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 على طريق التهافت إشارات، :تمهيدال
 

 

  و اًلت اإلشاُات

" 9" تتشكل الكي بحط االجتااليط )االحقاحيط(  دن  بقداد  تقدادة   *

تضدان   ،جااليدط وفرديط ،صدححي ات وتتوب اما الكي بحط كاصالح 

 دع   ،حفقدها ولهبيتهدا  الدادة احتاجهدا   و ،استاراُيط مذه الكي بحط

د  تقدا ة  لك  َشد طريقدط تَ ودي دا يكي  ط كاتغير الهبي التأكيا لنأ 

                                                                      لدددددديس كجددددددبمر  حددددددادي  ابددددددت  و ،األبقدددددداد

لنكي بحددددط  البقددددا الققا دددداي يتفالددددل و*يتشدددداُ  

لتشدكيل    بقداد  ردرى  و البقا القنادي ط(  ع االجتااليط)االحقاحي

الروحيددط لهددذه والققنيددط والفقاليددات القضددبيط  الددادة احتدداج و

 " 2"االجتااليط االحقاحيطالكي بحط 

البقدا القنادي لنكي بحدط    و* ا ط فروق بدين البقدا الققا داي    

  واًلت االجتااليط االحقاحيط   هات

بيدط  شدتركط   إلأ  رجقيط  بضبليط تجري البقا القناييقت ا 

 ،بدرامين و نز ط لنبشدر فدي حداود  اتقا  دط  دن قدرا ن        ،(3)

بغدض  و ،الاجتاعوذلك بغض ال ظر لن اإلرتحفات بين الفرد  و

إلدأ   البقدا الققا داي  بي ادا يقدت ا     ،ُاالحكاو ال ظر لن القببل

االياددان وقا اددط لنددأ اإلرتيدداُ   ،(4 رجقيددط لقايددط ف)بيددط) 

  يباليهاو نز ط لان يؤ ن بها  ،)بالغي (

التجريد   وتكبن في تبفر قدرا ن اال بدات    برماحي ط القنبط احيًات

تكدبن   برماحيط الققا ابي اا  ،"يقينوغيط لنبصبل إلأ "حقا ق ب
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سدنب  ايجدابي   وقديم  وتصبُات بشكل  تها صححيَ وتها حيبيَ في 

فبرمان  الققا ا ال يدتم بدأدوات    ،الجاالات الاؤ  ط بهاولألفراد 

لديس فدي ذلدك إشداُة     و ،التجربدط وييس القندم   قدا و قايير و

  الاؤ  ين بهاواحتقاص  ن شأن الققا ا  و  ،لقصبُ

مدي  اجابدات حدبل قضدايا    وبتقايم تصبُات تهتم الققا ا   الثًات

 -لاط تبفر القدرا ن الكافيدط  ول قص  –راُج إمتااط القنبط لادة 

بتقدايم  كدذلك  تهدتم  و ،لالم  ابقا الادبت وكاباضيع الابت 

لألفددراد   - وتددبى إيجددابي وغالبددًا ذ -حفقددي افز حددودلددم 

  القجز االحقاحيوالجاالات في حاالت الكر  و

البقدا  واالرتحفات بين البقا الققا داي  و*إن إدُا  مذه الفروق 

ضداان  وم ضدروُي لدتفه    االحقداحيط  القناي لنكي بحط االجتااليط 

كددذلك لت ددبير صددححيات الكي بحددط  و،ط كددح البقاينحيبي دد

  اليط االحقاحيط ككلاالجتا

 ن و،اي لكي بحط اجتااليط  دا *إن  ن  ظامر قصبُ البقا الققا 

 واولط الاؤ  ين بها جقنهدا  ب ظامر الفهم القاصر ألي لقياة م

- ي  واولط َلن َاَ تةَهدا   ،ًا "بالاق أ الخاص لنقنم "َان تصيرما  لةو

كاصد نح   ليس الاقصبد بالَقن َاَ دط القنااحيدط  و - ي جقنها لةن َاًا 

  سياسي  قتقر

*دلاوى االلجاز القنادي  القدادي لنكتد  الاقا سدط بشدكل لداط       

التبداس فدي فهدم البقدا الققا داي      وقصدبُ  ر لدن  بة ةَقت وى بَ َوَتَت

  ها له ااُستةولنكي بحط االجتااليط 

 - رتتدأ  َ ور تدؤ  ة  -*تتفالل  بقاد الكي بحط االجتااليط  دع بقضدها  

الاصدالح  وبيدط مدذه الكي بحدط    تقكس في الاوصدنط دُجدط حي  ل
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تاثيل لنأ ذلدك  وسألرض كاثال و ،الصححيات التي تقرضهاو

 تالبقا القنايولنأ البقا الققا اي  تأ ير البقا الز  يفي 

لنبقددا  البسدد أ حضددبُا  كبددروالقصددبُ القاياددط  شددهات**

حيدث ح ظدر    ،بالاقاُحدط الاجتاقدات  والققا اي في حياة األفدراد  

ن ب ةَكد ا َكولنشدرلي ط القياسديط    كاصاُ واسعبلنأ حولنققياة 

م كدذلك تقن  د  و،اُتبِ حشدأة الكثيدر  دن القنبط   و،يدط لنهب باُز

تدم  و،آحذا  بتنبيدط احتياجدات لقا ايدط  قي دط     الكتابط والقراءة 

  ح اتده وفقداً  وواسع تقييا البوث  القنادي  بلنأ حووكذلك 

ر تفقدي  باالضدافط إلدأ    ،ضبابِ ذات طبيقط لقا ايدط وهات لتبج  

الظبامر ال بيقيط في إطاُ البقا الققا اي لنكي بحط كبايل لدن  

ألن  البقددا الققا دداي كددان  كثددر حضددبُا   و ،البقددا القناددي

لنبوث لدن   نو ط لم يكن  ن حاجط ،بشكل لاط قا ًا  لنأ و،آحذا 

  لادي لنكت  الاقا سطواز لناي  الج

القندم  ح ظر إلدأ   سياق الوضاُة القربيط االسح يط فقافي *   ا *

 ندق لفد    ي كان لادة  ا و ،بأل التقريف كارادل لنقنم الاي ي

حجدا  و  الباحثين في الشدأن الققا داي   والقالم لنأ ُجال الاين 

 كبدر لنتقنديم    في التدرا  القربدي االسدح ي حضدبُاً    كذلك 

التددأليف فددي "القنددبط الاي يددط"  قاُحددط بددالقنبط    والبوددث و

حضدداُات سددابقط وي قددو  مددذا لنددأ  جتاقددات و ،"الاحيبيددط"

   زا  ط لهاو

االكتشدفات  والثدبُة الصد اليط   و ع بدا  القصدبُ الوايثدط    **

لقنادي يوضدر بقدبة    القنايط الكبرى في الغدر   ردذت البقدا ا   

أ  ن م دا   دن   حتد  ،في تنك الاجتاقات يوظأ بامتااط  كبرو
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)ا شدي)ا فشدي  و ،"لصر القندم" تقايط   طنق لنأ القصر الوايث 

فدي الاجتاقدات الغربيدط فدي التراجددع       ردذت البقدا الققا داي   

إضد ر الاؤسقدط     دع صدراش شدايا    رافق ذلدك  تقا و ،ال قبي

ط فهم  كثر حيبيَ د ت بير و ،إلأ إصحح حفقهاالاي يط "الك يقط" 

ي أى ب فقده  كثدر لدن التدار ل فدي القندم       لنققياة الاقيويط 

الاقاصدرين   ن القناداء   لم يقا رنفاء غالينباو،الخاصط شؤوحهو

التقييددا فددي البوددث القناددي  ون لاودداكم التفتدديش يخضددقب

آُا هم تتقاُض  ع الكتدا  الاقدا س   ولكبن إكتشافاتهم ،الكتابطو

 "؟!"الققياة الصويوطو

باايط و،باايدط القدرن القشدرين   والقرن التاسع لشر في  وارر **

فبج)ت الاجتاقات القربيط االسدح يط بدالت بُ   ،االحتكا  بالغر 

كبحهدا  صدبوت فدي حالدط     و ، ن الغدر   البافا التق يوالقناي 

كدان التوداي   و ،الغدر    دع  بالاقاُحدط  فدبات حضداُي  و ررتأ

في  باكبط الت دبُ الوضداُي   بالوقيقي   اط مذه الاجتاقات م

ت ايط ت ايط التفكير القناي في مذه الاجتاقات بغيط و ،الاتقاُش

 توقيق  جتاع الاقرفط وقاُاتها 

 دن الافتدرض  ن تقادل     كدان  ،  اط مذا التوا ي الوضداُي **

لقربيددط االسددح يط إلددأ ت ايددط البقددا القناددي فددي االاجتاقددات 

 ن تقاا إلدأ تجداوز القصدبُ الدذي يقتدري البقدا       و ،كي بحتها

لكدن  و ،اصدحح شدا ل  و القياط باشروش  ت بيرو  ،الققا اي لايها

 ،حقال لنأ تجاوزمدا وقصبُحا وبااًل  ن  ن حباجه حقيقط تأررحا 

االحكدداُ  ددن  ظامرمددات  ط يَ ضةددَر قاكقددط َ ظهددرت اسددتجابات 
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االحكفداء  وحظريط الادؤا رة  والهرو  لنااضي وتبماات الكاال و

    الخلنأ الذات

مدي إحداى    -وفدق زلادي   –القادي ظامرة االلجاز القناي   *

  ده  جتاقات دا القربيدط    الذي تقاحي  الوضاُيظبامر القصبُ 

فددي لصددبُ  كددان لهددذه الظددامرة  ن تزدمددر  دداو ،االسددح يط

ط اجتااليدط  قياد ولم يكن يوظدأ بامتاداط    حيث  ن القنم،سابقط

ضدروُة لنودايث لدن    فنم يكن  ن  ،كبيرة  قاُحط  ع الققياة 

ككتدا   قدا س  قدتقر    الكدريم  طالاا  ن القدرآن   ،الجاز لناي

 " لنم كلَ  ع جةر َ والاتفب ق  "مبو

تدري  لنقصدبُ الدذي يق  الاتبازحط   ن االستجابط الويبيط *بااًل

ل ق قهدا   ،القربيط االسح يط  صبو ا حزاود لنأ  حفقد ا   جتاقات ا

 دادون   - لقدان حال دا  و،غيدر القنم وبأح ا حون األفضل في القنم 

إذا ك دتم كغدر    وحون األصدل    وحون األسبق تيقبل -الاقال 

فحشيء جايدا بال قدبط الي دا فد ون      تخترلبن اآلن وتكتشفبن 

 ، حتم الححقدبن وحون القابقبن     قرونو ن قرون  حقرل مذا 

لاداذا ال تكبحدبن    ت يقدبل  - ادون الاقال –كذلك لقان حال ا و

فدذذا      األغبياء،تؤ  بن بالقرآن الكدريم  يهدا الاقداكين   و ثن ا 

 داُ الخنبد  الخ وف ون لاي ا اآلررة ،كاحت لايكم الاحيا
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 ت احيًات لنأ طريق التهافت "لرض  بجز لنكتا "

لرضد ا  و ،ا إلشكاليط  بضبش االلجاز القناي   القاديبقا لرض 

تدأ ير  و،طبيقط القحقدط بي هاا والققا اي وكذلك البقا القناي 

لنددأ الكي بحددط االجتااليددط  و،البقددا الز  ددي كددذلك لنيهاددا 

 دبجزًا   اآلن تقريفداً سد قا ط   ،حيبيتهدا لندأ  و ككدل   االحقاحيط

 " قاديكتا  " تهافت االلجاز الالاُاسط   الباباضيع 

بشكل لاط  لرضت  "األول "لن إلجاز القرآن الكريم *في الفصل

آُاء األقدا ين فيده   و حباله و بجز  لتقريف االلجاز القرآحي و

ات َانَ َقد كيدف  ح ده  صدبح  تقريبدًا  دن        و ،ت ب ُ التأليف فيهو

بددين  -ُغددم الصددنط الب يقددط  –حايددز م ددا و ،االياددان االسددح ي

مدذا  حدا   وككتدا  إلهدي  قدا س "     "االياان بدالقرآن الكدريم  

 ،"بدين "اإليادان باإللجداز القرآحدي     و ، ُكان االياان األساسديط 

ليس في سياق مذه الاُاسط "الكتا  "  ا يقتضدي التبس دع فدي    و

 ،تقدايم ضدروُي  كومذا الابوث  فقا جاء مذا الفصل كاارل 

  لم آت فيه بجاياو

فقدا   دي "ت قا  ط لن االلجداز القدا  "  *  ا في الفصل الثاحي

لرضدت   و ،لتقريف االلجاز القادي بنقان الاؤلفين فيده  لرضت 

احتشدر  وكاص نح حايث التااول ظهدر  بفه ،إلشكاليط الاص نح

كذلك و ،ليس قبل ذلكوفي ال صف الثاحي  ن القرن القشرين 

الظددامرة القاديددط ولرضددت  لنفروقددات بددين االلجدداز القددادي 

إلدأ ُصداة    خ  دم احتقندت   االلجاز الرقادي  ال والت اسق القادي و

ارتحل ذلدك تبقدا   و،احتشداُما و إحتاجداً ظامرة االلجاز القدادي  

ندط  َا كثر احتشاُا ل دا حَ لنأ سبيل الاثال فهي  ،لقبا ل  تقادة
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الاؤمحت الاُاسيط القنايدط  كثدر   هدا ل دا داُسدي "القندبط       

األكاديايدط   مي  كثدر احتشداُا رداُج الاؤسقدات    و ،الشرليط "

 قددل  احتشدداُا فددي تيدداُات االسددحط القياسددي  مدديو ،الجا قدداتو

  بالاقاُحط

قدراءة   -" اإللجاز القادي ل ا األقدا ين  تفي الفصل الثالث *

لرضت  إلُماصاتة مذه الظدامرة ل دا االقدا ين   َادث ةًح      حقايط "

لنأ ذلك ب ااذج لفخدر الداين الدرازي فقدا  وُد لوجد  ذات      

    ُ كدذلك ب ادبذج   و ،طابع حقابي  لتوايدا  بلدا ليندط القدا

لناازحاُاحي حيث لرض لوج  ذات طبيقط حقابيط لتوايا لداد  

 دم  حهيدت  مدذا الفصدل ب ادبذج لنبداقححي        ،األ اط اإل  أ لشر

 بضدبله    -لقن ده األكثدر وضدبحًا     -يتضا ن إُماصًا إلجازيدا  

 ُ  ع قدراءة حقايدط لن ادبذج    ،األحرل التي جاءت في فباتح القدب

  الاذكبُ

 ُا ا اإللجاز القادي ل ا الاقاصرينبباح تابع  ا  الفصل الر*

 ُدت  لده  ن   ،في صيغط لرض تقريفي  تقنقل تاُيخيًافقا جاء 

 ع تققيبدات حقايدط جداءت فدي      -الااكن  ُقا -يتصف بالشابل 

لدم   قدا ةط   و ،اكتفيت  غالبدًا  بذداُتده  ،صيغط حباُ  تقاد األصبات

 ،مدذا الفصدل    طدروحتهم فدي  و حقا تفصيني ألفكاُ اإللجدازيين 

الكتابددات وك ددت  حريصددًا إلددأ االشدداُة إلددأ كددل الظددبامر  و

الاؤلفين االلجازيين لنأ ا تااد الجغرافيا القربيدط االسدح يط   و

كدل ذلدك فدي    و ، راليًا الت بش الاذمبي الق  ي الشديقي  يضدا  

قا تبق فت  كثر ل ا  و دات إلجازيدط  قي دط    و ،حاود اطحلي
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 صدوا   وهرة  كرشداد رنيفدط   شد وبدروزًا  ُب اا كاحت األكثر 

    تجربط لاحان الرفاليوالشفرة االلجازيط 

 لرضدت  تالثدا ن والقدابع  والقدادس  وفي الفصبل  الخدا س  *

لنتق يات التي يقدتخا ها االلجدازيبن إل بدات وجدبد "االلجداز      

تق يط التقدااد   –تق ي ط حقا  الجال  تمي لنأ التباليوالقادي " 

تق يط التاركدز حدبل     -لنورول  والتبازن القادي  لنكناات  و

قا جداء مدذا   و ال بالي  وتق يط التبزيع الويزي  –لاد سوري 

القددرض لتق يددات االلجدداز القددادي فددي مددذه الفصددبل   ددَالَ َاًا 

 ،بددين االلجددازيين  حفقددهم  باإلضددافط إلددأ حددباُات   ،باأل ثنددط

 ع تققيبات حقايط لكات  القد بُ لندأ    ،كذلك  ع رصب همو

   ثنط الا روحطاألواألفكاُ 

" قراءة في الابقف الاقاُض لإللجداز   في الفصل التاسع  ا *

لرضدت  لثح ددط اتجامدات    هدا  دن يقدداُض     فقدا   تالقدادي " 

  ،مذا رداُج   بضدبش مدذه الاُاسدط    واإللجاز القرآحي بالاجال 

لنقدرآن الكدريم     ها  ن يقداُض االلجداز القنادي   القدادي     و

التيداُ  وياُين ماا التياُ القنفي مؤالء يتبزلبن في تو ،بالخاصط

لوج  الاقاُضدين لإللجداز القدادي       ن  م  لرضت و ،الققححي

 ،لنيهدا   دع ُدودهة  ،كاا ذكرما الكات  اإللجازي لبا اهلل جنغبط

تاُكدًا   ،تققي  حقاي لكات  مذه الق بُ لنأ كل واحاة   هدا و

  الوكم ال ها ي لنقاُئ

 ؟!"سؤال الجاوىولقادي ( "اإللجاز االفصل القاشر )األرير*

حيث َلَرض دت  فيده       قيط لناُاسط  الكتا  جاء باثابط رحصط 

التدي  و ،لفبا ا االلجاز القادي   ن   ظبُ االلجدازيين  حفقدهم  
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بدالقرآن  وتاليم اإلياان بداهلل  وياكن تنخيصها فياا ينيت الثبا  

إ بدات  ن القدرآن الكدريم      -إ بات وجدبد اهلل بقدرا ن لنايدط     -

إ بدات سدح ط القدرآن  دن      -  ق جةز لنبشر  ،ا  الهي الاصاُكت

اقا دط الداليل   و ،اكتشال ال قخط القرآحيط الصويوط -التوريف 

تقددايم  و ،التبشددير  باالسددحط -لنددأ توريددف ال قددخ األرددرى 

حدل قضدايا رحفيدط     -برامين لغير الاقناين لنأ الجاز القرآن

بددث ُوح و ،بنيطال بددبءات الاقددتق -الفقدده وفددي لنددبط القددرآن 

  التفاؤل ل ا الاقناين

 ن القضدايا  نط التي سبق لرضها يتبدين  وتالفبا ا الا بارجقط او

التي يتصا ى لونها االلجاز القادي مي إ دا قضدايا إشدكاليط ذات    

 دن الاقدتويل   وطابع غيبي استهنكت جااًل لبر التاُيخ البشري 

 حهدا  و  ،ُياضديط والبت بها لنأ طريقدط تقدايم بدرامين لنايدط     

في حداالت   – حه و  ،الب ا قولنم التاُيخ بقضايا  جال حقاها م

االلجداز   دى  ،االشدكاليط حفقدها   القضدايا   بااًل  ن حدل  -كثيرة

 رنق اشكاليات جايداة حدبل القضدايا   و ،القادي إلأ حتا   لكقيط

   بضبش البوث

 

 

 لقيرجبال 

 2199  -9 في القاشر  ن 
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 :ولالفصل األ

 الكريم عن اعجاز القرآن

 

"ق ل  َل)ةنة اج َتَاَقتة ال ذةح س  َوال جةن   َلَنأ َ ن  َيأ ت با بةاةث لة َمَذا ال ق در َآنة   *

  99اإلسراء َلا َيأ ت بَن بةاةث نةهة" 

ُ   ةث نةدهة   ف َتَرَيدات  َواد ل دبا      "َ ط  َيق بل بَن اف َتَراه  ق ل  َفأ ت با بةَقش رة س دَب

 93مبد " اس َتَ ق ت م   ةن  د ونة النَ هة إةن  ك   ت م  َصادةقةيَن   َ نة

َُة   ةن   ةث نةدهة   َُي     ةاَ ا َحزَ ل َ ا َلَنأ َلب اةَحا َفأ ت با بةق ب "َوإةن  ك   ت م  فةي 

 23البقرة  َواد ل با ش َهَااَءك م   ةن  د ونة النَ هة إةن  ك   ت م  َصادةقةيَن "

النم  ن الاقجدزة   در    "تبطي في اإلتقان الاقجزةيقر ل القي*

راُق لنقادة  قرون بالتواي سالم لن الاقاُضدط، ومدي إ دا    

دون غيدره  الكدريم  يخص القدرآن  بمو" 9حقيط وإ ا لقنيط " "

"إن  قجزات األحبياء احقرضت بداحقراض    تبالاقجزة الاقتار ة

رة  لصاُمم، فنم يشهاما إال  ن حضرما و قجزة القرآن  قتا

 " 2""  إلأ يبط القيا ط

" كابضبش  قدتقل لدن    اإللجاز القادي"ال ياكن ال ظر إلأ *

قرآن الكريم " مذا الابضبش  التدي  " إلجاز الب بضبش  وسع م

رة فدي  الققياة  اإلسح يط وفي   راحل  بكد  ات َانَ َق ن     ضوأ

باسدتث اء بقدض الاقتزلدط  ادن قدال بالصدرفط       و ،تاُيخ الالبة

مشداط  و "3" لنهجرة 239بن يقاُ ال ظاط الاتبفأ س ط كذبراميم 

الاقدناين قداياا    قَرحجا  ن فةحكاد ال  لب اد بن سناان والفبطي 

" الكدريم   ط إلجداز القدرآن  َانَ َقد يتبق دف ل دا "       دن  حايثاً و
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ق َربقيددط فةددوفقددًا لقاددبط الاقتزلددط وفذلجدداز القددرآن الكددريم 

 توداي و ،لنأ ال داس  ٌطجَ  ي  حه ح  ،إلجاز  بضبليبالاقناين م

  لنأ شاكنته ًالهم  ن يؤلفبا قرآح

قدال بده    الدذي  يقق   القيبطي في اإلتقان لنأ إلجاز الصدرفط *

" م زلم ال ظاط  ن إلجازه بالصرفطت  ي  ن اهلل صرل  تاطال ظ

القر  لن  قاُضته وسن  لقبلهم وكان  قداوًُا لهدم، لكدن    

ذا قبل فاسدا  لاقهم   ر راُجي فصاُ كقا ر الاقجزات  وم

ال لندأ  ا تد فذحه ،( قل ل)ن اجتاقت اإلحس والجناآليط )باليل 

سدنببا القداُة لدم تبدق فا داة      بلجزمم  ع بقاء قداُتهم، ول 

الجتاالهم لا زلته   زلط اجتااش الابتأ، وليس لجز الابتأ 

 اا يوتفل بذكره، مذا  ع  ن اإلجاداش   ققدا لندأ إضدافط     

قجزًا وليس فيه صفط إلجاز؟ اإللجاز إلأ القرآن، فكيف يكبن  

اهلل تقدالأ حيدث سدنبهم القداُة لندأ اإلتيدان       ببل الاقجز م

 " 4باثنه ""

كتابدا بق دبان"حظم   لنهجدرة   255لداط   كت  الجاح  الاتبفأ*

ُغدم  و ،إلجاز ال ظم القرآحدي " ت رق فيه بال قا  إلأ   القرآن

لكددن  و ،لن ددق لنيددهو كن البدداقححي ذكددرهلو، ن الكتددا   فقددبد

 كابضدبش  قدتقل  تبنبُ لم يالكريم " إلجاز القرآن " بش بض

 ول كتدا   حيدث حجدا     ،لنتأليف إال في القرن الرابع الهجدري 

" إلجاز القدرآن فدي حظاده     تيشتال ل باحه لنأ كناط اإللجاز

 ،الاقتزلدي  ،سد ي اب واا بدن يزيدا ال    وتأليفه " ألبي لبا اهلل

 تايداة   هدا   دن  دم   كتد  ل   و"  5"لنهجرة  316الاتبفأ س ط 

 ،لنهجدرة  394الاتدبفأ  لر داحي  بي الوقدن ا أل "إلجاز القرآن "
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آُاء  لنهجدرة   399الاتبفأ   لنخ ابيسنياان بكذلك حاقش  بو

تبس دع  وحاقض  قبلط االلجاز بالصرفط والقابقين له في االلجاز 

قال ب بش جايا  ن االلجداز يتصدل   وفي وجبه االلجاز البحغي 

بكر ابددن بكتدد   بدد و،فددي ال فددبس تددأ ير القددرآنوبالبجدداان 

"إلجدداز  لنهجددرة  كتابدده الشددهير    412البدداقححي الاتددبفأ  

فدي القدرون التاليدط ازدمدر التدأليف فدي االلجداز        و   القرآن"

ظهر القايا  ن الكتابات في مدذا الابضدبش لادؤلفين     والقرآحي 

الغزالددي والزُكشددي و   بددرزمم لبددا القددامر الجرجدداحي   

                                                               ا فددي صدداد التفصدديل فددي ذلددك    لقدد و  القدديبطي  الخ و

" ومدأت  ذكر الر احي في كتابه سبقط وجبه إللجاز القدرآن  *

التوداي  وتر  الاقاُضط  ع تبفر الداوالي وشداة الواجدط،    

األربدداُ الصددادقط لددن األ ددبُ ووالصددرفط، والبحغددط، ،لنكافط

 حقدل و   " 6وقياسه بكل  قجدزة ""  ،قض القادةالاقتقبنط، وح

ارتندف  مدل القندم فدي وجده إلجداز       " تفي اإلتقدان  القيبطي

كنها حكاط وصبا   القرآن   فذكروا في ذلك وجبمًا كثيرة

فقال  ،و ا بنغبا في وجبه إلجازه جزءًا واحاًا  ن لشرة  قشاُه

حط، البيان والفصاباإليجاز  ع البحغط، وقال آررونت مبم :قبط

كبحده  بوالد ظم، وقدال آردرونت م    الرصفبوقال آررونت م

 راُجًا لن ج س كحط القر   دن الد ظم وال ثدر والخ د     

والشقر  ع كبن حروفه في كح هم و قاحيده فدي ر دابهم    

بذاته قبيل غير قبيل كح هم بو لفاظه  ن ج س كنااتهم، وم

 وج س آرر لن  ج اس ر ابهم حتأ إن  ن اقتصر لنأ  قاحيه

ر حروفه  ذم  ُوحقه، و ن اقتصدر لندأ حروفده وغيدر     وغي

 بنغ داللط لنأ إلجازه، وقال   قاحيه  ب ل فا اته، فكان في ذلك
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لنيه  كبن قاُ ه ال يكل وسا قه ال يال وإن تكرُتبآررونت م

 ا فيه  ن اإلرباُ لن األ بُ الااضيط، بم توقال آررون ،تحوته

وكدم لندأ األ دبُ     ا فيه  ن لنم الغي  والبوقال آررونت م

ي دبل شدرحها    كبحه جا قًا لقندبط ببالق ع، وقال آررونت م

 "  7"".ويشق حصرما

از سبل يأرذ اإللجاز البحغي حصي  األسدا  دن وجدبه اإللجد    *

 "   دح  طبقدات  إلدأ   احي البحغدط  حيث يقق م الر ،ل ا األقا ين

بي ادا    " 9بحغدط القدرآن "  بإن  ا كان في  لحما  قجز، وم

اإللجاز القناي بال صي  األكبدر  دن وجدبه اإللجداز      سيقتأ ر

  ل ا الاوا ين

األول  ،لنادي ويققم  حا الاوا ين اإللجاز القرآحي إلأ بياحي و

ُ    و ،حج ط لنأ القر   9" الثاحي حج ط لن داس لندأ  دااُ  القصدب

بشكل لاط يقرض االلجدازيبن ألوجده  تقدا دة  دن اإللجداز      و"

إلجداز   -تصدبيري "  ،بحغي،ي"بياح إلجاز لغدبي  تالقرآحي   ها

 إلجاز لادي   الخ - إلجاز لناي - إلجاز غيبي - تشريقي
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 :الفصل الثاني

 مقدمة عن االعجاز العددي

 

 تتقريف ت واًل

" دا وُد فدي القدرآن    تبأح ه اإللجاز القادييقر ل حاصر الااجا 

 .الكريم  ن  شاُت إلأ حقا ق كبحيط ب ريق الوقا  القادي

ل مذا يتبين  ن  ص نح اإللجاز القدادي يتدألف  دن    و ن رح

 : ساسين ُك ين

  ولهاات  ن يكبن   رًا  قجزًا ليس في  قاوُ البشر الاجديء 

 .باثنه

الثدداحيت  ن يكددبن األ ددر الاقجددز  قتادداًا لنددأ األُقدداط     

 " 9"".واأللااد

" بدل  ت   "إلجداز لدادي  ببجدبد   شدكري رالدا  ال يرى  حاا و

 قبلط اإللجداز القدادي   راتاط بوثه فيبُد في  "ت اسق لادي"

مذا و ا يشبهه يقدا  ظهدرا  دن  ظدامر      " كلتدُاسط حقايط

الذي تايدز   الت اسق والتبافق واالحقجاط في مذا الكتا  القظيم

بالرولط واإلحكداط، ودلديح قبيدا لندأ  حده كدحط اهلل تقدالأ        

التبايل والتغيير لنأ  ر القصبُ، وليس وجهدا   الاوفبظ  ن

تقدال تقدايته  دن     وجبه إلجازه، ولذا ي بغدي  ن   قتقح  ن

التبافق والت اس  القادي واإللجاز القادي، إلأ الت اسق القادي،  

" إن دُاسط يرى  واا زكي رضر و  ."2"".القرآن القظيم في

اإللجاز الرقادي فدي القدرآن يجد   ن تايدز بدين الظدامرة        
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ُاسدته  راصيط يقت ب ها الباحث ل ا د واإللجاز  فالظامرة مي

 دن الكتد     لنقرآن ولك ها ياكن  ن يبجا  ا ياا نها في غيره

يتقنق بدالظبامر القرآحيدط   بالتي يؤلفها البشر    ا اإللجاز فه

                                                                                            "3"" ن يقبط بها البشر في    داء تأليفده لنكتد     التي ال ياكن

 ن "فودباه   لن لادبط اإللجدازيين   لن بُسي ُ ي  ختنف اط و

البياحي لنقرآن باالسدت اد إلدأ    إ بات اإللجاز  ن رحل الجاال

بالبقدت    سنم ال رق فدي مدذا الاجدال   واأللااد التقريبيط يبا

 "4"".يخاط  الشقبُ والضاير كاا يخاط  الققلبالواضر وم

 تيقب ر ل ه بالاخ ِ التاليو

     ححظدط جااليدط لبيدان القدرآن     >>>  حظدط لاديدط   ح

  إلجاز>>>>>>>

اإللجداز    -وفقا لبجهط حظر  واا زكدي رضدر    - مذا يور ُو

"باا يخاط صاق ال ظدر فدي    القادي  ن شرط الاقط اإلحصا يط

   ر حقي بحغي وليس  جدرد بجاال حظم القرآن الكريم وم

ز الفدروق  يتجداو بولدذلك فه   تختنفو ُقاط صااء تتقاوى  

في  دا  سدااه بالازايدا الكح يدط      الصغيرة ألحها ال تشكل رنح

اإللجداز  كدذلك بدين    ياي دز الااجدا  و ،" 5"وال كات البحغيط"

ياث دل ذلدك   و القرآن الكريمالظامرة القاديط في بين و القادي

 درة،  )96ت"إن لفظدط الجهدر وُد فدي القدرآن )    بالاثال التالي

(  رة ويقداويه  99بنيس وُدت ) قاويا لف  القححيط، ولف  إ

(  رات ويقاويه لف  9ولف  الرغبط بنغ ) لف  االستقاذة باهلل،

 قجزا ال ي قداُ   الرمبط، فهذه و  ثالها د كاا  ر د ليقت   را

لنيه؛ ألن كل  حا يقاُ لنأ مذا، وإذًا فاثل مدذه التبافقدات   
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في القرآن الكريم ليقت  ن اإللجاز، وياكن  ن ح ندق   القاديط

فهي حقيقط  .القرآن الكريم نيها  ص نح الظامرة القاديط فيل

 ظبامر لاديط في القرآن الكريم، وليقت   را  قجدزا يداُج  

إذا  ردذحا تاييدز حاصدر    و "6" " ضان بوب  اإللجاز القدادي 

الظدامرة القاديدط الدذي لرضد اه      والااجا بين اإللجاز القدادي  

ُ وفذن كتابدات األقدا ين لدن إحصداءات كنادات       القدرآن   سدب

ايدًا  وبقض تبافقات  ياكن تص يفها ضان "الظدامرة القاديدط"    و

 ص نح حايث  ظهر ب ص نح اإللجاز القادي م كان األ ر فذن

 ليس قبل ذلك واحتشر في ال صف الثاحي  ن القرن القشرين و

 ؟! إلجاز لادي  ط إلجاز ُقاي ت احيًا

-9-1) تدةاألُقداط  وداو  و ،الشكل الكتابي لنر ز القاديبالرقم م

لندم  والرياضيات إن  و     ا األلااد فغير ذلك ،(2-3-4-5-6-7-9-9

 دا تت اولده  باضديع اإللجداز     و ،الوقا  يقبط لنأ  فهبط القاد

قدا يكدبن   لحقات ُياضديط  و قادالت و حرل و ن تقااد لكناات 

ُغدم لداط وجدبد     ، ن الاق ط  كثر تبصيفها باإللجداز القدادي  

ط كح الاص نوين ل دا الاشدتغنين   فروقات جبمريط في استخاا

  الاهتاين بابضبش االلجاز حفقهو

                                                       تاإللجددداز القددداديق دددي ظدددامرة َنَتوفدددي إحتددداج  ت الثدددًا

 دؤ رات  وتبقدًا لقبا دل    يختنف تنقي ظدامرة اإللجداز القدادي   

القنايط حيدث حجدا  ن   الاؤمحت والخنفيط الاُاسيط  تقا دة   ها 

ُشداد  ) غالبيط االلجازيين  ن ذوي الاؤمحت الاُاسديط القنايدط  

 ه داس   الي "لداحان الرفد   -"  دكتبُاه فدي الكيايداء  "رنيفط 

م داء سديا    -"   ه اس  يكداحيكي لبا الاا م الكويل " -"   احي
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 ه ددداس لبدددا الدددرزاق حبفدددل "   -"   واسدددبط  حادددا "

كبددر لناقاُضددين لإللجدداز بي اددا حجددا حضددبًُا  ،زُالي     (

الاُاسدات القرآحيدط وفقداً     والقادي ل ا الاتخص صين بالشريقط 

"وتبين لي  ن ردحل اإلطدحش لندأ     لاا يذكره  حاا شكريت

تص يفهم إلأ ص فينت األولت الاتخصصبن في   ؤلفاتهم إ كان

القنبط األررى، ومم  الشريقط ومم قنط، الثاحيت الاتخصصبن في

تخصصاتهم  دا بدين اله اسدط والرياضديات      األكثر، وتتفاوت

والكياياء الص اليط والقاحبن وغيرما  ن التخصصدات،   وال  

ي رجةدع  و"7" مدذا الصد ف"   و كثر الذين وققبا في  ر اء  ن

شكري القب  في ذلك إلأ قن ط ربرتهم في لنبط القرآن  كقندم  

"ولقل  دن الا اسد    فيبُدتو الخ  لا اآلياتوالرسم والقراءات 

 حا  ن يخبض في لنبط  مذا الاقاط الت بيه إلأ  حه ليس أليفي 

القرآن الكريم وإلجازه وتفقيره، دون  ن يكبن  ناا بدالقنبط  

حص  مل القنم لنأ وجب  توصينها قبدل ذلدك، ولالادا     التي

 "9""يقع في الخ أ والخنل بالشروط التي اشترطبما فيه، ل)ح

القدادي بشدكل    حجا كذلك احفتاحداً  لندأ  باضديع اإللجداز    و

 كبددر ردداُج كنيددات الشددريقط  قاُحددط باألبوددا   الجا قيددط  

فاشددروش بوددث    ،دكتددبُاهوالا وك اددط كرسددا ل  اجقددتير  

م اء سديا  حادا تدم    و"الشفرة الرقايط لنقرآن " ألحاا كا ل 

 دن قبدل   وُفضه  ن قبل جا قط  ط القدرى فدي  كدط الاكر  دط     

ُشداد  وبا الرزاق حبفل ال تاج االلجازي لقو ،جا قط األزمر الحقًا

لبدا  ولبا الاا م الكويدل  ولاحان الرفالي وبقاط جراُ ورنيفط 

                                                                        ترلددرش ردداُج  ؤسقددط الجا قددط  و الددخ حاددا   اهلل جنغددبط

حجا  قاُضط شاياة لاباضديع اإللجداز القدادي فدي التيداُات      و
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 قاُحدط بدرواج    ،لاوافظط راصط في الجزيدرة القربيدط  القنفيط ا

بدحد الشداط   و كبر في حااذج اإلسحط األكثر احفتاحا فدي  صدر   

اإللجاز القدادي   تنقي  بضبشولم  جا فروقا في ت اول  و ، ثًح

  اإلسحط الق يوبين اإلسحط الشيقي 

اإللجاز القادي فدي تيداُات    حجا كذلك حضبُا  قل لابضبشو

 –بل ُفض له كاا في  ثالي" ت ظيم القالداة   ،لقياسياإلسحط ا

حددز  التوريددر اإلسددح ي"  قاُحددط بتيدداُات اإلسددحط الددالبي 

يبقدأ  دا ذكرتده م دا     و  الصبغط االجتااليدط الثقافيدط  دثح   وذ

                                                                                           جرد  ححظات لا طبم
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 :الفصل الثالث

 قراءة نقدية - عند األقدمين اإلعجاز العددي

 

" ليقدت جايداة   فدي القدرآن الكدريم    "ظامرة اإللجاز القادي

فقدا  شداُ    ،بل حجا إُماصاتها فدي كتابدات األقدا ين    ،بالا نق

 "إلجداز القدرآن"  لنهجدرة فدي كتابده     413الباقححي الاتدبفأ  

تتقنق باألحرل االفتتاحيط التي جاءت فدي   ،ظبامر إلجاز لاديل

 ُ كدذلك حجدا اسدتخااط بقضدهم  لبدرامين ذات      و ،فباتح القدب

كتوايدا    ،صبغط ُياضيط في حقم قضايا ارتنف فيها الافقرون

 بلا ليندط القداُ  دثحً  حيدث  وُد فخدر الداين الدرازي فدي         

ا لينط القدابع  والذي لنيه الاقظم  حه" " فاتيح الغي "تفقيره 

حايث ابن لباس  توذكروا فيه   اُات ضقيفط  حاما ،والقشرين

{ مددي القددابقط  }مةددَأ توقبلدده ، ن القددبُة  ح ددبن كناددط

 ت حده قدال   ،حقل  يضًا لن ابن لبداس  ت و الثها والقشرون   ها

 ذكبُ  دح   درات فتكدبن    بوم ،}َلي َنطة القاُ{ تققط  حرل

في   كذلك ُوايات البن لباسحجا و ،"9القابقط والقشرين " "

كدذلك  حجدا اسدتخااط    و" 2"تفاسير  ررى ل ا ابن الجبزي 

برامين ذات صبغط ُياضديط لتأكيدا "لقيداة الشديقط األ ا يدط"      

حيث  يشددير  الاازحدداُاحي ،حصددر لدداد   اددتهم اال  ددأ لشددرو

إن  دن  " تلنهجرة في كتابه   اق  آل  بدي طالد    599الاتبفأ 

فذكرمم اهلل تقالأ في الكت  و ظهدر    ح َ  شي)ًا  كثر ذكره،

لادمم في الاخنبقات، ويضر    ثندط لدذلك و ن اهلل تقدالأ    
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وضع كناط التبحيا )ال إله إال اهلل( لندأ    دي لشدر حرفدًا     

والشهادة الثاحيط ) واا ُسبل اهلل( كذلك، و وُد الكثير  ن 

اآليات الكرياط والقباُات الاالط لنيهم والتي تشير إلأ لادمم 

لنيهم القحط( كأن يتقاوى  جابش حرول مذه اآليدات  دع   )

 ن حقا  الجال  لها يبافق  حقدا    ولادمم)لنيهم القحط(  

                                                      "3دالددط لندديهم)ش(" والجاددل لقبدداُات  رددرى  شدديرة     

ا سأحتقل اآلن لاراجقط حقايط لألفكداُ االلجازيدط التدي  وُدمد    و

حضدبجا فدي كتد     والباقححي كبحها الاواولط األكثر وضبحا 

حيث يبُد  ن الاقاحي الااك ط بخصبص  حرل فدباتح  ،األقا ين

 تالقبُ  ا يني

ت  ن الورول التي ب أ لنيها كحط القدر   بوم ،"و ق أ تاسع

تققط ولشرون حرفا ولاد القدبُ التدي افتدتح فيهدا بدذكر      

 دا ذكدر  دن مدذه     وجاندط   الورول  اان ولشرون سدبُة  

الورول في  وا ل القبُ  ن حرول الاقجدم حصدف الجاندط،    

 ُبقط لشر حرفا  ليال بالاذكبُ لنأ غيره، وليقرفبا  ن بوم

                                                               "4"" مذا الكحط   تظم  ن الورول التي ي ظابن بها كح هم

جاندط لنودرول الهجا يدط فدي  النغدط      ال يبجا حصف  تتققي ال

  ،2ال تقبددل الققدداط لنددأ   ،29القربيددط كددبن لددادما فددردي   

حتددابع  ددع و لجددازيالتغاضددي لددن ذلددك يخدداط الغددرض اإلو

الذي ت ققم إليه مذه الورول لنأ  ا ققاه  مدل  والباقححيت"

 ققاط، حون ذاكرومات فان ذلك  -القربيط وب با لنيها وجبمها 

رول  هابسط و ررى  هجبُة  فالاهابسط  حهم ققابما إلأ ح

  ها لشرة، ومأت الواء، والهاء، والخاء، والكال، والشين، والثاء، 
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والفاء، والتاء، والصاد، والقين  و ا سبى ذلك  دن الودرول   

  فهي  هجبُة

وقا لرف ا  ن حصف الورول الاهابسط  دذكبُة فدي جاندط    

ورول وكذلك حصف ال الورول الاذكبُة في  وا ل القبُ 

الاجهبُ "  ق اهت وال زيادة وال حقصان "  ،الاجهبُة لنأ القباء

 حه حرل  شبع االلتااد في  بضدقه، و  دع  ن يجدرى  قده       

ال فس [ حتأ ي قضي االلتااد، ويجرى الصبت " والاهابس " 

كل حدرل  ضدقف االلتاداد فدي  بضدقه حتدأ جدرى  قده         

ه  صدبل  ( لنيد 9ال فس وذلك  اا يوتاج إلأ  قرفته لتب أ )

 " 5القربيط ""

 تققي تال

يبجددا ارتحفددات بددين التصدد يف القددايم لنوددرول الاهابسددط  

بالتالي  ادط  و ،بين التص يف الوايث لقنم األصباتو ،الاجهبُةو

فالقدال    تغير لناي  يج   رذه بااللتباُ يفقا حجدط اإللجداز  

  ليقددا  جهددبُينوال دداء  فددي التصدد يف الوددايث  هابسددان و

ارتنفبا وهازة  ن ح اق الورول الاجهبُة كذلك  ر رجت الو

 " 6مل مي صبت  هابس  ط ال  هابس وال  جهبُ "

"وكذلك  اا يققدابن إليده الودرول،     حتابع  ع الباقححيتو

يقبلبنت إحها لنأ ضربينت  حاماا حرول الونق، ومدأ سدتط   

 حرلت القين، والواء، والهازة، والهاء، والخاء، والغين  وال صف 

ن مذه الورول  ذكبُ في جانط الودرول التدي     اآلرر [  

( في  وا ل القبُ، وكدذلك  9تشتال لنيها الورول الاثبتط )

 "7ال صف  ن الورول التي ليقت بورول الونق ""
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 تالتققي  

حيدث وُد فدي كتدا     ،لنخنيل بدن  حادا الفراميداي ُ ي آرر   

   القينت

َحن قي ط،  " قال النيثت قال الخنيلت فالقين والواء والخاء والَغي ن

ألن  با ما  ن الَون ق، والقال والكال َلَهب ةيتانة، ألنَ  َ ب َا م اا  ن 

الن َهاة  والجيم والش ةين والضاد ش ج ري ط ألن َ ب دَا ما  دن شدج ر    

 " 9" الفم

ت"وكذلك ت ققم مذه الورول إلأ ققاين حتابع  ع الباقححيو

اياة، آررينت  حاماا حرول غير شاياة، وإلأ الودرول الشد  

ومأ التي تا ع الصبت  ن يجرى فيه، ومدأ الهادزة، والقدال،    

(  وقا لنا ا 2والكال، والجيم، والظاء، والذال، وال اء، والباء )

 ن حصف مذه الورول  يضا مدي  دذكبُة فدي جاندط تندك      

الورول التي ب أ لنيها تنك القدبُ  و دن ذلدك الودرول     

فالا بقدطت   الا بقط، ومأ  ُبقط  حرل، و ا سدباما   فتودط   

ال اء، والظاء، والصاد، والضاد  وقدا لنا دا  ن حصدف مدذه       

 "9" الورول [ في جانط الورول الاباوء بها في  وا ل القبُ

 تالتققي 

قاط الباقححي باحتقداء  دا    ، اط تص يفات كثيرة لورول القربيط

 ،ذكرمدا الخنيدل   –فه ا   تص يفات  ،ي اس  غرض اإللجاز   ها

 -الشدفبيط والورول الالق  ت ثل ،حي لنأ ذكرمالم يأت الباقحو

 "91"حرول الجبل  الخ 

الدذين ققدابا فدي     -حتابع  ع الباقححيت "وإذا كدان القدبط   و

الورول مذه األققاط ألغراض لهم في ترتي  القربيط، وت زينها 
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ُ وا  -بقا الز ان ال بيل  ن لها ال بي صنأ اهلل لنيه وسدنم  

هط، وقا حبه باا ذكر في  وا ل القبُ  باحي النقان لنأ مذه الج

دل لنأ  ن  -لنأ  ا لم يذكر، لنأ حا الت صيف الذي وصف ا 

ال  -بقا القها ال بيل  -وقبلها الابقع الذي يقع التباضع لنيه 

يجبز  ن يقع إال  ن اهلل لز وجل، الن ذلك يجرى  جرى لنم 

 صنه،  الغيب   وإن كان إحاا ت بهبا لنأ  ا ب أ لنيه النقان في

( شئ،وإحاا التأ ير لان وضع  صل 3ولم يكن لهم في التققيم )

النقان، فذلك  يضا  ن البايع الذي يال لنأ  ن  صل وضدقه  

وقع  بقع الوكاط التي يقصر ل ها النقان  فذن كان  صل النغط 

تبقيفا فاأل ر في ذلك  بين وإن كدان لندأ سدبيل التباضدع     

اع مااهم الاختنفط لندأ  لجي   يضا، الحه ال يصح  ن تجتبفه

مذا إال بأ ر  ن ل ا اهلل تقالأ  وكل ذلك يبجد  إ بدات   بحو

الوكاط في ذكر مذه الورول لنأ حا يتقنق به اإللجاز  دن  

 "99وجه ""

 تققي تال

مدي   ق دأ   و ،ُ ي ا  ن التص يفات  النتي ساقها الباقححي احتقا يط

 تاُيخي يتقنق بالت بُ القناي في  رحنط  قي ط 

مي ساط لا ط يشدتر  فيهدا   و -  ه  قراءة يتبقها الباقححي   اط

قراءة ال ص القرآحي ك ص  شف ر يوتبي إشداُات   -االلجازيبن 

إلجداز  ولتؤكدا  صدااقيط   ،رفيط يتم اكتشافها تبالا في الز ن

 ال ص القرآحي لنبشر   

قدراءة   ،مذه طريقط قراءة لن ص القرآحي  ن بين قراءات لاياةو

البرامين التي يقدبقها البداقححي   و القصا ورغبط  آلها ل رضط لن
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فبجددبد  ال تبافددق البرمددان الا نددب   -االلجددازيبن لا ددطو –

تبافقات إحصدا يط  قي دط ال يصدنح كبرمدان     ولحقات ُياضيط  

 ، صاُ الهي   قجةز لب دي البشدر  وكبحه ذولنأ  ببت مذا ال ص 

ا اإلحصا ي ال يصنح كبرمدان لقا داي كاد   وفالبرمان الرياضي 

كبرمدان  و  ،في  ثال ا لن لقياة الشيقط اإل ا يط اال  أ لشريط 

   ُ فبرمدان القضديط     ،فقهي كاا في  ثال ا لن تقدين ليندط القدا

برمدان القضديط الرياضديط    و ،في لنم التاُيخبالتاُيخيط  ثحً  م

البرمدان الجادالي ال يبافدق البرمدان     و ،في لندم الرياضديات  بم

ن يكددبن البرمددان  ددن جدد س فيجدد    ،الددخ واإلربدداُي  ددثًح  

 الا نب  البرمان لنيه 
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:الفصل الرابع  

اما اإلعجاز العددي عند المعاصرينروبان  

 

إلدأ   " في القصدر الودايث  اإللجاز القاديقبد باايات ظهبُ "ت*

 فدي  لنايحد  9961الاتبفأ  بايع الز ان سقيا ال بُسيالتركي 

إحصداءات أللفداظ     أ لند  ُسدا نه  احتبت" حيث  " ُسا ل ال بُ

توا   و ،لحقتها فياا بي هاو ، قا ل  تكراُما  في اآلياتوقرآحيط 

ُ إلدأ   شدا ولن الت اسق النفظي كااللدط الجازيدط فدي القدرآن     

يدبُد  ال بُسدي فدي )الاكتببدات      ، سراُ حرول القرآن الكريم

" بيَ ن القابقبن  ن  مل الوقيقط  ا في كنادات  ت(  ا يني2 247

االُتباطدات  واألواصدر  والقحقات والبجبه القاديط  القرآن  ن

السدياا لناداء حدرول    وآياتده  والتي ترب ها  ع سا ر جانده  

  بتبا باال لت  ن وفقا  وغنبا كثيرا في مذا الابضبش  ،القرآن

في كل حرل  ن القرآن الكريم  سراُا دقيقط تقدع صدويفط   

 "9التبضيح""وكا نط  ن البيان 

سنقدنط  دن راقدط     9994الاتدبفأ  فدل  لبا الرزاق حبكت   م 

كتدد  ت دداول فيهددا  بضددبلط اإللجدداز القددادي مددي لنددأ     

 9956القنم الوايث" و"كتا  اهلل تالتبالي

" اإللجداز  9969الاح كط" و" لالم الجن  9959دحيا"و"اإلسحط دين 

التدرقيم فدي   و"  قجدزة األُقداط    9976القادي لنقرآن الكدريم"  

بفل فدي كتبده كدذلك إحصداءات     وقا ط ح  9992القرآن الكريم"

اسدت ت   ن  و ،الاتضادة الاق أولتكراُ بقض الكناات الاترادفط   
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                                           يخضع لقحقدط ُياضديط  قي دط     وتكراُ ما يكبن بشكل  تقاوي  

حصدل    ُشاد رنيفدط  ع الاصري الاثير لنجال  و 9972في لاط *

ن سددردحا لنتدداُيخ الاقاصددر  لإللجدداز إلددأ الونقددط الثالثددط  دد

فقا حشر رنيفدط  كتابدات كثيدرة حدبل  دا  سدااه "        ،الرقاي

 قجزة القرن القشرين" حيدث  حشدر  قداالً  فدي  جندط "آردر       

في   ريكا بدالققبل االلكتروحيدط   ت" بق بان2سالط" الاصريط ""

" لنيها  صاُ كذلَك كتي با  سااهو ، يفق رون القرآن الكريم"

جا  الدبحد القربيدط  بشدرا "باقجدزة     و 9976" لاط تققط لشر

"  م  صاُ رحصط اشتغاله لق بات في كتابده   ،القرآن الجاياة"

يقدبط كتدا  ُشداد    و  9993  قجزة القرآن الكريم الوقدابيط " 

كدرقم  سداس حداظم لنقحقدات      ،99رنيفط لندأ إلجداز الدرقم    

بأ كدذلك  يت و ،الرياضيط الاقَت تجط لبر دُاستهة لنقرآن الكريم

 ،ُشاد رنيفط بابلا قياط القالط اسدت ادا إلدأ حقدابات ُياضديط    

لقد   قا و ط  2291مد الابافق لنقاط الايحدي  9791 حا دما بقاط و

ُشداد رنيفددط دوُا ما ددا فددي احتشداُ ظددامرة اإللجدداز الرقاددي   

الكب بيبتر  وتقبيقها حيث  حه استخاط في تقبيقها البر جيات و

بقدا ذلدك اد لدأ ُشداد     ون  لببس لناي  ا قا ي ض فةيه ذلك  و

في القدرآن   99رنيفط   حه صاح  وحي است ادا إلأ  قجزة الرقم 

قضأ الرجل  قتبالً  في   زلده  و ،9999حشر بيان ال ببة و،الكريم

لقا  قا جرى اتها ه لندأ  و  ط 9991في  اي ط تبسان األ ريكيط  

ي لقيداة  مد واإلسح ي بالبها يدط  وح اق واسع في القالم القربي 

ال لنأ ح اق واسع بدين  ت بصف باالحورو ،دي يط غير   ق َتَرل بها

يقترل بقدداط الجددراُ  حددا دلدداة اإللجدداز الرقاددي والاقددناين 

بالاوُ القنبي الذي لقبده ُشداد رنيفدط لندأ  ظدامرة اإللجداز       
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كان لبوث ُشاد رنيفط الانفدق  "تقب ل الاقناين لها  والرقاي 

أل ر القدنبي لندأ قضديط اإللجداز     الاقنكط في ادلاء ال ببة او

 دُكبا فياا بقا  ، لجببا بهوكأن الذين سر وا لنبوث و ،القادي

 يدا    "3""   حهم رالبا فكاحت لهم ُدة فقل تجاه مذه القضديط 

كان فقا جدرى االسدتفادة  دن اإللجداز القدادي فدي الخ دا         

كقري ط إضدافيط "ذات طدابع  بضدبلي قابدل     ،الالبي اإلسح ي

كتد  الااليدط   حيدث  جَ دط لندأ غيدر الاقدناين"     ح ولنتجري  

 ن الاؤياين لناكتبُ ُشداد  بمو"   ص فأ  وابدالاشهبُ 

رنيفط   بضبلينت األولت باسم "كهيقص" في كتابه "حباُ 

الثاحيتباسددم و  93-919ص 9974 ددع صددايقي الانوددا " دداُس 

 9976األلااد "في كتابه " ن  سراُ القرآن" ابريل و"الورول 

 إن  "4" " فيهاا بقض  ا تبصل إليه ُشاد رنيفط ذكر 69-69ص

الفقددل الاقاُضددط لظددامرة  ُشدداد رنيفددط  رددذت  ددح    ُد ات 

 تاتجامات

ت داول فيده الاقاُضدبن الوقدابات     و ت االتجاه اإلجرا دي  - و اًل 

فهددم  ،التخ )ددط والقاديددط التددي لرضددها ُشدداد رنيفددط بال قددا 

لندأ  لديس  و ،يقترضبن لنأ اإللجاز القادي ل ا ُشداد رنيفدط  

كتابده    وادا صداقي البيدك   فكت  القبُي   ،اإللجاز القادي

ُ كت  الفنق ي ي و  " قجزة القرآن القاديط" حاقااً   بقاط جدرا

في الرد لنأ رنيفط كتابه"لجيبط تقدقط لشدر بدين الاقدناين     

الدذي  ليدا طبالتده  دع ت قيودات      و" ط 9991ضحالت الاا لين و

قدا  و ط 9995ظدر ال تدا  "   قدا ات ت ت  99باسم " إلجاز الدرقم  

" سدرش الواسدبين" حقداا     لاطف صدنيبي تضا ن كذلك كتا  
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وصددفها و قددادالت ُشدداد رنيفددط الرياضدديط ول ريقددط إحصدداء 

  بالتنفيق

ت دداول فيدده الاقاُضددبن بال قددا و تاالتجدداه الققا دداي - احيددًا 

" إحكداُه  وايط ل ا ُشداد رنيفدط    التخ )ط "االحورافات الققا و

ت بدؤه بابلدا يدبط    و  ،لداءه ال بدبة  اد ةو  ،ال ببيدط  القد ط  َطَيج ةح 

لاققددكر الفددتن  -وفقددا لددالاوى رصددب ه –احتقددابه و ،القيا ددط

ابدن   الشديخ   كاا في فتبى   ؤا رات األلااء "البها يط "  الخ"و

" يقبط بالالبة لنأ  ساس بقيا لن  باز بخصبص ُشاد رنيفطت

ويودرل   الق ط وي تقص  ن   زلط الرسبل ص اإلسحط وي كر

كحط اهلل باا ي اس   ذمبه الباطل  لذا فقا ُ يت  ن الباجد   

تبضيح   ره وكشف حقيقته لناقناين ل)ح يغتر  حا بكح ه 

ي خاش بآُا ه، وحتأ يكبن الجايع لنأ  قرفط باكاحط الق ط و 

الا هرة، فح يخفأ لنأ كل  قنم  ن س ط الاص فأ صنأ اهلل 

تشريع، وقا  جاع لنأ ذلدك  لنيه وسنم مي الاصاُ الثاحي لن

كثيرا  ا حجدا كدح  االتجدامين      و"5" " لنااؤماوسنف األ ط 

كاا في كتدا  القراقدي    ،ذات الكتا والقابقين ل ا حفس الكات  

ُ س " قباس  دن اإللجداز القنادي فدي القدرآن       لحء الاين الاا

"بكشددف  غال ددات ُشدداد رنيفددط الددذي  قدداط   ط 2119القدد ط"و

التشكيك و" دلايط لنققا ا البها يط  تر دلباهالتبو"  الوقابيط

جقدل القدرآن لدالم الادذم  البهدا ي      وُسدالته  وفي اإلسحط 

 "6" " الاشببه

 يقترض لنأ  شروليط اإللجاز القدادي بفه االتجاه الثالث   ا 

يصد  فه ضدان البةداش    و قت اا لنأ  سس "شرليط"  ،بوا ذاته

جددال الدداين مددذا االتجدداه غالدد  ل ددا ُوت  قددتوا ات الدداينو
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كدذلك  والاوافظين كاا حجا في  فتداوى الشديخ القرضداوي    

فدي  قدرض    القرضاوي  يبسف يرى حيث ،ابن بازالشيخ فتبى 

" تإجابته لن سؤال يخص  اإللجاز الدذي جداء بده ُشداد رنيفدط     

وتبمم بقض ال اس  حه جاء ببجه جايدا  دن وجدبه اإللجداز     

 ن الدذين  القرآحي، وحبه به  ن حبه، وكت   ن كت ، وك ت 

لم يقتريوبا لهذا ال بش  ن االست باط الذي ال يقتوق كل  ا 

  ير حبله  ن ضجي  اإلطراء، و قصأ  ا يقال فيه إحده  دن "   

فدي ذات  و  "7"   َنح القنم " وطرا فه، وليس  ن صنبه ولبابه"

"الكدحط فدي اإللجداز     لبا الرحان القويم  يضات القياق يكت 

ر ير ! والاحح  فيده كثدرة    زلق و ،القادي دحض  زل دط

  قاُحدط   تففي مدذا القدؤال    والتقق ف لنقبل بابجبه ،التكن ف

  والفت ط في القرآن ليقت  قصبُة  القور بالفت ط في األلااد

بل ت  َنق لنأ الكفر ولنأ الفتن الص ةدغاُ والكبداُ     ،لنأ الق ور

َشدا    ةدَن   )َوال فةت َ دط   َ  تفان إطحق الفت ط لنأ الك فر قبله تقالأ

 "  9" )َوال فةت َ ط  َ ك َبر   ةَن ال َقت لة( تال َقت لة( وقبله تقالأ

ففدي   ااحي دات القدرن     حتابع سدرد  قديرة اإللجداز القدادي    *

ال  دين  دن    از القدادي الااضي صداُ كتابدان يت داوالن اإللجد    

رريجي جا قط األزمر في  صر األول"  قجزة القدرن القشدرين   

البن رنيفدط لنيدبي    يط القرآن الكريم"  حوفي كشف سباليط 

لاوادا  الكتا  الثاحي"  قجم األُقاط في القرآن الكريم" و ،9993

ت قديقي   وطابع تب يقي والقال األرير  ذو،9997 الققيا الااودي

 ع ت ا ي ال فبذ الشقبي لنتيداُات  و لتقهيل البوث لن الاقنب ط 

طرحهدا  و ا ي  ندق لنيده  ت حركدط الصدوبة"     واإلسح يط "  

 ،القنبط ابتااء  دن   واردر األلفيدط الثاحيدط    ولشقاُ  سناط الوياة 
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 ،الفضداء الرقادي  وكذلك  دع ظهدبُ  الثدبُة الاقنب اتيدط      و

ضا اً  اإللجداز  ون الكريم  رذت ظامرة اإللجاز القناي في القرآ

األبوددا  وفددي االحتشدداُ ل جددا  " راكددز لناُاسددات   القددادي

سددبن ط يددايرما كتددا   كر َ  باقددع الكتروحيدد وااللجازيددط " 

الفنقد ي ي بقداط   فقا  سدس     تخص صبن في اإللجاز القاديو

" ركدز  تخصدص فدي الااُسدات     بمد وجراُ  ركز حبن " 

 ن  ولبياته الاُاسات الاتقنقط باإللجداز  و ،األبوا  القرآحيطو

 ،لنأ الخصبص اإللجاز الرياضي لاا له  ن األمايدط و ،القادي

 صداُ جدراُ سنقدنط  دن     و "9"" قلنم الوقدا  بفقالم القاد م

حبدبءة  ط صدال    2122الكت  مي لندأ التدباليت"زوال إسدرا يل    

"إُماصات اإللجداز القدادي فدي القدرآن الكدريم       -9995قرآحيط"

"الايددزان  – 9999الوقددا  "ولتقناددبا لدداد القدد ين و"  -9999"

  ط2112بوب  في القاد القرآحي"،456

قدع الكتروحدي جدا ع      ببمو  كذلك  بقع األُقداط  قا   س ةسو

حباُات لقاد  دن االلجدازيينت  شدهرممت    وكت  ويضم  قاالت 

كتابا في  بضدبلط   99الذي  صاُ   القبُي لبا الاا م الكويل

اإللجاز القرآحي جنها في اإللجاز القادي   ها ) قجدزة القدرآن   

 قجددزة القددبع  -الابسددبلط الرقايددط - سددراُ  قجددزة  لددم -29

 قجددزة القددرآن فددي لصددر -الرقادديآفدداق اإللجدداز  -الاثدداحي

 ضدبابِ اإللجداز الرقادي     (   و بسدبلط  سدس    -الاقنب اتيط

ل الذي  ح  كت  تت اواألُدحي لبا اهلل جنغبط  صاُ  كذلكو

مي لنأ التبالي ) ن ُوا ع اإللجاز القادي فدي    اإللجاز القادي

اآليدات  دن   و سراُ ترتي  القرآن لنقدبُ  -ترتي  القرآن الكريم

آيدات القدرآن الكدريم(    و قجزة ترتيد  سدبُ    -الرقايط ال احيط
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يققأ جنغبط  في كتبه الثح ط لنبرم ط لنأ فرضديط الترتيد    و

 ن  مدذا الترتيد     واآليات في القدرآن الكدريم   والتبقيفي  لنقبُ 

كتد  القراقدي  حادا إسدااليل      9993في لداط  و  صاُ إلهي وذ

 واولدط  بمو ،" حظاط ُياضيط في بر جط حرول القران الكريم"

                                                                                    لااد الودرول القرآحيدط    لت بيق بقض القحقات الرياضيط لنأ

 -" كتابه "الاقجدزة   ط 9994  القبُي لاحان الرفالي صاُ   *

اكتشدال ل ظريدط  تكا ندط لدن       -وفقاً  لتقريدف الكاتد    بمو

"  تحيث جداء لندأ الغدحل الخداُجي  دا يندي       ،اإللجاز القادي

حظريط قرآحيط في اإللجاز القادي تقرض ألول  رة  تالاقجزة

يرى الرفالي  ن اإللجاز القادي  سداأ الاقجدزات   و في القالم"

" لاا كاحت  األلدااد " كقيادط ُياضديط    حيث يبُدت ، لاقهاو

القدرآن  و ،اقضدات  جردة لن التقنق باألشياء" ال توتادل الات  

فدذن   ،الكريم ي تاي لقالم األ ر الدذي ال يوتادل الات اقضدات   

الاقجزة القاديط التي يوانهدا كتدا  اهلل تقدالأ مدي  سداأ      

 جردة لدن  وألحها  جردة لن لالم الخنق  ، لاقهاوالاقجزات 

 ،فياُكها كل البشر لنأ اردتحل لغدتهم  ،الخصبصيط النغبيط

 جدردة لدن   و ،ال ا فيدط و  جردة لن الخصبصيات الاذمبيطو

إدُا  دالالت ال صدددبص   اردددتحل  فددداميم البشدددر فدددي 

يددرى الرفددالي كددذلك  ن الرسددم القرآحددي  و "91"القرآحيددط"

اجتهاداتهم شديء فدي   وليس لنبشر و" تبقيفيبش ن حاليا مَاالا 

بدأ ر اهلل  دن اهلل   بفرسدم الكنادط القرآحيدط م    ،ُسم كنااتده 

يتدابع سدرد    و "99""فدبظ  كاا مي تاا ا في النبح الاو،أتقال

   الجاياة "ت  سس "حظريط اإللجازيط
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سر   ابق تاا ا ب* جابش وُود  ي كناط في القرآن الكريم م

  تقايها مذه الكناطولوقيقط الاقألط التي تصفها 

سر يرتبِ اُتباطا   نقدا  ب* جابش كناات  ي حص قرآحي م

 بجبمر الاقألط التي يوال وصفها مذا ال ص

 ي جانط قرآحيط يرتبِ  ع غيره  ن  جا يع  * جابش كناات

وفق  قدادالت   ابقدط تاا دا    ،كناات الجال القرآحيط األررى

                                                                                     لناقددددددا ل التددددددي تصددددددفها مددددددذه الجاددددددل  

الاقألط *ُسم الكناط القرآحيط يأتي بشكل   ابق تاا ا لوقيقط 

لغط القرآن الكدريم  كبدر   و ،تقا يها مذه الكناطوالتي تصفها 

 ، وسع  ن قبالا  النغدط القربيدط التدي تدم تأطيرمدا     و شال و

  الاقياُ لهذه القبالابالقرآن الكريم مو

* جابش حرول  ي جانط قرآحيط يرتبِ  ع غيره  ن  جا يع 

 دا  وفق  قدادالت   ابقدط تاا  ،حرول الجال القرآحيط األررى

 الجال لناقا ل التي تصبُما مذه 

سر يتقنق بجبمر الاقألط ب*  جابش حرول  ي حص قرآحي م

  التي يصب ُما مذا ال ص

*ال ص القرآحي الاصب ةُ لاقألط  ا  بضبش باكاحه بويث يأتي 

 دع  وبشكل   نق  ع سياق الوايث الاويِ بدال ص  و رتب ا 

 ،سدبُ  ردرى  الونقات األررى التي تصب ُ الاقألط حفقها فدي  

اآليات التي يتكب ن   ها وذلك بال قبط لاجابش حرول الجال و

  مذا ال ص

برمددان ب*البرمددان لنددأ جايددع ل اصددر مددذه ال ظريددط م   

الكناات الارسدب ط فدي   ويقتاا لنأ  جابش الورول ،ُياضي

بويث يقدت يع  ي إحقدان  ن   ،باُاسدط سدهنط  و ،القرآن الكريم
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اسدتكال  و "92 "" مانيتوقق  ن صوط  ي  قنب ط في مذا البر

 تالاؤلفدات مدي   الرفالي  "  شروله االلجدازي " بالقايدا  دن   

ال ظريط الثالثدط " الودق الا ندق "     -ُ " القا" ال ظريط الثاحيط 

إحاى ال ظريدط الخا قدط"   -"  الوكاط الا نقطال ظريط الرابقط "

الوددق الددذي ال  -"  سددنم الخددحصال ظريددط القادسط" -" الكبددر

حدباُ  كثدر  دن     " الاقجزة الكبرى - البجبدقضيط  - يرياون

حقددا حقددا ال ظريددط  -  خ  ددات فددي سددبيل الوكاددط - " جدرئ 

قددا   دداُ "الاشددروش و  "93" فددي القددرآن الكددريم  لجازيددطاإل

جددال الدداين وااللجددازي لنرفددالي" حفيظددط التيدداُ القددنفي   

ُكز وا في مجب هم  لنأ حقداه ألحاديدث   قدببط    والاوافظين 

 ع " قجدزة القدرآن    - ن وجهط حظره –تقاُض ت الكريم لن بي 

كال اسدخ   تفقهيدط وكدذلك حدبل قضدايا لقا ايدط     والكريم"  

زواج  -إُضداش الكبيدر   -اليدبط اآلردر   -لذا  القبر  -الا قبخ و

قا وصدل األ در ببقضدهم  إلدأ دُجدط      و"  بل 94الاتقط  الخ" "

 ن حافدل القدبل  ن   و" 95ماُ دط القيا لاحان الرفالي "وتكفير 

 قا القدابق لكتابدات الرفدالي رداُج إطداُ بوث دا لابضدبلط        ال

   لكن ت رق ا إليه ل غياحه لنأ الاشها و ،اإللجاز القادي

  ا ال قبد الابج هط "لناشروش االلجازي لنرفدالي" فقدا جداءت    

 لن طريقين

القددبل  ن  ددا جدداء بدده الرفددالي لدديس بجايددا  تال ريددق األول

حكايدط اإللجداز   "يطت يبُد  واا ماا،" قروق"  ن سابقيهبمو

القادي الذي لرضه الاه اس لاحان  وال مذا ليس فكر لداحان  

لألستاذ لبا الرزاق حبفل   حا لايز  قبل الذي يقرق لاا بإحاا م

يدرد الرفدالي   و "96الرجل غنِ   الدخ"" بيق ي م،يقرق يشتغل
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"كتا  الاقجزة الكبرى  ب ي لنأ اكتشدال   تلنأ ذلك بقبله

   ب ي لنأ حقا  القيم القاديط لنقدرآن  الكتا ، بجايط جاياة

لنأ اكتشافين لرضا ألول  رة في و ،الكريم وفق مذه األبجايط

األول  ن القباُات القرآحيط الاتبازيط في الاق دأ   ،األول ،القالم

 ن القبداُات  بالثداحي مد  و ،الاالالت قياتها القاديدط  تقداويط  و

القاديدط  دن    الاالالت قياتهدا والقرآحيط الاتكا نط في الاق أ 

مددذا وميكددل ال ظريددط بمددذا م،دون الباقي 99 ضدالفات القدداد 

 دن الافيدا التدذكير م دا     و "97 قظم  ا وُد في الكتا ""بم

في الكثير  ن كتابات االلجدازيين القدابقين    99باوبُيط القاد 

سد أتي  و9972الذي ابتا ما ُشاد رنيفدط   دذ لداط    ولنأ الرفالي 

  الحقاً ذلك لنأ تفصيل 

"ر أ   هجي" وقع فيه االلجدازيبن   في تقا تل ريق الثاحي  ا ا

ضا ا "الاقجزة الكبرى لقاحان الرفالي" فيدبُد   حادا   و ،لا ط

م ا    ر  هم  غفنه  قظدم الادؤلفين فدي  دا يقداأ      شكريت

 رالاتهم االرتحل في  وجه القراءة  اإللجاز القادي ومبت لاط

مم  دا يؤردذ   تقا مذه ال ق ط  ن   وُسم الاصوف ولا اآلي،

اإللجاز القادي، حيث  مال كثير  لنأ الباحثين والكاتبين في

 ا يب أ الكثيرة    هم مذا األ ر تاا ا، ولم يرالبا في حقاباتهم

لا اآلي  ن اردتحل فدي   والرسم ولنأ ارتحل  وجه القراءة 

وفي الباقع فذن االرتحل الواصل في مذه القنبط  ،لاد الورول

يد قض كح دا كثيدرا     الكت  الاتخصصط الثح ط والاثبت في

لنباحثين في اإللجاز القادي، ويجقل ال تا   التي تبصنبا إليها 

  "99"" غير صويوطودقيقط   غير
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" ويؤرذ لنأ كثير  ن الاؤلفين في  ا تيتابع  حاا شكريو 

و بدا    ،لاط القير لنأ قالداة واحداة   يقاأ اإللجاز القادي

كنادات  وا إلأ احتقاء كناط   واد في القا، فتجا  حامم يقا

 قي ط  ن القبُة يقيم لنيها دُاسته وبوثه دون  ن يقنل سب  

يدس   ،وتر   ا تركه  ي   َظرتإدُيس الخرشال احتقاء  ا احتقاه

، 91-49و 31( ص 9ط، )ط9994 -مدد  1404 ركز  قل القرآن، 

 "99"".97و 54و 39الاقجزة، ص  ولاحان الرفالي،

الرفالي لقصدط سدنياان كادا وُدت     يقتال لنأ ذلك بارتياُو

جز ده بقداد القد بات التدي لاشدها      و ،في سبُة صاد دون غيرما

فدي  *    "21"  اا ال ي قرل لنأ وجه اليقدين بموال بي  سنياان 

في بيروت صداُت الترجادط القربيدط لكتدا  فريدا      ط  9999لاط 

كتدا  آل فده   بمو طنبش الشاس  ن  غربها" "قب ي الجزا ري 

حقيط  ساسدا  قدتهافا تقدايم "حجدط لنايدط لندأ       الكات  بالفر

 2119فدي لداط   و  الاصاُ اإللهي لنقرآن الكريم " لغير الاقناين

كادال اإللجداز فدي    "كتابده   لادل كاال جايلكت  القراقي 

قدا لدرض مدذا الكتدا  إللجداز ُقادي فدي         والقرآن الكدريم"  

يظهدر فيده القدرآن كد ص واحدا       ،فباصل آيات القرآن الكدريم 

لقداطف  صاُ كتا  " سرش الواسدبين"   2112في لاط و   تصلو

 ،قا سبق اإلشاُة إليه في سياق حقا كتابات ُشاد رنيفطو صنيبي

يقبط كتا  "  سرش الواسدبين" لندأ افتدراض وجدبد قدباحين      

 93و 29و 99ُياضيط دقيقط تقت ا إلأ  بابت قرآحيط مدي األلدااد   

ُياضديط   لحقدات ولبدر صديغ   وياك ها  ن رحلها  ،97و 99و 23و

قدا  و ،غيرمدا واالجتااليدط   و قق اة  تفقير الظبامر الفيزيا يط  

الاقدناين  وتبص ل الكات  إلأ حتا   رالف بها لادبط الافقدرين   
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في  بضبلات  ثل لاد الق بات التي قضاما  صوا  الكهدف فدي   

                                                                         كذلك الق بات التي قضداما  ال بدي حدبح فدي قب ده      وسباتهم 

رة جاياة  فدي لدالم اإللجداز    سبل حشها ظامط  2117في لاط  *

ُجدل  و قدتثار   بومد  د إبدراميم كا دل   حيث  لنن   ،القادي

 لاال  صري لدن اكتشدال "الشدفرة الرقايدط لنقدرآن"  فدي       

 حادا   م داء سديا    ك دا "  ن زوجتده  و ؤتار صدوفي لقداه    

حبُ قا تبصنت إليها، وذلدك  دن ردحل الشدركط      الشهيرة بأط

ت     ل ط   الرسددالط  قددا توددت اسددم الاقدداماط التددي  سقدداما

" بأحه األول وصف  الاكتبُ كا ل مذا االكتشال و األريرة" 

ألحده يكشدف     ن حبله   ذ حزول القرآن   ذ  ُبقط لشر قرحا

اإللجاز الرقاي والقادي لنورول واآليات والقبُ في القرآن 

استخااط تك بلبجيا الواس  اآللي، و حه يؤكا   ن رحل،الكريم

وال  ، حه حزل  ن ل ا اهلل بالاليل الاادي القاطع لغير الاقناين

التي  سبُة   ه بهذه الشفرةوجان  ن يكت  آيط  وياكن إلحس  

توريددف فددي  ي  وياكددن  ددن رحلهددا كشددف  ي ر ددأ     

 "29"صدوف" طبالط الا واستخاا ها كأداة الرتباُ صوط،حرل

قا   اُ مذا "االكتشال االلجازي "جاالً  كبيرا  بين  وسداط  و

 فتددأ الدداياُ فأقره  ،ُجددال الدداين الاصددريينوالاتخصصددين 

" حدده ياكددن ُ ى و  حصددر فريددا واصددلد   الاصددريط القددابق

ُ ي لندأ   االستفادة  ن برحا   "البصاط القرآحيط" في ترجيح

د إبراميم ل ا قره كذلك  و ،آرر في بقض القضايا الخحفيط"

باإلضدافط   ،  ين لاط  جاع البوب  اإلسدح يط بداألزمر   الفيب ي

ُ  والج اي    د  واا الشواتإلأ  "   د لبا اهلل  بدرو  ال جدا

 حادا   د كذلك  و ،لضبي  جاع البوب  اإلسح يط في األزمر

http://www.thekorancode.com/new/files/c.v/ar_c.v/essa.swf
http://www.thekorancode.com/new/files/c.v/ar_c.v/essa.swf
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 ستاذ لنبط القدرآن بجا قدط األزمدر، وشديخ لادبط       الاقصراوي

بي اا  كا الاكتبُ لبا الفتداح الشديخ     "22" الاقاُئ الاصريط

ُ ديس النج دط الفقهيدط باجادع     و ،ُ يس جا قط األزمر القدابق 

البوب    حه تم   اقشط  بضدبش الشدفرة الرقايدط لنقدرآن فدي      

ُفضده كدل   و" اجتااش باجاع البوب  اإلسدح يط فدي األزمدر   

   يقدئ إلدي اإلسدحط ويشدبه صدبُته"      األلضاء  ؤكاين احه

لرض مذا  و شاُ لاد  ن  لضاء الاجاع الباُزين إلي  حه سبق"

وبقدا دُاسدته قدرُت لداط      ،البوث لني جا قط  كط الاكر دط 

ت بيقه سديؤدي إلدي حدذل بقدض اآليدات       ألن ،الابافقط لنيه

 ول لت دابق وكذلك حذل بقض الور ،القرآحيط  ن سبُتين

و ن  ،الشفرة الرقايط التي تبصل إليها البوث  ع آيات القدرآن 

 كا شيخ األزمر  "وقا "القرآن الكريم في مذا  قاسًا  بذلجاز

 حه ال لحقط لاجاع البوب  اإلسح يط بهذا البوث و حه ال يقرل 

شي)ا في حين  شاُ الاكتبُ لبا اهلل ال جاُ إلي  ن  لضاء  ل ه

قا و  "23""!!جايابكل  ا م سح يط يخشبن جاع البوب  اإل

"الشدفرة    كتشدفط  قبدل   دن  القداط  لن ا د   بحغ  تقايمتح مذا 

القاديط لنقرآن الكريم" يتهم د لبا الفتاح الشيخ "بالت اول  ن 

 ُغدم  ،لط  ن الكفرة جاب يخص (99) رحل التباُه  ن الرقم

 تققط لنيها تيتقال قبله في الكريم القرآن في الرقم مذا ذكر

كدر س   ،بذلك  سال القتاُ لنأ حدا  إلجدازي  و  "24" "لشر

فيه ُجال دين  حفقهم كاقتشاُين دي يدين لرجدل  لادال فدي     

ولأ  ن حيدث  لك ها األو ،لن تكبن األريرةولم تكن األولأ ،سابقط

http://www.thekorancode.com/new/files/c.v/ar_c.v/essa.swf
http://www.thekorancode.com/new/files/c.v/ar_c.v/essa.swf
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كاجال لحستثااُ االقتصادي راصدط  ن   طرحها اإللجاز القادي

   " 25اة لم تكن  جاحيط "را ات شركط الرسالط الخال

لنأ الاشرق القربدي بدل    م يقتصر االمتااط باإللجاز القاديل *

"الهي)دط الاغربيدط   حجا لنأ سبيل الاثال ال الوصدر  تأسديس    

كدذلك  و ،2112فدي لداط    القد ط" ولإللجاز القناي في القرآن 

حقدر   و ، ؤتارات دوليط حبل اإللجداز القدادي  وحقر  لن حاوات 

يط طبيندط الاداى "كاشدروش إ بدات الاقجدزة      لن  شاُيع لنا

                              القاديط في آيط البقانط"  الخ

لني  فرح الشهري " آيط ست بر  ط كت  الققبدي 2115في لاط *

اسدت اداً     ينبل  99ءة  قتقبنيط بواو  حا  حبب ضا  هالكبرى" 

كتد   و ،يملحقات ُياضيط استبحاما  ن القرآن الكدر ولاقادالت 

 ححظات لاديط في القدرآن  " في ذات القياق  إياد  سقاكذلك 

الباليددات الاتودداة وحددبل حددر   سددا ط بددن الدن   –الكددريم 

سقيا ُضبان  بشكل  ختصر لوج سألرض و " 27"" األ ريكيط

 ركز التجاُة  ن "  حيثط  2119-9-99الفقيه في ت بؤه بأحاا  

تقع وحا   هاا  ن  ا ط القالاي لباُة لن  ب يين يتألف كل وا

بارتصاُ فذن  ن يحح  وقبش الواد ط  ع لاد طبابق و ،طبابق

يوصل لندأ االسدت تاج التداليت تداُيخ وقدبش       ،الاب أ الباحا

                                                                                                             ددن القدد ط الايحديددط   9الشددهر بمو ، ينددبل99الواد ددط 

 919تلاد طبابق الاب أ

 ،ير ز إلأ الجزء الودادي لشدر  دن القدرآن     99الرقم  تحقبل

مدي سدبُة   و،ير ز إلأ القبُة التاسدقط  دن القرآن   9الرقم و

مي و ،ير ز إلأ ُقم اآليط  ن القبُة التاسقط 919القاد و ،التببط

 وُضبان رير  ن اهلل  فان  سس ب ياحه لنأ تقبى)تقبله تقالأ
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  ن  سس ب ياحه لنأ شفا جرل ماُ فاحهاُ به في حداُ جهد م   

فهل مذه حقيقط  ط  [ 919يهاي القبط الظالاين(  التببطت واهلل ال

كان فيه  اسم الشاُش الذي  يضيف آررون بأن  و  "29"صافط؟"

)جدرل مداُ    تالبرجان يقاأت "كرل مير" ومي كنادط تشدبه  

   حاا شدكري  و"  31" ثاان القبترالا لقا قاط  كح و "29("

                              تبالرد  ا وُد في "الكشف االلجازي لنفقيه" حيث يدبُد شدكري  

الالبى الباطنط  ن لاة جباح ،  ولهات  ن اآليط  "والرد لنأ مذه

الضدراُ، والدزلم    تتوا  لن الا دافقين الدذين ب دبا  قدجا    

سدياقها، ويورفهدا لدن     بذشاُتها إلأ مذا الوا  يخرجها  دن 

حقد  التقدبيم    2119 9 99و احيهات  ن تداُيخ الودا      ق اما،

بالتقبيم الهجري يختنف ل ه  الشاقي الايحدي، وتاُيخ الوا 

 ن  :وال تت اس   ُقا ه  ع اآليط كالتداُيخ الشاقدي، و الثهدا   

تققيم الاصوف إلأ  جزاء لال اجتهادي، وقا ق ق م القرآن إلأ 

، فناداذا  29وإلأ  حزا ، واآليط في الودز    قل، جزاء  كثر و 

غير  919ُقم اآليط  ُابقهات  نو  ؟ ي قتاا مذا التققيم دون غيره

                                                                                                                       "39""  جادددددع لنيددددده بدددددين لناددددداء القددددداد    

لم يقتصر االمتااط باإللجاز القادي لنأ اإلسدحط القد ي بدل      *

حجا ت ا ي مذه الظامرة ل دا الاقدناين الشديقط كدذلكتفكت       

 دن اإللجداز البحغدي    لندأ سدبيل الاثدال "    زمراء ال جداي ب ب

 ُضدبان سدقيا الفقيده   كت  وط  9991" القادي لنقرآن الكريمو

لندم الودرول "   والكشبل في اإللجاز القرآحدي   كتابا بق بان "

يبجا  جزء   شبُ  ن الكتا  في  بقدع األُقداط تودت ل دبان     و

  شدابهاً  " استخاط فيه  سنببًا ن   ظبُ شيقي 92الرقم  احبي "

لنهجرة الذي سدبق  ن   599الاتبفي ألسنب  ابن شهر الاازحاُاحي 
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 ن ل داوين فصدبل الكتدا ت   ادط     و،لرض ا له في الفصل القابق

 سدااء األ ادط الاقصدب ين الباجد       -92 الدرقم و مل البيت )ش( 

" حقدر  فيده   واأل اط اال  أ لشر شهااء لنأ ال داس      -اتبالخم

الر ز بُ ز في القرآن بل مبلاد   اط  مل البيت لنيه القحط م

الباحدث لدن   وال يخفي ذلك لنأ الاتابر في القدرآن  واألمم 

ء قا  ققم اهلل في كتابده بأسداا  وتجنيات آياته وبقض  سراُه 

 "32" لنأ لادمم"

 -كتابه" الذُيدط الخاتادط   مادي الذمبي القراقي كذلك كت و

ي ثبدت  و ط 2115بوب  في اإللجاز القادي  ع بقدض الت بيقدات"   

" ياكن إضافط مذا البودث إلدأ   الكات  في  قا ط الكتا   ا يني 

إال  ن ارتصاص مذا  ،الرا اة في مذا الاجالوالاُاسات القابقط 

القادي  ع التركيز لنأ  ا يربِ بأمل البيت  البوث باإللجاز

الكشدف لدن بقدض    وتجني  قا اتهم  ن رحله ولنيهم القحط 

الوقا ق الخاصط بهم صنبات اهلل لنديهم  جاقدين يق يده دوُا    

 "33"شاماا لفتح لقا اي جايا"وُياديا  تايزا 

الق ط  ع ز ح هدم الشديقط فدي األسدالي       *يشتر  اإللجازيبن

 بضدبش البودث    –فدال ص القرآحدي الاتدااول     ،  قظم ال تا و

لكن  ع تركيز لندأ إلجداز الدرقم    و ، شتر  بي هم -االلجازي

تقييا لدادمم  واستخااط حج  ُياضيط إل بات لقياة اإل ا ط و،92

لث  دن كتدا  الذُيدط    با  ي لشر  فاثحً  ن ل اوين الفصل الثا

ايثداق  لالبُود النفظدي الصدريح    -92القاد  سراُالخاتاط حقر ت"

 ،بشدداُة ليقددأ لنيدده القددحط باأل اددط لندديهم القددحط" -الغدداير

سي قكس الصراش الق ي الشديقي بشدكل  باشدر لندأ  باضديع      و

فيتوب ل  اإللجاز القدادي فدي القدرآن الكدريم      ،اإللجاز القادي
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حيدث يدبُد  حدا     ،الخصداط الاتبدادل  و  ياان  لنصدراش  دذمبي  

فدي  بيل الاثدال  دا ينديت"   الاباقع ذات االياينبجيا الق  يط لنأ س

 دحاه حااذج  ن الكت  الاؤلفط في اإللجاز القادي، لك ها احورفت 

، و دن   قاُه الصويح، وباتت تتخبِ في االتجاه الخداطئ لن 

 ذلددك  ددا كتبدده الاؤلفددبن الشدديقط فددي الاُاسددات اآلتيددطت  

كتا ت ) ن اإللجاز البحغي والقادي لنقرآن  لناكتبُ  بي  -9

فصل  قتل  دن كتدا  لاؤلفده بق دبانت     بومزمراء ال جاي ، 

)اإللجاز القرآحي في وجبمه الاكتشفط(، وقا استخاط األسالي  

اإلحصا يط حفقها الاقتخا ط في بوب  اإللجداز القدادي فدي    

ت اوله لاقألط اإل ا ط، وتركيزه لنأ صفات األ اط اال  أ لشر 

)لنيهم القحط( و قا اتهم، حيث قداط الاؤلدف بدذجراء بقدض     

تاط حصاءات لنأ كناات ذات دالالت  قي ط فوصل لنأ تبافق اإل

  بين  لااد األلفاظ ودالالتها

كتا ت )الكشبل في اإللجداز القرآحدي ولندم الودرول(،      -2 

لنشيخ الفاضل ُضبان سقيا فقيده، وقدا رصدص فيده جدزءًا      

 ن   ظدبُ شديقي(، حيدث ذكدر بقدض       92لابضبشت )الرقم 

 صاديقها ودالالتها ويات  ن جهط التبافقات القاديط بين بقض اآل

 ن جهط  ررى، وحصل لنأ حتا   ول دا ف لاديدط، كادا  ن    

القاد في شفاء الروح و)سر اآليات تلناؤلف كتابًا آرر بق بان

                   ط2112 9التبزيع طوال شر والجقا( الاوجط البيضاء لن بالط و

ادي القرآحدي  الذُيط الخاتاطت بوب  في اإللجاز القكتا   -3 

                                                                                                                                   ط 2115  ، ع بقض الت بيقدات(، لناه داس  بدي لندي الدذمبي      

 ؤسقدط   –كتا  )اإللجاز القادي( لنكاتد  لبيد  بيضدبن     -4

ومدذا الكتدا  يقدبل     ط  2115 9 ببلات بيدروت ط األلناي لنا
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بخنق القرآن، ويقرُ لققا ا الشيقط، ويقدرض بقد  الصدوابط    

                                                                                                                           "34"" وال قن فيهم، و ن ترتيد  القدرآن اآلن غيدر صدويح    

زيداد   سيظهر حبش جايا  دن اإللجداز القدادي  دع القدبُي      *

كتابه ) ن اإللجاز القناي والرياضي فدي  ُقداط آيدات      س جا 

( ( حيث قدال ببجدبد إلجداز    79و ُقاط صفوات القرآن الكريم) 

ُقاي فياا يخص القحقط بين  ُقداط صدفوات  صدوف الااي دط     

يدر لدن مدذه القحقدط     سدقأ لنتقب و ،بين  ُقاط اآليدات والا بُة 

 " 35" ُياضيا 

في حهايط لرضي لهذه القيرة الباحبُا يط لإللجاز القادي ل ا  *

 تحق تين الاقاصرين  ؤكا لنأ

إطحلدي لندأ   حداود  وسقيت قاُ  قرفتدي القاصدرة     تاألولأ-

قا يكبن م ا  كتابدات الجازيدط  ردرى     ،القرض القابق كتابط

 غير  تضا  ط في مذه الباحبُا ا   

ت دداولي م ددا لإللجدداز القددادي جدداء بصدديغط لددرض   تثاحيددطلا-

له  ن يتصف بالشابل  ع تققيبات حقايط جاءت في   ُدت ،تقريفي

لم  قا ط حقدا  و ،اكتفيت بذداُته غالبا،صيغط حباُ  تقاد األصبات

 ا سد قبط بده فدي    بمو طروحاتهم وتفصيني ألفكاُ اإللجازيين 

 الفصبل الححقط     

 لرض الخاُطط القا دط لناشدها اإللجدازي   بقا  ن احتهيت  ن و*

 مددم  لددحه سددأت اول فددي الفصددبل الححقددط ل ددا الاقاصددرين 

التق يدات التددي يقددتخا ها اإللجددازيبن لنتدداليل لنددأ اإللجدداز  

التاركدز   -التقدااد   –حقا  الجادل   تمي لنأ التباليو،القادي

سدأفرد لكدل   و ،ال بدالي والتبزيدع الويدزي    -حبل لاد سوري 

  راصا  ن فصبل الكتا   الححقط فصحواحاة   ها 
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 :الفصل الخامس

 تقنية حساب الجّمل

 

في باايط اكتشال لنم الوقا  لدم تكدن األُقداط  ذات وظيفدط     *

ِ وإجرا يط حظريط   الاصدريبن القدا اء    َلَكد و بدل  َ  ،لانيط فقد

إلدأ األلدااد      تباله"و"  اُسط فيثاغبُ  اإلغريقوالبابنيبن و

تاك هم  دن  واصط تصنهم بقالم اآللهط قاُات رو ،رباص سوريط

 Kaballa القبالدط   لندم فقا لدرل اليهدبد    ،الت بؤ بالاقتقبل

"دُاسط  قاحي الكناات بال ظر إلأ القديم القاديدط   يتضان بمو

  ه  تأويل يربِ  ا بدين   "" فهدي   لنورول التي تتألف   ها

الكناات بقضها إلأ بقض بوق  قياتها القاديط، الاوقببط كاا 

                                                 "9"" لنددددددددم القدددددددداد الوددددددددايث  فددددددددي 

" ال يقرفدبن شدي)ا لدن األُقداط     لقا كان القبراحيبن القدا اء  

الاقتخا ط حاليًا، بل كاحبا يقتخا بن ذات الورول األبجايط 

لنتقبير لن القيم القاديط  فكاحت الورول القشرة األولأ فدي  

لندأ   91إلدأ   9ًا لدن القديم القاديدط  دن      بجايتهم تقب ةر  يض

التبالي   م الورول التققط التاليط قياتها لنأ التبالي  يضا  ن 

 م الورول الثح ط األريرة )ألن حدرل األبجايدط    911إلأ  21

لندأ   411 دم   311 م  211حرفًا( قياتها القاديط  22القبريط مأ

وصل لنأ التبالي  وبجاع قيم الورول الاتجاوُة إلأ بقضها ح

 "2"" الرقم الذي تقبر ل ه تنك الورول
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"  دن قبدل ُجدال     لقا استخا ت مذه التق يط "تق يدط الجا دل  و

ط تخدص القهدا   لجازي د الاقيويين إل بات دلاوى إوليهبد الاين ا

  باجانهالكتا  الاقا س والقايم  

"   قتبس  ن كتا  "وحدي الكتدا  الاقدا س    – سأ بت كاثالو

واحاة فقِ لاا يشتانه الكتا  الاقاس " لي ط  -ليبسف ُياض 

في دارنه  ن األدلط لنأ وحيه؛ و ل أ بها اإللجداز الذي حوصل 

لنيه  ن القيم القاديط لنكناات والقباُات، وذلك  ن  ول آيدط  

فدي البداء رندق اهلل     »في الكتا  الاقاس، ومدذه اآليدط مديت   

، وترد في األصل القبري مكدذا "براشديت   « القابات واألُض

الجدداول بميم  ت مشددايم فددات مدداُص" وحوننهددا ى الددببددر

لان يرغ  و ،ارتصاُا لنبقت لم  قم بذ بات الجاول  " التاليت

"تتكبن مذه الجاندط فدي    تحتدابع و  "3ياك ه  راجقط الها ش "

حرفًا  29لاد  حرفها  كناات 7 ن  -كاا حرى  -األصل القبري 

 7×4 ي 

بن  دن حدرفين،   الكناط البس أ مي  صغر كناات اآليط وتتكد 

تقبقها كناط  ن راقط حرول وتنوقها كنادط  دن راقدط    

الجدزء األول    حدرل   7حرول، فيكبن الاجابش في الوالتين 

حرفًا، والخبر  94والذي يتكبن  ن الابتا  والفالل يوتبى لنأ 

األساداء الاذكبُة في مذه اآليط  7×2حرفًا =  94يوتبى لنأ 

                          7×2حرفدًا =   94قًا لنأ  ُض توتبى   -سابات  -ومأت اهلل 

                                                              7×999=  777القياط القاديط لورول مذه الكناات الثح ط مي 

احظر الجاول(  -وقياط ترتي  مذه الورول )القياط الابضقيط

"رنق"، قياتده   -ط الفقل البحيا في الجانو 7×29 = 947مي  
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تبا  بورول  توركط  4 ،3الكناات ُقم  7×29=  213القاديط 

 "4""  حرل  7وتتكبن  ن 

 ن مذه التق يط استخا ت  دن قبدل   بالذي يق ي ا في مذا الاقاط م

 قديويين "كبرمدان لندأ صداقي ط الكتدا       وُجال دين يهدبد   

ق كاتد  الاقدال الدذي اقتبقد ا   ده الد ص       حيث  يقن  ،الاقا س

"م ا حون   اط  حا برامين وحي الكتدا   باا ينيت  القابق راتاًا

الاقاس، قال ل ه بوق  برز الرواد فدي مدذا الاجدال ويدالأ     

البرمان الذي ال يقبدل الشدك والدذي  حدت     ب"إيفان باحين" "م

  "5طالبه" "

استخا ت األحرل كبايل لن األُقاط ل ا القر  قبدل اإلسدحط   *

 لأ قبل إدرال  ُقاط  ال ظاط القشدري في القصبُ اإلسح يط األوو

حيدددث اضددداول اسدددتخااط األحدددرل لتدددرقيم    ،   (9-2-3-4)

بقي لنأ ح اق ضيق ليس ألغدراض الوقدا  " القاندي    و،األلااد

القناي" بدل تدم تبظيدف حقدا  الجا دل فدي حقدبل الكهاحدط         و

في سياق إ بات البرالدط فدي   و ،ل ا كتابات الاتصبفطوالقرافط و

طرا دف األربداُ كادا فدي قصدط ُ داء        ور  حظم الشقوالتأليف 

  ده كدذلك  دا    و"  6لنهجرة"9923الشالر الال جاوي الاتبفأ 

لنهجرة الدذي   9396الاتبفأ س ط   واا بن لار الجاويقاط به  

كت  تفقيرا لنقرآن  سدااه " دراح لبيدا لكشدف  ق دأ قدرآن       

 جيا"  حيث  حه ارتاُ التقايط لتبافق في حقا  الجادل تداُيخ   

إن استخااط ترقيم  ولنهجرة 9314بتص يفه لنتفقير الذي مباايط 

فدي  واأللااد بالورول كان  تااوال ل ا القر  إبان فترة ال ببة 

بدل   ،مدم لدم يكتشدفبه   و ،القصبُ اإلسح يط األولأ كاا ذكرحدا 
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يقب ر بمد والقدا ي ط"  واستخا به كغيرمم  ن "الشقب  القربيط 

اسدتخااط  و ،يضدان شدرطه التداُيخ   ولن ت بُ لندم الوقدا    

حقا  الجا ل كذلك كان  تااوال ضدان شدرا ح   قي دط قبدل     

كشددرا ح  ُجددال الدداين اليهددبد  راصددط بقثددط ال بددي الكددريم 

  غيرمموالا جاين و

ل  دن قبدل االلجدازيين كقري دط     تق يط حقا  الجا  خا ت است *

فدي   ُشداد رنيفدط  إل بات إلجاز القرآن الكريم حيث  استخا ها 

 ،قيداط القدالط  ويت بأ فيه بابلا حهايط القدالم  بوثه الشهير الذي 

قدا  و ن رحل حقا  جا ل لألحرل في فباتح القدبُ القرآحيدط   

كادا   ط 2291مد الابافق لنقاط الايحدي  9791 حا د الابلا  بقاط 

  سبق ذكره

تأصيل حقا  الجا ل شدرلا   بقاط جراُبيواول إلجازي آرر مو

واضدح  و" ازيط فيدبُدت  كاقا  ط الستخاا ه في كتاباته االلج،ً

 ن استخااط مذا الوقا  في التاُيخ ال غباُ لنيده  دن وجهدط    

إذن  دن  بفهد  ،ال ظر الشرليط ألن األ ر  ن قبيل االص ححات

يددتوف   جددراُ فقددِ لنددأ  ددن يقددئ     و "7"" الاباحددات 

" إال  ن استخااط مذا الوقا  في استخااط"حقا  الجا ل فيبُد 

 جيم  سداء إلدأ مدذا الوقدا      التوالكهاحط والشقبذة والقور 

 " 9" " البريء

" شروش الشفرة الرقايدط فدي   وُشاد رنيفط ويبُد بقاط جراُ  

لن بدي وُد فدي تفقدير     ًا  قدبب  ًاغيدرمم  حدايث  و" 9القرآن ""

التدالي كادا   بالبيضاوي لالم حج  "شرليط حقدا  الجا دل" م  

كاا ُوي لن ابن لباس ُضدي اهلل   "وُد في تفقير البيضاويت
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  والاديم  نكده   ،والحط لفظه ،األلف آالء اهلل تل هاا قال تقالأ

 حا  تول ه  ن الم  ق اه  ن  جابلها الرحانوحم وول ه  ن الر 

 ،ول ه  ن األلف  دن اهلل   ذلك في سا ر الفباتحباهلل  لنم وحو

القرآن   زل  ن اهلل  توالايم  ن  واا  ي ،والحط  ن جبريل

إلدأ  داد   و  ،لصحة والقحطبنقان جبريل لنأ  واا لنيهاا ا

القاليدط  تاقدكًا بادا    ب قباط وآجال بوقا  الجال كاا قال  ب

 حه لنيه الصحة والقحط لاا  تاه اليهبد تح لنيهم الم »  تُوي

كيف حدارل فدي ديدن  اتده إحداى       تفوقببه وقالبا  البقرة

فهل  تفتبقم ُسبل اهلل صنأ اهلل لنيه وسنم فقالبا ،وسبقبن س ط

رن ت لني ا فح حاُي  تفقالبا ،الاص والر والار تقالف ،غيره

فذن تحوته إياما بهذا الترتي  لنيهم وتقريرمم   «بأيها حأرذ 

ومذه الااللط وإن لم تكن لربيط  ،لنأ است باطهم دليل لنأ ذلك

لك ها الشتهاُما فياا بين ال اس حتأ القر  تنوقها بالاقربات 

حفقده  يقنق البيضاوي و "91كالاشكاة والقجيل والقق اس ""

لجباز  حده لنيده الصدحة     ،"الوايث ال دليل فيه  تلنأ الوايث

وجقنها  ققاًا بهدا وإن كدان    ،والقحط تبقم تقجبًا  ن جهنهم

 "99يهدا "" غير  ات ع لك ه يوبج إلأ إضااُ  شياء ال دليل لن

اسدت اداً  لارجقيدط   و – ن الجداير بالدذكر  ن مدذا الودايث     و

 حدا  دن    لدم يخر جده   وغيدر  ب  دق    -الققا الف)بي اإلسدح ي 

"لناداء الودايث" ُاجدع تققيد      والقرآن    وققي مذه تفاسير

 " 92"لنأ سبيل الاثال  القرضاوي في الها ش

ي  واولدط  يبُد بقاط جراُ في كتابه إُماصات اإللجاز القداد و

لنيه ال حقت يع  ن حركن إلأ و لتأصيل شرلي لوقا  الجا لت"
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لكن في الاقابل لم يرد شيء لن الرسدبل   ،است باط البيضاوي

ص ي في  ن يكبن لوقا  الجال  صل دي ي   الاهم  حه لم تقم 

إن كان اإل بات  ُجح لنأ ضبء و  ،اإل باتوالوجط لنأ ال في  

 ، يع  ن حب ي لنأ مذا الرجودان ال حقتو ،مذا الوايث الضقيف

لكن ياكن ل ا باالستقراء  ن حثبت  ن القرآن الكريم إد رر بقض و

 ي  ن القرآن الكريم استخاط مدذا   ،جالواألسراُ في كناات  

كاا ذكرحا و "93االص حح الذي تباطأت لنيه النغات القا يط""

الط قيداط القد  ويقتاا ُشاد رنيفط في حببءته بابلا حهايط القالم 

يققد    ،لنأ حفس الوايث الا قب  لن بي الذي  وُده بقاط جراُ

ذلدك فدي   ويبسف القرضاوي  شككا فدي حقدا  الجا دل    الشيخ 

"حقا  الجال ال يقبط لندأ   ت قرض حقاه ل ببءة  ُشاد رنيفط

 ساس    قيت  م إن "حقا  الجال " حفقه  جرد اص حح  ن 

 يقبط لندأ  جاالط  ن ال اس، ولك ه اص حح توكاي  وض، ال

 لنم و   ق  ن لقل  

ز ح ط وت ا   جد د مد بفان الذي ُت  الورول لنأ مذا ال و

ي   ل ط ن س ش ل ص ق ُ   ت   خ ذ ض ظ غ؟  ولااذا لم 

تترتد  لندأ  ي   وتترت  مكذات ا   ت   ج ح خ د ذ ُ ز إلخ؟  

 ؟آرربحو

( ومكذا آحاًدا إلأ 2( والباء ُقم )9و ن الذي جقل لأللف ُقم )

( 31( ولنورل   )21رل ط،  م  ل أ لنورل " ي " ُقم )ح

( وبقداه  911ومكذا الزيادة بالقشرات إلأ الورل الذي يقادل )

 تكبن الزيادة بالا)ات 
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لااذا لم تكن الزيادة آحاًدا إلأ آرر الورول؟ ولااذا لدم تبدا    

  و(، 9بألف؟ ولااذا لم تكدن مكددذات  لدف )  وباا ط  وبقشرة  

 9111، 911، 91، 9 تومكذا؟ ولااذا لم تكن مكددذا  (21(، وجد )91)

؟ ولااذا ولااذا؟  كل مذا توكم  ن واضقيه الاص نوين    إلخ 

ولكن مدذا ال يندزط    ،لنيه  صويح  حه ال  شاح ط في االص حح

 "94"" حًاا 

إن تق يط حقا  الجا ل مي  ثاُ رحل بين االلجازيين  حفقدهم  *

 اذا لدن  "ستلن سؤالت  ل لبا الاا م كويففي  قرض إجابط 

 ل؟حقا  الج ا ل، ومل تبجا  قجزات تتقنق بوقا  الجا 

جت حقا  الجاَ ل  حكره بقض القنااء  ثل ابدن كثيدر  حقدا     

الجال يقبط لنأ إل اء كل حرل قياط لاديط  ودادة،  دثًح   

 3والجيم تأرذ الرقم  2والباء تأرذ الرقم  9األلف تأرذ الرقم 

 حه ال يبجا  ساس لناي إلل اء كل حرل ومكذا     والوقيقط 

حتأ اآلن لم يقاط حقا  الجال )حق   دا  ُى(   ُقاًا  وادًا 

 "95""لجازيط تذكر إال الاصادفات إ يط حتا   
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 :الفصل السادس

 تقنية التعداد في اإلعجاز الرقمي

 

زيين  دن قبدل االلجدا    ،األحدرل ويقتخاط  لاد الكنادات   لادة *

 دن  دم يدتم إضدفاء  دالالت     و ،تبافقدات ولنبصبل إلأ ت اسبات 

  اإلُادةوتفقيرات لنيها  باا يبافق القصا  و

 " لنكناات  والً ت" قجزة التبازن القادي

 سبقيط فتح  نف التبازحات ط ( 9994)ت  لقبا الرزاق حبفليقبد *

" اإلسدحط ديدن ودحيدا   "ففي كتابده   ،الكريمالقاديط في القرآن 

لداد    جرى إحصا يط  تبين له فيها تقداوي   9959الذي صاُ لاط 

 رات وُود لفظي الاحيا واآلررة فدي القدرآن، حيدث وُد كدل     

"اإللجداز القدادي    رة   يدبُد فدي  قا  دط كتابده      995  هاا 

 ن آيات تبفيق اهلل جل شأحه  ن مااحي ولنقرآن الكريم  ا يني"

صاُ لنادرة األولدأ     دحيا الذيول ا إلااد كتا  اإلسحط دين 

إلأ  ن  جا  ن الاحيا تكرُت في القرآن الكريم قاُ  ا  9959لاط 

 ن  جا  ن الشياطين تكرُت قاُ  دا تكدرُت   وتكرُت اآلررة  

الاح كط" الدذي  والاح كط ل ا ا ك ت  لا كتابي"لالم الجن 

لقا  شرت إلأ ذلدك فدي كدل    و 9969صاُ لنارة األولأ لاط 

االتزان يشال كل جاء في و ن الت اسق   ا ك ت  دُيو ،  هاا

"لقا تكرُت الداحيا فدي   ت حتابع  ع حبفلو "9"" القرآن الكريم

   995تكرُت اآلررة حفس القداد  ي  و   رة 995القرآن الكريم 

احفردت الاحيا في و  آيط 51ُغم  حهاا لم يجتاقا في  كثر  ن 
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 ُغم ذلك يتقاوى لاد  درات و ،اآلررة في آيات  ررىوآيات 

اآلررة في كل آيات القدرآن   995و رة الاحيا  995وُود   هاا 

" تتقداوى  درات ذكدر الشدي ان     تكذلك يبُدو "2الكريم "

باأللفاظ  21مي وتتقاوى األلفاظ األررى و69الاح كط بالقاد و

يتقاوى الاجابش الكني لكل  دن الشدياطين   و ،21مي واألررى 

 "3الكدريم ""  درة فدي القدرآن    99الاح كط فيرد كل   هاا و

 ، رة945 شتقاته قا تكرُ وبذلك يكبن لف  الابت و"  تيبُدو

 ، درة 945 شتقاته فياا يخص الخنق ومكذا تكرُ لف  الوياة و

 شتقاته فياا وحفس القاد الذي تكرُ بال قبط لنف  الابت بمو

"تقاوت تيبُد كذلَكو " 4" " األحياءويخص كذلك الخنق  

 51ات لف  الفقداد إذ وُدت  كل  شتقات لف  ال فع بكل  شتق

  "5 رة لكل ""

قا احتشر " اكتشال التقداوي القدادي لنكنادات فدي القدرآن      ل*

فدي  وتااولت بين االلجدازيين  و،الكريم " احتشاُ ال اُ في الهشيم

ُ وإطاُ الايايا  حقدبها  و ،فضاء اإلحترحت غالبا دون تب يق لناصدا

الكويددل بي اددا  وُد  لبددا الدداا م  ،كثيددرون ل دداُق القددبياان

" لقا شغنت بالي قضيط  تلتقاويات لاديط دون اإلشاُة لاصاُما

الكتدا  الدذي يضدع    بالتبازحات القاديط في القرآن الكدريم، فه 

القباحين لنققادة في الاحيا واآلررة، ولذلك تكرُت كل كناط 

 درة، وتكدرُت    995  هاا ب فس القاد )تكرُت كنادط الداحيا   

الكتدا   بوم لقدرآن كنده(    رة وذلك في ا 995كناط اآلررة 

الذي جقل تبازحًا بين  ن ُ بز الخير وُ بز الشدر، ولدذلك   

ذ كرت )الاح كط( في القرآن بد فس القداد الدذي ذ كدر فيده      
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 رة ومذا  ن التدبازن   69)الشي ان(، حيث تكرُت كل   هاا 

كذلك ل ا ا ك ت   بوث  القادي القجي  في القرآن الكريم 

الاقرول والخيدرات وي هدبن لدن    لن  ول)ك الذين يأ رون ب

القبء والا كرات، لجبت  شا القج  ل ا ا ُ يت التبازن يتجنأ 

 7في ماتين الكناتين، فقا تكرُت كناط )يأ رون( في القرآن 

                    درات!!!  7 رات وتكرُت كناط )ي هدبن( بد فس القداد  ي    

ألُض ل ا ا   ر اهلل تقالأ  ول)ك الاشككين  ن يقيروا فدي ا 

ويتأ نبا آيدات اهلل ويفكدروا ليخرجدبا ب تيجدط ومدي  ن اهلل      

رالق الكبن و  زل القرآن، راطبهم بكناط )سيروا(، ومدذه  بم

الكناط مي فقل   ر تأ رمم  ن يقيروا في األُض ليتفكروا في 

رنق اهلل تقالأ  ولكن لم يقتجيببا لهذا ال ااء اإللهي، فأكا لهم 

دلبة  ن اهلل تقالأ لقباده  ن ي فقبا  بقبله ) فنم يقيروا(، ومذه

 ن  مدم  بشي)ًا  ن وقتهم لنتأ ل في رنق اهلل تقدالأ الدذي مد   

والذي لفت احتبامي مذا التبازن القجي ، فقا تكرُت  القبادات 

 رات، وتكرُت كناط )يقديروا(   7كناط )سيروا( في القرآن 

                                  " 6 رات فتأ نبا مدذا التدبازن الداقيق!""    7في القرآن  يضًا 

                               ت"  بادا يندي   " قجزةً التبازن القاديحاقاا حاا شكري  يقق *

و لداادما   األحدرل و" افتراض اإللجاز بين تكراُات الكناات  

االفتراضات التقاوي في لاد  رات  و ن مذه تقابنها،ووت اسقها  

لفظي   رة، وكل  ن 945ة والابت وُود كل  ن لفظيت الويا

 رة، وكل  ن لفظي الصالوات والقدي)ات   995الاحيا واآلررة 

 درات بي ادا وُدت كنادط     6األبدراُ    رة، ووُود كناط 967

الاضالفط والتقاوي   ، وال ي بغي لا مذا[38]  رات 3الفجاُ 

في لاد  رات وُود األلفاظ الاتقابنط إلجازا، حيدث ال يقجدز   

http://www.bayan-alquran.net/forums/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=7499#_edn38
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األدباء  ن يرالدي التقداوي فدي وُود    والشقراء  والكتا     حا

 قي ط، فذذا ظهر له التفداوت بي هدا زاد     لفاظو سااء  تقابنط  

لكدس  وضاير   امر إلأحب ل االسم الظوحقص  ررى،  وجانط  

ذلك حتأ يصل إلأ بغيته، و اا يؤرذ لنأ مذا االفتراض إقواط 

ي  بق لنيها  با  القا  وذلدك لنبصدبل إلدأ القداد       لفاظ ال

الاحيا واآلردرة وُد فدي    الاراد، و ن ذلك  ن كح  ن لفظي

إال  ن لف  الاحيا  و ع  ن القاد صويح ، رة 995القرآن الكريم 

الاقابل لآلررة في جايع مذه الاباضع كادا  لم يكن بالاق أ 

 ت[ وقبلده 42الاحيا(  األحفالت تقالأت )إذ  حتم بالقاوة  في قبله

  "7(""5باصابيح( )الانكت )ولقا زي ا القااء الاحيا

لبدداس مددذا الدد اِ  ددن " اإللجدداز القددادي "   ي نددق لنددي *

"الاقجزة البها يدط" فدي إشداُة واضدوط ل فدي صدفط القرآحدي        

فيبُدت "فوتأ يقنم ل دا صداق   ،بفق  ا يراه مو ي ل ها اإلسحو

البها يط" فح با لها  دن قبالدا   ضدب ط، فهدذه      مذه "الاقجزة

حذكرما في  ثدل مدذا    بقض القبالا الاهاط والا ردة ياكن  ن

  :الاقاط

حأردذ   إذا  رذحا  ثح كنادط بداون  شدتقاتها فقني دا  ن      والً ت 

تها  يضدًا،  دثح حأردذ كنادط     الكناط الاقابنط لهدا بداون  شدتقا   

  كناط "ال اُ" فقِ "الج ط" لتقابنها

   ا إذا  رذحاما  ع  شدتقاتها ف أردذ الكنادط الاقابندط       احياً ت  

؛  ؛ الابتددط ؛   باتددا يابتددبن ت"الاددبت ، يضددَا  ددع  شددتقاتها 

؛  ؛ ل وييدد هم يويددي تالويدداة" " فددي قبالددط    ت ددا    الخ

 .تويبن    الخ
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الاق أ، فقني ا  ن حفقدل الشديء    رذحا قالاة الضا فيإذا    الثاً ت

األحددس وحفقدده فددي الكناددط الاقابنددط، فالاح كددط تقابددل الجددن  

شياطين الجن،  ثح، ولكن ال تقابدل الاح كدط شدياطين األحدس     و 

ج س والاح كط ج س والج س ج س، كدل   هدا    والجن، فاإلحس

 . قتقل لن اآلرر

ي األشدهر  وقدا  الاقتادا شدرلا،     ال  ن حتبع في تقيين  ُابقاً ت

 يط واألياط والق ين القار

 .والتقريف والجاع ال يؤ ر لنأ الكناات اإلضافط را قاً ت

ح ظدر فدي كافدط الفدروش      إذا ارترحا مذا الا ه   ثح فقني ا  ن

 ي .فدح   غنبها األلم سدنا ا لده، وإال  وفذن اح بق لنيها بأكانها  

نددأ جايددع االرتيدداُات   ن الادد ه  الباحددا يجدد   ن يقددري ل 

حضع لكل ارتياُين   ه   م حذم  إلدأ ارتيداُين    الاتقابنط، وال

ال يقتقيم إال  ع الهبى  آررين ل ضع لهاا   هجا آرر، فهذا   ر

 " 9ال فقي""

تتبدع مدذه األشدياء    " تلبدا الدرحان القدويم     يقق   كذلك*

كاا  حهم قا يقتبرون النف   حياحدا   الاذكبُة يوتاج إلأ وقت

كادا فدي حقدا  لداد ذةكدر األيداط         ن  ا ي قابةنه  ن  ق دأ دو

وقدا   ،فذحه قا يقتبرون اليبط اآلردر فدي حقدا  األيداط     ،اليبطو 

 م مذا ال دات  الاتبص دل إليده     ،يقتبرون األياط باثابط كناط يبط

 " 9""  ي إلجاز فيه ؟!

"ت داظر  واحداات البصدف    يقرض لاحان الرفالي في  قالتده  *

س قرض م ا إلحاى  سقدها   ،ط الجازيط جاياة" ل ظريوالتقايط

 ع ت بيق يبُده الرفالي لن تبافق حقبط  كناات بر بور  فدي  
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القرآن الكدريم  دع حقدبط البدر إلدأ البودر فدي قشدرة الكدرة          

كاددا يقددرض الرفددالي ألحددا ل اصددر حظريتدده    األُضدديط 

"ومكذا حرى إن الكناط في القرآن الكريم توال الكثير  ن ينيت

إن لنكناط  ،لصبُ واحه يقتويل استباال كناط بأررىالاقاحي وا

في كل لباُة قرآحيط رصبصيتها الاقتقنط التي تصبُ  قداحي  

 -إن  جادبش وُود مدذه الكنادط     ،فدبق ذلدك  و  مذه القباُة

لبر القران الكريم  -بخصبصيط الرسم القرآحي الذي جاءت به 

وبويث يصبُ مذا الاجابش جدبمر  ، وقب  باقطو قجزة بم

 ،يقط الشيء  الذي تقايه وتصفه الكنادط تصدبيرا   نقدا   وحق

لقا ت اول القران     ابقًا تاا ًا لوقيقط وجبده في مذا الكبن

وجاء بهدا  دن    ،الكريم الاقا ل الكبحيط  ن باايتها إلأ حهايتها

بويدث تكدبن    ،يصف ويصبُ مذه الاقدا ل بلذلك فه   ساسها

ل القدران  واحاات البصف والتقايط الاصدبُة لهدا فدي كا د    

      "91""   ابقط تاا ًا لوقيقط وجبدما فدي مدذا الكدبن    ،الكريم

وُدت فدي    يبُد الرفالي  الت بيق التاليت"  إن كناط البدر و

 ، رة ووُدت كناط يبقًا  رة واحاة ومي باق أ البر 92القرآن 

 32وقا وُدت كنادط البودر      رة 93وبذلك يكبن الاجابش 

قألط وحقبط كل  ن اليابقط والااء حظرحا إلأ مذه الابول   رة

لر ي ا إن  جابش مذه الكناات   ابق  ،إلأ س ح الكرة األُضيط

ان  جابش وُود مذه الكناات فدي القدرآن     تاا ًا لهذه ال قبط

وبذلك تكبن حقدبط اليابقدط إلدأ     45=  32+  93ت بالكريم م

وتكبن حقبط الاداء إلدأ    1،2999=  45\93 تس ح الكرة األُضيط

ومكذا حرى ان القرآن  ،1،7999=  45 \ 32 تالكرة األُضيطس ح 

وبويدث تكدبن حقد      ،الكريم قا جاء بهذه الاقألط  ن  ساسها
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  ابقط ،واحاات البصف والتقايط بين ل صدري مدذه الاقدألط   

                                                                             "99"" لوقيقدددددددط وجبدمدددددددا فدددددددي الباقدددددددع 

"البددر توددت ل ددبان  لبددا الدداا م الكويددل *كددذلك يددبُد 

"  ذ  تل فس "الاقجزة القاديط " حقيقط لاديط  ذمنط"تالبورو

ُبع قرن تقريبًا اكتشف بقض الباحثين حقيقدط لاديدط حيدث    

توا  القرآن باقط  ذمنط لن حقدبط البودر إلدأ البدر، وقدا      

ولدذلك   وُدت ي القايا  ن التقاؤالت حبل صوط مذا األ در، 

فقا ُ يت   ن  جري إحصاء جاياًا حبل لاد  رات تكراُ كناط 

)البور( ولاد  رات تكراُ كناط )البر ( وذلدك فدي القدرآن    

لقا وُدت كناط )بور( فدي القدرآن وذلدك بصديغتها      كنه 

آيط، ووُدت كناط )بر ( بصيغتها الافدردة فدي    32الافردة في 

َبقًا( والتدي تق دي   ( آيط، وم الك آيط وُدت فيها كناط )َي92)

 "92" " 93البر، فيكبن الاجابش 

 تتققي *ال

قدرآن  جرى التقا دل  دع البياحدات اإلحصدا يط الاقدتاا ة  دن ال      

ل قدل لداي ا     " " قجدزة لاديدط   الكريم باحتقا يط تبرُ تص يع 

 ت  ظب تين

لنايدط   الا ظب دط الثاحيدط  و ،حص يط قرآحيدط   تالا ظب ط األولأ

مدل القحقدط بدين الا ظدب تين مدي        جالها الباقع الابضدبلي 

إسقاط لاخ  ات الا ظب ط ال ص ديط القرآحيدط لندأ الا ظب دط     

مددذا  ددا تتب  دداه وجهددط ال ظددر والباقددع الابضددبلي والقنايددط 

 االلجازيط؟

 



68 
 

 تل  اقش ذلك

الا ظب ط القنايط يوكاهدا النغدط القنايدط الاقيقدط  الاشدروطط      

ا ظب ط ال صدي ط   ي  واولط فهم لنو،بتقريف  واَ د لناص نوات

 ،إسقاطها لنأ الا ظب ط القنايط لنيها التقي دا بدذلك  والقرآحيط 

وضدقه فدي   و ع ق التي بأن مذا فهدم تققدفي لند ص القرآحدي     

 ،لكن سأ ضي في ذلك لتف يدا  قدبالت اإللجداز   والاكان الخ أ 

تبيان لنضرُ الذي ياكن  ن تنوقده ال ظريدات االلجازيدط فدي     و

                                                                          الاتاركدز حدبل القدرآن  ساسدا     صححيات الخ ا  اإلسدح ي  

ت م دا   ُض "كبكد "   لرض  بجز لنا ظب ط القنايط ت واًل

ياكددن اسددتخااط و   1779البددر  ب قددبط   و قق ددم بددين البوددر 

   رادفات لغبيط  ثل اليابقط  ول البر  ثًح

ت يدتم اسدتخااط    بجز لنا ظب ط ال صيط القرآحيطلرض  ت احيًا

اليابقدط فدي سدياقات  ختنفدط     واألُض والبودر  وكناات البدر  

جن ها في سياق إربداُي  ،جغرافيطو صالح تبظيف ليقت لنايط  و

                        فقهي يتقندددددق باألحكددددداط و ،تفك ري تدددددأ نيو ،تددددداُيخي

 تالا اقشط- الثاً 

كناط "الدأُض"  ن الاقادلدط   -كبت لن الق –لااذا يتم إسقاط 

                                                                                              ؟ االلجازيدددددط القدددددابقط التدددددي  وُدمدددددا الرفدددددالي  

                                                              فادددن الافتدددرض  ن حوصدددي لددداد تكدددراُ كنادددط األُض 

 ن حوصي لاد تكراُ كنادط  و ، ن حوصي لاد تكراُ كناط البرو

                                                    ت ن تكبن الاقادلط االلجازيط لنأ الشكل التدالي و البور  كذلك

                                            + تكراُ كناط البور = تكراُ كناط البر تكراُ كناط األُض

كنادط البودر  دأربذة    و ن تكبن حقدبط تكدراُ كنادط البدر      و
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لكن ذلدك لدم   و ،ك قبط  )بيط  ن إجاالي تكراُ كناط األُض

                         جددددرى إماالدددده لتصدددد يع الاقجددددزة القاديددددط ويددددتم 

                                                      ل تقدداءل كددذلك مددل حقددبط البددر إلددأ البوددر  ابتددط ؟     و

فقدا كاحدت    ،مي لم تكن كذلك في لصبُ جيبلبجيدط سدابقط  

األُض في  راحل  قي ط وفق لنااء الجيبلبجيا  غادبُة بالاداء   

حاليدا  و م إن مذه ال قبط إلدأ تغي در    ،قا  ر ت بقصبُ جنيايطو

االحتباس الودراُي تهداد البشدريط  دن     وظامرة تقخين األُض 

مدذه لدم   و ،األُاضي الا خفضط باياه البوررحل غار القباحل 

ت َتداَبع  والقياسديين  وبل مي حقا ق ي اقشها القنااء  ،تقا فرضيات

مدل سدتتوب ل    ، ن قبدل لجدان  تخص ةصدط  دن األ دم الاتوداة      

الاقجزة القاديط إلدأ  غال دط لاديدط حي هدا؟! مدل مدذه مدي        

ن يدبُد الرفدالي     ،ل تابعو ال ريقط الا اسبط لتقبيق القرآن ؟!

يقبط بالتأكيدا لندأ   و ، رة 92بر  وُدت القرآن الكريم   كناط

" ألحده   " يبقا يضيف كناطو ،داللط الكناط ل ا قيا ه  باإلحصاء

  93لها داللط البر ليصبح الاجابش = – وفقا لقرضه –

                                                   تاق القرآحددي فددي سددبُة الاا دداة حقدد ا لدد حح  مددذا القددي 

َُةة َوح ر ةَط َلَندي ك م   "   حةلَ  َلك م  َصي ا  ال َبو رة َوَطَقا  ه  َ َتاًلا َلك م  َولةنقَ يَ ا

                                                                      (96ر وَن )النَ َه الَ دذةي إةَلي دهة ت و َشد    َواتَ ق با ال َبر ة َ ا د   ت م  ح ر ً اَصي ا  

ليقدت  والبور جاءت في سياق الاضال إليه حوبيدا  وكناط البر 

سياق اآليط حكم فقهدي فدي   و ،# البر فصيا البر  قصبدة لذاتها

  الصيا شأن

                                                  تالحدد  القددياق القرآحددي فددي سددبُة البقددرة    ت ثددال  دداحي 

ُ َض الَ ذةي َجَقَل َلك م " فةَراًشا َوالقَ َااَء بةَ اًء َوَ ح دَزَل  ةدَن القَ دَااءة     ال َأ
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ُةز ًقا َلك م  َفَنا َتج َقن با لةنَ هة َ ح دَااًدا َوَ ح دت م     َ اًء َفَأر َرَج بةهة  ةَن الثَ َاَراتة 

 (22َتق َنا بَن )

 دا  و ،فادا  بدرُ إماالهدا    ،ألُض م ا جاءت باق أ البدر كناط ا

                                                                             ؟!  بر ُ  احتقا  كناط يباسا" ُغدم  حهدا جداءت باق دأ البدر     

"َوإةذ  ق ن ت م  َيا   بَسأ َلن  َحص دبةَر   ت ن سبُة البقرة  يضاً  ثال  الث

َُبَ َك ي خ رةج  َلَ ا  ةاَ ا ت   بةت  َلَن ُ ض  أ َطَقاط  َواحةا  َفاد ش  َلَ ا   ةدن    ال دَأ

األُض جداءت م دا    ،(69)" َبق نةَها َوقةثَ ا ةَها َوف ب ةَها َوَلَاسةَها َوَبَصنةَها

   يضًا باق أ "البر"

يج  تبف ر شرطين ليصح تبصيف ظامرة  ل اصر الااجاوفقاً  *

 تلادي  ا بأح ها إلجاز

 ."األولت  حها   ر  قجز

                                                              "93"".تقتاددا لنددأ لغددط األُقدداط واأللددااد  والثدداحيت  حهددا

في  قرض إجابته لنأ تقاؤل حبل ظامرة التبازن القادي فدي  و

"تقاوي ذةك ر الرجل والار ة في القرآن الكريم القرآن الكريم 

الاح كدط والشدياطين، فهدذه    وواآلررة،   تقاوي ذكر الاحياو 

بها لنأ  ا    بُ ذكرما  ن كت  في اإللجاز القادي  قتشهاا

ومدذه األ ثندط وحوبمدا     في القرآن الكريم  ن إلجاز لادي، 

َلاةما واحضباطهد  ع  ن فيها حظر د فهي ليقدت    س نةم بصبا بل

قاُ لنيها، فأحت  ثح ي   اا ي اُج ضان األ بُ الاقجزة التي ال

 تقت يع  ن تؤلف كتابا ضخاا وتتقاا  ن ترالي تقاوي لاد

لفد  الداحيا   والارات التي تذك ر فيها لف  الرجل والادر ة،   

والشياطين، فاثل مذا ال رحل  حه في  لف  الاح كطوواآلررة،  

 قجزًا، فح يصح  ليس   رًاب قاوُ كل  حا  ن يفقنه، وإذًا فه
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البوب  الاتصنط باإللجداز القدادي  ألحهدا غيدر       ن ياُج في

   قجزة  صح"

في القدرآن الكدريم ليقدت  دن      "فاثل مذه التبافقات القاديط

 اإللجاز، وياكن  ن ح نق لنيها  ص نح الظامرة القاديط فدي 

فهي حقيقط ظبامر لاديط في القدرآن الكدريم،    ،القرآن الكريم

القادي، ولنيده   ضان بوب  اإللجاز وليقت   را  قجزا ياُج

اإللجاز  فيج   ن يفرق بين الظامرة القاديط في القرآن وبين

                                  "94"".القادي فيه

                                                             تل  تقل اآلن إلأ حاِ آرر  ن اإللجاز القادي

  ول الكنااتلور ت  قجزة  التبازن القادي احيًا

 - دن وجهدط حظدره    –لبا الاايم الكويل كاليل يثبت  اإللجازي 

كن دا يقندم   " تالورول لم يور ل  ا ينيولنأ  ن لاد الكناات 

 ن  ول آيط في القرآن مي )بةق مة النَ هة الرَ ح َانة الدرَ حةيمة( وآردر   

آيط في القرآن مي ) ةَن ال جة َ طة َوال َ داسة(، وقدا وضدع اهلل فدي     

ول ماتين اآليتين ال ظاط القادي ذاته ليال ا لنأ  ن القرآن حر

فد ون حقدبل بنغدط     كتا  كا ل  ن  ول آيط وحتأ آرر آيط 

ولكن بنغط األُقاط حقب ر لن   الكنااتت بةق مة النَ هة الرَ ح َانة الرَ حةيمة

 ي حون   اط لاد   6 6 4 3كل كناط بقاد حروفها كاا ينيت 

=  6643يقاويت ب ن  ضالفات القبقط فهومذا القاد  6643مبت 

7  ×949                                                                        

ولكن مل مذه  صادفط وكيف حتأكدا  حهدا ليقدت  صدادفط؟     

 توالجبا   ن ح تقل آلرر آيط في القرآن، وحكت  بنغط الكنادات 

األُقاط حقب ر لن كل كناط بقاد  ولكن بنغط   ةَن ال جة َ طة َوال َ اسة
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 ن بومد  5952ب ي حون   ا لداد مد   5 9 5 2حروفها كاا ينيت 

×  7=  5952 ضالفات الرقم سبقط  يضًا، حيث ياكن  ن حقبلت 

الحظبا  قي  ن القالاة ذاتها ت  بق لنأ  ول آيط وآردر    736

 "95آيط في القرآن  "

تبصيف اإللجداز   جل االلجازيين ال يترددون في إطحق *ُغم  ن 

حدرول  والتي تت اول لحقات إحصا يط لكنادات  ولنأ  كتاباتهم 

فذن م ا   ن يتوف   لنأ تبصديف اإللجداز    ،في القرآن الكريم

إن " تحيث يدبُد ، ثال ذلك ال بُسدي و ،فيرى  حها  جرد ظبامر

دُاسط اإللجاز الرقاي في القرآن يج   ن تايز بين الظدامرة  

راصيط يقت ب ها الباحث ل ا دُاسدته   واإللجاز  فالظامرة مي

 دن الكتد     لنقرآن ولك ها ياكن  ن يبجا  ا ياا نها في غيره

يتقنق بدالظبامر القرآحيدط   بالتي يؤلفها البشر    ا اإللجاز فه

 "96" " ن يقبط بها البشر في    اء تأليفه لنكت  التي ال ياكن

ادا  يقرض  ال بُسي إلأ حاِ جايا  دن الكتابدات التدي ال يقت   و

بدل   ،تكدراُ الودرول   والتبازن القادي بين لاد تكراُ الكناات  

بدين لداد آيدات  مدذه     ويربِ بين تكراُ كناط  ا في القدبُة   

" لاد لف  الجحلط " اهلل" فدي سدبُة   فيبُد  ا ينيت   القبُة

 لفاظ بداال   4  لااد وم ا  4والفرق  ،لقاد آياتهاوالبقرة  قا

  "بها يتم التبافقوه إال مب" في "ال إلبلن لف  "اهلل" كاا م

لاد لف  الجحلط "اهلل" في سبُة آل لاران  "تيبُد كذلكو

 219اهلل" وُد فيها "  تبافق  ع لاد آياتها ويقاويها ولكن لف 

آيدات وال   9آيط فدالفرق إذن   211 رات بي اا لاد آيات القبُة 

الفروق الصغيرة في  ثل مذه الازايا الكح يدط وال كدات    تخل
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                                                           "97التقريبيددددط"" إذ تكفددددي التبافقددددات  ،حغيددددطالب

 ي  –يقرُ ب" فهد تيقن ق  واا زكدي رضدر  لندأ ال بُسدي    و

لم تكن دقيقدط تاا دا   ب ن الاححظط القاديط حتأ ول -ال بُسي

التي وضع توتها ر بط في ال صبص  كاا يتضح  ن القباُات)

الكدريم   ه ( فذحها تخاط صاق ال ظر في جاال حظم القرآن لح

  ر حقدي بحغدي ولديس  جدرد  ُقداط صدااء تتقداوى        بوم

الفروق الصغيرة ألحها ال تشدكل   يتجاوزبولذلك فه  تختنفو 

والتي مي  رنح في  ا  سااه بالازايا الكح يط وال كات البحغيط

لفاظ القدرآن    بُ حقيط ياُكها الاتأ ل في التبافق القاط أل

ذلدك  دن األ ثندط الا تقداة والاقروضدط       الكريم كاا يتضح

  ""18" لحه

 -  اقشدط كدل  ثدال لندأ حداه      واصيل ال حارل في التف*كي 

قبل لرض تققيد  حقداي حدبل الكتابدات     و - ُغم إ كاحيط ذلك

االلجازيط سبل  ت اول  قدألط ما دط جدااً  غالبدا  دا يتغاضدأ       

كدبن ال قدخط الاتااولدط لندأ      ميو ،يقكت ل ها االلجازيبنو 

" صوف الااي دط الا دبُة    ح اق واسع حاليا  ن القرآن الكريم 

ط البحياة لنقدرآن  ال قخمي ليقت  " ُوايط حفص لن لاصم –

األكثر صدو ط  دن حقدخ  ردرى لناصدوف       مي ليقت و،الكريم

                                                              قراءات  ررى لنقرآن الكريم " كروايط وُ  لن حافع  ثًح؟و

فتجريا ال ص القرآحي "حدص  صدوف الااي دط الا دبُة " لدن      

صيروُته التاُيخيط يت افأ  دع   هجيدط البودث القنادي     وبقاة 

سأوُد اآلن  قت فداً  طدبيحً  حقدبياً   لت   د   حادا     و ،الرصين

يقدرض  و ختص في لنم قراءات القرآن يشرح ذلك بموشكري  
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في مذه الونقط ذكر أل ر  هم  غفنده  " تقاي ا أل ثنط الجازيطح

 دا يقداأ اإللجداز القدادي ومدبت لداط         قظم الاؤلفين في

 ولا اآلي،  رالاتهم االرتحل في  وجه القراءة وُسم الاصوف

لنأ الباحثين والكاتبين فدي   تقا مذه ال ق ط  ن  مم  ا يؤرذ

ولدم   األ ر تاا ا،اإللجاز القادي، حيث  مال كثير   هم مذا 

يرالبا في حقاباتهم الكثيرة  ا يب أ لنأ ارتحل  وجه القراءة 

 ن ارتحل في لاد الورول، وفي الباقع فذن  والرسم ولا اآلي

والاثبدت فدي الكتد      االرتحل الواصل في مذه القنبط الثح ط

الاتخصصط ي قض كح ا كثيرا لنباحثين في اإللجاز القادي، 

غير صدويوط،  ولتي تبصنبا إليها غير دقيقط  ال تا   ا ويجقل

اإلطحش لنأ مذه القندبط، فقدا    وليت األ ر وقف ل ا حا  لاط

برمدان وال   تقااه بقضهم إلأ اإلفتاء بغير لنم، واالجتهداد بدح  

تبين  ن لاط  رالاة مذه القنبط  وسأذكر فياا يني   ثنط  دليل

لابادئ الاقتادا  وا الثح ط يقن  حتا   األلااد ويغير الاقادالت

لنيها، وبالتالي تصبح ال تا   الاذمنط والبامرة التدي تبصدنبا   

 .بواجددددط إلددددأ  راجقددددط، وإلددددادة حظددددر  إليهددددا

ارتحل القراءات تبايل   ن  وجهتتتقنق بارتحل القراءات   ثنط

حرل  كان آرر،  اا يقتالي ارتحل  جابش لاد  رات وُود 

حداى القدراءتين،   في القبُة، حال ضبِ النف  حق  إ الورل

[ يقدر   245البقدرةت ] (ففي قبله تقالأت )واهلل يقبض ويبصِ 

بالقين وبالصاد، وقر ه بقض القراء بالبجهين، فهل حقاه سدي ا  

[ 259كنيهاا؟ وقرئ قبله تقالأت )ح شزما(  البقدرةت وصادا  و 

[ قدرئ  59تقالأت )ل بب  هم(  الق كببتت بالراء وبالزاي، وقبله

 .[1]، وباليدددداء بددددال الهاددددزة بالثدددداء بددددال البدددداء 
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 ولم ي تبه  قظم  ن كت  في اإللجاز القادي أل در اردتحل  

القراءات، وظن بقضهم  حه ال تأ ير لها في لاد الكناات فقالت " 

بين قراءات القرآن مي  ن بقض اآليات فدي   حتيجط االرتحل إن

القراءة األررى   طبل  اا مي لنيه فيوإحاى القراءتين  قصر  

م دا  ب، وم[2]"حفقه بين القراءتينببي اا يبقأ لاد الكناات م

بين ُوايتي حفص ووُ ، وفاَته  ن لاد الكناات  يقصا الاقاُحط

الغ ي الوايدا(    بمد  ارتنف بي هاا في قبله تقالأت )فدذن اهلل 

 –[ حيث قدر  حدافع بروايتدي قدالبن ووُ  ل ده      24الوايات 

ت )فذن اهلل الغ ي الوايا(، وقدر   -جقفر وابن لا ر بووافقه  ب

إلأ حقدص   ، ومذا االرتحل يؤدي[3] (قراء بذ بات )مبباقي ال

 .زيادتهددا ويددؤ ر لنددأ لدداد كناددات القددبُة    وكناددط  

لندأ تقداوي    [4]و ن األ ثنط التي وُدت في كتا  الاقجزة

 ت اظرين تاا ات ) ا كان  واا  با  حا  ن ُجالكم(،  ُك ين

[ كدل   هادا   41األحدزا ت ] ()ولكن ُسبل اهلل وراتم ال بيدين 

 [5]قراءة لف  )ال بي)ين( بالهازحرفا، ولكن لنأ  23 كبحط  ن 

حرفا، حيدث إن   24الجانط الثاحيط ستصبح  سيختل الت اظر ألن

شدركاءي(  ) مذا الكات  يقا الهازة التي ال صدبُة لهدا،  ثدل   

[ 53 حدرل، و)ُءا(  الكهدفت   6[ فقاد حروفها ل اه 62 فصنتت

 .[6]لاما  ح ط  حرل

وحين  حصأ  حامم حرول سبُة حبح كان لاد التاءات فيها 

حفدص و دن وافقده حيدث      ، ومذا القداد حقد  ُوايدط   [7]34

[ بالتاء، ولكن حق  قراءة  بدي  25يقرؤونت )ر ي)اتهم(  حبحت
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، 33واحاة لتصدبح   ت قص التاءات ل اه [8](ر ايامم) :لارو

 ""99".وبذلك يختنف لاد حرول القبُة

  الكنااتوتقااد األحرل  تيتققي  حقاي حبل استخااط تق ي*

 "تفي "اإللجاز القادي

م اسدت تاج قداحبن لهدا  لقد       ن  ول ا دُاسط  ي ظامرة  ت واًل

يج   ن يكبن مذا القاحبن قابل لنتجريد  لندأ حداالت     ،دُاستها

ياكددن تاثددالكو  تكددرُة  رددرى تقددتبفي شددروط التجربددط  

تتكدرُ  ،لجازي اقتراح فرضيط  ن الكناات الاتضادة في الاق ألإل

  إحصا يا في القرآن الكريم ب ق   تقاويط

احيا= لداد  درات وُود   فيقبل  ثًح لاد  رات وُود كنادط الد  

 995كناط اآلررة =

لاد  رات وُود كنادط الصدالوات= لداد  درات وُود كنادط      

 967القي)ات = 

فاداذا لدن بقيدط الكنادات القرآحيدط       ،لكن مذا ال يكفي لنتأكياو

    الخ  لنأ    سفل -   ا ر ة ُجلت ثل التي ترب ها لحقط التضاد

  بودر " فدي   إذا كاحت  حقبط تكراُ كناتديت " بدر   كذلك و

مي حفقها حقبط البر  البور  لندأ سد ح الكدرة     ،القرآن الكريم

تقاياه إلأ القبل ببجدبد  وفهل يصنح مذا لنب اء لنيه   األُضيط

 ؟!قاحبن يوكم مكذا  بضبش

مدي  ،" في القدرآن الكريم  " ذكر    حثأتمل حقبط تكراُ كناتي

ي ؟! حفقها حقبط تقااد الذكبُ  اإلحدا  فدي الباقدع الدايابغراف    

 منم جرة  الخو

http://www.bayan-alquran.net/forums/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=7485#_edn8
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ففي  ي كتا    ببش  ال يات دع وجدبد مكدذا ت اسدبات صدافط      

 ،آالل الكنادات واما بقا إجراء  قدح إحصداء لا)دات     ص  َرياكن َت

يات دع   وبن " قجزة" يج   ن يكبن ظامرة  ن ال دادُ   فنكي تك

  وجبدما صافط

الفدرز  و ابتط  لقانيط االحتقاء ويج  توايا  سس واضوط  ت احيًا

                                                                          بددددل االدلدددداء ببجددددبد "  قجددددزة تددددبازن لددددادي " ق

 ط يقتادا   ،داللتهدا   قتاا ُسدم الكنادط باقدزل لدن    فاثح مل ي 

 ؟! الااللط بقين االلتباُُساها  رذًا   

 الجدذُ النغدبي لنكنادات  ط يقتادا    وكذلك مل يقتاا األصل و

 ؟ صيغتها االشتقاقيط

 لدف  ومل يقتاا الكناط  جردة  ط يشال الضاا ر الاضدافط لهدا   

 الخ التقريف  

بقضدها  ت حتأ في حال وجبد تبازحات لاديط  قي ط ذكرت   الثاً  

لجدازيين  مدل تصدنح كداليل لندأ      لندأ لقدان اإل  فيادا   لحه 

 ؟! الاصاُ اإللهي لنقرآن

 ،الابضددبليطو  قددبل ذلددك  قتوضددرا  دد ه  البوددث القناددي 

فالاخاطدد  باإللجدداز القددادي لدديس الاددؤ  ين بددالقرآن  ددن   

" اإللجدداز القددادي " يقا  دده االلجددازيبن و ،الاقددناين  ساسددًا

                                                            ليس ف)دددط الاقدددناين   و،كبرمدددان  ندددزط لقا دددط ال ددداس  

بي قدا م لندأ   هم   دالببن لديس بتقدايم برمدان لقداي ف)د      ف

ُ وشرطه  الوريط و شروليط اإلياان اإلسح ي  لكد هم  و ،االرتيدا

قابندط لنتجريد  لندأ غدراُ        الببن بتقدايم بدرامين حداو    

برمدان   دن قبيلت  -بقضها  قتويل البرمدان  و - برامين القنبط  
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برمان  ن القدرآن   -ال ببة الاخصبصط وال ببة القا ط  –اإللبميط 

ال قدخط  بلاصدوف الاتدااول حاليدا م   برمان كبن ا -وحي الهي

برمان لاط وجبد حقدخ   ، حرفي ا الاب  قط لنبحي اإللهيوالااش  ط 

ليس و  الخ  الورولوالقراءة ولنقرآن  ررى تختنف في الرسم 

 ،صدححيط االيادان االسدح ي   وفي ذلك احتقاص  دن  شدروليط   

لقيداة  بماالسدحط  و ،إياان بالغي  وفقا لن ص القرآحي حفقهبفه

                                                           الخ  ُياضيات وفيزياء  بس ليو
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 :الفصل السابع

 تقنية التمركز حول عدد سحري

 

ُة التجربطة الاي يَ طة لبر التاُيخة البشري تدم إضدفاء دالالت    في إطا

لالايداً   القاد  األشدهر  وبل  لااد بقي ها  ال  ،سوريط لنأ األلااد

تقبد قاسيط الرقم سبقط ألز  ط  بغنط في القاط والقاد سبقط بم

ففي التدرا  األسد بُي القدايم ل دا القدب ريين       ،الشقب ل ا 

كان "اإلله  حكي" يانك ال با يس اإللهيط القبقط التدي حاولدت   

إحاحا في ُحنتها إلأ القدالم القدفني تادر    و ،إحاحا  ن توصل لنيها

-94-7بل كان الشق  يتبقف لن القال فدي  في باوبقبع ببابات  

قددا يكددبن ذلددك  صدداُ االسددتراحط  و ، ددن كددل شددهر 29-29

كدان  و ،األسببليط الذي احتقل لبر القبراحيين إلأ باقي الشدقب  

   ِ يقدا بن  يداط األسدببش    و ،البابنيبن يقرفبن سدبقط  فدح  فقد

كددذلك فددي و ،بالاقاُحددط  ددع األلددااد  ددن واحددا إلددأ سددبقط

اُ البابنيط لبرت تقبر سبع سدااوات    دا ل دا    األس بُة  ن لشت

ُ ى فيه فيثداغبُ  لداد    ،اإلغريق فقا كان اليبط القابع  قا س

  ودت الفنقدفط اإلغريقيدط لقد  القدبقط إلدأ سدبقط        و ،الكاال

الاقديوي   –يق دي  التدرا  اليهدبدي    و  "9فحسفط كباُ  الخ "

س  كاحط راصط لنرقم سبقط  حيث يدبُد قدا بس الكتدا  الاقدا     

"إن القداد "سدبقط"  دن  بدرز      تتوت با  "سبقط سابع"  ا يني

ستاا ط  رة بويرد حو  األلااد في الكتا  الاقاس و بقاما داللط

ولك ده ال   ،ولنرقم داللتده القاديدط  ساسداً     في الكتا  الاقاس
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حقر  لنأ سبيل و  "2في غالبيط األحبال  ن  ق أ ُ زي""بيخن

" ياط" وُدت وكناط "يبط"   ،"وصايا تبا  بكناط "ال 7"الاثال 

القحقات القا نيطت    و ط وابن واب ط وا در ة ) ي   ، رات 7فيه 

 داة  ، درات  7وُدت  قدًا   3،4،6،7،9111األُقداط   ، رات 7زوجط( 

وصيط لاط القادل فدي    ، رات 7الربِ "و" في البصيط الثاحيط 

                                                      " 3 خنبقددات " "و شددخاص   7اليددبط القددابع ت بددر لنددأ   

في الترا  التفقيري اإلسح ي  حجا تأكيا لندأ الدرقم سدبقط    *

كاا في ُوايط لن ابن لبداس   وُدمدا ابدن الجدبزي فدي "زاد      

إن اهلل تقدالأ رندق    ت حه قال توُوي لن ابن لباس""ت الاقير

ا رنق ا } ولق تيشير إلأ قبله تقالأ ،اإلحقان لنأ سبقط  ص ال

 م جقل ُزقه في   [ اآليات 92 تاإلحقان  ن سحلط {   الاؤ  ين

}  حا صبب ا الااء صبًا {    تسبقط  ص ال يشير إلأ قبله تقالأ

وجقدل   ،[  م تصنأ الجاقدط لندأ ُ س سدبقط  يداط     25 تلبس

فدح  ُى ليندط    ،الاثاحي سبقًاو ،األُضين سبقًاو ،القابات سبقًا

 " 4"" ط   ولشرين [القاُ إال لينط القابق

فضدا ل  ال حدرج لدن   وفودا    االلجازيين الاوا ين  ا ل ا *

 تالقاد سبقط

"اشراقات الرقم سبقط فدي  تكت  لبا الاا م الكويل  كتابهفقا 

و ن ردحل الاُاسدط    القرآن الكريم "  الذي جاء في  قا  تهت

الا هجيط تاكَ  ت  وبفضل اهلل تقالأ  ن البرمان لنأ وجبد حظاط 

ي يشال جايع كناات القرآن وآياته وسبُه  ويقتاا مذا ُقا

ال ظاط لنأ الرقم سبقط الذي يقا   الدرقم األكثدر تاي دزًا فدي     

القرآن الكريم، وفي ذلك دليل لنأ  ن الدذي رندق القَ دابات    
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الدذي حفظده  دن التبدايل     بالذي  حدزل القدرآن، وم  بالقَ بع م

آردران لدن   لنكات  الكويل كذلك  ؤلفان و " 5التوريف ""و 

الرقم سبقط ماا " قجزة القبع الاثاحي" " سنقنط  قجزة الدرقم  

في  قدرض إجابدط   و"   6كتي ("" 92سبقط في القرآن الكريم )

" لااذا اقتضت  شدي)ط اهلل لدزَ  وجدلَ  ارتيداُ     تالكويل لن تقاؤل

" مذا الرقم يانك دالالت كثيدرة فدي الكدبن     يدبُدت  7الرقم 

نأ اهلل لنيه وسنم  حتأ تكدراُ  والقرآن و حاديث الاص فأ ص

مذا الرقم في كتا  اهلل جاء ب ظاط  وكم  ومذا البوث يقداط  

البرامين لنأ ذلك، فح يبجا كتا  واحا في القالم يتكرُ فيه 

الرقم سبقط ب ظاط  شابه لن ظاط القرآحي  ومذا إن دل لنأ شيء 

فذحاا يال لنأ  مايط مذا الرقم و حه ُقم يشها لنأ وحااحيدط  

هلل تقالأ  فق ا ا حاُ   ن ال ظاط الكبحي قا م لنأ الرقم سبقط، ا

وحكتشف الرقم ذاته يتكرُ ب ظاط في كتا   حدزل قبدل  ُبقدط    

 َ ز ةل بلشر قرحًا، فذن مذا التشابه يال لنأ  ن رالق الكدبن مد  

 9999صدداُ  كددذلك لدداط و  "7القددرآن سددبواحه وتقددالأ " "

" 7اسدتقرا يط لندرقم   بق دبان " دُاسدط    ااوابد الواصي كتابل

كتابه " قجزة القدرن   9993ابن رنيفط لنيبي  لاط  صاُ و  "9"

قا  صداُ  و   ح يط القرآن الكريم"والقشرين في كشف سباليط 

 7" قيادط القداد    بق بان احصيف الاحاوح  كتاب  2115لاط   يضاً 

 " 9"" الق طوفي القرآن 

* ِ  بددل احقددوبت  لددم تخددتص الاقجددزات بددالرقم سددبقط فقدد

فيخصدص لبدا    ، شتقات الرقم سبقطوالاقجزات  لنأ  ضالفات 

 "343"إلجداز الدرقم   الاا م كويل لنأ سبيل الاثال "بوث لن 
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" مذا  القاد له سر لجي  فدي   تفيبُد ،7حيث  حه  كق   الرقم 

 كقد  القداد   بفه ،القرآن ال ياكن  ن يأتي بالاصادفط القايداء 

القاديط     بقا دُاسط  سبقط! وسبل حرى جاحبًا  ن مذه األسراُ

طبينط آليات القرآن وحروفه  ب ت وجبد إلجاز لندرقم سدبقط   

يتاثل في لاد الورول والكناات  والوقيقط  ن األلااد الابهرة 

القداد  بوم 7×  7×  7"  ي  التي صادفت ي القاد "سبقط  كق 

ومذا القاد له  سراُ في كتا  اهلل تقالأ  فاآليط التي لفتت  343

[  93 ت)إةحَ ده  َلَقدب ٌل َفص دٌل(  ال داُق     تمي قبله تقدالأ  احتبامي

 ،القجي  في حرول مذه اآليدط  ن اهلل ُتبهدا ب ريقدط  ذمندط    

 فق ا ا حكت  لاد حرول كل كناط بشكل سنقنط ُقايط حجات

 إةحَ ه      َلَقب ٌل    َفص ٌل

3        4        3 

 7×  7اوي يقبوم 343بإن القاد ال ات   ن حرول مذه اآليط م

بالتااط والكاال، وكأن لغط األُقاط ت  ق بدالوق وتقدبل    7× 

                                                                          " 91قددددددبل فصددددددل!""بفقددددددًح إن كددددددحط اهلل م

ي قو  اإللجاز القادي ل ا االلجازيين ليشال طيف واسع  ن *

حيدث يدبُد الكويدل  تودت      ،سدبقط األلااد باإلضافط إلأ الدرقم  

"بادا  ن   ت" دا يندي  في القدرآن  93 ح ح إلجاز الرقم ل بان "

كان لهذا الرقم إلجاز  ذمل  93الهجرة ال ببيط تات في القاط 

في كتا  اهلل تقالأ، وُباا يكبن  ن  مم األحاا  فدي تداُيخ   

مجرة ال بي الكريم  ن  كط الاكر دط إلدأ الااي دط    باإلسحط م

وكان ذلك في القاط الثالث لشدر بقدا بقثتده لنيده      الا بُة،

تأ ن ا كتا  اهلل تقالأ ححح   ن   ه  ا حزل بالصحة والقحط  ل
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القرآن بالقرآن الاكي، و  ه  دا حدزل بالااي دط ومد    بباكط وم

الااحي  ولكن إذا تأ ن ا  ول سبُة ومي الفاتوط وآرر سدبُة  

الاكر ط  وقا ومي ال اس حجا بأن كنتا القبُتين حزلت باكط 

وجات  ت اسقًا الفتًا لححتباه في آيات وكناات ماتين القبُتين  

 6بآيات، ولاد آيات سبُة ال اس م 7بفقاد آيات سبُة الفاتوط م

ولكدن   93=  6+  7آيات، ويكبن الاجابش بذلك  ح ط لشرت 

الق دف  و اذا لن كناات القبُتين، وحذكر بأح دا حوصدي وا  

إللجاز القادي! إن لاد كناات سبُة كناط  قتقنط في  بوا  ا

 29بكناط، ولاد كناات آرر سبُة ومي ال اس م 39بالفاتوط م

 93كناط، ويكبن الاجابش  يضًا لدادًا  دن  ضدالفات الدرقم     

  4×93=  52+  29+  39 تل تأكا  ن ذلك

كان لهذا الرقم إلجداز   93باا  ن الهجرة ال ببيط تات في القاط 

اآلن  يضداً    سألرضو"  99ل قر    "" ،أ ذمل في كتا  اهلل تقال

لديس  و قيوي  – لكن في اتجاه آررو 93ل ص إلجاز  آرر  لنرقم 

بغيدط   ،" ليبسف ُيداض  وحي الكتا  الاقاس إسح ي لن كتا  "

 حهدا ال تخدص كتابدا    و ،تأكيا كبحيط ظدامرة اإللجداز القدادي   

 ُقم الشدر ب( مد 93)والدرقم " تالح لقيداة دون غيرمدا   و قا سا  

الرقدم الذي   ه تتشاءط شقب  كثيرة  وبتتبع مذا الدرقم فدي   بفه

الكتا  الاقاس حجا  حه يرتبِ بالخ يط وبالشي ان الذي يريدا  ن  

كادا يدرتبِ كدذلك بقضداء اهلل      ،يشبه حظداط اهلل فدأ الخنيقدط   

   ي الخدروج لدن   9+92=93دي بحته لنأ مذه الوالدط  فدالرقم   و

الددرقم فددي الكتددا  كددان ترتيدد  اهلل وحظا دده  و ول ذةكددر لهددذا 

(  وفتدرة الدذل فدي حيداة     94ت4 رتب ًا بالقصديان والودر  )تدك   
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 دا يقبدر لدن غضد  اهلل     بس ط  وضربط البرد، وم 93يبسف كاحت 

 درة  و ُيودا،    93( 9(،  ذكبُ في )رروج39،23ت22، ى99،93ت92) ز

 درة  واأل در    93 اي ط النق ط، طيف حبلها قبل  ن تققِ  سباُما 

بد  ياط  حشبير  صداُ فدي اليدبط الثالدث لشدر  دن       بذبادة اليهد

الشهر األول، لنأ  ن يبادوا في اليبط الثالث لشر  ن الشهر الثداحي  

ت 92 جالط ) تدك  93( ويذكر في الكتا  الاقاس 3،93ت92لشر ) س

صدم   2و 9ت 9ُاو 4ت 6قدض و 99ت 7 دع  ش  9ت 43تكو 9ت 26تكو 91

ت 4و را 9ت 9 ل2، 25ت 6 ل2و 39ت 4 ل 2و 25ت 4 ع لب 97 ل9و 9ت 29

ت 24 دع  دت   5،6ت 6ُؤو 29ت 99 شو 3ت 25 ل6،2ت 52 ع إُ 91ت 5، 3-91

تتكدرُ فدي   «  كتدا   باليدا   »و «  مذه  باليدا  »(!  ولباُة 7

 رة، حيث  ن كل حقدل آدط  بلبد بالخ يط  إلدأ   93القها القايم 

 ن حصل إلأ فاتوط القها الجايا ف قر  لدن كتدا   ديحد يقدبش     

كادال اإلحقدان الثداحي؛     2×7؛ إحها الارة الرابقط لشرت  ي الاقيح

اهلل وإحقان في آن  قا! والقجيد   ن  سدااء الشدي ان فدي     بالذي م

  فقندأ  93النغط اليبحاحيط قياتها القاديط مي دا اًا  ضدالف الدرقم   

( القيادط القاديدط   92ت9)ُؤ«  الشدي ان  وإبنديس   »سدبيل الاثدال   

 " 92""!93×93×93=2997لوروفه =

 ،99حجا كذلك ولقاً  ل دا االلجدازيين الاقاصدرين بدالرقم     *

 ن سبُة الاا  ر ) لنيهدا   31 قت اين  لنأ وُود ذكره في اآليط 

 دا جقن دا لداتهم    و ا جقن ا  صوا  ال اُ إال  ح كط وتققط لشر*

فقدا   ،ُشاد رنيفطكان القب اق في ذلك و  إال فت ط لنذين كفروا(

 دم  صداُ    ،اه " لنيها تقدقط لشدر "   صاُ الاذكبُ  كتي با  سا

رحصط اشدتغاله لقد بات فدي كتابده "  قجدزة القدرآن الكدريم        
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 ،99يقبط كتا  رنيفدط لندأ إلجداز الدرقم     و  ،ط 9993الوقابيط " 

كرقم  ساس حاظم لنقحقدات الرياضديط الاقدت تجط لبدر دُاسدته      

لنقرآن الكريم  ففي سياق لرضه ل ببءته بابلا قياط القالط يبُد 

 تالقاسم الاشتر  األلظم لن ظاط الوقابي القرآحدي بم 99الرقم   ن

(  دن سدبُة الوجدر، فدذن الفتدرة التدي       79"  الًثات طبًقا لآليدط ) 

رصصها اهلل سبواحه لنرسالط الاواايط مي  جابش القبع الاثداحي  

مدد مدي سد ط     9179س ط  ومذا  ق اه  ن الق ط التاليط لقاط  9719 ي 

ومذا الرقم  ن  ضدالفات الدرقم     مد  9791 احتهاء القالم ومي س ط

( لداد حدرول البقدانط    99ولقل القاُئ يقنم اآلن  ن الدرقم )    99

الرقم القاسم الاشتر  األلظم لن ظاط الوقدابي القرآحدي احظدر    بم

 9791"الكابيبتر يتكنم " فدالرقم   تالتفاصدديل في كتابي بق ددبان

ومذه  ن  مدم القح دات      99لاط احتهاء القالم  ن  ضالفات الرقم 

 لنأ طريق مذا البوث   

مد لداط حهايدط القدالم يتفدق  دع القداط        9791ُابًقات القاط الهجري 

( 99 دن  ضدالفات الدرقم     2291ومذا الرقم  يًضدا )  2291الايحدي 

""93  "                                                                               

 دن سدبُة الادا  ر     31في سياق تفقيره لآليط جراُ   بقاط *يبُد

" بقدا مدذا االسدتقراض القدريع      ت99 ؤكاا لنأ كرا ات الرقم 

                                                    تلاقددددداحي اآليدددددات الكريادددددط حخندددددص إلدددددأ اآلتدددددي

لم يجقل القرآن الكريم لادا  دن األلدااد  بضدبلا يفصدل       والً ت

   99يه إال القاد الوايث ف

مذه الفت دط  و ،فت ط لنذين كفروا 99إن اهلل تقالأ جقل القاد  ت احيا

           تتؤدي إلأ حتا    ُبع
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توقيق اليقين لاى  مل الكتا  بأن  وااا لنيه القحط ُسبل  ت لف

 اهلل ن 

 زيادة إياان الاؤ  ين    تباء

ى الادؤ  ين  لدا و ، ال يقبد م ا   دحأ ُيبط لاى  مل الكتا   تجيم

  مذا يق ي  ن الاليل الذي يوصل به اليقين غير  قابل لن قضو

ال فداق  و قتغنقا لندأ  مدل الكفدر     99بقاء  البل مذا الرقم  تدال

فح تتوصل لهم ال تيجط الارجبة لبجبد الخنل في   هجيدتهم فدي   

بالتدالي ال تتوص دل لدايهم    ولفقداد قندببهم   واالسدتاالل  والبوث 

بقداط   9994قدا  صداُ لداط     و "94إلأ االلتبداُ"" الاقرفط الاؤديط 

فدي   99" إلجداز الدرقم    تبق بان 99جراُ كتا  راص لن  الرقم 

                                                        قدددددا ات ت تظدددددر ال تدددددا  "   تالقدددددرآن الكدددددريم 

لاط    سرش الواسبين ؤلف كتا   لاطف صنيبي*يؤكا كذلك 

حاقداًا   ،99لنأ   مايط اإللجداز القدادي لندرقم    ط في  كتابه  2112

 قتكاح  دا  و ؤياا إلحصاءات بقاط جراُ  وإحصاءات ُشاد رنيفط 

 تإلأ  ن وقع بين ياي كتا  بق دبان  "تبا ه جراُ  لنأ حا تقبيره

فدددي القدددرآن الكدددريم ) قدددا ات ت تظدددر  99إلجددداز الدددرقم 

لرضده   شقرت صاق الكاتد  فدي   ال تا  ( لألستاذ بقاط حهاد جراُ 

لاا وجاه  ن إلجاز لادي في القدرآن الكدريم فوفزحدي إلكادال     

وبا ت  لادل التفكيدر فدي كيفيدط       ، قيرته في را ط كتا  اهلل

واكتشدال القحقدات االلجازيدط     ،التقا ل  ع األلااد التي  حصيتها

وكدان حتاجده  دا تدراه بدين       التي بثها سبواحه وتقالأ فياا بي ها 

يصدفهم  يهداجم صدنيبي  دن    و"  95"" يايك  ري القاُئ الكدريم 

حيث يدبُد فدي  قا  دط     99إلجاز القاد بالكفرة  ان  يشك كبن في 
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يواول الكفدرة  دن الدذين  وتدبا الكتدا   ن         ن م ا،" تكتابه

يوجببا ل ا مذا اإللجاز و ا وُاءه  ن لنبط اهلل سبواحه وتقالأ 

 لنم بهادد فتداًُة ي قدببن التقدقط لشدر إلدأ ز درة البها يدط         

الااُقط،وتاًُة يبثبن  بوا ًا  شبمط لن التققط لشدر وي قدببحها   

وتاُة يشيقبن  ن مذا البوث   إلأ  ؤلفين  غرُ بهم و بتبُين،

وقا يق قبن القا دط بالظدامر  دن    ……بالط وكل بالط ضحلط

و ثنهم … ) ال تقألبا لن  شياء إن تبا لكم تقؤكمة( تقبله تقالأ

   م يصات…با الصنبة  (  في ذلك كاثل  ن يقر  ) وال تقرب

""96"                                                                    

 س االكتشددال اإللجددازي   99*كددذلك كددان إلجدداز الددرقم   

إبددراميم كا ددل التددي  سقددها د  شددركط الرسددالط الخالدداة "لت"

لنيهدا   ت"فدي  قدرض تفقدير اآليدط     "97زوجته م اء سيا  حاا"و

الدرقم   ت99فقنيهدا   تالاا ر يرد  ا يندي  ن سبُة  (31)تققط لشر

ال يقبدل   99 اآلرر ؟!واألول باهلل م ؟! 9 الرقم األرير و ،9األول 

ال وواحا  حا فرد صاا باهلل مو9= 99 99و الققاط إال لنأ حفقها

                                      "99القبددددددادة " "وشددددددريك لدددددده فددددددي الخنددددددق 

 ط = يقين = اإلياان = الريبدط = الاثدل =   = فت 99"تحتابعو

وحيث  حه ال ياكن لقح   ضحل = ماى = ج بد = ذكرى؟؟؟؟؟

 ، ن ي جز كل مذه الاهاط بصبُة يقي يط،إال بالرياضيات 99لنرقم 

 ن يؤدي كل مذه  99 ن رحل شفرة لاديط الجازيط تقاح لنرقم 

سرا  ،الاجيا سبواحه وتقالي في قرآحه الاهاط كشفرة  ودلها اهلل،

 حصأ ُساالته التدي   ،وحيث إن اهلل جل ولنأ ، ن  سراُ القرآن

 ا مي مذه الشفرة االلجازيط التي     إذا    كنف بها ُسنه لادا

                                                                                           "99""؟  99 حصأ ُبي بها ُساالت ُسنه ؟ ومل لها لحقط بالرقم 
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حظريدط   تإحاى الكبرقا  صاُ كذلك لاحان الرفالي كتابه " و*

تقدرض ألول   ،99 قجدزة القداد    تقرآحيط في  قجزة إحداى الكبدر  

تابده )تقدقط    صاُ حقين حاجي   ويي الاين كو  "القالم  رة في

الدرقم   و" سدر البجدبد   كت  لبا اهلل البنتداجي و"  21لشر  نكًا("

 " " بسبلط  قجزة القرآن الرياضيط ضان سنقنط الذي صاُ "99

األُدحدي    9992* حتابع  ع  ُقاط إلجازيط  ردرى فقدا  صداُ لداط     

فدي   4" اكتشال إلجازي في  ضالفات القاد  د كري م كشاكش

األلدااد "   القرآن الكدريم إ بدات لظادط الخدالق  دن ردحل لندم       

 ،جبري  صد فأ لبدا الدرازق    باط ه  2113كذلك  صاُ لاط و

                                                                     الققياة الرقايط " -الكريم  في القرآن 923"إلجاز الرقم 
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 :الفصل الثامن

 الطباعي.وتقنية اإلعجاز الحّيزي 

 

فدي حادِ جايدا  دن اإللجداز يدرى  ن        في مذا الفصل س بوث

ات  صدوف الااي دط الا دبُة    تبزيع  الكتابط فدي  حي دز صدفو   

الدذي بدين   الكتا  ال ادبذج  و ،داللط الجازيطوذو ،  ر تبقيفيبم

 ددن " يداي ا  بضددبش  القددراءة ال قايددط فدي مددذا الفصددل مددبت   

اإللجازالقناي والرياضي في  ُقاط آيات و ُقاط صفوات القرآن 

لددن داُ حدداوة  ،زيدداد يوددي سدد جا لنكاتدد   " ( 79الكددريم) 

 " 9"د شدق ( –الدقدندادددداء 

ُ    سددأوز ش مددذه ا *                                             تلقددراءة ال قايددط لنددأ  ح ددط  ودداو

 ت دداول فيدده الفرضدديط األساسدديط فددي البوددث   تالاوددبُ األول

مي كبن ترقيم صفوات  صوف الااي دط الا دبُة   و ،االلجازي

  في حكاهو  ر تبقيفي  

 ،اإللجدداز الرياضددي "فرضدديطت ت دداول فيددهت الاوددبُ الثدداحي

مذا الاودبُ   داحبي  قاُحدط    و جابلات اُتباطات الاثاحي "  و

فادا   ،ف قا الفرضيط االساسيط يقفي ا  ن الاتابقط ،بالاوبُ األول

ذلدك    لكدن آ درت البقدبل ل دا    وباطل"  ب"ب ي لنأ  باطل فه

 دن ردحل   ظدبُ     ،االلجاز الرقايلنتقر ل لنأ تق يات تص يع 

  دارني
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 ت داول بده اضد را  الاد ه  القنادي لنكتدا        ثالدثت الاودبُ ال 

مذا رداُج اطداُ االلجداز الوي دزي     و)  بضبش البوث االلجازي

    ال بالي بالخاصط(و

                            الاوبُ األولت الفرضديط األساسديط فدي البودث اإللجدازي      *

 ت واًلت لرض الفرضيط األساسيط

بزيع حيز كتابط القدرآن   اط لاران م اسي  وكم  يتجن أ في ت

حدت  فدذذا كا   الكريم في حيز صفوات  صوف الااي ط الا دبُة 

( مدي حجدم صدفوط     كبدر آيط في القرآن الكريم )آيط الاااي ط

 صغدر سبُة فدي القددرآن الكدريم )سدبُة    إذا كاحت  و ،كا نط

فنديس  دن قبيدل الصدافط  ن      ،( مدي حجم س ر كا لالكدب ر

 614صدوف الااي دط الا دبُة ال    تبا   كل صفوط  ن صفوات  

كدذلك لديس  دن قبيدل الاصدادفط   ن       و  بباايط  آيط قرآحيدط 

الا دبُة   يضدا   ت تهي كل صفوط  ن صفوات  صوف الااي دط  

" وكاحدت الباايدط   االقتباس التداليت سأ بت و ،ب هايط آيط قرآحيط

ل ا ا طن  الشيخ ال بُسي  ن  حا الخ اطين كتابط الاصوف 

بن  كبددر آيدط فدي القدرآن الكدريم )آيدط       كإلتاادا لنأ  ن ت

 ن تكبن  صغددر سدبُة   و   ( مي حجم صفوط كا نطالاااي ط

  ( مدي حجم س ر كا لي القدرآن الكريم )سبُة الكدب رفد

وكبن  ن   تيقير قراءة وحف  كتا  اهللبلقا كان الهال م

آيط الاااي ط مي األكبر فقا كان  ن البايهي  ن تأتي كصفوط 

وبارالداة    و كاحا و صبوت بذلك مي الاقياس كا نط حجاا

التوكم بوجم الخِ وحجم الشكل اله اسي والزررفي  صبوت 

كل صفوط  كبحط  ن لاد  كا ل  ن اآليات ولتبدا  وت تهدي   
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تبع ذلك بأن  صبوت تنك ال ريقط   كل صفوط بآيط كا نط

في الت ظيم مي الاتااولط في بحد الشاط والتي إلتاات الحقا في 

لط  صوف الااي ط الا بُة الذي تشرل لنأ طبالته   ابع طبا

                                                                                         9"احتهدددأ االقتبددداس  ص   ُحاددده اهلل –الاندددك فهدددا  

 ب"  ليس  ن  قتنز ات مذا الت ظيم مت الكات  س جا  يتقاءل*

 ليس  ن   يم  قبقا لنترتي  بهذه ال ريقط ؟قابنيط القرآن الكر

 قتنز ات مذا الت ظيم كاا وجاحا  ن تأتي اآليات والقبُ وفق 

ترتي  و كان  واد  قبقا ال ياكن تباينه ولدم يكدن لنكاتد     

                              9احتهدددأ االقتبددداس ص   " الخ ددداط  ي ريددداُ فيددده ؟  و 

حتدأ  وآيتين  ن القدرآن   و"  ي  ن حذل آيط واحاة   تحتابع*

 جرد تغيدير  بضقهاا إلأ  كان آرر سيخل بهذا ال ظاط القا م 

  لنأ لاد آيات  تكا نط في كل صفوط  دن صدفوات القدرآن   

وكاا  ن حقص آيط يخل بهذا الب يان الاقاداُي فدذن الزيدادة    

مل تقتدقا  ن كل مذا ال ظاط  ستؤدي إلأ ال تيجط حفقها  يضا

يقدا ط  و 7" احتهدأ االقتبداس ص     صدافط ؟ ومذا التبازن  جرد 

"ول تأ ل الصفوط األولدأ  دن     ثاالً  لن ذلكت س جا الكات  

 سبُة غافر لنأ سبيل الاثال وليس الوصرت
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 ن حهايط القبُة القابقط لقدبُة   توفي مذا الاثال األول  حجا

غافر  رذت س رين  ن باايط مذه الصفوط   دم جداء الشدكل    

سم سبُة غافر و رذ  ع س ر بقدم اهلل  اله اسي الذي يوال إ

مل يامشدك  ن حجدم     الرحان الرحيم  قاحط س رين  يضا

الكناات لنقبع آيات األولأ  ن سبُة غافر جاء بوجم الاقاحط 
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جاءت اآليط القادسط بقاد ب اذا ل  الاتبقيط  ن الصفوط تاا ا ؟

  س رين لندأ سدبيل الاثدال ؟   وكناات  كبر وبزيادة س ر  

ط القابقط  ست ققم إلأ جز ين جزء يبقأ فدي مدذه   كاحت اآلي

الصفوط وجزء آرر يتم تكانته في ُ س الصفوط التاليط  ليس 

 ي  ن ال ظاط الاقااُي كنه سديختل بقدب  تندك      كذلك ؟

ال قص ( لكل الصفوات التاليط في القرآن بقب  آيط والزيادة )  

"  احتهدأ    لنيده بواحاة زاد حجاهدا ولداد كنااتهدا لادا م    

 6االقتباس ص

  احياً ت حقا الفرضيط األساسيط

 تال ق ط األولأ- 

 قنب دط  ساسديط    ، اط  قنب ط راط)ط وُدت في البودث الاقدا ط  

" كتابددط  تت ب ددي لنيهددا فرضدديط "البوددث االلجددازي"  الحدد 

بن  كبدر آيط في القدرآن الكدريم   الاصوف التاادا لنأ  ن تك

ن تكدبن  صغددر    و   آيط الاااي ط ( مي حجم صفوط كا نط)

سبُة فدي القدرآن الكريم ) سبُة الكدب ر ( مدي حجم س ر 

ياكدن ألي قداُئ  راجقدط    حيدث   9احتهأ االقتباس ص  " كا ل

 صوف الااي ط الا بُة الذي تادت طبالتده  بذشدرال"  جادع     

الانك فها ل بالط الاصوف الشريف في الااي ط بروايط حفدص  

الاصدوف الدذي   بمو ،احيلن اإل اط لاصم الكبفي" بالرسم القثا

 ،ارتصددده الباحدددث سددد جا  باإللجددداز دون غيدددرهوالتاددداه 

الاصوف األكثدر تدااوالً  حدبل القدالم  ياكدن ألي قداُئ       بمو

ليرى  ن سدبُة الكدب ر كتبدت لندأ      612 راجقط الصفوط ُقم 

لديس بوجدم سد ر    و -طبقا باسدتث اء سد ر البقدانط    -س رين 
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 ،ي  تبسد ط القد ر  قا جاءت الكتابط في  القد ر الثداح  وواحا  

ستكرُ مذه الظدامرة  ظدامرة    وليس شاغنط حجم س ر كا لو

تبسِ آيات قرآحيط  في الق ر األرير   ن القبُ القصديرة فدي   

 ،سدبُة ال صدر   –بقض القبُ دون غيرما كاا في سبُة قريش 

رنخندط  وذلك بغيط تحفدي ضدغِ  فدرط     و   الخ سبُة ال اس

ال دالدي  و ،الباحدا    فرطط في حجم تبزش الكناات فدي القد ر  

إلردراج   ، قصدبد وتوكم والدي  ولنتذكير بكبن ذلك استجابط 

  صوف الااي ط الا بُة  بهذا الشكل 

فرض ا جاالً   ن ارتيداُ حجدم الصدفوط    بلتوال ق ط الثاحيط -  

حجم الخِ تم بهذا الشكل ب اء لنأ الرغبط الاقدبقط   والهبا ش و

القدبُة األصدغر   و ،في إ بات اآليط األطبل فدي القدرآن بصدفوط   

فهل مذا   -ُغم كبن ذلك  قنب ط راط)ط ال ي ب أ لنيها -بق ر

 ن  -لتدابير إلجدازي   قدبق    –باالسدت اد  وي ت  ل ه اتب اتيكيدا  

بتبافق حهايدط  ،يبجا  صوف الااي دط الا دبُة الاتدااول حاليدا    

 اآليات ب هايط الصفوات ؟!

 تتققي ال

 ن قبدل الخ داط  فدي    التصر  ل وإل بات  اى إ كاحيط الا اوُة  

سأضدر   ثدال يداحض     ،التأقنم  ع الكتابط في حجم حيز  قين

  تجريبيا  وجبد إلجاز في حقخ  صوف الااي ط الا بُة

 ااي دط فننبمنط األولأ قا يظن القاُئ  ن الق بُ في  صدوف ال 

سأقبط بارتيداُ لي دط  مدي ذات الصدفوط      و ، تقاويط بشكل دقيق

  ، دن  صدوف الااي دط    467 ي ص التي   بتها الكاتد  سد جا      

"  قخ "ذات الخدِ الاكتدب  بده القدرآن    سأقبط بارتياُ رِ الو
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الددذي جددرت القددادة لنددأ  wordلكددن رددِ حقددخ  برحددا   و

بدذلك  حوي دا    واستخاا ه في كتابط الصفوات لنأ الكب بيبتر

التصر ل  ن قبل الخ اط في التأقنم  ع الوي دز  ولا ل الا اوُة 

 ن الخدِ ال قدخي الكب بيدبتري يخضدع      حيدث   الاكاحي الاتاح

الفباصدل  وحجم الودرول  ولقبالا صاُ ط دقيقط  ن حيث شكل 

  29سأستخاط قيداس ردِ    وبين الكنااتوبين األحرل الا فصنط 

بالتالي سدبل  و  ،الاقياسببويث يكبن الق ر القرآحي األطبل م

تظهدددر القددد بُ األردددرى فدددي ذات الصدددفوط ب بلهدددا     

القد ر  وسم"   94 ا الق ر األطبل"سأ بت س رين موالوقيقي 

سم "  ن صفوط  صدوف الااي دط الا دبُة  ُقدم     9275األصغر "

467  

 الذَ ح  ة َوَقابةلة التَ ب  ة َشاةياة ال قةَقا ة ذةي ال َ ب لة َلا إةَلَه إةلَ ا م َب

  ح بح  َوال َأح َزا    ةن  َبق اةمةم  َوَماَ ت  ك ل      َ ط  بةَرس بلةهةم 

سم  ستكبن ما ش   اوُة   تداح لنخ داط يتصدرل     975 قافط و

فدي   تبوقدبط بقدي ط  و ،به لنا ح اط  ع الوي ز الاتاح في الق ر

حدات   و ،سد ر  95 ادط   ، ي صفوط  ن صفوات  صوف الااي دط 

 سم   2275= 95×سم 975ضر  

حجم الا اوُة األقصأ الاتاح لنخ داط الدذي قداط ب قدخ     بمذا م

 ردذحا بقدين االلتبداُ  ن طدبل     إذا و ، صوف الااي دط الا دبُة  

فذن  ما ش حجم الا داوُة   ،سم94الق ر في الصفوط القابقط =

 قةدس لندأ ذلدك؟!   و ،سد ر  976في الصفوط الاذكبُة يقداوي  

سأ بت اآلن االقتباس التدالي  دن "البودث االلجدازي" تاُكدًا      و

"مل يامشك  ن حجدم الكنادات لنقدبع    تاأل ر بين ياي القاُئ



96 
 

غافر جاء بوجم الاقاحط الاتبقيط  دن   آيات األولأ  ن سبُة

جاءت اآليط القادسط بقاد كناات  كبر ب اذا ل  الصفوط تاا ا ؟

كاحت اآليط القابقط   ؟س رين لنأ سبيل الاثالووبزيادة س ر  

ست ققم إلأ جز ين جزء يبقأ في مذه الصفوط وجزء آرر يتم 

اط  ي  ن ال ظ  تكانته في ُ س الصفوط التاليط  ليس كذلك ؟

( لكدل  الد قص و نك الزيدادة ) ُي كنه سيختل بقب  تالاقاا

الصفوات التاليط في القرآن بقب  آيط واحاة زاد حجاها ولاد 

 6احتهأ االقتباس ص"  لنيهبكنااتها لاا م

 تال ق ط الثالثط -ج

إن تبافق وجبد حهايدط اآليدط  فدي  صدوف الااي دط  دع حهايدط        

( الدذي ردِ   9)لادل   قصدبد  دن قبدل الخ داط      بم ،الصفوط

لديس فدي ذلدك    و ، صوف الااي ط الا بُة في القدرن الااضدي  

ت اسبات  كثيدرة جدرى الدتوك م    و تغيرات وفثاط لبا ل ،إلجاز

البالي بها ليتم احجاز  صدوف الااي دط الا دبُة  بهدذا الشدكل      

 تمي الايق ر لنقراءة والقهل 

    التااد الاصدوف القثاداحي بروايدط حفدص لدن لاصدم      ت  واًل

 (2ُسم آرر )وُوايط  و ، صوف آررليس و

                                                     مدددددبا ش الصدددددفوط   -حجدددددم الصدددددفوط   احيدددددًات

حبش الخِت فالاصاحف التي  ك تبت  ا قبل القرن الثالدث    الثًات

الخدِ ال قدخي الدذي اشدتهر     و ،الكدبفي  ك تبت بالخِ،الهجري

( فندم  3يظهدر إال  تدأررا )  بكتابته كخِ لناصاحف اليبط لدم  

بااذا حبرُ ارتياُ رِ  قين بذاتده  ف ،يكن في ز ن البقثط ال ببيط

 ،رِ لم يكن   بجبد ز دن الدبحي   ، ن ر بط الكتابط بالقربيط
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 ن ب ط  ن ال بدي مد   مل رِ ال قدخ تدبقيفي  دن ُ  القدالاين    

إلظهاُ  مايدط مدذا القا دل سدأقبط بكتابدط سد ر       و وصأ به؟! 

كب بيبتريدا بباسد ط برحدا       -بخِ ال قدخ   قرآحي وُد  لحه

word -     سدأقبط بذ بدات   و ،بويث يشدغل  قداحط سد ر كا دل

 ،لك ده  كتدب  بدالخِ الكدبفي    ولناقاُحط حفس الق ر القرآحدي  

 دع تثبيدت    ،ل قاُن بين  حقبط اإلشغال الوي زي  فدي الودالتين  و

 22ت قاس الكتابط  

 ْت ُكلُّ ُأمٍَّة ِبَرُسوِلِهْمُنوٍح َواْلَأْحَزاُب ِمْن َبْعِدِهْم َوَهمَّ

حأزَابُ مِنأ بَعأدِهِمأ وَهَمَّتأ كُلُّ ُأمَّةٍ بِرَسُوِِلِمأ  َ  نُوحٍ وَاْلأ
  حجم الخِ ُابقًات

التااد شكل إرراج زررفي راص لآليات الخاقط األولدأ   را قًات

 بزلط في صفوط واحاة بقبقط  سد ر  فقدِ     ، ن سبُة البقرة

مدل  و  سد ر  95بي اا بقيط الصفوات توتدبي   ،  تضا ط البقانط

ياكن لقالم قرآحيات  قاصدر الدزلم   ن مدذا الشدكل اإلرراجدي      

 ن  وصأ به ب ن  ال بي م وتبقيفي  ن ُ  القالاين  بالخاص م

                               ؟!

الدتوكم فدي   والزراُل اله اسيط كفباصل بين اآليات  سادسًات  

الاثدال الشدكل الزررفدي اله اسدي لباايدط      فقنأ سبيل   باققها 

بي اا الشدكل الزررفدي     51سبُة آل لاران جاء  باايط الصفوط 

 ي الصدفوط   ،76اله اسي لباايط سبُة ال قاء جاء حهايط  الصفوط 

ستتكرُ مذه الظدامرة فدي لداد كبيدر     و ،القابقط لباايط القبُة

 األحزا   ،القجاة ، ن القبُ   ها سبُة التغابن
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 ،اإللجدداز الرياضددي -الفرضدديط الثاحبيددط  تبُ الثدداحيالاودد*

   جابلات اُتباطات الاثاحيو

ت                                                                          واًلت لددددددددددرض الفرضدددددددددديط الثاحبيددددددددددط  

تقبط فرضيط "البوث االلجازي " لنأ وجدبد  ح دط  جابلدات    

 حدده يبجددا  و  راُجيدداودارنيا ، ددن اآليددات القرآحيددط الارتب ددط

تبازن ُياضي  امش  بين اآليات حفقدها داردل كدل    واُتباطات 

 ُقداط  واُتباطات تقبط لنأ التبافق بين  ُقداط اآليدات    ، جابلط

وكذلك   اط  يضا اُتباطات ُياضيط راُجيدط بدين    الصفوات 

"  ي  ن كل  جابلط  ن 97الاجابلات  الثح ط  وبُما الرقم 

ُقم بو ضدالفاته ومد   97لثح ط بداارنها الدرقم   الاجابلات ا

كادا    صفوط الا  نق الرياضي والتي ياوُ حبلها مذا البوث

 ن كل  جابلط  ن الاجابلات الثح ط باارنها  يضدا  ُقداط   

 24( والرقم )  52الرقم )   ت(  97الباايط وال هايط لناجابلط ) 

 63" احتهأ االقتباس  ص (

 

صدددل حظريدددط البودددث  حتدددابع  دددع لدددرض احددداى  فا  و

"   ل تأ ل فياا ظهر  ق ا  ن إُتباطات ُياضيط بين االلجازيت

 ت ُقاط مذه اآليات و ُقاط صفواتها
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و ن ينقن اهلل فنن تجا  ول)ك الذين لق هم اهلل ) ت97 جابلط 

 (له حصيرا

 

  تم ا لاي ا سنقنط  كبحط  دن  جابلدط   ح دط آيدات   ثداحي     

بِ  إُتباطدا ُياضديا و يقدا  دع     الف)ط التي لق ها اهلل ( تدرت )

) الجباُ فدي البودر كداأللحط (      ت جابلط  ن آيتين  ثاحي

ومذه القحقط مي لحقط إُتباط ُياضي بين ُقاين يصبح فيها 

  52) اآليط تُقم صفوط كل آيط ُقاا لآليط التي تنيهافي القنقنط

في  969(  ) اآليط  69في الصفوط    97(  ) اآليط  97في الصفوط 

فدي    32) اآليدط   (532فدي الصدفوط    24( ) اآليدط   24الصفوط 

كاا  ن اآليات لكل  جابلط مي آيات  تشابهط و  ( 497الصفوط 

   تو شتقط  ن بقض
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    ( )   ول)ك جزاؤمم  ن لنيهم  )   ول)ك الذين لق هم اهلل 

     (      ( )  ول)ك لنيهم  لق ط اهلل  لق ط اهلل

و دن   ت  في  البور كدا أللدحط  (  )  )ا)  وله  الجباُ  الا ش

 آيته  الجباُ  في  البور  كا أللحط( 

فذح ا حجا  ن سنقنط القحقات الرياضيط بدين  ُقداط الصدفوات    

 – 97)  تواآليات قا اط لنأ  ُقاط   تشابهط و شتقط  ن بقدض 

97 ( )69 – 969  ( )24 – 24  ( )532 – 32  ) 

ط وحهايط  تشابهط و شتقط وحجا  يضا  ن مذه القنقنط لها بااي

  ت ن بقض

 ( 97حيث وجاحا  ن القنقنط الرياضيط تبا   ن ُقم الصفوط )

 497ووجاحا  ن القنقنط الرياضيط ت تدهي إلدأ ُقم الصدفوط ) 

 21احتهأ االقتباس ص("  

                                                                        تحقددددددددا الفرضدددددددديط الثاحبيددددددددط  احيددددددددًات *

لم يقدم الكاتد  سد جا   بارتيداُ لي دط لشدبا يط  دن اآليدات         

بل لي دط   تقداة بشدكل    ، ُقداط صدفواتها  و  ، ُقا هاو  ،القرآحيط

 قصددبد  لتقددتبفي شددرط وجددبد لحقددات ُياضدديط  ددا بددين   

ل اصرما   ي  ن م دا  قصدا  قدبق الحتقداء آيدات  قي دط  دن        

قدددجاط توييدددا كددل  دددا يفقددا االح  والقددرآن دون غيرمددا   

                                                                                  تسأضدددر  لددداة    ثندددط كقدددرا ن لندددأ ذلدددك و،الرياضي

                                ت97ارتياُ  سنقنط الاثاحي لاجابلط اآليدات    الاثال األولت *

وُد فدي    ،ا النقدن يبجا في القرآن الكريم  ُبقط آيدات  بضدبله  

                                                                             ماددات"  وَل)ةددَك الَ ددذةيَن َلَقددَ ه م  النَ دده "  ا  تددين    هاددا بتقبيددر

َُم م   َفَأَصاَ ه م  َوَ ل َاى   وَل)ةَك الَ ذةيَن َلَقَ ه م  النَ ه تاآليط األولأ َأب َصدا
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  وَل)ةَك الَ دذةيَن َلَقدَ ه م    تاآليط الثاحيط 519ص  -ُة  واا سب( 23)

ص  –( سدبُة ال قداء  52َوَ ن  َين َقنة النَ ه  َفَنن  َتجةَا َله  َحصةديًرا ) النَ ه  

97 

" َلَندي هةم  َلق َ دَط النَ دهة     بتقبيدر   يضاً  آيتان  رريتدان   وُدت  قاو

 مااَوال َاَنا ةَكطة" 

ٌُ   وَل)ةَك إةنَ   تاآليط الثالثط َلَني هةم  الَ ذةيَن َكَفر وا َوَ ات با َوم م  ك فَ ا

  24( سبُة البقرة  ص 969) َلق َ ط  النَ هة َوال َاَنا ةَكطة

 َلَني هةم  َلق َ دَط النَ دهة َوال َاَنا ةَكدطة     وَل)ةَك َجَزاؤ م م  َ نَ   تاآليط الرابقط

                                                                        69ص   سدددددبُة آل لادددددران  ( 97َوال َ ددددداسة َ ج َاقةددددديَن )

لااذا قاط الكات  س جا  بارتياُ  ح دط   هادا " اآليدات الثح دط     

                                                         لداط اإلشداُة لهدا ؟!   وبدل   ،إماال اآليط األولأو،األريرة " فقِ

                              (49ارتياُ سنقنط الاثداحي لاجابلدط اآليدات )     ال الثاحيتالاث

 تس جا  يبُد الكات 

 جابلدط آيدات ال   ( ) 49سنقنط الاثاحي لناجابلدط )   ت" احيا 

 –) ال حكدنف  حفدقا إال  وسدقدها (  تيكنف اهلل حفقا إال وسقها(

 949الصفوط  

               ُقم 49الصفوط   –قها ( ) ال يكنف اهلل حفقا إال وس

اآليدط   –( )  ءحدا لابقب دبن رنقدا جايداا (     296مذه اآليط ) 

)  ءحدددا  ( 296               ُقددم صددفوط مددذه اآليددط )    49

            ُقم مذه 2×  49اآليط  –لابقب دبن رنقدا جايداا ( 

ج ات( )والذين آ  با ولانبا الصالوات س ارنهم  ( 99اآليدط ) 

) والدذين آ  دبا ولاندبا     ( 99آيطُقم صفوط مذه اآليدط )   –

القحقط م دا مدي لحقدط     آيط  –الصالوات س ارنهم ج ات  (  
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إُتباط ُياضي بين ُقاين وفي مذه القحقط يصبح ُقم اآليدط  

األرير ) لكل  جابلط  ن الاثاحي (  ُقاا لصفوط آيط الاثاحي 

                              44االقتباس ص"  احتهأ  التي تنيها في القنقنط 

 تالتققي 

 ن اهلل ال يكندف  يبجا في القرآن الكريم  ح  آيات  بضدبلها " 

 "ال فس إال وسقها

 تماا" َلا ح َكن ةف  َحف ًقا إةلَ ا و س َقَها"  جاءت ا  تين في صيغط

الَ تةي مةَي َ ح َقدن  َحتَ دأ   َوَلا َتق َرب با َ اَل ال َيتةيمة إةلَ ا بةاآليط األولأت "

ِة   َلدا ح َكن ةدف  َحف ًقدا إةلَ دا     َيب ن َغ َ ش اَ ه  َوَ و ف با ال َكي َل َوال اةيَزاَن بةال قةق د

َكداَن َذا ق ر َبدأ َوبةَقه داة النَ دهة َ و ف دبا      بَوإةَذا ق ن ت م  َفال اةل با َوَل و س َقَها

                            949(  سدبُة األحقداط ص   952كَ ر وَن )َذلةك م  َوصَ اك م  بةهة َلَقنَ ك م  َتدذَ 

َلا ح َكن ةف  َحف ًقدا إةلَ دا    َوالَ ذةيَن َآَ   با َوَلاةن با الصَ الةَواتة تاآليط الثاحيط

( سدبُة  42  وَل)ةَك َ ص دَوا   ال َج َ دطة م دم  فةيَهدا َرالةدا وَن )     و س َقَها 

 955األلرال ص 

                                  " َلا ي َكن ةدف  النَ ده  َحف ًقدا إةلَ دا و س دَقَها"      الثالثط جاءت صيغط اآليطو

َلَها َ ا َكَقَبت  َوَلَني َها  َلا ي َكن ةف  النَ ه  َحف ًقا إةلَ ا و س َقَها تاآليط الثالثط

َُبَ َ ا َلا ت َؤارةذ َحا إةن  َحقةيَ ا َ  َُبَ َ دا َوَلدا َتو اةدل     َ ر َ أ َحا وَ ا اك َتَقَبت  

َُبَ َ ا َوَلا ت َوا ةن َ دا َ دا    َلَني َ ا إةص ًرا َكَاا َحَان َته  َلَنأ الَ ذةيَن  ةن  َقب نةَ ا 

ُ َحا َ ا َ ح َت َ ب َلاَحا َفاح ص در َحا   َلا َطاَقَط َلَ ا بةهة َوال ف  َل َ ا َواغ فةر  َلَ ا َوا

                                                           49سددددبُة البقددددرة ص  (296َلَنددددأ ال َقددددب طة ال َكددددافةرةيَن ) 

لااذا قاط الكات  س جا  بارتيداُ آتدين   هادا " اآليدات األولدأ      

                                                              لداط اإلشداُة لهدا ؟!   وبدل   ،إماال اآليط الثاحيطو،الثالثط " فقِو

َلدا  م  ن اآليط الثاحيط تاا ل اآليط األولأ حرفيداً  فدي صديغط"    ُغ
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لندأ ال قديض  دن اآليدط الثالثدط التدي        ،ح َكن ةف  َحف ًقا إةلَ ا و س َقَها"

  تختنف ل هاا في فقِ

                                      لدداط وجددبد وحدداات تكراُيددط  ت ابقددط    الاثددال الثالددثت 

يات التي يقرضدها الكاتد  يدتم التاداد     في سنقنط الاثاحي  ن اآل

ُ     و ،ُقدم الصدفوط  وُقم اآليط   ،كدأن اآليدات مدي حفقدها  تتكدر

 باقدع  وبذلك يبرُ الباحث فدي سدياق البودث  راقبدط لداد      و

لك  ا في الباقع لقد ا  وإلحشاء سحسل ُياضيط  ن األُقاط  ،التكراُ

 دن  وفيهدا  دن االردتحل     حودن   داط آيدات    ،  اط تكراُ آليدات 

ذلك ويبدا و ،سياقات  ختنفطوتت اول  بضبلات  ختنفط ،ا لالتا

واضوا بتأ ل اآليات الثح ط القابقط لدذلك فالبحداة التكراُيدط    

ليقدت مدي حفقدها! قداط الكاتد       ،ل ا دُاسدط القنقدنط الرياضيط  

تندك إشدكاليط   و ،كا ندط ليس آيدات  وارتياُ  جتزءات  ن آيات 

ياضدي فدي   ت اُج ضان إطاُ التققدف فدي ت بيدق الا  دق الر    

                                                                                     القندددددبط اإلحقددددداحيط لاب ددددداً  و ،دُاسدددددط ال صدددددبص

                         تتص يع األُقاط حق  حاجط القنقنط الرياضديط تالاثال الرابع*

تبداط ُياضدي   "ومذه القحقط مي لحقط اُتيبُد الكات  س جا 

يصبح فيها ُقم صفوط كل آيط ُقاا لآليدط التدي    ،بين ُقاين

في    97(  ) اآليط  97في الصفوط   52) اآليط تتنيها في القنقنط

فدي   24( ) اآليدط   24فدي الصدفوط    969(  ) اآليط  69الصفوط 

احتهأ االقتباس  "  ( 497في الصفوط   32(  ) اآليط  532الصفوط 

   44ص
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 تالتققي 

                                                    969الرقم  بلدددديس مدددد  69اددددن الباضددددح  ن الددددرقم   ف

                                                             32الرقم  بلدددددددددديس مدددددددددد  532 ن الددددددددددرقم و

                                                              497الرقم  بلدددددددددديس مدددددددددد  97 ن الددددددددددرقم و

"مل يتقا ل القرآن  ع  ت حفس التقاءلس جا   يتقاءل الكات و

والتي ظهرت  ق ا باشدتقات  ختنفدط  ثدل      ،األُقاط الاتكرُة

لنأ  حها   ُقاط   ختنفط  و  فردة ال (  969) و(   69 ُقاط  ) 

( ال لحقدط لده بدالرقم     69 ي  ن الدرقم )   لحقط لها ببقض ؟

                       ؟ل  قهددا لنددأ  حهددا  ُقدداط   تشددابهط  قا دد ط  حدده يت  (969)

( وياكن  969تكراُ  شابه ل فس الرقم ) ب( م 69 ي  ن الرقم ) 

 ط  حه يتقا ل  دع مدذه األُقداط و شدتقاتها          ن يقبط  قا ه

 ي  حه يتقا ل  قها و ع  شتقاتها الاختنفط كنهدا   ؟   جتاقط

     ؟رتحفهدا وتشدابهها بقضدها بقضدا    ذيربِ مذه األُقاط بو قا  

إن مذا القؤال  ن األمايط باكان ألحه باون إسدتبيان ووضدبح   

في مذه القنقنط  ه القحقات فقيبقأ م ا   ن يشكك طبيقط مذ

( لديس  97( والرقم )  969( ليس تاا ا )  69قا ح بأن الرقم ) 

 29صاحتهأ االقتباس ( "  497تاا ا ) 

  969ت"في  حال تقا ن ا   ع الرقاين  )س جا  حتابع  ع الكات و

حجا  القحقط الرياضيط التاليط  ُقاط   ختنفط   (  لنأ   حها  69و

)ُقم  ت ي  ن (   24+  24 ) = ) 97+   97 ( – ) 69+  969 ( ت

( 97+ ُقم صفوط  97) ُقم آيط  – ( 69+ ُقم صفوط  969آيط 

 ( 24+ ُقم صفوط  24) ُقم آيط  =
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( و شتقاتهاا ببقض  دت إلأ  69 و  97لرقاين )  ي  ن لحقط ا

 29احتهأ االقتباس ص ( لنأ الجاح  اآلرر " 24إشتقاق الرقم ) 
 

  تتققي ال

لحقدات  و اط لحقط بي هادا  دثح    و ،ماا بالفقل ُقاان  ختنفان

مي  دثحً   ن األول حدات  جادع     ،ال حقاط وجبدما بين  ي ُقاين

الهاط في  ي لحقط بين ُقادين فدي   الشيء  ،911الثاحي إلأ الرقم 

لدم  وكبحها لحقط  تكدرُة بصديغط قاحبحيدط     بسنقنط ُياضيط م

الاقادلدط الرقايدط   و  فهم دوالدي اقوداط الاقادلدط  الرياضديط ؟    

 ؟!في ال رل اآلرر 24 قبقط الص ع لتبرير وجبد الرقم 

  969في حال تقا ن ا  دع الدرقاين )   س جا ت" حتابع  ع الكات و

( حجا القحقط  69 وتكراُ ل فس الرقم )  تشابهط حها  ( لنأ 69و

 ت(  ي  ن52( = ) 69+  69)  –(  97+   97)  تالرياضيط التاليط 

+ ُقدم   69) ُقم آيدط   – ( 97+  ُقم صفوط   97) ُقم آيط 

 (  52( = ) ُقم آيط  69صفوط 

( و شتقاتهاا ببقض  دت إلأ  69 و  97 ي  ن لحقط الرقاين ) 

 ( لنأ الجاح  اآلرر " 52لرقم ) إشتقاق ا

 29صاحتهأ االقتباس 

 تتققي ال

 ؟! 69ليس تكراُ ل فس الرقم  969باامط الرقم 

فدي ال درل    52القحقط  قبقط الصد ع لتبريدر وجدبد الدرقم     و

                                                                                        اآلرر كاددددددا سدددددد بي ن فددددددي التقنيددددددق القددددددادط 

في حال تقا ن ا  ع األُقداط التدي    " س جا ت حتابع  ع الكات و
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ويربِ بقضها بقضا باشتقات  ختنفط لنأ  حها  جتاقط ظهرت 

  532( = ) 69 – 969)  ( + 97 –  497)  تس جا القحقط التاليط 

 ت ي  ن (32 –

قدم  ُ – 969( +) ُقدم آيدط    97ُقم آيدط   – 497) ُقم صفوط 

 (32ُقم آيط  – 532ُقم صفوط ( = ) 69صفوط 

( و شتقاتهاا ببقض  دت إلأ  69 و  97 ي  ن لحقط الرقاين ) 

 29احتهأ االقتباس ص  ( لنأ الجاح  اآلرر " 32الرقم ) إشتقاق 
 

 تققي تال

ل حح  الاقادالت الرقايط الثح ط التي يبرُ  ن رحلهدا الكاتد    

  تكدذلك الدرقاين  و 969 ،69 تينالدرقا الااا ندط بدين   استخااط 

 497 ، 97ت كذلك  الرقاينو  32 ،532

  (   24+  24 ) = ) 97+   97 ( – ) 69+  969) تالاقادلط األولأ

 (     52( = )  69+  69)  –(  97+   97)  تالاقادلط الثاحيط

 (32 –  532( = )  69 – 969( + )  97 –  497الاقادلط الثالثطت ) 

إظهداُ وجددبد  بم ،يع  قددادالت بقصدا  قدبق  مدي ببقداطط تصد    

ال يوكم مذه الاقادالت الرقايط  قدبغ  يبدرُ    ،الااا نط الرقايط

سددأ بت ذلددك و حتددأ ضددابِ  يبددرُ ارتحفاتهددا و  ،حضددبُما

تجريبياً   ن رحل آليتين يجري التوك م بهاا إلظهاُ "الاقادلدط  

                     االلجازيط"ت    

ت                                                           صدديغط كتابددط الددرقم بقصددا  قددبق * والً ت الددتوكم فددي  

                                              49= ت(   24+  24 ) ن الاقادلط الرقايط األولدأ   ال رل الثاحي

أل بدت الكاتد     49ُقدم صدفوط   وكان الا نب  وجبد آيدط   بفن
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كان الا نب  وجبد بكذلك لو ( 24+  24 ت)باال  ن49الرقم 

  532)  تباال  دن  511أل بت الكات  الرقم  511ُقم صفوط وآيط  

أل بدت   26ُقدم صدفوط   وكان الا نب  وجبد آيدط   بلو ( 32 –

ففدي ال درل الثداحي  دن      (52( باال  ن الدرقم ) 26+26الكات  )

ا الاقادلط الرقايط الثاحيط جاءت صيغط الكتابدط ُقدم  فدرد واحد    

 ( 52)بم

الثالثدط  وبي اا جاء ال رل الثاحي في الاقادلدط الرقايدط األولدأ    

              بشكل لحقط  ن ُقاين 

 ت* احياً ت تغير القانيات الوقابيط

تدأرير التراكيد    وتقدايم  و  ،القكدس و(  -كاستباال )+(   )

 ،الرقايط  كأطرال في الاقادلط سيؤدي إلأ ظهبُ  ُقاط جايداة 

باا ي ب دي لنيده   و ،دة في الاقادالت الرقايط القابقطغير  الابجب

 69يتم تبظيفها إن لزط في تبرير كدبن الدرقم    ، ق يات جاياة

    الخ52 ن  اط لحقط ترب ه بالرقم و؟   969حفقه الرقم بم

 تالتققي 

ال يبجدا  دا    سد جا   ن الاقادالت الثح ط التدي   بتهدا الكاتد     

 ُقداط  ورحدط لقنقدنط اآليدات    بالصيغط التكراُيدط الاقت  يرب ها

الصفوات في القرآن الكريم سبى الرغبط في تصد يع " اإللجداز   

  الرياضي"

   هجيط الاوبُ الثالثت  غال ات*

ت                                                    لددددديس القكدددددس والارجقيدددددط ب والً ت القدددددرآن م*

كاقيداُ  وداودة  الح ت "مل تقتخاط تصبُاتدك الاقبقط والا 

ال ياكن  ن يأتي به القرآن  دن  قجدزات  ط   وتقيد م به  ا ياكن  
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ه تصبُاتددك  تقتخاط القرآن كاقيداُ تقيدد م بده و دن رحلد     

 5ص ؟احتهأ االقتباس

 تالتققي 

ليس  رجقيدط  و بضبش البوث بالقرآن الكريم في مذا القياق م

بدال بع مددذا ال يق دي لداط احتدراط الا  ددق     و ، د ه  البودث  و 

لكن يج  توييدا الادؤ رات الققا ايدط    و ،ي لن ص القرآحيالاارن

 ( ل ا كتابط  ي )بوث لناي -قاُ اال كان–الثقافيط لنباحث و

 ت احياً ت التفقير بالقنط الغا يط*

قا يأتي ا  ن يزلم قا ح  حا  ست يع  ن  كتد  كتابدا   والح ت "

وتبجا فيه لحقات ُياضديط بدين  ُقداط جانده وآياتده و ُقداط       

س قبل حقدم ولكدن لنيدك  وال  ال      فأين اإللجاز إذا ؟ صفواته

تبجه  حداا إلدأ كيفيدط ت ظديم مدذا الكتدا  وبدأي لداد  دن          

الصفوات  م بقا وفاتك بأُبقدط لشدر قرحدا يدأتي مدذا القندم       

    !!!!" احتهدأ االقتبداس     الاقبق ومذا اإللجداز فدي كتابدك   

 25ص

 تالتققي 

لنأ الباحث  ن يقدبط   ،حيطالقبل بالقنم االلهي الاقبق  قضيط اياا

 ، ن يقا ط قدرا ن تبافدق القن دط القدببط    و -   اء البوث –بتوياما 

                                                                                    االسدددتاالل بدددال ريق الراجدددع  ولددديس القن دددط الغا يدددط  و

  امجهدا لوقدم    استخااطو، الثاً ت اساءة استخااط الرياضيات*

"م دا  يدا راُقدط القندم      تالحد    ايااحيدط  وقضايا لقا ايدط  

 دا  بومذا اإلحتاال حقدبته ُياضديا م    والاقرفط مي  ن وضقتها

( بنيبن بنيبن بنيبن  77   ي  ا يزيا لن ) 997 91×  77يزيالن  



119 
 

بنيبن بنيبن بنيبن بنيبن بنيبن بنيبن بنيبن بنيبن بنيبن بنيدبن   

ا   اط حقيقط ُياضديط يقدتبي   ا هدا الادؤ ن     حون م   إحتاال

 61صوالكافر وال  جال م ا لنقدباطف " احتهأ االقتباس 

 تالتققي 

البرمدان لاداذا  يتدردد    و ادا ت الوققيط الرياضيط بهذا البضبح 

قبل غيرمم فدي  القرآحيات ولابط  مل االرتصاص في الرياضيات 

 !!قببل االلجاز القاد

حقبط االحتاال القابقط التي يقرضها الكاتد  سد جا  مدي حقدبط     

ُ  ، ص  قط                                                                     كيف ذلدددك؟،وضدددقت ب ريقدددط تقتادددا االبهدددا

لكبن قراءة  ي حقبط احتاال لنواو  وفدق طريقدط  قي دط دون    

                                                                              قصدددايط فدددي التباُحدددا  يجددد   ن حوييدددا شدددرط ال ،غيرما

كذلك ل ا البقبش وفق طريقط  قي ط ب قبط احتادال ضد)ينط   و

جاا حتقاءل مل  اط طرق وقبش آررى ياك  ا التباُمدا  قببلدط   

  تؤدي الغرضوكذلك 

ص الط لحقات تضاد  و ،حيطُابقاً ت التكن ف في تفقير آيات قرآ*

 تبين آيات القرآن الكريم

                                                     97 جابلدط اآليدات   الكات  سد جا  يقديم لحقدط تضداد  بدينت      

)  ول)ك جدزاؤمم  ن لنديهم لق دط    (  )  ول)ك الذين لق هم اهلل

                                                                                                                 32 جابلددط ال تبددينو اهلل ( )  ول)ددك لندديهم  لق ددط اهلل (  

و ن آياته الجدباُ  لحط (  )ُالا شآت في البور كاأل) وله الجبا

                 53في البور كاأللحط ( ُاجع الصفوط 

" والجباُ في البور مي وسينط لن جاة  ن الغدرق  تالح  قبله-  

 "لان يارل فيها
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الابقداين  ولنأ ال قيض  ن الكافرين الا رودين  ن ُحاط اهلل 

  ل ه

لندأ  و ،" ف)دط كدافرة    ت"الف)دط التدي لق هدا اهلل    تقبلده الح  -

فهدي    تف)دط  ؤ  دط    تالقفن الجدباُ فدي البودر   ال قيض  نت "

 يضا  آ ددن وفدي حقاددط  دن     بتجري بأ در اهلل و ن يارنها فه

                          " حقدم اهلل وفضنه

بشدر كداأل بات     تالف)دط التدي لق هدا اهلل    " تالح  كذلك-   

  تي البودر " القدفن الجدباُ فد   تلنأ ال قيض  نوقنببها  غنقط" 

                                              "     جااد كاألحياء قنببها  فتبحط ت بض بالوياة

لها  ياي لك ها  قفنط   ت" الف)ط التي لق ها اهللتالح  كذلك-   

" القدفن  تلنأ ال قيض  نو ال تق ي ) ال يؤتبن ال اس حقيرا ("

ها ولك هدا تجدري فدي    ليس لها  ُجل تاشي ب  تالجباُ في البور

 البور بق ا ها وبأ ر اهلل"

                                                   تضدددنيل الاخدددالفين؟و ،را قددداً ت اليقدددين التبكيددداي *

" بل ويصل األ ر بالبقض  ن غير الاقناين إلأ وصدف  تالح -

  تنك البوب  باقاأ  ) ومدم اإللجداز القنادي فدي القدرآن (     

 25صباس احتهأ االقت

"كيف ال حفرح وحقتبشر وحودن حدرى إلجدازا    تالح  كذلك-

في  ي كتدا    ،ُياضيا في كتاب ا ليس له  ثيل لنأ وجه األُض

فدح يبجدا    ، قرول في القندم ببل وتتجاوز دقته كل  ام ،آرر

فدي كدل حقا قده     ،فدي كدل فرولده و جاالتده     ،في القنم كنه

ط به يقي دا إلدأ   الجزوتقايره  وشيئ حقت يع قياسه    ،وحظرياته

                                                                                                                     65احتهدددأ االقتبددداس   ص   مدددذه الاُجدددط  دددن الاقدددط ؟  
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وجدط وفقدروا ل ددا كيدف ولاداذا      التوايت قدابنبا الوجدط بال  

 25ص  ؟وجات

لنأ احتصاُ الاقناين  التاادا ول اسرا يل  سادساً ت حببءة زوا*

حج  ذات طابع ُياضدي  قدتنهاط   وتفقير  تكن ف آليات قرآحيط 

  ن القرآن الكريم 

"وحون بذلك ال حت بدأ وال حجدزط لندأ اهلل بقندم     الح  قبلهت -

إجتهاد وإستقراء لاضابن  قاحي سنقنط اآليدات  بالغي  شيئ بل م

و دن ُ ى فدي مدذا      البودث التي إُتب ت  ق ا ُياضيا في مدذا  

"  ر أ فنيصدب به وليالدد ا لنيده   واإلجتهاد واإلستقراء إلبجاجا  

 65ص

لقتط  قرا ن  سأكتفي بذكر ا  تدين  س جا  قا لرض الكات  و

  ع تقق  حقاي يت اولها  ،  ها ارتصاُا لنبقت

 تالقري ط األولأ*

" حرى  ن ردحل اإلُتباطدات الرياضديط    تالح  االقتباس التالي

ي ظهرت  ق ا البشا ر بقدر  حقدم الصدراش  بدين مداتين      الت

   تالف)تين الاتضادتين

والذين ءا  دبا ولاندبا الصدالوات    ) تال ا فط الاؤ  ط تاألولأ

وال يظنابن            ت تجري  ن توتها األ حهاُاس ارنهم ج 

   (حقيرا

)  ول)ك الذين لق هم اهلل و ن  تال ا فط التي لق ها اهلل تالثاحيط

ال يؤتدبن ال داس                   قن اهلل فنن تجا لده حصديرا  ين

 66ص  ( "حقيرا
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 التققي ت

جاءت دالالت اآليات القرآحيط لا ط في تأكيدا الثدبا  اآلردروي    

َفأ وَل)ةدَك َيدا ر ن بَن    التأكيدا لندأ القدال االلهدي "    و ،لناؤ  ين

  لتي لق هدا اهلل كذلك رذالن الف)ط اوال َج َ َط َوَلا ي ظ َنا بَن َحقةيًرا" 

"َ َلدم  َتدَر إةَلدأ    إليكم القياق كا ح كاا وُد في سبُة ال قاء و

الَ ذةيَن   وت با َحصةديًبا  ةدَن ال كةَتدا ة ي ؤ  ة  دبَن بةال جةب دتة َوال َ داغ بتة       

َوَيق بل بَن لةنَ ذةيَن َكَفر وا َمؤ َلاءة َ م َاى  ةدَن الَ دذةيَن َآَ   دبا َسدبةيًنا     

الَ ذةيَن َلَقَ ه م  النَ ه  َوَ ن  َين َقنة النَ ه  َفَنن  َتجةَا َله  َحصةيًرا ( وَل)ةَك 59)

 ("53( َ ط  َله م  َحصةيٌ   ةَن ال ا ن كة َفذةًذا َلا ي ؤ ت بَن ال َ اَس َحقةيًرا )52)

مدم فدي القدرل    وتقبير "الدذين آوتدبا حصديبا  دن الكتدا "       و

بقضدهم  والطحق  التفقيري  مدل الكتدا  بادا يشدال اليهدبد بدا      

 كاادة لنبحي  الخوبتقيا ز ن الرسالط كاخاطبين و 

اآليط األريرة جاءت فدي سدياق اسدتفهاط اسدت كاُي حيدث  حهدم       

ال داس ال قيدر" ال ق دط    بفنن يق ،كان لهم حصي   ن الانكبل

 التي في حباة التار"  ي الشيء القنيل ك ايط لن بخنهم 

 الدخ  تكدرُة     الكدافرين والاقاُحط بين الاؤ  ين ومذا الااللط و

أين  ال ببءة ف  اا يقرفه باامط كل  قنمبموكثيرا في القرآن 

 احتصاُ  قناي اليبط بذلك؟!و الحقط اسرا يل و

 

 القري ط الثاحيطت*

" حرى فدي  ق دأ )  ءذا ك دا لظا دا      تالح  االقتباس التالي-

ُفاتا (  ن الف)ط التي لق ها اهلل ستتاكن  ن إيصدال حضداُت ا   و

لأ  رحنط  ؤلاط  دن اإلحققداط والتفكدك والفبضدأ  شدبه      إ
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واإلشاُة في سبُة اإلسراء  ن حهايط القندبا     بالابت الوضاُي

هلل  ولبا البأس الشايا الاقدجا  لب ي إسرا يل مي دربل لباد ا

فهي تق ي  حه   وليارنبا الاقجا ( تؤكا مذا الاق أ الاؤلم)

و حهم سيقدتبيوبن    وقبل حهايط القنبا س كبن حون في الخاُج

ومذا يق ي  ح ا س صل   جزء   ه في  رحنط  اوكنه   ،الاقجا

إلأ دُجط  ن الضقف و حهم سيصنبن إلدأ دُجدط  دن القدبة     

وقا يكبن فدي ذلدك     والقنبا تجقنهم ال يخشبن لباق  ذلك

التجرؤ واإلستفزاز األ ر األكبر في دفع سير األحاا  إلأ قاُ 

  67أ االقتباس صاحته"   اهلل وقضاءه  فيهم

 التققي ت

سأوُد القدياق القرآحدي لآليدط األولدأ كادا وُدت فدي سدبُة        

 تاالسراء

"َوإةَذا َقَر  َت ال ق ر َآَن َجَقن َ ا َبي َ َك َوَبي َن الَ ذةيَن َلا ي ؤ  ة  دبَن بةال دَآرةَرةة   

ًُا ) َقه دبه  َوفةدي   ( َوَجَقن َ ا َلَنأ ق ن ببةهةم  َ كة َ دًط َ ن  َيف  45حةَجاًبا َ ق ت ب

َُبَ دَك فةدي ال ق در َآنة َوح دَاه  َولَ دب ا َلَندأ         َآَذاحةهةم  َوق ًرا َوإةَذا َذَكدر َت 

ًُا ) ُةمةم  ح ف ب ( َحو ن  َ ل َندم  بةَادا َيق دَتاةق بَن بةدهة إةذ  َيق دَتاةق بَن      46َ د َبا

َُج ًندا    إةَلي َك َوإةذ  م م  َحج دَبى إةذ  َيق دبل  الظَ دالةا بَن إةن  َتتَ بة    ق دبَن إةلَ دا 

ًُا ) ( اح ظ ددر  َكي ددَف َضددَرب با َلددَك ال َأ  َثدداَل َفَضددن  با َفَنددا 47َ ق ددو ب

ُ َفاًتددا َ  ة َ ددا و( َوَقددال با َ  ةددَذا ك  َ ددا لةَظاً ددا 49َيق ددَت ةيق بَن َسددبةيًنا )

 ("49َلَاب ق ب  بَن َرن ًقا َجاةيًاا )

  ددبن بدداآلررة  الاخدداطببن باآليددات القرآحيددط مددم الددذين ال يؤ

الكدريم    هم   شركي  كط الذين اتهابا ال بي و ،  كري البقثو

قا ذكر الافقرون  ن مدذه اآليدات حزلدت فدي     و ، واا بالقور
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 ن تشاوُ  قه في داُ ال اوة "ُاجع تفقدير  والبليا بن الاغيرة 

 ابن كثير"وال بري 

 داللط الابت الاقصبدة في اآليط األريرة مي الابت القضبي و

ف باكان حانها لندأ البجهدط التدي يدذكرما الكاتد        ن التكن و

ُفاتا (  ن الف)دط  و"حرى في  ق أ )   ءذا ك ا لظا ا  تس جا 

التي لق ها اهلل ستتاكن  ن إيصال حضاُت ا إلأ  رحنط  ؤلادط  

 67" ص  ن االحققاط والتفكك والفبضأ  شبه بالابت الوضاُي

الادبت  و يل اليدبط ؟  دولط إسدرا وكيف ُب ها  بب ي إسرا يل ؟  

 الوضاُي ؟!

 ءحدا لابقب دبن   حرى فدي  ق دأ )   "تالح  مذا االقتباس لنكات 

رنقا جاياا ( الاال ل لنأ  ن حال   ت ا وحضاُت ا سبل يتبال 

وحقدتال    وستشرق شاق ا  ن جايا بقا مذا القبات ال بيدل 

لنأ ذلك  ن  الكناط جاياا  ي حال آرر و ختنف تاا ا لادا  

 67احتهأ االقتباس ص"  ف والتازق والتشرذطسبق  ن الضق

سأحتقل اآلن إلأ   اقشط اآليط الثاحيط التي استشدها بهدا الكاتد     و

كادا   (  سدأوُد القدياق القرآحدي     س جا  )َولةَيا ر ن با ال َاق دجةاَ 

 توُدت في سبُة االسراء

ُ ضة َ درَ َتي نة   "َوَقَضي َ ا إةَلأ َب ةي إةس َرا ةيَل فةي ال كةَتا ة َلت ف قةا نَ  فةي ال َأ

( َفذةَذا َجاَء َول ا    وَلام َاا َبَقث َ ا َلَندي ك م  لةَبداًدا   4َوَلَتق ن نَ  ل ن بً ا َكبةيًرا )

ُة َوَكاَن َول ًاا َ ف ق بًلا ) ( 5َلَ ا   ولةي َبأ س  َشاةيا  َفَجاس با رةَناَل الا ةَيا

ََُدد َحا َلك م  ال َكرَ َة َلَني هةم  َو َ   َاد َحاك م  بةَأ  َبال  َوَب ةيَن َوَجَقن َ داك م     مَ  

( إةن  َ ح َق  ت م  َ ح َقد  ت م  لةَأح ف قةدك م  َوإةن  َ َسدأ ت م  َفَنَهدا     6َ ك َثَر َحفةيًرا )

َفذةَذا َجاَء َول ا  ال َآرةَرةة لةَيق بء وا و ج بَمك م  َولةَيا ر ن با ال َاق دجةَا َكَادا   
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َُب  ك دم  َ ن    7َ رَ ة  َولةي َتب ةدر وا َ دا َلَندب ا َتت بةيدًرا )     َدَرن به  َ وَ َل ( َلَقدأ 

 ( "9َير َحَاك م  َوإةن  ل ا ت م  ل ا َحا َوَجَقن َ ا َجَه َ َم لةن َكافةرةيَن َحصةيًرا )

جاءت دالالت ال ص القرآحي لا ط  ن غير تخصيص ألز  دط مدل   

حهدا سدتوا  فدي    مذه األحاا   ن الااضدي البقثدط ال ببيدط  ط     

 ، قداُ  و شدخاص   و ن غير تخصديص لتدباُيخ    والاقتقبل ؟ 

ال يزال حتأ اآلن تاُيخ دولط ب ي إسرا يل غا ضدا  دن وجهدط    و

 حظر لنم التاُيخ 

ارتنددف الافقددرون  شددا االرددتحل فددي تفقددير مددذه اآليددات  و

  قتااين لنأ  رويات شفبيط غير  ب قط 

دلدبة ب دي   وقبدرة  جاءت دالالت الد ص القرآحدي فدي سدياق ال    و

القدبل   ن الاقصدبد   وإسرا يل الستخحص القبرة  ن التداُيخ   

)َفدذةَذا َجداَء َول دا  ال دَآرةَرةة لةَيق دبء وا و ج دبَمك م         بالخ ا  القرآحي

َولةَيا ر ن با ال َاق دجةَا َكَادا َدَرن دبه  َ وَ َل َ درَ ة  َولةي َتب ةدر وا َ دا َلَندب ا        

 ن يدأتي  دن حقدنهم    وناين الاقاصرين  مم )حون( الاق َتت بةيًرا(

 يقين ولكن  ن غير جزط  و ،مم ُ ي  اكن

 القحسل الرياضيط و"اإللجاز الرياضي"  د م  ا لحقط ذلك ب

 ، تفهم الشون الاق دبي االيجدابي فدي  طروحدط زوال إسدرا يل     

لقدل  و ،ل اصر قبة في الاشروش الصدهيبحي وفثاط ل اصر ضقف 

تراجددع الاشددروش  بهيبحي مدد مددم حقدداط قددبة الاشددروش الصدد

غيددا   قددادل  واإلسددح ي" القياسددي    –ال هضددبي "القربددي  

الوضدداُي ينجددم  ولنددأ الصددقيا القياسددي   -لدداي ا- بضددبلي

 قبى الهيا ط والاشروش الصهيبحي 
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البقيدا  و ن وجهط حظري  اط إ كاحيط فدي الاقدتقبل الاتبسدِ    

إحااما ت ددبير صددححيات ،لنقضدداء لنددأ الاشددروش الصددهيبحي 

يقيدا   ،باتجاه  كثر حيبيدط  ،الاي يوالقنب  القياسي وخ ا  ال

  ،اسدتباادا و قل قهدرا  وحظم سياسيط  كثر لاال  تطرح األولبيات

تجداوز صدححيات    ،الب الدط و كافوط الفقر والقاالط االجتااليط 

 ،التقدا ح الداي ي   ،الصدرالات الجاحبيدط  والفهم ال دا في لنداين   

 شداُيع    ،ا ق لحلتقداد تقزيز القنب  االيجدابي كبرمدان  صد   

االسدتثااُ فدي    ،الصد الات بادا فيهدا الققدكريط    والب يط التوتيط 

تقزيددز الشددقبُ بالكرا ددط    ،التك بلبجيدداو جددال الاقرفددط  

االمتادداط بالشددأن القدداط و ،االسددتقا طوقياط القاددل و،اإلحقدداحيط

 الشقبُ بال اي ط لآلرر   و،تقزيز االحتااء البط يو

جهددا بفه ،الرقادديوإللجدداز القناددي   ددا  االشددتغال بقضددايا او

   هاوُ

لفت احتبامي ل ا قراءتي لكتا  األخ س جا   قااُ الجهدا الدذي   

ك ت آ ل  ن حقدتفيا  دن جهدبده" فدي را دط      ،بذله في الكتا 

القرآن" بشكل  كبر فدي ت دبير  قايشدط الاقدناين لقصدرمم      

 جاوى وب ريقط  كثر حفقا 
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 :الفصل التاسع

 قراءة في الموقف المعارض

 لإلعجاز العددي

 

ياكن التاييز بدين اتجامدات  ح دط فدي الابقدف الاقداُض       *

  لإللجاز القاديت

 ن األديان   واًلت  بقف  قاُض است ادا إلأ  بقف  قاُض كني 

 بقف جدذُي  قداُض  دن اإلسدحط     و  ،لاب ًا " اإللواد  ثااًل "

القرآن كتا   ن  صاُ إلهدي  قدا س" "التبشدير الاقديوي     و 

   مذا راُج ح اق البوث م ا و    ثااًل"

 ثال مذا و ، احيًات  بقف  قاُض " لإللجاز القرآحي" بشكل لاط

 ،الابقف فريق  ن الاقتزلط  ادن يقبلدبن باإللجداز بالصدرفط    

تبحيدا كال ظ داط   وماايدط  ولقياة يخص بن القرآن بأحه كتا  و

"إن اهلل  ا  حزل القرآن ليكبن  تلب اد بن سناانومشاط الفبطي و

كقا ر الكت  الا زلط لبيان اإلحكاط  ن بط لنأ ال ببة، بل محج

الوحل والوراط    وذم  مشاط الفبطأ، ولباد بن سنياان إلأ 

لرض  دن األلدراض،   ب ن القرآن لم يجقدل لنادا لن بدي ومد    

 "9األلراض ال يال شئ   ها لنأ اهلل وال لنأ حببة ال بي""و

غالبدًا   و"  ط الثًات  بقدف  قداُض لإللجداز القدادي بالخاصد     

اإللجاز القناي كذلك "  ع التقدنيم ببجدبه  ردرى لإللجداز     

  القرآحي
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                                                              يجتادددددددع فدددددددي مدددددددذا الابقدددددددف تيددددددداُان  و

تقت ا  قاُضتهم غالبداً  إلدأ غيدا  التأصديل     و التياُ القنفيت-

إضافط إلأ وسداه   ،بالطكبحه والشرلي لهذا ال اِ  ن اإللجاز 

يبُد الشيخ لبدا الدرحان القدويم فدي      ،ضقف الوج طوبالتك نف 

"الكحط في اإللجداز القدادي    قرض فتبى لن اإللجاز القاديت 

 ،والاحح  فيده كثدرة التكن دف   !  زلق ر يرو ،دحض  زل دط

 ولة قنم  ن القرآن بالاُجط األولأ …والتقق ف لنقبل بابجبه

كاا  ن حقا ق القنم الوايث  إُشاد لنقبادكتا  ماايط وداللط و

حتدأ تندك التدي ي قدابحها  حقدا ق       ،ليقدت ق قيدط الثبدبت   

                                                           "2"لةنايدط" 

تقددت ا  قاُضددتهم  إلددأ تهافددت الا  ددق و التيدداُ الققححدديت- 

لقدان  و ،لقنايافتقاده لاقايير البوث اوالاارني لإللجاز القادي 

 ليس شي)ا آرراً    وماايط"وحالهم يقبل" اإلسحط كتا  لقياة 

 تتققي  لنيهاو ،*حج  الاقاُضين لإللجاز القادي

 ن  الاقاُضدط   –لبا اهلل جنغدبط   –يرى  حا الكت ا  االلجازيين 

 "تدليدل لافيدط  ولإللجاز القادي قدا تكدبن  ظدامرة صدو يط     

ق ي الورص لنأ كتدا   ت ،والاقاُضط في ُ ي ا ظامرة صويط

 ،وقددا تاتنددك القدداُة لنددأ التبجيدده ،اهلل قبددل كددل شدديء

 كادا قدا تاتندك الاد ه      ،والاشاُكط في تصدبي  الخ دأ  

ولكن الاقاُضط التي  ،والابضبليط وقبة الفكرة وال رح البايل

تصدبح شدي)ا  دن القبدث ال طا دل  دن        ، ن مذه الصفاتبتخن

اإللجاز القادي  ت"ايقزوما إلأ ُفض ال اس لنجايو" 3""وُا ها

 دن   وبالتدالي فدذن وجدبد ف)دط     ،وجه  ن اإللجداز حدايث  بم
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 ن  ،فهذه حال كدل جايدا   ،مي ظامرة طبيقيط ،الاقاُضين له

و ن يرفض االلتدرال بده    ،ببالدته يجا  ن ال اس  ن يوتفي

   بقفا وس ا يتخذ   هوو ن يتردد في قببله   ،آلررولقب   

  بدالتغير وُبادا بالتحشدي إذا    إال  ن مذه الاباقف لادة  ا تبا

لهددؤالء  ن فددي وجددبد مددذا القنددم الجايددا فا دداة     تبددين

يقددرض لبددا اهلل جنغددبط لوجدد  الاقاُضددين و"4""لناقددناين

قدا اُتأيدت   ن  سدرد حجد  القديا جنغدبط        و ،لإللجاز القدادي 

    البضبح والقشرة التصال لرضه بالشابل 

 تت تقاد القراءات و قا ل االرتحل واًل

اذا حوب ل تقاد القراءات و ا يترت  لنيها  ن ارتحل فدي  "ولا

إلأ  برُ إللغاء  ا يكتشف  ن إلجاز لدادي   ،القرآن لاد آيات

  األدلط و ن واقع الاصدوف ؟  في إحااما ؟  ؤيا باا يكفي  ن

بتقاد  ،القرآن لااذا ال حتبقع  ن تتقاد صبُ اإللجاز القادي في

 ،اذا ال حوتكم إلدأ القدرآن  بتقاد تنك القراءات ؟ ولاو ،الرسم

 ، ن حوتكم إلأ  قبال واجتهادات ال حقنم يقي ا  اى صوتها بال

 "5""إلجاز ؟ ف وكم بها لنأ  ا يكتشف  ن

                                                                             التققي ت

ط ل ا إطحق حكم لنأ حص كتا   ا  ح ه يخضدع لت اسدبات دقيقد   

 ح ه  وكبط دارني ا باقادالت إحصا يط ُياضيط دقيقط تتقنق بقداد  و

االست تاج ب داء  و ، الخ طريقط الت قيقواآليات والكناات واألحرل 

باايًط  االتفاق لنأ صيغط مذا يقتضي  ،إلجاز لادي لنيه  حه  ا ط

حقتبرما الااد ة األوليط لنكتدا   بضدبش    ،ُسم حها يط لهذا الكتا 

ي" في ُسم حص قرآحدي  فاا ياكن التباُه "إلجاز لاد اإللجاز!؟
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في حدال و جةدَا   ،لن يكبن إلجازا في ُسم حص قرآحي آرر  ، قي ن

ال و ارتحل في الرسم ي ب ي لنيده الوكدم "بذلجداز لدادي" ؟!    

   جال لنتبفيق بي هاا

فرض ا جااًل  تقدا  د  وجده اإللجداز القدادي بدارتحل ُسدم       بلو

وجبد إ كاحدات  ردرى إللجدازت ب داء      فهذا يق ي ،ال ص القرآحي

القدرآن كادا    لنأ إ كاحات  ررى الرتحل ُسبط ال ص القرآحي 

 ،قرا يدط  تقدا دة  ولبر التاُيخ وجا بصيغ كتابيَ دط  ووصل إلي ا 

 لشدكل قرآحدي جدبمراحي   فح وجدبد   ،ليس وفقاً  لصيغط واحاةو

مدذا  واجتهدادات  الخ    ،ُسدبط  ،بل  م دا  قدراءات   ،صويح واحا

لك  ه وجا مكذا بالترال ضدا ي  دن   و ،ليبًاور ليس قصبُا  األ 

 -الا قددبخولاددبط  مددل االرتصدداص بددالقرآن " لنددبط ال اسددخ 

  الدخ" فالدالبة التدي يبج ههدا      لدا اآليدات   -الرسدبط –القرءات 

 ،االجتهدادات وجنغبط إلأ االحتكاط إلأ القرآن بداال  دن األقدبال    

 ن حودتكم إلدأ    الب ،"ولااذا ال حوتكم إلأ القرآنحيث يقبلت

ف وكم بها لنأ  ا  ، قبال واجتهادات ال حقنم يقي ا  اى صوتها

                                            "؟إلجاز يكتشف  ن

 ،مذه الالبة  ليقت  كثر  ن   اشاة لاطفيدط تتبس دل البحغدط    

اجتهددادات ولنددبط القددرآن مددي  قددبال  والرسددبط وفالروايددات 

لك  ها تبوث في شدكل  وتفقير ال ص ورح  بضبلها ليس فقِ ش

اثدال  وُده الداكتبُ  حادا    لسدألرض  و ال ص  القرآحي ذاتده  

" يبي ن كيف  ن ارتحل لدا  اآليدات القرآحيدط يترتد      6شكري "

 وُد لبدا اهلل جنغدبط فدي    تلنيه حقض  زالم  "اإللجاز القادي"

 تالفكدرة التاليدط  قراءة  قاصرة "  -القرآن كتابه " سراُ ترتي 
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  ن القبُ التي لاد آياتها زوجي ستبن، و ن القدبُ التدي لداد   "

آياتها فردي  ُبع وراقبن، و ن القبُ التي لداد آياتهدا زوجدي    

ُقاهدا فدي ترتيد  الاصدوف زوجدي،       ت ققم إلأ  ح ين سبُة

لداد   و ح ين سبُة ترتيبها في الاصوف فردي، و ن القبُ التي

ولشدرون   هدا   آياتها فردي ت ققم كدذلك بالتقداوي، فقدبع    

ترتيبها فردي، ومذا ترتي  الفدت   ترتيبها زوجي، وسبع ولشرون

 لححتباه، حيث تققدم القدبُ فيده إلدأ ققداينت  تجاحقدط فدي       

فرديا، وغير والترتي  ولاد اآليات،  ي  ن يكبن كحماا زوجيا  

ققم  ن مذين الققاين حصف لداد سدبُ     تجاحقط، ويشكل كل

لداد   سبُة، وفدي حدال جادع    القرآن الكريم،  ي سبع وراقبن

آيات القبُ الاتجاحقط  ع  ُقاط ترتي  القدبُ يكدبن الاجادبش    

 جابش اآليدات، وفدي حدال    بو ح ين، وم ستط آلف و )تين وستا

ترتيبهدا يكدبن    جاع لاد آيات القبُ غير الاتجاحقط  دع  ُقداط  

 جادبش  بالاجابش ستط آالل وراس  )ط وراقا وراقدين، وم 

آن الكريم، ومذا يثبت وجدبد لحقدط بدين    القر  ُقاط ترتي  سبُ

 "49-49" صُقدددددددم القدددددددبُة ولددددددداد آياتهدددددددا  

لادق الاقدألط حقدبط     حتدأ حداُ   و"  ولنق حتابع  ع شدكريت  

آيط، وبالتالي تصدبح   295بذحقاص سبُة البقرة آيط واحاة فتصبح 

والزوجيدط   59اآليات  اا يق ي  ن القبُ الفرديط ستصدبح   فرديط

واقدع فقدح،   واالفتراض القابق  "39ص ل اما ي هاُ كل شيء 59

آيدط حقد  الادذم  الاداحي      295فذن لاد آيدات سدبُة البقدرة    

حقد    297حقد  الادذم  الكدبفي، و     296و والاكدي والشدا ي،  

لندددأ سدددبيل الاثدددال  يدددبُد  حيدددث  ،الادددذم  البصدددري

 كدي  وراس  داحي  و ااحبن ولاد آياتها  ا تان و"تالاخنحتي
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ادا يشدير اليهدا قدبل     ك ،سبع بصدري و ،ست كبفيو ،شا يو

 "7"ارتحفهم في إ  أ لشر  بضقا"والشاطبي   

حفي "اإللجداز القدادي"   وفاالرتحل في القا يترت  لنيه إ بات  

     ر ال ياكن تجامنه بمو

                                                 ت الت اسدددق القدددادي فدددي القدددرآن   ت  واكددداة احيدددًا

وجاع في ال هايط  ،لبقا ع واألحاا " القرآن حزل  فرقا حق  ا

 م اكتشف في مذا الكتا   ، غاير تاا ا لترتي  حزولهبلنأ حو

تدرتبِ سدبُه وآياتده     ،قرون طبينط  حه  وكم الترتيد   بقا

إذا اتضح ل دا    حصر لها وكنااته وحروفه بقحقات ُياضيط ال

 مذا فذن  ن الاقتويل  ن يبا  كات  بتدأليف كتدا ، وبقدا   

 ه يجا فيه  ن الترابِ والت اسق والتبازن  ثل  ا في االحتهاء  

 " 9" "القرآن

                                                                            التققي ت

البرماحيددط  لإللجدداز و ددع الددتوف   لنددأ الاشددروليط القنايددط 

إال  ن  ا يقرضده الكاتد  جنغدبط بخصدبص " واكداة       ،القادي

 ن القدرآن الكدريم    بيكبن  قببل لد ق القادي في القرآن" الت اس

  الكريم  واا قبل وفاتهتاشي ه  ن قبل ال بي وكتابته  تا ت

 تت ت اسق وليس إلجازا الثًا

والقحقدات   ، دن التدرابِ القدادي    "ويرى البقض  ن  ا يكتشدف 

الت اسدق   مدي  دن   ،الرقايط بين سبُ القدرآن وآياتده وكنااتده   

والقا ل م ا يقتبر إلجداز القدرآن     يقت إلجازاولك ها ل ،القادي

و دا   ،وليس في  لدااد سدبُه وآياتده وكنااتده     ،وبياحه في لغته

 إال  حده يقدر   ،البقض إلجازا يرتبِ بذلك  ن لحقات يرى فيها
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 بأن في مذا الت اسق  ا يدال لندأ صداق الرسدبل و ن القدرآن     

 دا  الخحل موويبدا   . كتا  اهلل الكريم الا زل لنأ  وادا 

الوجدط   وحرد لنأ مذه ت اسق  ط إلجاز ؟بمل م ،في الاص نحبم

باآليط حفقها التي يقتشدهاون بهدا لندأ  ن وجده التوداي       ، يضا

 تفي لغته وبياحه ومي قبلده تقدالأ  بإحاا م الذي جاء في القرآن

يأتبا باثدل مدذا القدرءان     )قل ل)ن اجتاقت اإلحس والجن لنأ  ن

 99 97بقض ظهيدرا ( اإلسدراء   كان بقضهم لد بال يأتبن باثنه ول

مل حجا في مذه اآليط تواياا لبجه اإللجاز الاتواى به ؟ اآليدط  

  القدرآن " ولدم تقدل باثدل لغتده وفصداحته       تقبل " باثل مذا

بده لندأ سدبيل     بقباُة  ررى إن اآليط لم تواد البجه الاتوداى 

                    "9""الوصر

 تالتققي 

الت اسدق غيدر   وت  بين اإللجداز  بالفقل الخحل كاا لرضه الكا

كدبن القدرآن   و اداط كحماا"يال ان لنأ صاق الرسدبل   ، بر ُ

 -االلتراضدات الابج هدط ضدا لإللجداز القدادي      و  كتا  إلهي"

 ن اإللجاز القرآحدي  وصدبُ   وبكبحه غير  شابل بآيط التوا ي 

                                                                ال قري دددددط لنيهدددددا   -فقدددددِ باإللجددددداز البيددددداحي   

 تت اإللجاز القادي بالطُابقًا

وكل بالط ضدحلط وكدل ضدحلط فدي      "اإللجاز القادي بالط

يقناده    ادا لدم  بفه  مكذا يرى البقض اإللجاز القدادي   ال اُ

 ،وال القنااء األجحء الذين يؤردذ لد هم القندم    ،القنف الصالح

ه مي حجتهم في ُفض مدذا  مذ  ريرا لاا فاتهم لنابا فيهبول

 ،األ ر كاا يزلادبن  كانبل ت  حقبل البجه  ن إلجاز القرآن
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 ادا لدم يقرفده القدنف     بف قِ القرآن وتشكينه بالوركات م

فنااذا القكبت لنيه ؟  ُقاط اآليات في القرآن مي  يضا  ،الصالح

فنااذا األرذ بهدا ؟  ليقدت بالدط ؟ إن     ، اا لم يقرفه الصوابط

 ،يكن  قروفا  يضا  اا لمب  في تفقير القرآن مكثيرا  اا يكت

فاا حاجت ا إليه ؟ ولااذا ال حتبقف ل ا تفقير ابن لباس  دثح  

 "91"؟"

                                                                     التققي ت 

آل والتدابقين  واجتهادات األجيال األولأ  ن الاقناين "الصدوابط  

سددياقاتها ومددي اجتهددادات  وكب ددط بتاُيخيتهددا    الددخ" البيددت

  هدا غيدر   و فيدا  وحيدبي  ب  هدا  دا م   ،الاجتاقدط والاقرفيط 

حفددي  شددروليط اإللجدداز وال تصددنح كوج يددط إل بددات  و،ذلددك

          القادي 

 تت تقايس األلاادرا قًا

م ا   ن ال اس  ن  بأن،"ويبرُ البقض ُفضه لإللجاز القادي

يق دبن بدذلك   ا يتقاُض  ع الاين )د ويبظفه فيايقاس القا

  ومي حجط  غر   ن سابقتها  ( 99وتقايقهم لنرقم  البها يين

مدل سد ورط    ،يقاس البقدر  فااذا حفقل إذا وجا  ن ال اس  ن

  كنها ؟ وإذا قاس ال اس القار فااذا حفقل ؟مل س ورط ال ظر

إليه ؟ وإذا كان م ا   ن يقتغل القاد ألغراض راصط تخالف 

  "99""؟ُفض كل  ا له صنط بالقادبهل يكبن  بقف ا مف ،الاين

 تالتققي 

يدتم التركيدز  لندأ     ،في كثير  ن كتابات  اإللجداز القدادي  

إن و ،الدرقم سدبقط  و99راصط الدرقاين  تفضا ل لاد  قي نو زايا 
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لم يتم ذكر األلااد بصيغط تقايقيط  باشدرة لداى كثيدر  دن     

ز وظيفتها اإلجرا يدط  االلجازيين إال  حهم يقتخا بحها باا يتجاو

                                                                 ليصدددددبح لقددددداد  قدددددي ن فضدددددا ل؟!   الرياضددددديط و

 ن والاقكبت ل ه  حده  ا دط  لدااد  ردرى لديس لهدا فضدا ل         و

 ؟!فضا نها  قل

                                                          ليصددددددددبح لقدددددددداد   قددددددددين  قجددددددددزات؟!  و

                                   الاقددكبت ل دده  ن  ا ددط  لددااد  رددرى لدديس لهددا  قجددزات ؟!و

                             فهدي  ي دزات  قاُحدط بان؟!  الدخ     ،إذا كان لقاد  قي ن  يدزات و

التاركدز  " القابع  ن مذا الكتدا  لنتبسع ياكن  راجقط الفصل 

 حدا   ي  ثداال لندأ  دا ذمبدت لنيدهت     سأل وحبل لاد سوري "

ح  كت  تت داول فضدا ل   لبا الاا م الكويل يؤلف  االلجازيين 

ت"اشراقات الرقم سبقط في القدرآن   حاما  ق بن   ،الرقم سبقط

و ن رحل الاُاسط الا هجيط  الذي جاء في  قا  تهتوالكريم "  

تاكَ  ت  وبفضل اهلل تقالأ  ن البرمان لنأ وجبد حظداط ُقادي   

يشال جايع كناات القرآن وآياته وسبُه  ويقتاا مذا ال ظاط 

فدي القدرآن    الرقم األكثدر تاي دزاً  لنأ الرقم سبقط الذي يقا   

 "92""الكريم

 ن سدبُة الادا  ر    31في سياق تفقيره لآليط  بقاط جراُيبُد و

" بقا مذا االسدتقراض القدريع    ت 99 ؤكاا لنأ كرا ات الرقم 

                                               حخنص إلأ اآلتيت   لاقاحي اآليات الكرياط

 والً ت لم يجقل القرآن الكريم لادا  ن األلااد  بضبلا يفصدل   

                         93ص 99الوايث فيه إال القاد 
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 مدذه و ،فت دط لندذين كفدروا    99إن اهلل تقالأ جقل القاد  ت احيا 

كت  لبدا اهلل البنتداجي"   و"93عت  " "الفت ط تؤدي إلأ حتا    ُب

"  الذي صداُ ضدان سنقدنط "  بسدبلط     99الرقم وسر البجبد 

 99ففي كتا  البنتداجي الدرقم      قجزة القرآن الرياضيط"   الخ

 ن قضايا ب قرفط سر البجبد مو " فتاح  قرفط سر البجبد"بم

ياكن تفقدير  وسبل ي اله بالتالي حصي   ن القااسدط  و ،الاقا س

ص القوريط التي ي قبها االلجدازيبن لدبقض األلدااد بدأن     الخبا

 ،ردباص سدوريط كدذلك   و بضبلهم يت اول كتدا   قدا س ذ  

    بالتالي فقااستها الثاحبيط  شتقط  ن قااسط القرآن األوليط و

 تكتا  ُياضيات ولنبط ت القرآن كتا  ماايط وإُشاد السادسًا

ولديس   اد"ويوت  البقض بالقبل  ن القرآن كتا  ماايط وإُش

وبالتالي فذن صرل البقدت فدي    ،كتابا في الرياضيات والقنبط

إضدالط   ،إل بات إلجازه القدادي  ،القرآن البوث لن األلااد في

وحون حقبل  يضا   لنبقت واحصرال لن التابر في آيات القرآن

 ولكن  ا ،القرآن كتا  ماايط وإُشاد وشريقط ت ا يقبله مؤالء

و ن يكبن كتابدا   ظادا    ،ذلكالذي يا ع  ن يكبن القرآن ك

ُياضيط ؟  ليس مذا ابنغ في اإللجاز   رتبا وفق  سس ولحقات

مذا الكدبن   مل يرت  اهلل كل شيء في تو قبى ؟ وحقأل مؤالء

ابتااء  ن الذُة واحتهاء بالاجرة ويقتث ي كتابه الكريم ؟ لااذا 

بالترتي  الاوكم في الكبن كنه وحتردد فدي قببلده فدي     حقبل

  القددرآن ؟   زلب؟  لدديس رددالق الكددبن مدد    القددرآن

لقا وفر ل ا القرآن وجها  ن اإللجداز، يصدنح لاخاطبدط  دن     
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فنااذا حت كدر لده ؟ وحصدر لندأ  ن حظدل       ،لغته ليقت القربيط

                                                         "94""بقياين لن لغط القصر الذي حقيش فيه ؟

 تالتققي 

ن حاحيط الابا  ليس م ا   ا يا دع  ن يكدبن  القدرآن     وحظرياً 

لكدن  و لحقات ُياضيط و رت با وفقا ألسس و ي  كتا    ظ اا و 

  مذا اإل كان  شروط بذ كاحيط إ باتده فدي الاُاسدات الت بيقيدط    

مل مدذا الت ظديم يشدك ل حالدط     ووفقاً  ألي  سس ؟ بالتقاؤل مو

ا طدابع  شدابه "    تفر دة غير قابنط لنبجبد في كت   ردرى لهد  

 الدخ"  ي كتد  لدم تكدن      حه  البحغط –كأسفاُ القها القايم 

  اش  ط في صيغط حها يط ل ا وفاة  ؤلفيها 

في حالط القرآن   داط الت ظديم     سأكتفي بذكر   ح  لبا قو

                                                                     القحقددددات الرياضدددديط  والترتيدددد  وفقدددداً لألسددددس   و

 ،األصل اإللهي ال يتم وفقا لبرامين ُياضي طوإ بات القااسط   و اًلت

بل إن ذلك ُب اا يكبن  تقذ ُا وفقداً  لبدرامين لنايدط تاُيخيدط     

ريداُ إياداحي    - ي القااسط-بل مي  ،يقر ما لابط  مل االرتصاص

                         القددنب  الوددي لناددؤ  ين  ولقا دداي برماح دده فددي الص ددحح  و

إلدأ البياحدات    ،ال ص يطولانيط االحتقال  ن البياحات النغبيط   احيًات

الرتحل طبيقط ب يط النغدط   ،اإلحصا يط لاني ط  وفبفط بالاخاطر

تاجدات  لنيه  ن ال ة حيث يتم غالبا وفقا لاا اطنقت  ،لن ب يط القاد

االلجازيط ت بيع  بافقط بي هاا لتوقيق غرض إلجدازي  قدبق   

  لص عا

 ،لديس احتقا يدط  وداودة   و ن تكبن الظامرة قابنط لنتكراُ  الثاً ت

  وجبدما وفقاً  لقاحبن االحتاال -إلأ حا  كبير  - ي  يات ع 
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بالترتيد  الاوكدم    لااذا حقبل"ت  ا بخصبص  ا يقرضه جنغبط

في الكبن كنه وحتردد في قببله في القرآن ؟  ليس رالق الكبن 

فر ل ا القرآن وجها  ن اإللجاز، يصنح لقا و  القرآن ؟   زلبم

فنااذا حت كر له ؟ وحصر لنأ  ،لغته لاخاطبط  ن ليقت القربيط

                       " ن حظددل بقيدداين لددن لغددط القصددر الددذي حقدديش فيدده ؟   

 تفألق   باا يني

ال وال يق دي   ،القبل بالترتي  الاوكدم لنكدبن كبرمدان إياداحي    

                                                                                 الا وكدددم لنقدددرآن يندددزط ضدددروُة القدددبل بالترتيددد     

الترتيد    -ال ص القابق الذي يقرضه جنغدبط في  –فه ا يقتخاط 

يقتخا ها فدي تقدبيق    ،تقالأال اوكم كصفط ايجابيط  ضافط هلل 

  ترتي   وكم  شابه لنقرآن

 تاثًحف

ُ ات الر  ل لنأ شداطئ  دا يخضدع لترتيد  ُياضدي       مل حجم ذ

 ؟!  وكم 

مل قيداس ب قدا ال جدبط لدن األُض يخضدع لترتيد  ُياضدي        و

 !؟وكم  

تقدالأ   دن  فقدال اهلل    - ن وجهط حظر إيااحيط –كح الاثالين  و

  تقايراتهو

                                                ط باإلةحكدددداط ؟  ددددا الاقصددددبد لنددددأ وجدددده الاقة دددد  ددددم 

تقداير  و ن فقدل  بالفبضأ  موقا يجادل  حامم بأن الح إةحكاط 

 كذلك؟! تقالأ  اهلل

                                                    تت  ر دددداء البدددداحثين وصددددوط اإلحصدددداءات   سددددابقًا

الباحثين  ن  ال  ظن  ن  ن بين تفي  باجهط مذه الوجط  قبل"
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الجايع يققأ لقال يخاط ف ،يتقاا الخ أ الاقصبد في اإلحصاء

طاقا باألجر والثبا   ن ل ا اهلل  و دع افتراضد ا    ،به القرآن

التخداذ  بقدف ُافدض     غير كدال بصوط مذا الكحط حقبيا، فه

  فالبقض قا  صا  ،فذن كان البقض قا ار أ ،لإللجاز القادي

 ،كتا  اهلل الاوفدبظ بفالقرآن م ،يضر القرآن ر أ باحث وال

                              "95""ت ق عوُلايط اهلل له ال 

 تالتققي 

ى  قدالم  الكتابات االلجازيط الافتقاة لا ه  البوث القناي تتوبَ 

ال و  ا اي بغض ال ظر لن دوافدع الكت دا   الققوالقصبُ الاقرفي 

بدين االلجدازيين ي قدجم  دع  قدايير       واحدااً حكاد حجا إجاالًا 

 دا يقدر  بده لادبط  مدل       فاإلجااش  قي ا بشرط  ،البوث القناي

  القرآحيدات + االرتصاص  ن الاشتغنين بقنم اإلحصاء الرياضي 

فال تداج االلجدازي يتقدم بصدفط الخدحل بدين        يا كان األ ر و

بين لنااء الداين الاقدناين كدذلك قبدل     وااللجازيين  حفقهم 

 غيرمم 

                                  تت االحتقا يدط لداى بقدض البداحثين والتفقدير الاودا        ا  ًا

"و ن الاقاُضين  ن يرى في  بوا  اإللجاز القادي الاتبفرة 

 ،احتقا يط  ن الباحث لاا يخاط تصبُا  قبقا فدي حفقده   حاليا،

وقا يض ر  ، ا يبافق مباه يصبح  قه ماه البحيا  ن يصل إلأ

 ،طدريقتين وبقب  ذلك إلأ الخنِ بين   هجدين فدي القدا     

   ددا يبصددف بدده  حدده  تكنددف  النجددبء إلددأ حقددا   قددل و 

فهدي  يضدا ليقدت     ،الاُاسات  ع افتراض وجبد مذا ال بش  ن

 ولديس  دن   ، برُا لرفض اإللجاز القدادي جاندط وتفصديح   
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الاقببل  ن حوكم لنأ جايع الاُاسات  ن رحل دُاسط  ا حراما 

 ،الردي)طووم ا  الباطنط   ،الجادة والهادفط م ا  الاُاسط ،باطنط

 "96" "اال  تدين  قدا ؟   وحدرفض  ،ه وزُ تنكفنااذا حوال مذ

 التققي ت

مدذا ال  وفي الكتابات االلجازيط  االحتقا يط إحاى القيب  الا هجيط

قاسدم  شدتر    بيشال بقض الكتابات االلجازيط دون غيرما بل م

                                                                              تتتجن دددأ مدددذه االحتقا يدددط  فدددي  ح دددط  ظدددامر و ،بي هدددا

توقق لحقط ُياضيط في  قألط  قي  ط فدي  بضدع  قدي ن     األولت

إماال قابنيته مذه القحقدط  وفيتم تقنيِ الضبء لنيها ،في القرآن

     ررى  شابهطشروط والرياضيط لنت بيق في  باضع 

تصايم طريقط الوقا  لتوقيق القحقط الرياضديط بشدكل   الثاحيت 

 بق قوقصاي 

الخندِ بدين   و ،لاط االلتزاط باقايير  بح اة في الوقا الثالثت 

                                                                                        الهدددددال االلجدددددازي  طدددددرق  تقدددددا دة لتوقيدددددق  

                                                                           تسأضدددددددددددر   ثدددددددددددالين لنتبضددددددددددديح و

ت "والدذي لفدت    دا يندي  لبا الاا م الكويل  يبُدالاثال األولت

احتبامي مذا التبازن القجي ، فقا تكرُت كناط )سديروا( فدي   

 7 رات، وتكرُت كناط )يقيروا( في القدرآن  يضدًا    7القرآن 

                                                                                           " 97 ددددرات فتددددأ نبا مددددذا التددددبازن الدددداقيق!""   

 –فهدل تتقدا ى مدذه القحقدط      ،لنأ افتراض صاق ذلك اإلحصاء

الفقدل  و ،الجاالدط وبين فقل األ در الاتصدل ببا   -لحقط التقاوي

الجاالط إلدأ  فقدال  ردرى ؟!  ثدل     والاضاُش حفقه الاتص ل ببا
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بويث تكبن ظامرة  ضد ردة   )اذمببا   يذمببا( )  قفبا  يقفبا(

          قاحبن؟!و

فاثل مذا التبازن الاقيق الذي يقرضه الكويدل واُد جداا بوكدم    

فياك  ي  ن  قبط بذحصا يات لندأ  )دط فقدل وُد فدي      ،االحتاال

 شتقات  ختنفط ألصل إلأ لحقط تقاوي لدادي  وبصيغ والقرآن 

 ؟بضع لحقاتو  ،واحاة

كذلك  ا ذكر لن تقاوي كناات  تضادة الاق دأ كالويداة   و

 الخ  الابتو

فهل كل كناتين  تضادتي الاق أ  تتكرَ ُان بشكل  تقاوي فدي  

 !القرآن الكريم؟

مل يدتم   ت ا مي  قايير اإلحصاء الابح اة الاقتخا ط في ذلكو

 قات ؟الجذُ النغبي  ط االشتقا لا 

 ؟الضاا ر الاتصنط  ط الومل يتم تجريا الكناط  ن اإلضافات  -

مل يتم ال ظر إلأ داللط الكناط في سياقها  ط يتم تجامنه  دثحً    -

لنتبسدع ياكدن  راجقدط الفصدل     و غير ذلك  ن األسد)نط  الخ و

    القادس

تأكيا لرضه الاكتبُ  حاا شكري فدي  نلسأ بت  ثاالً   رر  و

ُ  ااط سياق حقاة السدتخ   ثدال  ،لتق ي دط حقدا  الجا ل   بقداط جدرا

كيدددف  حددده ارتددداُ  ويبض دددح االحتقا يدددط فدددي التقا دددل   

إسدرا يل" لتوقيدق    ب دي لديس صديغط "  وإسرا يل " بب "صيغطت

ُغم  ن الصديغط التدي     ، قادلط التقاوي االلجازي  قبقط الص ع

لدديس" ووُدت فددي سددبُة اإلسددراء مددي "ب ددي إسددرا يل"     

 و دن األ ثندط  "شكري التققي  التداليت يبُد  حاا  ،إسرا يل"بب 
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ارتحل الرسم  ن القادين،  ا جاء فدي كتدا ت    لنأ لاط  رالاة

ج اَ ل حدرولت )الاقدجا    "  ن  جابش"إُماصات اإللجاز القادي

 األقصا(  ح   )ط وواحا وستبن، ولف ت )ب با إسدرا يل( الدذي  

يرسم في الاصوف بوذل األلف  جابش جانده كدذلك  دح     

، و ن لهددذا 19×19 حاصددل ضددر بوسددتبن، وم  )ددط وواحددا

ارتداُ   ، ويححد   ن الباحدث  [15]...التقاوي  كثر  دن داللدط  

ء ألن ولم يختددر )ب ددي إسددرا يل( باليدداو)ب ددبا إسددرا يل( بددالبا

إسدرا يل( فدي    ،  دع  ن وُود )ب دي  [16] قده  الوقا  سيختنف

القرآن  كثر بكثير  ن )ب با إسدرا يل( الدذي لدم يدرد إال فدي      

ن فدي ُسدم لفد  )إسدرا يل(     [، كادا   91يبحست]  بضع واحا

الااحي، و بي لار كتابته بذ بات األلف لنأ  ذم بوجها آرر وم

اليداء   ، والهازة التي قبل[17]الاقتاا في  صاحف الاغاُبطبوم

 صبُة لها فتكت  حق  قبالا الضبِ لنأ القد ر، وال ي بغدي   ال

    "99"".ُساها  ن تقا لقاط

                                                     تت لدددداط الواجددددط إلددددأ إلجدددداز جايددددا    تاسددددقًا

 ن  ،جايا "إن لنأ  ن يزلم  ح ا لق ا في حاجط إلأ وجه إلجاز

إحه الاقجزة الاتجادة في  ،ياُ   ن إلجاز القرآن ال حاود له

 ،لكل لصر   ه حصي  ولكل جيل   ه حصدي   ،كل لصر وجيل

 ،ل ده شدي)ا   حون اليبط حكتشف  ا لدم يكدن القدا اء يقرفدبن    

و ن  ي اكتشال في  ،واألجيال القاد ط ستكتشف  ا ال لنم ل ا به

القرآن سيكبن له   ره في زيادة اليقين لاى الادؤ  ين   إلجاز

 " 99به""

 

http://www.bayan-alquran.net/forums/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=7485#_edn15
http://www.bayan-alquran.net/forums/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=7485#_edn16
http://www.bayan-alquran.net/forums/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=7485#_edn17
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 ت التققي

  تهافت يق ي  فضنيط الاقرفه وافق الكات  جنغبط بأح ه التراض 

مدذا  دن حاحيدط     ،يقفل با  االجتهاد لنأ الاودا ين و ،لنقابقين

تقداُه  افوبغض ال ظر لدن  شدروليط اإللجداز القدادي     والابا  

  لاقايير البوث القناي

                                         تاإللجدداز القددادي ف لدداى البدداحثين فدديت التكن ددلاشددرًا

فنيقدت   ،"ولنأ افتراض صوط مذه التهاط لنأ بقض األبودا  

ففي كدل لندم     اإللجاز القادي جانط وتفصيح  برُا لرفض

وال يجبز  ن حوكدم   ،م ا  البوث الجيا وم ا  البوث الرديء

 ظن  ن لنأ  ن يوتجبن " بالتكنف "  ن   لنأ الجيا بالرديء

وان تكبن  ،ط يقت اون إليها في  حكا هملهم  قايير واضو تكبن

حتأ ال يققبا فيادا   ، تكنفط  يضا تنك الاقايير  ققبلط وغير

 " 21"".يوتجبن به

 تالتققي 

دلدبة   ،البودث الدرديء  والتاييز بين البودث االلجدازي الجيدا    

لكن لنأ كل بودث  ن يكدبن   و ، ن حاحيط الابا و قببلط حظريًا 

مددذا  ددا تفتقدداه الكتابددات  و، قددتبفيا لاقددايير البوددث القناي

ا سدبق لرضده   افتقادما لنا ه  كاو ،االلجازيط لتهافت  قا  اتها

 -األبوا  االلجازيط كن هدا  وويث تغاب ،في  كثر  ن  ثال سابق

  ن الج س الرديء    -ي   هالنأ األقل وفق  ا وقع بين ياَ 
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 الفصل العاشر:

 جدوى؟!سؤال الواإلعجاز العددي 

 

إن الاددؤلفين فددي اإللجدداز القددادي لنقددرآن الكددريم تجاقهددم  

 رجقيط الققا الف)بي اإلسح ي القا ادط لندأ التقدنيم الاقدبق     

 الكدريم بكبن القرآن الكريم كتا   ُسنه اهلل وحيدا لندأ ال بدي    

 ن لانيه حفظده قدا تبل امدا    و ،قا بن غه لن اس اًا ن  واَ و واا 

 –ن يداي ا  دن الاصدوف مدي صدبُة       ن ال قخط التي بدي و ،اهلل

تقه دا بوفظده اهلل إلدأ    وطبق األصل لاا اُتضاه ال بي  –تقريبا 

لاددبط  قددناي اليددبط والاؤلفبن فددي اإللجدداز ويددبط القيا ددط 

كبحه  قجزة بغض ال ظدر لدن   ويؤ  بن بذلجاز القرآن الكريم 

                                                                                شدروطها  وسدياقاتها  وقرا ن توايا دالالت الاقجدزة  وتفاصيل  

مذه الاقا  ط ضروُيط لتفه م  حدا الداوافع األساسديط لنكتابدات     

التقدر   والتقدبى  بالداافع الاقصدبد م   ،التوا س لهاوااللجازيط 

ف ون   اط إشكاليط تتجاوز ت اي هدا   ،اآلررةوإلأ اهلل  في الاحيا 

ه  البودث القنادي " الاوايدا " فد ون   داط      حصرما ضان   و

 قافيددط  واقتصدداديط واجتااليددط وظددامرة ذات سددياقات لقا ايددط 

   تقادة

الاقا  ددط القددابقط تضددفي طددابع  ددن القبثيددط لنددأ جهددبد    و

بقدرا ن   ًالناي د  –فهدم يوداولبن البرم دط     ،االلجازيين كذلك

ى لدا و -لدايهم    قدتقر ٌ ب ا مولنأ  ا يبق بن به   - بضبلي ط 

 !                                            قبدددل؟ ن  ةددد  - دددن حدددبلهم  ادددن يشددداُكبحهم اإليادددان 
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مدل الاقصدبد بهدا     ، ا الاردود الافتدرض  دن مكدذا  وداوالت    

 ؟! ط اآلرر غير الاقنم ، ط اآلرر الاقنم،الذات

الفبا ددا التددي يقرضددها  االلجددازيبن وسددألرض اآلن لألسددبا  

 مت حفقهم في كتاباته

                                      تبددددالقرآنوتدددداليم اإلياددددان بدددداهلل  وت الثددددبا   و اًل

ففي  قرض إجابط لبا الاا م الكويل لن سؤالت  دا مدي فبا دا    

دُاسط وتأ ل وتابر  لااد كنادات   -" تيبُد اإللجاز القادي ؟!

حبش  ن  حباش بالقرآن وحروفه وطريقط حظاط مذه الورول م

                                                       واسددتجابط ل ددااء الوددق ) فددح يتددابرون القددرآن(  التددابر 

مذه الاقجزات القاديط مي تأكيدا بدأن القدرآن ال ت قضدي      -

  لجا به

ل ا ُؤيط مذه الاقجزات القاديط فذحها ستكبن وسينط لنازيا  -

          "9 ن اإلياان والثبات لنأ الوق ""

ت                                                   ًت إ بدددددات وجدددددبد اهلل بقدددددرا ن لنايدددددط    احيدددددا

"إن مدذه  في سياق  ؤل فه االلجازي  ا ينيت  زياد س جا يبُد  

القحقات الرياضيط تؤكا وباا ال ياش  ي  جال لنشك  ن  دن  

 باش يقنم  قبقا في  ي صفوط ستظهر مذه اآليات ب وجاما م

                                                                                  "2ا الابددددداش ال ياكدددددن  ن يكدددددبن إال اهلل " "ومدددددذ

الغايط  ن  شرولهم  " الشفرة الرقايط لنقرآن"يبُد  صوا  و

تجايا الالبة لن اس  جاقين لإلياان باهلل، سبواحه   "تااللجازي

ليل اليقي ي الرياضي لنأ وجدبده، جدل   وتقالأ،  قززينت بالا

جحله، والاليل اليقي ي لنأ  ن القرآن كتا  اهلل، يوبي كدل  

 " 3ُساالت اهلل القابقط، ألمل الكتا ""
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اإللجداز  -"ت ن فبا ا اإللجداز القدادي كدذلك    الكويل يبُدو

القادي  سنب  جايدا إلق داش الانوداين  صدوا  االرتصداص      

   "4  ""القناي   اس  لنغط مذا القصر

ُ    ت الثًا ز جةد ق    ،إ بات  ن القرآن الكريم كتدا  الهدي الاصدا

 تلنبشر

كان مذا البوث يقاط فقح برماحدا  ب" اذا ل تزياد س جا يبُد 

 "5؟""لنأ صاق حزول مذا الكتا   ن اهللُياضيا ال جاال فيه 

كح ًا  كثر تفصيح  "الذُيط الخاتاط"يبُد إلجازي آرر في و

 بتت  الاُاسات اإلحصا يط الوايثدط والاقتاداة     لك  ه شبيهت"و

آيط  كبحدط   6236لنأ الواس  االلكتروحي  ن القرآن  ؤلف  ن 

فهل  ن الاققبل  ن  حرفًا  322654كناط  كبحط  ن  77945 ن 

س ط بتنفيق  23يقبط بشر   ي يقيش في وسِ   ي ولنأ  اى 

آيط وترتيبها في   ظب ط حقدابيط دقيقدط   قدجاط  دع      6236

بقضها البقض كاا سيار لنيك في البوب  القاديط القاد ط إن 

 ط مل كان الرسبل)ص( لالم ُياضيات و قه فريق  شاء اهلل؟! 

 ن الاتخصصين  ع  جهزة حاسب  الكتروحيط  ت دبُة كدي   

يقبط بترتي  الورول والكناات واآليات، بهذا ال ظاط القجيد   

، اط احه  ن لان كشف لجا به والتي  ازالت الاُاسات تتبالأ في

إال وحي بربير لنيم لنأ لقان  ن ت ) ا ي  ق لن الهبى إن م

  "6""يبحأ؟؟؟!

                                             تإ بددددات سددددح ط القددددرآن  ددددن التوريددددف  تُابقددددًا

لبدا  وقا تك نم في ذلك الكثير  ن االلجازيين كبقداط جدراُ   و

قدراءة  قاصدرة"    –القرآن اهلل جنغبط  في كتابه"  سراُ ترتي  



138 
 

 - دن وجهدط حظدرمم    –قا اسدتال با  و ،ذلك لبا الاا م الكويلو

تبافقات بدين  و قادالت ُياضيط  ولنأ ذلك لبر تبازحات لاديط 

 الخ  القبُو ُقاط اآليات 

حقدا ق لاديدط   ففي  قا  ط  قال لقبا الاا م الكويل بق دبانت"  

م  ن القدرآن  يدا لي بقضده   ت"يبُد تثبت  ن القرآن لم يور ل"

 ودرَ ل! فقدياحا لثادان ُضدي اهلل ل ده  حدرق الكثيدر  ددن        

الاصاحف ل ا ا قاط بجاع القرآن، ويقبلبنت إحه  حدرق كدل   

شيء ال يت اس   ع  فكاُه وآُا ه    وبالتالي ضاش الكثير  دن  

كحط اهلل، فهل ياكن لهذا الر ي  ن يكبن صويوًا؟ ومل ياكدن  

ا سنياًا وكا ًح كاا  حزله اهلل لألُقاط  ن تثبت  ن القرآن وصن 

 يها األحبط! في مذه الاقالدط لدن     حقصان؟وتقالأ دون زيادة  

القاطفط، بل س قتاا لغط األُقاط القبيط وحقتخاط لغط الخ ا   

يشكك فيها  ألن التوريف يق ي والتي ال ياكن ألحا  ن ي كرما  

جدزة  ارتحل األُقاط وحقصاحها، وبالتالي ال ياكدن  ن حجدا  ق  

                                    " 7"" ودددر ل!ولاديدددط  وكادددط فدددي كتدددا  حددداقص  

ح ا   اط إ" تلنأ ذات الفكرةزياد  س جا  بكا الجازي آرر ميؤ

قبدل  ن  و ، باش  جل في لحه يؤكا ل ا ُياضيا لناه الاقدبق 

و ين ستظهر  ،ي بع القرآن بأُقاط آياته و ُقاط صفوات كتابه

يؤكا  ن رحل مذا القنم الاقبق  ن بمو  صفوط آياته في كل

لكن  دن الافاُقدط  ن   و  "9حقص"والقرآن ليس فيه  ي زيادة  

استخااط االلجاز القادي كقري ط لنأ "لداط توريدف القدرآن"    

 -بشكل غيدر  تبق دع  و –ل ا االلجازيين قا  ل أ حتا    لكقيط 

                                                                           !           ي كقري دددط لندددأ وجدددبد توريدددف؟ ،فدددي اتجددداه آردددر
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حيث حجا لنأ " بقع الشفرة الرقايط لنقرآن"  داينيت" وجداحا   

وحي ادا حدذفت كنادط "إسدواق"      حاو  توريدف فدي الد ص،   

 كاثال، ووضدق ا بدااًل   هدا "إسدااليل"، تدم ضدبِ الشدفرة       

ايهم يقين ُياضي باإللجاز و  ابقتها لن ص،  بضوط  حه  بت ل

 اا يؤكا دون  دحأ شك  حده    دزل    القادي في القرآن الكريم،

اإلتيددان  الجددنو ددن ل ددا اهلل تقددالأ، ويقددتويل لنددأ البشددر  

 "  9"".باثنه

حجدا  حده قدا اضد ر      ،سابقته االلجازيطو لرشاد رنيفطبالقبدة و

ن كنادات  دن القدرآ   و حياحاً  في كتاباته الاتأررة لوذل آيات 

بغيدط  ن   99اإللجاز القدادي لندرقم   ولتوقيق االحقجاط الرياضي 

تكبن حتيجط  يط لانيط حقابيط "لأللااد القرآحيط" قابنط لنققداط  

لاة  ُقداط،  وف راه  حياًحا يجاع بين ُقاين   (؟! "99لنأ الرقم )

و حياًحا يضر   ُقاً ا  ع  ُقاط، و حياًحا ي رح  ُقاً ا  ن  ُقداط،  

جدط الجادع والضدر   فدذذا لدم يقبدل الاتوص دل        في ظر في حتي

(، حفاه و لغاه، ومكذا   إلدأ  ن وصدل بده الودا      99الققاط لنأ )

(، ألحده  929( و)929بوذل آيتين  ن سبُة التببط، وماا اآليتدان ) 

ل ا ا قاط بجاع آيات القبُ القرآحيط، وجا  ن  جابلهدا الكن دي   

 ن  أزقه مذا،  (، فراح يبوث لن  خرج99ال يقبل الققاط لنأ )

وادلأ  ن ماتين اآليتين درينتان لنأ القدرآن و حهادا لدم ت دزال     

 "91!"")لنأ الرسبل صنأ اهلل لنيه، ولنيه فيج  حذفهاا   ه

اقا ط الاليل لنأ و ،اكتشال ال قخط القرآحيط الصويوطت را قًا

 توريف ال قخ األررى؟

 ادط   مي   حه ،ي  نق االلجازيبن في  قظاهم  ن فرضيط  قبقط

 تالاقصدبد بال قدخط م دا   والكدريم   حقخط  صنيط واحاة لنقدرآن 
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 ن القد خ األردرى ليقدت حقدخ     و "ُوايط + قراءة+ ُسدم  " 

مذا  اال يؤياه  قظم الاختصين بالاُاسدات القرآحيدط   و  ،شرليط

 لنااء الاين الاقناين و

 ين حون  ن سياحا لثاان " تزياد س جا يبُد الكات  االلجازي 

إن مدذه    و ا قاط به دُءا لنفت دط واإلردتحل ؟   ُضي اهلل ل ه

بقي ط يقهل تجاوزما كاا قا يقبل واإلرتحفات ليقت  احبيط  

إذ كيف حقاط  حفق ا لآلررين لنأ  ن كتاب ا ال يأتيه   البقض

الباطل  ن بين يايه وال  ن رنفه و حه  وفبظ بدأ ر اهلل  دم   

وترتيبه ؟   ن حقبل  ح ا لق ا  تأكاين  ن لاد كنااته وآياته 

 " 99" سيتقبل   ا مذا الا  ق ؟ "

" شدبهات  تودت ل دبان   لبا اهلل جنغبط بيبُد إلجازي آرر  مو

ال ياكن  ن حزلم  ن   ر مذا االرتحل في لاد  "تحبل القرآن"

بوجط  حه ال يترت   ،آيات القرآن   ر سهل كاا وصفه الزُقاحي

ك  ح ا حقداح  إن  ق أ ذل ،لنيه زيادة وال حقص في كتا  اهلل

 ختنف لن الصدبُة  بألحفق ا بالتارل في توايا اآليط لنأ حو

فصل جزء  ن والتي حزلت لنيها  ن رحل وصنها بآيط  ررى  

و ا يترتد  لندأ ذلدك  دن زيدادة       ،آيط والتباُه آيط  قتقنط

وقدا يقدبل قا دل فدي       حقص في لاد آيات القبُة الباحاةو 

ولن يترت   ،كآيط واحاةإذن حكت  القبُة  ت باجهط مذا الر ي

يؤكا جنغبط لندأ   ن"  و " 92"...."لنأ ذلك زيادة وال حقص

" فيتقاءلت  ا الداليل لندأ  ن   آيط ال غير  6236لاد آي القرآن 

الاقتبر في  صوف الااي ط ال ببيط  بلاد آيات القرآن لنأ ال و

 القاد الصويح ؟ "ب( م 6236
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اليل فدي لداد  دن    ت" يكان مذا اليجي  لنأ التقاؤل باا ينيو

األحظاط الرياضيط التي تؤكا  ن ترتي  سدبُ القدرآن وآياتده    

وتكشف مذه  ،ترتي  إلهي و ا كان إال بالبحي وبأوا ر إلهيطبم

ولاد  ،آيط 6236لاد آيات القرآن  تاألحظاط لن الوقيقط التاليط

كل سبُة فيه قا جاءت في  بقدع  وداد ال    ،سبُة 994سبُه 

فالكات   "93 ن اآليات ال تكبن إال   ه"" تكبن إال فيه و ن لاد

يرى  ن الاصاحف الاتااولط في الاشرق فقِ مدي الصدويوط "   

 الددااما مددي  صدداحف  ور فددط وقددراءة حفددص لددن لاصددم" 

 دن  و ،قدراءة "وُ  لدن لاصدم  دثًح"    وكالاصاحف الاغربيط 

الاقرول  ن ماتين القرا تين تختنفان فدي  لدااد آيدات القدرآن     

"  د لندبط القدرآن   فدي   ًا لاتخص صحقاي  اتققيب سأوُدو الكريم 

 ن ُوايدط  "تال ق دطت  في  واولدط لتبضديح مدذه    حاا شكري" 

 قبى  حفص إحاا تاثل إحاى الروايات الصويوط الثابتط، وليقت

وال   بت وال  صح  ن غيرما إحاا كت  لها الذيبش واالحتشداُ  

لاقاقدط  فاالكتفاء بها في الاُاسات القرآحيدط ا  في مذا القصر،

 قدألتي الرسدم ولدا      والاقيقط قصبُ، ويقال الكحط حفقه في

 "94"اآليات "

تقايم  برامين لغير الاقناين لنأ و ،ًتالتبشير  باالسحط سادسا

فددي  قا  ددط  لبددا الدداا م الكويددل  يؤكددا تالجدداز القددرآن

فددي القددرآن الكريم"لنددأ  " بسددبلط اإللجدداز الرقادديتكتابددط

 سنببًا جاياًا لنالبة إلأ اهلل تقالأ  يقا  اإللجاز الرقايت" ذلك

 ن ببنغط يفهاها جايع البشر لنأ ارتحل لغاتهم، والاؤ ن مد 

سيقبط بذيصال مذه الاقجزة لغير الاؤ ن، ولذلك حقاط فيادا  
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يني  ضخم  بسبلط في اإللجاز الرقاي فدي القدرآن الكدريم،    

                                    "95   "" صددفوط وياكددن تواينهددا بقددهبلط 694تتددألف  ددن 

" فدي ُ يدك مدل     تفي  قرض إجابته لندأ سدؤال   جنغبطيبُد 

حقت يع اآلن  ن  حقاط دليح  لغير  ال اطقين بالقربيط  ن ترتي  

 تجددبا  سددبُ القددرآن وآياتدده تددبقيفي ) ددن ل ددا اهلل ( ؟  

 ،إن باست الت ا اآلن  ن حخاط  غير ال اطقين بالقربيط بالتأكيا

ثبت له بدل وحجقنده يكتشدف ب فقده  ن ترتيد       وح ،كل بنغته

ولديس   –ترتي  الهي وال با حي )ذ  ن يكدبن  قجدزا     القرآن

غيدر  و  ،باجتهاد  ن الصوابط  جردا  ن الق ايط اإللهيط الفالنط

 ،حفقل ذلك دون  ن حنجأ إلأ الروايات واألقبال الابُو ط  ذلك

ر واألُقاط لغط الكابيبت ،لغط الرياضيات ،س خاطبهم بنغط القصر

""96 " 

لندأ مدذا الغدرض فدي  قا  دط كتابده        لاحان الرفالييؤَ كا و

 "ت"الاقجزة

 قتقااتهم ومذه ال ظريط مي حااء إلأ البشر باختنف لغاتهم "

لن ظر إلأ جزء بقيِ جاا  دن  ولن ظر إلأ الوقيقط الاجر دة 

بقا  ن و   صفات الا ه  اإللهي القنيم البقيا لن  ياي التوريف

إلأ ذلك فذن مذه ال ظريط مدي دلدبة لهدم لاقاُحدط      ي ظروا

بقا ذلك فذن مذه وصفاته   و  امجهم  ع مذا الا ه  القنيم 

ف درتهم  وال ظريط مي حااء لهم ال تباش  ا ستختاُه لقدبلهم  

التي ف رما اهلل لنيها ألحهم حين ذلك سديكبحبن قدا لرفدبا    

 "97" الوقيقط"
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ويِ باقجزة القدرآن  يبُد كذلكت "ال ياكن لناخنبقات  ن تو

ال ياك ها  ن تويِ ب هايط دالالت القرآن"لاق التأويدل"  والكريم 

كل ذلدك  دا ياي دز القدرآن الكدريم لدن غيدره  دن الكتد           و

                             "99القااويط" "

ت                                الفقددهوت حددل قضددايا رحفيددط فددي لنددبط القددرآن   سددابقًا 

لدن القدؤال     شدروش الشدفرة القرآحيدط    ابن لندأ  يجي  القا

" القؤال القادستمل ياكن االستاالل بالشفرة القرآحيدط  تالتالي

توقم القضايا الخحفيدط التدي   “ القرآن الاجيا” ن ،لنأ آيات

 " إلأ يب  ا مذا ؟“ الذين  وتبا الكتا ” ،فرقت بين الاقناين هلل

ي ط اشدكاليط ل دا   فقضيط توايا اآليات الاوكاط  كقض "99"ب قم

يزلم القا ابن لنأ برحا   الشفرة القرآحيط  حها  ،لنااء التفقير

 الاوكادات  لداد اآليدات  "تالحد   االجابدط   ، صبوت  تاحط لهم

   ابقط لنشفرة آيط غير 9797الاقتخرجط  ن القرآن  ُياضيًا 

يقااون إلأ سدبق قدرا ن ذات صدبغط لاديدط  وبُمدا      و "21""

جدل الكتدا    و"  حكم اهلل لدز  تالح  قجزة الرقم تققط لشر 

القيم"الاوكاات ُياضيا"بقت شفرات ُ يقيط احفرد فيها الجازا 

 تاالحس في كل  نولنجن 

وتر وشفع، )     ن  ول حرل إلأ آرر حرل، حرول الكتا  -9

 99  لنيها توالبتر   الشفع(

    ن  ول كناط إلي آردر كنادط،) وتدر     كناات الكتا  -2 

                              99  لنيها تالشفع(وشفع، والبتر   

آيات الكتا   ن  ول آيط، إلي آرر آيط،) وتر وشدفع، والدبتر    -3 

                                 99  لنيها ت  الشفع(
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، إلدي  “الاثداحي القدبع   ،الفاتودط ”سبُ الكتا   ن  ول سبُة  -4

 99  لنيها تآرر سبُة،) وتر وشفع، والبتر  الشفع(

 99  لنيها تالكتا  كنه، ) وتر وشفع، والبتر   الشفع( -5

 (توتر وشفع، والبتر   الشفع“ ) اهلل”لف  الجحلط  -6

 99  لنيها  

                                                                             "29"" 99إح بقت لنيها شفرة القدرآن وقبندت الققداط لندأ     

 الاكتبُ "لبا اهلل ال جاُ"  ستاذ الشريقط والقداحبن  قا  شاُ و

 ن الاشدداُكين فددي  شددروش الشددفرة بمددوبجا قددط األزمددر  

القرآحيط إلأ إ كاحيط استخااط البرحدا   كبسدينط لنقضداء لندأ     

  -فريدا واصدل  يضداً      ويؤكا  الاكتبُ حصدر  ،فبضأ الفتاوى

ن  حده ياكد    - ن الاشاُكين في  شروش الشفرة القرآحيدط  بمو

 لدن  التديقن  تدم  ن رحله حقم القضايا الفقهيط الخحفيط و حه 

 الدرحان  اهلل بقدم طريق مدذا البودث وحتا جده  دن  ن لبداُة       

الفاتودط وليقدت  جدرد افتتاحيدط      سدبُة   دن  آيط مي  الرحيم

"الاشدرفط لندأ    له اء سيا  حادا قا ح ق  و "22كباقي القبُ"

الوجدا    آيدات   ن "إلدي  شروش الشفرة القرآحيط"   حها  شاُت 

 بهدا  القادل  و ن القرآنو مل الكتا   ن اآليات الاتشابهات في 

يجبز التشدريع بهدا ألحهدا ليقدت  دن اآليدات        وال وقتيا كان

 آُا ها لن فضح -إليها  تبصنت التي لنشفرة طبقا -ات َاَكو الا 

  دن  البرحدا     قد)بلي  إلي حق  و ا الجهاد آيات تفقير في

 دا  با  القبر وشفالط الرسبل وفرضيط الوجا  وماحكاُما لقذ

فريا واصل  ؤكاا ان النج دط   تبر  فيه  ؤررا الاكتبُ حصر

                                                                                       "23"" القرآحيددط الشددفرة برحددا  الشددرليط الاشددرفط لنددي 
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االلجداز  "تؤد ي  بوا   -غير  تبق عبلنأ حوو –في  حيان  ررى 

إ اُة ضج ط حبلها  كادا  و ،إلأ  شكنط  باضيع  قتقر ة "القادي

زلم لداطف الصدنيبي فدي كتابده " سدرش الواسدبين"  دن  ن        

  ِ لديس  و، صوا  الكهف لبثبا في كهفهم إحاى لشدرة سد ط فق

كدذلك زلاده  ن الادا ة التدي     و "24تقع سد بات " و ح   )ط 

لداط  951لديس ومي سبقط لشدر لا دًا فقدِ     قضاما حبح في قب ه

 ت ن لزوط كتابط  لم ُشاد رنيفطكذلك  ا تبص ل إليه و "25"

لتكفيره في إحاى فتاويده  ابن باز  الشيخ اا دفع ب ، لف الط  يم

""له تأويحت في كيفيط كتابط الورول الاق قط الباُدة في 

ه  ول القبُ، ويقبلت مذه ليقت الكتابط الصويوط لها ففي قبل

ن يج   ن تكت  مكذا " لف الط  يم" وقبله تقالأت الم تقالأت 

يج   ن تكت  مكذا "حبن" وغير ذلك  ن اآلُاء الباطنط التدي  

يفددرق بهددا كناددط الاقددناين  ددع  ددا فيهددا  ددن  وددادة هلل  

 "26وُسبله ""

 تاقناينبث ُوح التفاؤل ل ا الو ،ت ال ببءات الاقتقبنيط ا  ًا

اسدت ادًا إلدأ حجد  ذات صدبغط ُياضديط       ت بأ ُشاد رنيفدط فقا 

 9791حا ده بقاط و بابلا قياط القالط" 99تقتنهم " إلجاز الرقم 

ُ  ت بدأ كدذلك   و لناديحد   2291مجري الابافق ل   بقداط  جدرا

بابلدا زوال   كذلك است ادًا إلدأ حجد  ذات صدبغط ُياضديط     

لدرض  و "27مذا الشدأن "  آلف كتبًا فيو  2122في لاط  إسرا يل

 دن دون توايدا   ل بدبءة  زوال إسدرا يل    زياد س جا كذلك 

التادادا لندأ تفقدير  تكن دف آليدات       ، بلا ز  ي دقيق لدذلك 

"وحودن بدذلك ال   الح  قبلهت ،حج  ذات طابع ُياضيوقرآحيط 

http://quran.al-islam.com/Display/Display.asp?nType=1&nSeg=0&l=arb&nSora=2&nAya=1
http://quran.al-islam.com/Display/Display.asp?nType=1&nSeg=0&l=arb&nSora=68&nAya=1
http://quran.al-islam.com/Display/Display.asp?nType=1&nSeg=0&l=arb&nSora=68&nAya=1
http://quran.al-islam.com/Display/Display.asp?nType=1&nSeg=0&l=arb&nSora=68&nAya=1
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إجتهاد وإستقراء بحت بأ وال حجزط لنأ اهلل بقنم الغي  شيئ بل م

يات التي إُتب ت  ق ا ُياضيا في مذا لاضابن  قاحي سنقنط اآل

ر أ وو ن ُ ى في مذا اإلجتهاد واإلستقراء إلبجاجا    البوث

 لقتط  قرا نقا لرض الكات  و "29" " فنيصب به وليالد ا لنيه

حدرى  دن ردحل اإلُتباطدات       ت احيا سأكتفي بذكر إحاامات"

الرياضيط التي ظهرت  ق ا البشا ر بقر  حقم الصدراش  بدين   

) والذين  تال ا فط الاؤ  ط تاألولأ  تتين الف)تين الاتضادتينما

ت تجري  ن توتهدا األ  اءا  با ولانبا الصالوات س ارنهم ج 

ال ا فط التي لق ها  تالثاحيط  وال يظنابن حقيرا (           حهاُ

)  ول)ك الذين لق هم اهلل و دن ينقدن اهلل فندن تجدا لده       تاهلل

قا سبق ل ا و" 29"" يؤتبن ال اس حقيرا (ال                 حصيرا

  حت اول بقضا  ن مذه القرا ن حقايا في الفصل الثا ن

باراجقط الفبا ا الافترضط لإللجاز القادي حقف ل ا * ريرًات 

        ا ينيت

ضدايا إشدكاليط ذات   يتم تبظيف اإللجاز القادي لوقدم  ق   واًلت 

التداُيخ البشدري    لبدر  غيبي استهنكت جااًلو طابع  يتافيزيقي 

قضدايا  دن الاقدتويل     ، الدخ  البحيوال ببة و ن قبيل اإللبميط 

ُياضديط يقبدل بهدا    والبت بها لنأ طريقط تقايم برامين لنايدط  

    االرتصاصوالخبرة لابط  مل ولابط البشر 

يددتم تبظيددف اإللجدداز القددادي لوقددم قضددايا البرمددان  احيددًات 

التدداُيخ برمددان باقددايير لنددم   بالا نددب  فددي حقدداها م  

كقضيط وجبد توريف في ال ص القرآحدي   ط ال؟   الخ   الب ا قو

   الخ قضيط  شروليط وجبد حقخ  ختنفط لناصوفو
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 ا تبصيف " قجزة لاديط"  تكدبن   ت  ا ي نق لنيه إلجازيٌ  الثًا

 ،مي باوُما  ثاُ جال ضان االلجدازيين  حفقدهم قبدل غيدرمم    

ل لتقريدر وجدبد   فااللجازي الذي يقتخاط تق يدط حقدا  الجا د   

م ددا   ددن االلجددازيين  حفقددهم  ددن ال يقبددل  ، قجددزة لاديددط

حودبه قضدايا    و ،استخااط مذه التق يدط كقري دط إلجداز لدادي    

 ،قا لرضد ا لدذلك  دن قبدل    واإلحصاءات  الخ والتبازن القادي 

اضد را  فدي  د ه     و ،لقاط وجبد  قايير  بحاة يقدتخا بحها 

  االستاالل

غ فيه في تبظيف قضيط اإللجاز القدادي  ت م ا  امتااط  بالُابقًا

مدذه غالبداً  دا    و ،إقا ط الوجط لنأ غير الاقدناين وفي التبشير 

تق ي حتا   لكقيط كبحها دلبات تفتقا لارجقيط ف ريط باميدط  

لكبحهدا  و ، قايير  بح اة  شتركط  ع غيدر الاقدناين  وبرماحيط 

تخفددي و ،صددراليطوتقددا ط حفقددها فددي سددياق  صددالح تبشدديريط 

فدي   -فدي مدذا القصدر    –ُ الذي يقتري الاقناين  حفقهم القصب

  صالح اإلياان واستنهاط حيبي رح ق  لن ص القرآحي 
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 هوامش الكتاب

 تتاهيامبا ش ال*

 تلنأ طريق التهافت ،إشاُات

"الكي بحدط االجتااليدط ليقدت  جدرد  جابلدط       ت" وفقا لرا ق ال قدري 9"

فدذن   ،بالتدالي و ،ا يع البشدريط بشريط بل مي الفقاليات التي ت  نق  ن الاج

التقر ل لندأ  اميدط الكي بحدط االجتااليدط يقتضدي التقدر ل لندأ  بقادمدا         

 (353ص   3ج  -لقل الققل تكفقاليات اجتاالي ط ") الا  ق الويبي

تتوب امدا الكي بحدط    ، ابتدط ،*تتشك ل الكي بحط االجتااليدط  دن  بقداد  تقا دة   

ال وإلادة إحتداج حفقدها   والكي بحط جااليط تضان استاراُ وكاصالح فرديط 

 ي  - ابدت تتوددب اه  الكي بحددط  بم تالبقدداويبجدا كي بحددط  حاديدط البقددا    

الاقصددبد بالكي بحددط وكالبقددا الز كدداحي لنكي بحددط  ددثًح    ، -كي بحددط 

لكدن  ي كي بحدط   و ،االجتااليط م ا مي فقِ الكي بحط االجتاالي ط اإلحقداحيط 

  الاكانو ان كاحت توتبي لنأ األقل بقاي الز

" تفقا لرا ق ال قري م دا   ااحيدط  بقداد لنكي بحدط االجتااليدط مدي      و" 2"

 القا دا  –اإلداُة  -الققيداة   -القندم   –القادل   –القدكان   –األُض  –الز ن 

 قا  دط   -ط 9971 -  بقدط داُ الثبدات    -د شدق     –االياينبجيا الويبيدط  ")

 تياكن إجاالها في  ح  فق الياتوالكتا   ( 

 ،مي الفقاليط التدي لديس  ا دط وجدبد اجتادالي بداوحها      ولفقاليط القضبيطتا

                القدددددددددكان                                                                                                                        -األُض-تشدددددددددال  بقدددددددددادت الدددددددددز ن  و

قاليدط التدي يققدل بهدا البشدر شدروط وجدبدمم        مي الفو تالفقاليط الققنيط

 القال                     –تشال  بقادت القنم و ،ي ظ ابن استاراُهو

يبداش  و ،مي الفقاليط التي يضبِ الاجتاع بها كي بحتهو تالفقاليط الروحيط

  القا ا –اإلداُة  –الققياة  تتشال  بقادو ،حيبيتها ككي بحط اجتااليط حي ط

فدي حداود   ولك  ده  و ، بحدط الثااحيدط  لديس حها ي دًا     بال بع  لاد  بقداد الكي 

  تفقيرماوكبيرة صالح لفهم آليط لال الكي بحط االجتااليط 
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مي  دا ي ندق لنيهدا فدي  صد نوات الا  دق الويدبي " رجقيدط         و " 3"

الباامط الويبيدط  الكبحيدط لناصدالح الاشدتركط "ت مدي  رجقيدط  و ليدط        

مي  ساس لصححي ات    صدالح  و ، قادلط لافهبط الشكل في الا  ق الويبي

بصرل ال ظدر لدن    ، شتركط بقري ط كبحها   نز ط قاحبحيا لجايع الكا  ات

وبصرل ال ظر لدن وجدبد  قبقدات قدا     ،ُفضهاوقببلها   ،جهنهاو قرفتها  

  قببلهاوتوبل دون تقر  فها  

 إن   شدروليط وجدبد  رجقيدات    ت"  رجقي ط الققدا الققا داي الف)دبي    4"

طرا دق تشدك  ل   وتقبيدرات   ،ي ط  ف)بيط تقبد  حه لنقاحبن الباحالقايط  لقا ا

ياكدن تقريدف   ولنكي بحدط االجتااليدط      تتودبَ ى البقدا الققا داي     تقا ةدة

 تالارجقي ط الققايط الققا ايط الف)بيط بأح ها توق ق  ا يني

                                                                       رجقيدددط َتخ دددص  الاصدددالح ذات التبظيدددف الققا ددداي الف)دددبي                     ت واًل

 رجقي ط "برماحيط افتراضي ط شدرطي ط "    نز دط فقدِ لادن يباليهدا       ت احيًا

 بها يؤ ن و

لكدبن البرمدان الويدبي     ، رجقي دط   تضداَ َ ط فدي البرمدان الويدبي      ت الثًا

 ن كذلك    قبص البرماو  افي  و   قتويلبيتضا ن  ا م

 تمبا ش الفصل األول*

 –الابسددبلط الشددا نط   -القدديبطي  –"ت  اإلتقددان فددي لنددبط القددرآن  9"

 396ص   -اإلصااُ االلكتروحي الثاحي 

                                                                                                                                                                                                                                                                            369ص   – رجددع سددابق    -القدديبطي  –"ت اإلتقددان فددي لنددبط القددرآن 2

 حادا    قا  دط  –الابسدبلط االلكتروحيدط    -الباقححي –ت  إلجاز القرآن "3"

 -"فقدا ذمد  ال ظداط     يبُد الباقححي ال ص التاليتو  9-7ص -صقر لنكتا  

 ،إحاا كان إلجدازه بالصدرفط  وإلأ  ن القرآن حفقه غير  قجز،  - ن بي هم 

كقدا ر  بوقال " ان اهلل  ا  حزل القرآن ليكدبن حجدط لندأ ال بدبة، بدل م     

ادا يقاُضدبه،   الكت  الا زلط لبيان األحكاط  ن الودحل والوراط والقدر  إح  

الن اهلل تقالأ صرفهم لن ذلك، وسن  لنب هم بده وذمد  مشداط الفدبطأ،     

لرض  دن  بولباد بن سنياان إلأ  ن القدرآن لدم يجقدل لنادا لن بدأ ومد      

 " األلراض ال يال شئ   ها لنأ اهلل وال لنأ حببة ال بيواأللراض، 
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                                                                                       379ص  – رجدددع سدددابق    –"  اإلتقدددان فدددي لندددبط القدددرآن     4" 

 قا  دط  حادا صدقر     – رجدع سدابق     -البداقححي   –"ت إلجاز القدرآن  5"

 91ص   -لنكتا  

                                                                                       99ص  - رجددددع سددددابق    -البدددداقححي –إلجدددداز القددددرآن   ت"6"

ل ددبان الفتبىتإلجدداز  - بسددبلط الفتدداوى  - بقددع اإلسددحط ويدد   ت"7"

  2113-9-27تددداُيخ الفتدددبى   - ق اه   حبالددده ووجبمددده  و  القدددرآن

http://www.islamweb.net/fatwa/index.php?page=s

howfatwa&Option=FatwaId&Id=27843 

                                                                                        99ص   - رجددددع سددددابق  -ي البدددداقحح  –"ت  إلجدددداز القددددرآن 9"

اإلصددااُ   - واددا إسددااليل إبددراميم   -" القددرآن وإلجددازه القناددي  9"

 25ص   -الكتروحي  الابسبلط الشا نط

 تمبا ش  الفصل الثاحي*

حاصدر  –القادي في القدرآن الكدريم    "ت بوث  ختصر في  قألط اإللجاز9"

 تلندددأ الدددرابِ - نتقدددأ  مدددل التفقدددير ت بقدددعلدددن  -الااجدددا 

http://www.tafsir.net/vb/tafsir617                                                                         

  د   حادا   -بوث بق بان " قبلدط اإللجداز القدادي دُاسدط حقايدط"      "ت 2"

 -الونقدط الثالثدط   - نتقأ البيان لتفقير القدرآن الكدريم  لن  –كري رالا ش

 الرابِ

http://www.bayan-

alquran.net/forums/showthread.php?t=1981 

  د  - "ضدبابِ اإللجداز القدادي فدي القدرآن الكدريم       "ت بوث بق بان "3"

 فهم لصدري بحود  - الادؤتار القدالاي الرابدع    - واا زكي  واا رضدر 

 لنأ الرابِت   22/9/1998-20  -تركيا –استاحببل  - لنقرآن الكريم

http://www.eltwhed.com/vb/showthread.php?5343-

%D6%E6%C7%C8%D8-

%C7%E1%C5%DA%CC%C7%D2-

%C7%E1%DA%CF%CF%ED-%DD%ED-

http://www.bayan-alquran.net/forums/showthread.php?t=1981
http://www.bayan-alquran.net/forums/showthread.php?t=1981
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%C7%E1%DE%D1%C2%E4-

%C7%E1%DF%D1%ED%E3-%C3-%CF-

%E3%CD%E3%CF-%D2%DF%ED-

%E3%CD%E3%CF-%CE%D6%D1 

 تلتوايددددددددددددددددل البوددددددددددددددددث كددددددددددددددددا حً و 

http://www.al-mishkat.com/khedher/Papers/paper9.htm                                                      

                        سددابق                                                                                                                          رجددع  -ضددبابِ اإللجدداز القددادي فددي القددرآن الكددريم    "ت 4"

                              رجددع سددابق                                                                                                                      -الكددريمضددبابِ اإللجدداز القددادي فددي القددرآن     ت"5"

   رجع سابق -بوث  ختصر في  قألط اإللجاز القادي في القرآن الكريم"ت 6"

  د   حادا   -لجداز القدادي دُاسدط حقايدط"    بوث بق بان " قبلدط اإل   ت"7"

  -الونقدط األولدأ   - نتقأ البيان لتفقير القرآن الكدريم  لن  –رالا شكري 

-www.bayan       ِالدددددرابلندددددأ 

alquran.net/forums/showthread.php?t=1981 "9ت" 

   رجع سابق –الونقط األولأ  -ط اإللجاز القادي دُاسط حقايط"" قبل

 تمبا ش الفصل الثالث*

ُ     -فخر الداين الدرازي    - فاتيح الغي   "9" حقدخط   -تفقدير سدبُة القدا

  تبفرة لنبوث لنأ  بقع التفاسير

ال قددخط  -تفقددير سددبُة القدداُ    -ابددن الجددبزي    -زاد الاقددير " 2"

                       اإلصااُ  الثاحي -ط االلكتروحيط لنابسبلط الشا ن

حقدخط   -الدذمبي   لني ( بمادي )  بد  – الدددذُيددط الخاتادددددددددط "3"

الددددددددرابِت   - تددددددددبفرة لنددددددددأ  بقددددددددع األُقدددددددداط 

http://www.alargam.com/books/book11/index.htm                                                                   

حقتبس  ن ال ص األصني لاا وُد  فدي كتدا    اقد  آل  بدي طالد   دا       و

 تيني

       فددي آرددر التبحيددا  آيددات حكايددط    بهددن  لددن  التبحيددا  ت تفيددان                                                                          و

 ُبددع        ددافي  صددبل  يددات  باثدداحي                                                                                    وا  تددان  وفادد هن  سددبع   

               جانتهددا    ددأ لشددر مددي  واحدداا       ماتيددك األلددااد  يوتقددبان                                                                    و

http://www.al-mishkat.com/khedher/Papers/paper9.htm
http://www.al-mishkat.com/khedher/Papers/paper9.htm
http://www.bayan-alquran.net/forums/showthread.php?t=1981
http://www.bayan-alquran.net/forums/showthread.php?t=1981
http://www.alargam.com/books/book11/index.htm
http://www.alargam.com/books/book11/index.htm
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قال اهلل تقالأ وُفق ا لك ذكدر  يق دي    ، واا ُسبل اهلل ا  ا لشر حرفا

بدن   تالارجدع إذا ذكرَت ذكرت  قي فالا كر آلررمم كالا كر ألولهم "  

فصدل فدي ال كدت     -2 جندا –  اق  آل  بي طال   -شهر آشب   الاازحاُاحي

الراشدا بدن    طبقده    خ دبط  - سااءممواالشاُاة  التي تال لنأ لادمم و

 كتبدط    شدبُ لندأ  بقدع     –اله ا -مد  9393لني الاوحتي الوايري س ه 

  .االلكتروحيط الاص فأ

ال قددخط االلكتروحيددط   - 45ص  44ص – البدداقححي  -إلجدداز القددرآن " 4"

                          اإلصااُ  الثاحي -لنابسبلط الشا نط 

  رجع سابق  –" إلجاز القرآن 5"   

ولنااء النغدط   ،"  " اط حق تي رحل بين سيببيه و ن تبقه  ن القا اء6" 

لددا القددا اء القددال  جهددبُة  ومددي ل ددا  تال ق ددط األولددأ   الاوددا ين

 -كادال  وادا بشدر    -لندم النغدط القداط   دُاسات في  " الاوا ين  هابسط

                                                                    919ص  -ط  9973 -داُ الاقاُل -القامرة 

ل دا الاودا ين صدبت    ب*"ال اءت ذكدر القدا اء  حده صدبت  جهدبُ، وم     

 هابس وقا ذم  براجقتراسر إلأ  ن ح قها القايم" قا احاودأ وتحشدأ   

حشددره ُ ضددان لبددا -الت ددبُ ال وددبي لنغددط القربيددط-تاا ًا"براجقتراسددر

     97ص-9412د ن  ياضالتبا " الر

ولكد هم   ،*"والهازة ال ياكن وصفها بالجهر ل دا لناداء النغدط الاودا ين    

ارتنفبا مل مي صبت  هادبس  ط ال  هادبس وال  جهدبُ  فدذم  بقدض      

إلدأ  ن  )القنااء الغربيين وتبقده بقدض القناداء القدر   ثدل تاداط حقدان        

 ن  وذمد  داحيدال جدبحز وتبقده كادال بشدر إلدأ        ،الهازة صبت  هابس

وُفدض األريدر كبحهدا  هابسدط      ،الهازة صدبت ال  جهدبُ وال  هادبس   

وم ددا   ددن الااُسددين الاوددا ين  ددن يددرى  ن الهاددزة صددبت " تبقبلدده

ُ ي غيدر  ب حهم يقصاون بالهاس حي )دذ لداط الجهدر ومد    وويبا ، هابس

قراءة في الجهر والهاس بين القدا اء والاودا ين    -د  رالا بق ايدقيق " 

القداد   -جا قط الا يا - صر كنيط داُ القنبط  -ت القربيط  جنط الاُاسا   –

                                           325 - 297ص  ط 2114بالقاشدددددددددددددددددددر يبحيددددددددددددددددددد 

http://www.al-mostafa.com/
http://www.al-mostafa.com/
http://www.al-mostafa.com/


154 
 

                                                                                                                           رجددددددع سددددددابق  –البدددددداقححي  -" إلجدددددداز القددددددرآن  7"

ال قددخط  -4ص  -الخنيددل بددن احاددا الفراميدداي   –" كتددا  القددين   9"

 –" إلجداز القدرآن   9"اإلصدااُ  الثداحي    -االلكتروحيط لنابسبلط الشدا نط  

                                                                                                                       رجددددددددددددددددع سددددددددددددددددابق  –البدددددددددددددددداقححي 

سدأ بت اقتباسدات   و - رجع سابق -احاا الفرامياي الخنيل بن –القين " 91"

                                                                                                           تؤكدددددددددا   دددددددددا لرضددددددددد اه فدددددددددي الادددددددددتنت  

نَ  الورول الدذ ل َق والشَ دَفبةيَ َط سدتَ ط ومديت ُ ل ن، ل،     إلنم   ت*"قال الخنيل

 ، ط، وإحَ اا س ا ةَيت  مذه الورول ذ ل قدا ألن الذالقدط فدي الا  دق إح ادا مدي       

َُحتا مدذه األحدرل القدتط،   هادا       بَ َرل َ َسنط النَ قان والشفتين وماا َ دا 

"  92الفدم "  " ُ ل ن، تخرج  ن َذل َق النقدان  دن َطدَرل غداُ      99ذليقط " 

و ح ط شفبيطت ل   ط،  خرجها  ن بين الشَ َفتي ن راصط، ال تقَادل  الشَ دفتان   

في َشيء،  ن الو در ول الصَ دواح إالَ  فدي مدذه األحدرل الثح دط فقدِ، وال        

                                                                                                                                                  2ي  نددددق النَ قددددان  إال بددددالرَ اء وال ددددحط وال ددددبن " القددددين ص     

في القربيط تققط ولشروَن َحر فدات   هدا راقدط     تقال الخنيل ت*"قال الن يث

 دااُج، و ُبقدط  حدرل ج دب ل ومديت      وولشروَن َحر فًا صةَواحا لها  حياحًا 

َ ط والهازة، وس ا ةَيت  جبفًا ألحهدا َتخ در ج   دن الجدبل     والياء واأللف النَ يوالبا

ُةج   ُةج الَون ق، وال  ن  دا ُةج الَ نقان، وال  ن  اا فح َتَقع  في  اُجط  ن  اا

النهاة، إحَ اا مي ماويط في الهباء فنم يكن لها َحيز ت  ق  إليده إال الَجدب َل "   

 4صالقين  

 ابق            رجع س –الباقححي  –" الجاز القرآن  99"

 تمبا ش الفصل الرابع*

                                                                                                                                                   رجددع سددابق      -ضددبابِ اإللجدداز القددادي فددي القددرآن الكددريم    " 9"

فددي   ريكددا بددالققبل اإللكتروحيددط  -صددريط   جنددط آرددر سددالط الا  "ت2"

ط "  9972  92 39الصدادُ بتداُيخ     2949القاد ُقم  -يفقرون القرآن الكريم 

لكدن وُدت اشداُات   ولم  ست ع القثبُ لن الد ص األصدل لقداد الاجندط      –

                                                                                                       قدداالت  تقددادة   شددبُة لبددر ال ددت         و تددباترة لدده فددي كتدد     

 -95ص  -بقداط جدراُ    -إُماصات اإللجاز القادي في القدرآن الكدريم    "3"
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                                                                                                      الاُاسددات القرآحيددط وحقددخط  تددبفرة لنددأ  بقددع حددبن لألبوددا       

حيدز   –بغدااد   –حقدخط الكتروحيدط    -مادي الذمبي  –"  الذُيط الخاتاط 4"

           22ص -2119طبقط  احيط –ال شر ولن بالط 

     لنددأ الددرابِ    ،ابددن بدداز  الابقددع الرسدداي لنشدديخ    "ت5"

www.binbaz.org.sa/mat/8532                                             

                                                                                                                23ص - رجددددددددع سددددددددابق  –"  الذُيددددددددط الخاتاددددددددط 6"

 لنأ الرابِت -"  بقع إسحط  ون الين7"

http://www.islamonline.net/servlet/Satellite?pagen

ame=IslamOnline-Arabic-

Ask_Scholar/FatwaA/FatwaA&cid=1122528600996 

 ،القدادي  سؤال لن اإللجداز   لبا الرحان القويم -"  بقع صيا الفبا ا9"

  فادا  داى صدوط ذلدك  ؟     ووتكراُ بقض الكناات في القرآن بقاد   تقدا 

 لندددددددددددددددددددددأ الدددددددددددددددددددددرابِ 

http://www.saaid.net/Doat/assuhaim/fatwa/194.htm    

 2ص – رجع سابق  –في القرآن الكريم "ت إُماصات اإللجاز القادي  9"

 -لداحان الرفدالي    –" "ت الاقجزة "حظريط قرآحيط في اإللجاز القدادي  91"

الابقدع الشخصدي   بمو تدبفرة لندأ  بقدع الدذكر "      حقخط الكتروحيدط  

                                                                                                            91ص - www.thekr.netلنكاتدددددددددددددددددددددددددددددددددد  " 

 93ص - رجع سابق –"الاقجزة "حظريط قرآحيط في اإللجاز القادي 99"

 - رجدع سدابق    –"ت الاقجزة "حظريط قرآحيدط فدي اإللجداز القدادي      92"

 94 -93الصفوات 

 " ُاجددع   بقددع الددذكر  لنكاتدد  لدداحان الرفددالي لنددأ ال ددت     93"

www.thekr.net                                                             

 ُدوده لنددأ بقضددهم فددي كتيبددات  و" ُاجددع  بقددع الددذكر لنكاتدد  94"

ُد الاه اس لاحان الرفدالي لندأ الاتداجرين بالقد ط      ت  شبُة في الابقع

ُد الاه داس لداحان    -ليمكذا يفترون لنأ الاه اس لاحان الرفا -الشريفط

 الرفالي لنأ الاكتبُ  واا ماايط  الخ                                                                                                                                 

http://www.islamonline.net/servlet/Satellite?pagename=IslamOnline-Arabic-Ask_Scholar/FatwaA/FatwaA&cid=1122528600996
http://www.islamonline.net/servlet/Satellite?pagename=IslamOnline-Arabic-Ask_Scholar/FatwaA/FatwaA&cid=1122528600996
http://www.islamonline.net/servlet/Satellite?pagename=IslamOnline-Arabic-Ask_Scholar/FatwaA/FatwaA&cid=1122528600996
http://www.saaid.net/Doat/assuhaim/fatwa/194.htm
http://www.thekr.net/
http://www.thekr.net/
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قدا صداُ بيدان    و ،" كالالبات التي بثت لنأ ق اة الوكادط الفضدا يط  95" 

  بجبد لنأ  بقع اتواد الكتا  القر  لنأ الرابِت،تضا  ي  ع الرفالي

http://awu-

dam.net/content/%D9%82%D9%86%D8%A7%D8%A9-

%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%85%D8%A9

-

%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B6%D8%A7%D8%A6

%D9%8A%D8%A9-

%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D8%B6-

%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D8%B7-

%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D8%A6%D9%84-

%D9%81%D9%8A%D9%87-

%D8%AA%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%B6-

%D8%B9%D9%84%D9%89-

%D9%82%D8%AA%D9%84-

%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%87%D9%86%D8%AF

%D8%B3-

%D8%B9%D8%AF%D9%86%D8%A7%D9%86-

%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%81%D8%A7%D8%B9

%D9%8A 

ُد الاه اس لداحان الرفدالي لندأ الداكتبُ  وادا      كتي   بق بانت "ت96"

ُد  ت"97"لندأ  بقدع الدذكر     حقخط الكتروحيدط  تدبفرة    -3ص  –ماايط 

                                                                  3ص  - رجع سابق –الاه اس لاحان الرفالي لنأ الاكتبُ  واا ماايط 

  د   حادا   -بوث بق بان " قبلدط اإللجداز القدادي دُاسدط حقايدط"     "  99"

 –الونقط الثاحيدط   -الكريم   نتقأ البيان لتفقير القرآن لن  –رالا شكري 

 تالرابِ

http://www.bayan-

alquran.net/forums/showthread.php?t=1981 
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  د   حادا   -بوث بق بان " قبلط اإللجداز القدادي دُاسدط حقايدط"    "ت  99"

 -الونقدط الثالثدط    - نتقأ البيان لتفقير القرآن الكدريم  لن  –رالا شكري 

 الرابِ

http://www.bayan-

alquran.net/forums/showthread.php?t=1981 

الونقددط  – رجددع سددابق  - قبلددط اإللجدداز القددادي دُاسددط حقايددط""ت 21"

  الثالثط

لكدن  و ، كاته الكاتبط شخصديا لدي  -جرياة األسببش -" زي   لبا الحة  29"

  قبل  دن الدرابِ    -ُقم لاد جرياة األسببش ونأ تاُيخ تقذُ الوصبل ل

 لندددددددددددددددددددددأ ال ددددددددددددددددددددددتت 

http://www.elosboa.com/elosboa/issue...ahlelzekr1.asp    

لندأ   2119-يبليدب -91البيان اإللح دي تداُيخ    –"ت  بقع شفرة القرآن 22" 

 الرابِت

http://www.thekorancode.com/new/index1.htm                                                                                            

                                                                                                     جددع القددابقحفددس الار –زي دد  لبددا الددحة  -"  جريدداة األسددببش 23"

بدحغ لن ا د  القداط بقدب       - 2117بيبليد  99تاُيخ  –"ت جرياة األمراط 24"

!الشفرة القرآحيط

 تالدددرابِ لندددأ ال دددت لندددأ الشدددركط  بقدددع ُاجدددع"ت25"

http://www.thekorancode.com                                                      

 -اإللجداز الرقادي ل دا األقدا ين      ت"تُاجع  الفصل الثالث  ن الكتا  26"

 قراءة حقايط   

  -إيداد  سدقا    --بوث لادي في كتا  لن تدااليات  حداا  سدبتابر   "ت 27"

  تددددددبفرة  لنددددددأ  بقددددددع األُقدددددداط    pdfحقددددددخط 

http://www.alargam.com/books/9/109.pdf                                                                           

الشديخ ُضدبان سدقيا     –لنم الورول والكشبل في االلجاز القرآحي ت"29"

                                                                                                                                                     923 -922ص  –ط  2112 -بيدددروت – 9ط -داُ الاوجدددط البيضددداء -الفقيددده

http://www.bayan-alquran.net/forums/showthread.php?t=1981
http://www.bayan-alquran.net/forums/showthread.php?t=1981
http://www.elosboa.com/elosboa/issue...ahlelzekr1.asp
http://www.thekorancode.com/new/index1.htm
http://www.thekorancode.com/new/index1.htm
http://www.thekorancode.com/
http://www.alargam.com/books/9/109.pdf
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لبدر ال دت   اسدع  ت لنأ ح داق و " ذكرت مذه الاقنب ط في حشرات وز ل29"

                                إطنع كات  الق بُ  لنأ لي ات   ها

ي حاد ط  ركز التجاُة فدي  فالقرآحي )دلبى اإللجاز  قال  بق بان "ت 31"

ِ   -اإلسدحط    لن  بقع  فكدرة  -رالا لثاان القبت  -  ريكا(   تلندأ الدراب

http://www.islammemo.cc/2002/06/24/4772.html                                                    

الونقددط  – رجددع سددابق  - قبلددط اإللجدداز القددادي دُاسددط حقايددط" ت"39"

  الثالثط

                                            269ص  - رجع سدابق  -لنم الورولوالكشبل في االلجاز القرآحي  ت"32" 

 2ط  -ط2115ال بقدط االولدأ    - رجع سدابق    -( 2)طالذُيط الخاتاط "ت 33"

   9ص -   ط 2119

دُاسدط  –"ت  هجيط البوب  القنايط في االلجاز القادي لنقدرآن الكدريم   34"

ُ     وإلاادت   د  داتؤ ذ وصفيطت   - الكفل  وادا يبسدف د  حادا قاسدم كقدا

لدن  بقدع  جدالس     –  اليزيدا  - جا قدط  حيدا   ركز بودب  القدرآن     

 لنأ الرابِت-ال ريق إلأ الج ط االلكتروحي 

http://way2jannah.com/vb/showthread.php?p=65931 

 ُسنت لكات  مذه القد بُ لبدر االيايدل  لبيدان      –"تحقخط الكتروحيط 35"

 لر ي   ن قبل  حاوة لنااء الاقناين " في د شق                                                                                  ا

بشكل   فصل لندأ  ح دط  جدزاء فدي  بقدع      و** ححظط حشر مذا الفصل 

 3299 - 3297 - 3299 تاأللااد –الوباُ الاتاان 

 تمبا ش  الفصل الخا س*

تدأليف  ،ق دأ تودت الَاق أ  القبَ الدط َ ق دأ تودت الاَ   ت ن دُاسط بق دبان  -"9"

     بقع  قابر  ،دياتري  فييري بس تترجاط ،داحييل بيرزحيا 

http://maaber.50megs.com/issue_january05/spiritu

al_traditions3a.htm   

وحددي الكتددا  "لددن كتددا   تات الرقايددط " "  قددال بق ددبان " القددبالي2"

لندددددددأ الدددددددرابِ                                                      -ليبسدددددددف ُيددددددداض   "الاقدددددددا س

-"http://www.thegreatgod.com/bible_code_3.htm 

http://www.islammemo.cc/2002/06/24/4772.html
http://www.islammemo.cc/2002/06/24/4772.html
http://way2jannah.com/vb/showthread.php?p=65931
http://way2jannah.com/vb/showthread.php?p=65931
http://maaber.50megs.com/issue_january05/spiritual_traditions3a.htm
http://maaber.50megs.com/issue_january05/spiritual_traditions3a.htm
http://www.thegreatgod.com/bible_code_3.htm
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 " الجاولت3"

 الكناط

ترتي  

الورل 

 في اآليط

اسم الورل  

 بالقبري

 قابنه في 

األبجايط 

 القربيط

ترتي  وضقه 

في األبجايط 

 القبريط

قياط الورل 

 القاديط

 2 2   بيت 9 

 211 21 ُ ُيش 2 (9)

 9 9 ا  ليف 3 

 311 29   شين 4 

 91 91 ي يبد 5 الباء

 411 22 ت تال 6 

 2 2   بيت 7 (2)

 211 21 ُ ُيش 9 رنق

 9 9    ليف 9 

 9 9    ليف 91 

 31 92 ل لاا 99 (3)

 5 5 مد ميه 92 

 91 91 ي يبد 93 النط

 41 93 ط  م 94 

 9 9    ليف 95 (4)

 411 22 ت تال 96 ال

 5 5 مد ميه 97 

 311 29   شين 99 (5)

 41 93 ط  م 99 

 91 91 ي يبد 21 سابات

 41 93 ط  م 29 

 6 6 ل فال 22 (6)

 9 9    ليف 23 وال

 411 22 ت تال 24 
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 5 5 مد ميه 25 

 9 9    ليف 26 (7)

 211 21 ُ ُيش 27  ُض

 91 99 ص صادي 29 

 

                                                                                                            رجدددددددددع سدددددددددابق  –"القدددددددددباليات الرقايدددددددددط  4"

    رجدددددددددع سدددددددددابق                                                                                                                      –يدددددددددط "القدددددددددباليات الرقا5"

                                                                                                             "ت كتددددد  شدددددالر صدددددايق لندددددال جاوي فدددددي ُ ا ددددده   6"

                                                                                                                                   فقندددددددددت  لادددددددددن يقدددددددددبل  الشدددددددددقر   قصدددددددددر 

ُ ردددددددددت                                                                                                                                  دددددددددات الشدددددددددقر بقددددددددداه   تلقدددددددددا  

 تفالقياددددط القاديددددط لجانددددط "  ددددات الشددددقر بقدددداه مددددي     

41+9+411+9+31+311+71+211+2+71+4+5=9923           

                                                                                                   لنهجدددرة   9923سددد ط وفددداة الشدددالر الدددال جاوي      امدددي ذاتهددد و

حقدخط   -بقداط جدراُ    -إُماصات اإللجاز القادي في القدرآن الكدريم    "7"

 9" 44الاُاسددات القرآحيددط  ص و تددبفرة لنددأ  بقددع حددبن لألبوددا     

                                                                                               44ص  – رجدددددع سدددددابق  –إُماصدددددات  اإللجددددداز القدددددادي ت"

شدفرات الرسدالط    - بوث حبُ اإليادان فدي اإللجداز القدادي لنقدرآن      ت"9"

 لنددددأ الددددرابِت  -  بقددددع شددددفرة القددددرآن  - ألريددددرةا

www.thekorancode.com-   63شددددددددريوط  ُقددددددددم، pdf                                                                                     

ال قددخط االلكتروحيددط  -فددباتح سددبُة البقددرة  –تفقددير البيضدداوي ت" 91"

 رجدع   –تفقدير البيضداوي   ت"99"اإلصدااُ  الثداحي    -لنابسبلط الشدا نط  

 سابق   

أ البيضداوي،  القصط التدي ذكرمدا البيضداوي )حاشديط الشدها  لند       ت"92"

(  وذكرمدا غيدره  يًضدا  دن الافقدرين      972 9الاكتبط اإلسح يط، تركيدا  

 قدر اليهدبد   -صنأ اهلل لنيه وسنم-واستشها بها صاح  الاقال لنأ  ن ال بي 

لنأ  ا فهابه  ن الورول الاق قط في فباتح القبُ، و حها تشير إلأ  داة  

نأ اهلل لنيده  صد -الرسالط الاواايدط لندأ طريقدط "حقدا  الجادل" ألحده       

http://www.thekorancode.com/
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 تبقددم ل ددا سددااش قددبلهم، وتبقدداه يددال لنددأ إقددراُه لهددم!     -وسددنم

حقدن،  وبقد ا صدويح    ومذه القصط  ن ال احيط القنايط غير  ابتط، ولم تر

بل بذس اد ضقيف ال يودت  بده، ضدقفه الوداف  ابدن كثيدر فدي تفقديره         

( والقيبطي في الداُ الا ثدبُ )الداُ الا ثدبُ     39 9)تفقير القرآن القظيم 

( ، و حاا شداكر فدي   39 9الشبكاحي في فتح القاير )فتح القاير و(  23 9

  ،   بقدط داُ الاقداُل(   299 9تخري  تفقدير ال بدري )تفقدير ال بدري     

لندأ      -  "فققِ إذن االحتجاج بها، إذ ال يوت  بضقيف ل ا  مدل القندم   

                                                                                                                         http://www.alargam.com/fawateh/4.htm الدددددرابِت

 45ص  - رجع سابق  –في القرآن الكريم إُماصات اإللجاز القادي  ت"93"

 توايا  بلا حهايط القالم وفتبى بشأن ُشاد رنيفط  - بقع إسحط  ون الين "94"

http://www.islamonline.net/servlet/Satellite?pagen

ame=IslamOnline-Arabic-

Ask_Scholar/FatwaA/FatwaA&cid=1122528600996 

 س)نط  تكرُة فدي   -لبا الاا م الكويل لنكات   لن الابقع الشخصي  "ت95"

 اإللجاز القادي

http://www.kaheel7.com/modules.php?name=New

s&file=article&sid=750 

 القادستمبا ش الفصل *

داُ الكتدا     -لبدا الدرزاق حبفدل     -اإللجاز القدادي لنقدرآن الكدريم    " 9"

                     5ص–ط  9997  - 5ط  –بيروت  –القربي 

                                                                                         7ص  – رجدددع سدددابق   –"ت اإللجددداز القدددادي لنقدددرآن الكدددريم   2"

                                                                                      9ص  - رجدددع سدددابق   –"ت اإللجددداز القدددادي لنقدددرآن الكدددريم   3"

                                                                                               9 9 رجدددع سدددابق ص  –"ت اإللجددداز القدددادي لنقدددرآن الكدددريم   4"

                                                                                        29ص  - رجدددع سدددابق   -" اإللجددداز القدددادي لنقدددرآن الكدددريم   5"

  كويللبا الاا م  -حقيقط ُا قط في التبازن القادي ت قال بق بان ت"6"

http://www.kaheel7.com/modules.php?name=New

s&file=article&sid=597-    

http://www.islamonline.net/servlet/Satellite?pagename=IslamOnline-Arabic-Ask_Scholar/FatwaA/FatwaA&cid=1122528600996
http://www.islamonline.net/servlet/Satellite?pagename=IslamOnline-Arabic-Ask_Scholar/FatwaA/FatwaA&cid=1122528600996
http://www.islamonline.net/servlet/Satellite?pagename=IslamOnline-Arabic-Ask_Scholar/FatwaA/FatwaA&cid=1122528600996
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ِ   – رجع سابق  -" قبلط اإللجاز القادي دُاسط حقايط" "ت7"                                                تلندأ الدراب

http://www.bayan-

alquran.net/forums/showthread.php?t =1981 

  -لندي لبداس    -(الدرد لندأ ررافدط اإللجداز القدادي        قال بق بان ) "9"

 لنأ الرابِت-روحي  بقع الاجرة االلكت

http://www.almajara.com/infinity/articles.php?actio

n=show&id=201 

وتكدراُ بقدض الكنادات فدي القدرآن بقداد        ،" سؤال لن اإللجاز القادي9"

 لنأ الرابِت -الرحان القويم   فاا  اى صوط ذلك ؟ لبا و  تقا

http://www.eltwhed.com/vb/showthread.php?t=12183 

قداحان  الاصاُ كتا  الاقجزة ل –"ت ت اظر واحاات البصف والتقايط 91" 

 تلن  بقع األُقاط –الرفالي 

http://www.alargam.com/prove/ragm573.htm   

الاصاُ كتا  الاقجدزة لقداحان    –ت اظر واحاات البصف والتقايط "ت 99"

                                      لددددددن  بقددددددع األُقدددددداط  - رجددددددع سددددددابق –الرفددددددالي 

لبا الاا م الكويدل   - ذمنط حقيقط لاديط تالبورو"البر ت"  قال بق بان92"

لندددددأ الدددددرابِت   -لدددددن الابقدددددع الشخصدددددي لنكاتددددد     -

http://kaheel7.com/pdetails.php?id=390&ft=9                                                                               

حاصدر   –ث  ختصر في  قألط اإللجاز القادي في القرآن الكدريم  بو"ت 93"

  رجع سابق –الااجا 

حاصدر  –"ت بوث  ختصر في  قألط اإللجاز القادي فدي القدرآن الكدريم    94

  رجع سابق -الااجا 

 -لبدا الداا م الكويدل     –ت  ن القرآن لم ي ودرَ ل  "ت حقا ق لاديط تثب95"  

نكاتدددددددد  لنددددددددأ الددددددددرابِ  الشخصددددددددي ل بقددددددددع 

http://www.kaheel7.com/ar/index.php?option=com

_content&view=article&id=219:2010-09-03-00-18-

06&catid=34:1&Itemid=53                                                                     

http://www.bayan-alquran.net/forums/showthread.php?t
http://www.bayan-alquran.net/forums/showthread.php?t
http://www.almajara.com/infinity/articles.php?action=show&id=201
http://www.almajara.com/infinity/articles.php?action=show&id=201
http://www.eltwhed.com/vb/showthread.php?t=12183
http://www.eltwhed.com/vb/showthread.php?t=12183
http://www.alargam.com/prove/ragm573.htm
http://www.alargam.com/prove/ragm573.htm
http://kaheel7.com/pdetails.php?id=390&ft=9
http://kaheel7.com/pdetails.php?id=390&ft=9
http://www.kaheel7.com/ar/index.php/1/219-2010-09-03-00-18-06
http://www.kaheel7.com/ar/index.php/1/219-2010-09-03-00-18-06
http://www.kaheel7.com/ar/index.php?option=com_content&view=article&id=219:2010-09-03-00-18-06&catid=34:1&Itemid=53
http://www.kaheel7.com/ar/index.php?option=com_content&view=article&id=219:2010-09-03-00-18-06&catid=34:1&Itemid=53
http://www.kaheel7.com/ar/index.php?option=com_content&view=article&id=219:2010-09-03-00-18-06&catid=34:1&Itemid=53
http://www.kaheel7.com/ar/index.php?option=com_content&view=article&id=219:2010-09-03-00-18-06&catid=34:1&Itemid=53
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                                         رجددع سددابق                                                                     -" ضددبابِ اإللجدداز القددادي فددي القددرآن الكددريم    96"

                                                                                                        رجددع سددابق  -ضددبابِ اإللجدداز القددادي فددي القددرآن الكددريم  ت"97"

ع الاكتببدداتت الققددم الثالددث  ددن الاكتددب  التاسدد   تُسددا ل ال ددبُ" 99"

)لدن ضدبابِ اإللجداز القدادي فدي القدرآن        527— 522والقشرين صفوط 

  – رجدع سدابق    - قبلط اإللجداز القدادي دُاسدط حقايدط"     "ت99" ( الكريم

 الونقط الثاحيط  

 تمبا ش الفصل القابع*

حقدخط     -بداون إسدم لناؤلدف     – 3ج–الوضاُات و" كتا  الرقم سبقط 9"

بِت لندددددأ الدددددرا   - تدددددبفرة لندددددأ  بقدددددع يدددددابيروت    

http://www.yabeyrouth.com/pages/index1019c.htm                                                            

شرح كنادط سبقط سدابع    -باون إسم لناؤلف – قا بس الكتا  الاقاس" 2"

-http://st الدرابِت  -حقخط  تبفرة لندأ  بقدع ك يقدط األحبدا تكدح       -

takla.org/Full-Free-Coptic-Books/FreeCopticBooks-

002-Holy-Arabic-Bible-Dictionary/12_S/S_030.html                                                                                          

وحدي الكتدا     تلدن كتدا    –ي الكتدا  الاقدا س   اإللجاز القدادي فد  "  3"

 لنأ الرابِ -القباليات الرقايط  –ُياض ليبسف الاقا س 

http://www.thegreatgod.com/bible_code_3.htm                        

ال قددخط  -الجددبزي  ابددن  -تفقددير سددبُة القدداُ    –زاد الاقددير  "4"

                    اإلصااُ  الثاحي -االلكتروحيط لنابسبلط الشا نط 

  –لبدا الداا م كويدل     –اشراقات الدرقم سدبقط فدي القدرآن الكدريم      " 5"

حقخط الكتروحيط  تبفرة لنأ  بقع  " سراُ االلجداز القنادي فدي القدرآن     

 الرابِت  - الابقع الشخصي لنكات  بموالق ط " و

http://www.kaheel7.com/ar/index.php/2010-02-02-

22-46-15/129-2010-03-19-12-14-26 

لبدا   -كتيد (   92)" سنقنط  قجزة الرقم سدبقط فدي القدرآن الكدريم     6"

                             ط2115القامرة "  –داُ الواف  "حن    –الاا م كويل 

http://www.yabeyrouth.com/pages/index1019c.htm%221
http://www.yabeyrouth.com/pages/index1019c.htm%221
http://st-takla.org/Full-Free-Coptic-Books/FreeCopticBooks-002-Holy-Arabic-Bible-Dictionary/Kamous-Al-Engeel-index.html
http://st-takla.org/Full-Free-Coptic-Books/FreeCopticBooks-002-Holy-Arabic-Bible-Dictionary/12_S/S_030.html
http://st-takla.org/Full-Free-Coptic-Books/FreeCopticBooks-002-Holy-Arabic-Bible-Dictionary/12_S/S_030.html
http://st-takla.org/Full-Free-Coptic-Books/FreeCopticBooks-002-Holy-Arabic-Bible-Dictionary/12_S/S_030.html
http://www.thegreatgod.com/bible_code_3.htm
http://www.thegreatgod.com/bible_code_3.htm
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لبدا الداا م    -( لكدبن  اوفدي القدرآن     7 سراُ  الدرقم  )بق بان "  قال 7"

 لندددددددددددددأ الدددددددددددددرابِت  -كويدددددددددددددل 

http://www.kaheel7.com/ar/index.php/1/342-2011-

01-08-15-10-10 

د شدق   - وابد لبا الرزاق الواصدي   –" دُاسط استقرا يط لنرقم سبقط 9"

 ط   9999 – داُ الاقرفط -

  -داُ البشدا ر   -حصديف الاحداوح     –القد ط  وفي القرآن  7" قياط القاد 9"

 ط2115  - 9ط

 -الابقدع الشخصدي لنكاتد      –لبا الاا م كويل  - 343إلجاز القاد  " 91"

 لندددددددددددددددددددددأ الدددددددددددددددددددددرابِت

http://www.kaheel7.com/modules.php?name=New

s&file=article&sid=1394" 

الابقدع    –لبدا الداا م كويدل     –" قال بق بان  سراُ الهجرة ال ببيط 99"

 لنأ الرابِت  -الشخصي لنكات 

http://www.kaheel7.com/ar/index.php/2010-02-02-

23-00-02/321-2010-12-07-11-07-58 

وحدي الكتدا     تلدن كتدا    –ي الكتدا  الاقدا س   اإللجاز القدادي فد    92"

 لندأ  – دالبالتها فدي الكتدا  الاقدا س    واألُقاط  –الاقا س ليبسف ُياض 

 الددددددددددددددددددددددددددددددددددرابِت

http://www.thegreatgod.com/bible_code_2.htm 

لدم  سدت ع   و –  قبل لن حص فتبى القرضاوي بشأن ُشاد رنيفدط  " 93" 

لدن  بقدع    -واولدط  القثبُ لندأ الد ص األصدني لرشداد رنيفدط ُغدم الا      

                                              http://www.alargam.com/fawateh/4.htm األُقددددداطت 

                                                                                                94ص - رجددددع سددددابق   –" إُماصددددات اإللجدددداز القددددادي   94"

ِ  - بقع االُقداط  -حقخط الكتروحيط  -"ت كتا   سرش الواسبين95"  تالدراب

http://www.alargam.com/atef                     

http://www.kaheel7.com/ar/index.php/1/342-2011-01-08-15-10-10
http://www.kaheel7.com/ar/index.php/1/342-2011-01-08-15-10-10
http://www.kaheel7.com/modules.php?name=News&file=article&sid=1394
http://www.kaheel7.com/modules.php?name=News&file=article&sid=1394
http://www.alargam.com/fawateh/4.htm
http://www.alargam.com/atef
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 تالددددرابِ - رجددددع سددددابق  -كتددددا   سددددرش الواسددددبين   "96"

http://www.alargam.com/atef/part1/1.htm                      

                                                                                                   قددددا سددددبق ل ددددا اإلشدددداُة لهددددا فددددي الفصددددل الرابددددع و "97"

 – رجدع سدابق    – وث حبُ اإلياان فدي اإللجداز القدادي لنقدرآن    ب "ت99"

 35شريوط ُقم 

  - رجدع سدابق   - بوث حدبُ اإليادان فدي اإللجداز القدادي لنقدرآن       –"99"

    36الشريوط ُقم 

القدامرة، الزمدراء    -حقين حاجي   ويي الداين   -)تققط لشر  نكًا(   "21"

                                         .ط9995، 2ط  لإللحط القربي،

 تمبا ش الفصل الثا ن*

 ُسنت لكات  مذه الق بُ لبر االيايل   دن قبدل     –حقخط الكتروحيط  "ت9"

 لبيان الر ي حاوة لنااء الاقناين " في د شق

 تمبا ش الفصل التاسع*

ال قدخط االلكتروحيدط لنابسدبلط     - 9ص  -الباقححي  –إلجاز القرآن  "ت9"

سددؤال "ت 2"                                        الثدداحياإلصددااُ   -الشددا نط 

  فادا  ووتكراُ بقض الكناات فدي القدرآن بقداد   تقدا     ،لن اإللجاز القادي

 بقدع صديا الفبا دا     -الشيخ لبا الرحان القويم إجابط  . اى صوط ذلك

 لنددددددددددددددددددددأ الددددددددددددددددددددرابِت  -

http://www.saaid.net/Doat/assuhaim/fatwa/194.htm 

 - بقدع األُقداط   -لبا اهلل جنغدبط   -"ت الابقف الاقاُض لإللجاز القادي3"

 لنأ الرابِت

http://www.alargam.com/sorts/jalghoom/8/1.htm 

                                                                        رجددددع سددددابق                               –"ت الابقددددف الاقدددداُض لإللجدددداز القددددادي  4"

 رجددددع سددددابق                                                                                                      –"ت الابقددددف الاقدددداُض لإللجدددداز القددددادي  5"

   رجع سابق -الونقط الثاحيط  - قبلط اإللجاز القادي دُاسط حقايط""ت 6"

http://www.alargam.com/atef/part1/1.htm
http://www.alargam.com/atef/part1/1.htm
http://www.saaid.net/Doat/assuhaim/fatwa/194.htm
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" القبل البجيز في فباصل الكتدا  القزيدز لندأ حاظادط الزمدر لح داط       7"

الااي دط الا دبُة    -توقيق لبا الرزاق بن لني  بسدأ  ،الاخنحتي ،الشاطبي

                                                                      964ص  –ط 9992 9ط -طبع لنأ حفقط  مل الخير  -  ابع الرشيا   –

  رجع سابق -لبا اهلل جنغبط -"ت الابقف الاقاُض لإللجاز القادي9"

    رجع سابق -لبا اهلل جنغبط -"ت الابقف الاقاُض لإللجاز القادي9"

  رجع سابق     -لبا اهلل جنغبط -"ت الابقف الاقاُض لإللجاز القادي91"

  رجع سابق       -لبا اهلل جنغبط -" الابقف الاقاُض لإللجاز القادي99"

                                                                                             رجددع سددابق  –" اشددراقات الددرقم سددبقط فددي القددرآن الكددريم     92"

                                                                                                94ص - رجدددددع سدددددابق –" إُماصدددددات اإللجددددداز القدددددادي 93"

  رجع سابق   -لبا اهلل جنغبط -"ت الابقف الاقاُض لإللجاز القادي94"

  رجع سابق       -لبا اهلل جنغبط -"ت الابقف الاقاُض لإللجاز القادي95"

  رجع سابق     -لبا اهلل جنغبط -"ت الابقف الاقاُض لإللجاز القادي96"

   رجع سابق-حقيقط ُا قط في التبازن القاديت قال بق بان ت"97"

   رجع سابق -الونقط الثاحيط  - قبلط اإللجاز القادي دُاسط حقايط""ت99"

  رجع سابق       -لبا اهلل جنغبط -"ت الابقف الاقاُض لإللجاز القادي99"

                                                                                رجع سابق -لبا اهلل جنغبط -" الابقف الاقاُض لإللجاز القادي21"

 تمبا ش الفصل القاشر*

) دامي فبا دا االلجداز  القدادي (      س)نط  تكرُة في اإللجاز القدادي  " 9"

 تلنأ الرابِ –قبا الاا م الكويل الابقع الشخصي ل

http://www.kaheel7.com/modules.php?name=New

s&file=article&sid=750 

 ن اإللجاز القناي والرياضي في  ُقاط آيات و ُقاط صدفوات القدرآن    ت"2"

         2ص  - رجع سابق -زياد س جا  –( 79الكريم) 

  - رجددع سددابق – بوددث حددبُ اإلياددان فددي اإللجدداز القددادي لنقددرآن ت"3"

   993شريوط  ُقم  
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                                                                                                    رجددددع سددددابق-  سدددد)نط  تكددددرُة فددددي اإللجدددداز القددددادي" 4"

"  ن اإللجاز القناي والرياضي في  ُقاط آيات و ُقداط صدفوات القدرآن    5"

                                    5ص  - رجع سابق –( 79الكريم) 

 –اإللجداز القدادي    تلفصدل الثداحي  ا -الدددذُيددط الخاتاددددددددددط  "ت6"

   رجع سابق

                                                                                           رجددع سددابق   –حقددا ق لاديددط تثبددت  ن القددرآن لددم ي وددرَ ل    "ت 7"

 ن اإللجاز القناي والرياضي في  ُقاط آيات و ُقاط صدفوات القدرآن    ت"9"

                              97ص -  رجع سابق –( 79)  الكريم

  بقدع شدفرة القدرآن     - بوث حبُ اإلياان في اإللجاز القادي لنقرآن"ت 9" 

                                                                     رجددددددددددددددددددددددددددددع سددددددددددددددددددددددددددددابق   –

لم  لثدر لندأ الد ص    و قال بق بان )إذا جاءكم فاسق ب بأ فتبي با  ( " 91"

 لندددددددأ الدددددددرابِت -األصدددددددل لرشددددددداد رنيفدددددددط 

http://www.alargam.com/prove2/burhan2/19.htm   

 ن اإللجاز القنادي والرياضدي فدي  ُقداط آيدات و ُقداط صدفوات         ت"99"

                                 23ص -سابق  رجع  –( 79)  القرآن الكريم

لبدا اهلل جنغدبط     -الافك درين  وبحغ  إلأ القنااء  ،"ت لاد آيات القرآن92" 

 لندددددددددأ الدددددددددرابِت – بقدددددددددع األُقددددددددداط   –

http://www.alargam.com/sorts/jalghoom/12/17.htm                                                                              

  رجع سابق     –الافك رين وبحغ  إلأ القنااء  ،" لاد آيات القرآن93"

     تلنأ الرابِ – رجع سابق  -" قبلط اإللجاز القادي دُاسط حقايط""ت94"

http://www.bayan-

alquran.net/forums/showthread.php?t =1981 

                                                                        http://www.kaheel7.com ت"تالابقدددع الشخصدددي لنكاتددد 95"

 :لنأ الرابِ - جراما  قه  وابد الرحبي "ت قابنط صوفيط96"

http://www.alargam.com/sorts/jalghoom/16.htm 

                                                                                                  94ص - رجدددددددع سدددددددابق  –("ت كتدددددددا  ) الاقجدددددددزة 97"

                                                                                                                        99ص - رجدددددددع سدددددددابق  –("ت كتدددددددا  ) الاقجدددددددزة 99"

http://www.kaheel7.com/ar/index.php/1/219-2010-09-03-00-18-06
http://www.alargam.com/sorts/jalghoom/12/17.htm
http://www.bayan-alquran.net/forums/showthread.php?t
http://www.bayan-alquran.net/forums/showthread.php?t
http://www.kaheel7.com/
http://www.alargam.com/sorts/jalghoom/16.htm
http://www.alargam.com/sorts/jalghoom/16.htm
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 - رجدع سدابق   – بوث حدبُ اإليادان فدي اإللجداز القدادي لنقدرآن       "ت99"

                                                      925 ،924 تُقدددددددددددددددددددددددددم شدددددددددددددددددددددددددريوط 

  - رجدع سددابق  – بودث حدبُ اإلياددان فدي اإللجدداز القدادي لنقددرآن    " 21"

                                                                        935شدددددددددددددددددددددددددددريوط ُقدددددددددددددددددددددددددددم   

 - رجدع سدابق   – بوث حبُ اإليادان فدي اإللجداز القدادي لنقدرآن     "ت  29"

                                                                         937شدددددددددددددددددددددددددددريوط  ُقدددددددددددددددددددددددددددم  

لكدن  و ، كاته الكاتبط شخصديا لدي   -زي   لبا الحة -" جرياة األسببش22"

الادادة   قبلده  دن     -ُقم لاد جرياة األسببش وتقذُ الوصبل لنأ تاُيخ 

 الددددددددددددددرابِ لنددددددددددددددأ ال ددددددددددددددتت  

http://www.elosboa.com/elosboa/issue...ahlelzekr1.asp   

 قدال تبدرؤ    و - رجدع سدابق     –زي   لبا الحت  -"ت جرياة األسببش 23"

 الددددداكتبُ حصدددددر فريدددددا واصدددددل لندددددأ الدددددرابِت    

http://www.thekorancode.com/new/files/articles/054.jpg 

                                                                                          .267-254ص - رجددددددع سددددددابق  - "  سددددددرش الواسددددددبين   24"

                                                                                                   274 – 269ت الصددددددددددفوا -"ت  سددددددددددرش الواسددددددددددبين 25"

 في  قرض فتبى راصط برشداد رنيفدطت   –"ت الابقع الرساي البن باز 26"

http://www.binbaz.org.sa/mat/8532 

-  لبقداط جدراُ    حببءة  ط صال قرآحيط" 2122"تكتا  "زوال إسرا يل 27"

مادي الدذمبي فدي   وفي  باضع  تقادة لنأ  بقع األُقاط تات االشاُة اليه 

                                                                                                                                                   كتددددددددددددددددا   الذُيددددددددددددددددط الخاتاددددددددددددددددط  

إللجاز القناي والرياضي في  ُقاط آيات و ُقاط صدفوات القدرآن   "  ن ا29"

                                                65ص  - رجدددددددددددددع سدددددددددددددابق –( 79الكدددددددددددددريم) 

"  ن اإللجاز القناي والرياضي في  ُقاط آيات و ُقاط صدفوات القدرآن   29"

 66ص  - رجع سابق –( 79الكريم) 

 

 

 

http://www.elosboa.com/elosboa/issue...ahlelzekr1.asp
http://www.thekorancode.com/new/files/articles/054.jpg
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 مراجع الكتاب

 تلكت ا  – واًل 

 ،ال قخط االلكتروحيط لنابسدبلط الشدا نط   ،زاد الاقير ،ابن الجبزي-

  اإلصااُ  الثاحي

حقخط  ،بوث لادي في كتا  لن تااليات  حاا  سبتابر ،إياد  سقا -

                                                                  تدددددبفرة  لندددددأ  بقدددددع األُقددددداط   pdfالكتروحيدددددط  

 ،حقخط الكتروحيط  دن الابسدبلط الشدا نط    ،إلجاز القرآن،قححيالبا -

  اإلصااُ  الثاحي

حقدخط الكتروحيدط  دن الابسدبلط     ،تفقير البيضاوي ،البيضاوي-    

إُماصات اإللجاز القادي فدي  ،بقاط جراُ-  اإلصااُ  الثاحي -الشا نط 

حقخط الكتروحيط  تبفرة لندأ  بقدع حدبن لألبودا       ،القرآن الكريم

  ُاسات القرآحيطالاو

 خ بط  ،2 جنا  ،  اق  آل  بي طال  ،بن شهر آشب   الاازحاُاحي-

تدم   ،اله دا ،مدد   9393طبقه الراشا بن لني الاوحتي الوايري سد ه   

  تواينه لن  بقع  كتبط الاص فأ االلكتروحيط

الزمدراء   ،القدامرة  ،تقدقط لشدر  نكدًا     ،حقين حاجي   ويي الاين -

 ط 9995  - 2ط  ،لإللحط القربي

حقدخط االلكتروحيدط  دن     ،كتا  القين ،الخنيل بن احاا الفرامياي -

  اإلصااُ  الثاحي ،الابسبلط الشا نط

 ،لنم الودرول والكشبل في االلجاز القرآحي ،ُضبان سقيا الفقيه -

                ط                                                                           2112 ،بيروت ،9ط ،داُ الاوجط البيضاء

 ن اإللجاز القناي والرياضي في  ُقاط آيات و ُقاط  ،زياد س جا  - 

حقخط الكتروحيط   ُسدنت لكاتد  لبدر     ،(79صفوات القرآن الكريم) 

  لنر ي "في د شقل   ن قبل  "حاوة لنااء الاقنايناالياي
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ال قدخط االلكتروحيدط لنابسدبلط    ،اإلتقان في لنبط القرآن،القيبطي-

حقدخط  ، فداتيح الغي  ،فخر الاين الرازي -اإلصااُ  الثاحي   ،الشا نط

  تبفرة لنبوث لنأ  بقع التفاسير           

 حقخط  تبفرة لنأ  بقع االُقاط                     ، سرش الواسبين،لاطف صنيبي -

 ،داُ الكتا  القربدي ،اإللجاز القادي لنقرآن الكريم،لبا الرزاق حبفل-

 ط 9997طبقط را قط  ،بيروت

حقدخط   ،اشراقات الرقم سبقط في القدرآن الكدريم  ،لبا الاا م كويل-

الكتروحيط  تبفرة لنأ  بقع  " سراُ االلجاز القنادي فدي القدرآن    

 الابقع الشخصي لنكات             بموالق ط " و

سنقنط  قجزة الرقم سبقط فدي القدرآن الكدريم     ،لبا الاا م كويل-

 ط                                                                                    2115لقامرة " ا -داُ الواف  "حن  ،كتي  (92)

 ،الاقجزة " حظريط قرآحيدط فدي اإللجداز القدادي "    ،لاحان الرفالي-

الابقع الشخصدي  بمو "حقخط الكتروحيط  تبفرة لنأ  بقع  الذكر 

                                             لنكات  "

ُد الاه اس لداحان الرفدالي لندأ    كتي   بق بانت ،رفاليلاحان ال - 

 حقخط الكتروحيط  تبفرة لنأ  بقع الذكر                                                                 ،الاكتبُ  واا ماايط

حقخط  تدبفرة لندأ  بقدع     ،آيط سبتابر،لني صالح  فنح الشهري -

           األُقاط  

 دن دون   ،9997بداُيس   ،يتلقدل الققدل  الا  ق الويب،ُا ق ال قري -

 3ج،توايا لن اشر

                 ط  9971،  بقط داُ الثبات ،د شق ،االياينبجيا الويبيط ،ُا ق ال قري -

داُ  ،القدامرة   ،دُاسدات فدي لندم النغدط القداط     ،كاال  وادا بشر  -

  ط 9973،الاقاُل
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حقخط ،دطالدددذُيدددط الخاتاددددددددد   ،الدذمبي لني ( بمادي )  بد  -

حيز  ،بغدااد ،باإلضافط إلدأ حقدخط وُقيط     تبفرة لنأ  بقع األُقاط

      ط  2119 تطبقط  احيط ،ال شرولن بالط 

حقدخط الكتروحيدط  ددن   ،القدرآن وإلجدازه القناي  ، وادا إسدااليل إبراميم   -

دُاسدط  ، وادبد لبدا الدرزاق الواصي    -اإلصااُ  الثداحي  ،الابسبلط الشا نط

 ط   9999،داُ الاقرفط،د شق،طاستقرا يط لنرقم سبق

القبل البجيز في فباصل الكتا  القزيز لنأ حاظاط الزمر لح اط ،الاخنحتي -

  ددابع ،الااي ط الا بُة،توقيددق لبددا الددرزاق بددن لنددي  بسددأ  ،الشدداطبي

  ط9992 9ط ،طبع لنأ حفقط  مل الخير،الرشيا

 ،9ط ،رداُ البشدا  ،الق طوفي القرآن  7قياط القاد  ،حصيف الاحاوح -

      ط  2115

حا ا لبدا  - حاا الزيات- جابلط  ن الاؤلفين "ابراميم  ص فأ - 

ِ   ، واا ال جداُ"  –القادُ  توقيدق  جادع النغدط     ،الاقجدم البسدي

        حقخط الكتروحيط لنأ  بقع  قاجم  –القربيط 

حقخط  تبفرة لندأ  بقدع يدا    ،الوضاُاتوبقط الرقم س، غفل االسم -

  بيروت

حقدخط  تدبفرة لندأ  بقدع     ،قا بس الكتا  الاقا س ،م غفل االس –

 ك يقط األحبا تكح 

 

 تالاوُيات – احيًا 

القداد   ،كنيط داُ القنبط،جا قط الا يا، صر، جنط الاُاسات القربيط -

                                                                  325 -  297ص  ، ط 2114بيبحي،القاشر

 ط 2117بيبلي 99  تتاُيخ القاد،األمراطجرياة  -   
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 تالاباقع االلكتروحيط – الثًا 

 

 نتقدأ البيدان لتفقدير     -  www.islamweb.netاإلسحط وي -

 نتقددأ  مددل  - www.bayan-alquran.netالقددرآن الكددريم 

-www.alالاشددددددددكاة   -www.tafsir.netالتفقددددددددير 

mishkat.com -  التفاسدددددددير www.altafsir.com                                                                               

 وحيدط  كتبط الاصد فأ االلكتر  - www.alargam.com االُقاط

www.al-mostafa.info -    الاُاسدات القرآحيدط   وحبن لألبودا

www.islamnoon.com -  تددددددداى التبحيدددددددا   

www.eltwhed.com     -  اسدددددددحط  ون اليدددددددن 

www.islamonline.net -    الابقدددع الرسددداي البدددن بددداز

www.binbaz.org  -  صددديا الفبا ددداwww.saaid.net - 

   -   www.althekr.net ركددز الددذكر لناُاسددات االسددح يط  

 بقع جرياة  - www.awu dam.net  بقع اتواد الكتا  القر 

  بقددع شددفرة القددرآن   -  www.elosboa.comاالسددببش

www.thekorancode.com -  جددالس ال ريددق الددأ الج ددط 

way2jannah.com -  بقع  قدابر   www.maaber.com- 

الابقدع  بموالقد ط "  و بقع  " سراُ االلجاز القنادي فدي القدرآن    

 بقدع   - www.kaheel7.com  تالشخصي لقبا الداا م الكويدل  

 بقدع يدا بيدروت     -www. st-takla.orgك يقدط األحبدا تكدح     

www.yabeyrouth.net-   بقدددع الاجدددرة      

www.almajara.com   -   بقدددددددددددعت 

www.thegreatgod.com    -    بقددددددع  قدددددداجم 

http://www.maajim.com                                                                                                          

 

http://www.bayan-alquran.net/
http://www.tafsir.net/
http://www.alargam.com/
http://www.al-mostafa.info/
http://www.islamnoon.com/
http://www.islamnoon.com/
http://www.eltwhed.com/
http://www.thekorancode.com/
http://www.yabeyrouth.net/
http://www.yabeyrouth.net/
http://www.thegreatgod.com/
http://www.thegreatgod.com/


173 
 

   * ححظطت
 

 قراص  صدادُ الكتروحيدط)  و قظم  راجع مذا الكتا  جاءت  كاباد 

                                           لدددددددذلك  سدددددددبا  لدددددددا ةت  و دددددددن ال دددددددت(  و 

الاادة االلجازيط القاديط الاكتببط بالقربيدط مدي  صدح      واًلت  قظم

  شبُة لنأ ال ت وفي  باقع الاهتاين  كثر   ها  ادة وُقيدط فدي   

  كت 

كثير  دن    ل إلأ ال قخ البُقيط الا ببلط في  احيًات صقببط البصب

لقصبُ ذاتدي حاولدت جهداي فدي      ،تها كاراجع الكت  التي استخا  

لاط تبفرما لكبحها طبقت في تداُيخ  و  ،يطلقبا ل جغرافو  ، قالجته

فدي  باقدع     هدا   تدبفرة  في ذلك التاات لنأ حقخ و ،بقيا حقبيا

ققم كبير   ها  قاط الاؤلفين و ،لنأ ال ت  باقع الجازيط و كتبات 

  اُسالها لن شر فيهاو  ، حفقها بتواينها  لنأ ال ت

حاأ سدبقها  و رتيط  ساسا مي  ادة الح يط ازدم الثًات الاادة االلجاز

لم و ،الفضا ياتو باقع التباصل االجتاالي وتنق يًا لبر ال ت وإحتاجا 

 ،الجا قدات ويجري االمتااط بها دارل الاؤسقدات األكاديايدط   وت شأ 

كحمادا  و ، راكز البوث الرصي ط لنأ قن تها فدي لالا دا القربدي   و

  يايحن  كثر إلأ الثب يق البُقي
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  ُتفي س ب حازة ُست اوي
 

 ط 9974شالر سبُي  ن  باليا وكات  

 ط 2113 –د شق  -ارتصاصي في ط  األلصا  

 باحث  ن فريق  اُسط د شق لنا  ق الويبي 
 

 ت*االصااُات

 ليدا  وط  2119د شق  –لن داُ آُاط  9ط –شقر  – طريق بح  قااط-9

 2112-د شق  –  شبُات وزاُة الثقافط  –طبالتها 

 2113 –د شق  –اتواد الكتا  القر   -شقر  - نكبت ال رجس -2

 2116د شق   –داُ بقل  -شقر  –سياة الر ال -3

 2117 -د شق  –اتواد الكتا  القر   -شقر  – الشذُات -4

كتا   قتقبل الشقر  قتقبل الونم "تأ حت في ضروُة الشقر" -5

 2117ط جط    9ط -األبوا  والاركز الاتبس ي لناُاسات - شتر 

" دُاسط فدي ت بيدق   قايقدات الا  دق      الجبمر ضاحي    ق  -6

 -داُ الفرقدا  -الويبي لنأ لي ات  ن الخ ا  اإلسدح ي الاقاصدر"  

 2119 -د شق

كتا   شتر  صاُ  -الت بيقوقصياة ال ثر القربيط بين ال ظريط -7

 93-91القدامرة   -لنأ ما ش الانتقدأ القربدي األول لقصدياة ال ثدر    

 2191 اُس  

يوتبي  دا يزيدا لدن  دا تي      تتروحي الشخصيالابقع االلك *ل بان

   قال

http://www.ahewar.org/m.asp?i=722 

 

 Email: hrastanawi@gmail.com    * قنب ات التباصل

http://www.ahewar.org/m.asp?i=722
http://www.ahewar.org/m.asp?i=722
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