
 

 

  
  
  
  
  
  

  ضوابط اإلعجاز العددي يف القرآن الكرمي
  

       
  ΡΡΡΡحممد زكي حممد خضر.د.أ

     
  

  : مقدمة-1
عرف العلماء منذ القرن الثاين للهجرة النبوية الشريفة تآليف عديدة يف اإلعجاز البيـاين للقـرآن                

رد يف  فالتحدي الذي و  . بل كاد أن يكون مفهوم إعجاز القرآن هو اإلعجاز اللغوي فحسب          . الكرمي
القرآن باإلتيان بعشر سور من مثله أو بسورة  مثله كان على مر القرون مفهومه من حيـث اللغـة                    

وقد تعرض موضوع اإلعجاز اللغوي لدراسات معمقة وأدىل العلماء بدالئهم          . والبيان واملعىن ليس إال   
ضهم أكثر من عشرين يف تبيان أوجه اإلعجاز يف كل سورة وآية بل لفظة من ألفاظ القرآن حىت عد بع        

وقيل ياأرض ابلعي ماءك ويـا      { لونا من ألوان البالغة يف آية واحدة مثل قوله تعاىل يف سورة  هود               
 فتحدثوا عن   }مساء أقلعي وغيض املاء وقضي األمر واستوت على اجلودي وقيل بعدا للقوم الظاملني            

ه وفصله ووصله وترغيبـه وترهيبـه       بالغته وفصاحته وبيانه وبديعه وتأليفه وأسلوبه ومطالعه ومقاطع       
. وأمره ويه وتسلسل التشريع فيه وأحكامه بل كل لفظة جاء ا وما أحاطت به من معان ومقاصـد                 

  .وسيظل الناس يزيدون ذلك متحيصا وبيانا كالبحر دون أن يصلوا إىل غوره
 بوقـائع   وقد تضمن القرآن أخبارا ملا سلف من حوادث خلت وحقائق سابقة كما تضمن إخبارا             

فهذا النوع من اإلعجاز يقع يف أي زمن        . تقع بعد نزوله وقد وقع فعال منها ما بينه العلماء يف مواضعه           
غلبت . امل { ومثال ذلك مطلع سورة الروم . يشاء اهللا تبيانه للناس يفهمه من يفهمه وينكره من ينكره    

 هللا األمر من قبل ومن بعـد        يف بضع سنني  . يف أدىن األرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون         . الروم  
 حيث نزلت هذه اآليـات      }بنصر اهللا ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم         . ويومئذ يفرح املؤمنون    

مبكة قبل اهلجرة بثالثة أعوام ومل يتحقق نصر الروم إال يف السنة الثانيـة               ρمن سورة الروم والرسول     
  .كة بدر وفرح املؤمنون يومئذ بنصر اهللاللهجرة وجاء اخلرب بذلك يوم انتصار املسلمني يف معر

                         
Ρ     دكتوراه من جامعـة      م وال   1965م ،نال شهادة املاجستري يف اهلندسة الكهربائية من جامعة بغداد سنة          1944من مواليد سنة

 مث رئيسا   1978-1972عمل أستاذا يف جامعة املوصل مث رئيسا لقسم اهلندسة الكهربائية فيها            . م1972شفيلد بإنكلترا سنة    
 ضـمن   11لـه   .  أستاذا يف قسم اهلندسة الكهربائية يف جامعـة األردن         1992 واعتبارا من سنة     1981لقسم احلاسوب سنة    

  .  حبثا علميا50كتب إسالمية ، مع أكثر من  3اختصاصه مؤلفا ومشاركا  و
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أما اإلعجاز العلمي فلم يكشف عنه النقاب سوى يف العصر احلديث وقد حتدث فيه الكثري مـن                 
املؤلفني احملدثني وأصاب كثري منهم يف تفسري بعض آيات من القرآن الكرمي وأخطأ بعض يف تأويالت                

يح واألحياء والنبات والصخور واجلبال والفضاء      وقد مشلت الدراسات اليت متت يف علوم التشر       . أخرى
إذ . واملياه وغريها وقد أدىل الكثريون بدالئهم يف جماالت ختصصام ما يلفت األنظار ويبهر العقـول                

كيف ميكن لرجل أمي قبل ألف وأربعمائة عام أن يتحدث عن أمور علمية دقيقة مل يكشفها العلـم                   
قد هدى اهللا ذا البيان علماء متخصصـني يف علـوم شـىت             و. احلديث سوى يف السنوات األخرية      

ولغرض حتديد مقومات اإلعجـاز     . لإلسالم بعد أن تبني هلم احلق من خالل هذا النوع من اإلعجاز           
:  شروط البحث يف اإلعجاز العلمي يف القرآن مبـا يـأيت           1العلمي يف القرآن فقد أوجز بعض العلماء      

ابق املعىن املفسر املعىن اللغوي وعدم خمالفة صـحيح املـأثور عـن             موافقة اللغة موافقة تامة حبيث يط     
الرسول عليه وآله الصالة والسالم أو ما له حكم املرفوع و موافقة سياق اآليات حبيـث ال يكـون                   

كما جيب  التحذير من أن يتعرض التفسري العلمي ألخبار وشؤون املعجزات            . التفسري نافرا عن السياق   
يكون التفسري حسب نظرية ومهية متداعية بل ال بد أن يكون حسـب احلقـائق               و أن ال    ) إنكارها(

وهناك بعض العلماء من يفضل إستعمال مصطلح التفسري العلمي أو دالئل النبوة بـدل              . العلمية الثابتة 
  2.الكالم عن اإلعجاز العلمي يف القرآن

حلجاج بـن يوسـف الثقفـي    أما يف جمال العد واألرقام واإلحصاء فقد قام املسلمون منذ عصر ا    
بإحصاء حروف القرآن وكلماته وسوره وأماكن الوقف فيه وأماكن الوصل وسـجداته وأعشـاره              

وكان هدفهم من ذلك تثبيت الواقع خوفا مـن         . وأحزابه وغري ذلك مما أمكنهم واسترعى أنظارهم        
.  وسائل حلفظ كتابـه زيادة أو نقصان أوخطأ أو سهو من النساخ والكتبة وكان ذلك مما هيأه اهللا من    

ال أعلـم لعـد الكلمـات       : "يف فائدة ذلك بقوله     )  هجرية 643املتويف سنة   (ويشكك السخاوي   
واحلروف من فائدة ، ألن ذلك إن أفاد فإمنا يفيد يف كتاب ميكن فيه الزيادة والنقصان والقرآن ال ميكن      

  3" .فيه ذلك
البحث فيه فيقول الطوسـي يف كتـاب   وعلى الرغم من ذلك فلم يغلق األولون أبواب التحري و        

إن حتت كل حرف من كتاب اهللا كثريا من الفهم على مقدار ما قسم هلـم     : " 106اللمع صفحة   
وإن من شيئ إال عندنا خزائنه وما ننـزله إال بقدر          {واستدل على ذلك مبثل قوله تعاىل       " من ذلك   
  4 21/ احلجر}معلوم

ائف نظم السور وبديع ترتيبها علم أن القرآن الكرمي كما          من تأمل يف لط   :"ويقول  الفخر الرازي     
  5" أنه معجز حبسب فصاحة ألفاظه وشرف معانيه فهو أيضا بسبب ترتيب ونظم آياته 

بين السابقون من أهل احلقيقة ما يف كلمات القرآن من الوجوه العديدة             " 6يقول اإلمام النورسي  
طها مع سائر مجله وآياته وال سيما علماء علـم حـروف            والعالقات واألواصر واإلرتباطات اليت ترب    

                         
  اجلزء األول1997دار الفرقان /  إتقان الربهان يف علوم القرآن  فضل حسن عباس-1

 1991 املعهد العـاملي للفكـر اإلسـالمي    - مدارسة مع الشيخ حممد الغزايل    - عمر عبيد حسنة   - كيف نتعامل مع القرآن      -2
 فريجينيا

 1/151رآن للسيوطي  اإلتقان يف علوم الق-3

 8 صفحة 1408/1987الطبعة الثانية  /حممدزكي حممد خضر :  هذا القرآن يف مائة حديث نبوي -4

 1980 مكتبة غريب - اللواء أمحد عبد الوهاب - إعجاز النظام القرآين -5

 247املكتوبات اجلزء الثاين صفحة : رسائل النور -6
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أن يف كل حرف من القرآن الكرمي أسرارا : القرآن ، فقد أوغلوا كثريا يف هذا املوضوع وأثبتوا بدالئل         
  "دقيقة تسع صحيفة كاملة من البيان والتوضيح

بحر قبل أن تنفد قل لو كان البحر مدادا لكلمات ريب لنفد ال{: فاآلية الكرمية من سورة الكهف 
، تبني رمزا مدى أمهية احلروف القرآنية ومدى        )109: الكهف (}كلمات ريب ولو جئنا مبثله مددا     

قيمتها ومزاياها وكوا نابضة باحلياة فتقول مبعناها اإلشاري أن القرآن الكرمي الذي هو كالم اهللا حي                
نصت اليه وال عدد الكلمات املقدسة اليت       يتدفق باحليوية رفيع سام اىل حد ال ينفد عدد األمساع اليت ت           

  7.تدخل تلك األمساع، ال تنفد تلك األعداد حىت لو كانت البحار مدادا واملالئكة كتابا هلا
  : تكرار الكلمات يف القرآن الكرمي-2

عين كثري من العلماء الذين اهتموا يف علوم القرآن بأسرار الكلمات والعبارات املكررة يف القـرآن      
  8.وعنوا ببيان معىن ومغزى كل لفظة أو مجلة تكرر ورودها يف القرآنالكرمي 

وأول من لفت النظر اىل جانب من احلكم يف تعداد بعض ألفاظ القرآن الكرمي يف العصر احلديث                 
فقد أورد مجلة من األلفاظ القرآنية وتعداد مـرات تكرارهـا يف          . 9هو اإلمام النورسي رمحه اهللا تعاىل     

  : وفيما يأيت جانب من ذلك.القرآن الكرمي 
 آية وكانـت سـورتا      160الوارد يف القرآن الكرمي يف      " الرسول" اإلشارة اىل ورود لفظ      -1

مها اكثر السور القرآنية ذات العالقة ولذا حصر نظره يف السالسل الظاهرة يف تلكما       " الفتح"و  " حممد"
  .السورتني
السل وظلت كلمتان منـها خـارج        س 7 آية  وقد وردت يف       69ورد يف   " القرآن" لفظ   -2

  . من قوة النكتة- خبروجهما –السالسل وكانت تلكما الكلمتان مبعىن القراءة مما شد 
 مع ما يف    -" الرمحن" مرات يف القرآن الكرمي وورد لفظ        2806" اهللا" ورد لفظ اجلاللة     -3  

" الـرب "فـظ    مرة ول  61" الغفور" مرة ولفظ    120" الرحيم" مرة وورد لفظ     159 -البسملة  
" هو" مرة ولفظ 31" القدير" مرة ولفظ 126" العليم" مرة ولفظ 86" احلكيم" مرة ولفظ   846

  )بعض األرقام ليس دقيقا( مرة 26" ال إله إال هو"يف 
 إن وجود عالقة بني عدد آيات القرآن الكرمي  مع ستة أرقام من عدد األمساء احلسىن يشري إىل        -4

هو نصف عدد آيات القرآن الكرمي      "  والرمحن والرحيم والغفور واحلكيم      اهللا"سر مهم فإن عدد ألفاظ      
  .والفرق أربعة أعداد

نصف عدد آيات القرآن أيضـا إذ أن        " اهللا"الوارد مبعىن   " الرب"مع لفظ   " اهللا  " لفظ اجلاللة    -5
ني ومـائت " اهللا" منها مخسمائة وبضع قد ذكرت بدال عن لفظ اجلاللـة            846املذكور  " الرب"لفظ  

  "اهللا"وبضع منه ليس مبعىن 
هو نصف عدد جمموع اآليات أيضا، والفرق تسـعة         " هو"عوضا عن لفظ    " القدير" مع لفظ    -6
  أعداد
 ألفاظ  4 أعداد وهناك    4يف سورة البقرة مساو لعدد آياا ، والفرق         " اهللا" عدد لفظ اجلاللة     -7

  التوافقوا يتم " ال إله إال هو"كما هو يف " اهللا"بدال عن لفظ 

                         
 421 و 416صفحة  اللمعات اجلزء الثالث :  رسائل النور -7

  اسرار التكرار يف القرآن الكرمي للكرماين-8

 527-522القسم الثالث من املكتوب التاسع والعشرين صفحة: املكتوبات:  رسائل النور-9
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" اهللا"يف سورة آل عمران متوافق مع عدد آياا ويساويها ولكن لفظ            " اهللا" عدد لفظ اجلاللة     -8
 آيات وال ختـل الفـروق   9 آية فالفرق إذن 200 مرات بينما عدد آيات السورة     209ورد فيها   

   بيةالصغرية يف مثل هذه املزايا الكالمية والنكات البالغية، إذ تكفي التوافقات التقري
 يتوافق مع جمموع عـدد مـا يف          464" النساء واملائدة واألنعام  " عدد آيات السور الثالث      -9

   ومها متوافقان متاما إذا عد لفظ اجلاللة يف البسملة461" اهللا"السور اخلمس التالية من لفظ اجلاللة 
األعراف  " عدد لفظ اجلاللة يف السور اخلمس األوىل هو ضعف عدد لفظ اجلاللة يف سور              - 10

  " واألنفال والتوبة ويونس وهود
" يوسف والرعد وإبراهيم واحلجر والنحل      " عدد لفظ اجلاللة يف السور اخلمس اليت تليها            - 11

  هو نصف النصف
  هو نصف نصف النصف" اإلسراء والكهف ومرمي وطه واألنبياء واحلج" عدده يف سور -12
تدوم بتلك النسبة تقريبا وال بأس مبثل هـذه         السور التالية بعدها خبمس سور ومخس سور        -13

  الفروق يف مثل هذا املقام اخلطايب   
  159 وآخر 154 وآخر 125 وآخر 121مثال ان قسما منها 

ينـزل اىل نصف نصـف ذلـك       " الزخرف" يف السور اخلمس التالية اليت تبدأ من سورة          -14
  النصف
صف نصف نصف نصف ذلك النصـف       يكون العدد ن  " النجم" السور اليت تبدأ من سورة       -15

  ولكن بصورة مقاربة وال ضرر يف فروق الكسور الصغرية يف مثل هذه املقامات اخلطابية
   يف ثالث جمموعات من السور اخلمس الصغرية ثالث أعداد من لفظ اجلاللة-16
 يف صفحات املصحف الشريف نكتة فإن أعداده يف الصحيفة الواحدة له " اهللا" للفظ اجلاللة    -17

عالقة بوجه تلك الصحيفة اليمىن وبالصحيفة املقابلة لذلك الوجه وأحيانا بالصحيفة املقابلـة هلـا يف                
اجلانب األيسر وبوجه ما وراءها، وقد تتبعت ذلك يف مصحفي فرأيت توافقا عدديا بنسبة عددية مجيلة       

لى كل حـال تشـعر      فكثريا ما كانت تتساوى وأحيانا تصبح نصفا او ثلثا وع         ... للغاية على الغالب  
  حبكمة وانتظام

 باستثناء نادر جدا فستشاهد     2806يف القرآن والبالغة    " اهللا" إذا ما نظمت الفاظ اجلاللة       -18
التوافقات وستشعر يف ذلك نور اعجاز عظيم ألن فكر اإلنسان ال ميكن أن حييط ـذه الصـفحات                  

  فال تنال يدها هذه األوضاع احلكيمةأما املصادفة . الواسعة جدا وال يستطيع أن يتدخل فيها قطعا
وعند ذلك سيظهر   ..  نستكتب جمددا مصحفا شريفا ليربز التوافقات يف الصحيفة الواحدة         -19

  .سر انتظام التوافقات احلقيقي إن شاء اهللا وقد أظهر فعال
إن من يتمعن يف هذه املالحظات جيد أن اإلمام النورسي رمحه اهللا تعـاىل حيـاول أن يصـل إىل                    

  :عجاز من خالل ثالث خطوات هي اإل
  إعجاز> ---مالحظة مجالية لبيان القرآن >  ----مالحظة عددية  

كما يتضح من العبارات اليت وضـع       ( فهو يقرر أن املالحظة العددية حىت ولو مل تكن دقيقة متاما            
 أمر حسي   فإا ختدم صدق النظر يف مجال نظم القرآن الكرمي وهو         ) حتتها خطوط يف النصوص أعاله      

ولذلك فهو يتجاوز الفروق الصـغرية إلـا ال         . بالغي وليس جمرد أرقام صماء تتساوى أو ختتلف         



     �حممد زكي حممد خضر   . د.أ

 

407 

 

تشكل خلال يف ما أمساه باملزايا الكالمية والنكات البالغية واليت هي أمور حسية يدركها املتأمـل يف                 
   واملعروضة أعالهالتوافق العام أللفاظ القرآن الكرمي كما يتضح ذلك من األمثلة املنتقاة

وهنا نود أن نؤكد على أمهية هذه املالحظة بشكل خاص وذلك مبقارنتها ببعض من وجل يف حقل                 
  اإلعجاز العددي للقرآن الكرمي يف السنوات األخرية كما سنبينه فيما بعد

ات مث تال ذلك عدد من املؤلفني باإلشارة اىل تعداد كلمات أخرى يف القرآن الكرمي وتبيان التوافق               
 1376الذي صدر يف عام     ) اهللا والعلم احلديث    (فقد قام عبد الرزاق نوفل يف كتاب        . يف أعدادها   

عام ) كتاب عامل اجلن واملالئكة     (ويف  1959الذي صدر عام    ) اإلسالم دين ودنيا    (هـ ويف كتاب    
 ويف كتاب معجزة   1976-1975 ويف كتاب اإلعجاز العددي للقرآن الكرمي يف عامي          1968

م  بتعداد عدد من ألفـاظ       1983/ هـ1403رقام والترقيم يف القرآن الكرمي الذي صدر عام         األ
   :10،11ومن ذلك. القرآن الكرمي مبينا التوافقات فيها 

 مرة يف القرآن وهو نفس العدد الذي تكرر به لفظة اآلخرة وذلـك              115لفظة الدنيا قد تكرر     
لدنيا وردت فيها اآلخرة فهل هذا التساوي علـى         بالرغم من أنه ليست كل اآليات اليت وردت فيها ا         

  .سبل املصادفة ؟
وألفاظ املالئكـة   .  وهو نفس العدد الذي تكرر فيه لفظة الشيطان        68لفظة املالئكة بلغ عددها     

ولفظة احلياة ) . الشياطني، شيطانا، شياطينهم(يساوي لفظة الشيطان ) ملك ، ملكا ، ملكني، مالئكة    (
 167ولفظة الصاحلات ومشتقاا  . ة ويساوي عدد الفاظ املوت ومشتقاته   مر 145ومشتقاا بلغ   

ا مرة ويساوي لفظة الطاعـة ولفظـة        83ولفظة احملبة بلغ    . مرة ويساوي لفظة السيئات ومشتقاا      
مرة ويساوي لفظة الصرب ولفظـة      102مرة ويساوي لفظة الرمحة ولفظة الشدة بلغ        79اهلدى بلغ   
مرة ويساوي لفظة النور    49وي لفظة الطيبات ولفظة العقل ومشتقاته يبلغ         مرة ويسا  50السالم بلغ   

 مرة ويساوي لفظة العالنية ولفظة      16مرة ويساوي لفظة الشكر ولفظة اجلهر     75ولفظة املصيبة بلغ    
 مرات ويساوي لفظة الرهبـة      8 مرة ويساوي لفظة اإلستعاذة باهللا ولفظة الرغبة بلغ          11إبليس بلغ   

الحظ اإلختالف  (  مرة   114 مرة ويساوي نصف عدد لفظة الرحيم البالغ         57غ  ولفظة الرمحن بل  
ولفظة اجلزاء يبلـغ  ) يف األعداد عما ورد أعاله والسبب يف احتساب البسملة أو صيغ الرحيم ورحيما          

 مرات  3 مرة  ولفظة الفجار ورد       234 مرة ويساوي نصف عدد ألفاظ  املغفرة الذي  بلغ            117
 مرة يبلغ ثلث عدد ألفاظ      12 مرات  ولفظة العسر      6اظ  األبرار الذي ورد      ويساوي نصف عدد ألف   

ولفظة )  شهرا 12وكأنه يقول إن السنة     (  مرة     12 مرة  ولفظة الشهر  بلغ        36اليسر الذي يبلغ    
  ) يوما365وكأنه يقول إن السنة ( مرة 365اليوم بلغ عددها 

ردة فقط وأحيانا مع ملحقاـا وأحيانـا         ويالحظ أن هذه األعداد قد حسبت  أحيانا اللفظة جم         
لذلك ينبغي اإلشارة إىل أن هذا النوع من العد جيب أن يكـون تقريبيـا               . وقعت أخطاء يف احتساا   

ألن كلمات أخرى قد ترد ذات عالقات وثيقة لكـن احلسـابات            . للوصول إىل اجلمال بشكل عام      
  . العددية ال تأيت متفقة متاما
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 مرة   وبضمنها كلمـة      12حصاءات أخرى فمثال  وردت كلمة الرب         إ 12وقد أورد  كاتب آخر    
ويف ذلك أشار اىل أن هذا التكـرار هـو          ( مرة   23بينما بلغ تكرار كلمة البحر        ) مبعىن الرب   ( يبسا  

  )23 / 12بنسبة الرب إىل البحر على سطح األرض الذي هو بنسبة 
 مرة ولفظـة رجـل      77ا وردت    مرة  يقابلها لفظة  جنات ومشتقا       77ووردت لفظة جهنم    

 مرات وكذلك   4 مرة ولفظة أخ وردت      24 مرة وكذلك   إمرأة مفردة وردت         24مفردة وردت   
 مرة وكذلك  املوت ومشـتقاته       145 مرات ولفظة احلياة ومشتقاا وردت       4لفظة  أخت وردت     

ـ  50 مرة وكذلك لفظة ينفع وردت  50مرة  ولفظة افسد وردت      145ورد   ة  مرة ولفظـة الرغب
 مرة وكذلك الكفـر وردت      17 مرات واإلميان وردت     8 مرات وكذلك الرهبة وردت      8وردت  
 مـرات  3 مـرات والرشـد وردت   7 مرات وكذلك اخلبيث وردت    7 مرة والطيب وردت     17

 مـرة   15 مرة وكذلك لفظة ظـن وردت        15 مرات ولفظة شك وردت      3وكذلك الغي وردت    
 مرة ولفظة هلك ومشـتقاا      16شتقاا وردت    مرة وكذلك  عالنية وم     16ولفظة جهرة وردت    

 مـرة  وكـذلك       24النور وردت   .   مرة   66 مرة وكذلك  جناة اإلنسان ومشتقاا        66وردت  
 مرة وألفاظ قبل    17 مرة وكذلك خفت وردت      17لفظة ثقلت وردت    .  مرة   24الظلمة وردت   
 وكذلك  332ت   مرة ولفظة قالوا ورد    149 وكذلك  بعد ، بعدك وردت        149، قبلك وردت    

  ).نؤكد مرة أخرى إىل وقوع خلل يف بعض هذه األرقام ( 332قل وردت 
وهـي  ) 12(هناك نوع آخر من ظواهر تكرار وتوافق وتوازن عدد الكلمات يف القرآن الكـرمي             

توافق أعداد الكلمات املكونة لعبارة أو آية مع آية أخرى أو عبارة أخرى وتقف العبارتان أو اآليتـان                  
إن كلمات القرآن الكرمي    . ميزان يف متاثلهما باإلشارة إىل املوضوع نفسه أو إىل عكسه متاما          على كفيت   

تصنف وتصور  بشكل مطابق متاما للواقع الذي توجد فيه هذه املسائل لذلك فاملسألة املكونـة مـن                  
أحدمها عن اآلخر   أما  املسألة املكونة من ركنني حبيث يتميز         . ركنني تتوازن متاما بالنسبة لركين املسألة     

فمثال  قولـه    . فإن كلمات القرآن الكرمي تصورمها  بشكل متوازن من جهة ومتفوق من جهة أخرى             
  :تعاىل
ال يستأذنك الذين يؤمنون باهللا واليوم اآلخر أن جياهدوا بـأمواهلم وأنفسـهم واهللا علـيم                {
  :فسه كلمة يقابلها قوله تعاىل يف املوضوع ن14وهي  ) 44التوبة  (}باملتقني
 }إمنا يستأذنك الذين ال يؤمنون باهللا واليوم اآلخر وارتابت قلوم فهم يف ريبهم يتـرددون              {

  . كلمة كذلك14وهي ) 45التوبة (
 كلمات يقابله اجلواب على ذلك وهـو  7  }وإذا قيل هلم  إتبعوا ما أنزل اهللا     {: ويف قوله تعاىل    

   كلمات أيضا7 وهو }دنا عليه آبائناقالوا بل نتبع ما وج{ قوله تعاىل يف اآلية نفسها 
قال ال  {  كلمات وتتمتها قوله تعاىل      7 }قال سآوي إىل جبل يعصمين من املاء        {ويف قوله تعاىل    

  . كلمات أيضا7 وهي }عاصم اليوم من أمر اهللا
وهكذا يورد عشرات األمثلة على ذلك جلزأين من آية أو آيتني كل منهما حتوي العدد نفسه مـن        

  .تشكالن عنصرين متوازيني من سؤال وإجابة أو من كفيت ميزان ألمرين متناظرين الكلمات و
ذلـك  {وينطبق األمر نفسه يف تعداد احلروف كذلك يف أمثلة أخرى مثال ذلك قولـه تعـاىل                 

 وباحلقيقة أن عدد    "ال ريب فيه    "  حروف كذلك يف قوله تعاىل       8 حروف يقابله    8 حتوي   }الكتاب
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لذلك فإن هذا النوع مـن احلسـاب        .  مع الوزن البالغي والصويت لاللفاظ       احلروف ذو عالقة خفية   
  .واإلحصاء إمنا هو تأكيد يف أحد جوانبه لإلعجاز اللفظي والبالغي للقرآن الكرمي

 فكالمها مكـون    }فقد أطاع اهللا    " وقوله   "من يطع الرسول  {ويشبه ذلك التوازن بني قوله تعاىل       
 }ال تدركه األبصـار   {وكذلك قوله تعاىل    . اقب يف الورود ظاهر    حرف والصلة باملعىن والتع    11من  

فأصلحوا بني  {  وتتمتها   }إمنا املؤمنون إخوة    { حرفا ويف قوله     13 }وهو يدرك األبصار  { وتتمتها  
وهكذا ميكن إيراد  العشرات من العبارات املتوازنة يف أعداد حروفها           .  حرفا 16 وكالمها   }أخويكم  

  .جاوز أحيانا يف اإلختالفات البسيطة مثال على ذلك ونرى الكاتب هنا  يت. 
ففروا إىل اهللا إين لكـم  {بينما  )  حرفا   28 ( }ومن كل شيء خلقنا زوجني لعلكم تذكرون        {

  )حرفا 29 ( }منه نذير مبني
فالثماين وعشرين حرفا مقابل التسع والعشرين ال متثل خلال يف اجلمال والتوازن والتناظر الذي هو               

وهو ذا يسلك سـلوك     . عجاز اجلمايل والبياين رغم عدم تطابق  احلساب العددي متاما           موضوع اإل 
اإلمام النورسي نفسه يف األخذ خبطوات الوصول إىل اإلعجاز من خالل خطوات املالحظة العدديـة               

  .فاجلمال البياين فاإلعجاز
 قد كتب بشكل تقرييب     ويشري اإلمام النورسي يف ذكره لفهرس احلروف القرآنية الذي يقول بأنه            

مث إن أسرار التوافقات تأخذ بنظر اإلعتبار ااميع الكلية ، فالفهرس التقـرييب             ... ليكون مرجعا مؤقتا  
دعاء يبدأ بالتوسل بالبسملة    " (كنـز العرش "كاف لنا والتوافقات املذكورة يف النكات الثالث لدعاء         
حروف القرآن مع ذكر أعدادها يف القـرآن        وبدايات السور القرآنية سورة سورة مث بكل حرف من          

ال تتغري بتغري الكسور وال تفسد تلك التوافقات حىت بتغري ااميع الكبرية مثال سورة الكهف               ) الكرمي
 سورة تتفق يف عدد األلف فإذا ما فقدت احدى السور أو اثنتان منها ذلك العدد األلـف                 39ومعها  

كسور هلا أسرارها فإا مل تفتح أمامنا بعد فتحا جليا ونسأل           فال يفسد ذلك التوافق وهكذا رغم أن ال       
  13)مل أطلع على الفهرس املذكور. (اهللا أن يفتحها لنا وعندها يأخذ الفهرس صورته التحقيقية

 على حساب عدد كلمات وعدد احلروف املكونة آلية معينة حاذفـا منـها              14يعتمد كاتب آخر  
  :مثال ذلك يف قوله تعاىل .  متفرقة املكرر ويبني التوافق يف ذلك بني آيات

أ ،  : هي  (  حرفا خمتلفا      12 كلمات وورد فيها     5 فهي مكونة من     }أن لكم فيه  ملا ختريون       { 
   حرفا17و جمموع  حروفها ) ت ، خ ، ف ، ك، ل ، م ، ن ، ه ، و ، ي 

ع  حرفا أيضـا وجممـو   12 كلمات  وورد فيها        5 مكونة من    }إذهب إىل فرعون إنه طغى      {
   حرفا18حروفها  
 حرفا أيضا وجممـوع     12 كلمات  وورد فيها        5 مكونة من    }فيهما من كل فاكهة زوجان      {

   حرفا19حروفها  
 حرفا يف مثل    29 حرفا وجمموع حروفها     12 كلمات و ورد فيها          5وهكذا  إىل آيات حتوي      

   }ألربك البنات وهلم البنون { قوله تعاىل 
وهكـذا ، وجيـد      ..15 مث   14 حرفا حبذف التكرار مث      13ونة من   مث ينتقل إىل اموعة املك    

ويورد جدوال بترتيب عدد حروف كل . الشواهد لكل جمموعة متدرجة يف آيات من املصحف الكرمي      
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وقد يكون هذا النوع من الظواهر مجاليا أيضا ورمبا ال يثبت أمام الطرق اإلحصائية              . كلمة ضمن اآلية  
.  

  ن الكرميظواهر عددية يف القرآ-3
وقد إهتم بعض الباحثني بالبحث عن ظواهر تتعلق بأرقـام          . يف القرآن الكرمي ذكر ألعداد كثرية       

 19 ،   13 ،   7 ،   6 ،   4 ،   3معينة الحظوا ورودها بشكل ملفت لألنظار ومن هـذه األرقـام            
  .وغريها

ذلـك   بالبحث عن خصائص بعض األعداد يف القرآن الكرمي وألِّفـت يف             15شغف بعض املؤلفني  
   .19 ، 7 ، 3على سبيل املثال ما يتعلق بالرقم . كتب عديدة 

معجزة القرآن العشرين يف كشف سباعية وثالثية أوامر القرآن         : ( جند كتاب  3ففيما خيص الرقم    
شعيب ونوح وصاحل   (  يذكر منها أوامر العبادة يف القرآن الكرمي بلفظ اعبدوا ودعوة األنبياء             16الكرمي

إىل عبادة اهللا بصيغة األمر فقد وردت دعوة األنبياء األربعة ألقوامهم ثالث مـرات            أقوامهم  ) وعيسى  
أما  إبراهيم عليه السالم فقد ورد اخلطاب على لسانه مرة واحدة وعيسى وموسى معـا                . لكل منهم 

  ثالث مرات أخرى لكل منهم كما ورد خطاب الضالني من قريش ثالث مرات 
واعبد ربـك حـىت     {يف قوله تعاىل    : ثالث مرات   ) اعبد   ( ρوورد خطاب اهللا لرسوله حممدا      

وقوله تعـاىل    ) 2: الزمر (}فاعبد اهللا خملصا له الدين      {وقوله تعاىل    ) 99: احلجر  (}يأتيك اليقني 
   ).65: مرمي ( }فاعبده واصطرب لعبادته هل تعلم له مسيا {

ال السباعيات فيذكر عددا منـها      وهكذا ميضي يف تعداد ثالثيات أخرىيف القرآن الكرمي أو يف جم          
  :فمثال

ونبئهم {  و   }ونبئهم عن ضيف إبراهيم   {  و   } نبئ عبادي أين أنا الغفور الرحيم     { :  النبأ مثل   
أنبـؤوين بأمسـاء    {  و   }وقال يا آدم أنبئهم بأمسائهم      {  و   }أن املاء قسمة بينهم كل شرب حمتضر      

نبئنا بتأويله إنا {  و }نبؤين بعلم إن كنتم صادقني أم ما اشتملت عليه أرحام  األنثيني      {  و   }هؤالء  
   }نراك من احملسنني 

وهكذا ميضي بتعداد السباعيات مثل األمر بالسجود للخالق جل وعال وسباعيات أمـر اهلبـوط               
. ρوسباعية أمر أقيموا الصالة وآتو الزكاة بعد النداء وسباعية األمر باألستغفار املوجه إىل رسول اهللا                

الحظات كلها تتجه حنو تلمس اجلمال البياين يف القرآن الكرمي كخطوة بيانية للوصـول إىل               وهذه امل 
  .اإلعجاز على النسق الذي بدأه اإلمام النورسي رمحه اهللا

 حاول بعـض    }عليها تسعة عشر  {   يشار إىل أن اآلية من سورة املدثر        19وفيما بتعلق بالرقم    
وقـد رد علـيهم     .  هو حتد للكفار   19د ا أن إعجاز الرقم      الكتاب احملدثني اإلشارة إىل أن املقصو     

 هو عدد املالئكة املكلفني بنار جهنم كما هـو  19آخرون منكرين ذلك التأويل وأن املقصود بالرقم    
ومل يكتف هؤالء بذلك بل ردوا علـى ذلـك باإلامـات            . قول مجهور املفسرين على مر القرون     
  .ين من ذريعة تقديس البهائيني هلذا الرقم أساسا لذلكوالتجريح بل والتخوين والتكفري متخذ

  فـإن  19مجلة مالحظات عددية تتعلق بالعـدد      ) 16(ومهما يكن فقد الحظ بعض الباحثني       
 باإلتيان ببعض الظـواهر القرآنيـة       19 حرف ، وميضي من يتحمس للعدد        19البسملة مكونة من    
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 19 وإذا ضرب هذا العدد يف الـرقم         6لة هو   حوله فمثال أن  عدد آيات سورة الفاحتة بدون البسم         
 فلـو ضـرب     6 وهو عدد سور القرآن وأن   عدد آيات سورة الناس هو              114كان الناتج هو        

وال خيفـى مـايف   (أي أن أول القرآن وآخره حيدد عدد سوره          . 114 لكان الناتج    19كذلك يف   
  ).ذلك من تكلف

خلـق  . إقرأ باسم ربك الذي خلق      { ه تعاىل   ويشري بعضهم إىل أن أول ما نزل من القرآن  قول          
 وهذه اآليات   }علم اإلنسان ما مل يعلم      . الذي علم بالقلم    . إقرأ وربك األكرم    . اإلنسان من علق    

اليوم أكملـت لكـم   { وإن آخر ما نزل من القرآن هو قوله تعاىل .  كلمة 19اخلمس مكونة من      
وعدد حـروف العبـارة     ) 3: املائدة (} دينا   دينكم وأمتمت عليكم نعميت ورضيت لكم  اإلسالم       

إياك نعبد  { وقوله تعاىل   . حرفا ويف ذلك تكلف ظاهر أيضا        19 يبلغ   }ورضيت لكم اإلسالم دينا   {
 يبلـغ   }إهدنا الصراط املستقيم{  حرفا وكذلك قوله تعاىل 19 يبلغ عدد حروفها     }وإياك نستعني   

  19 حرفا وهي اآليـة          19 يبلغ   }اهللا اإلسالم   الدين عند   {  حرفا أيضا وكذلك قوله تعاىل       19
  . من سورة آل عمران
 حرفا أو تتكرر    19يف تعداد ما ورد من عبارات يف القرآن الكرمي حتوي           ) 11(وميضي بعضهم   

  : مرة مثل أمساء اهللا احلسىن 19
 مـرة   57  و الـرمحن      2× 19 مرة ويسـاوي     38 مرة واحلكيم تكرر     19السميع تكرر   

   .   6 × 19 مرة ويساوي 114  و الرحيم تكرر 3×  19ويساوي  
 فـإن جممـوع     19 والعدد   13تبيان مظاهر اإلعجاز يف العدد      ) 20(كما حاول مؤلف آخر     
  13  يساوي 6 + 7)  الناس(وآخر سورة من القرآن ) الفاحتة(آيات أول سورة من القرآن 

وآخـر  مـا أنـزل        "  ما  مل يعلم      علم اإلنسان ....... إقرأ باسم   " كما أن أول القرآن نزوال        
 ) 281البقرة    ("واتقوا يوما ترجعون فيه إىل اهللا مث توىف كل نفس ما كسبت وهم ال يظلمون                "

 130 يسـاوي      54 + 76 وبذلك يكون    54 وعدد حروف األخرية     76عدد حروف األوىل    
سبقا يف موضع   الحظ اإلختالف يف حتديد آخر ما نزل من القرآن عما ذكر م             ( 10  × 13وهو  
  ) آخر

 معا ، أول سورة يف ترتيب  املصحف املبتدئة باحلروف املقطعة 19 و13ويقرن بعضهم الرقمني   
 × 13 ويساوي     52 وآخرها هي القلم عدد آياا       22 × 13 ويساوي     286هي البقرة آياا    

كلمة  كما أن     19عدد كلماا     ) آخر آية من السورة   (  من سورة املمتحنة     13  كما أن اآلية      4
وإذا قيل هلم آمنوا كما آمن الناس       {  كلمة  هي     19أول آية  قرآنية يف املصحف واليت تتكون من          

 من البقرة،   13 وهي اآلية    }قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء أال إم هم السفهاء ولكن ال يعلمون             
بأعـداد اآليـات يف      على هذه الشاكلة مستعينا      19 و   13وهكذا ميضي يف تعداد ظواهر العددين       

  .السور وأرقام اآليات 
  :احلروف املقطعة يف بدايات السور-4

إختلف أهل التأويل يف احلروف املقطعة اليت يف أوائل بعض سور القرآن وذهب بعضهم إىل أـا                 
وقال مجع كبري من العلماء بل جيب أن يتكلم فيه ونتلمس           . سر اهللا يف القرآن وال جيب أن يتكلم فيها          

وهناك من قال إا تدل على معرفة املدد املستقبلية ، كما ورد يف حديث ضعيف               . 17ائد اليت حتتها  الفو
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 فقال حيي   }ذلك الكتاب ال ريب فيه      . امل  { :وهو يتلو سورة البقرة      ρأن يهودا مروا برسول اهللا      
ن يف ديـن    أفتدخلو. بن أخطب األلف واحدة والالم ثالثون وامليم أربعون فهذه إحدى وسبعون سنة           

نيب مدة ملكه وأجله إحدى وسبعون سنة ، وملا علموا بباقي أحرف املقطعات قالوا تشابه األمر علينا                 
)18.(  

عن اإلنكار على طريقة حسام ذه الطريقة يـدل         ρولو صح احلديث أعاله فإن سكوت النيب        
أجبد هوز  : ساب اجلمل املعروف حب (إال أنه روي عن إبن عباس الزجر عن عد أيب جاد            . على جوازه   

 إىل أنه لو صح احلساب لكان األخذ بكل مـا           19 واحلافظ إبن حجر   18وقد أملح احلافظ إبن كثري    ..) 
  .ورد من حروف مقطعة جمتمعة هو األوىل

على مر القرون بالبحث يف ) الذي أمساهم اإلمام النورسي علماء احلروف( وقد إهتم بعض العلماء 
وا مذاهب شىت يف ذلك وقد مسى اإلمام النورسي احلروف املقطعة بأـا             معاين احلروف املقطعة وذهب   

فإنه ما من حرف منها إال وله سر        " كما أن احلافظ إبن حجر قال عنها        ) 7(حروف الشفرات اإلهلية    
وقد ذهب بعضهم إىل أن هلذه احلروف دالالت غيبية بعضها يتعلق باملستقبل وبعضها            ). 19" (خيصه  

.. قرآن وأساسهم يف ذلك إشارة مطلع سورة الروم إىل غلبة الروم كما مر ذكره أعاله             يتعلق بإعجاز ال  
ويالحظ أن الكتابات القدمية حول احلروف املقطعة والدراسات الرقمية حول الفاظ القـرآن الكـرمي      

  )بشكل عام... أجبد هوز( كانت كلها باستخدام حساب اجلمل 
فعدد سور القرآن اليت بـدأت ـا  هـذه      ) . 11(وقد حظي املوضوع بإهتمام احملدثني كذلك     

 سورة وهو عدد حروف اللغة العربية وعدد احلروف املفردة يف السور اليت بدأت ا  29احلروف يبلغ 
. إقرأ باسم ربك الذي خلق {  وهو عدد حروف أول مخس آيات أنزلت من القرآن الكرمي 78يبلغ 

   }علم اإلنسان ما مل يعلم .  الذي علم بالقلم .إقرأ وربك األكرم . خلق اإلنسان من علق 
اللتني تبتدئان باحلرف ق مـن احلـروف        ) ق والشورى (اىل أن السورتني    )16(وأشار أخرون   

وكذلك سـورة    ) 3 مضروبا يف    19وهو يساوي   ( مرة   57املقطعة   حتوي كل منهما احلرف ق         
رة الشورى تزيد يف الطول عـن   مرة وحيث أن سو57حتويه ) اليت تبتدئ بـ حم عسق    ( الشورى  

كما . سورة ق بأكثر من الضعف يبدو  بوضوح تفوق احلرف ق يف سورة ق على كل سور القرآن                   
كما أن سورة القلم    .   وهو عدد سور القرآن       114أن جمموع حرف القاف يف السورتني يساوي            

 احلروف جيب أخذها جمتمعة     متفوقة يف حرف النون باألخذ  باإلعتبار أن كل السور اليت تبتدئ بنفس            
وهكذا جيد املؤلف الذي استعمل احلاسب اإللكتروين يف هذا املوضوع ألول مـرة الكـثري مـن                 . 

  .العالقات خاصة فيما يتعلق بالسور اليت تبتدئ باحلروف املقطعة
على مجيع )  ألن بداية  األوىل ص والثانية آملص( أما سورتا ص واألعراف فمتفوقتان باحلرف ص        

وكذلك تعامل السـور الـيت      . لسور بشرط أن  حتسبا سوية وهاتان السورتني كان نزوهلما متعاقبا            ا
  )16(حتوي البداية نفسها سوية 

  :ظواهر رقمية أخرى-5
 بإظهار اإلعجاز الرقمي للقرآن من خالل ترتيب سوره حيث قسمها إىل سور             20اهتم كاتب آخر  

حف مث عاد فقسمها إىل سور عدد آياا زوجية وسـور           زوجية الترتيب وسور فردية الترتيب يف املص      
                         

 37اجلزء األول صفحة : بريوت -دار اجليل _ لحافظ إبن كثري الدمشقي  تفسري القرآن العظيم ل-18

 352 صفحة 11اجلزء :  إبن حجر العسقالين - فتح الباري يف شرح صحيح البخاري -19

 1994 الزرقاء - دار الفكر للنشر والتوزيع - عبداهللا جلغوم - أسرار ترتيب القرآن  -20
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عدد آياا فردية مث حاول من خالل إجياد عالقات رياضية أن يثبت أن ترتيب السور وتقسـيمها إىل                  
عدد من اآليات كما مثبت يف املصاحف املتداولة  اليوم حيوي على إعجاز عددي وقد دافع عن هذه                  

  . قراء يف حتديد عدد آيات كثري من السورالعالقات رغم وجود اختالفات بني ال
 سورة ويف النصف الثاين      28فقد وجد أن السور الزوجية الترتيب يف النصف األول من القرآن              

 يف النصف   28 يف النصف األول من القرآن و      27 سورة والسور الفردية الترتيب  بالعكس أي         29
  .الثاين 

ذه الظواهر موجودة يف أرقام اآليات وأعـدادها يف     وهو بذلك حياول أن يعود فيقول مبا أن كل ه         
بقـرآءة  ( السور لذلك فإن عدد آيات السور يف املصاحف املوجود يف املشرق من البالد اإلسـالمية                

هي الصحيحة وما عداها غري صحيح متناسيا أن أعـداد اآليـات يف املصـاحف          ) حفص عن عاصم  
خمتلفة يف أعداد اآليات وهو بذلك يظن بأنـه         ) م  بقرآءة ورش عن عاص   (املوجودة يف املغرب العريب     

  .يستطيع مجع األمة حول حتديد أعداد اآليات يف السور ذا النسق من احلساب
  :الطرق اإلحصائية العلمية وظاهرة اإلعجاز الرقمي يف القرآن الكرمي-6

إحصـائي  إن من املعروف لدى العاملني يف حقل اإلحصاء أن الكثري من الظواهر تتوزع بشكل                
يعرف بالتوزيع الطبيعي أي أن يكون هناك تركيز للظاهرة يف موضوع معني وتقل كلما كان هنـاك                 

  .ابتعاد عن هذا املوقع وإذا مل يكن هناك توزيع طبيعي فهناك توزيع من نسق معني 
إن الكثري ممن قام بدراسات الظواهر الرقمية يف القرآن الكرمي غري متخصصني باإلحصاء ولـيس               

لذلك فهم قد وجدوا بعض الظواهر  وحاولوا منـها أن يثبتـوا             .هم فكرة عن التوزيع اإلحصائي      لدي
  اإلعجاز بينما الظواهر القرآنية قد تعين مجاال وتناسقا 

  . واجلمال من صفات القرآن دون اختالف 
قاموا إال أم . لقد وجد بعض الباحثني ظواهر متفرقة قد تعين إشارات رقمية ذات إعجاز حقيقي       

مبحاولة تعميم تلك الظواهر فوجدوها أقل انطباقا مما حدى م إىل تربير ذلك بأسباب أقل وضوحا مما               
  .أظفى مقدارا من التكلف على أحباثهم 

إن من يعرف اإلحصاء بشكل دقيق قد يتقدم فيشكك يف أسس عمل أمثال هؤالء احلريصني على                
ضيع اإلشارات والومضات احلقيقية من اإلعجاز الذي       إثبات اإلعجاز فينتهي املوضوع من أساسه  وت       

هذا من جهة ومن جهة أخرى فقـد تصـدى حملاربـة ظـاهرة              . ال ميكن دحضه بأساليب إحصائية    
اإلعجازالرقمي يف القرآن بعض العلماء  على أساس أنه ليس هناك تقديس لألرقام يف اإلسالم مما أدى                 

 أحيانا لبعض من عمل يف حقل اإلعجـاز الرقمـي يف            إىل التشكيك والتبديع والتفسيق بل والتكفري     
  .القرآن

 من كل   % 5 ومضاعفاته ، فهي  تشكل حوايل          19ولنأخذ مثاال على ذلك فيما خيص العدد        
لذلك يتوقع إحصائيا أن يكون  ) . 1/19 من كل مائة تساوي تقريبا       5( األعداد الصحيحة املعروفة    

مـن ناحيـة نظريـة       (19د آياا يقبل القسمة علـى        سور عد  5بني كل مائة سورة مثال  هناك        
 مبقـدار   % 5 عـن    19أما إذا زاد عدد السور اليت يقبل عدد آياا القسمة علـى             ).  اإلحتماالت

أم أن يكون هنـاك     .  متفوق   19فعند ذلك ميكن القول أن العدد       )  مثال %20كأن يبلغ   (حمسوس  
 فال ميكن بـأي حـال مـن         19قسمة على    سورة يقبل عدد آياا ال     114سورتان فقط من بني     

  ) .بل ورمبا ميكن أن يدعى بأنه رقم مغمور وليس متفوقا (19األحوال اإلدعاء بتفوق العدد 
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 الذي هو رقم مقدس عند البهائيني أساسا للهجوم على كل من ذكـر              19ولقد اختذ من الرقم     
  ظواهر تتعلق ذا الرقم بالقرآن

  .له فيما سبق  مل يسلم من اهلجوم أيضاكما أن حساب اجلمل الذي أشرنا 
  : استخدام احلساب من آيات قرآنية  يف التنبؤ بأحداث قادمة -7

إشارت اآليات من مطلع سورة الروم إىل غلبة الروم على الفرس يف بضع سنني وقد حتقق ذلـك                  
ن وصـول   وفرح املؤمنون بنصر اهللا وحتققت نبوأة القرآن الكرمي حيث كـا           ρفعال يف زمن الرسول     

  .خرب ذلك اإلنتصار يوم انتصار املسلمني يف معركة بدر ففرح املؤمنون بنصر اهللا يومئذ
وقد علمت أن لإلمام النورسي كتابات تشري إىل تفاؤله نتيجة توافق بعض األرقام وإستنباطه أمورا               

ها كوا باللغة   مستقبلية من هذا التوافق فيما خيصه أو خيص مجاعة النور ولكن مل أستطع األطالع علي              
  .التركية ومل تترجم إىل العربية

وقد أشرنا فيما سبق اىل أن بعضا من العلماء فيما سبق قد أشار اىل أمور مستقبلية مستنبطا إياها                  
من حسابات تتعلق بفواتح السور املقطعة ،ومن بني املؤلفني احملدثني من أشار اىل شيئ من ذلك منها                 

 مدعني أن ذلك يشري اىل أنه        1974 القرآن الكرمي تشري اىل  عام        حسابات  للجمل لبعض آيات من     
أول عام انتشر فيه اإلعجاز الرقمي للقرآن على أنه عام مشار إليه يف القرآن الكرمي وقام آخرون بالتنبؤ                

  . يف حسابات أخرى2022بزوال دولة اليهود يف 
رجو أن ال يكون هناك  إمث على مـن          إن كافة احلسابات واألقاويل يف هذا اال هي أمور ظنية ن          

توقف عندها وال على من صدقها وهي ال تدخل يف أمور العقيدة وال ينبغي أن جتر اىل جدل وال ينبغي 
فكان يعجبه الفأل    ρأما التفاؤل بتوافق بعض األمور فهي من سنن الرسول          . اإلتكال عليها يف عمل     

كون إمسه ( ن عمرو قدم للتفاوض يف صلح احلديبية احلسن فقد ورد أنه تفاءل عندما عرف أن سهيل ب   
وال مانع من أن يتفاءل املسلم بتوافق عدد ما أو إسم ما أو حدث ما فذلك متفق مع السـنة    ) . سهيل
  .   فإن حتقق اخلري فبها ونعمت وإال فاألمر بيد اهللا وليس يف ذلك من ضري. النبوية
  :اخلالصة-8

 يف جمال اإلعجاز العددي يف القرآن الكرمي، خنلص إىل مجلـة            من جممل ما قدمنا حول احملاوالت     
  :أمور منها
اإلشارات الرقمية يف القرآن الكرمي باب مفتوح للبحث وقد جيد يف كل باحث ما يوافق ذوقه                ) 1

وكل ذلك . أو أمنيته وقد يستنتج بعض التوافقات والظواهر وقد يراها ظاهرة فريدة وقد يقنع ا غريه         
 أنه جيب أن يعترب ذلك من املسائل الظنية وال تنسم بصفة القطع بأي حال من األحوال ما مل    مفتوح اال 

  . تكن معززة بنتائج مستندة اىل قواعد رياضية وإحصائية رصينة  
الرجوع إىل الرسم العثماين ضروري عند أخذ أعداد احلروف والكلمـات القرآنيـة بنظـر               ) 2
  . اإلعتبار
فال جيوز اإلستناد اىل أمور خمتلـف       .عوى اإلعجاز متواترا ال خالف فيه       أن يكون املستند لد   ) 3

فالبسملة إختلف فيها هل هي آية من كل سورة أم من الفاحتة فقط   . فيها مثل  عدد آيات بعض السور      
وهذا اإلختالف ليس ثانويا بني من اهتم بأعداد اآليات         . أم هي بعض سورة من سورة النمل فحسب       

وهو خالف يعتد   ) كأيب حنيفة والشافعي رضي اهللا عنهما     (و اختالف بني أئمة الفقه      من العلماء بل ه   
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به مما يعين أن عدد آيات السور أمر خمتلف فيه وليس متواترا واختيار تعداد معني ألعداد اآليات جائز                  
  .ولكن ال يعطي أية داللة إعجاز إذا كان العدد خمتلفا فيه

كما أن القراءات القرآنية املتواترة جيب أخذها بنظر      .  التواتر   إن كل الدراسات جيب أن تستند إىل      
فالتفوق العددي وفق قراءة ال يعطي مدلوال لدى من يقرأ بقراءة أخرى كما أنه ال يعطـي                 . اإلعتبار

  .دليال بأن تلك القراءة وحدها صحيحة وغريها غري صحيح
رمي يتأكد وجود  إعجاز رقمـي يف        من جممل موضوع الدراسات العددية املتعلقة بالقرآن الك       ) 4

القرآن وإن ما يقدمه باحث واحد من قليل من احلقائق قد يضاف إىل ما يقدمه غريه فتتكون ثروة يف                   
لذلك فاملوضوع ال يزال حديث النشأة وحيتاج إىل املزيد مـن البحـث             . هذا اال على مر السنني      

  . أكله بشكل راسخ والتقصي وقد يستغرق سنوات طويلة قبل أن ينضج ويؤيت
إن كل حبث إلثبات إعجاز رقمي يتعلق بعدد معني جيب مقارنته بأرقام أخرى قريبـة مـن                 ) 5
 8 و   6 متفوق جيب أن تتم حماوالت مشاة للـرقمني          7فعند بذل جهد إلثبات أن الرقم       . مستواه  

ن الرقمني احمليطني    متفوقا بشكل ملموس على كل م      7مث بعد ذلك يتقرر إن كان الرقم        . القريبني منه 
  .وعند ذلك فقط يكون إستنتاج اإلعجاز يف رقم معني راسخا. به أم ال 
إن النهج الذي سار عليه اإلمام النورسي يف الوصول إىل إثبات اإلعجاز من خالل اجلمـال                ) 6

البياين للقرآن يبدو أسلم الطرق يف هذا اال بالوقت احلاضر وهو خياطب الشعور والضـمري  كمـا                  
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