعدد الذي أشير إليه في سورة الكهف، ويدور عليه بحث سابق 309أما 
  456الميزان : فهو العدد الميزان الذي أخرجنا فيه كتاب 456أما 
المركزي في العدد  19ل العدد ، أي ُجمّ "تسعة عشر: " فهو جّمل 1105أما 

  .القرآني
  884=  119+  456+  309: فهو يتألف من 884والعدد األول، أي 

  884فهو جّمل كلمة النحل، والتي ترتيبها بين كلمات سورة النحل هو  119أما 
  :وقد غلب على ظننا من خالل المالحظات المتعددة أنّ 

فميزان  456أما ). دورة(فمراحل تاريخّية  309أما . يمّثل البناء القرآني 884
وأخيرًا . بحوث في العدد القرآني 456الميزان :" تاريخي فّصلنا فيه القول في كتاب

  .له وجود في كّل هذا 19العدد 
هذا يعني أن ُجّمل سورة الكوثر يشتمل على األعداد المركزّية التي يقوم عليها 

  .اإلعجاز العددي في القرآن الكريم
ولو جمعنا األعداد . في ترتيب سور القرآن الكريم 108ة الكوثر هي السورة سور 
  5886لكان المجموع  108إلى  1من 

أما اآلية األولى في السورة، والتي ذكر فيها كلمة الكوثر، فترتيبها بين آيات القرآن 
ولكن فقط  6205و  5886وليس هذا مقام تفصيل الكالم في  6205الكريم هو 
:تباه إلى أن الفرق بين العدديننلفت االن
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وهذا هو الفرق بين ترتيب سور القرآن الكريم وعدد  319=  5886 – 6205
  :آياته

وجّمل " تسعة عشر"وهو أيضًا الفرق بين ُجّمل   319=  6336 – 6555
  :البسملة
1105 – 786  =319  
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5.  ��A��I	 �	 �J�$0 ��� a	 �RK���� �*C19  

ي، وقد خطر له أن ينظر السور التي إذا بالعدد القرآنحازم كتانة من المهتمين 
جمع ترتيبها في المصحف إلى عدد آياتها يكون المجموع من مضاعفات العدد 

وعندما جمع المجاميع التي هي زوجّية فكانت بمقدار . سورة 12فوجدها  19
  :الفردّية، هكذا

 114+114+152+114+114+114 =722    
  )األول  انظر الجدول(  38×  19أي  722= 171+133+95+95+95+133

قمنا بدراسة مالحظة األخ حازم فتبّين لنا أمور أخرى جعلت المالحظة تتكامل  
  :نظامًا الفتاً 

فردي فردي أو زوجي : سور متجانسة الترتيب وعدد اآليات، أي 6هناك  •
 )انظر الجدول( .سور غير متجانسة 6وعليه يكون هناك . زوجي

ة يساوي مجموع وتراتيب تيب وآيات السور المتجانسامجموع تر المفاجأة أّن  •
 )انظر الجدول(   38×  19= 722السور غير المتجانسة، أي 

، فردي زوجيسور  3غير المتجانسة تنقسم إلى  6وتبّين أن السور الـ  •
زوجي سور  3، و  19×  19أي  361مجموع تراتيبها وآياتها هو 

 )انظر الجدول(.  19×19أي  361، مجموع تراتيبها وآياتها هو فردي
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سور  6سور في النصف األول و 6إلى نصفين  12عند قسمة السور الـ  •
مجموع تراتيب وآيات السور في  في النصف الثاني تكون المفاجأة أنّ 

 :أي 722تساوي أيضًا  صف األولنال

  السور المتجانسة  19السور التي مجموع أرقامها وآياتها من مضاعفات 

  السورة  
ترتيب 
  السورة

عدد 
  آياتها

مجموع 
الترتيب 
  واآليات

  السورة  
ترتيب 
  السورة

عدد 
  آياتها

مجموع 
الترتيب 
  واآليات

  فردي+ فردي   99  15  الحجر  1  171  165  6  األنعام  1

  فردي+ فردي   75  39  الزمر  2  114  99  15  الحجر  2

  زوجي+ زوجي   96  56  الواقعة  3  133  112  21  األنبياء  3

  زوجي+ زوجي   44  70  المعارج  4  114  75  39  الزمر  4

  زوجي+ زوجي   26  88  الغاشية  5  95  54  41  ُفصلت  5

  فردي+ فردي   7  107  الماعون  6  95  53  42  الشورى  6

  38*19=722  347  375    95  45  50  ق  7

  متجانسةالغير  السور   133  78  55  الرحمن  8

  فردي+ زوجي   165  6  األنعام  1  152  96  56  الواقعة  9

  زوجي+ فردي   112  21  األنبياء  2  114  44  70  المعارج  10

  زوجي+ فردي   54  41  ُفصلت  3  114  26  88  الغاشية  11

  فردي+ زوجي   53  42  الشورى  4  114  7  107  الماعون  12

  فردي+ زوجي   45  50  ق  5  1444  854  590  

  
  زوجي+ فردي   78  55  الرحمن  6

  215  507  722=19*38  
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انظر ( 722أيضًا  الثانيالنصف ومجموع تراتيب وآيات   38×  19
  )اآلتي الجدول

  

  النصف الثاني  النصف األول

  السورة  
ترتيب 
  السورة

عدد 
  آياتها

  السورة    المجموع
ترتيب 
  السورة

عدد 
  آياتها

  المجموع

  95  45  50  ق  1  171  165  6  األنعام  1

  133  78  55  الرحمن  2  114  99  15  الحجر  2

  152  96  56  الواقعة  3  133  112  21  األنبياء  3

  114  44  70  المعارج  4  114  75  39  الزمر  4

  114  26  88  الغاشية  5  95  54  41  فصلت  5

  114  7  107  الماعون  6  95  53  42  الشورى  6

  164  558  722=19*38    426  296  722 =19*38  

  
  

سور، وهذا  6هي  اآليات زوجّيةفي الجدول اآلتي نالحظ أّن السور  •
سور  6وكذلك هناك . سور 6هي أيضًا فردّية اآليات يعني أّن السور 
 .تراتيبها فردّيةسور  6و  تراتيبها زوجّية

يساوي مجموع  زوجّية اآلياتالالفت أن مجموع تراتيب وآيات السور  •
  39×  19أي  741 زوجّية التراتيبتراتيب وآيات السور 

فمجموع تراتيبها وآياتها يساوي مجموع تراتيب  اآلياتفردّية أما السور  •
 37×  19أي  703 فردية التراتيبوآيات السور 
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سور  3فيها  زوجّية اآلياتفي الجداول األربعة اآلتية نجد أّن السور  •
وفي  ).فردي، زوجي( غير متجانسةسور  3و ) زوجي، زوجي( متجانسة

وكذلك . غير متجانسة 3و  متجانسةسور  3هناك  فردية التراتيبالسور 
، والسور غير متجانسة 3و  متجانسة 3فردّية اآليات األمر في السور 
 .غير متجانسة 3و  متجانسةسور  3فردية التراتيب 

  السور زوجية الترتيب    السور زوجية اآليات

  السورة  
ترتيب 
  السورة

عدد 
  آياتها

  السورة      المجموع
ترتيب 
  السورة

عدد 
  آياتها

    المجموع

  غ  171  165  6  األنعام  1  غ  133  112  21  األنبياء  1

  غ  95  53  42  الشورى  2  غ  95  54  41  ُفصلت   2

  غ  95  45  50  ق  3  غ  133  78  55  الرحمن  3

  م  152  96  56  الواقعة  4  م  152  96  56  الواقعة  4

  م  114  44  70  المعارج  5  م  114  44  70  المعارج  5

  م  114  26  88  الغاشية  6  م  114  26  88  الغاشية  6

  331  410  
741 =

19*39  
  312  429  

741=
19*39  

  

  السور فردية الترتيب  السور فردية اآليات

  السورة  
ترتيب 
  السورة

عدد 
  آياتها

  السورة    المجموع
ترتيب 
  السورة

عدد 
  آياتها

    المجموع

  م  114  99  15  الحجر    غ  171  165  6  األنعام  1

  غ  133  112  21  األنبياء   م  114  99  15  الحجر  2

  م  114  75  39  الزمر   م  114  75  39  الزمر  3
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  غ  95  54  41  فّصلت    غ  95  53  42  الشورى  4

  غ  133  78  55  الرحمن    غ  95  45  50  ق  5

  م  114  7  107  الماعون    م  114  7  107  الماعون  6

  259  444  
703=

19*37  
  278  425  

703=
19*37  

  

  

سور ُجّمل  6تنقسم إلى  12ـ الـويكتمل هذا النظام البديع عندما نعلم أّن السور 
  .سور ُجّمل اسمها فردي، كما هو مبّين في الجدول اآلتي 6اسمها زوجي و 

 6و . السورة كلماتاالسم مع عدد  ّملجُ سور يتجانس  6والالفت أخيرًا أن هناك 
  !!سور ال يتجانس ُجّمل اسم السورة مع عدد الكلمات

  
  
  

  

  ُجّمل اسمها فرديالسور التي     السور التي ُجّمل اسمها زوجي

  السورة  
ُجّمل 
  االسم

كلمات 
  السورة

  السورة    
ُجّمل 
  االسم

كلمات 
  السورة

  

 م  3049  193  األنعام  1  غ  653  242  الحجر  1

  غ  860  547  الشورى  2  غ  1169  96  األنبياء  2

 م  379  213  الواقعة  3 م  1172  278  الزمر  3

 م  217  345  المعارج  4 م  794  600  فّصلت  4

 غ  92  1347  الغاشية  5 غ  373  100  ق  5

 م  351  329  الرحمن  6 غ  25  198  الماعون  6
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6. (�d��8 *9 "*�$ 

َواْمرََأُتُه :" سّمى اهللا يعقوب عليه السالم قبل أن يولد والده إسحاق، عليهما السالم
ونعلم أيضًا أنه  ". َقاِئَمٌة َفَضِحَكْت َفَبشْرَناَها ِبِإْسَحاَق َوِمْن َورَاِء ِإْسَحاَق َيْعُقوبَ 

ونقصد هنا أن نعطي مثاًال على إمكانّية االستئناس بالعدد القرآني . هو إسرائيل
ثم في مثل هذا المسلك نعزز فكرة . لتأكيد معلومة قد تكون مشتبهة عند البعض

  .اإلعجاز العددي في القرآن الكريم
مجموع أرقام اآليات وٕاليك . مّرة 16ورد اسم يعقوب عليه السالم في القرآن الكريم 

  :التي ورد فيها اسم يعقوب
132+133+136+140+84+163+84+71+6+38+68+6+49+72+27+
45 =1254  

: أما مجموع أرقام السور التي وردت فيها هذه اآليات
2+3+4+6+11+12+19+21+29+38 =145   

  :وعليه 188أما ُجّمل االسم يعقوب فهو 
هذا هو ترتيب كلمة إسرائيل بين والمفاجأة هنا أّن  1587= 1254+145+188

كلمات سورة آل عمران، حيث ُذكر اسم إسرائيل، مجردًا عن اإلضافة، ألول مّرة 
ُكل الطَعاِم َكاَن ِحال ِلَبِني ِإْسرَاِئيَل ِإال َما :" في المصحف، وذلك في قوله تعالى

من سورة  58مرة ثانية في اآلية وذكر اسم إسرائيل ، ..."َعَلى َنْفِسهِ ِإْسرَاِئيُل َحرَم 
  .مريم

7.  
i��1"  .$�S j� ��	" �$G�� *9 

فقد . على توظيف العدد القرآني في تعزيز معلومة قد ُيختلف فيهاوهذا مثال آخر 
َأْو َكالِذي َمر َعَلى َقْرَيٍة َوِهَي َخاِوَيٌة َعَلى :" من سورة البقرة 259ورد في اآلية 
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 30ماهير أهل التفسير على أنه العزير الوارد ذكره في اآلية ، فج ..."ُعُروِشَها 
  ...."َوَقاَلِت اْلَيُهوُد ُعَزْيٌر اْبُن اللهِ " من سورة التوبة

   999: هو"  ود عزير ابن اهللاهوقالت الي: "جّمل عبارة
من سورة  30من سورة البقرة تكون اآلية  259آية بعد اآلية  999 فإذا أخذنا

   ".....وقالت اليهود عزير ابن اهللا:" التوبة
وهنا سنضرب . وعالقته باإلعجاز العددي 19وأنت اآلن خبير في مسألة العدد 

  18981=  19×  999: ليكون 19في  999العدد 
:" في قوله تعالى اهللاوالمفاجأة هنا أننا إذا بدأنا العد العكسي للكلمات من لفظة 

 259يتكامل في اآلية  18981، سنجد أّن العدد " اهللاوقالت اليهود عزير ابن 
  !!فتأّمل....".  أو كالذي مّر على قرية:" من سورة البقرة

وحتى ندرك أّن احتمال المصادفة هو بعيد نقوم بحساب متوسط عدد كلمات اآلية 
  :الواحدة في القرآن الكريم
   12.4=  6236عدد اآليات÷  77407عدد كلمات القرآن الكريم

  19في مثال العزير تبين لنا أّن عدد كلمات اآلية في المتوسط هو ولكن 
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  مةـاتـخ

  
  

ة للبحــث، ة، نرجــو أن تثيــر لــدى القــارئ الدافعّيــ، فهــذه مالحظــات اســتقرائيّ وبعــد …
ــَلت القناعــة بوجــود العــدد فــي بنيــة القــرآن الكــريم فلعــل . كمــا نرجــو أن تكــون قــد َحص

فتشـــرق أنـــوار الحقيقـــة فـــي عقـــول وقلـــوب الكثيـــرين ممـــن القناعـــة أن تثمـــر الجهـــود، 
  .يتوقون إلى اليقين

  

الســـــــتقبال المالحظـــــــات واالنتقـــــــادات  ، إن شـــــــاء اهللا،علـــــــى اســـــــتعداد دائـــــــم ونحـــــــن
والحصاد المتوقع أوفر وأعظم  فرد،فالمهمة أكبر من جهود  ،والنصائح والتصويبات

  .بركة بإذن اهللا تعالى
  

  .نبنا، وٕاليك المصيرربنا عليك توكلنا، وٕاليك أ
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اإلحصــاء العــددي فــي األبحــاث التــي يجريهــا مركــز نــون للدراســات القرآنّيــة،  يســتند
ـــى  ـــة واإلعجـــاز العـــددي للقـــرآن الكـــريم، إل وهـــو مركـــز متخّصـــص بالدراســـات القرآنّي

  :مجموعة من القواعد نبّينها فيما يلي مع بعض األمثلة التوضيحّية
  

تضـّمن هـذا عـّد اآليـات للقـرآن الكـريم، وي الرسم العثمـانييجري العّد دائمًا وفـق  .1
 .والكلمات والحروف وكذلك حساب الُجّمل

نســـتند فـــي أبحاثنـــا إلـــى المصـــحف المنتشـــر فـــي العـــالم اإلســـالمي وفقـــًا لقـــراءة  .2
 .األخرىالمتواترة ولم نتفّرغ بعد الستكشاف أوجه اإلعجاز في القراءات  حفص،

يعتمــد العــدد ، والــذي عــدد اآليــات وفقــًا للمصــحف المنتشــر فــي العــالم اإلســالمي .3
في عّد اآليـات فمرّدهـا إلـى الصحيحة أّما باقي األقوال  .آية 6236هو  الكوفي

ة كمـا هـي القـراءات، هـي فـي رأينـا توقيفّيـف ،تعليم الرسول، صلى اهللا عليه وسـّلم
 .إال أّننا لم نتفّرغ بعد لدراستها

للقـرآن الكـريم فـي عـّد الحـروف تجـدنا نهمـل فـي  إلى الرسم العثماني ألّننا نستند .4
 .علــــى الرســــم العثمــــاني بقصــــد التوضــــيحاإلضــــافات التــــي أضــــيفت  اإلحصــــاء

األلف الصغيرة التي ُترسـم فـوق بعـض الحـروف ألنهـا دخيلـة ال ُتحصى : فمثالً 
، وعليه إسمعيل: تكتب في المصحف هكذا، مثًال، على الرسم؛ فكلمة إسماعيل

 .ستة حروف، وليس من سبعة تتألف الكلمة من
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 توضيحات في عّد الكلمات

، مثًال، ُيحصى فيفحرف الجّر يراعى الرسم العثماني أيضًا في عّد الكلمات؛   .5
، مـثًال، الباءأّما حرف . كلمة، ألّنه ُيرسم منفردًا غير متصل بغيره من الكلمات

 .الرسم كلمة واحدة ، فهي فياهللاب: بالكلمة التي تليه، مثلَحُق في الرسم ُيلفهو 

: ألّن المصــحف يرســمها هكــذا ة واحــدة،تعتبــر كلمــ يــا أيهــا: عبــارة مثــل: كــذلك
 يرب :هكذا ، يرسمها المصحفيا رب، وكذلك عبارة مثل يأيها

تتـألف مـن حـرفين رسـمًا،  َمـد : لمشـدد حرفـًا واحـدًا، فكلمـة مثـلالحـرف ا ىحصيُ  .6
 .حروف أّما لفظًا فهي ثالثة

ن أن وقـد َيحُسـ. هـي كلمـة واحـدة فقـط ،"...أَوَلم، أَوُكّلمـا، أَولـيس": كلمات مثل .7
عــن  فــي المعنـى وفــي الرســم تختلــف )بتسـكين الــواو(  أوْ   نلفـت االنتبــاه إلــى أنّ 

فهـي أَو أّمـا . ترسـم كلمـة منفصـلة، وفيهـا معنـى التخييـر "أوْ "؛ فــ)بفتح الـواو( أوَ 
 .واو العطفترسم ملحقة بما بعدها، وهي همزة استفهام مع 

 ": ...مالك، مالكم : "ألفاظ مثلمن المهم توضيح كيفّية إحصاء  .8

ثـل قولـه وذلـك فـي مِ  .أخـرىكلمـة  لكمكلمـة و ماُتحصى ف، نافية  مافإذا كانت 
  ". من دون اهللا من وليّ  ما لكم:" تعالى

كلمــة  مـافتحصـى الكلمـة االســتفهامّية المتضـّمنة  ،اســتفهامّية مـاأّمـا إذا كانـت 
  .كلمة واحدة إحصائناهي في  "مالك؟: "جملة مثلواحدة؛ ف

   
، فهذه العبـارة االسـتفهامّية "؟ما لهذا الرسول: "قوله تعالى والدليل على ذلك هو

وقـد تكـرر هـذا فـي أكثـر مـن  ،"؟هـذا الرسـول مـالِ : "في المصـحف هكـذاُتكتب 
أضـــيفت ، فـــإذا فـــي المصـــحف كلمـــة واحـــدة مـــالوكمـــا تالحـــظ تكتـــب  .موضـــع

  .تبقى كلمة واحدة... الكاف أو الكاف مع الميم أو الهاء
  

 توضيحات في عّد الحروف
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ألّن الهمـزة رسـمت منفـردة قبـل حـرف  أربعة أحرف تتكّون من ءامنمثل كلمة   .9
  .األلف

ا يــاء، فإننــا نحصــيه علــى واو، أو علــى الهمــزة علــى ألــف، أولكــن إذا رســمت 
 . حروف 4 يبدئحروف،  4 وفءر حروف،   3فإنها  سأل حرفًا واحدًا، مثل

  

ال بــّد مــن التنّبــه إلــى بعــض االختالفــات الدقيقــة فــي الرســم العثمــاني للحــروف؛  
أّمـا . ، مثًال، ترسم فيها الهمزة منفردة، ولذلك ُتحصى حرفًا منفصالً شيءفكلمة 

بالتــالي ُنحصــي الهمــزة واليــاء  فترســم فيهــا الهمــزة علــى يــاء، و يبــدئكلمــة مثــل 
  . حرفًا واحداً 

ـــام: كلمـــة مثـــل .10 ، كمـــا يرســـمها اآلخـــرة: هـــي ســـتة أحـــرف، لكـــن كلمـــة مثـــل األي
ألنهـا كلمـة  ،بين الـالم واأللـفالمصحف، فهي سبعة أحرف، ألّن الهمزة ترسم 

ــامعلــى خــالف الهمــزة فــي كلمــة  التعريــف، اليضــاف إليهــا ءاخــرة  التــي و  ،األي
ويســهل فهــم ذلــك عنــدما ُنجــّرد الكلمتــين مــن ال . علــى األلــفُترســم فيهــا الهمــزة 
 .هي خمسة أحرف ءاخرةهي أربعة أحرف، وكلمة  أيامالتعريف؛ فكلمة 

  

 اإلحصاء وحساب الجّمل
  

. الهمـــزةقيمــة حـــرف  وكــذلك، )1( فــي حســـاب الُجّمــل هـــي األلـــف يمــة حــرفق .11
قيمـة الهمـزة ال تختلـف بـاختالف  فـإنّ  لهمزة في الُجّمل تفصيل خاص،ولحرف ا

بغض النظر عن رسمها منفردة، أو على  )1(فقيمتها  ،الحرف الذي ُترسم عليه
ونحــن نلتــزم هــذه القاعــدة وغيرهــا مــن القواعــد  .ألــف، أو علــى واو، أو علــى يــاء
  .في جميع أبحاثنا من غير تخلف

Λàι9: هكـذا ُتكتب فـي المصـحف العثمـاني أحصاهم :كلمة مثل .12 |Á ôm r&،  وبالتـالي

وهـــذا . رســمت كــذلك، ألّنهــا يــاءً تحصــى النبــرة بعــد الصــاد فــي حســاب الجّمــل 
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: المصـحف العثمـاني هكـذافإنها ترسـم فـي  ؛وأمثالها أحصاهاينطبق على كلمة 
  .)دون نقط( أحصيها

، ألّنها ترسـم هـاًء وتلفـظ عنـد هاءً كذلك تحسب التاء المربوطة في نهاية الكلمة 
  .أيضاً الوقف هاًء 

  

  :قول في الهمزة
: " عـــن أبـــي عمـــرو الـــداني قولـــه ،ابـــه رســـم المصـــحفتنقـــل غـــانم الحمـــد فـــي ك

والهمــزة قــد تصــور علــى المــذهبين مــن التحقيــق والتســهيل، داللــة علــى فشــوهما 
  1..."ورد على التخفيف أكثر الرسم واستعمالهما فيها، إال أنّ 

وٕان  : "..قواعـد رسـم الهمـزةجاء في مناهل العرفان للزرقاني عند الحديث عن و 
أي حــذفت مــن الحــرف "  :ويعقــب فــي الهــامش قــائالً .." ذفتســكن مــا قبلهــا ُحــ

  2"ورسمت مفردة
عند دراسة بعض الوثائق المتعلقة برسم المصحف في عهـد عثمـان، رضـي اهللا 

وهــذا يــدل  جــاءمــثًال و اجــ وجــدنا أنهــم يكتبــون بطريقــة تجعلــك تميــز بــين عنــه،

  3ء :هكذا على أنهم كانوا يرسمون الهمزة قبل وضع صورتها
  

                                                           

   358ص  1982، 1ط) مؤسسة المطبوعات العربية، بيروت(رسم المصحف، : غانم الحمد .1
  364، ص1، ج3ط ) دار إحياء التراث العربي، بيروت(منال العرفان، : الزرقاني .2
دار القلم، (رحلة المصحف الشريف من الجريد إلى التجليد، : حسن قاسم البياتي: راجع مثالً  . 3

  159، ص1993، 1ط) بيروت
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ترتيب 
 السورة

الترتيب 
 التراكمي

 اسم السورة
عدد 
 اآليات

مجموع 
اآليات 
 التراكمي

عدد 
 الكلمات

مجموع 
الكلمات 
 التراكمي

 29 29 7 7 الفاتحة 1 1

 6145 6116 293 286 البقرة 3 2

 9626 3481 493 200 آل عمران 6 3

 13371 3745 669 176 النساء 10 4

 16174 2803 789 120 المائدة 15 5

 19223 3049 954 165 األنعام 21 6

 22543 3320 1160 206 األعراف 28 7

 23776 1233 1235 75 األنفال 36 8

 26273 2497 1364 129 التوبة 45 9

 28105 1832 1473 109 یونس 55 10

 30022 1917 1596 123 ھود 66 11

 31798 1776 1707 111 یوسف 78 12
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 32652 854 1750 43 الرعد 91 13

 33481 829 1802 52 إبراھیم 105 14

 34134 653 1901 99 الحجر 120 15

 35978 1844 2029 128 الّنحل 136 16

 37534 1556 2140 111 اإلسراء 153 17

 39113 1579 2250 110 الكهف 171 18

 40074 961 2348 98 مریم 190 19

 41409 1335 2483 135 طه 210 20

 42578 1169 2595 112 األنبیاء 231 21

 43852 1274 2673 78 الحج  253 22

 44902 1050 2791 118 المؤمنون 276 23

 46218 1316 2855 64 الّنور 300 24

 47111 893 2932 77 الفرقان 325 25

 48429 1318 3159 227 الشعراء 351 26

 49579 1150 3252 93 الّنمل 378 27

 51009 1430 3340 88 القصص 406 28

 51985 976 3409 69 العنكبوت 435 29

 52802 817 3469 60 الروم 465 30

 53348 546 3503 34 لقمان 496 31
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 53720 372 3533 30 السجدة 528 32

 55007 1287 3606 73 األحزاب 561 33

 55890 883 3660 54 سبإ 595 34

 56665 775 3705 45 فاطر 630 35

 57389 724 3788 83 یس 666 36

 58247 858 3970 182 الّصافات 703 37

 58979 732 4058 88 ص 741 38

مر 780 39  60151 1172 4133 75 الزُّ

 61369 1218 4218 85 غافر 820 40

 62163 794 4272 54 فصلت 861 41

 63023 860 4325 53 الشورى 903 42

 63853 830 4414 89 الزخرف 946 43

 64199 346 4473 59 الّدخان 990 44

 64687 488 4510 37 الجاثیة 1035 45

 65330 643 4545 35 األحقاف 1081 46

 65869 539 4583 38 محمد 1128 47

 66429 560 4612 29 الفتح 1176 48

 66776 347 4630 18 الحجرات 1225 49

 67149 373 4675 45 ق 1275 50



  132

 67509 360 4735 60 الذاریات 1326 51

 67821 312 4784 49 الطور 1378 52

 68181 360 4846 62 الّنجم 1431 53

 68523 342 4901 55 القمر 1485 54

 68874 351 4979 78 الرحمن 1540 55

 69253 379 5075 96 الواقعة 1596 56

 69825 572 5104 29 الحدید 1653 57

 70297 472 5126 22 المجادلة 1711 58

 70742 445 5150 24 الحشر 1770 59

 71090 348 5163 13 الممتحنة 1830 60

 71311 221 5177 14 الصف 1891 61

 71486 175 5188 11 الجمعة 1953 62

 71666 180 5199 11 المنافقون 2016 63

 71907 241 5217 18 التغابن 2080 64

 72194 287 5229 12 الطالق 2145 65

 72443 249 5241 12 التحریم 2211 66

 72776 333 5271 30 الملك 2278 67

 73075 299 5323 52 القلم 2346 68

 73333 258 5375 52 الحاقة 2415 69

 73550 217 5419 44 المعارج 2485 70

 73775 225 5447 28 نوح 2556 71
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 74060 285 5475 28 الجن 2628 72

 74259 199 5495 20 المزمل 2701 73

 74513 254 5551 56 المدثر 2775 74

 74677 164 5591 40 القیامة 2850 75

 74920 243 5622 31 االنسان 2926 76

 75101 181 5672 50 المرسالت 3003 77

 75274 173 5712 40 النبأ 3081 78

 75453 179 5758 46 النازعات 3160 79

 75586 133 5800 42 عبس 3240 80

 75690 104 5829 29 التكویر 3321 81

 75770 80 5848 19 االنفطار 3403 82

 75939 169 5884 36 المطففین 3486 83

 76045 106 5909 25 االنشقاق 3570 84

 76154 109 5931 22 البروج 3655 85

 76215 61 5948 17 الطارق 3741 86

 76287 72 5967 19 األعلى 3828 87

 76379 92 5993 26 الغاشیة 3916 88

 76516 137 6023 30 الفجر 4005 89

 76598 82 6043 20 البلد 4095 90

 76652 54 6058 15 الشمس 4186 91

 76723 71 6079 21 اللیل 4278 92

 76763 40 6090 11 الضحى 4371 93
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 76790 27 6098 8 الشرح 4465 94

 76824 34 6106 8 التین 4560 95

 76896 72 6125 19 العلق 4656 96

 76926 30 6130 5 القدر 4753 97

 77020 94 6138 8 البینة 4851 98

 77055 35 6146 8 الزلزلة 4950 99

 77095 40 6157 11 العادیات 5050 100

 77131 36 6168 11 القارعة 5151 101

 77159 28 6176 8 التكاثر 5253 102

 77173 14 6179 3 العصر 5356 103

 77206 33 6188 9 الهمزة 5460 104

 77229 23 6193 5 الفیل 5565 105

 77246 17 6197 4 قریش 5671 106

 77271 25 6204 7 الماعون 5778 107

 77281 10 6207 3 الكوثر 5886 108

 77307 26 6213 6 الكافرون 5995 109

 77326 19 6216 3 الّنصر 6105 110

 77349 23 6221 5 المسد 6216 111

 77364 15 6225 4 اإلخالص 6328 112

 77387 23 6230 5 الفلق 6441 113

 77407 20 6236 6 الناس 6555 114
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