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 واإلعجاز العددي اإلعجاز بالصرفةبشبهة القول 
المعاصرين الذين تأثروا بالمدرسة  بعضطائفة من المعتزلة و  ى ىذا النوع من اإلعجازذىب إل

شر عن العقمية في الصفات والكالم، قالوا: إنَّ اإلعجاز في القرآن إنما ىو بصرف الب
ال فالعرب قادر  ضتو، فيذا الصرف ىو ِرُفوا عن معار لكنيم صُ  ،عمى معارضتو ونمعارضتو، وا 

وىذا الصرف البد أن يكون  أن يصرفيم جميعًا عن معارضتو. ،عز وجل، ال يمكن  بقدرة اهلل
 إبراىيم بن سيار الّنّظام.أول من قال بيا: و  من قوة َتْمِمُك ىؤالء جميعا وىي قوة اهلل عز وجل.

 :مهمين دليمينب ضنقوهذا القول ي
 معي نقمي من القرآن:الدليل األول س -1
نُس َواْلِجنُّ َعَمى َأْن َيْأُتوا ِبِمْثِل َىَذا اْلُقْرآِن اَل َيْأُتوَن ِبِمْثِمِو : قولو فيو    ُقْل َلِئْن اْجَتَمَعِت اإْلِ

، فاهلل عز وجل أْثَبَت َأنَّ اإلنس والجن لو اجتمعت عمى أْن َوَلْو َكاَن َبْعُضُيْم ِلَبْعٍض َظِييًرا
بمثل ىذا القرآن وصار بعضيم لبعض ُمعينًا في اإلتيان بمثل ىذا القرآن إنيم لن يأتوا تأتي 

بمثمو، وىذا إثبات لقدرتيم عمى ذلك؛ ألنَّ اجتماعيم مع سمب القدرة عنيم بمنزلة اجتماع 
األموات لتحصيل شيء من األشياء. لكنيم سيعجزون مع ُقَدِرتيم التي ستجتمع وسيكون 

ًا عمى المعارضة، وىذه اآلية ىي التي احتج بيا المعتزلة عمى إعجاز بعضيم لبعض معين
ْرَفْة.  القرآن، ففييا الدليل ضدىم عمى بطالن الصَّ

أنَّ األمة أجمعت من جميع الفرق والمذاىب أنَّ أما الدليل الثاني وهو الدليل العقمي:  -2
فال يقال إعجاز اهلل بالقرآن، ، القرآن وال يضاف إلى اهلل عز وجلاإلعجاز ُيْنَسْب ويضاف إلى 

نما يقال باتفاق الجميع وبال خالف ىو إعجاز القرآن.  وا 
فإضافة اإلعجاز إلى القرآن تدل عمى أنَّ القرآن ُمْعِجٌز في نفسو، وليس اإلعجاز من اهلل بصفة 

يكون القدرة. ألننا لو قمنا اإلعجاز إعجاز اهلل بقدرتو الناس عن اإلتيان بمثل ىذا القرآن، ف
اإلعجاز بأمر خارج عن القرآن. فمما أجمعت األمة من جميع الفئات والمذاىب عمى أّن 

اإلعجاز وْصٌف لمقرآن عممنا ُبطالن أن يكون اإلعجاز صفة لقدرة اهلل عز وجل؛ ألنّْ من قال 
و دليل بالصرفة بأنّْ اهلل سمبيم القدرة ىذا راِجٌع إلى صفة القدرة وىذه صفة ربوبية. وىذا الشك أن

 قوي في إبطال قول ىؤالء.
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ليذا المعتزلة المتأخرون ذىبوا عمى خالف قول المتقدمين في اإلعجاز بالصرفة؛ ألنَّ قوليم ال 
 ولمعمماء ردود أخرى عمى القول بالصرفة منها:يستقيم ال نقاًل وال عقاًل. 

وكاتب وشاعر  لو جازت الصرفة لما كان ىناك تفاوت بين كالم وكالم وقوق وقول وكاتب -ٔ
وشاعر ولصح لكل ناطق ان يباري في كالمو الخطب البميغة والرسائل الفريدة والمعمقات 

 الخالدة وىذا غير سائغ.
لو جازت الصرفة حين نزول القرآن لما جاز الصرف قبل نزولو كون الجاىمية لم يتحدوه  -ٕ

 .اىمية، أو أن يخرجوا لنا قرآنًا من تأليف عرب الجفبطل القول بالصرفة
نما منعت بالصرفة لما أصبح الكالم معجزًا ولما كان لو -ٖ ثم لو كانت المعارضة حاصمة وا 

فضل عمى غيره في نفسو، قال الباقالني: القول بالصرفة يعني ان الكل قادرون عمى اإلتيان 
نما يتأخرون لعدم العمم بوجو ترتيب لو عمموه لوصموا إليو، وىذا مستحيل عمييم.  بمثمو وا 

فساد القول بالصرفة يضاف إليو فساد آخر وىو: زوال اإلعجاز بزوال زمن التحدي، وقد  -ٗ
 زال زمن التحدي وبقي اإلعجاز القرآني موجودًا، مما يدل أنو معجز.

 في القرآن الكريم اإلعجاز العددي أو الرقمي
لتي يعجز أي اإلعجاز العددي يتمثل في موافقات في تكرار بعض األلفاظ المتقابمة، ا      

مخموق عمى مراعاتيا مسبقا في صياغة نص بيذا الطول والتنوع، ويستحيل أن يتحقق بمجرد 
، والتناسق لكممات المتوافقة وغير المتوافقةوىذا التوازن المتساوي بين ا الصدفة المحضة،

لالنتباه المقصود بين اآليات، وبيذا التماثل العددي والتكرار الرقمي الموجود فيو يكون ممفتا 
مرة بصيغيا المختمفة(، والدنيا  ٛٛومن ذلك ورود ذكر الشياطين والمالئكة ) داعيا لتدبر آياتو،

مرة بمشتقاتيا(، والقرآن والوحي واإلسالم  ٓٛٔمرة( والسيئات والصالحات ) ٘ٔٔواآلخرة )
المحدثين  وىذا المون من ألوان االعجاز قال بو بعض الباحثينمرة لكُل منيا(. ٓٚبمشتقاتيا )

وقد تبين أن القرآن لم يأت بشي إال ولو مقدار وحساب يعجز عن اإلتيان بو أي مخموق مما 
ىذا ما نجده في قصة أصحاب الكيف، فجميعنا يعمم  ،يدل أن الذي جاء بو ىو العميم الخبير

سنوات. وىذا بنص القرآن الكريم، والسؤال: ىل  ٜٖٓبأن أصحاب الكيف قد لبثوا في كيفيم 
نالك عالقة بين عدد السنوات التي لبثيا أصحاب الكيف، وبين عدد كممات النص القرآني؟ ى



                                                     -3- أ.م.د.قدور أحمد الثامر       رآن./ قسم عموم الق كمية التربية/القائم /جامعة األنبار 

 

وبما أننا نستدّل عمى الزمن بالكممة فال بد أن نبدأ وننتيي بكممة تدل عمى زمن. وبما أننا نريد 
منذ أن نعرف مدة ما )لبثوا( إذن فالسّر يكمن في ىذه الكممة. فمو تأممنا النص القرآني الكريم 

يا، فإننا نجد أن اإلشارة القرآنية الزمنية تبدأ بكممة )لبثوا( وتنتيي بداية القصة وحتى نيايت
بالكممة ذاتيا، أي كممة)لبثوا(. والعجيب جدًا أننا إذا قمنا بعّد الكممات مع عد واو العطف كممة 

 ٜٖٓمستقمة، من كممة )لبثوا( األولى وحتى كممة )لبثوا( األخيرة، فسوف نجد بالتمام والكمال 
إذن البعد الزمني لمكممات القرآنية بدأ  ،د السنوات التي لبثيا أصحاب الكيف!!!كممات بعد

بكممة )لبثوا( وانتيى بكممة )لبثوا(، وجاء عدد الكممات من الكممة األولى وحتى األخيرة مساويًا 
 لمزمن الذي لبثو أصحاب الكيف.

مى عدد الزبانية التسعة قال بعضيم: إن عدد حروف بسم اهلل الرحمن الرحيم تسعة عشر عو     
  .عشر

ياك نستعين تتألف من ـ إياك نعب  .حرفا ٜٔد وا 
 مرة أغمبيا في حرف الميم. ٜٔـ عندما نقرأ سورة الفاتحة تمتقي الشفتان مع بعضيما 

 من مضاعفاتو. ٖ=  ٜٔ÷  ٚ٘أي  ٚ٘ـ وردت كممة الرحمن في القرآن الكريم 
مرة كذا عدد سور القرآن وىذا الرقم يقبل القسمة  ٗٔٔـ وردت كممة الرحيم في القرآن الكريم 

 ٜٔأي من مضاعفات العدد  ٙ=  ٜٔ÷  ٗٔٔأي  ٜٔعمى العدد 
 ـ غزوة بدر كانت عمى رأس تسعة عشر شيرا من اليجرة في رمضان.

 .ٜٔـ عدد خزنة جينم 
 .آية ٜٔتتكون من ـ سورة العمق 

 ٕٖٗ=  ٛٔ×  ٜٔة أي كمم ٕٖٗـ عدد الكممات بين البسممتين في سورة النمل 
 أي من مضاعفاتو. ٚ٘=  ٘ٔ×  ٜٔمرة أي  ٚ٘ـ ورد حرف القاف في سورة ق 

 مرة أيضا. ٚ٘ـ ورد حرف القاف في سورة الشورى 
 ٙ=  ٜٔ÷ ٗٔٔمرة أي  ٗٔٔـ ومجموع تكرار حرف القاف في ىاتين السورتين 

 ٜٔأي من مضاعفات العدد 
 أي: ٜٔعندنا أنيا من مضاعفات الرقم  ـ إذا رصفنا أرقام آيات سورة الفاتحة نتج
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 ٜٕ٘ٛٓٗ=  ٜٔ÷  ٕٖٔٗ٘ٙٚإذن الرقم ىو  ٚ ٙ ٘ ٗ ٖ ٕ ٔ
حرفا إذا عكسنا ىذا الرقم يتبين لنا أنو من مضاعفات الرقم  ٜٖٔـ عدد حروف سورة الفاتحة 

 ٜٗ=  ٜٔ÷  ٖٜٔأي  ٜٔ
 اإلعجاز العددي في الرقم سبعة من سورة الفاتحة:

لت من فوق سبع ، تنجي من أبواب النار السبع ، وذكر فييا كل ىي السبع المثاني ، نز 
 األحرف العربية إال سبع.

 األحرف العربية السبعة التي لم تذكر في سورة الفاتحة ىي : ث ، ج ، خ ، ز ، ش ، ظ ، ف
قال بعض العمماء: ربما دل حرف الثاء عمى الثبور ، وحرف الجيم عمى جينم ، وحرف الخاء 

، وحرف الشين عمى شييق جينم ، وحرف الظاء وحرف الزاي عمى زفير جينملخزي ، عمى ا
آيات فاتحة الكتاب سبع وأبواب النيران سبع فمن  .، وحرف الفاء عمى الفراق والنفاقعمى لظى

 فتح لسانو بقراءتيا غمقت عنو األبواب السبع.
ء اهلل الحسنى في سورة من أسما ٚوقد ذكرنا بأنو تم ذكر  .تتألف كممة الفاتحة من سبعة أحرف
 ٚ÷  ٕٗحرفا وىي من مضاعفات العدد سبعة أي  ٕٗالفاتحة ومجموع حروف ىذه األسماء 

 =ٙ 
 .ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم :قال 

 وقد استنبط العمماء من هذه اآلية عدة أمور:
 : السبع المثاني.ـ اسم من أسماء سورة الفاتحة وىؤ
 : القرآن العظيم.أسماء سورة الفاتحة وىوـ اسم من ٕ
 .اشتممت ىذه اآلية عمى سبع كممات ـٖ
 .مثاني في ىذه اآلية من سبعة أحرفـ تكونت كممة الٗ
 ـ المشار إليو في ىذه اآلية ىي سورة الفاتحة الشتماليا عمى سبع آيات.٘
 ٖ= ٜٕ÷  ٚٛحة أي ثالثة أضعاف كممات سورة الفات ٚٛـ رقم ىذه اآلية من سورة الحجر ٙ
 أي ثالثة أضعاف عدد األحرف المقطعة في أوائل السور ٚٛـ رقم ىذه اآلية من سورة الحجر ٚ

 ــ وذكر العمماء في معنى كممة السبع المثاني في اسم سورة الفاتحة:
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 .قيل: ألنيا سبع آيات
 .نى أي تعاد في الركعة تمو الركعةقيل: ألنيا تث

 .زل عمى أحد قبميا ذخرا ليا ونوراة فمم تنقيل: ألنيا استثنيت ليذه األم
 وفي الختام أشير إلى الوسام األعظم لسورة الفاتحة قال رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم :
حة ) لو أن فاتحة الكتاب جعمت في كفة الميزان وجعل القرآن في الكفة األخرى لفضمت فات

 .الكتاب عمى القرآن سبع مرات (
ف المسمم استخراج بعض العالقات الرقمية في كتاب اهلل بدافع الحماسة، ولكن ال ينبغي أن يتكم

وكتاب اهلل فيو من المعجزات والحقائق ما ىو ظاىر بال تكمف، فقد أخبرنا القرآن عن أحداث 
 من الغيب ماضية، وأحداث من الغيب آتية.

ناس اليوم فيو بين واإلعجاز العددي أمر لم يتطرق لبحثو السابقون من العمماء، وقد انقسم ال
 مثبت وناٍف، ونحن نذكر بعض الضوابط التي ال بد منيا لمخوض في ىذا األمر.

 أواًل: موافقة الرسم القرآني.
ثانيًا: أن يكون استنباط اإلعجاز العددي موافقًا لمطرق اإلحصائية العممية الدقيقة دون تكمف أو 

 تدليس.
 وترك القراءات الشاذة.ثالثًا: االعتماد عمى القراءات المتواترة، 

 رابعًا: أن يظير وجو اإلعجاز في تمك األعداد بحيث يعجز البشر عن فعل مثميا لو أرادوا.
 واهلل أعمم.     والذي نراه ىو أن أكثر ما كتب في اإلعجاز العددي ال ينضبط بيذه الضوابط.

 


