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Kur’an’ın Sayısal İcazı Meselesi
Öz

Son zamanlarda “sayısal icaz” adı altında Kur’an-ı Kerim’deki sayılarla ilgili ça-
lışmalar yapma eğilimi yaygınlaşmaya başladı. Bu yönelişteki çalışmalar ve ortaya koy-
dukları sonuçlar pek çok zorlamalar barındırmaktadır. Bu sebeple Kur’an’da böyle bir 
olgunun bulunmadığını ileri süren karşı bir eğilim ortaya çıktı ve bu mevzuda seleften 
ve tefsir alimlerinden nakledilen bilgilerin “nükte” kabilinden şeyler olfuğunu ve ger-
çek ilimle ilgisinin olmadığını dile getirdi. İşte bu çalışma, iki eğilim arasında olması 
gerekenin ne olduğunu belirlemek maksadıyla ele alınmış olup “sayısal icaz” kavramını, 
ortaya çıkışı ve ilgili görüşler açısından analiz etmekte ve bu anlayışın tutarsızlığını or-
taya koymaktadır.

Anahtar Kelimeler: Kur’an, mucize, icaz, sayı, rakam, tefsir, bilim, İslam

 الميزانفي العددي  يلقرآناجعاز  اإل
 
  محمد جعبد اللطيف جعبد العزطي )*(

 
 ملخص

اب هذا ، ورفع أصحعالقات الرقمية يف القرآن الكرمياألخرية اجتاه لدراسة ال العقودبرز يف لقد 
كثري ل" واقرتنت جهودهم البحثية ونتائجهم املرتتبة عليها بااالجتاه راية ما يسمونه "علم اإلعجاز العددي

 "عالقات الرقمية يف القرآن الكرميال "علماجتاه ينفي وجود  ذلك على إثر، فنشأ من التكلف والتعسف
َنُد إليه يف ذلك من باب اللطائف والنكات  وعلماءالسلف أئمة ويعترب أن ما نُقل عن  التفسري مما ُيْست َ

  . ال كمكن أن تكون من مت ن العلماليت
العددي  يلقرآنااإلجعاز  هذه الدراسة اليت جعلتها بعنوان "جاءت  ويف ضوء هذا اخلالف

وأدلة القائل ن به، وتتبعت واستنبطت كل ونشأته، بينت فيها مدلول اإلعجاز العددي،  وقد "في الميزان
 . به ما كمكن أن يكون حجًجا لتهافت القول
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Abstract 
Over the last decades, there has been a trend to study the numerical 

relationship in the Noble Qur’an. The scholars studying this area called it “The 
science of numerical miracle of the Holy Qur’an”.  However, many of the research 
efforts and its subsequent results of this subject seem to have some elements of 
affectation and arbitrariness. Hence, other authors took the opposite direction and 
denied such numerical relationships in the Noble Qur’an. They consider what has 
been reliably reported in this area by ancestors and prominent Interpreters as 
subtleties and tips, outside the scientific core.In view of this dispute, I wrote this 
paper with the title: “The numerical miracle in balance”.  In this study, I elaborated 
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 مقدمة

يدنا ، سوأسلم على املبعوث رمحة للعامل ناحلمد هلل رب العامل ن ، وأصلي 
 ..وبعد، حممد وعلى آله وصحبه أمجع ن

صلى اهلل من رسول اهلل  التامنزوله باالهتمام  وقتفقد ظفر القرآن الكرمي 
كما اهتم   ..وعماًل  ا ومدارسةً حفظً ، عنهمتعاىل رضي اهلل ومن أصحابه  عليه وسلم

تأليف وإخراج ، وتوسعوا يف بيان أوجه اإلعجاز فيهبو ، بتفسريهقدكمًا األمة لماء ع
 . كنوزهمكنونات  الكشف عن و ، أسرارهدرر استخراج بغية ؛ املقرتنة به املصنفات

انتهج أصحاهبا تلك اليت اليت زخرت هبا املكتبة اإلسالمية صنفات املومن 
عدد  كما قاموا حبصر،  قرآن الكرميعدد سور ال بعضهم ذكرحيث ، املنهج الوصفي

  .هومثنَ ، هوسدسَ ، هوربعَ ، همنتصفَ وحددوا بالكلمة ، هحروف، و كلماته، و آياته
تنزيل القرآن وعدد آياته " كتاب: علم العدداملصنفات يف يأيت على رأس و 

 . للداين" آي القرآن البيان يف عد  "كتاب ، و بن زجنلةال" واختالف الناس فيه
 لدراسة العالقات الرقمية يف القرآن اجتاهبرز خالل العقود القليلة املاضية و 

واقرتنت  ""علم اإلعجاز العدديراية ما يسمونه  هذا االجتاه أصحاب، ورفع الكرمي
اجتاه فنشأ ، ن التكلف والتعسفبالكثري مجهودهم البحثية ونتائجهم املرتتبة عليها 

قل عن السلف ما نُ أن  ، ويعتربالكرميرقمية يف القرآن العالقات وجود هذه ال ينفي
 ال كمكن أن تكون من مت ن وأئمة التفسري يف ذلك من باب اللطائف والنكات اليت

 .العلم
جباذبية شديدة لدى  حظيتاليت  وفي ضوء الخالف حول هذه القضية

، كانت هذه املتخصص ن يف الدراسات القرآنية غريأثارت انتباه و ، سلم ناملمن عوام ال
  ."في الميزانالعددي  يلقرآنااإلجعاز  الدراسة اليت جعلتها بعنوان "
ومنهج البحث ، وخطتها، أمهية الدراسة عرضت فيها وقد ضمنتها مقدمة

 تتبعتو ، هأدلة القائل ن ب، و تهونشأ، فيها، مث بينت مدلول اإلعجاز العددي
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، كانت هذه املتخصص ن يف الدراسات القرآنية غريأثارت انتباه و ، سلم ناملمن عوام ال
  ."في الميزانالعددي  يلقرآنااإلجعاز  الدراسة اليت جعلتها بعنوان "
ومنهج البحث ، وخطتها، أمهية الدراسة عرضت فيها وقد ضمنتها مقدمة

 تتبعتو ، هأدلة القائل ن ب، و تهونشأ، فيها، مث بينت مدلول اإلعجاز العددي
  .القولهذا لتهافت  احججً  يكونما كمكن أن كل  واستنبطت
باإلعجاز ضحالة العلم الشرعي لدي القائل ن : من هذه الحاجكزن و 

، املرتتبة عليها يف النتائجوتعسفهم  ،يف املقدماتوتكلفهم ، أدلتهمضعف ، و العددي
هم لسليم يف عد  غياب املنهج العلمي او ، ألفكارهم االكرمي تابعً القرآن  وجعلهم

املستقرة يف آيات  على الثوابت اإلسالمية وخروجهم، حلروفلآليات والكلمات وا
ي الذي ال املصطلح غرابجنوحهم إىل اإلو ، القرآن الكرمي ويف صحيح السنة النبوية

اليت يتوصلون إليها مبنأى عن  النتائج، وكون يف اخلطاب املعهود القرآينمع ناسب تي
  .العلم مت ن

، نتائج املرتتبة على هذه الدراسةالخبامتة تضمنت أهم كله أتبعت ذلك  د قو 
 .ومصادرهامراجعها ألهم مث بقائمة 
باملنهج  املتبوع ،الذي اتبعته يف هذه الدراسة هو املنهج الوصفياملنهج و 
 .النقديواملقرتن باملنهج ، التحليلي

، وهلذا ءة من اخلللي فيما أوردته العصمة من القصور، أو الرباولست أَدَّع  
ليتخذ و ؛ أن يدلين عليه ألصلحه يف هذه الدراسةإىل كل من أدرك خطًأ  أرغبُ 

  .وسعة كرمه، جزاءه عليها إىل فضل اهلل عز وجلعندي يًدا َأك ُل 
نَ قال اهلل تعاىل:  ْل َعَلي ْ يَنا َأْو أَْخطَْأنَا رَب ََّنا َواَل ََتْم  ْذنَا إ ن نَّس  ا إ ْصراً  رَب ََّنا اَل تُ َؤاخ 

ْلَنا َما اَل طَاَقَة لََنا ب ه  َواْعُف َعنَّا َواْغف رْ   لََنا َكَما مَحَْلَتُه َعَلى الَّذ يَن م ن قَ ْبل َنا رَب ََّنا َواَل َُتَم 
     [682]البقرة: . َواْرمَحَْنا أَنَت َمْوالَنَا َفانُصْرنَا َعَلى اْلَقْوم  اْلَكاف ر ينَ 

 اإلجعاز  العددي مدلول
العالقات الرقمية ب ن حروف  –عند القائل ن به  –قصد باإلعجاز العددي ي

كتابه لتكون برهانًا   يف عز وجل؛ واليت أودعها اهلل رآن الكرمي وكلماته وآياته وسورهالق
) تحريفوسالمته من ال، وصدقه، على إعجازه

1). 
جه و ظهار حماولة إل إال ليسما يقدمه أصحاب هذه الفكرة هذا يعين أن و 

 قائمة عالقات رقميةاالعتقاد بوجود  انطالقًا من عجاز القرآينجديد من وجوه اإل
ورة أو اآلية أو املختلفة يف ترتيب الس احلسابية العملياتعلى مبنية ، و على اإلحصاء
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اب هذا ، ورفع أصحعالقات الرقمية يف القرآن الكرمياألخرية اجتاه لدراسة ال العقودبرز يف لقد 
كثري ل" واقرتنت جهودهم البحثية ونتائجهم املرتتبة عليها بااالجتاه راية ما يسمونه "علم اإلعجاز العددي

 "عالقات الرقمية يف القرآن الكرميال "علماجتاه ينفي وجود  ذلك على إثر، فنشأ من التكلف والتعسف
َنُد إليه يف ذلك من باب اللطائف والنكات  وعلماءالسلف أئمة ويعترب أن ما نُقل عن  التفسري مما ُيْست َ

  . ال كمكن أن تكون من مت ن العلماليت
العددي  يلقرآنااإلجعاز  هذه الدراسة اليت جعلتها بعنوان "جاءت  ويف ضوء هذا اخلالف

وأدلة القائل ن به، وتتبعت واستنبطت كل ونشأته، بينت فيها مدلول اإلعجاز العددي،  وقد "في الميزان
 . به ما كمكن أن يكون حجًجا لتهافت القول

  علم، اإلسالم: القرآن، املعجزة، اإلعجاز، العدد، الرقم، التفسري، الكلمزت مفتزحية 
 

Kur'an'ın Sayısal İcazı Meselesi 
 

Öz 
Son zamanlarda "sayısal icaz" adı altında Kur'an-ı Kerim'deki sayılarla 

ilgili çalışmalar yapma eğilimi yaygınlaşmaya başladı. Bu yönelişteki çalışmalar ve 
ortaya koydukları sonuçlar pek çok zorlamalar barındırmaktadır. Bu sebeple 
Kur'an'da böyle bir olgunun bulunmadığını ileri süren karşı bir eğilim ortaya çıktı 
ve bu mevzuda seleften ve tefsir alimlerinden nakledilen bilgilerin "nükte" 
kabilinden şeyler olfuğunu ve gerçek ilimle ilgisinin olmadığını dile getirdi. İşte bu 
çalışma, iki eğilim arasında olması gerekenin ne olduğunu belirlemek maksadıyla 
ele alınmış olup "sayısal icaz" kavramını, ortaya çıkışı ve ilgili görüşler açısından 
analiz etmekte ve bu anlayışın tutarsızlığını ortaya koymaktadır. 

 
Anahtar Kelimeler: Kur'an, mucize, icaz, sayı, rakam, tefsir, bilim, İslam 
 

Numerical Miracle of The Quran in Scale 
 

Abstract 
Over the last decades, there has been a trend to study the numerical 

relationship in the Noble Qur’an. The scholars studying this area called it “The 
science of numerical miracle of the Holy Qur’an”.  However, many of the research 
efforts and its subsequent results of this subject seem to have some elements of 
affectation and arbitrariness. Hence, other authors took the opposite direction and 
denied such numerical relationships in the Noble Qur’an. They consider what has 
been reliably reported in this area by ancestors and prominent Interpreters as 
subtleties and tips, outside the scientific core.In view of this dispute, I wrote this 
paper with the title: “The numerical miracle in balance”.  In this study, I elaborated 
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املستقرة يف آيات  على الثوابت اإلسالمية وخروجهم، حلروفلآليات والكلمات وا
ي الذي ال املصطلح غرابجنوحهم إىل اإلو ، القرآن الكرمي ويف صحيح السنة النبوية
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     [682]البقرة: . َواْرمَحَْنا أَنَت َمْوالَنَا َفانُصْرنَا َعَلى اْلَقْوم  اْلَكاف ر ينَ 
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جه و ظهار حماولة إل إال ليسما يقدمه أصحاب هذه الفكرة هذا يعين أن و 

 قائمة عالقات رقميةاالعتقاد بوجود  انطالقًا من عجاز القرآينجديد من وجوه اإل
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 . ور وعدد آياهتا وكلماهتا وحروفها، وما يرتبط بذلك من أرقام السالكلمة أو احلرف
 " ز   العددياإلجعا" سمى مز ي  نشأة 

هو األستاذ عبد " اإلعجاز العدديملا يسمى "أول من قدم منظومة تطبيقية 
 ."اإلعجاز العددي يف القرآن الكرمي"الرزاق نوفل يف كتابه 

من والقول بأن اليهود هم أصحاب السبق يف لفت النظر إىل هذه النظرية 
  .قول متهزفت يف تعاملهم مع القرآن الكرمي خالل توظيفهم حلساب اجلُمَّل

مبين على ما ذكره اإلمام ابن كثري من أن أبا ياسر بن  هأن وسبب تهزفته
وهو يتلو فاَتة  صلى اهلل عليه وسلم اهلل أخطب قد مر يف رجال من يهود برسول

: تعلمون واهلل ن أخطب يف رجال من اليهود، فقالفأتى أخاه حيي ب، سورة البقرة
امل َذل َك اْلك َتاُب اَل رَْيَب ف يه  ُهًدى  :اهلل علي حممًدا يتلو فيما أنزل لقد مسعت

: فمشى حيي بن أخطب أنت مسعته؟ قال: نعم. قال :فقال [6-1]البقرة:  .ل ْلُمتَّق  نَ 
، أمل يذكر يا حممد: فقالوا صلى اهلل عليه وسلمرسول اليف أولئك النفر من اليهود إىل 

؟ فقال َب ف يه  ُهًدى ل ْلُمتَّق  نَ اْلك َتاُب اَل رَيْ  امل َذل كَ  :عليكأنك تتلو فيما أنزل اهلل 
ءك هبذا جربيل من عند اهلل تعاىل؟ فقال: نعم. : جا: بلى. فقالواصلى اهلل عليه وسلم

وما أجل أمته ، نعلمه ب ن لنيب منهم ما مدة ملكه: لقد بعث اهلل قبلك أنبياء ما قالوا
األلف واحدة، والالم ثالثون، وامليم : مفقال هل، حيي على من كان معه فأقبل. غريك

ملكه وأجل أمته  ، أفتدخلون يف دين نيب إمنا مدةأربعون، فهذه إحدى وسبعون سنة
، فقال: يا حممد، صلى اهلل عليه وسلمرسول ال؟! مث أقبل على إحدى وسبعون سنة

 :حييال ق [1: ]األعراف .املص؟ قال: : نعم. قال: ما ذاك؟ قالهل مع هذا غريه
ربعون، والصاد تسعون، فهذه ، وامليم أهذا أثقل وأطول، األلف واحد، والالم ثالثون

: صلى اهلل عليه وسلم؟ قال إحدى وثالثون ومئة سنة. هل مع هذا يا حممد غريه
قال: هذا أثقل وأطول، األلف واحدة،  [1: ]يونسالر ؟ قال: نعم. قال: ما ذاك

 ؟ قاله، فهل مع هذا غري دى وثالثون ومئتا سنة، فهذه إح، والراء مئتانوالالم ثالثون
قال: هذا أثقل وأطول،  [1: ]الرعداملر قال:  ؟: نعم. قال: ماذاصلى اهلل عليه وسلم

، فهذه إحدى وسبعون ، والراء مئتاناأللف واحدة، والالم ثالثون، وامليم أربعون
ا، عطيت أم كثريً قلياًل أُ ك يا حممد حىت ما ندري أعلينا أمرُ  سَ ب  ، مث قال: لقد لُ ومئتان

، : ما يدريكم األحبار، مث قال أبو ياسر ألخيه حيي وملن معه من مث قال: قوموا عنه
إحدى وسبعون، وإحدى وثالثون، ومئة وإحدى وثالثون، ، لعله قد مجع هذا حملمد كله
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اب هذا ، ورفع أصحعالقات الرقمية يف القرآن الكرمياألخرية اجتاه لدراسة ال العقودبرز يف لقد 
كثري ل" واقرتنت جهودهم البحثية ونتائجهم املرتتبة عليها بااالجتاه راية ما يسمونه "علم اإلعجاز العددي

 "عالقات الرقمية يف القرآن الكرميال "علماجتاه ينفي وجود  ذلك على إثر، فنشأ من التكلف والتعسف
َنُد إليه يف ذلك من باب اللطائف والنكات  وعلماءالسلف أئمة ويعترب أن ما نُقل عن  التفسري مما ُيْست َ

  . ال كمكن أن تكون من مت ن العلماليت
العددي  يلقرآنااإلجعاز  هذه الدراسة اليت جعلتها بعنوان "جاءت  ويف ضوء هذا اخلالف

وأدلة القائل ن به، وتتبعت واستنبطت كل ونشأته، بينت فيها مدلول اإلعجاز العددي،  وقد "في الميزان
 . به ما كمكن أن يكون حجًجا لتهافت القول

  علم، اإلسالم: القرآن، املعجزة، اإلعجاز، العدد، الرقم، التفسري، الكلمزت مفتزحية 
 

Kur'an'ın Sayısal İcazı Meselesi 
 

Öz 
Son zamanlarda "sayısal icaz" adı altında Kur'an-ı Kerim'deki sayılarla 

ilgili çalışmalar yapma eğilimi yaygınlaşmaya başladı. Bu yönelişteki çalışmalar ve 
ortaya koydukları sonuçlar pek çok zorlamalar barındırmaktadır. Bu sebeple 
Kur'an'da böyle bir olgunun bulunmadığını ileri süren karşı bir eğilim ortaya çıktı 
ve bu mevzuda seleften ve tefsir alimlerinden nakledilen bilgilerin "nükte" 
kabilinden şeyler olfuğunu ve gerçek ilimle ilgisinin olmadığını dile getirdi. İşte bu 
çalışma, iki eğilim arasında olması gerekenin ne olduğunu belirlemek maksadıyla 
ele alınmış olup "sayısal icaz" kavramını, ortaya çıkışı ve ilgili görüşler açısından 
analiz etmekte ve bu anlayışın tutarsızlığını ortaya koymaktadır. 

 
Anahtar Kelimeler: Kur'an, mucize, icaz, sayı, rakam, tefsir, bilim, İslam 
 

Numerical Miracle of The Quran in Scale 
 

Abstract 
Over the last decades, there has been a trend to study the numerical 

relationship in the Noble Qur’an. The scholars studying this area called it “The 
science of numerical miracle of the Holy Qur’an”.  However, many of the research 
efforts and its subsequent results of this subject seem to have some elements of 
affectation and arbitrariness. Hence, other authors took the opposite direction and 
denied such numerical relationships in the Noble Qur’an. They consider what has 
been reliably reported in this area by ancestors and prominent Interpreters as 
subtleties and tips, outside the scientific core.In view of this dispute, I wrote this 
paper with the title: “The numerical miracle in balance”.  In this study, I elaborated 
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 . ور وعدد آياهتا وكلماهتا وحروفها، وما يرتبط بذلك من أرقام السالكلمة أو احلرف
 " ز   العددياإلجعا" سمى مز ي  نشأة 

هو األستاذ عبد " اإلعجاز العدديملا يسمى "أول من قدم منظومة تطبيقية 
 ."اإلعجاز العددي يف القرآن الكرمي"الرزاق نوفل يف كتابه 

من والقول بأن اليهود هم أصحاب السبق يف لفت النظر إىل هذه النظرية 
  .قول متهزفت يف تعاملهم مع القرآن الكرمي خالل توظيفهم حلساب اجلُمَّل

مبين على ما ذكره اإلمام ابن كثري من أن أبا ياسر بن  هأن وسبب تهزفته
وهو يتلو فاَتة  صلى اهلل عليه وسلم اهلل أخطب قد مر يف رجال من يهود برسول

: تعلمون واهلل ن أخطب يف رجال من اليهود، فقالفأتى أخاه حيي ب، سورة البقرة
امل َذل َك اْلك َتاُب اَل رَْيَب ف يه  ُهًدى  :اهلل علي حممًدا يتلو فيما أنزل لقد مسعت

: فمشى حيي بن أخطب أنت مسعته؟ قال: نعم. قال :فقال [6-1]البقرة:  .ل ْلُمتَّق  نَ 
، أمل يذكر يا حممد: فقالوا صلى اهلل عليه وسلمرسول اليف أولئك النفر من اليهود إىل 

؟ فقال َب ف يه  ُهًدى ل ْلُمتَّق  نَ اْلك َتاُب اَل رَيْ  امل َذل كَ  :عليكأنك تتلو فيما أنزل اهلل 
ءك هبذا جربيل من عند اهلل تعاىل؟ فقال: نعم. : جا: بلى. فقالواصلى اهلل عليه وسلم

وما أجل أمته ، نعلمه ب ن لنيب منهم ما مدة ملكه: لقد بعث اهلل قبلك أنبياء ما قالوا
األلف واحدة، والالم ثالثون، وامليم : مفقال هل، حيي على من كان معه فأقبل. غريك

ملكه وأجل أمته  ، أفتدخلون يف دين نيب إمنا مدةأربعون، فهذه إحدى وسبعون سنة
، فقال: يا حممد، صلى اهلل عليه وسلمرسول ال؟! مث أقبل على إحدى وسبعون سنة

 :حييال ق [1: ]األعراف .املص؟ قال: : نعم. قال: ما ذاك؟ قالهل مع هذا غريه
ربعون، والصاد تسعون، فهذه ، وامليم أهذا أثقل وأطول، األلف واحد، والالم ثالثون

: صلى اهلل عليه وسلم؟ قال إحدى وثالثون ومئة سنة. هل مع هذا يا حممد غريه
قال: هذا أثقل وأطول، األلف واحدة،  [1: ]يونسالر ؟ قال: نعم. قال: ما ذاك

 ؟ قاله، فهل مع هذا غري دى وثالثون ومئتا سنة، فهذه إح، والراء مئتانوالالم ثالثون
قال: هذا أثقل وأطول،  [1: ]الرعداملر قال:  ؟: نعم. قال: ماذاصلى اهلل عليه وسلم

، فهذه إحدى وسبعون ، والراء مئتاناأللف واحدة، والالم ثالثون، وامليم أربعون
ا، عطيت أم كثريً قلياًل أُ ك يا حممد حىت ما ندري أعلينا أمرُ  سَ ب  ، مث قال: لقد لُ ومئتان

، : ما يدريكم األحبار، مث قال أبو ياسر ألخيه حيي وملن معه من مث قال: قوموا عنه
إحدى وسبعون، وإحدى وثالثون، ومئة وإحدى وثالثون، ، لعله قد مجع هذا حملمد كله
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 "عالقات الرقمية يف القرآن الكرميال "علماجتاه ينفي وجود  ذلك على إثر، فنشأ من التكلف والتعسف
َنُد إليه يف ذلك من باب اللطائف والنكات  وعلماءالسلف أئمة ويعترب أن ما نُقل عن  التفسري مما ُيْست َ

  . ال كمكن أن تكون من مت ن العلماليت
العددي  يلقرآنااإلجعاز  هذه الدراسة اليت جعلتها بعنوان "جاءت  ويف ضوء هذا اخلالف

وأدلة القائل ن به، وتتبعت واستنبطت كل ونشأته، بينت فيها مدلول اإلعجاز العددي،  وقد "في الميزان
 . به ما كمكن أن يكون حجًجا لتهافت القول
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Son zamanlarda "sayısal icaz" adı altında Kur'an-ı Kerim'deki sayılarla 

ilgili çalışmalar yapma eğilimi yaygınlaşmaya başladı. Bu yönelişteki çalışmalar ve 
ortaya koydukları sonuçlar pek çok zorlamalar barındırmaktadır. Bu sebeple 
Kur'an'da böyle bir olgunun bulunmadığını ileri süren karşı bir eğilim ortaya çıktı 
ve bu mevzuda seleften ve tefsir alimlerinden nakledilen bilgilerin "nükte" 
kabilinden şeyler olfuğunu ve gerçek ilimle ilgisinin olmadığını dile getirdi. İşte bu 
çalışma, iki eğilim arasında olması gerekenin ne olduğunu belirlemek maksadıyla 
ele alınmış olup "sayısal icaz" kavramını, ortaya çıkışı ve ilgili görüşler açısından 
analiz etmekte ve bu anlayışın tutarsızlığını ortaya koymaktadır. 
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science of numerical miracle of the Holy Qur’an”.  However, many of the research 
efforts and its subsequent results of this subject seem to have some elements of 
affectation and arbitrariness. Hence, other authors took the opposite direction and 
denied such numerical relationships in the Noble Qur’an. They consider what has 
been reliably reported in this area by ancestors and prominent Interpreters as 
subtleties and tips, outside the scientific core.In view of this dispute, I wrote this 
paper with the title: “The numerical miracle in balance”.  In this study, I elaborated 
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 . ور وعدد آياهتا وكلماهتا وحروفها، وما يرتبط بذلك من أرقام السالكلمة أو احلرف
 " ز   العددياإلجعا" سمى مز ي  نشأة 

هو األستاذ عبد " اإلعجاز العدديملا يسمى "أول من قدم منظومة تطبيقية 
 ."اإلعجاز العددي يف القرآن الكرمي"الرزاق نوفل يف كتابه 

من والقول بأن اليهود هم أصحاب السبق يف لفت النظر إىل هذه النظرية 
  .قول متهزفت يف تعاملهم مع القرآن الكرمي خالل توظيفهم حلساب اجلُمَّل

مبين على ما ذكره اإلمام ابن كثري من أن أبا ياسر بن  هأن وسبب تهزفته
وهو يتلو فاَتة  صلى اهلل عليه وسلم اهلل أخطب قد مر يف رجال من يهود برسول

: تعلمون واهلل ن أخطب يف رجال من اليهود، فقالفأتى أخاه حيي ب، سورة البقرة
امل َذل َك اْلك َتاُب اَل رَْيَب ف يه  ُهًدى  :اهلل علي حممًدا يتلو فيما أنزل لقد مسعت

: فمشى حيي بن أخطب أنت مسعته؟ قال: نعم. قال :فقال [6-1]البقرة:  .ل ْلُمتَّق  نَ 
، أمل يذكر يا حممد: فقالوا صلى اهلل عليه وسلمرسول اليف أولئك النفر من اليهود إىل 

؟ فقال َب ف يه  ُهًدى ل ْلُمتَّق  نَ اْلك َتاُب اَل رَيْ  امل َذل كَ  :عليكأنك تتلو فيما أنزل اهلل 
ءك هبذا جربيل من عند اهلل تعاىل؟ فقال: نعم. : جا: بلى. فقالواصلى اهلل عليه وسلم

وما أجل أمته ، نعلمه ب ن لنيب منهم ما مدة ملكه: لقد بعث اهلل قبلك أنبياء ما قالوا
األلف واحدة، والالم ثالثون، وامليم : مفقال هل، حيي على من كان معه فأقبل. غريك

ملكه وأجل أمته  ، أفتدخلون يف دين نيب إمنا مدةأربعون، فهذه إحدى وسبعون سنة
، فقال: يا حممد، صلى اهلل عليه وسلمرسول ال؟! مث أقبل على إحدى وسبعون سنة

 :حييال ق [1: ]األعراف .املص؟ قال: : نعم. قال: ما ذاك؟ قالهل مع هذا غريه
ربعون، والصاد تسعون، فهذه ، وامليم أهذا أثقل وأطول، األلف واحد، والالم ثالثون

: صلى اهلل عليه وسلم؟ قال إحدى وثالثون ومئة سنة. هل مع هذا يا حممد غريه
قال: هذا أثقل وأطول، األلف واحدة،  [1: ]يونسالر ؟ قال: نعم. قال: ما ذاك

 ؟ قاله، فهل مع هذا غري دى وثالثون ومئتا سنة، فهذه إح، والراء مئتانوالالم ثالثون
قال: هذا أثقل وأطول،  [1: ]الرعداملر قال:  ؟: نعم. قال: ماذاصلى اهلل عليه وسلم

، فهذه إحدى وسبعون ، والراء مئتاناأللف واحدة، والالم ثالثون، وامليم أربعون
ا، عطيت أم كثريً قلياًل أُ ك يا حممد حىت ما ندري أعلينا أمرُ  سَ ب  ، مث قال: لقد لُ ومئتان

، : ما يدريكم األحبار، مث قال أبو ياسر ألخيه حيي وملن معه من مث قال: قوموا عنه
إحدى وسبعون، وإحدى وثالثون، ومئة وإحدى وثالثون، ، لعله قد مجع هذا حملمد كله

 نا: لقد تشابه علي. فقالوا لهفذلك سبعمائة وأربع سن ن، ومئتان وإحدى وسبعون، ومئتان
 .  (2)أمره 

؛ ألن اإلمام ابن كثري نفسه قد قرر أن هذا ال يلتفت إىل هذا :وإنمز قلت
، مث إن مبا انفرد به ج  تَ ، وهو ممن ال يُْ مداره على حممد بن السائب الكليباحلديث 

أن يسب ما لكل حرف من احلروف  -إن كان صحيًحا  -مقتضى هذا املسلك 
 حساهبا تَّ ، وإن ، وذلك يبلغ منه مجلة كثريةئل السوراألربعة عشر اليت وردت يف أوا

 .(3)وأعظم أكثر  مجلتهافستكون ؛ رامع التكر 
قد نزلت القرآنية أن معظم احلروف املقطعة يف أوائل السور  أضف إلى ذلك

  أي قبل نزول فاَتة سورة البقرة ، وهذا يعين أن أهل الكتاب ؛ يف العهد املكي
املبكر ، بسبب انشغاهلم ومسعوها هذه الفواتحأمر قد علموا ب كانواا اليهود    خصوصً 

الصراع احملتدم بينه وب ن خضم ، ودخوهلم يف صلى اهلل عليه وسلم اهلل بأمر رسول
إال  هؤالء اليهود ما كان من، فسألوهم عن أمرهليجاءوا إليهم  الذين، مكة مشركي

م أهدى سبيال من حممد وممن : أنتمالوا إىل اجلبت والطاغوت، وقالوا للمشرك نأن 
  .(4) معهآمنوا 

اليت تنزلت يف املقطعة احلروف  يففواتح السور جمموع  نا إذا حسبناالشك أنو 
ح ا أكرب بكثري من الرقم الذي قاموا حبسابه للفواتعطي رقمً تسفإهنا  العهد املكي

فإهنا  ح السورها احلاصل يف فواتمع تكرار  ، وإن حسبنا هذه احلروفاملذكورة يف الرواية
  وأعظم.ربأكستعطي رقًما 

 القزئلين بزإلجعاز  العددي أدلة
يت ا، ومناقشالقائل ن باإلعجاز العددي لكتب وحبوث ومقاالت من خالل قراءيت

والدالئل القاطعة اليت كمكن أن الباهرة  أقف على منظومة من احلجج مل ،مع بعضهم
   .ا يسمونه "علم اإلعجاز العددي"يتأسس عليها م

، واليت كمكن البعضالتفسريية اليت كشف عنها  امللحومع تسليمي بوجود بعض 
إال أن التناقض والتكلف والتعسف يف أكثر ما كشفوا عنه جيعلنا  ؛أن نقبل بعضها

ومن احلقائق ،  الثابتةملرب الذي خيلو من املعامن السري يف هذا الدخيفة نتوجس 
                                                

 .04-1/93القرآن العظيم البن كثري : تفسري انظر ((2
 : املصدر السابق ، نفس اجلزء والصفحة.انظر ((3
 .11: لنساءورة ا: سانظر ((4

 نا: لقد تشابه علي. فقالوا لهفذلك سبعمائة وأربع سن ن، ومئتان وإحدى وسبعون، ومئتان
 .  (2)أمره 

؛ ألن اإلمام ابن كثري نفسه قد قرر أن هذا ال يلتفت إىل هذا :وإنمز قلت
، مث إن مبا انفرد به ج  تَ ، وهو ممن ال يُْ مداره على حممد بن السائب الكليباحلديث 

أن يسب ما لكل حرف من احلروف  -إن كان صحيًحا  -مقتضى هذا املسلك 
 حساهبا تَّ ، وإن ، وذلك يبلغ منه مجلة كثريةئل السوراألربعة عشر اليت وردت يف أوا

 .(3)وأعظم أكثر  مجلتهافستكون ؛ رامع التكر 
قد نزلت القرآنية أن معظم احلروف املقطعة يف أوائل السور  أضف إلى ذلك

  أي قبل نزول فاَتة سورة البقرة ، وهذا يعين أن أهل الكتاب ؛ يف العهد املكي
املبكر ، بسبب انشغاهلم ومسعوها هذه الفواتحأمر قد علموا ب كانواا اليهود    خصوصً 

الصراع احملتدم بينه وب ن خضم ، ودخوهلم يف صلى اهلل عليه وسلم اهلل بأمر رسول
إال  هؤالء اليهود ما كان من، فسألوهم عن أمرهليجاءوا إليهم  الذين، مكة مشركي

م أهدى سبيال من حممد وممن : أنتمالوا إىل اجلبت والطاغوت، وقالوا للمشرك نأن 
  .(4) معهآمنوا 

اليت تنزلت يف املقطعة احلروف  يففواتح السور جمموع  نا إذا حسبناالشك أنو 
ح ا أكرب بكثري من الرقم الذي قاموا حبسابه للفواتعطي رقمً تسفإهنا  العهد املكي

فإهنا  ح السورها احلاصل يف فواتمع تكرار  ، وإن حسبنا هذه احلروفاملذكورة يف الرواية
  وأعظم.ربأكستعطي رقًما 

 القزئلين بزإلجعاز  العددي أدلة
يت ا، ومناقشالقائل ن باإلعجاز العددي لكتب وحبوث ومقاالت من خالل قراءيت

والدالئل القاطعة اليت كمكن أن الباهرة  أقف على منظومة من احلجج مل ،مع بعضهم
   .ا يسمونه "علم اإلعجاز العددي"يتأسس عليها م
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اب هذا ، ورفع أصحعالقات الرقمية يف القرآن الكرمياألخرية اجتاه لدراسة ال العقودبرز يف لقد 
كثري ل" واقرتنت جهودهم البحثية ونتائجهم املرتتبة عليها بااالجتاه راية ما يسمونه "علم اإلعجاز العددي

 "عالقات الرقمية يف القرآن الكرميال "علماجتاه ينفي وجود  ذلك على إثر، فنشأ من التكلف والتعسف
َنُد إليه يف ذلك من باب اللطائف والنكات  وعلماءالسلف أئمة ويعترب أن ما نُقل عن  التفسري مما ُيْست َ

  . ال كمكن أن تكون من مت ن العلماليت
العددي  يلقرآنااإلجعاز  هذه الدراسة اليت جعلتها بعنوان "جاءت  ويف ضوء هذا اخلالف

وأدلة القائل ن به، وتتبعت واستنبطت كل ونشأته، بينت فيها مدلول اإلعجاز العددي،  وقد "في الميزان
 . به ما كمكن أن يكون حجًجا لتهافت القول

  علم، اإلسالم: القرآن، املعجزة، اإلعجاز، العدد، الرقم، التفسري، الكلمزت مفتزحية 
 

Kur'an'ın Sayısal İcazı Meselesi 
 

Öz 
Son zamanlarda "sayısal icaz" adı altında Kur'an-ı Kerim'deki sayılarla 

ilgili çalışmalar yapma eğilimi yaygınlaşmaya başladı. Bu yönelişteki çalışmalar ve 
ortaya koydukları sonuçlar pek çok zorlamalar barındırmaktadır. Bu sebeple 
Kur'an'da böyle bir olgunun bulunmadığını ileri süren karşı bir eğilim ortaya çıktı 
ve bu mevzuda seleften ve tefsir alimlerinden nakledilen bilgilerin "nükte" 
kabilinden şeyler olfuğunu ve gerçek ilimle ilgisinin olmadığını dile getirdi. İşte bu 
çalışma, iki eğilim arasında olması gerekenin ne olduğunu belirlemek maksadıyla 
ele alınmış olup "sayısal icaz" kavramını, ortaya çıkışı ve ilgili görüşler açısından 
analiz etmekte ve bu anlayışın tutarsızlığını ortaya koymaktadır. 

 
Anahtar Kelimeler: Kur'an, mucize, icaz, sayı, rakam, tefsir, bilim, İslam 
 

Numerical Miracle of The Quran in Scale 
 

Abstract 
Over the last decades, there has been a trend to study the numerical 

relationship in the Noble Qur’an. The scholars studying this area called it “The 
science of numerical miracle of the Holy Qur’an”.  However, many of the research 
efforts and its subsequent results of this subject seem to have some elements of 
affectation and arbitrariness. Hence, other authors took the opposite direction and 
denied such numerical relationships in the Noble Qur’an. They consider what has 
been reliably reported in this area by ancestors and prominent Interpreters as 
subtleties and tips, outside the scientific core.In view of this dispute, I wrote this 
paper with the title: “The numerical miracle in balance”.  In this study, I elaborated 
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 .  (2)أمره 
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، مث إن مبا انفرد به ج  تَ ، وهو ممن ال يُْ مداره على حممد بن السائب الكليباحلديث 
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اليت تنزلت يف املقطعة احلروف  يففواتح السور جمموع  نا إذا حسبناالشك أنو 
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  وأعظم.ربأكستعطي رقًما 
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 .ز القرآينيف باب اإلعجا و دوهنامبا ه أن نقبلاليقينية اليت ال كمكن 
المتفرقزت التي يعتبرهز  ذكرنز جعلى ناإلنصزف يحمالزألمزنة و ومع ذلك ف

 : ، وهي جعلى النحو اآلتيقولهمأدلة تدجعم القزئلون بزإلجعاز  العددي 
يعطي يف القرآن الكرمي  ، والعد  ، واحلسابورود ألفاظ اإلحصاءقالوا: إن  -1

 قولومن ذلك  ..العددياإلعجاز ما يسمى ب يقوم عليها املشروعية للعمليات اليت
 [16]الكهف:  مثَّ بَ َعثْ َناُهْم ل نَ ْعَلَم َأي  احلْ ْزبَ  ْن  َأْحَصى ل َما لَب ُثوا أََمداً : عز وجل اهلل

رًَة َوَجَعْلَنا اللَّْيَل َوالن ََّهاَر آيَ تَ  ْن  َفَمَحْونَا آيََة اللَّْيل  َوَجَعْلَنا : تعاىلوقوله  آيََة الن ََّهار  ُمْبص 
ياًل.  ل َتْبتَ ُغوْا َفْضاًل م ن رَّب ُكْم َول تَ ْعَلُموْا َعَدَد الس ن  َن َواحلْ َساَب وَُكلَّ َشْيٍء َفصَّْلَناُه تَ ْفص 

    [16]اإلسراء: 
وجود األرقام الصحيحة وكسورها مع ذكر ألفاظ املقاييس قالوا: إن  -6

تَ ْعرُُج اْلَماَلئ َكةُ : عز وجل اهلل ات احلسابية ، وذلك يف قولوالوحدات وألفاظ العملي
مََّثُل : وقوله تعاىل [4 ]املعارج: .َدارُُه ََخْس  َن أَْلَف َسَنةٍ َوالر وُح إ لَْيه  يف  يَ ْوٍم َكاَن م قْ 

َع َسَناب َل يف  ُكل  ُسنبُ َلٍة م َئةُ الَّذ يَن يُنف ُقوَن أَْمَواهَلُْم يف  َسب يل  الّله  َكَمَثل  َحبٍَّة أَنَبَتْت َسبْ 
ٌع َعل يمٌ َحبٍَّة َوالّلُه ُيَضاع ُف ل َمن يَ  َلٍة : وقوله [621]البقرة: . َشاُء َوالّلُه َواس  ْلس  مثَّ يف  س 

ُعوَن ذ رَاعاً َفاْسُلُكوهُ َذْرُعَها     [96: احلاقة] .َسب ْ
دفع العقل على حنو يمي يف القرآن الكر آيات املواريث جميئ استندوا إىل  -9

 حمددة، وهذه العمليات حسابية يف الرتكاتإحصائية و اإلنساين إلجراء عمليات 
يُكُم الّلهُ : قال تعاىل، والسدس، والثمن، والربع، والثلث، والنصف، مبعايري الثلث ن يُوص 

ْوَق اثْ َنتَ  ْن  فَ َلُهنَّ ثُ لُثَا َما تَ َرَك َوإ ن  يف  َأْواَلد ُكْم ل لذََّكر  م ْثُل َحظ  األُنثَ يَ  ْن  َفإ ن ُكنَّ ن َساء ف َ 
ُهَما الس ُدُس مم َّا تَ َرَك إ ن َكاَن َلُه َوَلٌد  ٍد م ن ْ َدًة فَ َلَها الن ْصُف َوألَبَ َوْيه  ل ُكل  َواح  َكاَنْت َواح 

اَن َلُه إ ْخَوٌة َفألُم ه  الس ُدُس م ن بَ ْعد  َفإ ن ملَّْ َيُكن لَُّه َوَلٌد َوَور ثَُه أَبَ َواُه َفألُم ه  الث  ُلُث فَإ ن كَ 
َرُب َلُكْم نَ ْفعًا َفر يَضًة م َن  َا َأْو َدْيٍن آبَآؤُُكْم َوأَبناؤُُكْم اَل َتْدُروَن أَي  ُهْم أَق ْ ي هب  يٍَّة يُوص  َوص 

   [11]النساء:  .َعل يما َحك يماً الّله  إ نَّ الّلَه َكاَن 
الزيادة يف حق أي دع ألحد ي املعايري الصارمة ال بتلكلتحديد ال شك أن او 

حبسب من  وأ، رثه الوارث حبسب موقعه من املورثي الذيقدار أو النقصان يف امل
يعطي املشروعية للعمليات وهو يف الوقت ذاته  ..وجد ومن ال يوجد معه من الوارث ني

 .آن الكرميشواهد لععجاز العددي يف القر كشف عن تاحلسابية اليت اإلحصائية و 
 كما عرف  "لمَّ حساب اجلُ "ما يسمى  ا من األمم قد عرفتأن كثريً  -0
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اب هذا ، ورفع أصحعالقات الرقمية يف القرآن الكرمياألخرية اجتاه لدراسة ال العقودبرز يف لقد 
كثري ل" واقرتنت جهودهم البحثية ونتائجهم املرتتبة عليها بااالجتاه راية ما يسمونه "علم اإلعجاز العددي

 "عالقات الرقمية يف القرآن الكرميال "علماجتاه ينفي وجود  ذلك على إثر، فنشأ من التكلف والتعسف
َنُد إليه يف ذلك من باب اللطائف والنكات  وعلماءالسلف أئمة ويعترب أن ما نُقل عن  التفسري مما ُيْست َ

  . ال كمكن أن تكون من مت ن العلماليت
العددي  يلقرآنااإلجعاز  هذه الدراسة اليت جعلتها بعنوان "جاءت  ويف ضوء هذا اخلالف

وأدلة القائل ن به، وتتبعت واستنبطت كل ونشأته، بينت فيها مدلول اإلعجاز العددي،  وقد "في الميزان
 . به ما كمكن أن يكون حجًجا لتهافت القول

  علم، اإلسالم: القرآن، املعجزة، اإلعجاز، العدد، الرقم، التفسري، الكلمزت مفتزحية 
 

Kur'an'ın Sayısal İcazı Meselesi 
 

Öz 
Son zamanlarda "sayısal icaz" adı altında Kur'an-ı Kerim'deki sayılarla 

ilgili çalışmalar yapma eğilimi yaygınlaşmaya başladı. Bu yönelişteki çalışmalar ve 
ortaya koydukları sonuçlar pek çok zorlamalar barındırmaktadır. Bu sebeple 
Kur'an'da böyle bir olgunun bulunmadığını ileri süren karşı bir eğilim ortaya çıktı 
ve bu mevzuda seleften ve tefsir alimlerinden nakledilen bilgilerin "nükte" 
kabilinden şeyler olfuğunu ve gerçek ilimle ilgisinin olmadığını dile getirdi. İşte bu 
çalışma, iki eğilim arasında olması gerekenin ne olduğunu belirlemek maksadıyla 
ele alınmış olup "sayısal icaz" kavramını, ortaya çıkışı ve ilgili görüşler açısından 
analiz etmekte ve bu anlayışın tutarsızlığını ortaya koymaktadır. 
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Numerical Miracle of The Quran in Scale 
 

Abstract 
Over the last decades, there has been a trend to study the numerical 

relationship in the Noble Qur’an. The scholars studying this area called it “The 
science of numerical miracle of the Holy Qur’an”.  However, many of the research 
efforts and its subsequent results of this subject seem to have some elements of 
affectation and arbitrariness. Hence, other authors took the opposite direction and 
denied such numerical relationships in the Noble Qur’an. They consider what has 
been reliably reported in this area by ancestors and prominent Interpreters as 
subtleties and tips, outside the scientific core.In view of this dispute, I wrote this 
paper with the title: “The numerical miracle in balance”.  In this study, I elaborated 
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EKEV AKADEMİ DERGİSİ

 .ز القرآينيف باب اإلعجا و دوهنامبا ه أن نقبلاليقينية اليت ال كمكن 
المتفرقزت التي يعتبرهز  ذكرنز جعلى ناإلنصزف يحمالزألمزنة و ومع ذلك ف

 : ، وهي جعلى النحو اآلتيقولهمأدلة تدجعم القزئلون بزإلجعاز  العددي 
يعطي يف القرآن الكرمي  ، والعد  ، واحلسابورود ألفاظ اإلحصاءقالوا: إن  -1

 قولومن ذلك  ..العددياإلعجاز ما يسمى ب يقوم عليها املشروعية للعمليات اليت
 [16]الكهف:  مثَّ بَ َعثْ َناُهْم ل نَ ْعَلَم َأي  احلْ ْزبَ  ْن  َأْحَصى ل َما لَب ُثوا أََمداً : عز وجل اهلل

رًَة َوَجَعْلَنا اللَّْيَل َوالن ََّهاَر آيَ تَ  ْن  َفَمَحْونَا آيََة اللَّْيل  َوَجَعْلَنا : تعاىلوقوله  آيََة الن ََّهار  ُمْبص 
ياًل.  ل َتْبتَ ُغوْا َفْضاًل م ن رَّب ُكْم َول تَ ْعَلُموْا َعَدَد الس ن  َن َواحلْ َساَب وَُكلَّ َشْيٍء َفصَّْلَناُه تَ ْفص 

    [16]اإلسراء: 
وجود األرقام الصحيحة وكسورها مع ذكر ألفاظ املقاييس قالوا: إن  -6

تَ ْعرُُج اْلَماَلئ َكةُ : عز وجل اهلل ات احلسابية ، وذلك يف قولوالوحدات وألفاظ العملي
مََّثُل : وقوله تعاىل [4 ]املعارج: .َدارُُه ََخْس  َن أَْلَف َسَنةٍ َوالر وُح إ لَْيه  يف  يَ ْوٍم َكاَن م قْ 

َع َسَناب َل يف  ُكل  ُسنبُ َلٍة م َئةُ الَّذ يَن يُنف ُقوَن أَْمَواهَلُْم يف  َسب يل  الّله  َكَمَثل  َحبٍَّة أَنَبَتْت َسبْ 
ٌع َعل يمٌ َحبٍَّة َوالّلُه ُيَضاع ُف ل َمن يَ  َلٍة : وقوله [621]البقرة: . َشاُء َوالّلُه َواس  ْلس  مثَّ يف  س 

ُعوَن ذ رَاعاً َفاْسُلُكوهُ َذْرُعَها     [96: احلاقة] .َسب ْ
دفع العقل على حنو يمي يف القرآن الكر آيات املواريث جميئ استندوا إىل  -9

 حمددة، وهذه العمليات حسابية يف الرتكاتإحصائية و اإلنساين إلجراء عمليات 
يُكُم الّلهُ : قال تعاىل، والسدس، والثمن، والربع، والثلث، والنصف، مبعايري الثلث ن يُوص 

ْوَق اثْ َنتَ  ْن  فَ َلُهنَّ ثُ لُثَا َما تَ َرَك َوإ ن  يف  َأْواَلد ُكْم ل لذََّكر  م ْثُل َحظ  األُنثَ يَ  ْن  َفإ ن ُكنَّ ن َساء ف َ 
ُهَما الس ُدُس مم َّا تَ َرَك إ ن َكاَن َلُه َوَلٌد  ٍد م ن ْ َدًة فَ َلَها الن ْصُف َوألَبَ َوْيه  ل ُكل  َواح  َكاَنْت َواح 

اَن َلُه إ ْخَوٌة َفألُم ه  الس ُدُس م ن بَ ْعد  َفإ ن ملَّْ َيُكن لَُّه َوَلٌد َوَور ثَُه أَبَ َواُه َفألُم ه  الث  ُلُث فَإ ن كَ 
َرُب َلُكْم نَ ْفعًا َفر يَضًة م َن  َا َأْو َدْيٍن آبَآؤُُكْم َوأَبناؤُُكْم اَل َتْدُروَن أَي  ُهْم أَق ْ ي هب  يٍَّة يُوص  َوص 

   [11]النساء:  .َعل يما َحك يماً الّله  إ نَّ الّلَه َكاَن 
الزيادة يف حق أي دع ألحد ي املعايري الصارمة ال بتلكلتحديد ال شك أن او 

حبسب من  وأ، رثه الوارث حبسب موقعه من املورثي الذيقدار أو النقصان يف امل
يعطي املشروعية للعمليات وهو يف الوقت ذاته  ..وجد ومن ال يوجد معه من الوارث ني

 .آن الكرميشواهد لععجاز العددي يف القر كشف عن تاحلسابية اليت اإلحصائية و 
 كما عرف  "لمَّ حساب اجلُ "ما يسمى  ا من األمم قد عرفتأن كثريً  -0
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َنُد إليه يف ذلك من باب اللطائف والنكات  وعلماءالسلف أئمة ويعترب أن ما نُقل عن  التفسري مما ُيْست َ

  . ال كمكن أن تكون من مت ن العلماليت
العددي  يلقرآنااإلجعاز  هذه الدراسة اليت جعلتها بعنوان "جاءت  ويف ضوء هذا اخلالف

وأدلة القائل ن به، وتتبعت واستنبطت كل ونشأته، بينت فيها مدلول اإلعجاز العددي،  وقد "في الميزان
 . به ما كمكن أن يكون حجًجا لتهافت القول

  علم، اإلسالم: القرآن، املعجزة، اإلعجاز، العدد، الرقم، التفسري، الكلمزت مفتزحية 
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 .ز القرآينيف باب اإلعجا و دوهنامبا ه أن نقبلاليقينية اليت ال كمكن 
المتفرقزت التي يعتبرهز  ذكرنز جعلى ناإلنصزف يحمالزألمزنة و ومع ذلك ف

 : ، وهي جعلى النحو اآلتيقولهمأدلة تدجعم القزئلون بزإلجعاز  العددي 
يعطي يف القرآن الكرمي  ، والعد  ، واحلسابورود ألفاظ اإلحصاءقالوا: إن  -1

 قولومن ذلك  ..العددياإلعجاز ما يسمى ب يقوم عليها املشروعية للعمليات اليت
 [16]الكهف:  مثَّ بَ َعثْ َناُهْم ل نَ ْعَلَم َأي  احلْ ْزبَ  ْن  َأْحَصى ل َما لَب ُثوا أََمداً : عز وجل اهلل

رًَة َوَجَعْلَنا اللَّْيَل َوالن ََّهاَر آيَ تَ  ْن  َفَمَحْونَا آيََة اللَّْيل  َوَجَعْلَنا : تعاىلوقوله  آيََة الن ََّهار  ُمْبص 
ياًل.  ل َتْبتَ ُغوْا َفْضاًل م ن رَّب ُكْم َول تَ ْعَلُموْا َعَدَد الس ن  َن َواحلْ َساَب وَُكلَّ َشْيٍء َفصَّْلَناُه تَ ْفص 

    [16]اإلسراء: 
وجود األرقام الصحيحة وكسورها مع ذكر ألفاظ املقاييس قالوا: إن  -6

تَ ْعرُُج اْلَماَلئ َكةُ : عز وجل اهلل ات احلسابية ، وذلك يف قولوالوحدات وألفاظ العملي
مََّثُل : وقوله تعاىل [4 ]املعارج: .َدارُُه ََخْس  َن أَْلَف َسَنةٍ َوالر وُح إ لَْيه  يف  يَ ْوٍم َكاَن م قْ 

َع َسَناب َل يف  ُكل  ُسنبُ َلٍة م َئةُ الَّذ يَن يُنف ُقوَن أَْمَواهَلُْم يف  َسب يل  الّله  َكَمَثل  َحبٍَّة أَنَبَتْت َسبْ 
ٌع َعل يمٌ َحبٍَّة َوالّلُه ُيَضاع ُف ل َمن يَ  َلٍة : وقوله [621]البقرة: . َشاُء َوالّلُه َواس  ْلس  مثَّ يف  س 

ُعوَن ذ رَاعاً َفاْسُلُكوهُ َذْرُعَها     [96: احلاقة] .َسب ْ
دفع العقل على حنو يمي يف القرآن الكر آيات املواريث جميئ استندوا إىل  -9

 حمددة، وهذه العمليات حسابية يف الرتكاتإحصائية و اإلنساين إلجراء عمليات 
يُكُم الّلهُ : قال تعاىل، والسدس، والثمن، والربع، والثلث، والنصف، مبعايري الثلث ن يُوص 

ْوَق اثْ َنتَ  ْن  فَ َلُهنَّ ثُ لُثَا َما تَ َرَك َوإ ن  يف  َأْواَلد ُكْم ل لذََّكر  م ْثُل َحظ  األُنثَ يَ  ْن  َفإ ن ُكنَّ ن َساء ف َ 
ُهَما الس ُدُس مم َّا تَ َرَك إ ن َكاَن َلُه َوَلٌد  ٍد م ن ْ َدًة فَ َلَها الن ْصُف َوألَبَ َوْيه  ل ُكل  َواح  َكاَنْت َواح 

اَن َلُه إ ْخَوٌة َفألُم ه  الس ُدُس م ن بَ ْعد  َفإ ن ملَّْ َيُكن لَُّه َوَلٌد َوَور ثَُه أَبَ َواُه َفألُم ه  الث  ُلُث فَإ ن كَ 
َرُب َلُكْم نَ ْفعًا َفر يَضًة م َن  َا َأْو َدْيٍن آبَآؤُُكْم َوأَبناؤُُكْم اَل َتْدُروَن أَي  ُهْم أَق ْ ي هب  يٍَّة يُوص  َوص 

   [11]النساء:  .َعل يما َحك يماً الّله  إ نَّ الّلَه َكاَن 
الزيادة يف حق أي دع ألحد ي املعايري الصارمة ال بتلكلتحديد ال شك أن او 

حبسب من  وأ، رثه الوارث حبسب موقعه من املورثي الذيقدار أو النقصان يف امل
يعطي املشروعية للعمليات وهو يف الوقت ذاته  ..وجد ومن ال يوجد معه من الوارث ني

 .آن الكرميشواهد لععجاز العددي يف القر كشف عن تاحلسابية اليت اإلحصائية و 
 كما عرف  "لمَّ حساب اجلُ "ما يسمى  ا من األمم قد عرفتأن كثريً  -0

ترتيب الذي يقوم على ، هذا النوع من احلسابالعرب الذين خوطبوا بالقرآن الكرمي 
لكل قيمة عددية  ويقوم بتعي ن، ائية على حنو مع ن يعرف باألجبدياحلروف اهلج

 .وفق جدول حمددحرف 
جواز استخدام هذا النوع من ائل ن باإلعجاز العددي عند القوهذا يعين 

 .إلعجازذا الوجه من اهلشواهد احلساب يف الكشف عن 
ول علي بن أيب طالب رضي اهلل عنه: أقل احلمل ستة قاستندوا إىل  -1

مث قال  [11]األحقاف:  .َوف َصاُلُه َثاَلثُوَن َشْهراً َومَحُْلُه ؛ ألن اهلل عز وجل قال: أشهر
ْعَن َأْواَلَدُهنَّ َحْوَل ْن  َكام َل ْن  ل َمْن أَ  :تعاىل اْلَوال َداُت يُ ْرض  ]البقرة:  .رَاَد أَن يُت مَّ الرََّضاَعةَ ََ
وهي مدة ، ثالث ن شهرًا بقيت منه ستة أشهر فإذا أسقطت حول ن من [699

 .(5) وهذا من بديع االستنباط ..احلمل
ز استخدام العمليات احلسابية على جواواضحة وقوية فيه داللة قالوا: إن و 

 .يف القرآن الكرمي الرقمية للكشف عن احلقائق
بن عباس رضي اهلل عبد اهلل حرب األمة وترمجان القرآن  هذكر استشهدوا مبا  -2

أصحاب يوًما دعا قد رضي اهلل عنه بن اخلطاب عمر أمري املؤمن ن أن من عنهما 
، القدر، فأمجعوا أهنا يف العشر األواخر ، فسأهلم عن ليلةصلى اهلل عليه وسلم الرسول

: ؟ قلتهي. قال: وأي ليلة ه، وإين ألظن أي ليلة فقلت لعمر: إين ألعلم: قال
: خلق أو سابعة تبقى من العشر األواخر. قال: ومن أين تعلم ؟ قلت، سابعة متضي

سبع مساوات، وسبع أرض ن، وسبعة أيام، والدهر يدور يف سبع، وخلق عز وجل اهلل 
. فقال عمر رضي اهلل فيأكل ويسجد على سبعة أعضاء، والطواف سبع، اإلنسان

 . (6)ا له : لقد فطنت ألمر ما فطنَّ عنه
من  أراد استخراج ليلة القدرقد أن بعض السلف من وي رُ استندوا إىل ما  -7
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اب هذا ، ورفع أصحعالقات الرقمية يف القرآن الكرمياألخرية اجتاه لدراسة ال العقودبرز يف لقد 
كثري ل" واقرتنت جهودهم البحثية ونتائجهم املرتتبة عليها بااالجتاه راية ما يسمونه "علم اإلعجاز العددي

 "عالقات الرقمية يف القرآن الكرميال "علماجتاه ينفي وجود  ذلك على إثر، فنشأ من التكلف والتعسف
َنُد إليه يف ذلك من باب اللطائف والنكات  وعلماءالسلف أئمة ويعترب أن ما نُقل عن  التفسري مما ُيْست َ

  . ال كمكن أن تكون من مت ن العلماليت
العددي  يلقرآنااإلجعاز  هذه الدراسة اليت جعلتها بعنوان "جاءت  ويف ضوء هذا اخلالف

وأدلة القائل ن به، وتتبعت واستنبطت كل ونشأته، بينت فيها مدلول اإلعجاز العددي،  وقد "في الميزان
 . به ما كمكن أن يكون حجًجا لتهافت القول

  علم، اإلسالم: القرآن، املعجزة، اإلعجاز، العدد، الرقم، التفسري، الكلمزت مفتزحية 
 

Kur'an'ın Sayısal İcazı Meselesi 
 

Öz 
Son zamanlarda "sayısal icaz" adı altında Kur'an-ı Kerim'deki sayılarla 

ilgili çalışmalar yapma eğilimi yaygınlaşmaya başladı. Bu yönelişteki çalışmalar ve 
ortaya koydukları sonuçlar pek çok zorlamalar barındırmaktadır. Bu sebeple 
Kur'an'da böyle bir olgunun bulunmadığını ileri süren karşı bir eğilim ortaya çıktı 
ve bu mevzuda seleften ve tefsir alimlerinden nakledilen bilgilerin "nükte" 
kabilinden şeyler olfuğunu ve gerçek ilimle ilgisinin olmadığını dile getirdi. İşte bu 
çalışma, iki eğilim arasında olması gerekenin ne olduğunu belirlemek maksadıyla 
ele alınmış olup "sayısal icaz" kavramını, ortaya çıkışı ve ilgili görüşler açısından 
analiz etmekte ve bu anlayışın tutarsızlığını ortaya koymaktadır. 

 
Anahtar Kelimeler: Kur'an, mucize, icaz, sayı, rakam, tefsir, bilim, İslam 
 

Numerical Miracle of The Quran in Scale 
 

Abstract 
Over the last decades, there has been a trend to study the numerical 

relationship in the Noble Qur’an. The scholars studying this area called it “The 
science of numerical miracle of the Holy Qur’an”.  However, many of the research 
efforts and its subsequent results of this subject seem to have some elements of 
affectation and arbitrariness. Hence, other authors took the opposite direction and 
denied such numerical relationships in the Noble Qur’an. They consider what has 
been reliably reported in this area by ancestors and prominent Interpreters as 
subtleties and tips, outside the scientific core.In view of this dispute, I wrote this 
paper with the title: “The numerical miracle in balance”.  In this study, I elaborated 
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اهلل بن مسعود رضي اهلل عنه  عن أيب وائل عن عبداألعمش  أوردوا رواية -8
يم   : من أراد أن ينجيه اهلل من الزبانية التسعة عشر فليقرأقال   ب ْسم  اللَّه  الرَّمْحَن  الرَّح 

، فالبسملة تسعة عشر حرفًا ة من كل واحدنَّ ليجعل اهلل تعاىل له بكل حرف منها جُ 
َها ت ْسَعَة َعَشرَ :  تعاىل فيهمالنار الذين قال اهللعلى عدد مالئكة أهل  ]املدثر:  .َعَلي ْ

، فمن هنالك هي قوهتم ب ْسم   :وهم يقولون يف كل أفعاهلم [94 يم  ، و اللَّه  الرَّمْحَن  الرَّح 
 . (8)ببسم اهلل استضلعوا 

يف عدد املالئكة الذين ابتدروا قول القائل  بعض العلماءاستندوا إىل قول  -3
، فلذلك قال فإهنا بضعة وثالثون حرًفا: ا كثريًا طيًبا مبارًكا فيهمحدً  ربنا ولك احلمد

: لقد رأيت بضعة وثالث ن ملًكا يبتدروهنا أيهم يكتبها أول صلى اهلل عليه وسلم النيب
 .ألهنا بضعة وثالثون؛ عة وثالث ن: إمنا كانوا بضالعلماء هؤالء. قال (9)

، تسعة وعشرون حرفًا همكالمعليها  بىن العرب ن احلروف اليت قالوا: إ -14
، احلروف مثان وعشرون سورةهذه بذكر  تاليت افتتحالقرآن الكرمي عدد سور إن و 

وهو أربعة عشر ، السور نصف اجلملةهذه ومجلة ما ذكر من هذه احلروف يف أوائل 
تضمنت نصف احلروف املهموسة، ونصف احلروف قد العجيب أهنا و ، فقطحرًفا

  .احلروف املطبقةنصف و ، حروف الشدةنصف و ، حللقاجملهورة، ونصف حروف ا
 موا يف احلروف هذه األقسام ألغراض هلم يف ترتيبوإذا كان القوم الذين قسَّ 

رأوا مباين  صلى اهلل عليه وسلمالعربية وتنزيلها بعد الزمان الطويل من عهد النيب  اللغة
إال  يكونأن  كمكنال دل على أن وقوعها هذا املوقع فهذا ي؛ اللسان على هذه اجلهة

 . .؛ ألن ذلك جيري جمرى علم الغيوبعز وجلمن اهلل 
صله ومل يكن هلم يف التقسيم ما بين عليه اللسان يف أ إىلتنبهوا  قد واكان  وإن

، فذلك أيًضا من البديع الذي يدل على أن إمنا التأثري ملن وضع أصل اللسانو ، شيء
  ..عنها اللسانقع احلكمة اليت يقصر وقع مو قد أصل وضعه 

غة توقيًفا ؛ فاألمر يف ذلك أب ن، وإن كان على سبيل فإن كان أصل الل
؛ ألنه ال يصح أن جتتمع مهمهم املختلفة على حنو هذا ؛ فهو عجيب أيًضاالتواضع

، وكل ذلك يوجب إثبات احلكمة يف ذكر هذه احلروف تعاىلإال بأمر من عند اهلل 
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 ملخص

اب هذا ، ورفع أصحعالقات الرقمية يف القرآن الكرمياألخرية اجتاه لدراسة ال العقودبرز يف لقد 
كثري ل" واقرتنت جهودهم البحثية ونتائجهم املرتتبة عليها بااالجتاه راية ما يسمونه "علم اإلعجاز العددي

 "عالقات الرقمية يف القرآن الكرميال "علماجتاه ينفي وجود  ذلك على إثر، فنشأ من التكلف والتعسف
َنُد إليه يف ذلك من باب اللطائف والنكات  وعلماءالسلف أئمة ويعترب أن ما نُقل عن  التفسري مما ُيْست َ

  . ال كمكن أن تكون من مت ن العلماليت
العددي  يلقرآنااإلجعاز  هذه الدراسة اليت جعلتها بعنوان "جاءت  ويف ضوء هذا اخلالف

وأدلة القائل ن به، وتتبعت واستنبطت كل ونشأته، بينت فيها مدلول اإلعجاز العددي،  وقد "في الميزان
 . به ما كمكن أن يكون حجًجا لتهافت القول

  علم، اإلسالم: القرآن، املعجزة، اإلعجاز، العدد، الرقم، التفسري، الكلمزت مفتزحية 
 

Kur'an'ın Sayısal İcazı Meselesi 
 

Öz 
Son zamanlarda "sayısal icaz" adı altında Kur'an-ı Kerim'deki sayılarla 

ilgili çalışmalar yapma eğilimi yaygınlaşmaya başladı. Bu yönelişteki çalışmalar ve 
ortaya koydukları sonuçlar pek çok zorlamalar barındırmaktadır. Bu sebeple 
Kur'an'da böyle bir olgunun bulunmadığını ileri süren karşı bir eğilim ortaya çıktı 
ve bu mevzuda seleften ve tefsir alimlerinden nakledilen bilgilerin "nükte" 
kabilinden şeyler olfuğunu ve gerçek ilimle ilgisinin olmadığını dile getirdi. İşte bu 
çalışma, iki eğilim arasında olması gerekenin ne olduğunu belirlemek maksadıyla 
ele alınmış olup "sayısal icaz" kavramını, ortaya çıkışı ve ilgili görüşler açısından 
analiz etmekte ve bu anlayışın tutarsızlığını ortaya koymaktadır. 

 
Anahtar Kelimeler: Kur'an, mucize, icaz, sayı, rakam, tefsir, bilim, İslam 
 

Numerical Miracle of The Quran in Scale 
 

Abstract 
Over the last decades, there has been a trend to study the numerical 

relationship in the Noble Qur’an. The scholars studying this area called it “The 
science of numerical miracle of the Holy Qur’an”.  However, many of the research 
efforts and its subsequent results of this subject seem to have some elements of 
affectation and arbitrariness. Hence, other authors took the opposite direction and 
denied such numerical relationships in the Noble Qur’an. They consider what has 
been reliably reported in this area by ancestors and prominent Interpreters as 
subtleties and tips, outside the scientific core.In view of this dispute, I wrote this 
paper with the title: “The numerical miracle in balance”.  In this study, I elaborated 
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ترتيب الذي يقوم على ، هذا النوع من احلسابالعرب الذين خوطبوا بالقرآن الكرمي 
لكل قيمة عددية  ويقوم بتعي ن، ائية على حنو مع ن يعرف باألجبدياحلروف اهلج

 .وفق جدول حمددحرف 
جواز استخدام هذا النوع من ائل ن باإلعجاز العددي عند القوهذا يعين 

 .إلعجازذا الوجه من اهلشواهد احلساب يف الكشف عن 
ول علي بن أيب طالب رضي اهلل عنه: أقل احلمل ستة قاستندوا إىل  -1

مث قال  [11]األحقاف:  .َوف َصاُلُه َثاَلثُوَن َشْهراً َومَحُْلُه ؛ ألن اهلل عز وجل قال: أشهر
ْعَن َأْواَلَدُهنَّ َحْوَل ْن  َكام َل ْن  ل َمْن أَ  :تعاىل اْلَوال َداُت يُ ْرض  ]البقرة:  .رَاَد أَن يُت مَّ الرََّضاَعةَ ََ
وهي مدة ، ثالث ن شهرًا بقيت منه ستة أشهر فإذا أسقطت حول ن من [699

 .(5) وهذا من بديع االستنباط ..احلمل
ز استخدام العمليات احلسابية على جواواضحة وقوية فيه داللة قالوا: إن و 

 .يف القرآن الكرمي الرقمية للكشف عن احلقائق
بن عباس رضي اهلل عبد اهلل حرب األمة وترمجان القرآن  هذكر استشهدوا مبا  -2

أصحاب يوًما دعا قد رضي اهلل عنه بن اخلطاب عمر أمري املؤمن ن أن من عنهما 
، القدر، فأمجعوا أهنا يف العشر األواخر ، فسأهلم عن ليلةصلى اهلل عليه وسلم الرسول

: ؟ قلتهي. قال: وأي ليلة ه، وإين ألظن أي ليلة فقلت لعمر: إين ألعلم: قال
: خلق أو سابعة تبقى من العشر األواخر. قال: ومن أين تعلم ؟ قلت، سابعة متضي

سبع مساوات، وسبع أرض ن، وسبعة أيام، والدهر يدور يف سبع، وخلق عز وجل اهلل 
. فقال عمر رضي اهلل فيأكل ويسجد على سبعة أعضاء، والطواف سبع، اإلنسان

 . (6)ا له : لقد فطنت ألمر ما فطنَّ عنه
من  أراد استخراج ليلة القدرقد أن بعض السلف من وي رُ استندوا إىل ما  -7

َمْطَلع  ه َي َحىتَّ  َساَلمٌ : تعاىليف قول اهلل ه َي إن كلمة : فقال ؛ذكرت فيهااليت سورة ال
فتكون ليلة سبع ، كلمات السورة  والعشرين من عد  تقع السابعة  [1]القدر:  .اْلَفْجر  

َلة  اْلَقْدر  : إن حروف كلمة . وقيل أيضاً وعشرين تسعة أحرف، وقد تكررت ثالث لَي ْ
 .(7)، فتكون ليلة سبع وعشرين فيكون جمموعها سبعة وعشرين حرفاً ، مرات

                                                
 .1/679: أحكام القرآن البن العريب انظر ((5
 .0/919سنن البيهقي الكربى  ((6
 .97-3/92انظر: أضواء البيان للشنقيطي  ((7

 .(10)على حد يتعلق به اإلعجاز من وجه 
 إلجعاز  العدديتهزفت احاج 

ه الباطل من ب ن يديه وال من ييأت الإذا كان القرآن الكرمي هو الكتاب الذي 
جة من ؛ فإن كل املقوالت اليت تستند إىل مضامينه ينبغي أن تكون على در هخلف

 .شك ال ينتابهالثبوت الذي ، و اليق ن الذي ال يعرتيه ريب
، ومعرفتنا بآلياهتم، قائل ن باإلعجاز العدديال ملقدمات ونتائجلكن دراستنا 

ليت تدحض األسس اليت تقوم نا على مجلة من احلجج ايدل  ، أحواهلمووقوفنا على 
 : على النحو اآليت ذه احلججهو  ..النظرية تلكعليها 

 أوال : ضحزلة العلم الشرجعي لدي القزئلين بزإلجعاز  العددي 
هلم من العلم الشرعي ما يؤهلهم  غالبية القائل ن باإلعجاز العددي ليس

ة القضايا القرآني تناول، فضاًل عن فرعية من قضايا الشريعةقضية  يف الرص نللحديث 
ما يتحرج الراسخون  للتهجم على، وهلذا جند لديهم قدرًا من التهور يدفعهم الكربى

 . جمرد التفكري يف االقرتاب منه من
جبامعة كلية القرآن الكرمي   إىل أحد القائل ن باإلعجاز العددي جاءقد ل

تأسس على تمقولة  ى أعضاء هيئة التدريسعل، وطرح منذ سنواتيف طنطا األزهر 
سوريت األنفال والتوبة سورة  حيث عدَّ ، سورة واحدةدمج بعض سور القرآن الكرمي يف 

ريت البقرة وآل عمران سورة سو  عدَّ وقام غريه ب، ذلك نظرية لهيبين على كي واحدة  
احلروف هو نفس عدد حرف اهلجائية يصبح عدد السور املفتتحة باأل، حبيث دةواح

 . اهلجائية
يف  أحدهم أن يطاوعترتيب اآليات أو السور  َب يأعندما قد الحظت أنه و 

النحو رتتيب على هذا العل جيمث ، عمد إىل ترتيبها حسب النزولفإنه يفكرته إثبات 
العلق مث القلم مث املزمل فاملدثر فالفاَتة  بسورة بدأي، حيث الذي يوافق ما يريد إثباته

 .(11) فاملسد
                                                

 . 01-00 : إعجاز القرآن للباقالين صانظر ((10
ال ش  بهة يف ذل  ك، أم  ا اإلمج  اع ، ت  وقيفيترتي  ب اإلمج  اع عل  ى أن ترتي  ب اآلي  ات و النص  وص املرتادف  ة  ((11

 ترتي ب اآلي ات يف س ورها: أبو جعفر بن الزبري يف مناس باته، وعبارت همنهم ، من األئمة فنقله غري واحد
ب  ن عب  د اهلل ، وع  ن م  ن غ  ري خ  الف يف ه  ذا ب   ن املس  لم ن، وأم  ره ص  لى اهلل علي  ه وس  لمواق  ع بتوقيف  ه 

، فَ َي ْدُعو ين زل علي ه اآْليَ اتُ  ص لى اهلل علي ه وس لم: كان النيب  ُعْثَمانُ قال  :عباس رضي اهلل عنهما قال
ُل علي ه ، َوتَ ْن ز  ل يت يُ ْذَكُر فيه ا َك َذا وََك َذاوَرة  ا: َضْع هذه اآْليََة يف الس  َويَ ُقوُل له، بَ ْعَض من كان َيْكُتُب له

 .(10)على حد يتعلق به اإلعجاز من وجه 
 إلجعاز  العدديتهزفت احاج 

ه الباطل من ب ن يديه وال من ييأت الإذا كان القرآن الكرمي هو الكتاب الذي 
جة من ؛ فإن كل املقوالت اليت تستند إىل مضامينه ينبغي أن تكون على در هخلف

 .شك ال ينتابهالثبوت الذي ، و اليق ن الذي ال يعرتيه ريب
، ومعرفتنا بآلياهتم، قائل ن باإلعجاز العدديال ملقدمات ونتائجلكن دراستنا 

ليت تدحض األسس اليت تقوم نا على مجلة من احلجج ايدل  ، أحواهلمووقوفنا على 
 : على النحو اآليت ذه احلججهو  ..النظرية تلكعليها 

 أوال : ضحزلة العلم الشرجعي لدي القزئلين بزإلجعاز  العددي 
هلم من العلم الشرعي ما يؤهلهم  غالبية القائل ن باإلعجاز العددي ليس

ة القضايا القرآني تناول، فضاًل عن فرعية من قضايا الشريعةقضية  يف الرص نللحديث 
ما يتحرج الراسخون  للتهجم على، وهلذا جند لديهم قدرًا من التهور يدفعهم الكربى

 . جمرد التفكري يف االقرتاب منه من
جبامعة كلية القرآن الكرمي   إىل أحد القائل ن باإلعجاز العددي جاءقد ل

تأسس على تمقولة  ى أعضاء هيئة التدريسعل، وطرح منذ سنواتيف طنطا األزهر 
سوريت األنفال والتوبة سورة  حيث عدَّ ، سورة واحدةدمج بعض سور القرآن الكرمي يف 

ريت البقرة وآل عمران سورة سو  عدَّ وقام غريه ب، ذلك نظرية لهيبين على كي واحدة  
احلروف هو نفس عدد حرف اهلجائية يصبح عدد السور املفتتحة باأل، حبيث دةواح

 . اهلجائية
يف  أحدهم أن يطاوعترتيب اآليات أو السور  َب يأعندما قد الحظت أنه و 

النحو رتتيب على هذا العل جيمث ، عمد إىل ترتيبها حسب النزولفإنه يفكرته إثبات 
العلق مث القلم مث املزمل فاملدثر فالفاَتة  بسورة بدأي، حيث الذي يوافق ما يريد إثباته

 .(11) فاملسد
                                                

 . 01-00 : إعجاز القرآن للباقالين صانظر ((10
ال ش  بهة يف ذل  ك، أم  ا اإلمج  اع ، ت  وقيفيترتي  ب اإلمج  اع عل  ى أن ترتي  ب اآلي  ات و النص  وص املرتادف  ة  ((11

 ترتي ب اآلي ات يف س ورها: أبو جعفر بن الزبري يف مناس باته، وعبارت همنهم ، من األئمة فنقله غري واحد
ب  ن عب  د اهلل ، وع  ن م  ن غ  ري خ  الف يف ه  ذا ب   ن املس  لم ن، وأم  ره ص  لى اهلل علي  ه وس  لمواق  ع بتوقيف  ه 

، فَ َي ْدُعو ين زل علي ه اآْليَ اتُ  ص لى اهلل علي ه وس لم: كان النيب  ُعْثَمانُ قال  :عباس رضي اهلل عنهما قال
ُل علي ه ، َوتَ ْن ز  ل يت يُ ْذَكُر فيه ا َك َذا وََك َذاوَرة  ا: َضْع هذه اآْليََة يف الس  َويَ ُقوُل له، بَ ْعَض من كان َيْكُتُب له
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اب هذا ، ورفع أصحعالقات الرقمية يف القرآن الكرمياألخرية اجتاه لدراسة ال العقودبرز يف لقد 
كثري ل" واقرتنت جهودهم البحثية ونتائجهم املرتتبة عليها بااالجتاه راية ما يسمونه "علم اإلعجاز العددي

 "عالقات الرقمية يف القرآن الكرميال "علماجتاه ينفي وجود  ذلك على إثر، فنشأ من التكلف والتعسف
َنُد إليه يف ذلك من باب اللطائف والنكات  وعلماءالسلف أئمة ويعترب أن ما نُقل عن  التفسري مما ُيْست َ

  . ال كمكن أن تكون من مت ن العلماليت
العددي  يلقرآنااإلجعاز  هذه الدراسة اليت جعلتها بعنوان "جاءت  ويف ضوء هذا اخلالف

وأدلة القائل ن به، وتتبعت واستنبطت كل ونشأته، بينت فيها مدلول اإلعجاز العددي،  وقد "في الميزان
 . به ما كمكن أن يكون حجًجا لتهافت القول

  علم، اإلسالم: القرآن، املعجزة، اإلعجاز، العدد، الرقم، التفسري، الكلمزت مفتزحية 
 

Kur'an'ın Sayısal İcazı Meselesi 
 

Öz 
Son zamanlarda "sayısal icaz" adı altında Kur'an-ı Kerim'deki sayılarla 

ilgili çalışmalar yapma eğilimi yaygınlaşmaya başladı. Bu yönelişteki çalışmalar ve 
ortaya koydukları sonuçlar pek çok zorlamalar barındırmaktadır. Bu sebeple 
Kur'an'da böyle bir olgunun bulunmadığını ileri süren karşı bir eğilim ortaya çıktı 
ve bu mevzuda seleften ve tefsir alimlerinden nakledilen bilgilerin "nükte" 
kabilinden şeyler olfuğunu ve gerçek ilimle ilgisinin olmadığını dile getirdi. İşte bu 
çalışma, iki eğilim arasında olması gerekenin ne olduğunu belirlemek maksadıyla 
ele alınmış olup "sayısal icaz" kavramını, ortaya çıkışı ve ilgili görüşler açısından 
analiz etmekte ve bu anlayışın tutarsızlığını ortaya koymaktadır. 

 
Anahtar Kelimeler: Kur'an, mucize, icaz, sayı, rakam, tefsir, bilim, İslam 
 

Numerical Miracle of The Quran in Scale 
 

Abstract 
Over the last decades, there has been a trend to study the numerical 

relationship in the Noble Qur’an. The scholars studying this area called it “The 
science of numerical miracle of the Holy Qur’an”.  However, many of the research 
efforts and its subsequent results of this subject seem to have some elements of 
affectation and arbitrariness. Hence, other authors took the opposite direction and 
denied such numerical relationships in the Noble Qur’an. They consider what has 
been reliably reported in this area by ancestors and prominent Interpreters as 
subtleties and tips, outside the scientific core.In view of this dispute, I wrote this 
paper with the title: “The numerical miracle in balance”.  In this study, I elaborated 
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EKEV AKADEMİ DERGİSİ (10)على حد يتعلق به اإلعجاز من وجه. 
 إلجعاز  العدديتهزفت احاج 

ه الباطل من ب ن يديه وال من ييأت الإذا كان القرآن الكرمي هو الكتاب الذي 
جة من ؛ فإن كل املقوالت اليت تستند إىل مضامينه ينبغي أن تكون على در هخلف

 .شك ال ينتابهالثبوت الذي ، و اليق ن الذي ال يعرتيه ريب
، ومعرفتنا بآلياهتم، قائل ن باإلعجاز العدديال ملقدمات ونتائجلكن دراستنا 

ليت تدحض األسس اليت تقوم نا على مجلة من احلجج ايدل  ، أحواهلمووقوفنا على 
 : على النحو اآليت ذه احلججهو  ..النظرية تلكعليها 

 أوال : ضحزلة العلم الشرجعي لدي القزئلين بزإلجعاز  العددي 
هلم من العلم الشرعي ما يؤهلهم  غالبية القائل ن باإلعجاز العددي ليس

ة القضايا القرآني تناول، فضاًل عن فرعية من قضايا الشريعةقضية  يف الرص نللحديث 
ما يتحرج الراسخون  للتهجم على، وهلذا جند لديهم قدرًا من التهور يدفعهم الكربى

 . جمرد التفكري يف االقرتاب منه من
جبامعة كلية القرآن الكرمي   إىل أحد القائل ن باإلعجاز العددي جاءقد ل

تأسس على تمقولة  ى أعضاء هيئة التدريسعل، وطرح منذ سنواتيف طنطا األزهر 
سوريت األنفال والتوبة سورة  حيث عدَّ ، سورة واحدةدمج بعض سور القرآن الكرمي يف 

ريت البقرة وآل عمران سورة سو  عدَّ وقام غريه ب، ذلك نظرية لهيبين على كي واحدة  
احلروف هو نفس عدد حرف اهلجائية يصبح عدد السور املفتتحة باأل، حبيث دةواح

 . اهلجائية
يف  أحدهم أن يطاوعترتيب اآليات أو السور  َب يأعندما قد الحظت أنه و 

النحو رتتيب على هذا العل جيمث ، عمد إىل ترتيبها حسب النزولفإنه يفكرته إثبات 
العلق مث القلم مث املزمل فاملدثر فالفاَتة  بسورة بدأي، حيث الذي يوافق ما يريد إثباته

 .(11) فاملسد
                                                

 . 01-00 : إعجاز القرآن للباقالين صانظر ((10
ال ش  بهة يف ذل  ك، أم  ا اإلمج  اع ، ت  وقيفيترتي  ب اإلمج  اع عل  ى أن ترتي  ب اآلي  ات و النص  وص املرتادف  ة  ((11

 ترتي ب اآلي ات يف س ورها: أبو جعفر بن الزبري يف مناس باته، وعبارت همنهم ، من األئمة فنقله غري واحد
ب  ن عب  د اهلل ، وع  ن م  ن غ  ري خ  الف يف ه  ذا ب   ن املس  لم ن، وأم  ره ص  لى اهلل علي  ه وس  لمواق  ع بتوقيف  ه 

، فَ َي ْدُعو ين زل علي ه اآْليَ اتُ  ص لى اهلل علي ه وس لم: كان النيب  ُعْثَمانُ قال  :عباس رضي اهلل عنهما قال
ُل علي ه ، َوتَ ْن ز  ل يت يُ ْذَكُر فيه ا َك َذا وََك َذاوَرة  ا: َضْع هذه اآْليََة يف الس  َويَ ُقوُل له، بَ ْعَض من كان َيْكُتُب له
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اب هذا ، ورفع أصحعالقات الرقمية يف القرآن الكرمياألخرية اجتاه لدراسة ال العقودبرز يف لقد 
كثري ل" واقرتنت جهودهم البحثية ونتائجهم املرتتبة عليها بااالجتاه راية ما يسمونه "علم اإلعجاز العددي

 "عالقات الرقمية يف القرآن الكرميال "علماجتاه ينفي وجود  ذلك على إثر، فنشأ من التكلف والتعسف
َنُد إليه يف ذلك من باب اللطائف والنكات  وعلماءالسلف أئمة ويعترب أن ما نُقل عن  التفسري مما ُيْست َ

  . ال كمكن أن تكون من مت ن العلماليت
العددي  يلقرآنااإلجعاز  هذه الدراسة اليت جعلتها بعنوان "جاءت  ويف ضوء هذا اخلالف

وأدلة القائل ن به، وتتبعت واستنبطت كل ونشأته، بينت فيها مدلول اإلعجاز العددي،  وقد "في الميزان
 . به ما كمكن أن يكون حجًجا لتهافت القول

  علم، اإلسالم: القرآن، املعجزة، اإلعجاز، العدد، الرقم، التفسري، الكلمزت مفتزحية 
 

Kur'an'ın Sayısal İcazı Meselesi 
 

Öz 
Son zamanlarda "sayısal icaz" adı altında Kur'an-ı Kerim'deki sayılarla 

ilgili çalışmalar yapma eğilimi yaygınlaşmaya başladı. Bu yönelişteki çalışmalar ve 
ortaya koydukları sonuçlar pek çok zorlamalar barındırmaktadır. Bu sebeple 
Kur'an'da böyle bir olgunun bulunmadığını ileri süren karşı bir eğilim ortaya çıktı 
ve bu mevzuda seleften ve tefsir alimlerinden nakledilen bilgilerin "nükte" 
kabilinden şeyler olfuğunu ve gerçek ilimle ilgisinin olmadığını dile getirdi. İşte bu 
çalışma, iki eğilim arasında olması gerekenin ne olduğunu belirlemek maksadıyla 
ele alınmış olup "sayısal icaz" kavramını, ortaya çıkışı ve ilgili görüşler açısından 
analiz etmekte ve bu anlayışın tutarsızlığını ortaya koymaktadır. 

 
Anahtar Kelimeler: Kur'an, mucize, icaz, sayı, rakam, tefsir, bilim, İslam 
 

Numerical Miracle of The Quran in Scale 
 

Abstract 
Over the last decades, there has been a trend to study the numerical 

relationship in the Noble Qur’an. The scholars studying this area called it “The 
science of numerical miracle of the Holy Qur’an”.  However, many of the research 
efforts and its subsequent results of this subject seem to have some elements of 
affectation and arbitrariness. Hence, other authors took the opposite direction and 
denied such numerical relationships in the Noble Qur’an. They consider what has 
been reliably reported in this area by ancestors and prominent Interpreters as 
subtleties and tips, outside the scientific core.In view of this dispute, I wrote this 
paper with the title: “The numerical miracle in balance”.  In this study, I elaborated 
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 .(10)على حد يتعلق به اإلعجاز من وجه 
 إلجعاز  العدديتهزفت احاج 

ه الباطل من ب ن يديه وال من ييأت الإذا كان القرآن الكرمي هو الكتاب الذي 
جة من ؛ فإن كل املقوالت اليت تستند إىل مضامينه ينبغي أن تكون على در هخلف

 .شك ال ينتابهالثبوت الذي ، و اليق ن الذي ال يعرتيه ريب
، ومعرفتنا بآلياهتم، قائل ن باإلعجاز العدديال ملقدمات ونتائجلكن دراستنا 

ليت تدحض األسس اليت تقوم نا على مجلة من احلجج ايدل  ، أحواهلمووقوفنا على 
 : على النحو اآليت ذه احلججهو  ..النظرية تلكعليها 

 أوال : ضحزلة العلم الشرجعي لدي القزئلين بزإلجعاز  العددي 
هلم من العلم الشرعي ما يؤهلهم  غالبية القائل ن باإلعجاز العددي ليس

ة القضايا القرآني تناول، فضاًل عن فرعية من قضايا الشريعةقضية  يف الرص نللحديث 
ما يتحرج الراسخون  للتهجم على، وهلذا جند لديهم قدرًا من التهور يدفعهم الكربى

 . جمرد التفكري يف االقرتاب منه من
جبامعة كلية القرآن الكرمي   إىل أحد القائل ن باإلعجاز العددي جاءقد ل

تأسس على تمقولة  ى أعضاء هيئة التدريسعل، وطرح منذ سنواتيف طنطا األزهر 
سوريت األنفال والتوبة سورة  حيث عدَّ ، سورة واحدةدمج بعض سور القرآن الكرمي يف 

ريت البقرة وآل عمران سورة سو  عدَّ وقام غريه ب، ذلك نظرية لهيبين على كي واحدة  
احلروف هو نفس عدد حرف اهلجائية يصبح عدد السور املفتتحة باأل، حبيث دةواح

 . اهلجائية
يف  أحدهم أن يطاوعترتيب اآليات أو السور  َب يأعندما قد الحظت أنه و 

النحو رتتيب على هذا العل جيمث ، عمد إىل ترتيبها حسب النزولفإنه يفكرته إثبات 
العلق مث القلم مث املزمل فاملدثر فالفاَتة  بسورة بدأي، حيث الذي يوافق ما يريد إثباته

 .(11) فاملسد
                                                

 . 01-00 : إعجاز القرآن للباقالين صانظر ((10
ال ش  بهة يف ذل  ك، أم  ا اإلمج  اع ، ت  وقيفيترتي  ب اإلمج  اع عل  ى أن ترتي  ب اآلي  ات و النص  وص املرتادف  ة  ((11

 ترتي ب اآلي ات يف س ورها: أبو جعفر بن الزبري يف مناس باته، وعبارت همنهم ، من األئمة فنقله غري واحد
ب  ن عب  د اهلل ، وع  ن م  ن غ  ري خ  الف يف ه  ذا ب   ن املس  لم ن، وأم  ره ص  لى اهلل علي  ه وس  لمواق  ع بتوقيف  ه 

، فَ َي ْدُعو ين زل علي ه اآْليَ اتُ  ص لى اهلل علي ه وس لم: كان النيب  ُعْثَمانُ قال  :عباس رضي اهلل عنهما قال
ُل علي ه ، َوتَ ْن ز  ل يت يُ ْذَكُر فيه ا َك َذا وََك َذاوَرة  ا: َضْع هذه اآْليََة يف الس  َويَ ُقوُل له، بَ ْعَض من كان َيْكُتُب له
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ال ش  بهة يف ذل  ك، أم  ا اإلمج  اع ، ت  وقيفيترتي  ب اإلمج  اع عل  ى أن ترتي  ب اآلي  ات و النص  وص املرتادف  ة  ((11

 ترتي ب اآلي ات يف س ورها: أبو جعفر بن الزبري يف مناس باته، وعبارت همنهم ، من األئمة فنقله غري واحد
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ُل علي ه ، َوتَ ْن ز  ل يت يُ ْذَكُر فيه ا َك َذا وََك َذاوَرة  ا: َضْع هذه اآْليََة يف الس  َويَ ُقوُل له، بَ ْعَض من كان َيْكُتُب له

النقل املتواتر ألنه يتعارض مع  ؛السكوت جعنهال يمكن هذا هزل و 
 . احملققةدلة األ، و املصدقةخبار ، كما تنقضه األللمصحف الشريف

، مث نزل القرآن مجلة إىل مساء الدنيااهلل عز وجل أ": قال أبو بكر األنباري
يف عشرين سنة، وكانت السورة تنزل يف أمر  صلى اهلل عليه وسلمعلى رسول اهلل  قَ ر  ف ُ 

 صلى اهلل عليه وسلماهلل  رسولَ  جربيلُ  فُ وق  ، ويُ ة جوابًا ملستخرب يسأل، واآلييدث
فاتساق السور كاتساق اآليات واحلروف، فكله عن حممد  ..على موضع السورة واآلية

م أخرى ، أو قدَّ سورة مقدمة رَ خَّ ، فمن أَ ن رب العامل نبي ن عليه السالم عخات الن
، وال حجة على أهل احلروف والكلمات رَ ي َّ ، وغَ ات؛ فهو كمن أفسد نظم اآليمؤخرة

صلى اهلل ، واألنعام نزلت قبل البقرة؛ ألن رسول اهلل حلق يف تقدمي البقرة على األنعاما
 .(12)  "عنه هذا الرتتيب ذَ خ  أُ  عليه وسلم

أن السور   بسبب جهله بعلم العدد   لقائل ن باإلعجاز العددي يقرر وبعض ا
أربع  ، وأن السور اليت عدد آياهتا فرديسورةاليت عدد آياهتا زوجي عددها ستون 

سورة رقمها يف اليت عدد آياهتا زوجي تنقسم إىل ثالث ن  ، وأن السورسورةوَخسون 
، وأن السور اليت ملصحف فرديا ، وثالث ن سورة ترتيبها يفترتيب املصحف زوجي

، وسبع ترتيبها زوجي ، فسبع وعشرون منهاآياهتا فردي تنقسم كذلك بالتساويعدد 
  .وعشرون ترتيبها فردي

القرآن الكرمي فيه  سورُ  مُ سَّ قَ ؛ حيث ت ُ أن هذا الرتتيب الفت لالنتباه رُ قر  ويُ 
كالمها زوجًيا أو   أن يكون، أي متماثلة يف الرتتيب وعدد اآليات : سورإىل قسم ن

، ا وَخس ن سورةسبعً ، ويشكل كل قسم من هذين القسم ن وسور غري متماثلة ،فرديًا
، ويف حال مجع عدد آيات السور املتماثلة مع نصف عدد سور القرآن الكرميأي 

                                                
ْثَل ذل ك، اآْليَُة َواآْليَ َتان   : ترتي ب ، ق ال اب ن احلص ارالقرآني ةونف س األم ر ينطب ق عل ى الس ور . .فيقول م 

يق ول: ض عوا  ص لى اهلل علي ه وس لمك ان رس ول اهلل    ،السور ووض ع اآلي ات مواض عها إمن ا ك ان ب الوحي
ص لى اهلل رس ول ال. وقد حص ل اليق  ن م ن النق ل املت واتر هب ذا الرتتي ب م ن ت الوة  موضع كذاآية كذا يف

ه ت  وقيفي ك  ون عل  ى أن   ومم  ا ي  دل.. الص  حابة عل  ى وض  عه هك  ذا يف املص  حفومم  ا أمج  ع  علي  ه وس  لم
مل ترت  ب املس  بحات والء، ب  ل فص  ل ب   ن س  ورها، وفص  ل ب   ن ، و احل  واميم رتب  ت والء، وك  ذا الطواس   ن

ا؛ ، ول   و ك  ان الرتتي   ب اجتهاديً   م   ع أهن  ا أقص   ر منهم  ا، النم   لوطس  م القص   ص بط  س ، لش   عراءطس  م ا
عل    وم الق    رآن للس    يوطي  : اإلتق    ان يفل    ذكرت املس    بحات والء، وأخ    رت ط    س ع    ن القص    ص. انظ    ر
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اب هذا ، ورفع أصحعالقات الرقمية يف القرآن الكرمياألخرية اجتاه لدراسة ال العقودبرز يف لقد 
كثري ل" واقرتنت جهودهم البحثية ونتائجهم املرتتبة عليها بااالجتاه راية ما يسمونه "علم اإلعجاز العددي

 "عالقات الرقمية يف القرآن الكرميال "علماجتاه ينفي وجود  ذلك على إثر، فنشأ من التكلف والتعسف
َنُد إليه يف ذلك من باب اللطائف والنكات  وعلماءالسلف أئمة ويعترب أن ما نُقل عن  التفسري مما ُيْست َ

  . ال كمكن أن تكون من مت ن العلماليت
العددي  يلقرآنااإلجعاز  هذه الدراسة اليت جعلتها بعنوان "جاءت  ويف ضوء هذا اخلالف

وأدلة القائل ن به، وتتبعت واستنبطت كل ونشأته، بينت فيها مدلول اإلعجاز العددي،  وقد "في الميزان
 . به ما كمكن أن يكون حجًجا لتهافت القول
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Kur'an'ın Sayısal İcazı Meselesi 
 

Öz 
Son zamanlarda "sayısal icaz" adı altında Kur'an-ı Kerim'deki sayılarla 

ilgili çalışmalar yapma eğilimi yaygınlaşmaya başladı. Bu yönelişteki çalışmalar ve 
ortaya koydukları sonuçlar pek çok zorlamalar barındırmaktadır. Bu sebeple 
Kur'an'da böyle bir olgunun bulunmadığını ileri süren karşı bir eğilim ortaya çıktı 
ve bu mevzuda seleften ve tefsir alimlerinden nakledilen bilgilerin "nükte" 
kabilinden şeyler olfuğunu ve gerçek ilimle ilgisinin olmadığını dile getirdi. İşte bu 
çalışma, iki eğilim arasında olması gerekenin ne olduğunu belirlemek maksadıyla 
ele alınmış olup "sayısal icaz" kavramını, ortaya çıkışı ve ilgili görüşler açısından 
analiz etmekte ve bu anlayışın tutarsızlığını ortaya koymaktadır. 
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Numerical Miracle of The Quran in Scale 
 

Abstract 
Over the last decades, there has been a trend to study the numerical 

relationship in the Noble Qur’an. The scholars studying this area called it “The 
science of numerical miracle of the Holy Qur’an”.  However, many of the research 
efforts and its subsequent results of this subject seem to have some elements of 
affectation and arbitrariness. Hence, other authors took the opposite direction and 
denied such numerical relationships in the Noble Qur’an. They consider what has 
been reliably reported in this area by ancestors and prominent Interpreters as 
subtleties and tips, outside the scientific core.In view of this dispute, I wrote this 
paper with the title: “The numerical miracle in balance”.  In this study, I elaborated 
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النقل املتواتر ألنه يتعارض مع  ؛السكوت جعنهال يمكن هذا هزل و 
 . احملققةدلة األ، و املصدقةخبار ، كما تنقضه األللمصحف الشريف

، مث نزل القرآن مجلة إىل مساء الدنيااهلل عز وجل أ": قال أبو بكر األنباري
يف عشرين سنة، وكانت السورة تنزل يف أمر  صلى اهلل عليه وسلمعلى رسول اهلل  قَ ر  ف ُ 

 صلى اهلل عليه وسلماهلل  رسولَ  جربيلُ  فُ وق  ، ويُ ة جوابًا ملستخرب يسأل، واآلييدث
فاتساق السور كاتساق اآليات واحلروف، فكله عن حممد  ..على موضع السورة واآلية

م أخرى ، أو قدَّ سورة مقدمة رَ خَّ ، فمن أَ ن رب العامل نبي ن عليه السالم عخات الن
، وال حجة على أهل احلروف والكلمات رَ ي َّ ، وغَ ات؛ فهو كمن أفسد نظم اآليمؤخرة

صلى اهلل ، واألنعام نزلت قبل البقرة؛ ألن رسول اهلل حلق يف تقدمي البقرة على األنعاما
 .(12)  "عنه هذا الرتتيب ذَ خ  أُ  عليه وسلم

أن السور   بسبب جهله بعلم العدد   لقائل ن باإلعجاز العددي يقرر وبعض ا
أربع  ، وأن السور اليت عدد آياهتا فرديسورةاليت عدد آياهتا زوجي عددها ستون 

سورة رقمها يف اليت عدد آياهتا زوجي تنقسم إىل ثالث ن  ، وأن السورسورةوَخسون 
، وأن السور اليت ملصحف فرديا ، وثالث ن سورة ترتيبها يفترتيب املصحف زوجي

، وسبع ترتيبها زوجي ، فسبع وعشرون منهاآياهتا فردي تنقسم كذلك بالتساويعدد 
  .وعشرون ترتيبها فردي

القرآن الكرمي فيه  سورُ  مُ سَّ قَ ؛ حيث ت ُ أن هذا الرتتيب الفت لالنتباه رُ قر  ويُ 
كالمها زوجًيا أو   أن يكون، أي متماثلة يف الرتتيب وعدد اآليات : سورإىل قسم ن

، ا وَخس ن سورةسبعً ، ويشكل كل قسم من هذين القسم ن وسور غري متماثلة ،فرديًا
، ويف حال مجع عدد آيات السور املتماثلة مع نصف عدد سور القرآن الكرميأي 

                                                
ْثَل ذل ك، اآْليَُة َواآْليَ َتان   : ترتي ب ، ق ال اب ن احلص ارالقرآني ةونف س األم ر ينطب ق عل ى الس ور . .فيقول م 

يق ول: ض عوا  ص لى اهلل علي ه وس لمك ان رس ول اهلل    ،السور ووض ع اآلي ات مواض عها إمن ا ك ان ب الوحي
ص لى اهلل رس ول ال. وقد حص ل اليق  ن م ن النق ل املت واتر هب ذا الرتتي ب م ن ت الوة  موضع كذاآية كذا يف

ه ت  وقيفي ك  ون عل  ى أن   ومم  ا ي  دل.. الص  حابة عل  ى وض  عه هك  ذا يف املص  حفومم  ا أمج  ع  علي  ه وس  لم
مل ترت  ب املس  بحات والء، ب  ل فص  ل ب   ن س  ورها، وفص  ل ب   ن ، و احل  واميم رتب  ت والء، وك  ذا الطواس   ن

ا؛ ، ول   و ك  ان الرتتي   ب اجتهاديً   م   ع أهن  ا أقص   ر منهم  ا، النم   لوطس  م القص   ص بط  س ، لش   عراءطس  م ا
عل    وم الق    رآن للس    يوطي  : اإلتق    ان يفل    ذكرت املس    بحات والء، وأخ    رت ط    س ع    ن القص    ص. انظ    ر
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، وهو جمموع ا وثالث ناجملموع ستة آالف ومئت ن وست   أرقام ترتيب السور يكون
السور غري املتماثلة مع أرقام ترتيبها يكون  حال مجع عدد آيات، ويف القرآنيةاآليات 

ع أرقام ترتيب سور القرآن وهو جممو  ،ا وَخس ناجملموع ستة آالف وَخسمائة وَخسً 
 . رقم السورة القرآنية وعدد آياهتاوهذا يثبت وجود عالقة ب ن  ..الكرمي

 مق املسألة: حىت ندرك عفقال، وعلق عليه وقد نقل هذا الكالم مؤلف آخر
ومثان ن  امائت ن وَخسً عددها صبح يحبيث ، بإنقاص آية واحدة من سورة البقرةنقوم 

َخًسا  ستكونأن السور الفردية  ، مما يعيناآلياتالسورة فردية  تكون، وبالتايل آية
. .س ن سورة، وعندها ينهار كل شيء، والسور الزوجية تسًعا وَخوَخس ن سورة

ة تؤكد أن ترتيب السور وعدد اآليات هو وحي من اهلل الدراس وخلص إىل أن هذه
 . احلكيم العزيز

 عليه اهنيار فكرته واقع بَ تَّ رَ وَ  االفرتاض الذي افرتضه الكاتبُ أن  العجيبو 
سب املذهب املدين سورة البقرة مائتان وَخس ومثانون آية ح ، فإن عدد آياتفعاًل 

ومائتان وسبع  ،املذهب الكويفآية حسب  ، ومائتان وست ومثانونواملكي والشامي
ي وحالكرمي .. فهل هذا ينقض حقيقة أن القرآن ذهب البصريون آية حسب املنومثا

؟! ل فكرة اإلعجاز العددي من أساسها، ب، أم ينقض فكرة هذا املؤلفتعاىلمن اهلل 
(13) .   

 حاةال: ضعف  زثزني  
س توى البين ات ق ى إىل مباإلعجاز العددي يستندون إىل حج ج ال تر  القائلون

 .ال كمكن الطعن فيها أو احلقائق اليت، املسلم هبا
فظ من القول يف تفسريه إال الناظر يف القرآن الكرمي جيب أن يتحمعلوم أن و 

م بالقرآن الكرمي هو اهلل عز ، واملتكله املفسر بيان منه ملراد املتكلم؛ ألن ما يقولببينة
َا َحرََّم َريب َ ، قال تعاىلببينةألحد أن يتصدى لبيانه إال  ، وال جيوزوجل : ُقْل إ منَّ

مْثَ َواْلبَ ْغَي ب َغرْي  احلَْق  َوأَن ُتْشر ُكوْا ب الّله  َما ملَْ يُ ن َ  َها َوَما بََطَن َواإل  ن ْ َش َما َظَهَر م  ز ْل اْلَفَواح 
 [99 :]األعراف .َلى الّله  َما اَل تَ ْعَلُمونَ ب ه  ُسْلطَاناً َوأَن تَ ُقوُلوْا عَ 

قال:  صلى اهلل عليه وسلمجندب رضي اهلل عنه أن رسول اهلل  وقد روى

                                                
ني  ة لععج  از يف الق  رآن ص أحب  اث الن  دوة الثا ،إلعج  از الع  ددي لل  دكتور أمح  د ش كري: مقول  ة اانظ ر ((13

992-997. 
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اب هذا ، ورفع أصحعالقات الرقمية يف القرآن الكرمياألخرية اجتاه لدراسة ال العقودبرز يف لقد 
كثري ل" واقرتنت جهودهم البحثية ونتائجهم املرتتبة عليها بااالجتاه راية ما يسمونه "علم اإلعجاز العددي

 "عالقات الرقمية يف القرآن الكرميال "علماجتاه ينفي وجود  ذلك على إثر، فنشأ من التكلف والتعسف
َنُد إليه يف ذلك من باب اللطائف والنكات  وعلماءالسلف أئمة ويعترب أن ما نُقل عن  التفسري مما ُيْست َ

  . ال كمكن أن تكون من مت ن العلماليت
العددي  يلقرآنااإلجعاز  هذه الدراسة اليت جعلتها بعنوان "جاءت  ويف ضوء هذا اخلالف

وأدلة القائل ن به، وتتبعت واستنبطت كل ونشأته، بينت فيها مدلول اإلعجاز العددي،  وقد "في الميزان
 . به ما كمكن أن يكون حجًجا لتهافت القول
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Kur'an'ın Sayısal İcazı Meselesi 
 

Öz 
Son zamanlarda "sayısal icaz" adı altında Kur'an-ı Kerim'deki sayılarla 

ilgili çalışmalar yapma eğilimi yaygınlaşmaya başladı. Bu yönelişteki çalışmalar ve 
ortaya koydukları sonuçlar pek çok zorlamalar barındırmaktadır. Bu sebeple 
Kur'an'da böyle bir olgunun bulunmadığını ileri süren karşı bir eğilim ortaya çıktı 
ve bu mevzuda seleften ve tefsir alimlerinden nakledilen bilgilerin "nükte" 
kabilinden şeyler olfuğunu ve gerçek ilimle ilgisinin olmadığını dile getirdi. İşte bu 
çalışma, iki eğilim arasında olması gerekenin ne olduğunu belirlemek maksadıyla 
ele alınmış olup "sayısal icaz" kavramını, ortaya çıkışı ve ilgili görüşler açısından 
analiz etmekte ve bu anlayışın tutarsızlığını ortaya koymaktadır. 
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Abstract 
Over the last decades, there has been a trend to study the numerical 

relationship in the Noble Qur’an. The scholars studying this area called it “The 
science of numerical miracle of the Holy Qur’an”.  However, many of the research 
efforts and its subsequent results of this subject seem to have some elements of 
affectation and arbitrariness. Hence, other authors took the opposite direction and 
denied such numerical relationships in the Noble Qur’an. They consider what has 
been reliably reported in this area by ancestors and prominent Interpreters as 
subtleties and tips, outside the scientific core.In view of this dispute, I wrote this 
paper with the title: “The numerical miracle in balance”.  In this study, I elaborated 
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، وهو جمموع ا وثالث ناجملموع ستة آالف ومئت ن وست   أرقام ترتيب السور يكون
السور غري املتماثلة مع أرقام ترتيبها يكون  حال مجع عدد آيات، ويف القرآنيةاآليات 

ع أرقام ترتيب سور القرآن وهو جممو  ،ا وَخس ناجملموع ستة آالف وَخسمائة وَخسً 
 . رقم السورة القرآنية وعدد آياهتاوهذا يثبت وجود عالقة ب ن  ..الكرمي

 مق املسألة: حىت ندرك عفقال، وعلق عليه وقد نقل هذا الكالم مؤلف آخر
ومثان ن  امائت ن وَخسً عددها صبح يحبيث ، بإنقاص آية واحدة من سورة البقرةنقوم 

َخًسا  ستكونأن السور الفردية  ، مما يعيناآلياتالسورة فردية  تكون، وبالتايل آية
. .س ن سورة، وعندها ينهار كل شيء، والسور الزوجية تسًعا وَخوَخس ن سورة

ة تؤكد أن ترتيب السور وعدد اآليات هو وحي من اهلل الدراس وخلص إىل أن هذه
 . احلكيم العزيز

 عليه اهنيار فكرته واقع بَ تَّ رَ وَ  االفرتاض الذي افرتضه الكاتبُ أن  العجيبو 
سب املذهب املدين سورة البقرة مائتان وَخس ومثانون آية ح ، فإن عدد آياتفعاًل 

ومائتان وسبع  ،املذهب الكويفآية حسب  ، ومائتان وست ومثانونواملكي والشامي
ي وحالكرمي .. فهل هذا ينقض حقيقة أن القرآن ذهب البصريون آية حسب املنومثا

؟! ل فكرة اإلعجاز العددي من أساسها، ب، أم ينقض فكرة هذا املؤلفتعاىلمن اهلل 
(13) .   

 حاةال: ضعف  زثزني  
س توى البين ات ق ى إىل مباإلعجاز العددي يستندون إىل حج ج ال تر  القائلون

 .ال كمكن الطعن فيها أو احلقائق اليت، املسلم هبا
فظ من القول يف تفسريه إال الناظر يف القرآن الكرمي جيب أن يتحمعلوم أن و 

م بالقرآن الكرمي هو اهلل عز ، واملتكله املفسر بيان منه ملراد املتكلم؛ ألن ما يقولببينة
َا َحرََّم َريب َ ، قال تعاىلببينةألحد أن يتصدى لبيانه إال  ، وال جيوزوجل : ُقْل إ منَّ

مْثَ َواْلبَ ْغَي ب َغرْي  احلَْق  َوأَن ُتْشر ُكوْا ب الّله  َما ملَْ يُ ن َ  َها َوَما بََطَن َواإل  ن ْ َش َما َظَهَر م  ز ْل اْلَفَواح 
 [99 :]األعراف .َلى الّله  َما اَل تَ ْعَلُمونَ ب ه  ُسْلطَاناً َوأَن تَ ُقوُلوْا عَ 

قال:  صلى اهلل عليه وسلمجندب رضي اهلل عنه أن رسول اهلل  وقد روى
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992-997. 

، وهو جمموع ا وثالث ناجملموع ستة آالف ومئت ن وست   أرقام ترتيب السور يكون
السور غري املتماثلة مع أرقام ترتيبها يكون  حال مجع عدد آيات، ويف القرآنيةاآليات 

ع أرقام ترتيب سور القرآن وهو جممو  ،ا وَخس ناجملموع ستة آالف وَخسمائة وَخسً 
 . رقم السورة القرآنية وعدد آياهتاوهذا يثبت وجود عالقة ب ن  ..الكرمي

 مق املسألة: حىت ندرك عفقال، وعلق عليه وقد نقل هذا الكالم مؤلف آخر
ومثان ن  امائت ن وَخسً عددها صبح يحبيث ، بإنقاص آية واحدة من سورة البقرةنقوم 

َخًسا  ستكونأن السور الفردية  ، مما يعيناآلياتالسورة فردية  تكون، وبالتايل آية
. .س ن سورة، وعندها ينهار كل شيء، والسور الزوجية تسًعا وَخوَخس ن سورة

ة تؤكد أن ترتيب السور وعدد اآليات هو وحي من اهلل الدراس وخلص إىل أن هذه
 . احلكيم العزيز

 عليه اهنيار فكرته واقع بَ تَّ رَ وَ  االفرتاض الذي افرتضه الكاتبُ أن  العجيبو 
سب املذهب املدين سورة البقرة مائتان وَخس ومثانون آية ح ، فإن عدد آياتفعاًل 
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  .(14)" فقد أخطأ ؛فأصاب، من قال يف القرآن برأيه"
ألنه قد تكلف ما ؛ أنه قد أصاب املعىن يف نفس األمروإمنا كان كذلك مع 

الكرمي  يف القرآنقال  ، بلمل يأت األمر من بابهو ، ال علم له به، وسلك غري ما أمر به
وعليهما يمل  ..، وكالمها مذموماهلوىعن املنبثق ، أو اجلهلبرأيه الناشئ عن 

 .قدام على تفسري كتاب اهلل عز وجلأمر اإلالصاحل استعظام السلف 
]عبس:  .: َوَفاك َهًة َوأَبّاً تعاىل اهلل فقد سئل أبو بكر رضي اهلل عنه عن قول

تعاىل ما ال  إذا أنا قلت يف كتاب اهلل ، وأي أرض تقلينفقال: أي مساء تظلين [91
تعاىل. وقال عبيد اهلل بن  ا هو الروايُة عن اهللمناتقوا التفسري؛ فإ: وقال مسروق. أعلم؟
وإهنم ليعظمون القول يف التفسري، منهم سامل بن عبد  لقد أدركت فقهاء املدينة: عمر

  .(15) ، ونافعاهلل، والقاسم بن حممد، وسعيد بن املسيب

، والبينة ال ل يف كتاب اهلل عز وجل إال ببينةجيب التحفظ من القو ذا هلو 
ناس يف العلم هبا على ثالث ، والوات اليت يتاج إليها يف التفسريتتأتى إال باألد

 (16) :طبقات
عنهم، تعاىل ؛ كالصحابة رضي اهلل : من بلغ يف ذلك مبلغ الراسخ ناألولى

التحفظ واهليبة واخلوف من اهلجوم، ع التوقي و ، وهؤالء قالوا موالتابع ن، ومن يليهم
 . فنحن أوىل بذلك منهم

؛ فهذا ال وال داناهم ،مبلغ هؤالء: من علم من نفسه أنه مل يبلغ الثزنية
 . إشكال يف َترمي ذلك عليهخالف وال 

أو ظن ذلك يف بعض علومه  ،ن شك يف بلوغه مبلغ أهل االجتهاد: مالثزلثة
  .خل َتت حكم املنع؛ فهذا أيًضا دادون بعض

 باإلعجاز العددي سريى جرأة يفكل من يراجع دعاوى ونتائج القائل ن و 
 .بل خطًأ فيهابيناهتا، ، وضعًفا يف الدعاوىهذه 

وقد ناقشت منذ سنوات رسالة ماجستري تتعلق باإلعجاز العددي يف جامعة 
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 ملخص

اب هذا ، ورفع أصحعالقات الرقمية يف القرآن الكرمياألخرية اجتاه لدراسة ال العقودبرز يف لقد 
كثري ل" واقرتنت جهودهم البحثية ونتائجهم املرتتبة عليها بااالجتاه راية ما يسمونه "علم اإلعجاز العددي

 "عالقات الرقمية يف القرآن الكرميال "علماجتاه ينفي وجود  ذلك على إثر، فنشأ من التكلف والتعسف
َنُد إليه يف ذلك من باب اللطائف والنكات  وعلماءالسلف أئمة ويعترب أن ما نُقل عن  التفسري مما ُيْست َ

  . ال كمكن أن تكون من مت ن العلماليت
العددي  يلقرآنااإلجعاز  هذه الدراسة اليت جعلتها بعنوان "جاءت  ويف ضوء هذا اخلالف

وأدلة القائل ن به، وتتبعت واستنبطت كل ونشأته، بينت فيها مدلول اإلعجاز العددي،  وقد "في الميزان
 . به ما كمكن أن يكون حجًجا لتهافت القول

  علم، اإلسالم: القرآن، املعجزة، اإلعجاز، العدد، الرقم، التفسري، الكلمزت مفتزحية 
 

Kur'an'ın Sayısal İcazı Meselesi 
 

Öz 
Son zamanlarda "sayısal icaz" adı altında Kur'an-ı Kerim'deki sayılarla 

ilgili çalışmalar yapma eğilimi yaygınlaşmaya başladı. Bu yönelişteki çalışmalar ve 
ortaya koydukları sonuçlar pek çok zorlamalar barındırmaktadır. Bu sebeple 
Kur'an'da böyle bir olgunun bulunmadığını ileri süren karşı bir eğilim ortaya çıktı 
ve bu mevzuda seleften ve tefsir alimlerinden nakledilen bilgilerin "nükte" 
kabilinden şeyler olfuğunu ve gerçek ilimle ilgisinin olmadığını dile getirdi. İşte bu 
çalışma, iki eğilim arasında olması gerekenin ne olduğunu belirlemek maksadıyla 
ele alınmış olup "sayısal icaz" kavramını, ortaya çıkışı ve ilgili görüşler açısından 
analiz etmekte ve bu anlayışın tutarsızlığını ortaya koymaktadır. 

 
Anahtar Kelimeler: Kur'an, mucize, icaz, sayı, rakam, tefsir, bilim, İslam 
 

Numerical Miracle of The Quran in Scale 
 

Abstract 
Over the last decades, there has been a trend to study the numerical 

relationship in the Noble Qur’an. The scholars studying this area called it “The 
science of numerical miracle of the Holy Qur’an”.  However, many of the research 
efforts and its subsequent results of this subject seem to have some elements of 
affectation and arbitrariness. Hence, other authors took the opposite direction and 
denied such numerical relationships in the Noble Qur’an. They consider what has 
been reliably reported in this area by ancestors and prominent Interpreters as 
subtleties and tips, outside the scientific core.In view of this dispute, I wrote this 
paper with the title: “The numerical miracle in balance”.  In this study, I elaborated 
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 .قدام على تفسري كتاب اهلل عز وجلأمر اإلالصاحل استعظام السلف 
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  .(15) ، ونافعاهلل، والقاسم بن حممد، وسعيد بن املسيب

، والبينة ال ل يف كتاب اهلل عز وجل إال ببينةجيب التحفظ من القو ذا هلو 
ناس يف العلم هبا على ثالث ، والوات اليت يتاج إليها يف التفسريتتأتى إال باألد

 (16) :طبقات
عنهم، تعاىل ؛ كالصحابة رضي اهلل : من بلغ يف ذلك مبلغ الراسخ ناألولى

التحفظ واهليبة واخلوف من اهلجوم، ع التوقي و ، وهؤالء قالوا موالتابع ن، ومن يليهم
 . فنحن أوىل بذلك منهم

؛ فهذا ال وال داناهم ،مبلغ هؤالء: من علم من نفسه أنه مل يبلغ الثزنية
 . إشكال يف َترمي ذلك عليهخالف وال 

أو ظن ذلك يف بعض علومه  ،ن شك يف بلوغه مبلغ أهل االجتهاد: مالثزلثة
  .خل َتت حكم املنع؛ فهذا أيًضا دادون بعض

 باإلعجاز العددي سريى جرأة يفكل من يراجع دعاوى ونتائج القائل ن و 
 .بل خطًأ فيهابيناهتا، ، وضعًفا يف الدعاوىهذه 

وقد ناقشت منذ سنوات رسالة ماجستري تتعلق باإلعجاز العددي يف جامعة 
هلذه النظرية، إال الشارقة يف دولة اإلمارات العربية املتحدة، وكانت صاحبتها مؤيدة 

                                                
: وق د تكل  م بع  ض وق  ال (6316) 1/644 ، ب اب م  ا ج اء يف ال  ذي يفس ر الق  رآن برأي هأخرج ه الرتم  ذي (14)

 أهل احلديث يف سهيل بن حزم.
 .7-1/2: تفسري القرآن العظيم البن كثري انظر (15)

 .9/069 املوافقات للشاطيب :نظرا (16)
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اب هذا ، ورفع أصحعالقات الرقمية يف القرآن الكرمياألخرية اجتاه لدراسة ال العقودبرز يف لقد 
كثري ل" واقرتنت جهودهم البحثية ونتائجهم املرتتبة عليها بااالجتاه راية ما يسمونه "علم اإلعجاز العددي

 "عالقات الرقمية يف القرآن الكرميال "علماجتاه ينفي وجود  ذلك على إثر، فنشأ من التكلف والتعسف
َنُد إليه يف ذلك من باب اللطائف والنكات  وعلماءالسلف أئمة ويعترب أن ما نُقل عن  التفسري مما ُيْست َ

  . ال كمكن أن تكون من مت ن العلماليت
العددي  يلقرآنااإلجعاز  هذه الدراسة اليت جعلتها بعنوان "جاءت  ويف ضوء هذا اخلالف

وأدلة القائل ن به، وتتبعت واستنبطت كل ونشأته، بينت فيها مدلول اإلعجاز العددي،  وقد "في الميزان
 . به ما كمكن أن يكون حجًجا لتهافت القول

  علم، اإلسالم: القرآن، املعجزة، اإلعجاز، العدد، الرقم، التفسري، الكلمزت مفتزحية 
 

Kur'an'ın Sayısal İcazı Meselesi 
 

Öz 
Son zamanlarda "sayısal icaz" adı altında Kur'an-ı Kerim'deki sayılarla 

ilgili çalışmalar yapma eğilimi yaygınlaşmaya başladı. Bu yönelişteki çalışmalar ve 
ortaya koydukları sonuçlar pek çok zorlamalar barındırmaktadır. Bu sebeple 
Kur'an'da böyle bir olgunun bulunmadığını ileri süren karşı bir eğilim ortaya çıktı 
ve bu mevzuda seleften ve tefsir alimlerinden nakledilen bilgilerin "nükte" 
kabilinden şeyler olfuğunu ve gerçek ilimle ilgisinin olmadığını dile getirdi. İşte bu 
çalışma, iki eğilim arasında olması gerekenin ne olduğunu belirlemek maksadıyla 
ele alınmış olup "sayısal icaz" kavramını, ortaya çıkışı ve ilgili görüşler açısından 
analiz etmekte ve bu anlayışın tutarsızlığını ortaya koymaktadır. 
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Numerical Miracle of The Quran in Scale 
 

Abstract 
Over the last decades, there has been a trend to study the numerical 

relationship in the Noble Qur’an. The scholars studying this area called it “The 
science of numerical miracle of the Holy Qur’an”.  However, many of the research 
efforts and its subsequent results of this subject seem to have some elements of 
affectation and arbitrariness. Hence, other authors took the opposite direction and 
denied such numerical relationships in the Noble Qur’an. They consider what has 
been reliably reported in this area by ancestors and prominent Interpreters as 
subtleties and tips, outside the scientific core.In view of this dispute, I wrote this 
paper with the title: “The numerical miracle in balance”.  In this study, I elaborated 
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 –أهنا مل تستطع أن تقدم حجة دامغة على هذا التأييد يف مقابل ما تضمنته رسالتها 
من دالئل وبينات توهن من شأن هذه النظرية، بل تنسفها من  -عن غري قصد منها 

 أساسها. 
، حيث مهندسة جزائريةبه قامت  ى جهد طيبلقد وقفت عكما أنين 

بنص  من أنه ال كمكن لبشر أن يأيت القائل ن باإلعجاز العدديأحد ما ادعاه فَ نََّدْت 
ا النص مع حروف ألقابه أو ، ويرتب حروف امسه هو يف هذأديب يعرب فيه عن نفسه

  .حروف امسه نُ و  كَ حبيث تأيت مجيعها من مضاعفات الرقم الذي يُ ، أمسائه
، مسهطبقت نظرية هذا الكاتب على ا وما فعلته هذه املهندسة أهنا قد

بذلك ، لتصل قة مجعها وقسمتهاواستخدمت نفس منهجه يف حساب احلروف وطري
الثي يف اسم الكاتب مع ، ووجود تناسق ثوجود تناسق ثالثي يف اسم الكاتب إىل

ي وتناسق ثالث ،ميالده ورقم هاتفه وعنوان كتابه ، وتناسق ثالثي يف تاريخمسقط رأسه
، وتناسق ثالثي ائزة ديب الدولية للقرآن الكرميج، وهي يف اسم اهليئة اليت قامت بنشره

، وتناسق ثالثي يف الشيخ حممد بن راشد آل مكتوميف اسم اإلمارة واسم حاكمها 
ها أهنا ا منالكتاب ظن   ةعاع حروف اجلائزة على اسم الشيخة اليت تكفلت بطبز  وَ ت َ 

ى نص شعري عل املهندسة نفس منهج الرجلكما طبقت   ..تقدم خدمة للقرآن الكرمي
ت فيها التناسقات السباعية، بعد أن اعتربت واو العطف  ، بينمكون من ثالثة أبيات

 . (17)، وأوردت قرابة أربع ن عملية حسابية كلها من مضاعفات الرقم سبعة كلمة
، وما يروج له يف مقاالته ال ما أورده الرجل يف كتابه األمر الذي يؤكد أن

اليت احلقائق  و، أهبا يف سلم مستوى البينات املسلم كمكن أن يرقي إىل الدرجة األوىل
 أن درجات هذا السلم ألف درجة. هذا إن فرضنا.. ال كمكن الطعن فيها

 : التعسف والتكلف ثزلث ز
التعويل يف إثبات نظرية اإلعجاز العددي على اشتمال القرآن الكرمي على 

قام الصحيحة وكسورها مع ، واألر ، وآيات املواريثألفاظ اإلحصاء واحلساب والعدّ 
 ذكر ألفاظ املقاييس والوحدات وألفاظ العمليات احلسابية كالطرح والقسمة ينطوي

عىن ورودها يتعلق مبمن  ؛ ألن املقصد األصليعلى قدر كبري من التعسف والتكلف
                                                

، ي يف اس  م امل دعو عب  د ال دائم كحي  ل، البن  اء الرقم د األرق  ام ب بطالن اإلعج  از الرقم ي: مل  ا تش هانظ ر (17)
ة، ، وردي ة دحوم ان احلس نية اجلزائري ز الرقم ي املزع وموإمالء ما من به العليم الغف ور م ن بط الن اإلعج ا

 .، األردندار الفاروق، عمان
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، وليس الرقم أو الصيغة العددية مقصودة لذاهتا من معاين السياق الذي تضمنها
(18). 

يف  منظومات رقمية  افليس ألحد أن يقوم بإدخاهل ؛ةمقصود أهنافرضنا ولو 
، عايري من وضعه إلثبات أمور غيبية، كعمر األمة، أو زوال دولة، أو غري ذلكختضع مل

 . ثابتة ودقيقةملعايري علمية  خصوًصا إذا مل ختضع عملية العد  
ّد، وآيات القرآن الكرمي على ألفاظ اإلحصاء، واحلساب، والعاشتمال ثم إن 

املواريث، واألرقام الصحيحة وكسورها، مع ذكره أللفاظ املقاييس، والوحدات، وألفاظ 
ض فيها عن الساحة اليت خيو  كل البعد، كالطرح والقسمة بعيد  العمليات احلسابية

، إذ ال كمكن التأصيل للعمليات احلسابية املعقدة اليت اإلعجازذا الوجه من القائلون هب
 .عقيد فيها، وال إعجاز يف جمرد ذكرهاهذه األمور اليت ال ت يوردوهنا مبثل

القائل ن  يقوم بعضأن  أبل اخلط ،التعسف والتكلفأهم مظاهر ومن 
، كما يف إذا كانت مرسومة على صورة الياء األلف ياءً حرف  بعد  اإلعجاز العددي ب
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ى اختالف الرسم باختالف راعهذا يتعارض مع رسم املصحف الذي و 
أو ختلف يف مصحف واحد غري ممكن إال بإعادة الكلمة مرت ن ؛ ألن مجع املالقراءات

يف كل مصحف  اءتجحبيث  هلذا ت تفريقهاو ، ، ويف ذلك ما فيه من التخليطأكثر
الذي ت نسخه يف عهد الذي سريسل إليه املصحف قراءة أهل البلد ل ناسبامل فقو 

  .اخلليفة عثمان بن عفان رضي اهلل عنه
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اب هذا ، ورفع أصحعالقات الرقمية يف القرآن الكرمياألخرية اجتاه لدراسة ال العقودبرز يف لقد 
كثري ل" واقرتنت جهودهم البحثية ونتائجهم املرتتبة عليها بااالجتاه راية ما يسمونه "علم اإلعجاز العددي

 "عالقات الرقمية يف القرآن الكرميال "علماجتاه ينفي وجود  ذلك على إثر، فنشأ من التكلف والتعسف
َنُد إليه يف ذلك من باب اللطائف والنكات  وعلماءالسلف أئمة ويعترب أن ما نُقل عن  التفسري مما ُيْست َ

  . ال كمكن أن تكون من مت ن العلماليت
العددي  يلقرآنااإلجعاز  هذه الدراسة اليت جعلتها بعنوان "جاءت  ويف ضوء هذا اخلالف

وأدلة القائل ن به، وتتبعت واستنبطت كل ونشأته، بينت فيها مدلول اإلعجاز العددي،  وقد "في الميزان
 . به ما كمكن أن يكون حجًجا لتهافت القول

  علم، اإلسالم: القرآن، املعجزة، اإلعجاز، العدد، الرقم، التفسري، الكلمزت مفتزحية 
 

Kur'an'ın Sayısal İcazı Meselesi 
 

Öz 
Son zamanlarda "sayısal icaz" adı altında Kur'an-ı Kerim'deki sayılarla 

ilgili çalışmalar yapma eğilimi yaygınlaşmaya başladı. Bu yönelişteki çalışmalar ve 
ortaya koydukları sonuçlar pek çok zorlamalar barındırmaktadır. Bu sebeple 
Kur'an'da böyle bir olgunun bulunmadığını ileri süren karşı bir eğilim ortaya çıktı 
ve bu mevzuda seleften ve tefsir alimlerinden nakledilen bilgilerin "nükte" 
kabilinden şeyler olfuğunu ve gerçek ilimle ilgisinin olmadığını dile getirdi. İşte bu 
çalışma, iki eğilim arasında olması gerekenin ne olduğunu belirlemek maksadıyla 
ele alınmış olup "sayısal icaz" kavramını, ortaya çıkışı ve ilgili görüşler açısından 
analiz etmekte ve bu anlayışın tutarsızlığını ortaya koymaktadır. 
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Numerical Miracle of The Quran in Scale 
 

Abstract 
Over the last decades, there has been a trend to study the numerical 

relationship in the Noble Qur’an. The scholars studying this area called it “The 
science of numerical miracle of the Holy Qur’an”.  However, many of the research 
efforts and its subsequent results of this subject seem to have some elements of 
affectation and arbitrariness. Hence, other authors took the opposite direction and 
denied such numerical relationships in the Noble Qur’an. They consider what has 
been reliably reported in this area by ancestors and prominent Interpreters as 
subtleties and tips, outside the scientific core.In view of this dispute, I wrote this 
paper with the title: “The numerical miracle in balance”.  In this study, I elaborated 
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، نافعاألئمة فًقا لقراءة و ؛ يف املصحف املدين والشامي باأللفمست رُ بينما 
  .باهلمزةوابن عامر ، جعفر وأيب

بالواو فقط،  هذه الكلمة على عدّ ل النتائج اليت ترتتب كوهذا يعين بطالن  
  .باأللف فقط يف سورة البقرةعدها أو 

 ها بعضهماليت كمكن أن يرتبالنتائج العمليات و البطالن على كل هذا وينطبق 
َوَسار ُعوْا إ ىَل َمْغف رٍَة م ن : ز وجل عاهلل قولدوهنا يف القراءة من بالواو أو القراءة على 

ْت ل ْلُمتَّق  نَ رَّب ُكْم َوَجنٍَّة َعْرُضَها السََّماَواُت َواألَ   [199]آل عمران:  .ْرُض أُع دَّ
رمست بغري واو يف ، بينما بالواو يف سائر املصاحف "َوَسار ُعواْ " مسترُ قد ف
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اب هذا ، ورفع أصحعالقات الرقمية يف القرآن الكرمياألخرية اجتاه لدراسة ال العقودبرز يف لقد 
كثري ل" واقرتنت جهودهم البحثية ونتائجهم املرتتبة عليها بااالجتاه راية ما يسمونه "علم اإلعجاز العددي

 "عالقات الرقمية يف القرآن الكرميال "علماجتاه ينفي وجود  ذلك على إثر، فنشأ من التكلف والتعسف
َنُد إليه يف ذلك من باب اللطائف والنكات  وعلماءالسلف أئمة ويعترب أن ما نُقل عن  التفسري مما ُيْست َ

  . ال كمكن أن تكون من مت ن العلماليت
العددي  يلقرآنااإلجعاز  هذه الدراسة اليت جعلتها بعنوان "جاءت  ويف ضوء هذا اخلالف

وأدلة القائل ن به، وتتبعت واستنبطت كل ونشأته، بينت فيها مدلول اإلعجاز العددي،  وقد "في الميزان
 . به ما كمكن أن يكون حجًجا لتهافت القول

  علم، اإلسالم: القرآن، املعجزة، اإلعجاز، العدد، الرقم، التفسري، الكلمزت مفتزحية 
 

Kur'an'ın Sayısal İcazı Meselesi 
 

Öz 
Son zamanlarda "sayısal icaz" adı altında Kur'an-ı Kerim'deki sayılarla 

ilgili çalışmalar yapma eğilimi yaygınlaşmaya başladı. Bu yönelişteki çalışmalar ve 
ortaya koydukları sonuçlar pek çok zorlamalar barındırmaktadır. Bu sebeple 
Kur'an'da böyle bir olgunun bulunmadığını ileri süren karşı bir eğilim ortaya çıktı 
ve bu mevzuda seleften ve tefsir alimlerinden nakledilen bilgilerin "nükte" 
kabilinden şeyler olfuğunu ve gerçek ilimle ilgisinin olmadığını dile getirdi. İşte bu 
çalışma, iki eğilim arasında olması gerekenin ne olduğunu belirlemek maksadıyla 
ele alınmış olup "sayısal icaz" kavramını, ortaya çıkışı ve ilgili görüşler açısından 
analiz etmekte ve bu anlayışın tutarsızlığını ortaya koymaktadır. 

 
Anahtar Kelimeler: Kur'an, mucize, icaz, sayı, rakam, tefsir, bilim, İslam 
 

Numerical Miracle of The Quran in Scale 
 

Abstract 
Over the last decades, there has been a trend to study the numerical 

relationship in the Noble Qur’an. The scholars studying this area called it “The 
science of numerical miracle of the Holy Qur’an”.  However, many of the research 
efforts and its subsequent results of this subject seem to have some elements of 
affectation and arbitrariness. Hence, other authors took the opposite direction and 
denied such numerical relationships in the Noble Qur’an. They consider what has 
been reliably reported in this area by ancestors and prominent Interpreters as 
subtleties and tips, outside the scientific core.In view of this dispute, I wrote this 
paper with the title: “The numerical miracle in balance”.  In this study, I elaborated 
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، نافعاألئمة فًقا لقراءة و ؛ يف املصحف املدين والشامي باأللفمست رُ بينما 
  .باهلمزةوابن عامر ، جعفر وأيب

بالواو فقط،  هذه الكلمة على عدّ ل النتائج اليت ترتتب كوهذا يعين بطالن  
  .باأللف فقط يف سورة البقرةعدها أو 
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بعيًدا عن القول ، القرآنيةاإلعجاز بتعدد القراءات  نوعت يؤدي إىلهذا بكل تأكيد و 
 . أو اللجوء إىل الرتجيح، بالتناقض

ء وهو أنه قد ترجح إحدى ينبغي التنبيه على شي"الزركشي: بدر الدين قال 
القراءت ن على األخرى ترجيًحا يكاد يسقط القراءة األخرى ، وهذا غري مرضي ؛ ألن  

 .(19) "كلتيهما متواترة
القراءتان أال السالمة عند أهل الدين إذا صحت "وقال أبو جعفر النحاس: 

، من قال ذلكفيأمث  ؛صلى اهلل عليه وسلم؛ ألهنما مجيًعا عن النيب يقال إحدامها أجود
 .(20) "وكان رؤساء الصحابة ينكرون مثل هذا
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 . (21)واملخاَطب به  ،ل عليهواملنزَّ  ،املتكلم به
ه إال بطرح األفكار اآلثار السلبية املرتتبة علي ومنعاخلطأ ال كمكن تداركه  وهذا

أن أو ، تابًعا لرغباتنا وأهوائنا هال ينبغي أن جنعلإذ ، آن الكرمياملسبقة على عتبة القر 
 جيب؛ بل وضعناها خارجه ومفاهيمندخل إىل عامله حبثًا عن شواهد ألفكار بنيناها 

ه وحنن ، وأن ندخل إىل عامل معاني امتالك املعاين وَتديد النتائجأن جنعل له املبدئية يف
 . انسلم بأن مهمتنا هي الكشف عنها وليس إنتاجه

باللفظ القرآين الكرمي داخل نصه، وليس مبعزل  وهذا يفرض علينا أن هنتم
 .لنص من خالل اللفظ ال بعيًدا عنه، وباعنه

اخلاصة ، حبيث تطغي رؤاه نانلذاته الع فليس لقارئ القرآن الكرمي أن يطلق
، نزل هباتاملنبثقة من ثوابت اللغة اليت  ت القرآنيةوالعبارالفاظ األعلى دالالت 

دراستها وااللتزام واملنضبطة بالعلوم والقواعد اليت ال جيوز اقتحام ساحة التفسري دون 
 . اتنزل هب اليتالعرب لغة ، بل ولعرف بة لعرفه اخلاص ومعانيه املعهودة، واملناسهبا

أن ُيسلك يف  وهلذا جيب؛ هيف ألفاظه ومعانيه وأساليبعريب القرآن هذا إن 
 من أخذمن الناس  وما يفعله كثري، واالستدالل به مسلك كالم العرب االستنباط منه

أمر حبسب ما يفهم من طريق الوضع  وليس، حبسب ما يعطيه العقل فيها تهأدل
 .(22) احلكيم ، وخروج عن مقصود الشارعفساد كبري ينطوي على

  عد  لا: غيزب المنهج العلمي في  خزمس ز
 اعلميً  اثابتة وال منهجً  أسًسا يلتزموا مل ياإلعجاز العددب القائل نبعض 

ع كل صاحب فكرة حيث يض، واحلروف القرآنية والكلماتاآليات  يف عدّ  اسليمً 
 نقص.ال، وينقص إن احتاج إىل زيادةاليزيد إن احتاج إىل ف ؛املعدود على هواه

أول وثاين ما نزل من القرآن  أن يثبت أن حممد رشاد خليفةعندما أراد ف
نَساَن  َعلَّمَ : يف قوله تعاىل َلم  و  َمزالكلمت ن  عد  قام بالكرمي كان تسع عشرة كلمة  اإْل 

ويف  [1]القلم: . َوَما َيْسطُُرونَ  :تعاىل هيف قول َمز بينما مل يعدّ  [5]العلق: . َما ملَْ يَ ْعَلمْ 
َجْ  َما أَنتَ  قوله: مع الكلمة اليت بعدها كلمة وجعلها  [2]القلم: . ُنونٍ ب ن ْعَمة  رَب َك مب 
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اب هذا ، ورفع أصحعالقات الرقمية يف القرآن الكرمياألخرية اجتاه لدراسة ال العقودبرز يف لقد 
كثري ل" واقرتنت جهودهم البحثية ونتائجهم املرتتبة عليها بااالجتاه راية ما يسمونه "علم اإلعجاز العددي

 "عالقات الرقمية يف القرآن الكرميال "علماجتاه ينفي وجود  ذلك على إثر، فنشأ من التكلف والتعسف
َنُد إليه يف ذلك من باب اللطائف والنكات  وعلماءالسلف أئمة ويعترب أن ما نُقل عن  التفسري مما ُيْست َ

  . ال كمكن أن تكون من مت ن العلماليت
العددي  يلقرآنااإلجعاز  هذه الدراسة اليت جعلتها بعنوان "جاءت  ويف ضوء هذا اخلالف

وأدلة القائل ن به، وتتبعت واستنبطت كل ونشأته، بينت فيها مدلول اإلعجاز العددي،  وقد "في الميزان
 . به ما كمكن أن يكون حجًجا لتهافت القول

  علم، اإلسالم: القرآن، املعجزة، اإلعجاز، العدد، الرقم، التفسري، الكلمزت مفتزحية 
 

Kur'an'ın Sayısal İcazı Meselesi 
 

Öz 
Son zamanlarda "sayısal icaz" adı altında Kur'an-ı Kerim'deki sayılarla 

ilgili çalışmalar yapma eğilimi yaygınlaşmaya başladı. Bu yönelişteki çalışmalar ve 
ortaya koydukları sonuçlar pek çok zorlamalar barındırmaktadır. Bu sebeple 
Kur'an'da böyle bir olgunun bulunmadığını ileri süren karşı bir eğilim ortaya çıktı 
ve bu mevzuda seleften ve tefsir alimlerinden nakledilen bilgilerin "nükte" 
kabilinden şeyler olfuğunu ve gerçek ilimle ilgisinin olmadığını dile getirdi. İşte bu 
çalışma, iki eğilim arasında olması gerekenin ne olduğunu belirlemek maksadıyla 
ele alınmış olup "sayısal icaz" kavramını, ortaya çıkışı ve ilgili görüşler açısından 
analiz etmekte ve bu anlayışın tutarsızlığını ortaya koymaktadır. 

 
Anahtar Kelimeler: Kur'an, mucize, icaz, sayı, rakam, tefsir, bilim, İslam 
 

Numerical Miracle of The Quran in Scale 
 

Abstract 
Over the last decades, there has been a trend to study the numerical 

relationship in the Noble Qur’an. The scholars studying this area called it “The 
science of numerical miracle of the Holy Qur’an”.  However, many of the research 
efforts and its subsequent results of this subject seem to have some elements of 
affectation and arbitrariness. Hence, other authors took the opposite direction and 
denied such numerical relationships in the Noble Qur’an. They consider what has 
been reliably reported in this area by ancestors and prominent Interpreters as 
subtleties and tips, outside the scientific core.In view of this dispute, I wrote this 
paper with the title: “The numerical miracle in balance”.  In this study, I elaborated 
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 . (21)واملخاَطب به  ،ل عليهواملنزَّ  ،املتكلم به
ه إال بطرح األفكار اآلثار السلبية املرتتبة علي ومنعاخلطأ ال كمكن تداركه  وهذا

أن أو ، تابًعا لرغباتنا وأهوائنا هال ينبغي أن جنعلإذ ، آن الكرمياملسبقة على عتبة القر 
 جيب؛ بل وضعناها خارجه ومفاهيمندخل إىل عامله حبثًا عن شواهد ألفكار بنيناها 

ه وحنن ، وأن ندخل إىل عامل معاني امتالك املعاين وَتديد النتائجأن جنعل له املبدئية يف
 . انسلم بأن مهمتنا هي الكشف عنها وليس إنتاجه

باللفظ القرآين الكرمي داخل نصه، وليس مبعزل  وهذا يفرض علينا أن هنتم
 .لنص من خالل اللفظ ال بعيًدا عنه، وباعنه

اخلاصة ، حبيث تطغي رؤاه نانلذاته الع فليس لقارئ القرآن الكرمي أن يطلق
، نزل هباتاملنبثقة من ثوابت اللغة اليت  ت القرآنيةوالعبارالفاظ األعلى دالالت 

دراستها وااللتزام واملنضبطة بالعلوم والقواعد اليت ال جيوز اقتحام ساحة التفسري دون 
 . اتنزل هب اليتالعرب لغة ، بل ولعرف بة لعرفه اخلاص ومعانيه املعهودة، واملناسهبا

أن ُيسلك يف  وهلذا جيب؛ هيف ألفاظه ومعانيه وأساليبعريب القرآن هذا إن 
 من أخذمن الناس  وما يفعله كثري، واالستدالل به مسلك كالم العرب االستنباط منه

أمر حبسب ما يفهم من طريق الوضع  وليس، حبسب ما يعطيه العقل فيها تهأدل
 .(22) احلكيم ، وخروج عن مقصود الشارعفساد كبري ينطوي على

  عد  لا: غيزب المنهج العلمي في  خزمس ز
 اعلميً  اثابتة وال منهجً  أسًسا يلتزموا مل ياإلعجاز العددب القائل نبعض 

ع كل صاحب فكرة حيث يض، واحلروف القرآنية والكلماتاآليات  يف عدّ  اسليمً 
 نقص.ال، وينقص إن احتاج إىل زيادةاليزيد إن احتاج إىل ف ؛املعدود على هواه

أول وثاين ما نزل من القرآن  أن يثبت أن حممد رشاد خليفةعندما أراد ف
نَساَن  َعلَّمَ : يف قوله تعاىل َلم  و  َمزالكلمت ن  عد  قام بالكرمي كان تسع عشرة كلمة  اإْل 

ويف  [1]القلم: . َوَما َيْسطُُرونَ  :تعاىل هيف قول َمز بينما مل يعدّ  [5]العلق: . َما ملَْ يَ ْعَلمْ 
َجْ  َما أَنتَ  قوله: مع الكلمة اليت بعدها كلمة وجعلها  [2]القلم: . ُنونٍ ب ن ْعَمة  رَب َك مب 
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تغافل  مثل هذه احلروف كلمات مستقلة إثبات فكرته أن يعدَّ  َتطَلَّبَ  عندماو 
  .ضرب هبذا املنهج عرض احلائطو 

، وذلك ت ن مستقلت ن يف صدر سورة املزملكلم َأوِ  كلمةو  ِإاَل  كلمة  فقد اعترب
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ليثبت أهنا من ؛ ء سبع وَخس ن كلمة يف أول السورةحبيث يتم له إحصا [3-1]املزمل: 
 . « 11 »مضاعفات الرقم 

َخس ن  صبحت كلماهتا أربًعا و ولو أنه عدها وفق منهجيته يف سورة القلم أل
 . (23)، وهتافتت مقولته املتهافتة أصاًل هبذا وبغريه كلمة

يف القرآن " جنات"ولفظ  "جهنم"أراد أن يثبت تساوي ورود لفظ وأحدهم 
  .سبًعا وسبع ن مرة  حسب قوله   ، حيث ورد كل منهما الكرمي

يف كلية القرآن الكرمي جبامعة  الدراسات العليا طالب بعضوبعد أن كلفت 
" جهنم"قد جتاهل املقارنة ب ن لفظ  الرجل أنتب ن يف هذه الدعوى التدقيق باألزهر 
، بل إنه قد جلأ إىل إضافة لفظ ألن العدد لن يسعفه" اجلنة" لفظو " جنة"ولفظ 
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 ، فبعضهم ينتقيالءهؤ غياب املنهج العلمي لدي  تؤكد ظزهرة االنتقزءو 

النتيجة يتناسب مع  هذا االنتقاء؛ ألن دون غريه اموضعً  خيتار، أو آيات دون غريها
 ! ايريد إثباهتاليت 
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عدد  أن و  ،األربع نإىل اآلية  الرابعة والثالث نمن اآلية " ص"ذُكرت يف سورة  قد
وهي ، سنة ا وَخس نثالثً قابل تُ وهي ، كلمة  ثالث وَخسونكلمات هذه اآليات 
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اب هذا ، ورفع أصحعالقات الرقمية يف القرآن الكرمياألخرية اجتاه لدراسة ال العقودبرز يف لقد 
كثري ل" واقرتنت جهودهم البحثية ونتائجهم املرتتبة عليها بااالجتاه راية ما يسمونه "علم اإلعجاز العددي

 "عالقات الرقمية يف القرآن الكرميال "علماجتاه ينفي وجود  ذلك على إثر، فنشأ من التكلف والتعسف
َنُد إليه يف ذلك من باب اللطائف والنكات  وعلماءالسلف أئمة ويعترب أن ما نُقل عن  التفسري مما ُيْست َ

  . ال كمكن أن تكون من مت ن العلماليت
العددي  يلقرآنااإلجعاز  هذه الدراسة اليت جعلتها بعنوان "جاءت  ويف ضوء هذا اخلالف

وأدلة القائل ن به، وتتبعت واستنبطت كل ونشأته، بينت فيها مدلول اإلعجاز العددي،  وقد "في الميزان
 . به ما كمكن أن يكون حجًجا لتهافت القول

  علم، اإلسالم: القرآن، املعجزة، اإلعجاز، العدد، الرقم، التفسري، الكلمزت مفتزحية 
 

Kur'an'ın Sayısal İcazı Meselesi 
 

Öz 
Son zamanlarda "sayısal icaz" adı altında Kur'an-ı Kerim'deki sayılarla 

ilgili çalışmalar yapma eğilimi yaygınlaşmaya başladı. Bu yönelişteki çalışmalar ve 
ortaya koydukları sonuçlar pek çok zorlamalar barındırmaktadır. Bu sebeple 
Kur'an'da böyle bir olgunun bulunmadığını ileri süren karşı bir eğilim ortaya çıktı 
ve bu mevzuda seleften ve tefsir alimlerinden nakledilen bilgilerin "nükte" 
kabilinden şeyler olfuğunu ve gerçek ilimle ilgisinin olmadığını dile getirdi. İşte bu 
çalışma, iki eğilim arasında olması gerekenin ne olduğunu belirlemek maksadıyla 
ele alınmış olup "sayısal icaz" kavramını, ortaya çıkışı ve ilgili görüşler açısından 
analiz etmekte ve bu anlayışın tutarsızlığını ortaya koymaktadır. 

 
Anahtar Kelimeler: Kur'an, mucize, icaz, sayı, rakam, tefsir, bilim, İslam 
 

Numerical Miracle of The Quran in Scale 
 

Abstract 
Over the last decades, there has been a trend to study the numerical 

relationship in the Noble Qur’an. The scholars studying this area called it “The 
science of numerical miracle of the Holy Qur’an”.  However, many of the research 
efforts and its subsequent results of this subject seem to have some elements of 
affectation and arbitrariness. Hence, other authors took the opposite direction and 
denied such numerical relationships in the Noble Qur’an. They consider what has 
been reliably reported in this area by ancestors and prominent Interpreters as 
subtleties and tips, outside the scientific core.In view of this dispute, I wrote this 
paper with the title: “The numerical miracle in balance”.  In this study, I elaborated 
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  .يه السالمعليب هذا الناليت عاشها نفس السنوات 
ذُكرت يف سورة عليه السالم قد صاحل  نيب اهلل أن قصةيف ملف آخر ذكر يو 

أن و  ،الثانية واخلمس ن بعد املائةإىل اآلية  احلادية واألربع ن بعد املائةالشعراء من اآلية 
السن ن اليت عاشها كلمة، وكل كلمة منها تقابل سنة من   مثان وَخسونعدد كلماهتا 

  .!عليه السالم  الكرميهذا النيب
فوجدنا ، ونظرنا يف سورة الشعراء، الشريف املصحفَ  وقد طلب احلاضرون

ا فيما كتبه الرجل أن االنتقاء وردت يف سور قد صاحل نيب اهلل قصة ألن ؛ ظاهر جد 
اآليات اليت وجدنا أن كما األعراف وهود والقمر والشمس،  سورة منها ؛ أخرىقرآنية 

  د إمهال عد  فقد تعمَّ ، القصةكلمات كل    متثلال سورة الشعراء  يفأحصى كلماهتا 
 .تهاهنايصل إىل كلمات ست آيات حىت ي

 : إن القصة قدفقلنا له؛ سليمان عليه السالم بنيب اهللوراجعنا كالمه املتعلق 
؟ افلماذا اخرتت سورة القصص َتديدً ، والنمل والبقرةوردت يف سور أخرى كاألنبياء 

تبدأ " ص"يف سورة إن القصة  :أحد أساتذة الكلية له فقال. ا مقنًعاجوابً  ايقدم لنفلم 
  .الرابعة والثالث ن كما قلتاآلية من وليس ، الثالث ن من اآلية

وقفت بعد سنوات طويلة على إشارة إىل هذين النموذج ن يف دراسة قد و
ووجدته " عدديمقولة اإلعجاز ال"أجنزها األستاذ الدكتور أمحد خالد شكري بعنوان 

ت مدة عمر هذين أن هدف هذا االجتزاء هو إثباما ذكرناه للرجل من فيها يؤكد 
مل  حيث ؛ألمر خمتلف فيه الكرمي إخضاع القرآن خبطورة، دون مباالة النبي ن الكركم ن

 .(24) سيدنا صاحل عليهما السالم وألسيدنا سليمان العمر الذي ذكره يثبت يقيًنا 
باخلوض يف مسائل  القائل ن باإلعجاز العدديدري سر ولع أاحلقيقة أنين ال و 

َتديد أعمار ، ومنها مسألة عمل على اخلوض فيهاينبين وال  ،يضر اجلهل هباال 
 .!اآليات اليت تتضمن قصصهمبعض األنبياء من خالل إحصاء كلمات 

أنه  على إحدى القنوات الفضائية املصريةأحدهم يصرح يف برنامج لقد رأيت 
، ند رفعه كان ثالثة وثالث ن عاًماعيسى عليه السالم عنيب اهلل  قن من أن عمرقد تي

فيها سيدنا إىل أن عدد اآليات القرآنية اليت تكلم اليق ن الذي يدعيه يف استند قد و 
َقاَل إ ين  َعْبُد اللَّه  :  عاىلت عيسى عن نفسه قد بلغ ثالثًا وثالث ن كلمة يف قول اهلل
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اب هذا ، ورفع أصحعالقات الرقمية يف القرآن الكرمياألخرية اجتاه لدراسة ال العقودبرز يف لقد 
كثري ل" واقرتنت جهودهم البحثية ونتائجهم املرتتبة عليها بااالجتاه راية ما يسمونه "علم اإلعجاز العددي

 "عالقات الرقمية يف القرآن الكرميال "علماجتاه ينفي وجود  ذلك على إثر، فنشأ من التكلف والتعسف
َنُد إليه يف ذلك من باب اللطائف والنكات  وعلماءالسلف أئمة ويعترب أن ما نُقل عن  التفسري مما ُيْست َ

  . ال كمكن أن تكون من مت ن العلماليت
العددي  يلقرآنااإلجعاز  هذه الدراسة اليت جعلتها بعنوان "جاءت  ويف ضوء هذا اخلالف

وأدلة القائل ن به، وتتبعت واستنبطت كل ونشأته، بينت فيها مدلول اإلعجاز العددي،  وقد "في الميزان
 . به ما كمكن أن يكون حجًجا لتهافت القول

  علم، اإلسالم: القرآن، املعجزة، اإلعجاز، العدد، الرقم، التفسري، الكلمزت مفتزحية 
 

Kur'an'ın Sayısal İcazı Meselesi 
 

Öz 
Son zamanlarda "sayısal icaz" adı altında Kur'an-ı Kerim'deki sayılarla 

ilgili çalışmalar yapma eğilimi yaygınlaşmaya başladı. Bu yönelişteki çalışmalar ve 
ortaya koydukları sonuçlar pek çok zorlamalar barındırmaktadır. Bu sebeple 
Kur'an'da böyle bir olgunun bulunmadığını ileri süren karşı bir eğilim ortaya çıktı 
ve bu mevzuda seleften ve tefsir alimlerinden nakledilen bilgilerin "nükte" 
kabilinden şeyler olfuğunu ve gerçek ilimle ilgisinin olmadığını dile getirdi. İşte bu 
çalışma, iki eğilim arasında olması gerekenin ne olduğunu belirlemek maksadıyla 
ele alınmış olup "sayısal icaz" kavramını, ortaya çıkışı ve ilgili görüşler açısından 
analiz etmekte ve bu anlayışın tutarsızlığını ortaya koymaktadır. 

 
Anahtar Kelimeler: Kur'an, mucize, icaz, sayı, rakam, tefsir, bilim, İslam 
 

Numerical Miracle of The Quran in Scale 
 

Abstract 
Over the last decades, there has been a trend to study the numerical 

relationship in the Noble Qur’an. The scholars studying this area called it “The 
science of numerical miracle of the Holy Qur’an”.  However, many of the research 
efforts and its subsequent results of this subject seem to have some elements of 
affectation and arbitrariness. Hence, other authors took the opposite direction and 
denied such numerical relationships in the Noble Qur’an. They consider what has 
been reliably reported in this area by ancestors and prominent Interpreters as 
subtleties and tips, outside the scientific core.In view of this dispute, I wrote this 
paper with the title: “The numerical miracle in balance”.  In this study, I elaborated 
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EKEV AKADEMİ DERGİSİ

  .يه السالمعليب هذا الناليت عاشها نفس السنوات 
ذُكرت يف سورة عليه السالم قد صاحل  نيب اهلل أن قصةيف ملف آخر ذكر يو 

أن و  ،الثانية واخلمس ن بعد املائةإىل اآلية  احلادية واألربع ن بعد املائةالشعراء من اآلية 
السن ن اليت عاشها كلمة، وكل كلمة منها تقابل سنة من   مثان وَخسونعدد كلماهتا 

  .!عليه السالم  الكرميهذا النيب
فوجدنا ، ونظرنا يف سورة الشعراء، الشريف املصحفَ  وقد طلب احلاضرون

ا فيما كتبه الرجل أن االنتقاء وردت يف سور قد صاحل نيب اهلل قصة ألن ؛ ظاهر جد 
اآليات اليت وجدنا أن كما األعراف وهود والقمر والشمس،  سورة منها ؛ أخرىقرآنية 

  د إمهال عد  فقد تعمَّ ، القصةكلمات كل    متثلال سورة الشعراء  يفأحصى كلماهتا 
 .تهاهنايصل إىل كلمات ست آيات حىت ي

 : إن القصة قدفقلنا له؛ سليمان عليه السالم بنيب اهللوراجعنا كالمه املتعلق 
؟ افلماذا اخرتت سورة القصص َتديدً ، والنمل والبقرةوردت يف سور أخرى كاألنبياء 

تبدأ " ص"يف سورة إن القصة  :أحد أساتذة الكلية له فقال. ا مقنًعاجوابً  ايقدم لنفلم 
  .الرابعة والثالث ن كما قلتاآلية من وليس ، الثالث ن من اآلية

وقفت بعد سنوات طويلة على إشارة إىل هذين النموذج ن يف دراسة قد و
ووجدته " عدديمقولة اإلعجاز ال"أجنزها األستاذ الدكتور أمحد خالد شكري بعنوان 

ت مدة عمر هذين أن هدف هذا االجتزاء هو إثباما ذكرناه للرجل من فيها يؤكد 
مل  حيث ؛ألمر خمتلف فيه الكرمي إخضاع القرآن خبطورة، دون مباالة النبي ن الكركم ن

 .(24) سيدنا صاحل عليهما السالم وألسيدنا سليمان العمر الذي ذكره يثبت يقيًنا 
باخلوض يف مسائل  القائل ن باإلعجاز العدديدري سر ولع أاحلقيقة أنين ال و 

َتديد أعمار ، ومنها مسألة عمل على اخلوض فيهاينبين وال  ،يضر اجلهل هباال 
 .!اآليات اليت تتضمن قصصهمبعض األنبياء من خالل إحصاء كلمات 

أنه  على إحدى القنوات الفضائية املصريةأحدهم يصرح يف برنامج لقد رأيت 
، ند رفعه كان ثالثة وثالث ن عاًماعيسى عليه السالم عنيب اهلل  قن من أن عمرقد تي

فيها سيدنا إىل أن عدد اآليات القرآنية اليت تكلم اليق ن الذي يدعيه يف استند قد و 
َقاَل إ ين  َعْبُد اللَّه  :  عاىلت عيسى عن نفسه قد بلغ ثالثًا وثالث ن كلمة يف قول اهلل

                                                
الن دوة الثاني ة لععج از يف حب وث ، ض من ش كريخال د : مقولة اإلعجاز العددي لل دكتور أمح د انظر ((24

  . 989-986ص ، القرآن الكرمي

  .يه السالمعليب هذا الناليت عاشها نفس السنوات 
ذُكرت يف سورة عليه السالم قد صاحل  نيب اهلل أن قصةيف ملف آخر ذكر يو 
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 : إن القصة قدفقلنا له؛ سليمان عليه السالم بنيب اهللوراجعنا كالمه املتعلق 
؟ افلماذا اخرتت سورة القصص َتديدً ، والنمل والبقرةوردت يف سور أخرى كاألنبياء 

تبدأ " ص"يف سورة إن القصة  :أحد أساتذة الكلية له فقال. ا مقنًعاجوابً  ايقدم لنفلم 
  .الرابعة والثالث ن كما قلتاآلية من وليس ، الثالث ن من اآلية

وقفت بعد سنوات طويلة على إشارة إىل هذين النموذج ن يف دراسة قد و
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مل  حيث ؛ألمر خمتلف فيه الكرمي إخضاع القرآن خبطورة، دون مباالة النبي ن الكركم ن
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أنه  على إحدى القنوات الفضائية املصريةأحدهم يصرح يف برنامج لقد رأيت 
، ند رفعه كان ثالثة وثالث ن عاًماعيسى عليه السالم عنيب اهلل  قن من أن عمرقد تي

فيها سيدنا إىل أن عدد اآليات القرآنية اليت تكلم اليق ن الذي يدعيه يف استند قد و 
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َ اْلك تَ  َوَجَعَلين  ُمَبارَكًا أَْيَن َما ُكنُت َوَأْوَصاين  ب الصَّاَلة  َوالزََّكاة  َما  .اَب َوَجَعَلين  نَب ّياً آتَاين 
َوالسَّاَلُم َعَليَّ يَ ْوَم ُول دت  َويَ ْوَم أَُموُت  .َوبَ رًّا ب َوال َديت  وملَْ جَيَْعْلين  َجبَّارًا َشق ّياً  .ُدْمُت َحّياً 

تقابل سنة من السنوات اليت منها كل كلمة ن  أو   [99-94 ]مرمي: .َحّياً  َويَ ْوَم أُبْ َعثُ 
 .قبل رفعه هذا النيب عاشها 

َقْد َكَفَر : عاىلت اهللأورد قول و ، هذه النتيجةأن لديه دليال آخر يؤكد  عى ادَّ مث
يُح  يُح اْبُن َمْرمَيَ َوَقاَل اْلَمس  يَا َبين  إ ْسرَائ يَل اْعُبُدوْا الّلَه َريب  الَّذ يَن َقاُلوْا إ نَّ الّلَه ُهَو اْلَمس 

م ْن َورَبَُّكْم إ نَُّه َمن ُيْشر ْك ب الّله  فَ َقْد َحرََّم الّلُه َعَليه  اجْلَنََّة َوَمْأَواُه النَّاُر َوَما ل لظَّال م  َن 
 ، وهذان كلمةثالث وثالثو  ت هذه اآليةاإن عدد كلم: قزلو  [76]املائدة : . أَنَصاٍر 

سورة السابقة من  ياتاآلعدد كلمات  بناء علىإليها  تيؤكد النتيجة اليت توصل
 .مرمي

لشريف ، مث راجعت املصحف ابتسجيل هذه احللقة على هاتفي قمتُ قد و 
كلمات شاهده األول    أنه قد حذف يف عد  ، فتب ن يل بغية التأكد من كالم الرجل

معها كلمات قبلها ، وجتاهل آيات  ، بل عدَّ ها يف شاهده الثاينمث عدَّ  َقزلَ كلمة 
ماهتا ال يسعفه ليجزم مبا ؛ ألن عدد كلكثرية تتحدث عن عيسى عليه السالمأخرى  
 .أنه قد جاء جبديداملشاهدين يوهم ل، و جزم به

ذكرت أن اليت روايات للمل يفعل أكثر من حماولة الرتجيح أنه األمر  حقيقةو  
على الروايات اليت ا وثالث ن سنة فعه كان ثالثً عيسى عليه السالم عند ر نيب اهلل عمر 

  .كان أزيد من ذلك  عليه السالم أن عمره تذكر 
نلتمس له كرمي حىت كمكن أن ال القرآن لتفسريكان من املؤهل ن   وليت الرجل

 .إنه قد اجتهد فأخطأ :نقولعذرًا و 
  جعلى الثوابت اإلسالمية الخروجسزدس ز : 

، خرجوا على بعض الثوابت اإلسالمية يالقائل ن باإلعجاز العددبعض 
 .ن ما اختص اهلل تعاىل نفسه بعلمهبيا واحيث حاول

وَتديده بناء على ترتيبات رقمية ، عاء العلم بوقت قيام الساعةومن ذلك ادّ 
 . وشطط كلها تعسفيتم جتميعها من آيات قرآنية بصورة  

اَعة  َويُ نَ ز ُل إ نَّ اللََّه ع  اهلل عز وجل:  وكأن هؤالء ال يبالون بقول نَدُه ع ْلُم السَّ
ُب َغدًا َوَما َتْدر ي نَ ْفٌس ب َأي   اْلَغْيَث َويَ ْعَلُم َما يف  اأْلَْرَحام  َوَما َتْدر ي نَ ْفٌس مَّاَذا َتْكس 

: تعاىل هقولبال يأهبون كأهنم   وأ[. 90]لقمان:  .إ نَّ اللََّه َعل يٌم َخب ريٌ  أَْرٍض مَتُوتُ 
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اب هذا ، ورفع أصحعالقات الرقمية يف القرآن الكرمياألخرية اجتاه لدراسة ال العقودبرز يف لقد 
كثري ل" واقرتنت جهودهم البحثية ونتائجهم املرتتبة عليها بااالجتاه راية ما يسمونه "علم اإلعجاز العددي

 "عالقات الرقمية يف القرآن الكرميال "علماجتاه ينفي وجود  ذلك على إثر، فنشأ من التكلف والتعسف
َنُد إليه يف ذلك من باب اللطائف والنكات  وعلماءالسلف أئمة ويعترب أن ما نُقل عن  التفسري مما ُيْست َ

  . ال كمكن أن تكون من مت ن العلماليت
العددي  يلقرآنااإلجعاز  هذه الدراسة اليت جعلتها بعنوان "جاءت  ويف ضوء هذا اخلالف

وأدلة القائل ن به، وتتبعت واستنبطت كل ونشأته، بينت فيها مدلول اإلعجاز العددي،  وقد "في الميزان
 . به ما كمكن أن يكون حجًجا لتهافت القول
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َ اْلك تَ  َوَجَعَلين  ُمَبارَكًا أَْيَن َما ُكنُت َوَأْوَصاين  ب الصَّاَلة  َوالزََّكاة  َما  .اَب َوَجَعَلين  نَب ّياً آتَاين 
َوالسَّاَلُم َعَليَّ يَ ْوَم ُول دت  َويَ ْوَم أَُموُت  .َوبَ رًّا ب َوال َديت  وملَْ جَيَْعْلين  َجبَّارًا َشق ّياً  .ُدْمُت َحّياً 

تقابل سنة من السنوات اليت منها كل كلمة ن  أو   [99-94 ]مرمي: .َحّياً  َويَ ْوَم أُبْ َعثُ 
 .قبل رفعه هذا النيب عاشها 

َقْد َكَفَر : عاىلت اهللأورد قول و ، هذه النتيجةأن لديه دليال آخر يؤكد  عى ادَّ مث
يُح  يُح اْبُن َمْرمَيَ َوَقاَل اْلَمس  يَا َبين  إ ْسرَائ يَل اْعُبُدوْا الّلَه َريب  الَّذ يَن َقاُلوْا إ نَّ الّلَه ُهَو اْلَمس 

م ْن َورَبَُّكْم إ نَُّه َمن ُيْشر ْك ب الّله  فَ َقْد َحرََّم الّلُه َعَليه  اجْلَنََّة َوَمْأَواُه النَّاُر َوَما ل لظَّال م  َن 
 ، وهذان كلمةثالث وثالثو  ت هذه اآليةاإن عدد كلم: قزلو  [76]املائدة : . أَنَصاٍر 

سورة السابقة من  ياتاآلعدد كلمات  بناء علىإليها  تيؤكد النتيجة اليت توصل
 .مرمي

لشريف ، مث راجعت املصحف ابتسجيل هذه احللقة على هاتفي قمتُ قد و 
كلمات شاهده األول    أنه قد حذف يف عد  ، فتب ن يل بغية التأكد من كالم الرجل

معها كلمات قبلها ، وجتاهل آيات  ، بل عدَّ ها يف شاهده الثاينمث عدَّ  َقزلَ كلمة 
ماهتا ال يسعفه ليجزم مبا ؛ ألن عدد كلكثرية تتحدث عن عيسى عليه السالمأخرى  
 .أنه قد جاء جبديداملشاهدين يوهم ل، و جزم به

ذكرت أن اليت روايات للمل يفعل أكثر من حماولة الرتجيح أنه األمر  حقيقةو  
على الروايات اليت ا وثالث ن سنة فعه كان ثالثً عيسى عليه السالم عند ر نيب اهلل عمر 

  .كان أزيد من ذلك  عليه السالم أن عمره تذكر 
نلتمس له كرمي حىت كمكن أن ال القرآن لتفسريكان من املؤهل ن   وليت الرجل

 .إنه قد اجتهد فأخطأ :نقولعذرًا و 
  جعلى الثوابت اإلسالمية الخروجسزدس ز : 

، خرجوا على بعض الثوابت اإلسالمية يالقائل ن باإلعجاز العددبعض 
 .ن ما اختص اهلل تعاىل نفسه بعلمهبيا واحيث حاول

وَتديده بناء على ترتيبات رقمية ، عاء العلم بوقت قيام الساعةومن ذلك ادّ 
 . وشطط كلها تعسفيتم جتميعها من آيات قرآنية بصورة  

اَعة  َويُ نَ ز ُل إ نَّ اللََّه ع  اهلل عز وجل:  وكأن هؤالء ال يبالون بقول نَدُه ع ْلُم السَّ
ُب َغدًا َوَما َتْدر ي نَ ْفٌس ب َأي   اْلَغْيَث َويَ ْعَلُم َما يف  اأْلَْرَحام  َوَما َتْدر ي نَ ْفٌس مَّاَذا َتْكس 

: تعاىل هقولبال يأهبون كأهنم   وأ[. 90]لقمان:  .إ نَّ اللََّه َعل يٌم َخب ريٌ  أَْرٍض مَتُوتُ 
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اب هذا ، ورفع أصحعالقات الرقمية يف القرآن الكرمياألخرية اجتاه لدراسة ال العقودبرز يف لقد 
كثري ل" واقرتنت جهودهم البحثية ونتائجهم املرتتبة عليها بااالجتاه راية ما يسمونه "علم اإلعجاز العددي

 "عالقات الرقمية يف القرآن الكرميال "علماجتاه ينفي وجود  ذلك على إثر، فنشأ من التكلف والتعسف
َنُد إليه يف ذلك من باب اللطائف والنكات  وعلماءالسلف أئمة ويعترب أن ما نُقل عن  التفسري مما ُيْست َ

  . ال كمكن أن تكون من مت ن العلماليت
العددي  يلقرآنااإلجعاز  هذه الدراسة اليت جعلتها بعنوان "جاءت  ويف ضوء هذا اخلالف

وأدلة القائل ن به، وتتبعت واستنبطت كل ونشأته، بينت فيها مدلول اإلعجاز العددي،  وقد "في الميزان
 . به ما كمكن أن يكون حجًجا لتهافت القول

  علم، اإلسالم: القرآن، املعجزة، اإلعجاز، العدد، الرقم، التفسري، الكلمزت مفتزحية 
 

Kur'an'ın Sayısal İcazı Meselesi 
 

Öz 
Son zamanlarda "sayısal icaz" adı altında Kur'an-ı Kerim'deki sayılarla 

ilgili çalışmalar yapma eğilimi yaygınlaşmaya başladı. Bu yönelişteki çalışmalar ve 
ortaya koydukları sonuçlar pek çok zorlamalar barındırmaktadır. Bu sebeple 
Kur'an'da böyle bir olgunun bulunmadığını ileri süren karşı bir eğilim ortaya çıktı 
ve bu mevzuda seleften ve tefsir alimlerinden nakledilen bilgilerin "nükte" 
kabilinden şeyler olfuğunu ve gerçek ilimle ilgisinin olmadığını dile getirdi. İşte bu 
çalışma, iki eğilim arasında olması gerekenin ne olduğunu belirlemek maksadıyla 
ele alınmış olup "sayısal icaz" kavramını, ortaya çıkışı ve ilgili görüşler açısından 
analiz etmekte ve bu anlayışın tutarsızlığını ortaya koymaktadır. 

 
Anahtar Kelimeler: Kur'an, mucize, icaz, sayı, rakam, tefsir, bilim, İslam 
 

Numerical Miracle of The Quran in Scale 
 

Abstract 
Over the last decades, there has been a trend to study the numerical 

relationship in the Noble Qur’an. The scholars studying this area called it “The 
science of numerical miracle of the Holy Qur’an”.  However, many of the research 
efforts and its subsequent results of this subject seem to have some elements of 
affectation and arbitrariness. Hence, other authors took the opposite direction and 
denied such numerical relationships in the Noble Qur’an. They consider what has 
been reliably reported in this area by ancestors and prominent Interpreters as 
subtleties and tips, outside the scientific core.In view of this dispute, I wrote this 
paper with the title: “The numerical miracle in balance”.  In this study, I elaborated 
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َ اْلك تَ  َوَجَعَلين  ُمَبارَكًا أَْيَن َما ُكنُت َوَأْوَصاين  ب الصَّاَلة  َوالزََّكاة  َما  .اَب َوَجَعَلين  نَب ّياً آتَاين 
َوالسَّاَلُم َعَليَّ يَ ْوَم ُول دت  َويَ ْوَم أَُموُت  .َوبَ رًّا ب َوال َديت  وملَْ جَيَْعْلين  َجبَّارًا َشق ّياً  .ُدْمُت َحّياً 

تقابل سنة من السنوات اليت منها كل كلمة ن  أو   [99-94 ]مرمي: .َحّياً  َويَ ْوَم أُبْ َعثُ 
 .قبل رفعه هذا النيب عاشها 

َقْد َكَفَر : عاىلت اهللأورد قول و ، هذه النتيجةأن لديه دليال آخر يؤكد  عى ادَّ مث
يُح  يُح اْبُن َمْرمَيَ َوَقاَل اْلَمس  يَا َبين  إ ْسرَائ يَل اْعُبُدوْا الّلَه َريب  الَّذ يَن َقاُلوْا إ نَّ الّلَه ُهَو اْلَمس 

م ْن َورَبَُّكْم إ نَُّه َمن ُيْشر ْك ب الّله  فَ َقْد َحرََّم الّلُه َعَليه  اجْلَنََّة َوَمْأَواُه النَّاُر َوَما ل لظَّال م  َن 
 ، وهذان كلمةثالث وثالثو  ت هذه اآليةاإن عدد كلم: قزلو  [76]املائدة : . أَنَصاٍر 

سورة السابقة من  ياتاآلعدد كلمات  بناء علىإليها  تيؤكد النتيجة اليت توصل
 .مرمي

لشريف ، مث راجعت املصحف ابتسجيل هذه احللقة على هاتفي قمتُ قد و 
كلمات شاهده األول    أنه قد حذف يف عد  ، فتب ن يل بغية التأكد من كالم الرجل

معها كلمات قبلها ، وجتاهل آيات  ، بل عدَّ ها يف شاهده الثاينمث عدَّ  َقزلَ كلمة 
ماهتا ال يسعفه ليجزم مبا ؛ ألن عدد كلكثرية تتحدث عن عيسى عليه السالمأخرى  
 .أنه قد جاء جبديداملشاهدين يوهم ل، و جزم به

ذكرت أن اليت روايات للمل يفعل أكثر من حماولة الرتجيح أنه األمر  حقيقةو  
على الروايات اليت ا وثالث ن سنة فعه كان ثالثً عيسى عليه السالم عند ر نيب اهلل عمر 

  .كان أزيد من ذلك  عليه السالم أن عمره تذكر 
نلتمس له كرمي حىت كمكن أن ال القرآن لتفسريكان من املؤهل ن   وليت الرجل

 .إنه قد اجتهد فأخطأ :نقولعذرًا و 
  جعلى الثوابت اإلسالمية الخروجسزدس ز : 

، خرجوا على بعض الثوابت اإلسالمية يالقائل ن باإلعجاز العددبعض 
 .ن ما اختص اهلل تعاىل نفسه بعلمهبيا واحيث حاول

وَتديده بناء على ترتيبات رقمية ، عاء العلم بوقت قيام الساعةومن ذلك ادّ 
 . وشطط كلها تعسفيتم جتميعها من آيات قرآنية بصورة  

اَعة  َويُ نَ ز ُل إ نَّ اللََّه ع  اهلل عز وجل:  وكأن هؤالء ال يبالون بقول نَدُه ع ْلُم السَّ
ُب َغدًا َوَما َتْدر ي نَ ْفٌس ب َأي   اْلَغْيَث َويَ ْعَلُم َما يف  اأْلَْرَحام  َوَما َتْدر ي نَ ْفٌس مَّاَذا َتْكس 

: تعاىل هقولبال يأهبون كأهنم   وأ[. 90]لقمان:  .إ نَّ اللََّه َعل يٌم َخب ريٌ  أَْرٍض مَتُوتُ 
َا ع ْلُمَها ع نَد َريب  اَل جُيَل يَها ل َوْقت َها إ الَّ ُهَو  َيْسأَُلوَنكَ  َعن  السَّاَعة  أَيَّاَن ُمْرَساَها ُقْل إ منَّ

َا  َها ُقْل إ منَّ ثَ ُقَلْت يف  السََّماَوات  َواأَلْرض  اَل تَْأت يُكْم إ الَّ بَ ْغَتًة َيْسأَُلوَنَك َكأَنََّك َحف يٌّ َعن ْ
 [  187: ]األعراف ّله  َولَ ك نَّ َأْكثَ َر النَّاس  اَل يَ ْعَلُموَن.ع ْلُمَها ع نَد ال

دَ ومثله لزوال الدولة الصهيوينة اليت اغتصب  معيًناتارخيًا  م ذلك الذي حدَّ
بانتشار واسع على شبكة  َتديده، وقد حظي أصحاهبا أرض فلسط ن املباركة

 املثقف ن.أنصاف بعض ا به فرحً طار و ، م من املسلم نواالع، ولقي قبوال لدى اإلنرتنت
ربط ب ن معطيات رقمية يقوم حبساهبا صاحب هذه الفكرة قد والغريب أن 

يف القرآن الكرمي وب ن نبوءة يهودية تتحدث عن أن هذه الدولة ستدوم ستة وسبع ن 
  .0 يف الرقم 13، وهو حاصل ضرب الرقم ا  قمريًاعامً 

إ ْن َأْحَسنُتْم َأْحَسنُتْم : ة يف قول اهلل عز وجلالوارد "َول َيْدُخُلواْ "ويقرر أن كلمة 
َد   رَة  ل َيُسوُؤوْا ُوُجوَهُكْم َول َيْدُخُلوْا اْلَمْسج  ُكْم َوإ ْن َأَسْأتُْ فَ َلَها َفإ َذا َجاء َوْعُد اآلخ  َنُفس  أل 

، وهذا رقمها ست وسبعون [7: ]اإلسراء .ب رياً َكَما َدَخُلوُه َأوََّل َمرٍَّة َول يَُتب  ُروْا َما َعَلْوْا تَ تْ 
ضربنا  هذا  ولو أننا، لن يتجاوز هذا الرقمالصهيوينة يتوافق مع القول بأن عمر الدولة 

وهو عدد السن ن اهلجرية من  ،1000 سيكوناتج الضرب نفإن  13 الرقم الرقم يف
 .6466 امليالدي اإلسراء إىل العامخارقة 

فَإ َذا َجاء : تعاىلمّجل قول اهلل حسب ف، حبساب اجلّملوقد استعان يف ذلك 
َنا ب ُكْم َلف يفاً َوْعُد اآل ئ ْ رَة  ج  إذا قرئت  6469 نه يساويمث قرر أ [144: ]اإلسراء. خ 
رَة   ، ويستحسن قراءة احلذف إذا قرئت حبذفها 2222 يساويبينما ، بإثبات اهلمزةاآلخ 

 . (25)فقط يف هذه الكلمة 
اليت ال ، نثبت مثل هذه الشطحاتكي ات  وكأننا سنقوم بالرتقيع من القراء

 .استدالل حمقق، وال يدعمها يسندها نقل مصدق
بثوا يف  لقد أن أصحاب الكهف  منهم حدأ ما ادعاه الخروج جعلى الثوابتومن 

  .رميالقرآن الكملا صرح به  فًقاو ئة وتسع سنوات ا، وليس ثالمثكهفهم إحدى عشرة سنة فقط
: ز وجلع اهلل قولوهي ، ذكرت الضرب على آذاهنم بأن اآلية اليتعمه ز أكد قد و 

ن  َن َعَدداً  ، وهو موافق ملدة رقمها أحد عشر[ 11]الكهف:. َفَضرَبْ َنا َعَلى آَذاهن  ْم يف  اْلَكْهف  س 
 .وهو موافق لعددهم، ، وأن عدد كلماهتا سبعيف الكهفلبثهم 

ن  َن َواْزَداُدوا ت ْسعاً  َولَب ثُوا يف  َكْهف ه ْم َثاَلثَ : ز وجلقوله ع: إن قالو   َئٍة س   .م 

                                                
25))  www.ahl-alquran.com/arabic/show_article.php?main_id=914 
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اب هذا ، ورفع أصحعالقات الرقمية يف القرآن الكرمياألخرية اجتاه لدراسة ال العقودبرز يف لقد 
كثري ل" واقرتنت جهودهم البحثية ونتائجهم املرتتبة عليها بااالجتاه راية ما يسمونه "علم اإلعجاز العددي

 "عالقات الرقمية يف القرآن الكرميال "علماجتاه ينفي وجود  ذلك على إثر، فنشأ من التكلف والتعسف
َنُد إليه يف ذلك من باب اللطائف والنكات  وعلماءالسلف أئمة ويعترب أن ما نُقل عن  التفسري مما ُيْست َ

  . ال كمكن أن تكون من مت ن العلماليت
العددي  يلقرآنااإلجعاز  هذه الدراسة اليت جعلتها بعنوان "جاءت  ويف ضوء هذا اخلالف

وأدلة القائل ن به، وتتبعت واستنبطت كل ونشأته، بينت فيها مدلول اإلعجاز العددي،  وقد "في الميزان
 . به ما كمكن أن يكون حجًجا لتهافت القول

  علم، اإلسالم: القرآن، املعجزة، اإلعجاز، العدد، الرقم، التفسري، الكلمزت مفتزحية 
 

Kur'an'ın Sayısal İcazı Meselesi 
 

Öz 
Son zamanlarda "sayısal icaz" adı altında Kur'an-ı Kerim'deki sayılarla 

ilgili çalışmalar yapma eğilimi yaygınlaşmaya başladı. Bu yönelişteki çalışmalar ve 
ortaya koydukları sonuçlar pek çok zorlamalar barındırmaktadır. Bu sebeple 
Kur'an'da böyle bir olgunun bulunmadığını ileri süren karşı bir eğilim ortaya çıktı 
ve bu mevzuda seleften ve tefsir alimlerinden nakledilen bilgilerin "nükte" 
kabilinden şeyler olfuğunu ve gerçek ilimle ilgisinin olmadığını dile getirdi. İşte bu 
çalışma, iki eğilim arasında olması gerekenin ne olduğunu belirlemek maksadıyla 
ele alınmış olup "sayısal icaz" kavramını, ortaya çıkışı ve ilgili görüşler açısından 
analiz etmekte ve bu anlayışın tutarsızlığını ortaya koymaktadır. 

 
Anahtar Kelimeler: Kur'an, mucize, icaz, sayı, rakam, tefsir, bilim, İslam 
 

Numerical Miracle of The Quran in Scale 
 

Abstract 
Over the last decades, there has been a trend to study the numerical 

relationship in the Noble Qur’an. The scholars studying this area called it “The 
science of numerical miracle of the Holy Qur’an”.  However, many of the research 
efforts and its subsequent results of this subject seem to have some elements of 
affectation and arbitrariness. Hence, other authors took the opposite direction and 
denied such numerical relationships in the Noble Qur’an. They consider what has 
been reliably reported in this area by ancestors and prominent Interpreters as 
subtleties and tips, outside the scientific core.In view of this dispute, I wrote this 
paper with the title: “The numerical miracle in balance”.  In this study, I elaborated 
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َا ع ْلُمَها ع نَد َريب  اَل جُيَل يَها ل َوْقت َها إ الَّ ُهَو  َيْسأَُلوَنكَ  َعن  السَّاَعة  أَيَّاَن ُمْرَساَها ُقْل إ منَّ
َا  َها ُقْل إ منَّ ثَ ُقَلْت يف  السََّماَوات  َواأَلْرض  اَل تَْأت يُكْم إ الَّ بَ ْغَتًة َيْسأَُلوَنَك َكأَنََّك َحف يٌّ َعن ْ

 [  187: ]األعراف ّله  َولَ ك نَّ َأْكثَ َر النَّاس  اَل يَ ْعَلُموَن.ع ْلُمَها ع نَد ال
دَ ومثله لزوال الدولة الصهيوينة اليت اغتصب  معيًناتارخيًا  م ذلك الذي حدَّ

بانتشار واسع على شبكة  َتديده، وقد حظي أصحاهبا أرض فلسط ن املباركة
 املثقف ن.أنصاف بعض ا به فرحً طار و ، م من املسلم نواالع، ولقي قبوال لدى اإلنرتنت

ربط ب ن معطيات رقمية يقوم حبساهبا صاحب هذه الفكرة قد والغريب أن 
يف القرآن الكرمي وب ن نبوءة يهودية تتحدث عن أن هذه الدولة ستدوم ستة وسبع ن 

  .0 يف الرقم 13، وهو حاصل ضرب الرقم ا  قمريًاعامً 
إ ْن َأْحَسنُتْم َأْحَسنُتْم : ة يف قول اهلل عز وجلالوارد "َول َيْدُخُلواْ "ويقرر أن كلمة 

َد   رَة  ل َيُسوُؤوْا ُوُجوَهُكْم َول َيْدُخُلوْا اْلَمْسج  ُكْم َوإ ْن َأَسْأتُْ فَ َلَها َفإ َذا َجاء َوْعُد اآلخ  َنُفس  أل 
، وهذا رقمها ست وسبعون [7: ]اإلسراء .ب رياً َكَما َدَخُلوُه َأوََّل َمرٍَّة َول يَُتب  ُروْا َما َعَلْوْا تَ تْ 

ضربنا  هذا  ولو أننا، لن يتجاوز هذا الرقمالصهيوينة يتوافق مع القول بأن عمر الدولة 
وهو عدد السن ن اهلجرية من  ،1000 سيكوناتج الضرب نفإن  13 الرقم الرقم يف
 .6466 امليالدي اإلسراء إىل العامخارقة 

فَإ َذا َجاء : تعاىلمّجل قول اهلل حسب ف، حبساب اجلّملوقد استعان يف ذلك 
َنا ب ُكْم َلف يفاً َوْعُد اآل ئ ْ رَة  ج  إذا قرئت  6469 نه يساويمث قرر أ [144: ]اإلسراء. خ 
رَة   ، ويستحسن قراءة احلذف إذا قرئت حبذفها 2222 يساويبينما ، بإثبات اهلمزةاآلخ 

 . (25)فقط يف هذه الكلمة 
اليت ال ، نثبت مثل هذه الشطحاتكي ات  وكأننا سنقوم بالرتقيع من القراء

 .استدالل حمقق، وال يدعمها يسندها نقل مصدق
بثوا يف  لقد أن أصحاب الكهف  منهم حدأ ما ادعاه الخروج جعلى الثوابتومن 

  .رميالقرآن الكملا صرح به  فًقاو ئة وتسع سنوات ا، وليس ثالمثكهفهم إحدى عشرة سنة فقط
: ز وجلع اهلل قولوهي ، ذكرت الضرب على آذاهنم بأن اآلية اليتعمه ز أكد قد و 

ن  َن َعَدداً  ، وهو موافق ملدة رقمها أحد عشر[ 11]الكهف:. َفَضرَبْ َنا َعَلى آَذاهن  ْم يف  اْلَكْهف  س 
 .وهو موافق لعددهم، ، وأن عدد كلماهتا سبعيف الكهفلبثهم 

ن  َن َواْزَداُدوا ت ْسعاً  َولَب ثُوا يف  َكْهف ه ْم َثاَلثَ : ز وجلقوله ع: إن قالو   َئٍة س   .م 

                                                
25))  www.ahl-alquran.com/arabic/show_article.php?main_id=914 
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َا لَب ثُواُقل  :  تعاىل بعدهاهلل بدليل قول، َتديد ملدة نومهمفيه [ ليس 61]الكهف: . اللَُّه أَْعَلُم مب 
 .(26)[ 62]الكهف:

 م التفسري أو بكالم أئمتهال صلة له بعلإنسان من ال يصدر إال  رفٌ هبال شك وهذا 
آنية األخرية تقرير لكون املدة املضروب فيها على آذاهنم هي املدة اليت اجلملة القر ألن  ؛الكرام

فهو احلق الصحيح  ..اهلل أعلم مبا لبثوا، وقد أعلم : قلقبل ذلك، كأنه قيل عز وجلذكرها اهلل 
 .(27)الذي ال يوم حوله شك قط 

  ال ينزسب المعهود القرآنيالذي مصطلحي ال غراباإلز : سزبع  
التهويل يف إىل إىل اإلغراب و  كميلوناإلعجاز العددي بعض القائل ن ب

ضية يف برجمة حروف القرآن أنظمة ريا"، مثل وحبوثهمعناوين كتبهم يف مصطلحاهتم و 
القرآن عاملية " مثلو " األربع لسور القرآن نظام التجانسقانون احلاالت " مثلو " الكرمي

لك من العناوين واملصطلحات وغري ذ" املنظار اهلندسي للقرآن"مثل و " والرمزية فيه
 . يف اخلطاب هوعاداتالقرآن الكرمي اليت ال تتناسب مع معهود 

تعرف عادات القرآن من يق على املفسر أن ي" :يقول الطاهر بن عاشور
، وقد تعرض بعض السلف لشيء من هذا... وقد استقريت جبهدي نظمه وكلمه

  .(28)" هاعادات كثرية يف اصطالح القرآن سأذكرها يف مواضع
 وسبب ذلك أن املصطلح القرآين هو املدخل الوحيد لبيان القرآن الكرمي

معرفته مقدمة يف الرتبة؛ ألنه األصل يف هلذا كانت ، و حبكم أنه وعاء دالالته ومضامينه
؛ تنفك عن إدراك مقاصد املستعمل لهال  وهذه املعرفة، اخلطاب، وبه يصل التفاهم

رفت ترتبت ، فإذا عُ علم من قصد املتكلم هبامل على ما يُ دالالت األلفاظ إمنا َتُ ألن 
 .كان االهتمام ببياهنا أوىلوهلذا  ،  املعاين عليها

حبيث يتم ، فرز املصطلحاتز القرآن الكرمي على يركوهذا هو السر يف ت
 .سلبيةأي مصطلح يمل دالالت  إقصاء

صلى اهلل لرسول ليف خماطبتهم رَاع َنا كان اليهود يستخدمون مصطلح   :فمثال
 -الظاهر الذي ال بأس به  له وألصحابه أهنم يريدون املعىنمظهرين ، عليه وسلم

يقصدون سبه  -يف احلقيقة  - وقد كانوا -انتظرنا وأقبل علينا حىت نكلمك مبا نريد 
، فنهى اهلل عز وجل هلذا املصطلحبالرعونة حسب داللة أخرى صلى اهلل عليه وسلم 

                                                
26)) http://alfetn.com/vb3/showpost.php?p=620960&postcount=19   
 .11/611 انظر: روح املعاين لأللوسي ((27
 .161-1/160التحرير والتنوير للطاهر بن عاشور  ((28
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 ملخص

اب هذا ، ورفع أصحعالقات الرقمية يف القرآن الكرمياألخرية اجتاه لدراسة ال العقودبرز يف لقد 
كثري ل" واقرتنت جهودهم البحثية ونتائجهم املرتتبة عليها بااالجتاه راية ما يسمونه "علم اإلعجاز العددي

 "عالقات الرقمية يف القرآن الكرميال "علماجتاه ينفي وجود  ذلك على إثر، فنشأ من التكلف والتعسف
َنُد إليه يف ذلك من باب اللطائف والنكات  وعلماءالسلف أئمة ويعترب أن ما نُقل عن  التفسري مما ُيْست َ

  . ال كمكن أن تكون من مت ن العلماليت
العددي  يلقرآنااإلجعاز  هذه الدراسة اليت جعلتها بعنوان "جاءت  ويف ضوء هذا اخلالف

وأدلة القائل ن به، وتتبعت واستنبطت كل ونشأته، بينت فيها مدلول اإلعجاز العددي،  وقد "في الميزان
 . به ما كمكن أن يكون حجًجا لتهافت القول

  علم، اإلسالم: القرآن، املعجزة، اإلعجاز، العدد، الرقم، التفسري، الكلمزت مفتزحية 
 

Kur'an'ın Sayısal İcazı Meselesi 
 

Öz 
Son zamanlarda "sayısal icaz" adı altında Kur'an-ı Kerim'deki sayılarla 

ilgili çalışmalar yapma eğilimi yaygınlaşmaya başladı. Bu yönelişteki çalışmalar ve 
ortaya koydukları sonuçlar pek çok zorlamalar barındırmaktadır. Bu sebeple 
Kur'an'da böyle bir olgunun bulunmadığını ileri süren karşı bir eğilim ortaya çıktı 
ve bu mevzuda seleften ve tefsir alimlerinden nakledilen bilgilerin "nükte" 
kabilinden şeyler olfuğunu ve gerçek ilimle ilgisinin olmadığını dile getirdi. İşte bu 
çalışma, iki eğilim arasında olması gerekenin ne olduğunu belirlemek maksadıyla 
ele alınmış olup "sayısal icaz" kavramını, ortaya çıkışı ve ilgili görüşler açısından 
analiz etmekte ve bu anlayışın tutarsızlığını ortaya koymaktadır. 

 
Anahtar Kelimeler: Kur'an, mucize, icaz, sayı, rakam, tefsir, bilim, İslam 
 

Numerical Miracle of The Quran in Scale 
 

Abstract 
Over the last decades, there has been a trend to study the numerical 

relationship in the Noble Qur’an. The scholars studying this area called it “The 
science of numerical miracle of the Holy Qur’an”.  However, many of the research 
efforts and its subsequent results of this subject seem to have some elements of 
affectation and arbitrariness. Hence, other authors took the opposite direction and 
denied such numerical relationships in the Noble Qur’an. They consider what has 
been reliably reported in this area by ancestors and prominent Interpreters as 
subtleties and tips, outside the scientific core.In view of this dispute, I wrote this 
paper with the title: “The numerical miracle in balance”.  In this study, I elaborated 
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ضية يف برجمة حروف القرآن أنظمة ريا"، مثل وحبوثهمعناوين كتبهم يف مصطلحاهتم و 
القرآن عاملية " مثلو " األربع لسور القرآن نظام التجانسقانون احلاالت " مثلو " الكرمي

لك من العناوين واملصطلحات وغري ذ" املنظار اهلندسي للقرآن"مثل و " والرمزية فيه
 . يف اخلطاب هوعاداتالقرآن الكرمي اليت ال تتناسب مع معهود 

تعرف عادات القرآن من يق على املفسر أن ي" :يقول الطاهر بن عاشور
، وقد تعرض بعض السلف لشيء من هذا... وقد استقريت جبهدي نظمه وكلمه

  .(28)" هاعادات كثرية يف اصطالح القرآن سأذكرها يف مواضع
 وسبب ذلك أن املصطلح القرآين هو املدخل الوحيد لبيان القرآن الكرمي

معرفته مقدمة يف الرتبة؛ ألنه األصل يف هلذا كانت ، و حبكم أنه وعاء دالالته ومضامينه
؛ تنفك عن إدراك مقاصد املستعمل لهال  وهذه املعرفة، اخلطاب، وبه يصل التفاهم

رفت ترتبت ، فإذا عُ علم من قصد املتكلم هبامل على ما يُ دالالت األلفاظ إمنا َتُ ألن 
 .كان االهتمام ببياهنا أوىلوهلذا  ،  املعاين عليها

حبيث يتم ، فرز املصطلحاتز القرآن الكرمي على يركوهذا هو السر يف ت
 .سلبيةأي مصطلح يمل دالالت  إقصاء

صلى اهلل لرسول ليف خماطبتهم رَاع َنا كان اليهود يستخدمون مصطلح   :فمثال
 -الظاهر الذي ال بأس به  له وألصحابه أهنم يريدون املعىنمظهرين ، عليه وسلم

يقصدون سبه  -يف احلقيقة  - وقد كانوا -انتظرنا وأقبل علينا حىت نكلمك مبا نريد 
، فنهى اهلل عز وجل هلذا املصطلحبالرعونة حسب داللة أخرى صلى اهلل عليه وسلم 
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يَا أَي  َها الَّذ يَن آَمُنواْ  :تعاىليف قوله انظُْرنَا أمر بإقامة مصطلح و ، هداماملؤمن ن عن استخ
وبذلك  [140]البقرة: . َول لَكاف ر يَن َعَذاٌب أَل يمٌ اَل تَ ُقوُلوْا رَاع َنا َوُقوُلوْا انظُْرنَا َوامْسَُعوا ْ 

 تلك الداللة اخلبيثة احملببة لدى اليهود.املسلمون تَ َفاَدى ي َ 
جاز ؛ إذا مل يعرف معىن االسم"ابن تيمية أنه اإلمام  ء على ذلك استنبطوبنا

رهت الر قى وهلذا كُ  ،أن يكون معىن حمرًما، فال ينطق املسلم مبا ال يعرف معناه
" خوًفا من أن يكون فيها معان ال جتوز ؛أو غريها، السريانيةو ، كالعربانية  ،العجمية

(29). 
 العلم  ليست من متين النتزئجثزمن ز : 

 ي على أنهباإلعجاز العدد ما يستشهد به القائلونمل يعتمد أئمة التفسري 
، الفقيه العارف باألحكام واحلديث ، فاإلمام ابن عطية األندلسيمن مت ن العلم

إىل الصحابة رضي  بُ نسَ ما يُ  ، وصاحب التفسري املشهور يعد  لسان العربوالبصري ب
، وليس من متين من ملح التفسيرليلة القدر  غريهم يف َتديدإىل  وأاهلل عنهم 

 . (30) العلم
: عبد اهلل بن مسعود رضي اهلل عنه وعلى هذا ُيمل قول الصحايب اجلليل

يم   ب ْسم  من أراد أن ينجيه اهلل من الزبانية التسعة عشر فليقرأ " ؛ ليجعل اللَّه  الرَّمْحَن  الرَّح 
، فالبسملة تسعة عشر حرًفا على ل واحدمن ك ةً نَّ اهلل تعاىل له بكل حرف منها جُ 

َها ت ْسَعَة َعَشرَ : ة أهل النار الذين قال اهلل فيهمعدد مالئك وهم  [94]املدثر: . َعَلي ْ
يم   ب ْسم  يقولون يف كل أفعاهلم  ، وببسم اهلل ، فمن هنالك هي قوهتماللَّه  الرَّمْحَن  الرَّح 

 . (31)" استضلعوا
على أهنا من ملح العلم  النتائجببعض هذه  وهذا يعين أننا كمكن أن نعتدَّ 

ا ، إذ مل يطالب اهلل عز وجل أحدً ي فيهاأي أنه ال َتد  ، ها إعجازًادون أن نسمي
بتأليف كالم تتساوي أعداد حروفه وكلماته مع أعداد حروف وكلمات القرآن الكرمي 

(32) . 
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 مفاد، و فيهااليت أوردها أرقامه قمت بالتحقق من  وقد ،عبد الدائم كحيل إحدى هذه امللح ذكر ((32
قت خلقد ، وأن الشمس خلق قبل النهارقد ن علماء الفلك متفقون على أن الليل أ هذه امللحة
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اب هذا ، ورفع أصحعالقات الرقمية يف القرآن الكرمياألخرية اجتاه لدراسة ال العقودبرز يف لقد 
كثري ل" واقرتنت جهودهم البحثية ونتائجهم املرتتبة عليها بااالجتاه راية ما يسمونه "علم اإلعجاز العددي

 "عالقات الرقمية يف القرآن الكرميال "علماجتاه ينفي وجود  ذلك على إثر، فنشأ من التكلف والتعسف
َنُد إليه يف ذلك من باب اللطائف والنكات  وعلماءالسلف أئمة ويعترب أن ما نُقل عن  التفسري مما ُيْست َ

  . ال كمكن أن تكون من مت ن العلماليت
العددي  يلقرآنااإلجعاز  هذه الدراسة اليت جعلتها بعنوان "جاءت  ويف ضوء هذا اخلالف

وأدلة القائل ن به، وتتبعت واستنبطت كل ونشأته، بينت فيها مدلول اإلعجاز العددي،  وقد "في الميزان
 . به ما كمكن أن يكون حجًجا لتهافت القول

  علم، اإلسالم: القرآن، املعجزة، اإلعجاز، العدد، الرقم، التفسري، الكلمزت مفتزحية 
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Öz 
Son zamanlarda "sayısal icaz" adı altında Kur'an-ı Kerim'deki sayılarla 

ilgili çalışmalar yapma eğilimi yaygınlaşmaya başladı. Bu yönelişteki çalışmalar ve 
ortaya koydukları sonuçlar pek çok zorlamalar barındırmaktadır. Bu sebeple 
Kur'an'da böyle bir olgunun bulunmadığını ileri süren karşı bir eğilim ortaya çıktı 
ve bu mevzuda seleften ve tefsir alimlerinden nakledilen bilgilerin "nükte" 
kabilinden şeyler olfuğunu ve gerçek ilimle ilgisinin olmadığını dile getirdi. İşte bu 
çalışma, iki eğilim arasında olması gerekenin ne olduğunu belirlemek maksadıyla 
ele alınmış olup "sayısal icaz" kavramını, ortaya çıkışı ve ilgili görüşler açısından 
analiz etmekte ve bu anlayışın tutarsızlığını ortaya koymaktadır. 
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Numerical Miracle of The Quran in Scale 
 

Abstract 
Over the last decades, there has been a trend to study the numerical 

relationship in the Noble Qur’an. The scholars studying this area called it “The 
science of numerical miracle of the Holy Qur’an”.  However, many of the research 
efforts and its subsequent results of this subject seem to have some elements of 
affectation and arbitrariness. Hence, other authors took the opposite direction and 
denied such numerical relationships in the Noble Qur’an. They consider what has 
been reliably reported in this area by ancestors and prominent Interpreters as 
subtleties and tips, outside the scientific core.In view of this dispute, I wrote this 
paper with the title: “The numerical miracle in balance”.  In this study, I elaborated 
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اب هذا ، ورفع أصحعالقات الرقمية يف القرآن الكرمياألخرية اجتاه لدراسة ال العقودبرز يف لقد 
كثري ل" واقرتنت جهودهم البحثية ونتائجهم املرتتبة عليها بااالجتاه راية ما يسمونه "علم اإلعجاز العددي

 "عالقات الرقمية يف القرآن الكرميال "علماجتاه ينفي وجود  ذلك على إثر، فنشأ من التكلف والتعسف
َنُد إليه يف ذلك من باب اللطائف والنكات  وعلماءالسلف أئمة ويعترب أن ما نُقل عن  التفسري مما ُيْست َ

  . ال كمكن أن تكون من مت ن العلماليت
العددي  يلقرآنااإلجعاز  هذه الدراسة اليت جعلتها بعنوان "جاءت  ويف ضوء هذا اخلالف

وأدلة القائل ن به، وتتبعت واستنبطت كل ونشأته، بينت فيها مدلول اإلعجاز العددي،  وقد "في الميزان
 . به ما كمكن أن يكون حجًجا لتهافت القول

  علم، اإلسالم: القرآن، املعجزة، اإلعجاز، العدد، الرقم، التفسري، الكلمزت مفتزحية 
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Öz 
Son zamanlarda "sayısal icaz" adı altında Kur'an-ı Kerim'deki sayılarla 

ilgili çalışmalar yapma eğilimi yaygınlaşmaya başladı. Bu yönelişteki çalışmalar ve 
ortaya koydukları sonuçlar pek çok zorlamalar barındırmaktadır. Bu sebeple 
Kur'an'da böyle bir olgunun bulunmadığını ileri süren karşı bir eğilim ortaya çıktı 
ve bu mevzuda seleften ve tefsir alimlerinden nakledilen bilgilerin "nükte" 
kabilinden şeyler olfuğunu ve gerçek ilimle ilgisinin olmadığını dile getirdi. İşte bu 
çalışma, iki eğilim arasında olması gerekenin ne olduğunu belirlemek maksadıyla 
ele alınmış olup "sayısal icaz" kavramını, ortaya çıkışı ve ilgili görüşler açısından 
analiz etmekte ve bu anlayışın tutarsızlığını ortaya koymaktadır. 
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Numerical Miracle of The Quran in Scale 
 

Abstract 
Over the last decades, there has been a trend to study the numerical 

relationship in the Noble Qur’an. The scholars studying this area called it “The 
science of numerical miracle of the Holy Qur’an”.  However, many of the research 
efforts and its subsequent results of this subject seem to have some elements of 
affectation and arbitrariness. Hence, other authors took the opposite direction and 
denied such numerical relationships in the Noble Qur’an. They consider what has 
been reliably reported in this area by ancestors and prominent Interpreters as 
subtleties and tips, outside the scientific core.In view of this dispute, I wrote this 
paper with the title: “The numerical miracle in balance”.  In this study, I elaborated 
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يَا أَي  َها الَّذ يَن آَمُنواْ  :تعاىليف قوله انظُْرنَا أمر بإقامة مصطلح و ، هداماملؤمن ن عن استخ
وبذلك  [140]البقرة: . َول لَكاف ر يَن َعَذاٌب أَل يمٌ اَل تَ ُقوُلوْا رَاع َنا َوُقوُلوْا انظُْرنَا َوامْسَُعوا ْ 

 تلك الداللة اخلبيثة احملببة لدى اليهود.املسلمون تَ َفاَدى ي َ 
جاز ؛ إذا مل يعرف معىن االسم"ابن تيمية أنه اإلمام  ء على ذلك استنبطوبنا

رهت الر قى وهلذا كُ  ،أن يكون معىن حمرًما، فال ينطق املسلم مبا ال يعرف معناه
" خوًفا من أن يكون فيها معان ال جتوز ؛أو غريها، السريانيةو ، كالعربانية  ،العجمية

(29). 
 العلم  ليست من متين النتزئجثزمن ز : 

 ي على أنهباإلعجاز العدد ما يستشهد به القائلونمل يعتمد أئمة التفسري 
، الفقيه العارف باألحكام واحلديث ، فاإلمام ابن عطية األندلسيمن مت ن العلم

إىل الصحابة رضي  بُ نسَ ما يُ  ، وصاحب التفسري املشهور يعد  لسان العربوالبصري ب
، وليس من متين من ملح التفسيرليلة القدر  غريهم يف َتديدإىل  وأاهلل عنهم 

 . (30) العلم
: عبد اهلل بن مسعود رضي اهلل عنه وعلى هذا ُيمل قول الصحايب اجلليل

يم   ب ْسم  من أراد أن ينجيه اهلل من الزبانية التسعة عشر فليقرأ " ؛ ليجعل اللَّه  الرَّمْحَن  الرَّح 
، فالبسملة تسعة عشر حرًفا على ل واحدمن ك ةً نَّ اهلل تعاىل له بكل حرف منها جُ 

َها ت ْسَعَة َعَشرَ : ة أهل النار الذين قال اهلل فيهمعدد مالئك وهم  [94]املدثر: . َعَلي ْ
يم   ب ْسم  يقولون يف كل أفعاهلم  ، وببسم اهلل ، فمن هنالك هي قوهتماللَّه  الرَّمْحَن  الرَّح 

 . (31)" استضلعوا
على أهنا من ملح العلم  النتائجببعض هذه  وهذا يعين أننا كمكن أن نعتدَّ 

ا ، إذ مل يطالب اهلل عز وجل أحدً ي فيهاأي أنه ال َتد  ، ها إعجازًادون أن نسمي
بتأليف كالم تتساوي أعداد حروفه وكلماته مع أعداد حروف وكلمات القرآن الكرمي 
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داد حبساب عنه االعت يَ ك  اإلمام ابن جرير الطربي ذكر الذي حُ هلذا كره و 
 . (33)، أو على نقله ذي رواه ممن ال يعتمد على روايته، إذ كان اللمَّ اجلُ 

 ": فقالاإلمام ابن كثري  ووافقه
ُ
، وأنه ددَ وأما من زعم أهنا دالة على معرفة امل

، وطار يف عى ما ليس له؛ فقد ادَّ أوقات احلوادث والفنت واملالحميستخرج من ذلك 
 .(34)" غري مطاره

أن الفقيه جمد الدين بن مجيل احلليّب الشافعّي وقع إليه تفسري  وقد ذكروا
ه سيفتح : أنّ رآن الكرمي أليب احلكم بن بّرجان، فوجد فيه عند فاَتة سورة الرومالق

ى يد السلطان صالح الدين ، فلما فتحت حلب علالبيت املقدس يف سنة كذا
لقدس على يديه، ويع ّن فيها ح ا؛ كتب إليه اجملد بن مجيل ورقة يبّشره فيها بفتاأليويب

لم يتجاسر أن يعرضها على السلطان، وحّدث مبا ، فالزمان، وأعطاها للفقيه عيسى
 :، فعمل القصيدة اليت فيهااجملد ، وكان واثقاً بعقلفيها حمليي الدين

 وفتحكم حلبز بزلسيف في صفر        مبشر بفتوح القدس في رجب
؛ سار فلما اتفق له فتح القدس يف رجبمنه، ؛ تعّجب فلما مسعه السلطان

 ذلك حميي الدين. : قد سبق إىلد مهّنئاً، وذكر له حديث الورقة، فتعّجب وقالاجمل
تكّلم عليه ، وقد كره أبو احلكم من عجائب ما اّتفقوهذا الذي ذ : قال أبو شامة

هذه ف ،ل املنّجمون: إنه قد بىن األمر على التاريخ كما يفعشيخنا الّسخاوّي فقال
قبل وقوعه، وليس ذلك من احلروف، وال  إن صّح أنّه قال ذلك؛ جنامة وافقت إصابة

 .(35)، وال تفتقر إىل تاريخ هو من قبيل الكرامات؛ فإّن الكرامات ال تكتسب
                                                

: َوُهَو الَّذ ي ز وجلع اهلل ا الرتتيب الوارد يف قول، وهذا احلقيقة يشهد هلمث بدأ القمر بالتشكل، أواًل 
يف قد ذكرت  "الليل"كلمة و [ 99]األنبياء: . َخَلَق اللَّْيَل َوالن ََّهاَر َوالشَّْمَس َواْلَقَمَر ُكلٌّ يف  فَ َلٍك َيْسَبُحونَ 

 "الشمس"ا وعشرين مرة، وكلمة َخسً فيه ذكرت ف "النهار"كلمة أما  ، رةا وَخس ن متسعً القرآن الكرمي 
لكلمات ا، وهذا يعين أن ترتيب هذه ذكرت َخس مراتف "القمر"كلمة أما  عشرين مرة، فيه ذكرت 

، حبيث بدأ بالكلمات ا لعدد مرات ذكرها فيهقد جاء مناسبً اآلية القرآنية اليت أوردناها منذ أسطر يف 
تكرارها يف القرآن ب ن وهذا تناغم عجيب ب ن ترتيب الكلمات و  ..تدرج إىل األقلاألكثر عددا و 

، وفيه إشارة دها الزمين يف الكون من جهة أخرى، وب ن ترتيب الكلمات وترتيب وجو من جهةالكرمي 
: الرقم سبعة يشهد على عظمة القرآن كوان هو نفسه منزل القرآن الكرمي. انظرإىل أن خالق األ
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داد حبساب عنه االعت يَ ك  اإلمام ابن جرير الطربي ذكر الذي حُ هلذا كره و 
 . (33)، أو على نقله ذي رواه ممن ال يعتمد على روايته، إذ كان اللمَّ اجلُ 

 ": فقالاإلمام ابن كثري  ووافقه
ُ
، وأنه ددَ وأما من زعم أهنا دالة على معرفة امل

، وطار يف عى ما ليس له؛ فقد ادَّ أوقات احلوادث والفنت واملالحميستخرج من ذلك 
 .(34)" غري مطاره

أن الفقيه جمد الدين بن مجيل احلليّب الشافعّي وقع إليه تفسري  وقد ذكروا
ه سيفتح : أنّ رآن الكرمي أليب احلكم بن بّرجان، فوجد فيه عند فاَتة سورة الرومالق

ى يد السلطان صالح الدين ، فلما فتحت حلب علالبيت املقدس يف سنة كذا
لقدس على يديه، ويع ّن فيها ح ا؛ كتب إليه اجملد بن مجيل ورقة يبّشره فيها بفتاأليويب

لم يتجاسر أن يعرضها على السلطان، وحّدث مبا ، فالزمان، وأعطاها للفقيه عيسى
 :، فعمل القصيدة اليت فيهااجملد ، وكان واثقاً بعقلفيها حمليي الدين

 وفتحكم حلبز بزلسيف في صفر        مبشر بفتوح القدس في رجب
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: َوُهَو الَّذ ي ز وجلع اهلل ا الرتتيب الوارد يف قول، وهذا احلقيقة يشهد هلمث بدأ القمر بالتشكل، أواًل 
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لكلمات ا، وهذا يعين أن ترتيب هذه ذكرت َخس مراتف "القمر"كلمة أما  عشرين مرة، فيه ذكرت 

، حبيث بدأ بالكلمات ا لعدد مرات ذكرها فيهقد جاء مناسبً اآلية القرآنية اليت أوردناها منذ أسطر يف 
تكرارها يف القرآن ب ن وهذا تناغم عجيب ب ن ترتيب الكلمات و  ..تدرج إىل األقلاألكثر عددا و 

، وفيه إشارة دها الزمين يف الكون من جهة أخرى، وب ن ترتيب الكلمات وترتيب وجو من جهةالكرمي 
: الرقم سبعة يشهد على عظمة القرآن كوان هو نفسه منزل القرآن الكرمي. انظرإىل أن خالق األ
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 ملخص

اب هذا ، ورفع أصحعالقات الرقمية يف القرآن الكرمياألخرية اجتاه لدراسة ال العقودبرز يف لقد 
كثري ل" واقرتنت جهودهم البحثية ونتائجهم املرتتبة عليها بااالجتاه راية ما يسمونه "علم اإلعجاز العددي

 "عالقات الرقمية يف القرآن الكرميال "علماجتاه ينفي وجود  ذلك على إثر، فنشأ من التكلف والتعسف
َنُد إليه يف ذلك من باب اللطائف والنكات  وعلماءالسلف أئمة ويعترب أن ما نُقل عن  التفسري مما ُيْست َ

  . ال كمكن أن تكون من مت ن العلماليت
العددي  يلقرآنااإلجعاز  هذه الدراسة اليت جعلتها بعنوان "جاءت  ويف ضوء هذا اخلالف

وأدلة القائل ن به، وتتبعت واستنبطت كل ونشأته، بينت فيها مدلول اإلعجاز العددي،  وقد "في الميزان
 . به ما كمكن أن يكون حجًجا لتهافت القول

  علم، اإلسالم: القرآن، املعجزة، اإلعجاز، العدد، الرقم، التفسري، الكلمزت مفتزحية 
 

Kur'an'ın Sayısal İcazı Meselesi 
 

Öz 
Son zamanlarda "sayısal icaz" adı altında Kur'an-ı Kerim'deki sayılarla 

ilgili çalışmalar yapma eğilimi yaygınlaşmaya başladı. Bu yönelişteki çalışmalar ve 
ortaya koydukları sonuçlar pek çok zorlamalar barındırmaktadır. Bu sebeple 
Kur'an'da böyle bir olgunun bulunmadığını ileri süren karşı bir eğilim ortaya çıktı 
ve bu mevzuda seleften ve tefsir alimlerinden nakledilen bilgilerin "nükte" 
kabilinden şeyler olfuğunu ve gerçek ilimle ilgisinin olmadığını dile getirdi. İşte bu 
çalışma, iki eğilim arasında olması gerekenin ne olduğunu belirlemek maksadıyla 
ele alınmış olup "sayısal icaz" kavramını, ortaya çıkışı ve ilgili görüşler açısından 
analiz etmekte ve bu anlayışın tutarsızlığını ortaya koymaktadır. 

 
Anahtar Kelimeler: Kur'an, mucize, icaz, sayı, rakam, tefsir, bilim, İslam 
 

Numerical Miracle of The Quran in Scale 
 

Abstract 
Over the last decades, there has been a trend to study the numerical 

relationship in the Noble Qur’an. The scholars studying this area called it “The 
science of numerical miracle of the Holy Qur’an”.  However, many of the research 
efforts and its subsequent results of this subject seem to have some elements of 
affectation and arbitrariness. Hence, other authors took the opposite direction and 
denied such numerical relationships in the Noble Qur’an. They consider what has 
been reliably reported in this area by ancestors and prominent Interpreters as 
subtleties and tips, outside the scientific core.In view of this dispute, I wrote this 
paper with the title: “The numerical miracle in balance”.  In this study, I elaborated 
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داد حبساب عنه االعت يَ ك  اإلمام ابن جرير الطربي ذكر الذي حُ هلذا كره و 
 . (33)، أو على نقله ذي رواه ممن ال يعتمد على روايته، إذ كان اللمَّ اجلُ 

 ": فقالاإلمام ابن كثري  ووافقه
ُ
، وأنه ددَ وأما من زعم أهنا دالة على معرفة امل

، وطار يف عى ما ليس له؛ فقد ادَّ أوقات احلوادث والفنت واملالحميستخرج من ذلك 
 .(34)" غري مطاره

أن الفقيه جمد الدين بن مجيل احلليّب الشافعّي وقع إليه تفسري  وقد ذكروا
ه سيفتح : أنّ رآن الكرمي أليب احلكم بن بّرجان، فوجد فيه عند فاَتة سورة الرومالق

ى يد السلطان صالح الدين ، فلما فتحت حلب علالبيت املقدس يف سنة كذا
لقدس على يديه، ويع ّن فيها ح ا؛ كتب إليه اجملد بن مجيل ورقة يبّشره فيها بفتاأليويب

لم يتجاسر أن يعرضها على السلطان، وحّدث مبا ، فالزمان، وأعطاها للفقيه عيسى
 :، فعمل القصيدة اليت فيهااجملد ، وكان واثقاً بعقلفيها حمليي الدين

 وفتحكم حلبز بزلسيف في صفر        مبشر بفتوح القدس في رجب
؛ سار فلما اتفق له فتح القدس يف رجبمنه، ؛ تعّجب فلما مسعه السلطان

 ذلك حميي الدين. : قد سبق إىلد مهّنئاً، وذكر له حديث الورقة، فتعّجب وقالاجمل
تكّلم عليه ، وقد كره أبو احلكم من عجائب ما اّتفقوهذا الذي ذ : قال أبو شامة

هذه ف ،ل املنّجمون: إنه قد بىن األمر على التاريخ كما يفعشيخنا الّسخاوّي فقال
قبل وقوعه، وليس ذلك من احلروف، وال  إن صّح أنّه قال ذلك؛ جنامة وافقت إصابة

 .(35)، وال تفتقر إىل تاريخ هو من قبيل الكرامات؛ فإّن الكرامات ال تكتسب
                                                

: َوُهَو الَّذ ي ز وجلع اهلل ا الرتتيب الوارد يف قول، وهذا احلقيقة يشهد هلمث بدأ القمر بالتشكل، أواًل 
يف قد ذكرت  "الليل"كلمة و [ 99]األنبياء: . َخَلَق اللَّْيَل َوالن ََّهاَر َوالشَّْمَس َواْلَقَمَر ُكلٌّ يف  فَ َلٍك َيْسَبُحونَ 

 "الشمس"ا وعشرين مرة، وكلمة َخسً فيه ذكرت ف "النهار"كلمة أما  ، رةا وَخس ن متسعً القرآن الكرمي 
لكلمات ا، وهذا يعين أن ترتيب هذه ذكرت َخس مراتف "القمر"كلمة أما  عشرين مرة، فيه ذكرت 

، حبيث بدأ بالكلمات ا لعدد مرات ذكرها فيهقد جاء مناسبً اآلية القرآنية اليت أوردناها منذ أسطر يف 
تكرارها يف القرآن ب ن وهذا تناغم عجيب ب ن ترتيب الكلمات و  ..تدرج إىل األقلاألكثر عددا و 

، وفيه إشارة دها الزمين يف الكون من جهة أخرى، وب ن ترتيب الكلمات وترتيب وجو من جهةالكرمي 
: الرقم سبعة يشهد على عظمة القرآن كوان هو نفسه منزل القرآن الكرمي. انظرإىل أن خالق األ
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يَا أَي  َها الَّذ يَن آَمُنواْ  :تعاىليف قوله انظُْرنَا أمر بإقامة مصطلح و ، هداماملؤمن ن عن استخ
وبذلك  [140]البقرة: . َول لَكاف ر يَن َعَذاٌب أَل يمٌ اَل تَ ُقوُلوْا رَاع َنا َوُقوُلوْا انظُْرنَا َوامْسَُعوا ْ 

 تلك الداللة اخلبيثة احملببة لدى اليهود.املسلمون تَ َفاَدى ي َ 
جاز ؛ إذا مل يعرف معىن االسم"ابن تيمية أنه اإلمام  ء على ذلك استنبطوبنا

رهت الر قى وهلذا كُ  ،أن يكون معىن حمرًما، فال ينطق املسلم مبا ال يعرف معناه
" خوًفا من أن يكون فيها معان ال جتوز ؛أو غريها، السريانيةو ، كالعربانية  ،العجمية

(29). 
 العلم  ليست من متين النتزئجثزمن ز : 

 ي على أنهباإلعجاز العدد ما يستشهد به القائلونمل يعتمد أئمة التفسري 
، الفقيه العارف باألحكام واحلديث ، فاإلمام ابن عطية األندلسيمن مت ن العلم

إىل الصحابة رضي  بُ نسَ ما يُ  ، وصاحب التفسري املشهور يعد  لسان العربوالبصري ب
، وليس من متين من ملح التفسيرليلة القدر  غريهم يف َتديدإىل  وأاهلل عنهم 

 . (30) العلم
: عبد اهلل بن مسعود رضي اهلل عنه وعلى هذا ُيمل قول الصحايب اجلليل

يم   ب ْسم  من أراد أن ينجيه اهلل من الزبانية التسعة عشر فليقرأ " ؛ ليجعل اللَّه  الرَّمْحَن  الرَّح 
، فالبسملة تسعة عشر حرًفا على ل واحدمن ك ةً نَّ اهلل تعاىل له بكل حرف منها جُ 

َها ت ْسَعَة َعَشرَ : ة أهل النار الذين قال اهلل فيهمعدد مالئك وهم  [94]املدثر: . َعَلي ْ
يم   ب ْسم  يقولون يف كل أفعاهلم  ، وببسم اهلل ، فمن هنالك هي قوهتماللَّه  الرَّمْحَن  الرَّح 

 . (31)" استضلعوا
على أهنا من ملح العلم  النتائجببعض هذه  وهذا يعين أننا كمكن أن نعتدَّ 

ا ، إذ مل يطالب اهلل عز وجل أحدً ي فيهاأي أنه ال َتد  ، ها إعجازًادون أن نسمي
بتأليف كالم تتساوي أعداد حروفه وكلماته مع أعداد حروف وكلمات القرآن الكرمي 

(32) . 

                                                
 .649 اقتضاء الصراط املستقيم البن تيمية ص ((29
 .1/21انظر: احملرر الوجيز البن عطية  ((30
 .1/36 امع ألحكام القرآن للقرطيب: اجلانظر ((31

 مفاد، و فيهااليت أوردها أرقامه قمت بالتحقق من  وقد ،عبد الدائم كحيل إحدى هذه امللح ذكر ((32
قت خلقد ، وأن الشمس خلق قبل النهارقد ن علماء الفلك متفقون على أن الليل أ هذه امللحة

داد حبساب عنه االعت يَ ك  اإلمام ابن جرير الطربي ذكر الذي حُ هلذا كره و 
 . (33)، أو على نقله ذي رواه ممن ال يعتمد على روايته، إذ كان اللمَّ اجلُ 

 ": فقالاإلمام ابن كثري  ووافقه
ُ
، وأنه ددَ وأما من زعم أهنا دالة على معرفة امل

، وطار يف عى ما ليس له؛ فقد ادَّ أوقات احلوادث والفنت واملالحميستخرج من ذلك 
 .(34)" غري مطاره

أن الفقيه جمد الدين بن مجيل احلليّب الشافعّي وقع إليه تفسري  وقد ذكروا
ه سيفتح : أنّ رآن الكرمي أليب احلكم بن بّرجان، فوجد فيه عند فاَتة سورة الرومالق

ى يد السلطان صالح الدين ، فلما فتحت حلب علالبيت املقدس يف سنة كذا
لقدس على يديه، ويع ّن فيها ح ا؛ كتب إليه اجملد بن مجيل ورقة يبّشره فيها بفتاأليويب

لم يتجاسر أن يعرضها على السلطان، وحّدث مبا ، فالزمان، وأعطاها للفقيه عيسى
 :، فعمل القصيدة اليت فيهااجملد ، وكان واثقاً بعقلفيها حمليي الدين

 وفتحكم حلبز بزلسيف في صفر        مبشر بفتوح القدس في رجب
؛ سار فلما اتفق له فتح القدس يف رجبمنه، ؛ تعّجب فلما مسعه السلطان

 ذلك حميي الدين. : قد سبق إىلد مهّنئاً، وذكر له حديث الورقة، فتعّجب وقالاجمل
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ربنا " الصحايب الذي قال :ورد يف عدد املالئكة الذين ابتدروا قول ما ما أو 
، بضعة وثالث ن ألهنا بضعة وثالثونوأهنم كانوا  "حلمد محًدا كثريًا طيًبا مبارًكاولك ا

رضي اهلل عنه، وهي قول يعكر عليه الزيادة الواردة يف رواية الصحايب رفاعة بن يىي ف
 .(36)على أن القصة واحدة  بناءً " مبارًكا عليه كما يب ربنا ويرضى": هذا القائل

 النتزئج
ر املسبقة يف جمال الدراسات ، وفرض األفكااد إىل النتائج الظنيةاالستن: أوال

 ،صلى اهلل عليه وسلمالقرآنية يدخالن يف دائرة الرأي املذموم الذي حذر منه الرسول 
 .     لعلمهم حبرمته ؛على اجتنابه كبار الصحابة رضي اهلل عنهم  وحرص

ة العلم الشرعي ضحالال كمكن قبول نظرية اإلعجاز العددي يف ظل : زثزني  
، وتكلفهم يف املقدمات ويف النتائج، وتعسفهم وضعف حجتهم، لدي القائل ن هبا

غياب املنهج العلمي السليم يف و  ،بأفكار مسبقةالكرمي ودخوهلم إىل عامل القرآن 
، وإغراهبم املصطلحي الذي ال وخروجهم على الثوابت اإلسالمية، اإلحصاء والعد  

وصلون إليها مبنأى عن مت ن تكون النتائج اليت يباإلضافة إىل  ، ود القرآينيناسب املعه
 . العلم

بغري احلقائق  "جاز العدديعلم اإلعا يسمى "أن نبىن صرًحا مل جيوزال : ثزلث ز
، واإلشارات الكافية اليت متنح دلة الدامغة، والرباه ن الساطعة، ودون األالثابتة

 .وهو ما مل يتوفر حىت اآلن ..ملشروعية هلذا الوجه من اإلعجازا
اإلعجاز "املتفرقات علًما يسميه  بعضولة البعض أن يبين من حما: رابع ز

يف طأ اخل، و نضباطاالوعدم ، شططالتكلف و تنطوي على قدر كبري من ال "العددي
 .النفعأشد من املرتتب عليها  والضرر، الصوابأكثر من  تلك الوجهة

فيما يسمى باإلعجاز  الواردةاللمحات كل ما كمكن قبوله من  :خزمس ز
مرهون وقبوهلا يف هذا الباب ، نكاتًا ولطائف تفسريية ازيد عن كوهنتي ال العدد

، تفق عليها يف باب اإلعجاز العلميوبالضوابط امل، بقواعد التفسريااللتزام ب
االلتزام ، مع لمصحفالعثماين لرسم الوبعدم خمالفة وباالستقراء التام يف العدد، 

القرآنية إحدى القراءات ما تقرره ناقض مع تال، وعدم آليات والسورالثابت لرتتيب الب
 . املتواترة
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اب هذا ، ورفع أصحعالقات الرقمية يف القرآن الكرمياألخرية اجتاه لدراسة ال العقودبرز يف لقد 
كثري ل" واقرتنت جهودهم البحثية ونتائجهم املرتتبة عليها بااالجتاه راية ما يسمونه "علم اإلعجاز العددي

 "عالقات الرقمية يف القرآن الكرميال "علماجتاه ينفي وجود  ذلك على إثر، فنشأ من التكلف والتعسف
َنُد إليه يف ذلك من باب اللطائف والنكات  وعلماءالسلف أئمة ويعترب أن ما نُقل عن  التفسري مما ُيْست َ

  . ال كمكن أن تكون من مت ن العلماليت
العددي  يلقرآنااإلجعاز  هذه الدراسة اليت جعلتها بعنوان "جاءت  ويف ضوء هذا اخلالف

وأدلة القائل ن به، وتتبعت واستنبطت كل ونشأته، بينت فيها مدلول اإلعجاز العددي،  وقد "في الميزان
 . به ما كمكن أن يكون حجًجا لتهافت القول

  علم، اإلسالم: القرآن، املعجزة، اإلعجاز، العدد، الرقم، التفسري، الكلمزت مفتزحية 
 

Kur'an'ın Sayısal İcazı Meselesi 
 

Öz 
Son zamanlarda "sayısal icaz" adı altında Kur'an-ı Kerim'deki sayılarla 

ilgili çalışmalar yapma eğilimi yaygınlaşmaya başladı. Bu yönelişteki çalışmalar ve 
ortaya koydukları sonuçlar pek çok zorlamalar barındırmaktadır. Bu sebeple 
Kur'an'da böyle bir olgunun bulunmadığını ileri süren karşı bir eğilim ortaya çıktı 
ve bu mevzuda seleften ve tefsir alimlerinden nakledilen bilgilerin "nükte" 
kabilinden şeyler olfuğunu ve gerçek ilimle ilgisinin olmadığını dile getirdi. İşte bu 
çalışma, iki eğilim arasında olması gerekenin ne olduğunu belirlemek maksadıyla 
ele alınmış olup "sayısal icaz" kavramını, ortaya çıkışı ve ilgili görüşler açısından 
analiz etmekte ve bu anlayışın tutarsızlığını ortaya koymaktadır. 
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Numerical Miracle of The Quran in Scale 
 

Abstract 
Over the last decades, there has been a trend to study the numerical 

relationship in the Noble Qur’an. The scholars studying this area called it “The 
science of numerical miracle of the Holy Qur’an”.  However, many of the research 
efforts and its subsequent results of this subject seem to have some elements of 
affectation and arbitrariness. Hence, other authors took the opposite direction and 
denied such numerical relationships in the Noble Qur’an. They consider what has 
been reliably reported in this area by ancestors and prominent Interpreters as 
subtleties and tips, outside the scientific core.In view of this dispute, I wrote this 
paper with the title: “The numerical miracle in balance”.  In this study, I elaborated 
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Kur'an'ın Sayısal İcazı Meselesi 
 

Öz 
Son zamanlarda "sayısal icaz" adı altında Kur'an-ı Kerim'deki sayılarla 

ilgili çalışmalar yapma eğilimi yaygınlaşmaya başladı. Bu yönelişteki çalışmalar ve 
ortaya koydukları sonuçlar pek çok zorlamalar barındırmaktadır. Bu sebeple 
Kur'an'da böyle bir olgunun bulunmadığını ileri süren karşı bir eğilim ortaya çıktı 
ve bu mevzuda seleften ve tefsir alimlerinden nakledilen bilgilerin "nükte" 
kabilinden şeyler olfuğunu ve gerçek ilimle ilgisinin olmadığını dile getirdi. İşte bu 
çalışma, iki eğilim arasında olması gerekenin ne olduğunu belirlemek maksadıyla 
ele alınmış olup "sayısal icaz" kavramını, ortaya çıkışı ve ilgili görüşler açısından 
analiz etmekte ve bu anlayışın tutarsızlığını ortaya koymaktadır. 

 
Anahtar Kelimeler: Kur'an, mucize, icaz, sayı, rakam, tefsir, bilim, İslam 
 

Numerical Miracle of The Quran in Scale 
 

Abstract 
Over the last decades, there has been a trend to study the numerical 

relationship in the Noble Qur’an. The scholars studying this area called it “The 
science of numerical miracle of the Holy Qur’an”.  However, many of the research 
efforts and its subsequent results of this subject seem to have some elements of 
affectation and arbitrariness. Hence, other authors took the opposite direction and 
denied such numerical relationships in the Noble Qur’an. They consider what has 
been reliably reported in this area by ancestors and prominent Interpreters as 
subtleties and tips, outside the scientific core.In view of this dispute, I wrote this 
paper with the title: “The numerical miracle in balance”.  In this study, I elaborated 
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  . ال كمكن أن تكون من مت ن العلماليت
العددي  يلقرآنااإلجعاز  هذه الدراسة اليت جعلتها بعنوان "جاءت  ويف ضوء هذا اخلالف

وأدلة القائل ن به، وتتبعت واستنبطت كل ونشأته، بينت فيها مدلول اإلعجاز العددي،  وقد "في الميزان
 . به ما كمكن أن يكون حجًجا لتهافت القول

  علم، اإلسالم: القرآن، املعجزة، اإلعجاز، العدد، الرقم، التفسري، الكلمزت مفتزحية 
 

Kur'an'ın Sayısal İcazı Meselesi 
 

Öz 
Son zamanlarda "sayısal icaz" adı altında Kur'an-ı Kerim'deki sayılarla 

ilgili çalışmalar yapma eğilimi yaygınlaşmaya başladı. Bu yönelişteki çalışmalar ve 
ortaya koydukları sonuçlar pek çok zorlamalar barındırmaktadır. Bu sebeple 
Kur'an'da böyle bir olgunun bulunmadığını ileri süren karşı bir eğilim ortaya çıktı 
ve bu mevzuda seleften ve tefsir alimlerinden nakledilen bilgilerin "nükte" 
kabilinden şeyler olfuğunu ve gerçek ilimle ilgisinin olmadığını dile getirdi. İşte bu 
çalışma, iki eğilim arasında olması gerekenin ne olduğunu belirlemek maksadıyla 
ele alınmış olup "sayısal icaz" kavramını, ortaya çıkışı ve ilgili görüşler açısından 
analiz etmekte ve bu anlayışın tutarsızlığını ortaya koymaktadır. 

 
Anahtar Kelimeler: Kur'an, mucize, icaz, sayı, rakam, tefsir, bilim, İslam 
 

Numerical Miracle of The Quran in Scale 
 

Abstract 
Over the last decades, there has been a trend to study the numerical 

relationship in the Noble Qur’an. The scholars studying this area called it “The 
science of numerical miracle of the Holy Qur’an”.  However, many of the research 
efforts and its subsequent results of this subject seem to have some elements of 
affectation and arbitrariness. Hence, other authors took the opposite direction and 
denied such numerical relationships in the Noble Qur’an. They consider what has 
been reliably reported in this area by ancestors and prominent Interpreters as 
subtleties and tips, outside the scientific core.In view of this dispute, I wrote this 
paper with the title: “The numerical miracle in balance”.  In this study, I elaborated 

                                                
، جامعة قطر ، كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية،التفسري وعلوم القرآن الكرميدكتور يف تاذ أس *)

mlatif@qu.edu.qa 

EKEV AKADEMİ DERGİSİ

 المراجع
 القرآن الكرمي

 .بريوته  1012، دار الفكر اإلتقان يف علوم القرآن للسيوطي
 .أحكام القرآن البن العريب، دار الفكر للطباعة، بريوت، بدون تاريخ

 .ه  بريوت1011دار الفكر للطباعة ، أضواء البيان للشنقيطي
 .م القاهرة1337ين، دار املعارف لقرآن للباقالإعجاز ا

 .ه  القاهرة1923تضاء الصراط املستقيم البن تيمية، مطبعة السنة اق
 .ه  بريوت1931ركشي، دار املعرفة الربهان يف علوم القرآن للز 

 . ه  بريوت1047دار الكتاب العريب  ،تاريخ اإلسالم للذهيب
 .، بدون تاريخ، تونسار سحنونور، دبن عاشتفسري التحرير والتنوير ال

 . ه  بريوت1041كثري، دار الفكر   تفسري القرآن العظيم البن
 .ه  بريوت1061دار الكتب العلمية  ،التفسري الكبري للفخر الرازي

 .ه  بريوت1041جامع البيان للطربي، دار الفكر 
 .ن للقرطيب، دار الشعب، القاهرة، بدون تاريخاجلامع ألحكام القرآ

لثاني ة ، ض من حب وث الن دوة اسبعة يش هد عل ى عظم ة الق رآن لعب د ال دائم كحي ل الرقم
 .م6447، جائزة ديب الدولية لععجاز يف القرآن الكرمي

 .ياء الرتاث، بريوت، بدون تاريخ، دار إحروح املعاين لأللوسي
 .سنن أيب داود، دار الفكر، بريوت، بدون تاريخ

 م.1330كتبة دار الباز، سنن البيهقي الكربى، مكة املكرمة، م
 .، بدون تاريخ، بريوتسنن الرتمذي، دار إحياء الرتاث

 .م بريوت1387خاري، دار ابن كثري صحيح الب
 فتح الباري البن حجر، دار املعرفة، بريوت، بدون تاريخ.

ن احلس   نية اجلزائري   ة، دار ، وردي   ة دحوم   اد األرق   ام ب   بطالن اإلعج   از الرقم   يتش   ه امل   
 .األردن الفاروق، عمان،

 .بن تيمية، مكتبة ابن تيمية، الطبعة الثانية، بدون تاريخالفتاوى الجمموع 
 .م بريوت1339احملرر الوجيز البن عطية، دار الكتب العلمية 

يف  مقولة اإلعجاز العددي للدكتور أمحد شكري ضمن أحباث الن دوة الثاني ة لععج از
 .م6447، جائزة ديب الدولية القرآن الكرمي

 .، دار املعرفة، بريوت، بدون تاريخفقات للشاطيباملوا
  :مواقع اإلنرتنت

www.ahl-alquran.com/arabic/show_article.php?main_id=914 
http://alfetn.com/vb3/showpost.php?p=620960&postcount=19 


