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الملخـص :
إن لؤلعداد أهمٌة كبٌرة وذلك من خبلل تارٌخها العرٌق وجذورها العمٌقة فيً الحايارات
القدٌمة والسٌما العربٌة ،حٌث أتخذها العرب رميزا دٌنٌ انيا ومٌمية فلسييٌة بيرزت فيً أسيامٌرهم
ومبلحمهم ومصصهم فابل عن دوره فً االكتشافات العلمٌة وتحدٌد عامل الزمن والوميت ولقيد
وجدنا الحاور المتمٌز لها فً القران الكرٌـم بنوعٌها ( الميرد والمركب) لذا أرتئٌنا البحث فً
دالالت هذه االعداد من خـبلل محورٌن :
أ-القيمة الداللية المباشرة .
ب-القيمة الداللية غير المباشرة.
حٌث أثبتت الدراسة أن االعداد فً القيران الكيرٌم شيملت جمٌيم المراتيب المييردة والمركبية
والياظ العقود وحتى الكسور واالبعاض،لكن الميردةكانت أوفرها حظا فيً الشيٌوع  ،حٌيث حياز
العدد (واحد) على أكبر ترد د من بٌن االعداد فً القران الكرٌم وذلك دلٌيل تككٌيده عليى وحدانٌية
الخالق عزوجل وأنيراده سبحانه وتعالى بالربوبٌـة وااللوهٌة حٌيث ليم ٌيرد (الواحيد) صيية أال
تقدس أسمه ،ثم تبله العدد (سبعة) وذلك داللة على عظمة الخالق فً خليق السيماوات واالرض،
وأٌاا لتكدٌتها معنى الكثرة ثم جاءت بعد ذلك بييروق بسيٌمة وعليى التيوالً االعيداد ( ثبلثية-
واربعة-وستـة – وعشرة-وثمانٌة-وتسعة) فً مختلؾ المعانـً وادالالت كالقلة والكثرة واالحكام
الدٌنٌيية والتشييرٌعٌة..الأ) ،أمييا االعييداد المركبيية فقييد ورد منهييا حصييرا االعييداد (أحييـد عشيير.أثنا
عشر.تسعة عشر) فً مواام خاصـة جدا أرتبمت بقصية أو حادثيـة معٌنية ،كميا وردت أليياظ
العقود وبرزت فً السٌامات التً تحمل فً مٌاتهـا داللة آلثبات وبٌيان االحكياموالقوانٌن وكيذلك
الحال فٌما ٌتعلق بالكسور فقد جاءت خاصة بالسٌامات المتعلقة بقااٌا المٌراث واالميور الدٌنٌية
لما فٌها من دمة وخصوصٌة.
وأخٌرا فيكن دالالت العيدد ومعانٌيه نشيكت مين تيكثٌر السيٌاق عليى القٌمية الداللٌية للعيدد بصيورة
مباشرة ،فبل تكون لآلعداد هذه الدالالت الواسعة وهً متجردة من سٌاماتها سوى المعنى اللؽوي
لها.
وختاما أن الحمد رب العالمٌن وما التوفٌق والسداد أالمن عنده سبحانه وتعالى.
آثر السياق في داللة العدد في القرآن الكريم
ٌُعرؾ السٌاق بكنه((كل مجموعة من الرموز المختلية فً الوظائؾ،وهً على االمل ثنائٌة
وتقوم بٌن أمرافهـا عبلمة من التكٌؾ المتبادل ))(ٔ) َولَ ُه أهمٌة كبٌرة فً تحدٌد معانً األلياظ
ودالالتها التً تشٌـر بدورها الى المعنى اللؽوي الكلـً للنص امن عبلمته بالسٌاق(ٕ)،فالسٌاق
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هو الذي ٌعٌن مٌمة الكلمة إذ إن لكل ليظة فً سٌامها معنى ومٌمة حاورٌـة  ،فإذا ما أنيصل
عنه فهً ليظة ميردة (ٖ).
مرر الجرجانً مدٌما ا بكن لٌس لؤللياظ مزٌة وهيً منييردة ،إذ(( إن األليياظ ال تتياايل
ومد َ
من حٌث هً أليياظ مجيردة وال مين حٌيث هيً كليم مييردة  ،وأن اليايٌلة وخبلفهيا فيً مبلئمية
معنييى الليظيية لمعنييى التييً تلٌهييا أومييـا أشييبه ذلييك مميياال تعلييق لييـه بصييرٌ الليييظ))(ٗ) إذاا فمعنييى
الكلمات ٌحدد بموجب عبلمتها بؽٌرها فً السلسلة القولٌة،وألن الدالالت تولد فً الصيٌاؼةوتولد
أكثر تخصصا ا وتكثٌراا فً حركة إنتظام البنٌة العامة للنص(٘) ومن هنا ندرك ((أن معنى الوحيدة
()ٙ
الكبلمٌـة ٌعتمد بشكل جوهري على السٌاق))
فابلا عن ذلك فإن السٌاق الداللً العام ٌتٌ لليظة أن تكسب إٌحاءات إاافٌة داخيل السيٌاق
الخاص(،)7وهذا ناشئ من أثره على مستوٌات ثبلثة متمٌزة فً تحلٌل النص:أولها ـ الجملة التً
ُنمِ َق بها ،ثانٌها ـ القاٌـة التً تم التعبٌر عنها وأخٌراا أنه ٌساعدنا على القول إن القاٌـة تحيت
الدرس َم ْد ت َم التعبٌر عنها بموجب نوع معٌن من القو ِة البلكبلمٌة دون ؼٌرهِ(.)8
ومن هذا األثر ما نجده فً تؽٌٌر موامم الكلمات الذي ال ٌؽٌر بالارورة ـ دائمااـ من المعنى
األساسً للجملة (( ولكنه مد ٌحدث تكثٌراا معنوٌا ا أسلوبٌا ا ٌنقل موامم التركٌز المعنوي من كلم ٍة
الى أخرى  ،امن عوامل المومؾ اللؽوي وأستراتٌجٌة الكبلم ومشاعر المتحدث وعبلمته
()9
بالسامم أو المتلقً ))
(ٓٔ)
والميردة القرآنٌة تمتاز باتساع داللتها ِبما ال تتسم ل ُه عادة دالالت الكلمات األخرى .
معيان ودالالت متنوعية ايمن السيٌامات التيً وردَ
والعدد ـ أٌاا ا ـ مين األليياظ التيً كانيت ليه
ٍ
فٌهـا لذلك سنتناول بعض األعداد التً بدا أثر السٌـاق بارزاا فٌها ،وذلك وفق القٌمتٌن اآلتٌتٌن -:
أ  -القيمة الداللية المباشرة
ب -القيمة الداللية غير المباشرة .
أ -القٌمة الداللٌة المباشرة
وتتامن داللة األلياظ الصرٌحة باسماء العدد مثل (الواحد واالثنٌن  ...الأ )
ونبدأ بكهمها لداللت ِه عليى الوحدانٌيـة وألنيه أول األرميام وأول عيدد الحسياب كميا ٌشيٌر اليى ذليك
المعنى اللؽوي (ٔٔ)
العدد (واحيد)  -:وهيو مين األعيداد التيً سيجلت حايوراا متمٌيزاا فيً القيرآن الكيرٌم ،فقيدَ وردَ
بصٌؽتً المذكر والمؤنث(واحد ـواحدة)إحدى وستٌن مرة،ووردَ بصيٌؽتً (أحيد ـ إحيدى)أربعا ا
وثمانٌن مرة،ووردت(أحد) مااف ٍة اليى الايمائر تسيعا ا وعشيرٌن ميرة(ٕٔ)،بيذا فقيد سيجل هيذا
العدد أعلى شٌوعـا ا له من بقٌة األعداد فً القرآن الكرٌم لما أشتمل علٌـه من معانً وجاء بـ ِه
من دالالت وعلٌنا أن ال ننسى بـ (( أن اختٌـار القرآن لؤللياظ فيً داللتهيا إنميا جياء متناسيقا ا ميم
مقتاٌات الحال ومبٌعة المناسبة  ،ومد ٌكون ذليك التناسيق صيادراا لجهيات متعيددة تؤخيذ بعٌيـن
االعتبييار ))(ٖٔ )  ،وألن اإلسييبلم هييو دٌيين التوحٌييد الييذي ٌنييادي بوحدانٌيية الخييالق فييإن ميين أهييم
السٌامات التً َوردَ فٌهيا العيدد (واحيد) هيً الوحدانٌية ،لداللتي ِه عليى التوحٌيد ونييً الشيرك عليى
اإلمبلق(ٗٔ)  .مال تعالـى   :وإِلَ ُه ُكم إَل ٌه َوا ِح ٌد ال إلَه إالَّ ه َُو الرَّ ح َمنُ الرَّ حٌِ ُم ( البقرة)ٖٔٙ:
 ،والمعنى  :أنه واحد فً اإللهٌة ((ألن ورود ليظ الواحد بعد ليظ اإلله ٌد ُل على أن تلك الوحدة
معتبرة فً اإللهٌـة ال فً ؼٌرهـا ))(٘ٔ) وبذا فإنـه أزال التوهم ببٌيان التوحٌيد الممليق  ،إذ أمكين
أن ٌحظر ببال أحـد أن ٌقول  :إن إلهنا واحد ،فلعل إله ؼٌرنا مؽاٌر أللهنا ،ولذلك مال  (( :ال إله
إال هو )) تقرٌراا للوحدانٌة (.)ٔٙ
سٌاق آخر مد أكد الوحدانٌـة  ،بقولي ِه تعيالى  :إنَّ إلَ َه ُكيم لَ َواحِي ٌد ( الصيافات، )ٗ:
ونجد فً
ٍ
مراعاة لمقتاى الحال وذلك عندمـا أنكر المشركون وحدانٌته.
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خص سبحانه نيسه بالوحدانٌة بوسامة أسلوب القصر الحقٌقً فً مول ِه تعالى:لَ َق ْد َك َي َر
كما
َ
َّ
ٌ
َ
َ
َ
ُ
ٌ
ٌن َمالوا إنَّ هللا ثالِث ثبلث ٍة و َما مِنْ إل ٍه إال إل ٌه َوا ِحد (المائدة ٌ .)7ٖ:قول الزمخشري ( ( :
الذ َ
(من) فً مولـ ِه (( وما مِن إل ٍه إال إل ٌه واحد ٌ)) لبلستؽراق وهً القدرة مم (ال) التً لنييً الجينس
فً مولك  :ال إله إال هللا والمعنـى :وما إله مم فً الوجود إال إله موصوؾ بالوحدانٌة ال ثانً له
()ٔ7
 ،وهو هللا وحده ال شرٌـك له ))
وهذا المعنى ـ بداللة العدد (واحد) ـ ٌتناسق مم السٌاق العام لسورة المائدة التً تتحيدث عين
((الدٌن)) وارورة أتباع شرٌعة هللا وحِده وتلقً الحكم منـه وحدَ هُ بما أنزل دون سواهُ (.)ٔ8
وباألسيلوب نيسيه معييززاا بيالخبر الملبييً جياء مولييه تعيالى  ُُ:مي ْل إنمييا هيو إلي ٌه واحي ٌد وإننييً
شركون( االنعام  ،)ٔ9:وفً االٌة داللة وااحة على إٌجاب التوحٌد والبيراءة مين
بري ٌء مما ُت ِ
الشرك  ،إذ إن ليظ (الواحد)  -بعد أستعمال امٌر الشيكن المحصيور (هيو) صيرٌ فيً التوحٌيد
ونيً الشركاء (.)ٔ9
ومن السمات األسلوبٌـة البلفتة للنظر فً هذه اآلٌة مجيـًء ليظية (تشيركون) بصيٌؽة الجميم
(ٕٓ)
مما ٌشٌر الى أن العدد (واحد) ٌجمم ما ٌتيرق فً ؼٌر ِه
َ
الواحِي ُد ال َقهَّيارُ 
يون َخٌيرٌ أ ْم ُهللا َ
ِّيجن آربيابٌ ُم َت َيرِّ مُ َ
ِبً الس َ
صياح َ
وفً أٌي ٍة أخيرى ٌقيول تعيالىٌَ :يا َ
(ٌوسؾ.)ٖ9 :
والمبلحيييظ أن العيييدد (واحيييـد) ٌيييكتً معرفيييا ا بيييـ (آل) حيييٌن ٌقيييم صييييـة سبحانيييـه وتعيييالى
فحسب(ٕٔ)،وتيسٌر ذلك أنه نعت ٌلزمه على الحقٌقة ألنه كان مبل وال ثيانً لَي ُه  ،والثيانً خيبلؾ
الواحـد،وعلى هذا فإن وصؾ الواحد واالحد عز وجل هو تخصٌص لَي ُه جيل شيكنه بالواحدٌية
واألحدٌة ،ومن هنا ع ُِرؾ مصم التوحٌد (ٕٕ).
ومد جاء العدد (واحد) بداللتـه على التوحٌد فً سٌاق القصص القرآنيـً وذليك لبٌيان أن الدٌيـن
كله من عنـد هللا ،منذ عهد نبً هللا نوح (علٌه السبلم ) الى عهد نبٌنـا محمد(صلى هللا علٌه وسلم
)  ،فجمٌيم االنبٌياء والمرسييلٌن (أمية واحييدة) وهللا الواحيـد ربُ الجمٌيم  ،فييـ (( كثٌيـراا مييا وردت
مصص عدد مين االنبٌياء مجتمعيـة فيً سيورة واحيـدة  ،معرواية بمرٌقية خاصية  ،لتؤٌيد هيذه
الحقٌقة
مرر مجًء هذ ِه القصص على هذا النحو  ،لتثبٌت
ولما كان هذا ؼراا ا أساسٌـا ا فً الدعوة فقد َ
(ٖٕ)
هذه الحقٌقة وتوكٌدها فً النيوس ))
ُ
ُ
َ
ون ( االنبٌياء )9ٕ:
كما هو الحال فً مول ِه تعالى   :إنَّ َهذ ِه أ َم ُت ُكم أ َم اة َواحِدَ اة وأ (نإٗ َ)ر ُّب ُكم َفكع ُب ُد ِ
 ،حٌييث ذكييرت ذكيير مصييص االنبٌيياء فييً اآلٌييات السابقييـة  ،النهييم جمٌعييا ا جيياءوا برسالييـة
(ٕ٘)
ون اليُرْ َمان ( االنبٌياء)ٗ8 :
التوحٌـد
ُوســى َو َهارُ َ
ابتدا اء من مولـ ِه تعالى َ  :ولَ ْقد آ َتٌْنـَـا م َ
 ،وإنتها اء باآلٌة السابقة.
وٌوسم السٌـاق من داللة العدد (واحـد) لٌذهب بـ ِه اليى معنيى نييـً التبيدل واالخيتبلؾ وذليك
فً السٌامات المعبرة عن شؤون الحٌاة الٌومٌة واالميور العادٌية  ،نجيد ذليك فيً موليـ ِه تعيالى :
ُوسى لَنْ َّنصْ ِب َر َع َ
ُّك ٌ ُْخ ِر ُج ل َنا ممَّا ُت ْن ِب ُ
ت االرْ ضُ مِنْ َب ْقلِ َها
لىم َع ٍام َوا ِح ٍد َف ْكدعُ ل َنا َرب َ
َو ْإذ مُ ْل ُتم ٌَا م َ
وعدَ سِ َها َو َبصلِ َها (البقرة ،)ٙٔ:وعن هيذه اآلٌية ٌقيول الزمخشيري ((:أرادوا ميا
َوم َِّثا ِئ َها َوفُو ِم َها َ
معام واحيـد مليت
رزموا فً التٌه من المن والسلوى .فإن ملت :هما معامان فمالهم مالوا على
ٍ
 :أراد وا بالواحد ماال ٌختلؾ والٌتبدل  ،ولو كان على مائدة الرجيل أليوان عيدة ٌُيداوم علٌهيا كيل
ٌوم الٌبدلهـا ،
()ٕٙ
ا
ا
مٌل  :الٌككل فبلن إالمعاما واحدا ٌ ،راد بالوحدة نيً التبدل واالختبلؾ ))
علمـا ا أنهم كانوا أهل زراعات أعتيادوا عليى أنيواع متعيددة مين المعيام حسيـب مواسيم الزراعية
()ٕ7
.
َّ
ْ
ُ
َ
ُ
ُ
َّ
َّ
َّ
َ
َ
َ
يـس َوا ِحييدَ ٍة َوخلييـَق
وإذا تكملنييا مولييـه تعييالى ٌَ  :ييا أ ٌُّ َهييا النيياسُ أتقييوا َر َّبكييم الييذي خلقكييم ِميينْ نيي ٍ
ِم ْن َهــييـا َز ْو َج َهــييـا َوبـي َّ
ون بــييـ ِه
يـث ِم ْن ُه َمـييـا ِر َجييـاالا َك ِثييـٌراا َون َِسييـا اء وأ َّتقُييـوا هللا الي َّيذي ُت َسـا َءل يـ ُ َ
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واألرْ َحييا َم (النسيياء ، )ٔ:نجييد براعيية االسييتهبلل المسييتند الييى العييدد المؤنييث (واحييدة) بداللتييـ ِه
الخلقٌة فً النمو واالخصاب لدٌمومة الحٌاة  ،مم المناسبة فً أفتتاح هذ ِه السورة حٌيث تايمنت
اآلٌـة مجمل ما فً السورة من االحكـام  :كنكاح النسـاء ومحرماته،والموارٌث المتعلقة باألرحام
نييس واحيدةٍ) وذليك ألن كثٌيراا مين هيذ ِه االحكيام ميد شيرع لتنظيٌم
وهذا راجم ألساس الخليق(من
ٍ
العبلمة بٌن الزوجٌن (.)ٕ8
وبالدالليية نيسييها ٌعييدد سييبحانه وتعييالى نعمييه علييى اإلنسييان ؼٌيير أن االميير هنييا ٌتجييه الييى الثمييار
ات َو َج َن ٌ
ياو َر ٌ
نخٌــيـ ٌل
يات مِينْ أَعْ َنيا ٍ
والزروع فٌقول تعيالى:وفيً األَرْ ِ
ب َو َزرْ عٌ َو ِ
ض م َِميـمٌ ُم َت َج ِ
ِيك
صِ ْن َوان وؼٌر
اهــا َعلَى َبعْ ٍ
ض فً األُكـ ُ ِل إنَّ فيً َذل َ
صنوان ٌُسقـى بما ٍء واحــ ٍد و ُن َياِّـ ُل َبعْ َ
ٍ
ُقاع مختليـة من االرض ولكن
ون 
أل ٌَا ٍ
وم ٌَعْ ِقلُ َ
ت ل َق ٍ
(الرعد ، )ٗ:فالثمار مختليـات المعوم وفً ب ٍ
()ٕ9
الكل ٌُسقى بما ٍء واحد ،كما هوأساس الخلق ثم أن ما ورد ذكره ٌعد سر آستمرار الحٌاة وبقياء
الخلق ،ومما ٌبلحظ أن ليظة (نخٌل) وردت -هنا -بهذ ِه الصٌؽـة فً حٌن وردت بصٌؽة (نخل) ـ
ت أخرى (ٖٓ) ـ والذي هو أعم وأشمل من (النخٌـل ) ألنه أسم جنس جمعً ،أمـا (النخٌـل)
فً آٌا ٍ
فهـً محددة مخصصة بشًء معٌن ال تيٌيد الشيمول واالسيتعمال القرآنيً راعيى بيذلك ماتملبيـه
السٌاق (ٖٔ).
ــة وليً َنعْ َج ٌ
ُون َنعْ َج ا
ــيـة َواحِيـدَ ةٌ َف َقيال
إال أنه فً مولـ ِه تعالى   :إنَّ َه َذا أخً لَ ُه تِسْ ــمٌ َوتِسْ ع َ
ِ
أَ ْك ْيلنٌِ َه َاو َع َّزنًِ فً ال َ
ب(صٌ،)ٕٖ:شاروبداللة السٌاق الى النسبة المئوٌة((فككنيه ٌقيول:لً
ِخما ِ
(ٕٖ)
واحد فً المائة وال ٌخيى ما فً استعمال النسب من دمة المقارنة ))
أما ليظة ((أحد)) فقد جاءت بدالالت كثٌرة امن السٌامات التً وردت فٌهيا ،وهيً ال تخيرج ـ
بمعناهييا العييام ـ عيين الواحييد فييً الخلييـق أواليييرد ميين النيياس مشٌييـرة الييى التعمييٌم حٌن يا ا والييى
التخصٌص حٌنا ا أخر وإاافتها الى الامائر تدل داللة وااحـة على هذا المعنى(ٖٖ) فايبلا عين
التحدٌد  ،ومن هنا كان للكلمة فاعلٌة أسلوبٌـة وداللة وظٌيٌـة فً السٌاق الذي ليواله لبمليت هيذه
(ٖٗ)
الوظٌية
مثييال ذلييك مولييـه تعييالى :فجا َءت ي ُه إِحْ ييدَ ا ُه َما َتمْ شِ ـييـً َعلَييى آس يتِحْ ٌا ٍء َمالَي ْ
عوك
يت إنَّ أبييً ٌَي ْيد َ
ـص َميا َل ال َتخـيـَؾْ َنجيـَ ْو َ
أجر ما َس ْق َ
ِيـن
ٌــت ل َنا فلمـا َجا َءهُ ومــصَّ َعلٌـ ِه
ت م َ
القص َ
َ
لٌجزٌـك َ
َ
َ
َّ
َ
ْ
َ
َ
َ
َ
رْ
ينْ
آستكجـيـرْ
إحْ
ق
ال
ت
آسيتكج
م
ْير
ٌ
خ
ه
ُ
ت
ـ
ي
بــ
أ
ٌيا
يـا
م
ه
ُ
ا
دَ
ـيـت
ل
ا
م

ِمٌــن
ل
ا
الظ
القـَوم
يـويُّ
إنَّ
ِ
َ
َ َ
َ
َ
ِ
َ
االمٌِـــنُ ( القصص ، )ٕٙ-ٕ٘:فالتعبٌر القرآنً لم ٌخصيص واحيـدة معٌنيـة فيً الحالتٌيـن
سواء التً جاءت تمشً على استحٌاء أو تلك التً مالت أستكجرهُ،لكن المعنى العام لـ (أحد) وأثر
السٌاق ٌدلل على أنها واحدة  ،فايبلا عين أسيلوب الخمياب إذ ٌيوحً بكَنهيا واحيدة معٌنيـة  ،ذليك
ألنييـه مييال فييً المييرة األولييى (( فجاءتييه إحييداهما )) وفييً المييرة الثانٌيية (( مالييت إحييداهما ))
فاالستعمال نيسه فً الصٌؽتٌـن ٌدلل بكنها واحدة فً المرتٌن تلك التً ماليـت اليى موسيى القيوي
االمٌن ،ثيم أصيبحت زو جتيه  ،ولعيل ليظيـة (( اسيتحٌاء ))تحٌيل اليى هيذا المعنيى ذليك بيكن التيً
فكرت أن تكون زوجة له حري أن تراودها مشاعر الحٌاء دون االخرى (ٖ٘).
وتردد ليظة (أحد) – ؼالبا ا – فً سٌاق النيً وهً بذلك تحمل هذا المعنى وعندئذ تكون للمذكر
()ٖٙ
والمؤنث والجمم والواحد ،
ْ
ُ
َ
َ
بيالقول
ا َيع َن
نحو مولـ ِه تعالى ٌَ  :ا نسـاء النبً لستنَّ ككحيـ ٍد مين النسيا ِء إن أتقٌيتن فيبل تخ َ
ِ
فٌم َم َم الذي فً ملبـ ِه َمرضٌ َومُ ْل َن َم ْوالا َمعرُ و َفــا ا ( االحزاب ، )ٖ7()ٖٕ:فـ ((أحـد)) هنيا وميم
فً سٌاق النييً وميد د َل عليى نييً كيل واحي ٍد مين الجينس  ،ونييً المشيابهة ـ هنيا ـ ٌُيراد بي ِه نييً
المساواة كناٌـة عن األفالٌـة لهين عليى ؼٌيرهن مين النسياء ( ، )ٖ8والمعنيى  (( :لسي ُتن كجماعية
واحييدة ميين جماعييات النسييـاء  ،أي  :إذا تقصييٌت أمييـة النسييـاء جماعيية جماعيية لييم توجييـد منهييـن
جماعة واحـدة تساوٌكـن فً الياـل
والسابقة)) ()ٖ9وذلك ألتصالهن ومربهن من النبً (صلى هللا علٌه وسلم) ومثل ذلك موله تعالى:
َّ
ورهُم و َك َ
ٌِهـم أجُ َ
ِك َسوُ َ
ٌن أمنوا با ورُ سُلـ ِه ولم ٌُ َيرموا بٌن أح ٍد ِم ْنهُم أَولئ َ
والذ َ
يان هللاُ
ؾ ٌ ُْؤت ِ
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وراا َرحْ ٌِ َمــا ا (النساء ،)ٕٔ٘:فمن آثار هذا المعنى دخيول ((بيٌن)) عليى ((أحيد)) ـ هنيا ـ
َؼيُ َ
مييم أمتاائييـه شييٌئٌن فصيياعداا وذلييك علييى مييا ذكرنيياه أن ((أحييد)) ليييظ عييام ٌسييتوي فٌييه الواحييد
والجمم والمذكر والمؤنث ،وٌرٌد  :بٌن جماعة واحدة منهم  ،تسوٌة بٌن جميٌعهم فيً أنهيم عليى
الحييق المبييٌن (ٓٗ)  .ومييد وردَ (أحييـد) صييية سبحانييـه وتعييالى فييً مواي ٍيم واحييد وهييو مولييـه
تعالى  :مُ ْل هيو هللاُ أحيد ( االخيبلص ، )ٔ :وتيسيٌر ذليك ٌرجيم اليى أميرٌن  :أحيدهما متعليق
بسبب نزول هذه اآلٌة وهو عندما سكلت مرٌش عن أوصاؾ الرب المعبيود مين الرسيول (صيلى
هللا علٌه وسلم) فنـزلت (( ميل هيو هللا أحيد ))(ٔٗ)  ،واألخير (( التييرد فيً الوجيود والتوحيد فيً
الحقٌقة ٌيهم من صية األحد أكثر مما ٌيهم من صية الواحد  ،إذ إن فً األحيد خصوصيٌة لٌسيت
فً الواحد ألن األحد ٌحمل معنٌٌيـن معيا ا هميا األول والواحيد فيً الوميت نيسيـه  ...وهنيا ٌمكيـن
األشارة الى دور السٌاق فً فهم األحدٌية المنبثقية مين هيذه األٌة،فكلمية أحيد ـ هنايـ منقمعية عين
األاافة تدل داللة مامعة على أنهيا تعنيً التييرد فيً كيل وصيؾ وعين كيل شيرٌك ))(ٕٗ) ومين
األليييـاظ التييً جيياءت فييً معنييى الواحييـد ليظيية (فييرادى ) ومييد وردت فييً مواعٌييـن فييً القييرآن
الكييرٌم وفييً السٌامٌييـن كلٌهمييا دلييـت علييى العييدد (واحييد)،مال تعييالى :ولَ َقي ْيد ِج ْئ ُتمُو َنييا فُي َيرادَ ى َك َمييا
َخلَ ْق َنا ُكم أَ َّو َل م ََّر ٍة (االنعام )9ٗ :ومولـه تعالى   :مُ ْل إ َّنما أَعِ َظ ُكم ِب َواحِيدَ ٍة أنْ َتقُومُيوا َم ْثنـَيـى
َوفُرادَ ى (سبك ،)ٗٙ :فقوله ((فرادى)) ٌعنً واحداا واحداا (ٖٗ) .والسٌاق جياء بهيذ ِه الليظية داللية
على إٌراد هللا سيبحانه وتعيالى تييرمهم واحيداا واحيداا أو آثنيٌن آثنيٌن ،وذليك ((ألن االجتمياع مميا
(ٗٗ)
ٌشوش الخوامر  ،وٌعمً البصائر  ،وٌمنم من الروٌة  ،وٌخلـم القول ))
العدد ( آثنان )  -:ذكر هذا العدد وبصٌؽـ ِة (آثنٌن ـ آثنتٌن ـ ثانً ـ مثنى ـ مثانً )
ستا ا وعشرٌن مرة فً القرآن الكرٌـم(٘ٗ)  ،ومـد أفات اليى دالالت معٌنية ايمن السيٌامات التيً
جاءت فٌها .
إن المعنى اللؽوي للعدد (آثنٌـن) ٌشٌر الى أنه اعؾ العيدد واحيد  ،ومعنيى (ثنياه تثنٌيه) جعليه
آثنييٌن وثنييى الشييًء صييار لَ ي ُه ثانٌ يا ا ( . )ٗٙإال أن السييٌاق ٌاييٌؾ الٌييـه دالليية جدٌييدة بتييكثٌر منييـه
واستجابة لمقتاى الحال من ذلك إفادة العدد (أثنٌـن) للتوكٌيد  ،ميال تعيالى َ  :فكسْ يلُك فٌِ َهيا مِين
ْن َوأهلك إالّ َمنْ َس َبق َعلٌَْـ ِه ال َق ْو ُل ِم ْنهُم ( المؤمنون ، )ٕ7:فالعدد (( أثنٌن))
ٌـن آث َنٌ ِ
ُك َّل َز ْو َج ِ
ت لبٌان العدد ألن ليظـة ((زوجيٌن)) دليت علٌيه ،وإنميا جياء لتككٌيـد العيدد وزٌيادة بٌيان
هنا لم ٌك ِ
()ٗ7
أهمٌته .
ـن إ َّنما ه َُو إل ٌه َواحِي ٌد (النحيل، )٘ٔ:
ْن ْأثن ٌَ ِ
وكذلك فً مول ِه تعالى  :و َما َل هللا ال َت َّتخ ُِذوا إلَهٌ ِ
فالمقصود من ذكر العدد (أثنٌـن) بعد ليظ المثنى (الهٌن) الدال على العدد هو
()ٗ8
(( تككٌد التنيٌر عنه وتكمٌل وموؾ العقل على ما فٌه من القب ))
ٌيـن
ومما وردَ فٌه ذكر العدد (أثنٌيـن) ميم داللية السيٌاق علٌيه  ،موليه تعيالىَ  :فيإنْ َكان َتيا ْأثن َت ِ
فلَ ُه َما ُّ
ان ( النساء ، )ٔ7ٙ:وميد جياء ذكيـر(( أثنٌيـن)) ـ هنايـ لتجردهميا مين معنيى الصيؽر
الث ُلث ِ
والكبيير  ،وللدالليية علييى أن االخييت المييذ كورة لييم تقتصيير علييى االخييت ميين االم فقييم بييل ميين االم
واالب (.)ٗ9
ومد ٌياً السٌاق بهذا العدد الى معنيـى (التخصيٌص) عنيدما ٌكيون صيٌؽة أسيم الياعل(ثيانً)
حٌث ٌُراد ب ِه واحد من ذلك العدد فٌكون ماافا ا للعدد الموافق له(ٓ٘)،
صرهُ هللا إِ ْذ أَ ْخ َر َج ُه َّ
يٌن
الذ َ
نجد ذلك فً مول ِه تعالى  :إالَّ َتنصُروُ ه َفقُ ْد َن َ
ٌن َك َييرُ وا َثيانًِ ْآث َن ِ
ْإذ ُه َما فً َ
ِصاحب ِه ال َتحْ َزنْ إنَّ هللا َم َعنا ( التوبة  ، )ٗٓ:فقول َهُُ (( ثانً اثنيٌن))
ار ْإذ ٌَقُو ُل ل َ
الؽ ِ
وهمـا :رسول هللا (صلى هللا علٌه وسلم) وصاحبه أبو بكر الصدٌق (رايً هللا عنيه)  ،ال ثاليث
لهما تخصيٌص أحيدهما بمخامبية صياحب ِه (( ال تحيزن إن هللا معنيا )) وهيو الرسيول (صيلى هللا
علٌه وسلم).
والسٌاق ٌرسم لنا مشهد الرسول (صلى هللا علٌه وسلم ) مم صاحبـ ِه  (( :إذ هُميـا فيً الؽيار ))
والقوم على إثرهما ٌتعقبون ،والصدٌـق(راً هللا عنه ) ٌجيزع وٌقليـق عليى صاحبيـ ِه ال عليى
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أمصاهُ  ،ولكن كل هيذا الخيوؾ والقليق ٌُبيدد ببايم كلميات
نيس ِه حٌث ٌبلػ فٌـه السمـو البشري َ
من رسول هللا (صيلى هللا علٌيه وسيلم ) حٌيث أنيزل هللا سيكٌنته عليى ملبي ِه  (( :ال تحيزن إن هللا
معنا ))  ،بجملة أسمٌة مؤكدة لتتناسب مم حالة الخوؾ والحزن (ٔ٘).
ث فقييالوا إ َنييا ال ي ٌَ ُكم
والمتكمييل لقولييـ ِه تعييالىْ :إذ أرْ َسي ْيل َنا الَيٌ ِْهم آث ْن ٌَـيـْ ِن َف َكي َّيذبُوهما َفعزز َنييا ب َثالي ٍ
ُرسلُونْ ٌ( س  ، )ٔٗ:مد ٌتبادر الى ذهن ِه سؤا ٌل ميادهُ  :ما الحكمة من بعيث االثنيٌن ٌ ،جٌبنيا
م َ
علـى ذلك الرازي بقول ِه  (( :فً بعثـ ِه االثنٌن حكمة بالؽة وهً أنهما كانيـا مبعيوثٌن مين عٌسيى
بيكذن هللا فكييان علٌهميا إنهيياء االميير اليى عٌسييى واالتٌيان بمييا أمييـر هللا  ،وهللا عيالم بكييل شييًء ال
ٌحتاج الى مشاهد ٌشهد عنده وأما عٌسى فهـو بشرٌ فكمـره هللا بكرسال أثنيٌن لٌكيون مولهميا عليى
(ٕ٘)
مومهما عند عٌسى حجة تامة ))
ومن صور العدد (أثنٌـن) وروده بصٌؽة (مثنى) فً القرآن الكرٌم فً ثبلثة مواام منهـا
يل الَمبل ِئ َكي ِة رُ سُيبلا أ ُ ْوليً أَجْ ن َِحي ٍة َم ْث َنييى
موليه تعيالى   :الَحمْ ي ُد ِ َفيامِ ر السَّيموا ِ
ت واالرْ ِ
ض َجاعِ ي ِ
َو ُث َ
بلث َورُ باع ( فامر ، )ٖ٘()ٔ :فليظة (مثنى) ـ هناـ دالة على معنى التكرٌر السم العدد التً
ٌ
مصييية جنياحٌن جنياحٌن فيً الصيؾ أو ثبلثية
تشتق منه  ،والمعنى  :أنهيم ذوو أجنحي ٍة بعاهيـا
ثبلثة وأربعة أربعة (ٗ٘).
العدد ( ثبلثة )  -:ورد فً القرآن الكيرٌم وبصيٌػ متعيددة مثيل ( ثبلثية ـ ثيبلث ـ ثليث ـ ثاليث )
سبم عشرة مرة (٘٘)  .وجاء فً اللسان  (( :الثبلثة من العدد فيً عيدد الميذكر معيروؾ والمؤنيث
ا ()٘ٙ
ثبلث .و َث َ
لث االثنٌن ٌثلثهما ثلثا ا  :صار لهمـا ثالثا ))
ومن أثر السٌاق فً داللة العيدد (ثبلثيـة) ميا نجيده فيً موليـ ِه تعيالى :ولَكِين ٌ َُؤاخ ُ
ِـيـذ ُكم ِب َميا
ار ُتي ُه ْ
إم َعيا ُم َع َشيـر ِة َم َسيا ِك ٌَن مِيـنْ أَ ْو َسيمِ َميا ُت ْم ِعمُون أَهْ ِلٌــيـ ُك ْم أَو كِسْ
ـــــيـوتهُم
َ
َع َّقد ُّتم االٌ َمان َف َك َّي َ
َ
ُ
يك َك َّيييـارةُ أٌمْ ـاَنـِييـ ُكم إِ َذا َحلَ ْي ي ُتم وآَحْ َيظـييـوا
أو َتحرْ ٌييرُ َر َم َب ي ٍة َف َميينْ لَّ ي ْم ٌَييـ ِج ْد َفصِ ٌَييـام َثبل َث ي ِة أٌ يـ َّ ٍام َذلي َ
(المائدة.)89 :
ون
أٌَ ْـما َ َن ُكم َك َذل َِك ٌُ َبـ ّ ٌِنُ هللاُ لَ ُكم أٌَاَتـِـ ِه لَ َعلَّ ُكم َت ْش ُكرُ َ
فيً هذ ِه اآلٌة لمٌية تكمن فً الداللة على صحة وموع الكييارة بعيد الٌميٌن ،وبٌيان اليدلٌل عليى
ذلك أنه جعل ما بعيد الحليؾ ظرفيـا ا لوميوع الكييارة المعتبيـرة شرعيـاا ،وذليك بإاافيـة (إذا) اليى
مجييرد الحلييـؾ ،وهييذا ٌقييود الييى الداللييـة علييى وجييـوب الكيييارة فييً الٌمييٌن بكحييد األمييور الثبلثيية
المتقدمة فً اآلٌة الكرٌمـة على التخٌٌـر ،وفً حالة العجـز عن اآلتٌان بهم جمٌعا ا ٌكون الواجب
()٘7
الصوم ثبلثة أٌام ،إذاا فإن االمور الثبلثة تقابلها األٌام الثبلثة متتابعات
َ
َّام َذل َِك َوعْ ٌد َؼٌْرُ
وفً
ٍ
سٌاق أخر مال تعالى َ :ف َع َقرُ و َها َف َقا َل َت َم َتعُوا فً دَ ِ
ار ُكم َثبل َث َة أٌ ٍ
ب ( هود ، ) ٙ٘:فالمقصود بقولـه (( ثبلثة أٌـام )) عذاب مرٌب عاجل الٌتكخر عن مسكم
َم ْك ُذو ٍ
النامة بسوء إالملٌبلا وهً ثبلثة أٌـام وذلك على ماتقدم فً موله تعالى َ  :و ٌَا َم ْوم َه ْذ ِه َنا َم ُة هللا لَ ُك ْم
أَ ا
ض هللا َوال َت َمسّـــــوُ َها ِبسوُ ٍء َف ٌَكْ ُخذ ُكم َع َذابٌ َم ِرٌبٌ ( هود ، )ٙٗ:إذ إن
ٌة َف َذرُ و َهــا َتكْ ُك ُل فً أَرْ ِ
السيٌاق ـ هنيـا ـ الٌمٌيل بيٌن إعمييائهم النامية وعقيرهم إٌاهييـا حٌيث التوجيد هنيياك ميدة تييذكر أو
تياصٌييـل ذات شييكن أحييدثت تؽٌٌييراا فييً نيوسييهم تجيياه الييدعوة بييٌن األمييرٌن  ،ولعييل مجييًء فيياء
()٘8
التعقٌب دلٌ ٌل على ذلك (( فعقروها فقال))
َ
َ
ْ
ُ
َ
ُ
ب ( المرسيبلت )ٖٓ:
وجاء العدد (ثبلث) فً موله تعالى :أنملِقوا الى ظِ ٍّل ذِي ثبلث ش َيع ٍ
 ،داالا على عظمة جهنم وأهوالهـا حٌث ٌُقال للكيار ٌوم الحسـاب  :أذهبوا فكستالوا بيدخان نيار
جهنم الكثٌؾ ٌتيرع منيه لعظمي ِه وهولي ِه ثيبلث ُ
ب  ،تهكميـا ا وسيخرٌة بهيم ( ،)٘9وخصوصيٌة
ش َيع ٍ
(الثبلث) تكتً من ((إما ألن حجياب الينيس عين أنيوار القيدس (الحيس والخٌيال واليوهم ) ،أوألن
المؤدي الى هيذا العيذاب هيو القيوة الواهميـة الحالٌية فيً اليدماغ والؽايبٌة التيً فيً ٌميٌن القليب
والشهوٌـة التً فً ٌسار ِه ولذلك مٌيل  :شيعبة تقيؾ فيوق الكيافور وشيعبة عين ٌمٌني ِه وشيعبة عين
(ٓ)ٙ
ٌسار ِه ))
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ومد ٌياً السٌاق بالعيدد (ثبلثية) اليى معنيى التصيٌٌر ،وذليك عنيدما ٌيكتً مايافا ا اليى عيد ٍد
أنقص منه بواحد(ٔ،)ٙ
مخالؾٍ له فً الليظ شرٌمة أن ٌكون
َ
َ
َ
ُ
َ
ض ما ٌَكونُ مِنْ نجْ َوى ثبلثي ٍة
تر أنَّ هللا ٌَعْ ل ُم َما فً ال َّس َموا ِ
كقوله تعالى  :أل َم َ
ت و َمافً االرْ ِ
َ
َ
َ
َ
َ
َّ
ْ
ْين َميا
ِيك َوال أكثي َر إال ه َُيو َم َعهُيم أٌ َ
إالَّ ه َُو َر ِاب ُعهُم َوال َخمْ سـَـ ٍة إال ه َُو َسا ِد سُي ُه ْم َوال أ ْد َنيى مِينْ ذل َ
َكا ُنوا ُث َّم ٌُ َن ِب َئ ُه ْم ِب َما َعمِلـُوا ٌَ ْو َم ال ِق ٌَا َمـ ِة إنَّ هللا ِب ُك ِّل َشً ٍء َعلٌ ٌم ( المجادليـة ، )7:والمعنيى :
ٌصٌرهم بعلمه وإحامته أربعة وخمسة  ((،فإن مٌل  :كٌؾ بدأ بالثبلث  ،وهبل جاء  ( :ما ٌكون
من نجوى واحد إال هو ثانٌـه  ،وال أثنٌن إال هو ثالثهم ) مٌل  :ألنه سبحانه لمّيا عليم أن بعيض
عباده ك َي َر بهذا الليظ  ،وأ ّدعى أنه ثالث ثبلثة  ،فلو مال  :ما ٌكون من نجوى واحد إال هو ثانٌيـه
 ،لثارت ابلل ُة َمنْ كيـر با وجعله ثانٌـا ا  ،ومال  :هذا مول هللا هكذا  ،ولـو مال  :وال أثنيٌن إال
(ٕ)ٙ
هو ثالثهـم  ،لتمسك ب ِه الكيار  ،فعدل سبحانه عن هذا ألجل ذلك ))
العدد (أربعة)  -:تناول القرآن الكرٌم هذا العدد وبصٌؽ ِه (أربعة ـ أربم ـ رابم) فً أثنً عشر
مواعا ا.
تبرز داللة هذا العدد ـ ؼالبا ا ـ فً سٌاق األحكام الشرعٌة وخصوصا ا فٌما ٌتعليق منهيا بالنسياء،
ون مِنْ ن َِسائِهم َت َربُّصُ أَرْ َب َعي ِة أَ ْشيه ٍُر َفيإِنْ َفياءُوا َفيإِنَّ
ٌن ٌ ُْؤلُ َ
فيً حكم التيرٌق مال تعالى  :ل َِّلذ َ
هللا َؼيٌورٌ َرحٌ ٌم ( البقـرة ، )ٕٕٙ :فالعدد ـ هنـاـ ٌتمٌز بالشمولٌة فً الحكم  ،فمدة التربص ليم
تقتصر على المسلمٌن بل تشمل الكيـار  ،وكذلك فإن مدة اإلٌبلء ال تختلؾ بالرق والحرٌة فهيً
(أربعة أشهر ) سواء كان الزوجان حرٌن أو عبدٌن أو أحدهما كان حيراا واآلخيـر عبيداا  ،ليذلك
جاءت االلياظ دالـة على هذا االتساع والشمولٌة :
للذٌن ٌ ،ؤلون  ،نسائهم  ،فاءوا
فهذ ِه األلياظ فً دالالتها وترتٌبها حققيت مواشجيـة داللٌية عليى تنياول الكيل وإفيادة العميوم إذ
تتجه نحو اإلمبلق ال التقٌٌد  ،وذلك ألن تقدٌر هذ ِه المدة إنما ٌرجم الى الجبلة والمبم
بسبب ملة الصبر على ميارمة الزوج فٌستوي فٌه الحر والعبد  ،مثل ( الحيٌض وميدة الراياع .
..الأ)(ٖ.)ٙ
وكذلك الحال فً مول ِه تعالى َ  :و َّ
تربَّصْ َن ِبك َ ْنيُسيهن أَرْ َب َعي َة
ون أَ ْز َواجا ا ٌَ َ
ٌن ٌُ َت َو َّفوُ َن ِم ْن ُكم َو ٌَذرُ َ
الذ َ
ْأ ُ
هر َو َع ْشراا ( البقرة  ،)ٕٖٗ :فقد أختصت هذ ِه اآلٌية ببٌيان مُيدة العيدة التيـً تلزمهيا الميرأة
ش ٍ
المتوفى عنها زوجها بقولـ ِه (( أربعة أ ُ
هر وعشراا )) فا سبحانـه وتعالى حد العُيدة بهيذا القيدر
ش ٍ
(ٗ)ٙ
ألن الولد ٌنيأ فٌه الروح فً العشر بعد األربعة .
ْ
وفً حكم آخر ٌقول تعالىَّ :
ت ُثي َّم ليم ٌَيك ُتوا ِبكَرْ َب َعي ِة ُ
شي َهدَ ا َء َفكجْ لِي ُدو ُه ْم
ُيون المحصي َنا ِ
ٌن ٌَرْ م َ
والذ َ
يك ُه ي ُم ال َياسِ يقُون  ( النييور  ،)ٗ:لقييـد أجمييـم
ث َمييانٌ َن َج ْلييدَ اة َوال َت ْق َبلُييوا لَ ُهييم َش ي َهاد اة أ َبييداا َوأولَ ِئي َ
الميسرون على أن المقصود بالرمً ـ هنـا ـ الزنا مم عيدم داللية هيذ ِه الليظية عليى المعنيى إذ إن
الرميـً مييد ٌكيون بالسرمييـة أو الكييير ليذلك فقييـد تملييب مرٌنية داليية علييى المعنى،وميد جيياء موليهُ((
أربعة شهداء)) دلٌبلا على ذلك إذ أن هذا العدد ؼٌر مشيروم إال فيً الزنيا وؼٌيره ٌكييً شياهدان
وذلك لخمورة هذا األمر وشناعت ِه(٘ ،)ٙفابلا عن تقدم ذكر (الزنا ) فيً آٌية سيابقة مين السيورة
نيسها (.)ٙٙ
وٌماً السٌاق ميصبلا القول فً هذا الحكم ،مال تعالىَّ  :
ُون ْ
اجهُمْ َو لَ ْم ٌَ ُكنْ لَ ُه ْم
أز َو َ
ٌن ٌَرْ م َ
والذ َ
ُ
ِمٌن ( النيور  ، )ٙ :فقيد
ش َهدَ ا َء إال أ ْنيُسُه ْم َف َش َهـادَ ةُ أَ َح ِد ِه ْم أَرْ َبمُ َش َهادَ ا ٍ
ِين الصَّياد َ
ت بيا ِ إ َني ُه لَم َ
خصص  -هنا  -رمً األزواج بالذكر ،ثم ٌنتقل بعد ذلك الى وام نهاٌة لهذا الحكم ،
ْ
ٌقييول تعالييـى   :لَي ْيو ال َجيياءُوا َعلَ ٌْي ِه ِبكَرْ َب َعي ِة ُ
هللا ُهي ُم
يك عِ نييدَ ِ
شي َهدَ ا َء َفييإِ ْذ لي ْم ٌَييك ُتوا بال ُّشييهدَ ا ِء َفكولَ ِئي َ
ُون (النيور  ،)ٖٔ:فيا سيبحانه وتعيالى َجعيل فيً هيذ ِه اآلٌية التيصيلة الدمٌقية بيٌن الرميً
ال َكا ِذب َ
الصادق والكاذب  :بثبـوت شهادة الشهود االربعة أو إنتيائها وهيو فيً معيرض اليرد عليى اليذٌن
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أتهموا السٌدة عائشة (أم المؤمنٌن ) زوجة الرسول (صيلى هللا علٌيه وسيلم) بتليك اليعلية الشينٌعة
،فكراد عز وجل بٌان كذبهم ومكرهم (.)ٙ7
وبعٌداا عن االحكام والتشرٌم جاء العدد (أربعة) دلٌبلا على عظمة الخالق ومدرته  ،مـال تعيالى :
ْؾ ُتحْ ًِ الَمُو َتى َميا َل أولَي ْم ُت ْيؤمِنْ َميا َل َبلَيى َولَكِينْ لِ ٌَ ْم َميئِنَّ َم ْلبيً
َ و ْإذ ما َ َل إب َْراهٌ ُم َربّ أَ ِرنً َكٌ َ
َمييا َل َف ُخي ْيذ أَرْ َب َعي اية ِمي َين َّ
يك ( البقييرة ، )ٕٙٓ:أميير هللا سييبحانه وتعييالى نبٌييه
الم ٌْي ِير َف ُ
صييرْ هُنَّ ِالَ ٌْي َ
ابراهٌم أن ٌكخذ أربعة مٌور وهً(الماووس والدٌك والؽراب والحمامة ) وفً ميول النسير بيدل
الحماميية ( ،)ٙ8والمسييكلة تكمييـن ـ هنييا ـ فييـً أن ((المقصييود ميين االحٌيياء واإلماتيية كييان حاصيبلا
بحٌوان واحد ،فل َم أمر بكخذ (أربعة) حٌوانات ،تكتً االجابية مين وجهيٌن:االول ـ إن المعنيى فٌيه
أنك سكلت واحداا على مدر العبودٌة وأنا أعمً أربعا ا على مدر الربوبٌة .
والثييانً :أن المٌييور االربعييـة إشييارة الييى االركييان االربعيية التييً منهييا تركٌييب أبييدان الحٌوانييات
والنباتات واالشارة فٌـه الى أنك ما لم تيرق بٌن هذ ِه المٌور االربعية ال ٌقيدر مٌير اليروح عليى
()ٙ9
االرتياع الى هواء الربوبٌة وصياء عالم القدس ))
العيدد (خمسيية) َ -:وردَ ميرتٌن فييً القييرآن الكرٌيـم  ،ولييم ٌبتعييد فيً مع َنيياهُ عيين زٌيادة عييد ٍد علييى
َ
مجموع ٍة معٌنة (ٓ ،)7وكذلك بصٌؽة اسم الياعل (خامسـة) كما فً مولـ ِه تعالى:
ِسي ُة أنَّ
والخام َ
لَعْ َن ْ
َ
هللا
ِبٌن (النور  )7:ومول ِه تعيالى :
ايب ِ
ِسية أنَّ َؼ َ
والخام َ
ت هللا َعلَ ٌْ ِه إنْ َكان م َِن ال َكاذ َ
ِمٌن (النييور  ،)9 :ومييد بييرزت الياعلٌيية االسييلوبٌة للعييدد فييً هييذٌن
َعلَ ٌْ َهييا إنْ َكييان ِمي َين ال َّ
صيياد َ
السٌامٌـن بكختصاص المبلعنـة بها بؽاب هللا ومد علل ذلك الزمخشري بقول ِه  (( :فإن ملت  :لِم
خصت المبلعنة بكن تخمس بؽاب هللا ملت :تؽلٌاا ا علٌها  ،ألنها هً أصل اليجيور ومنبعيـه
بخبلبتها وإمماعها  ،ولذلك كانت مقدمة فً آٌة الجلد))(ٔ.)7
العييدد (سييتة) َ - :وردَ فييً القييرآن الكييرٌم َسييبمُ َمييرات  ،وبصييٌؽة أسييم الياعييل (سييادس) مييرتٌن
وأؼلب ما أستخدم فٌـه للداللة على عدد أٌام خلـق السيماوات واألرض (ٕ .)7ميال تعاليـى  :إنَّ
رَّ ب ُكييم هللا الي َّيذي َخلي َ
ش ٌُؽشييـَى اللٌييل
ت
يماوا ِ
يام ُثي َم اسْ ي َتوى َعلَييى َ
َ
يق ال َّسي َ
العييرْ ِ
واالرض فييً سِ ي َت ِة أ ٌَي ٍ
مس وال َق َمر وال ُنجُ وم ُم ْ
ت بكمْ ر ِه أال لَ ُه الَ ُ
سخرا ٍ
خليق واألمْ يرُ َت َ
النهار ٌَ ْملِبـ ُه َح ْثٌ َثا ا وال َش َ
َ
بيارك هللاُ
(االعييراؾ ،) ٘ٗ:إن دالليية العييدد ( ستييـة) بييكثر السييٌاق خلقييت داللييـة علييى
العييالَمٌن
َربُّ َ
الوحدانٌة بعظٌـم مدرته سبحانـه وتعالى على الخلـق والتكوٌن  ،والسٌاق كلـه مسخرٌ لخدمية هيذا
المعنى  ،حٌث ٌمالعنا خمابه سبحانه وتعيالى لخلقي ِه بالخمياب اليدال عليى نهاٌيـة المبلمييـة لهيم
أااؾ نيسـَ ُه الى نيوسهم بقول ِه (( :ربكم هللا)) لما لهم من االختصاص ب ِه حٌث كان مالكيا ا
حٌث
َ
ا
ا
ا
َ
يـق
ألمييورهم  ،ومييدبرا ألحوالهييـم أوال  ،ولمييا ل ي ُه مييـن االختصيياص بهييم حٌييث كييان منعم يا بالخلي ِ
واالٌجاد والتكوٌن والرحمة واللمؾ ثانٌا ا
فلهذا حصلت االاافة منبهية عليى هيذا المعنيى  ،ودالية علٌيـه  ،ثيم ميال (( اليذي خليق السيموات
لخ ْل ُ
َ
يق
واالرض )) حٌث ٌكمن فٌهما باهر القدرة  ،وعظِ م الملكوت  ،فقيد ميال فيً آٌية أخيرى:
اس (المؤمن.)٘7 :
ت
ال َّس َموا ِ
َ
واألرض ْأك َبرُ مِنْ َخ ْل ِق ال َّن ِ
أما موله(( فً ستة أٌام)) فهً ؼٌيب ليم ٌَشيهده أحي ٌد مين البشير،بقول ِه تعيالىَ :ميا أ ْشي َه ْدتم ْ َخ ْليقَ
(الكهؾ ، )٘ٔ:فابلا عن ذلك إذا ما ومينا أمام روعية
ض والَ َخ ْل َق أَ ْنيُسِ ه ِْم
ال َّس َم َوا ِ
ت واالرْ َ
َ
المشاهد فً مول ِه ((ٌؽشى اللٌل النهار ٌملبـ ُه َحثٌثـا والشمس والقمـر والنجوم مسخرات بكمر ِه ))
وحٌوٌتهـا وحركتهـا وإٌحاءتها العجٌبة ألدركنا الهدؾ العظيٌم اليذي توخياه السيٌاق القرآنيً بهيذا
االسيتعراض وهييو بٌييان ان القييادر عليى االٌجيياد والتكوٌييـن ال ُبييد أن ٌكيون متوحييداا فييً األلوهٌيية
(ٖ)7
والربوبٌة  ،وعلٌه نبه بقولـ ِه  ((:إن ربكم هللا الذي خلق السموات واالرض )) ...
ومد ذهب بعض الميسرٌن فً مول ِه تعالىَّ :
ض َو َما َب ٌْ َنهُميا فيً سِ يت ِةَّ
الذي َخلَ َق ال َّس َموا ِ
ت واالرْ َ
ش الرَّ حْ َمنُ َفسْ َئ ْل بي ِه َخبٌيراا ( اليرميان ،)٘9:اليى أن اليداعً اليى
َّام ُث َم آسْ َتوى َعلَى َ
العرْ ِ
أٌ ٍ
هذا العيدد (سيتة) فيً هيذا السيٌاق هيو داعيً حكميـة  ،فيا سيبحانه وتعاليـى ميادر أن ٌخلقهيا فيً
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لحظة ـولكن جعلها فً ستة أٌام تعلٌما ا لخلق ِه الرفق والتثبت ـ(ٗ )7بدلٌل موله تعالى :إنَّ َر َّب ُك ُم هللا
َ
َّ
ييٌم إالَّ
الذي َخلَ َق ال َّس َموا ِ
َّام ُث َّم آسْ َتوى َعلَى َ
ت واالرْ َ
العرْ ِ
ض فً سِ َّت ِة أٌ ٍ
ش ٌُدَ ِبـرُ األمْ َير َميا مِينْ َش ٍ
مـِنْ َبعْ ـ ِد ْإذنـِ ِه ذلِ ُكم هللاُ ر ُّب ُكم فكع ُب ُدوهُ أَ َفـبلَ َت َذ َّكرُ ون ٌ(، وسؾ)ٖ:
ٌقول سٌد ممب((:األٌام الستة لم تذكر هنا لنتجه الى تحدٌد مداها ونوعها،إنما ذكرت لبٌان حكمة
التقيييدٌر والتيييدبٌر فيييً الخليييق حسيييب مقتايييٌات الؽاٌييية مييين هيييذا الخليييق وتهٌئتييي ُه لبليييوغ هيييذه
الؽاٌة))(٘)7ومد دلت الجملة بقول ِه ((ٌُدبر االمر))بمعنى ميا مبلهيا عليى عظمية شيكنه وملكيه بخليق
العيرش)) لزٌيادة
السموات واالرض مم إتساعها فً مدة ٌسٌرة ،واتبعها بقول ِه ((ثم استوى على َ
()7ٙ
.
الداللة على عظمت ِه جلت مدرتـه وأنه لٌس هناك أمرٌ من االمور خارج ماائ ِه وتقدٌره
َ
والسٌاق ٌظهر لنا معنى آخر فً مول ِه تعالى   :ه َُو َّ
َّ
َّيام
الس َموا ِ
ت واالرْ َ
الذي َخلَق َ
ض فً سِ ت ِة أٌ ٍ
ت إ َّن ُكم َمبع ُ
ان َعر ُ
شـــ ُه َعلَى الَما ِء لٌِْبلُ َو ُك ْم أَ ٌَّ ُكم أَحْ َســـــــنُ َع َمبلا والن مُ ْل َ
ت
ُوثون مِنْ َبعيد الَميو ِ
و َك َ
َ
الذٌن َك َيرُ وا إنْ َهذا إال سِ حْ رٌ مُبٌنٌ
( هود. )7:
لٌقُلَنَّ
َ
وهييذا المعنييى بتييكثر السٌييـاق دل علييى أن خلييق السييموات واالرض فييً ستييـة أٌييام،مم سييٌمرته
سبحانه وتعالى وتحكمه بمقالٌد األمور ،كان من أجل ابتبلء االنسان بقولهِ (( :لٌبلوكم أٌكم أحسنُ
عمبلا )) فذكر هذا االبيتبلء جياء مرتبميا ا ميم الخليق والتكوٌيـن والقيدرة لٌشيعر النياس بعظيم هيذا
االبتبلء وجدٌته مم أهمٌتهم فً الحٌاة والموت على ح ٍد سواء (( إنكيم مبعوثيون مين َب ْ
عيد الميوت
))(. )77
العدد (سبعة)  -:وميد وردَ فيً القيرآن الكيرٌم أربعيا ا وعشيرٌن ميرة فيً أؼلبهيا للداللية عليى عيدد
السيماوات واالرض ( ، )78وتييرق اللؽية بيٌن معنٌيٌن لهيذا العيدد ،أولهيـا ـ (سيبم) الشيًء تسيبٌعا ا
جعل ُه سبعة ،واآلخرـ سبم القوم أو المائية :صار سابعهم أو أخذ أموالهم (.)79
َك ُثرت مجاالت استعمال العدد (سبعة) ولم تتوافر ألي عيد ٍد آخير  ،وذليك لميا ٌحمليه هيذا العيدد
من دالالت وإٌحاءات دٌنٌة وتارٌخٌة وفنٌة ترتبم بالحٌاة االجتماعٌة فً كل مٌادٌنها ،فعدد أٌام
االسبوع  ،وعدد مارات االرض،وعدد أليوان المٌيؾ الرئٌسيٌة وعجائيب اليدنٌا كلهيا (سيبم) وميا
الى ذلك من اليدورات والظيواهر المبٌعٌية (ٓ ،)8وكميا كيان ليه حايور فيً االسيامٌر واالدٌيان
السماوٌة كالٌهودٌة والمسٌحٌة (ٔ.)8
إن الداللة السٌامٌـة للعدد (سبعة) تظهر فً ذلك التناسب والتناسق الحاصل بٌن المواوعـات
التييـً جييا َء فٌهييا  ،فييالقرآن الكرٌييـم ٌقيرر حقٌقيية كونٌيية ثابتيية وهييً أن السييماوات عددهييـا (سييبم)
مكرراا هذ ِه الحقٌقة سبم مرات فً النصوص القرآنٌة(ٕ ،)8ومد ذكر أنه خلق السيماوات واالرض
ت أٌاا ا (ٖ )8ـ كمـا سبق وذكرنا ذليك فيً العيدد (ستيـة) ـ وهنياك العدٌيد
فً ستة أٌام (سبم) مرا ٍ
(ٗ)8
من المواوعات التً فٌهـا ٌظهر التناسب والتناسق العددي من خبلل العدد (سبعة) .
مال تعالى   :ه َُو َّ
اليذي َخلَ َ
مٌعيا ا ُثي َّم أسْ ي َتوى اليى السَّي َما ِء َفسَّيواهُنَّ َسيب َْم
ض َج َ
يق لَ ُكيم َميا فيً االَرْ ِ
يل َشيً ٍء َعليٌ ٌم ( البقيرة  ،)ٕ9:وميد د َّل القيرآن الكيرٌم ـ هنايـ عليى وجيود سيبم
َسي َموا ٍ
ت َوه َُيو ِب ُك ِ
(٘)8
ا
سماوات ،فابل عن القدرة الباهرة لخيالقهن .وليذلك جياء ختمهيا بيالعلم لميا تايمنت االخبيار
عن خلـق االرض وما أحتوتها وخلق السماوات خلقا ا مستوٌا ا محكماا ،وخاليـق كيـل هيذا ٌجيب أن
ٌكون عالمـا ا بما فعله مُحٌما ا بكـل تياصٌله (.)8ٙ
وٌُقرر عز وجل إن لجهنم سبعـة أبواب ٌ ،قيول تعيالى َ  :وإنَّ َج َهي َّن َم لمَوعِ ي ُد ُه ْم أجْ َمعي ٌَن 
ب مِي ْنهُم جُ ْيز ٌء َم ْقسُيو ٌم  (الحجير ، )ٗٗ-ٖٗ:وفٌيـه داللية عليى كثيرة
يل َبيا ٍ
لَهيا َسيب َْع ُة أب َْيوا ٍ
ب لِ ُك ِ
مسيم مينهم بياب  ،فواحيد
الكيار وتعدد مسمٌاتهم بحٌث ال ٌكيٌهم بابٌ واح ٌد بل سبعـة أبواب لكيل ٍ
للٌهود وآخر للمشركٌن والمنافقٌنٓٓٓ وهكذا ،كل مسم حسب درجة ُكير ِه وٌدل على ذليك ليظية
(( أجمعٌن))(.)87
ومد حدد سبحانه وتعالى تلك المثيانً التيً آتاهيا لنبٌيـ ِه الكيرٌم محميد (صيلى هللا علٌيه وسيلم )
العظٌم ( الحجر،)87:إذ
اك َسب َْعا ا م َِن ال َم َثانً َوالقُرْ آن َ
بالعدد (سبعة) بقول ِه تعالى َ  :ولَ ْقد آ َت ٌْ َن َ
()88
مٌز هللا سبحانه وتعالى هذا العدد بكن جعله عدد آٌات فاتحة الكتاب .
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االرض مـِيـنْ
وٌياً السٌاق بالعدد(سيبعة)الى معنيى الكثيرة فيً مولي ِه تعيالىَ  :ولَيو أَنمَّيا فيً
ِ
هللا إنَّ هللا َع ٌ
َش َجــر ٍة أَ ْمبلَ ٌم وال َبحـرُ ٌَمـــ ُدهُ ِمــنْ َبعْ د ِه َسب َْع ُة أبْحُ ٍر َما َني ْ
ِدَت َكلِ َم ُ
زٌز َحكٌ ٌم
ات ِ
( لقمان ، )ٕ7:فقولـه تعالىٌ (( :مده من بعد ِه سبعة أبحر)) فٌه داللة وإشارة الى ((بحار ؼٌير
موجودة ٌعنً :لو مدت البحيار الموجيودة بسيبعة أبحرأخير ،وموليه (سيبعة)لٌس ألنحصيارها فيً
سبعة وإنما االشارة الى المدد والكثرة ولو بكلؾ بحر،والسبعة خصصت بالذكر مين بيٌن االعيداد
()89
،النها عدد كثٌر ٌحصر المعدودات فً العادة ))
َ
ومنه -اٌاا ا -موله تعالىَ :م َث ُل َّ
ْ
َ
ثل َح َّب ِة أن َب َت ْ
ت َسيب َْم َسي َن ِاب َل
الذٌن ٌُ ْن ِيقُ َ
بٌل هللا َك َم ِ
ون أَمْ َوال ُه ْم فً َس ِ
ُااعِ ؾُ لِ َمينْ ٌَ َشياءُوهللاُ َواسِ يمٌ َعليٌ ٌم(البقيرة )ٕٙٔ:فقيد جياء العيدد
فً ُك ّل ُس ْن ُبلَ ٍة مِا ئ ُة َح َب ٍة وهللاُ ٌ َ
(سبعة) للتكثٌر ألنه فً سٌاق مااعية االجور .
(ٓ)9
العدد (ثمانٌة) -:ومد وردَ خمس مرات فً القرآن الكرٌم  ،وٌكتً هذا العدد ـ فً االؼلب ـ
َ
َّام حُ سُوما ا َف َترى ال َقو ُم فٌ َها
لتحدٌد الزمنٌ ،قول تعالى :
َس َّخ َر َها َعلٌَ ِْهم َسب َْم لَ ٌَ ٍ
ال َوثما ِن ٌَ َة أٌ ٍ
صرْ َعى َكك َّنهُم أَعْ َج ُ
از َن ْخ ٍل َخاوٌ ٍة (الحامة ،)7 :فقد حدد زمن تسلٌم هللا الرٌ على ميوم عياد
َ
(ٔ)9
أٌام تباعيا ا ال تيتير وال تنقميـم بدالليـة العيدد (ثمانٌية) عليى القميم والثبيات
بسبم ٍ
لٌال وثمانٌة ٍ
معان أخرى كالتكثٌـر والتقلٌـل كما فً بعض االعداد مثل (السبعة والواحـد).
لعدم إحتمالهـا
ٍ
ُ
ُ
َ
َ
َما َل إ َنً أرٌ ُد أنْ أ َنكِحْ َك إحْ دَ ى أ ْب َنتً َها َتٌن َعلَى أنْ َتكجُ رْ نًِ ث َمانً ِح َج َج
ومنـه مولَ ُه تعالى:
(القصص ، )ٕ7:فقد جعـل زمن عمله ككجٌر عندهم ثمانً سنٌن شرما ا لنكاح ِه إحدى البنتٌن
َفإنْ أَ ْت َم َ
مْت َع ْش َراا َفمِنْ
(ٕ.)9ومد جعلها (ثمانٌة) ألنه إن زاد شق علٌه وهو لم ٌرد ذلك بقول ِه :
ِك َو َما أُرٌ ُد أَنْ أَ ُ
ْك (القصص. )ٕ7:
ش َّق َعلٌَ َ
عِ ْند َ
ْ
ـ فابلا عن ـ مجٌئ ِه فً سٌامات أخرى ،كقول ِه تعالى َ  :ث َما ِن ٌَية ْ
ِين
يكن اث َنيٌن َوم َ
ِين َ
اج م َ
الا ِ
أز َو ٍ
ْن ( االنعام  ، )ٖٔٗ:فكفاد االخبـار عن عيدد االنعيام التيً سيبق وذكير فوائِيدها التيً
الَمعْ ِز ْأث َنٌ
ِ
أنعم بها على االنسان (ٖ.)9
العدد (تسعة)  -:تردد هذا العدد فً القرآن الكرٌم أربم مرات (ٗ.)9
ت َفسْ ي َئل
ت َبٌ َّنيا ٍ
ُوسى تِسْ َيم آ ٌَيا ٍ
ومن أهم السٌامات التً جا َء فٌها  ،مولَ ُه تعالىَ  :ولَ َق ْد آتٌنا م َ
َبنً اسْ َرائٌ َل ْإذ َجا َء ُه ْم َف َقال لَ ُه فِرْ َعونُ إ ّنً ألَ ُ
وراا 
ُوسى َمسْ حُ َ
ظ ُن َك ٌَا م َ
( االسراء، )ٔٓٔ:
وتتييكتى أهمٌتييه ميين أن سييبحانه وتعييالى جعييل ميين العييدد (تسييـم) معجييزة نبٌييه موسييى (علٌييه
السبلم) مؤٌداا إٌاه بتسم آٌات هً -فً االؼلب( -العصا ،والٌد ،والجراد ،والقمل ،والايادع،
والدم والحجـر ،والبحـر ،والمٌور ،الذي نتقـه على بنً اسرائٌـل ) وااحات الداللة على نبوت ِه
وصحة ما جا َء ب ِه(٘.)9
يك
يدَك فييً َجٌ ِْبي َ
وميد أكييد هييذا المعنييى بكسييلوب األميير فييً مواي ٍيم آخر،مييال تعييالى َ  :وأَ ْد ِخي ْل ٌَي َ
يون َو َم ْومِي ِه إ َّنهُيم َكيا ُنوا َم ْو َميا ا َفاسِ ي َقٌن 
ُاا َء مِنْ َؼٌ ِْر سُو ٍء فيً تِسْ يم آٌيا ٍ
ت اليى فِرْ َع َ
َت ْخر ُج َبٌ َ
(النمييل ،)ٕٔ:فبسييبب فس ياد فرعييون ومومييه ٌييكمر هللا نبٌييه (علٌييه السييبلم) أن ٌييذهب الييٌهم بهييذ ِه
المعجزات (تسم آٌات) الن فً الكبلم ليظ محذوؾ تقدٌره  :أذهب فً تسم آٌات( )9ٙعلٌهم لميا
ابللهم .
ٌروها ٌُؤمِنوا وٌعراوا عن
ِ
يان فيً الَمدٌ َني ِة تِسْ َيع ُة َرهْ يمٍ
وٌكتً العدد ( تسعة) داللة على الجمم ،كما فً مول ِه تعيالىَ  :و َك َ
ون ( النمييـل  ،)ٗ8:فالسييٌاق أحييال العييـدد (تسييعة) الييى دالليية
ض وال ٌُصْ يلِحُ َ
ٌُ ْيسِ ي ُد َ
ون فييً االرْ ِ
الجمييم بييكثر تمٌٌييز ِه (رهييم) ألرتبام ي ِه ب ي ِه إرتبام يا ا مباشييراا ،فاييبل عيين اليعلييٌن (ٌيسييدون  ،وال
ٌصلحون )  ،فٌحتمل إنهم كانوا مبائل و(( انهم دخلوا تحـت العدد الختبلؾ صيتهم وأحيوالهم ال
االرض والٌمزجييون ذلييك اليسيياد بشييًء ميين
ألخييتبلؾ السييبب  ،فبٌييـن تعييالى أنهييم ٌيسييدون فييً
ِ
الصبلح ))(.)97
نٌن ْ
وفً مول ِه تعالى َ  :ولَ ِب ُثوا فً َك ْهي ِِهم َث َ
وآزدَ ا ُدوا تِسْ َعا ا ( الكهؾ)ٕ٘:
بلث مِا َئة سِ َ
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إٌحا اء وإٌما اء  -بحذؾ المعيدود (سنٌيـن) لداللية ميا مبليه علٌيه وإبقياء العيدد (تسعيـاا) لبلهتميام بي ِه
والتركٌز علٌه الى إختصاص ِه سيبحانه وتعيالى بؽٌيب السيماوات واالرض وال ٌخييى شيً ٌء مين
ٌ
محٌم بهِ ،فسبحانه وسم علم ِه كل شًءٌ ،درك أصيؽر االشيٌاء واالميور
أحوال أهلها إال وعلمه
كما أدرك أكبرها (. )98
ولقد ذهب بعض الميسرٌن الى ان المقصود بهذا العدد هيو أن (ثيبلث مائية) سنيـة شمسيٌة هيً
(ثييبلث مائيية وتسييم ) سيينة ممرٌيية  ،وهييذا ٌعنييً ان مولييه (( وازدادوا تسييعاا)) هييً بٌييان للزٌييادة
()99
يرر أحييد البيياحثٌن
الحاصييلة عنييد تحوٌييل الييـ( ثييبلث مائيية) سيينة شمسييٌة الييى ممرٌيية  .ومييد مي َ
المعاصرٌن بكن المراد هو العدد (ثبلث مائة وتسم ) بقولـ ِه  (( :تتامن اآلٌة ذكر العيدد (ثيبلث
مائييـة) والعييدد ( تسعييـة) بشييكل مباشيير  ،أمييا العييدد (ثييبلث مائيية وتسييم) فهييو المتبييادر  ،بييل هييو
المقصود  ،فقد لبث أصحاب الكهؾ (ثبلث مائة وتسـم) سنٌـن .بل إن ترتٌب الكلمة التيً تيكتً
بعد مولـ ِه تعالى((:ولبثوا فً كهيهم )) هو( )ٖٓ9وذلك عندما نبدأ العدد من بداٌة مصة أصيحاب
الكهؾ ))(ٓٓٔ).
العيدد (عشيرة) -:أحتيـل هيذا العيدد مييرداا تسعيـة مواايم فيً القيرآن الكرٌيـم (ٔٓٔ) ،وكانيت ليه
ْايا ا أَو
دالالت وااحة اآلثر امن سٌاق اآلٌات الوارد فٌها ،مال تعالى:
يان مِي ْن ُكم َمرٌ َ
َفمنْ َك َ
صدَ َم ٍة أَ ْو ُنسُكٍ َفإذا أ ِم ْني ُت ْم َف َمينْ َتم َتـيـم بيالعُمْ َر ِة اليى الَحـيـ ِّج
ب ِه أذىا مِنْ َرأس ِه َفي ِْد ٌَ ٌة مِنْ صِ ٌَ ٍام أو َ
ِليك َع َش َيرةٌ
ْسر م َِن الَ ْ
وسيب َْع ٍة َإذا َر َجعْ ي ُت ْم ت َ
َّيام فيً الَحـيـ ِّج َ
َف َما أسْ َتٌ َ
هدى َف َمنْ لَ ْم ٌَ ِج ْيد َفصِ ي ٌَا ُم َثبل َثي ِة أٌ ٍ
(البقرة )ٔ9ٙ:
َكا ِملَ ٌة
فيـً هذ ِه اآلٌة إشارة لمٌية الى لزوم إتخاذ العشرة (الكاملـة) كمقٌاس  ،فقـد وصيوها بالكمال
إسييتناداا الييى هييذ ِه اآلٌييـة  ،وذلييك لمييا كانييت مراتييب االعييداد أربعييـة :آحيياد ،وعشييرات ،ومئييات،
وألوؾ ،وما وراؤه ٌكون مركبا ا أو مكسوراا وبهيذا التيسيٌر أكتسيب العيدد عشيرة صيية الكميال ،
فصيار تقدٌيـر الكيبلم  :إنميا أوجبيـت هيذا العيدد لكونيـ ِه عيدداا موصيوفا ا بصيية الكميال خالٌيا ا عين
الكسر والتركٌـب(ٕٓٔ).
ِ
واألثر األسلوبً للسٌاق ٌظهر جلٌا ا فً مواوعٌن جاء فٌهما العدد(عشرة) بمعنٌٌن متاادٌن :
حسن ِة َفلَ ُه َعشرُ أ َمثالِهيا َو َمينْ
أولها – داللته على الكثرة واالمبلق فً مول ِه تعالىَ  :منْ َجا َء بالَ َ
ُون ( االنعام  ، )ٔٙٓ:فالمراد بالعشر ِة _ هنيا _
َجا َء بالسٌَّئ ِة َفبل ٌُجْ َزى إال م ِْثلَ َها َوهُم ال ٌ ُْظلَم َ
لٌس التحدٌد بل أراد االاعاؾ مملقا ا والتكثٌير ألن المقيام أمتايى ذليك  ،فهيو فيً الترؼٌيب فيً
عمل الخٌر والحسنات عموما ا(ٖٓٔ).
ون َب ٌْ َنهُم اِنْ لَ ِب ْث ُتم إالَّ َع ْش َيراا َ نحْ ينُ
أما اآلخر -للداللة على التقلٌل فً مول ِه تعالى َ ٌَ :ت َخا َف ُت َ
ون ْإذ ٌَقُيو ُل أمْ ي َثلُهُم َمرٌ َق اية إنْ لَ ِب ْثي ُتم إال ٌَو َميـا ا  ( ميـه ، )ٔٓٗ-ٖٔٓ :فكستقصير
أعْ لَم بما ٌَقُولُ َ
(ٗٓٔ)
 (( ،وإنمييا خييـص العشييرة
المشييركون مييدة لبثهييـم فييً الييدنٌا لمييا عيياٌنوا الشييدائد واألهييوال
(٘ٓٔ)
والواحد بالذكر ألن القلٌل فً أمثال هذه المواام ال ٌعبر عنـه إال بالعشرة والواحـد)) .
وٌبدو ان القاسم المشترك فً المواام السابقة ومواام أخرى ( )ٔٓٙللعدد (عشـرة) وروده فً
سٌاق األحكام الشرعٌة والدٌنٌـة .
ْ
ُ
َّ
َّ
ارت ُه إم َعيا ُم َع َشير َة َم َسياكٌِن ( المائيدة) 89:
مال تعالى  :ولَكِنْ ٌ َُؤاخ ُِذ ُكم بما َعق ْدتم
األٌمان َف َكي َ
َ
ٌيال َع ْش ٍير ( اليجير:
.إال أنه جا َء فً
موام واح ٍد فً سٌاق القسم ،مال تعالى   :وال َيجْ ر ولَ ٍ
ٍ
ٔ. )ٕ-
ومن األلياظ الدالية عليى العيدد (عشيرة) ليظية (معشيار) وهيو مين ال ُع ُ
شير أو العشيٌر وٌعنيً
()ٔٓ7
ب َّ
ار َما آ َت ٌْ َناهُم
جز ٌء من عشرة
ٌن مِنْ َم ْبل ِِهم َو َما َبلَ ُؽــوا مِعْ َش َ
الذ َ
.جا َء فً مول ِه تعالى َ  :و َك َّذ َ
ان َنكٌر ( سبك ،)ٗ٘:ومد جًء بهذ ِه الليظة فً السٌاق لكونيـ ِه (( االظهير
ْؾ َك َ
َف َك َّذبُوا رُ سُلً َف َكٌ َ
()ٔٓ8
ألن المراد ب ِه المبالؽة فً التقلٌل فكذبوا رسلً فكٌؾ كان نكٌر:أي عقابً فً االمم ))
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أما االعداد المركبة فٌمالعنا منها العدد (أحـد عشـر) إذ وردَ مرة واحدة فً القرآن الكرٌيـم
ُ
س وال َق َم َير
ت إنً
 ،فً مولـ ِه تعالى  :إذ مال ٌُوســؾ ألبٌ ِه ٌا أب ِ
ــر َك ْو َكبا ا وال َشيمْ َ
أحدَ َع َش َ
رأٌــت َ
َرأَ ٌْ ُتهُم لً َسا ِجدٌنْ ٌ( وسؾ، )ٗ :
ومد جاء هذا العدد المتمٌـز بالخصوصٌة فً هذا الموام لبٌان التماثل بٌـن عدد الكواكب وعدد
إخوة ٌوسؾ (علٌه السبلم)
ا
ومن االعداد المركبة الذي بدأ أثر السٌاق وااحا فً داللتها العدد (أثنا عشر) الذي وردَ خمس
مرات فً القرآن الكرٌم ،
ْ
ا
ْ
ُ
هللا إث َنا َع َشر َشهْرا فً ِك َتاب هللا ٌُو َم َخ َ
ت
لق ال َّس َم َوا ِ
ُور عِ ندَ ِ
مثال ذلك موله تعالى  :إنْ عِ دَ ة الشه ِ
ض ِم ْن َهــا أرْ َبعــة حُ رُ ٌم َذل َِك ال ّدٌــنُ ال َق ٌّ ُم َفبل َت ْظلِمُــوا فٌهــنَّ أ ْنيُ َس ُكم َو َما ِتلُوا الُم ْش ِرك ٌَن َكا َّفيةا
واالرْ ِ
ا
ُ
ُ
َ
َّ
ٌن (التوبة، )ٖٙ:جاء العدد (إثنا عشر) داللة على
َك َما ٌُ َقا ِتلونــَك ُم َكافة وأعْ لمُـوا أنَّ هللا َم َم المتق َ
تحرٌم الشًء الذي كان شائعا ا فً الجاهلٌة  ،وهو (( تكخٌـر حرمة الشهر الى شيهر آخير ،وذليك
ب وؼيارات ،فيإذا جياء الشيهر الحيرام وهيم محياربون شيق عليٌهم تيرك
أنهم كانوا أصحاب حرو ٍ
()ٔٓ9
المحاربة  ،فٌحلونه وٌحرمون شهراا آخر مكانه ))
فربما كانوا ٌزٌدون فً االشهر الى ثبلثة عشر أو أكثر إذا لم ٌنهوا الحرب لٌكون لدٌهم متسعا ا
من الومت(ٓٔٔ) .لذلك ميال (:إن عيدة الشيهور عنيد هللا إثنيا َع َشير شيهراآٓٓ) فيٌيـه ((إشيارة اليى
ثبات الناموس ٌقدم بها السٌاق لتحرٌم االشهر الحرم وتحدٌدهـا لٌقول  :إن هذا التحدٌد والتحرٌم
(ٔٔٔ)
جزء من نوامٌس هللا ثابت كثباتها ال ٌجوز تحرٌيه بالهوى وال تحرٌكيه تقيدٌما ا وتيكخٌراا ))
حتى األشهر الحيرم ليم ٌخصصيوها،فٌحلون وٌحرميون بميا ٌبلئيم مقتايٌات حٌياتهم  ،وهيذا هيو
الكيرُ والابلل بعٌن ِه الذي أكد على تحرٌم ِه ج ّل وعبل فً مول ِه تعيالى :إ َّنميا ال َّن َسيًء ِز ٌَيادَ ةٌ فيً
ال ُك ْير ٌُاِ ل ب ِه َّ
مياحرَّ م هللا َف ٌُ ِحلُيوا َميا َحيرَّ م
الذٌن َك َيروُ ا ٌُحلُو َّن ُه َعا َما ا َوٌُحّ ِرمُو َن ُه َعا َماالٌِ َُوامِ ؤُ اعِ ي َّدة َ
ِ
ِرٌن (التوبة.)ٖ7:
هللاُ ُزٌــ ِّ َن لَهُم سُو ُء أعْ َمال ِِه ْم وهللاُ ال ٌَهْدي ال َق ْو َم ال َكاف َ
ُوسييى لِ َق ْو ِمي ِه َفقُ ْل َنييا
وفييً سييٌاق آخيير ٌييكتً دالليية علييى النعميية  ،مييال تعييالى َ  :وإِ ْذ اسْ َتسْ ي َقى م َ
ُ
حجر َفك ْن َي َج ْ
اس َم ْش َرب ُه ْم ( البقيـرة)ٙٓ:
رت ِم ْن ُه ْأث َن َتا َع َ
اك الَ َ
ص َ
إاْ ِربْ ِب َع َ
شر َة َع ٌْ َنا ا َم ْد َعلِ َم ُك ُّل أ َن ٍ
 ،من نعم هللا سبحانه وتعالى على موم موسـى (علٌه السبلم) حٌن أشتدت حاجتهم الى الماء وهم
حجير ايربه موسييى
فيً المييازة حٌيث ال مياء وال نبيات ،أن أنعيم هللا عليٌهم ورزمهيم المياء مين
ٍ
بالعصا فكنشق وأستقى منه القوم  ،وهذ ِه النعمة ال ٌكاد ٌعد لها شًء من الينعم  ،فايبلا عين انهيا
معجزة لسٌدنا موسى (علٌه السبلم) إذ دللت على وجود الخالق عز وجل ومدرته وعلميـ ِه وعليى
صدق موسى (علٌه السبلم)  ،أما الحكمة فً جعل الماء أثنتً عشرة عٌنا ا هً كثيرة ميوم موسيى
(علٌييه السييبلم ) وشييدة حيياجتهم الييى الميياء ممييا مييد ٌجعلهييم ٌتنييازعون وٌتشيياجرون علٌييه عنييدما
ٌجدو َنـ ُه وربما أدى ذلك الى اليتن الكبٌرة بٌينهم  ،فككميل هللا تعيالى هيذه النعمية عليٌهم بيكن عيٌن
لكل مبٌلـة أو سيبم مينهم مياء معٌنيا ا ال ٌخيتلم بؽٌير ِه  ،فيالرهم الواحيد ال تقيم بٌنهيـم تنيازع فيً
شرة أَسْ ي َبامااأ ُ
العادة (ٕٔٔ) ،وٌد ُل على هذا المعنى فً
سٌاق آخر موله تعالى َ  :و َم َّمعْ َناهُم ْأث َنتً َع َ
ٍ
جر َفك ْن َب َج َس ْ
ت ِم ْن ُه ْأث َن َتا ع َش َرة
الح َ
اك َ
ص َ
ُوسى ْإذ آسْ َتسْ َقاه َم ْو ُم ُه أن أَاْ ِربْ ِب َع َ
م اما َوأَ ْو َح ٌْ َنا الى م َ
ُ
نياس َم ْش َيربهُم َو َظلَّلنـَيـا َعلَي ٌْهُم َ
ِّـيـن والس َّْيل َوى ُكلُيوا مِينْ
الؽميا َم َوأَ ْن َز ْل َنيا َعلَيٌ ِْهم الم َ
َع ٌْ َنا ا َم ْد َعلِي َم ُكي ُل أ ٍ
ت َمييا َر َز ْم َنييا ُكم َو َمييا َظلَمُو َنييا ول ِكيينْ َكييا ُنوا أَ ْنيُ َس ُهييـم ٌَ ْظلِمـييـوُ َن ( االعييراؾ( ،)ٔٙٓ :إنهييا
َم ٌّ َبييا ِ
رعاٌة هللا مازالت تظلل موسى ومومه بعد أن كيروا فعبدوا العجل  ،ثم َك َّيروا عين الخمٌئية كميا
أمييرهم هللا  ،فتيياب علييٌهم  ،وبعييد أن ملبييوا رؤٌييـة هللا جهييرة  ،فكخييذتهم الرجييية ثييم أسييتجاب هللا
لدعاء موسى فكحٌاهـمٓٓٓتتجلـى هذ ِه الرعاٌة فً تنظٌمهم حسب فروعهم فً أثنتً عشرة أمة-
أي جماعة كبٌرة ترجـم كل جماعة منها الى حيٌـ ٍد من جدهم ٌعقوب وهيو إسيرائٌل ،وميـد كيانوا
محتيظٌـن بكنسابهم على المرٌقة القبلٌيـة  ،وتبيدو فيً تخصيٌص عيٌن تشيرب منهيا كيل جماعيـة
وتعٌٌنها لهم فبل ٌعتدي بعاهم على بعض ))(ٖٔٔ).
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ميومن آخير ميم تشيابه القصية
والداللة السٌامٌة تقتاً استعمال ميردة فيً ميومن وؼٌرهيا فيً
ٍ
والمومؾ وهذا ما ٌُسمى بـ (تعاور الميردات فيً التعبٌير القرآنيً )  ،فقيد ذكير فيً اآلٌية االوليى
خروج ُه ملٌبل فبل
(فكنيجرت) وفً الثانٌة (فكنبجست)  ،فاالنيجار خروج الماء بكثـرة واالنبجاس
َ
تنييامض بٌنهمييا بييل اخييتبلؾٌ بحسييب العمييوم والخصييوص بمييا ٌبلئييم السييٌاق وٌقتاييٌه فيييً اآلٌيية
االولى موسى(علٌه السبلم) هيو اليذي مليب السيقاٌة لقومي ِه وإن هللا سيبحانه وتعيالى ميال لَي ُه ذليك
موالا ((:فقلنا أارب بعصاك الحجر )) فناسب خيروج المياء بكثيرة إكراميا ا لمليب موسيى (علٌيه
السبلم)  ،بٌنما فً اآلٌـة الثانٌة القوم هم اليذٌن ملبيوا ذليك مِني ُه وإن هللا أوحيى اليى موسيى بيذلك
وحٌـا ا (( :وأوحٌنا الى موسى ٓٓٓ)) فناسب خيروج المياء بقليـ ٍة وبمىء،والحالية االوليى أكميل
وأتـم ألن القول الصرٌ من هللا أكمل وأموى من الوحً فناسـب بذلك ذكر االنيجيار فيً البقيرة
(ٗٔٔ)
ا
مناسبة للسٌاق
واالنبجاس فً االعراؾ
وٌمالعنـا فً هذا االمار العدد (تسعة عشر) الذي وردَ مرة واحدة فً القيرآن الكيرٌم لحكمي ٍة
اح ٌة لِل َب َشر َ علَ ٌْ َها تِسْ َع َة َع َش َر (المدثر)ٖٓ-ٕ9:
أمتااها السٌاق القرآنً ٌ ،قول تعالى  :لَ َو َ
فا سبحانه وتعالى خصَّ العدد(تسعة عشر) لتكون عدة خزنة جهنم الموكلون علٌها  ،لما تحمله
من دالالت  ،فمن شكنهاـ هناـأن تكون (فرازة) تمٌز الصال من ؼٌر الصال وهً من معانً
(٘ٔٔ)
يار إال َمبل ِئ َك اية َو َميا َج َع ْل َنيا عِ ي َّد َتهُم إال فِت َن اية
(( اليتنة))  ،لقول ِه تعالىَ  :و َما َج َع ْل َنيا أصْ َ
يحاب ال َّن ِ
الذٌن أَ َم ُنوا إِ ٌَما َنا ا والَ ٌَرْ َتاب َّ
اب و ٌَ ْزدَ ادَ َّ
للذٌن َك َيرُ وا ل ٌَسْ َت ٌْق َِن َّ
ّ
ياب
اليذٌن أ ُ ُتيوا ال ِك َت َ
ٌن أَ ُتوا ال ِك َت َ
الذ َ
يوبهم َمي َيرضٌ وال َكييافِرُ ون َمييا أَرادَ هللاُ ِب َهييذا َم ي َثبلا َكي َيذلِك
يون َول ٌَقــــ يـ ُول الي َّيذ َ
والم ُْؤ ِم ُني َ
ٌن فييً مُلُي ِ
ْ
ٌُاِ ــ ُّل هللاُ َمــنْ ٌَ َشــــا ُء َو ٌَ ْ
هو َوميا هيً إال ذ ِْك َيرى لل َب َش ِير
هدي َمنْ ٌَ َشا ُء و َما ٌَعلَ ُم جُ ُنودَ َربَّك إالَّ َ
( المدثر )ٖٔ:فقد فصل الحدٌث فيً هيذه األٌية حيول العيدد ( تسيعة عشير) بكنيه فتنية ألهيل
الكتاب  ،فالذٌن أمنوا به وأٌقنوا وسلموا بحكمته ومدرته وسعة علمه إزدادوا إٌمانـا ا  ،أميا اليذٌن
أرتابوا ودخل ملوبهم الشك فقد كيروا والوا عن سبٌل الحـق(( ٌال هللا مين ٌشياء وٌهيدي مين
ٌشاء ))
وبهذا ٌدل على أن اليتنة ٌقصُد بها فرز الناس وتمٌزهم،أما لماذا جعلها (تسعة عشر) دون سائر
وجل(( ،و َما ٌعلم جنود ربك إالهو)).
االعداد فهً لحكم ٍة وؼٌب الٌعلمه إالهو عز َ
والى هذا المعنى ذهب أبيو السيعود ميائبلا ((:أي ماجعلنيا عددهيـم إال العيدد اليذي تسيبب ألفتنيانهم
وهو(التسعة عشـر) فعبر باألثر عن المؤثر تنبٌها ا عليى اليتبلزم بٌنهيا وليٌس الميراد مجيرد جعيل
عددهـم ذلك العدد المعٌن فً نيس األمر بل جعلـَ ُه فً القراّن أٌاا ا كذلك وهو الحكم بيكن علٌهيا
تسعة عشر إذ بذلك ٌتحقيق أفتنيانهم بكسيتقبللهم ليـَ ُه وأسيتبعادهم لتيولً هيذا العيدد القلٌيل لتعيذٌب
أكثر الثقلٌن وأستهزائهم ب ِه حسبمـا ذكر وعلٌه ٌدور ما سٌكتً من أسيتٌقان أهيل الكتياب وأزدٌياد
المؤمنٌن إٌماناا))( )ٔٔٙومد مالوا(( :المخصص لهذا العيدد أن أخيتبلؾ النييوس البشيرٌة فيً النظير
والعمل بسبب القوى الحٌوانٌة االثنتً عشرة والمبٌعٌة السبم أوأن جهنم سبم دركات سيت منهيا
ألصناؾ الكيار وكل صنؾ ٌعذب بترك االعتقياد واالميرار أوالعميل أنواعيا ا مين العيذاب تناسيبها
على كل نوع ملك أو صنؾ ،أو أن الساعات أربم وعشرون خمسة منهيا مصيروفة فيً الصيبلة
فٌبقى تسعة عشر مـد تصرؾ فٌما ٌؤاخذ بي ِه بيكنواع مين العيذاب ٌتوالهيا الزبانٌية لٌسيتٌقن اليذٌن
()ٔٔ7
أوتوا الكتاب ))
الى جانب ذليك هنياك بعيض االعيداد المسيماة بكصيمبلح النحيوٌٌن بيـ (أليياظ العقيود) كالعشيرٌن
سٌاق واحد لتيؤدي دالالت جدٌيدة مين ذليك
والثبلثٌن ٓٓٓ الأ  ،مؤتلية مم ( المائة واأللؾ) فً
ٍ
ْ
ْ
ُ
ُ
َ
َ
ون
ٌِن َعلييى ال ِقتييال إنْ ٌَكيينْ ِمينكم عِ شييرُ َ
مييا نجييده فييً مولي ِه تعييالىٌَ :ييا أٌُّهييا ال َّنبييً َحييرِّ ضْ ال ُمييؤمْ ن َ
ْن وإنْ ٌَ ُكنْ ِم ْن ُكم مِا َئ ٌة ٌَ ْؽلِبُوا أَليا ا م َِن َّ
(
ُون
ٌن َك َيروُ ا ِبك َ َّنهُم َمو ٌم الَ ٌَ ْي َقه َ
الذ َ
َ
ص ِابروُ ن ٌَ ْؽلِبُوا مِا َئ َتٌ ِ
َ
االنيال ،)ٙ٘:فقـد ذكر سبحان ُه وتعالى ـ هنا ـ العدد (عشرٌن) والعدد (مائـة) مم جٌش المسلمٌن
ف ً حـٌن ذكر العدد (ميائتٌن) والعيدد (أليؾ) بجانيب جيٌش المشيركٌن ،وفيً هيذا داللية عليى ملية
جٌش المسلمٌن فً ذات ِه مم االٌماء الى أن ثباتهم ال ٌكافىء عيددهم  ،بيل ٌيوميه وذليك بالصيبر ،
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فزٌادة عدد الجٌش فً الؽالب تقيوي نييوس أهليه  ،ومين هنيا جعيل هللا االٌميان والصيبر ميو اة فيً
نيييوس المسييلمٌن تييدفم عيينهم وهيين أستشييعار مليية عييدد جٌشييهم فييً ذات يهِ ،وإٌحييا اء لهييم بمؤازرت ي ِه
سبحانـه وتعالى فً التؽلب على االعداء(.)ٔٔ8
ومد علل أبن عاشور وجه أختٌار ليظ العشرٌـن للتعبٌر عين مرتبية العشيرات دون لييظ العشيرة
فٌقول(( :أنَّ ليظ العشرٌن أسعد بتقابـل السكنات فً أواخر الكلم ألن لليظية ميائتٌن مين المناسيبة
بسكنات كلمات اليواصل من السورة  ،ولذلك ذكر المائة مم األلؾ ألن بعدهيـا ذكير ممٌيز العيدد
بكلياظ تناسب سكنات الياصلة  ،وهو موله (( ال ٌيقهون)) فتعٌن هذا الليظ مااء لحق اليصاحة
()ٔٔ9
))
ولعل العدد (سبعٌن) هو أعظم االعداد داللة على الكثرة وهو ال ٌشٌر اليى مٌميـة بذاتي ِه كميا فيً
ِيك
مول ِه تعالى :أسْ َت ْؽيِر لَهُيم ْأو ال َتسْ ي َت ْؽيِرْ لَهُيم إِنْ َتسْ ي َت ْؽيِرْ لَهُيم َسي ْب ِع ٌَن َم َير اة َفلَينْ ٌَ ْؽيِير هللاُ لَهُيم َذل َ
يار
ِبييك َ َّنهُم َك َيييرُ وا بييا َو َر ُسييولَ ُه وهللاُ ال ٌَ َهي ْيدي ال َقي ْيو َم ال َياسي َ
يقٌن ( التوبيية(( ، )8ٓ :والسييبعٌن جي ٍ
مجرى المثل فً كبلمهم للتكثٌر))(ٕٓٔ)والمُراد :مهما أكثرت من االستؽيار لهيم وبالؽيت فبي ِه فلين
ٌؽير هللا لهم أبداا  ،لكيرهم ومعصٌتهم(ٕٔٔ).
وحا ا الى َمومـ ِه َف ِلب َ
ؾ َس َن ٍة
ث فٌِهم أَ ْل َ
ومما آتليت فٌه االعداد ـ أٌاا ا ـ مولَ ُه تعالى َ  :ولَ ْقد أرْ َس ْل َنــا ُن َ
خذهُم َّ
إال َخمسٌن َعاما ا َفك َ َ
المو َفان َو ُه ْم ظالِمُون ( العنكبوت ، )ٔٗ:
فقييد ذكيير السييٌاق القرآنييً العييدد (ألييؾ) والعييدد (خمسييٌن) ماصييداا العييدد ( تسعمائييـة وخمسييٌن)
بصورة ؼٌر مباشرة وذلك إلزالة التوهـم من إمبلق هذا العدد وككنـه
أراد القول  :تسعمائـة وخمسٌن سنة كاملة وافٌة العدد  ،إال أنـه عدل عين هيذ ِه الصيٌؽة  ،لكيون
حصر العدد أخصر وأعذب ليظـا ا وأمؤل وأتيم فائيد اة  ،ـ فايبلاعن ـ نكتي ٍة آخيرى وهيً ان القصية
ا
تسلٌة
مسومة لذكر إبتبلء نوح (علٌه السبلم) من موم ِه وما عا َناهُ منهـم ومول مصابرت ِه علٌهم ،
لرسول هللا (صلى هللا علٌه وسلم) وتثبٌتا ا لَ ُه  ،فكان ذكر رأس العدد أوميم وأوصيل اليى الؽيرض
من إستمالة المتلقً مدة الصبر(ٕٕٔ).
فكان االخبار عن المدة ِبهذ ِه الصٌؽة تهوٌبلا على السامم ومن ثم إعماء نوح(علٌه السبلم) العذر
فً دعائه على موم ِه  ،فحكمة ذلك تتجليـى فيً أن أول ميا ٌتبيادر اليى ذهيـن المتلقيً ذكير االليؾ
واختصار الليظ بحصر الخمسٌن(ٖٕٔ).
وهكذا نجد فً هذا السٌاق االئتبلؾ العجٌب فاـبلا عميا تايمنه ميـن االسيرار واللميائؾ فيً
التعبٌر بالصٌؽة العادٌة (ٕٗٔ).
وتمٌز االسيلوب القرآنيً بكسيتخدام ِه ألليياظ الكسيور واالجيزاء الميكخوذة مين العيدد مثيل (نصيؾ
وثلث وربم ٓٓٓ) وتردد ـ ؼالبااـ فً السٌامات الخاصة بقااٌا المٌيراث وتوزٌيم الصيدمات وميا
شابه ذلك (ٕ٘ٔ) ،لتدل على ذات االجزاء المذكورة مال تعالى ٌُ :وصِ ٌ ُكم هللا فً أوالِد ُكم َ
للذ َك ِر
م ِْثي ُل حي َ
يرك وإن َكا َني ْ
يت َوا ِحي ايدة َفلها النِصْ ييؾُ
يظ االنث ٌَييٌن فييإنْ ُكيينَّ نسييا اء فييوق أثنتييٌن فل ُهيين ُثلثييا مييا تي َ
ُ
وورثي ُه أبيواهُ فؤلمِيه
كيان لَيه ولَي ٌد َفإن لي َم ٌَ ُكينْ لَي ُه َولي ٌد
وألبوٌ ِه ل ُك ِل واح ٍد ِم ْن ُه َما السُيدسُ
َ
ممياترك إن َ
َ
()ٕٔٙ
ُ
الث ُ
لث َفإنْ َكان لَ ُه ْ
ْن ( النساء. )ٔٔ:
إخ َوةٌ فؤلم ِه السُدس مِنْ َبعْ د َِوصِ ٌَّ ٍة ٌ َ
ُوصى ِب َها أو دَ ٌ ٍ

ب -القيمة الداللية غير المباشرة
وتتامن داللـة االلياظ التً تحمل معنى العدد بصورة ؼٌـر مباشـرة.
وأول ما ٌمالعنا ـ هنا ـ تلك الميردات المشتقة من ليظة (العدد) نيسهـا  ،فقـد وردت فيً القيرآن
ا
حاملة لمعناها االصلً دالة على الكثرة أو القلة فً العدد وحسب السيٌاق
الكرٌم مثل هذ ِه االلياظ
ا
الذي تكتً فٌه  ،إذ (( إن الليظ رمز للداللة ومد ٌكون الرمز داال على جملة المعنى أو على جزء
منه أو على الزمة من لوازم ِه ٌمكن أن ٌستدل ب ِه على المعنى نيسهِ ،ومد تكون االلياظ بتركٌبها
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داليية علييى هييذ ِه اللييوازم ومييد تييؤدي هييذ ِه االلييياظ وظٌييية أخييرى بصورهييـا المتعييـددة وهييً هييذ ِه
االشتقامات الكثٌرة التً ٌمكن أن تصاغ من مادة لؽوٌة واحدة )) (.)ٕٔ7
وميين هييذ ِه االلييياظ( عييددا ـ عييدة ـ معييدودة ـ معييدودات ) التييً ٌرجييم الجييذر اللؽييوي لهييا
()ٕٔ8
سينٌن َعيددَ اا (الكهيؾ،)ٕٔ9()ٔ ٔٔ:
اير ْب َنا َعلَيى َأذا ِنهْيم فيً ال َكهْيؾِ
َ
الى(ع َّد)  ،مال تعالىَ :ف َ
فليظية (عيددا) ـ هنيا ـ ٌمكين أن تؤخيذ عليى القلية أو الكثيرة فيالكثٌر ٌمكين أن ٌكيون مليٌبلا عنيده
ار ( االحقاؾ  ) ٖ٘:ولكن الراج أنيه
سبحانه وتعالى  ،بدلٌل موله :لم ْ ٌَ ْل َب ُثوا إالّ َس َ
اع ٍة مِنْ َن َه ٍ
ٌي ٌد كثرة السنٌن علـى الرأي القائل أنه إذا مل فهم مقدار عدده دون الحاجة الى التعدٌد وإذا كثير
أحتاج الى أن ٌُعد (ٖٓٔ).
وزادَ القرمبً مائبلا ((:ثم بٌن هللا تعالى عدد تلك السنٌن من بعد فقال َ  :ولَ ِبثوُ ا فً َك ْهي ِِهم َثل َث ِماَئ ٍة
سنٌن ْ
وازدَ ادَ وُ ا تِسْ َعا ا ( الكهؾ.)ٖٔٔ()ٕ٘:
َ
وفً تخصٌص (األذان) من بٌن الجوارح ما ال ٌخيى مين التيكثٌر عليى المتلقيً إذ هيً الجارحية
الخاصة التً منها عظم فساد النوم فبل ٌنقمم النوم إال من جهة االذن(ٕٖٔ).وكذلك الحال فً مول ِه
تعالى َ  :و َمالُوا لَنْ تمسَّنا ال َّنارُ إال أٌَّاما ا َمعْ ُدودَ اة مُ ْل َ
هللا َعهْيداا َفلَينْ ٌ ُْخلِيؾ هللا َعهْيدَ هُ أ ْم
أتخ ْذتم عِ ْندَ ِ
ُون (البقرة ، )8ٓ:فليظيـة ((معيدودة)) دالية عليى عيدد بصيورة ؼٌير
هللا َما ال َتعْ لَم َ
ون َعلَى ِ
َتقُولُ َ
ت بالعدد صرٌحا ا وذلك ألن السيٌاق القرآنيً َعبير بهيذ ِه الليظية إشيعاراا
مباشرة  ،وأما لماذا لم ٌك ِ
بكستقبلل المشركٌن مدة عذابهم  ،وتحدٌدها بكمل ما ٌمكن من الزمن فكانوا تيار اة ٌقوليون  :بكننيا
سوؾ نعذب بعدد أٌـام عبادتنـا للعجيل وهيً (أربعيٌن ٌومياا)  ،وٌزعميون تيارة أخيرى بيكن ميدة
الدنٌا سبعة آالؾ سنـة وأننا نعذب مكان كل أليؾ سينة ٌومياا ،وكيكنهم كيانوا متككيدٌن مين أن ميدة
عذابهم ملٌلة،وهذا هو منبم الابلل والكير (ٖٖٔ).
وٌكتً التعبٌر القرآنً بهذ ِه الليظة فً موايم آخير بصيٌؽة الجميم (معيدودات)على اليرؼم مين
ِيك ِبيك َ َّن ُه ْم َميالُوا لَينْ َتمسي َّنا ال َّنيارُ
تشابه داللة الليظٌن على المدة الن القصة واحدة،مال تعالى:
َذل َ
ت َ
ون (آل عميران ، )ٕٗ :وهيذا راجيم اليى
وؼرَّ ُه ْم فً
إالَّ أٌَّا َما ا َمعْ ُدودَ ا ٍ
دٌينه ْم َميا َكيا ُنوا ٌَي َّتيرُ َ
ِ
إخييتبلؾ السييٌاق فاآلٌيية االولييى جيياءت فييً سييٌاق االمالييـة فييً الكييبلم علييى بنييً اسييرائٌل وذكيير
صياتهم السٌئة وكبر جرمهم وذنبهم وتعمدهم الكير وتحرٌؾ كبلم هللا مم علمهم بعقاب ِه سيبحانه
ب شييدٌ ٍد(ٖٗٔ).ولميا جييا َء بكيل هييذه
وتعيالى وذليك لٌشييتروا بي ِه ثمنييـا ا مليٌبلا  ،لييذلك توعيدهم هللا بعيذا ٍ
التياصٌل أمتاى السٌاق مجًء الليظة بصٌؽة الكثرة (معدودات) ،أما فيً اآلٌية الثانٌية ليم ٌيذكر
هذ ِه التياصٌـل وال الجرم الكبٌر والذنب العظٌم(ٖ٘ٔ)،لذا جاء بالليظ بصٌؽة جمم القلة (معدودات)

(.)ٖٔٙ
وٌحدد السٌاق المدة الزمنٌة المقصودة بـ(االٌام المعدودة ) عندما تتوافر القرائن ،مال تعالى :
َّام أ ُ َخر ( البقرة ، )ٔ8ٗ:فيدَل
 أٌَّا َما ا َمعْ ُدودَ ا ٍ
ت َف َمنْ َ
كان ِم ْن ُك ْم َمرٌاا ا ْأو َعلَى َس َي ٍر َف ِع َّدةٌ مِنْ أٌ ٍ
فرض الصوم عليى عبياد ِه
بـ ( أٌاما ا معدودات)على شهر رماان ووجه ملته أنه سبحانه وتعالى
َ
هذ ِه االٌـام ولم ٌيراه الدهر كليه تخيٌييا ا علٌهيـم ،وموليه (( فعيدة مين أٌيام أخير )) أي مين تعيذر
علٌه الصوم فً بعض هذه االٌـام أو كله فعلٌ ِه أٌام بعدد ما فاته من زمان آخر ؼٌر زمان شهر
رماان (.)ٖٔ7
ت َف َمينْ َتعجَّ ي َل فيً ٌَ ْيو َمٌْن
َّيام َمعْ يدوُ دَ ا ٍ
ونجد مثل ذلك -أٌاا ا  -فً مول ِه تعالى:واذ ُكرُ وا هللا فيً أٌ ٍ
َفبل ْإث َم َعلَ ٌْ ِه َو َمنْ َتك َ َّخر َفبل ْإث َم َعلٌَــه لِ َمنْ أت َّقـَــى وأ َّت َقوا هللا واعْ لَمُوا أ َّن ُكم إلٌَــْـــــ ِه ُتحْ َشيروُ َن 
(البقرة (، )ٕٖٓ:فاالٌام المعدودات) دَ لَ ْ
ت ـ فً االؼلب ـ على أٌـام التشرٌـؾ الثبلثية  ،لميا سيبق
من ذكر التياصٌل الخاصة بالحج ( .)ٖٔ8وعلٌه فإن االثر االسلوبً للسٌاق بدا وااحا ا فً تحدٌيد
داللة ليظة (معدودات) .
ْ
ْ
ُ
َ
َ
ت
َّيام َمعْ لوُ َميا ٍ
أما (األٌام المعلومات) فً مول ِه تعالى :لِ ٌَش َه ُدوا َمنافِم لهُم َو ٌَذكروُ ا اسْ ي َم هللا فيً أٌ ٍ
َعلَى َما َر َزمهُم مِنْ َب َهٌ َمة اال ْن َعام َف ُكلُوا ِم ْنها ْ
قٌر 
ِس ال َي َ
وأم ِعمُوا ال َبائ َ
(ٓٗٔ)
.
(الحج  ، )ٖٔ9()ٕ8 :فقد دلت على العشر األول من ذي الحجة آخرها ٌوم النحر
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وٌلتحييق باألعييداد فييً هييذ ِه المجموعيية كلميية (باييم) ـ بكسيير البيياء ـ الييذي ٌُجمييم اللؽوٌييون
والميسرون على ح ٍد سواء على أنها تدل علـى العدد ما بٌن الثبلث الى التسـم (ٔٗٔ)،
ناج منهميا أذكرنيً
ومد وردت مرتٌن فً القرآن بهذه الداللـة  ،مال تعالى :ومال للذي ظنَّ أنه ٍ
السجن بايم سينٌن ٌ(وسيؾ )ٕٗ:فقيد ذكير بعيض
فكنساهُ الشٌمان ذكر َرب ِه فلبث فً
عند ربك َ
ِ
السجـن ( سيبم ) سينٌن  ،ألنيه أعتميـَد ووثيق بيالمخلوق  ،وؼييـل أن ٌرفيم
الميسرٌن أنه لبث فً
ِ
(ٕٗٔ)
حاجٌه الى الخالق ج َل وعبل.
َ
ومال تعالىُ  :ؼلِ َب ْ
ُون  فيً ِباْ يم
ض َوهُي ْم مِينْ َبعْ ي ِد َؼل ِيب ِه ْم َسي ٌَ ْؽلِب َ
ت الرُّ و ُم فً ْأد َنى األرْ ِ
ْ
ُ
معجزةٌ
َ
ون ( الروم  ،)ٗ-ٕ:فً هذ ِه األٌـة
نٌن ِ األمْ رُ مِنْ َمب ُل ومِنْ َبعْ ُد و ٌَ ْو ِم َئ ٍذ ٌَي َر ُح الم ُْؤ ِمن َ
سِ َ
أخبر عين
من معجزات القرآن الكرٌم ٌُستدل علٌها من الداللة الخيٌة لـ(باـم) على العدد ،حٌث
َ
الؽٌب الذي الٌعلَمُيه إال العلٌيـم الخبٌيـر وهيً مين دالئيل نبيوة محمد(صيلى هللا علٌيه وسيلم) ،فيإذا
تكملنا مولَهُ((سٌؽلبون،فً بام سنٌن)) نجد أن الخبر مد تحدد زمنه فيً بايم سينٌن  ،ثيم ميال((
ٌومئ ٍذ ٌيرح المؤمنون )) وفٌه إشارة الى نصر للمسلمٌن إذ ٌيرحون بيهِ .فقيد كيان أهيل الجاهلٌية
ٌمٌ لييون الييى اليييرس وٌيرحييون بنصرهييـم علييى الروم،والييروم أهييل كتيياب واليييرس والجيياهلٌون
نصير متيوهم عليى محميد (صيلى هللا
مشركون،وإنتصار اليرس على الروم جعلهم ٌممعيون فيً
ٍ
علٌه وسلم) ،فجاءت هذ ِه االشيارة فيً اآلٌيـة الكرٌميـة ليدحض أعتقيادهم وبعيد (تسيم) سينٌن مين
نزول اآلٌة ؼلبت الروم وأنتصر المسلمون فً بدر(ٖٗٔ).
ٌقول الخمابـً ((:وال شك فً أن هذا وما أشبهـه من أخبار ِه نيوع مين أنيواع إعجياز ِه ولكنيه
لٌس باألمرالعام الموجود فً كل سورة من سور القرآن،ومد جعـل سيبحانه فيً صيي ِة كيل سيورة
أن تكون معجزة بنيسها الٌقدر أحد من الخلق أن ٌكتً بمثلهـا))(ٗٗٔ).
ومن األلياظ الدالة على العدد (رهـم) وتعنً العصابـة دون العشرة ومٌل الى األربعٌـن (٘ٗٔ).
ض وال ٌُصْ يلِحُ ون ( النميـل:
ان فً ال َمدٌ َنة تِسْ َيع ُة َرهـيـمٍ ٌُ ْيسِ ي ُد َ
مال تعالـى  :و َك َ
ون فيً االَرْ ِ
، ) ٗ8فقد كنى ـ هنا ـ بالرهم عن الرجال ألنهم كانوا من أموٌاء القوم وعظمائهم كل واح ٍد منهم
االرض وعلى هذا الوجيه جياز تمٌٌيز
ٌرأس جماعة ؼٌر محددة العدد بصور ِة مبائل ٌُيسدون فً
ِ
التسعة بالرهم(.)ٔٗٙ
وكذلك (العصبـة) فهـً من األلياظ التً تدل على العدد مابٌيـن العشيرة اليى األربعيٌن(، )ٔٗ7
ا
داللية عليى اآلواصيـر المتٌنية التيى تيربم بيٌن
ومد جاءت بمعنى الجماعية المتعصيبة المتعاايدة
افرادها من مثل صلة الدم أو النسب (.)ٔٗ8
مال تعالى  :مالوا لَئِنْ أ َكلَ ُه ِّ
الذ ْئبُ و َنحنُ عُصْ َب ٌة إنا إذاا لَخاسِ رُ ون ٌ( وسـؾ. )ٔٗ9()ٔٗ:
لقد عبر السٌاق القرآنيً فيً هيذه اآلٌية التيً جياءت عليى لسيان أخيوة ٌوسيؾ بليظيـة (عصبيـة)
لٌبرهنيييوا ألبيييٌهم عليييى تعاايييدهم وكثيييرة عيييددهم لؽيييرض إمناعيييه بكصيييمحاب ٌوسيييؾ معهيييم ،
والمعروؾ إن أخوة ٌوسؾ عددهم (إحد عشر).
(ٓ٘ٔ)
،ومٌييـل(( :ميين
وتييكتً ليظيية( َّن َير) دالي اية علييى العييدد المحييدد ميين ((الثبلثيية الييى العشييرة))
الثبلثة الى التسعة ))(ٔ٘ٔ)  ،مال تعالى :مُ ْل أوُ ح ًَِ الًَّ أ َّن ُه أسْ َت َمم َن َيرٌ م َِن الجّ ِن َف َقيالُوا إ َّنيا َسيمِعْ َنا
ٌ
((جماعة منهم مابٌن الثبلثة الى العشيرة
مُرْ آنا ا َع َجبا ا ( الجن،)ٔ:فقولَهُ(( نيرٌ من الجن )) ٌعنً:
(ٕ٘ٔ)
والييذي
،ومٌييل :كييانوا ميين الشٌصييبان ،وهييم أكثيير الجيين عييدداا وعاميية جنييود أبلييٌس ميينهم))
ٌستشؾ من هذا الكبلم أنه جاء فً سٌاق الكثرة.
ون لِ ٌَ ْنيِرُ وا َكا َفيةا
ُ
َ
إال أنه وردَ فً
ان الم ُْؤ ِمن َ
سٌاق آخر للداللة على العدد القلٌل مال تعالى  :و َما ك َ
ٍ
ٌ
َ
َ
َّ
ْ
ْ
َ
َ
ُ
َ
َ
َ
َ
َ
ٌــن َول ٌُنذِرُ وا م ْيو َمهُم إذا َر َجعُيوا ِاليٌهْم ل َعلهُيم
َفلوُ ال َن َير مِنْ ك ِل فِرْ م ٍة ِمن ُه ْم ما ِئية لِ ٌَتيقهُوا فً ال ّد ِ
ٌَحْ َذرُ ون(التوبة ،)ٕٕٔ:أي لٌنير لملب العلم من كل جماعة كثٌرة جماعية ملٌلية مينهم ٌكييونهم
النيٌـر(ٖ٘ٔ).
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أما الليظتان (ملٌل وكثٌر) فهما من االلياظ التً تمتلـك داللية واسيعة ومملقية عليى العيدد(ٗ٘ٔ)،
ٌقييول الراؼييب االصيهانييـً (( :القليية والكثييرة ٌسييتعمبلن فييً االعييداد كمييا أنَّ الع َ
صي َيؽر
ِظييم وال َّ
(٘٘ٔ)
ٌستعمبلن فً االجسام ثم ٌُستعار كل واح ِد من الكثرة والعِظم ومـن القلة والصؽر لآلخر))
ثٌر ٍة ْ
ت ف ا
فيً مولـه تعالى َ :ك ْم مِنْ ِف َئ ٍة َملٌلَ ٍة َؼلَ َب ْ
َّابرٌن 
هللا وهللاُ َمم الص
َ
بإذ ِن ِ
ِئة َك َ
معيان
(البقـرة  ،)ٕٗ9 :تاافرت مجموعة من األلياظ التً دلت على العدد ؼٌير المباشير لخليق
ٍ
ودالالت جدٌدة ،فليظة (ملٌلة) التً دلت على عدد جٌش المسلمٌن البالػ ثبلث مائية( ،)ٔ٘ٙوليظية
(كثٌرة) دلت على عدد جٌش المشركٌن البالػ ثمانٌن ألييـا ا( ، )ٔ٘7فايبلا عين أن ليظية (فئة)الدالية
على الجماع ِة من الناس وهً مثل الرهم والنير(، )ٔ٘8
لـم ٌيرد كيل هيذا ألجيـل اإلخبيار عين عيدد هيذ ِه الجٌيوش بيل لبٌيان إن النصير حلٌيؾ الصيابرٌن
والمجاهدٌن بؽض النظر عن عددهم وعدتهم وفً هيذا تشيجٌم للمسيلمٌن عليى القتيال ومحاربية
الكيار وذلك ع ندما تثاملوا عين لقياء عيدوهم لكثيرتهم ،فنيبههم هللا عيز وجيل عليى أن النصير مين
عند ِه سواء مل الجمم أو كثر(.)ٔ٘9
ٌ
تعزٌز لهـذا المعنيى  ،ولعيل
كما أن فً ورود (كـم) الخبرٌة التً أفادت التكثٌر فً هذا السٌاق
من المناسـب ذكر مول أبو السعود  (( :ومد ورد فً الجيواب نكتيـة بدٌعية حٌيث ليم ٌَقُيل ْ أماميت
بيئـة كثٌرة حسبما ومم فً كبلم أصحابهم مبالؽة فً رد مقالتهم وتسكٌن ملوبهم وهذا ناشىء من
(ٓ)ٔٙ
كمال الثقة بنصر هللا تعالى وتوفٌقهُ))
ب ( ص )٘ٔ:لييم تييرد
يٌن فٌ َهييا ٌَي ْيدعُون فٌ َهييا ِب َيا ِك َهي ٍة َكثٌيير ٍة َو َشييرا ٍ
أمييا فييً مولي ِه تعييالىُ  :م َّتكئي َ
ليظة(كثٌرة) ((إشار اة الى العدد فقم بل الى اليال والنعمة،ومد جعلهيا (كثٌيرة) إعتبياراا بممياعم
(ٔ)ٔٙ
الدنٌا))
)
ٕٔٙ
(
صييرامٍ ُتوعِ ييدوُ َن
ومييد تييكتً (ملٌييل) كناٌيية عيين الذليي ِة  ،مييال تعييالى   :وال َت ْقعُيي ُدوا ب ُكيي ِّل
َ
هللا َمنْ أَ َم َن ب ِه َوتب َْؽوُ ن َها عِ َوجا ا ْ
ُ
وأذ ُكرُ وا ْإذ ُك ْن ُتم َملٌبلا َفك َثير ُك ْم وا ْنظيرُ وا
و َت ُ
ون َعنْ َسبٌل ِ
ص ُّد َ
العيدَ ِد
ٌِن ( االعراؾ  ، )8ٙ :أي  :كنتـم أذلية فكثيركم وأعيزكم بكثير ِة َ
ان َعا ِم َب ُة الم ْيسد َ
ْؾ َك َ
َكٌ َ
(ٖ)ٔٙ
وال ُعي ْ
 ،والؽييرض ميين التييذكٌر بنعمتييـ ِه سبحانييـه وتعييالى هييو الشييكر والماعيية والبعييد عيين
يدَد
)
ٗٔٙ
(
المعصٌة الن للميسدٌن عذابا ا شدٌداا
.ومد ٌُكنى بها عن العز ِة أٌاا ا  ،مال تعالى  :و َملٌ ٌل مِنْ
(٘)ٔٙ
عِ َبادي ال َش ُكورُ (سبك )ٖٔ:إذ أن كل ما ٌعز ٌقل عدد وجو َّدهُ .
ومد ٌجمم السٌاق ليظة (ملٌل) مُؤتلية مم ألياظٍ أخرى مثل (ثلة) و(آخرٌن) كما فً مول ِه تعالى:
االخرٌن  ( الوامعة ، ) ٔٗ- ٖٔ:
االولٌن ٓٓٓوملٌ ٌل م َِن
ُ ثلَ ٌة م َِن َّ
َ
()ٔٙٙ
في ُ
يـ(الثلَ ُة) تعنً:االميية ميين النيياس الكثٌييرة  ،أي السييابقون المقربييون جماعيية كثٌييرة ميين االمييم
المااٌة  ،وهم ملٌ ٌل من هذ ِه االمة ووصيوا بـ(ملٌبلا) مقارنة بمن كان مبلهـم فاألنبٌياء المتقيدمون
ميين آدم (علٌييه السييبلم)الى محمييد (صييلى هللا علٌييه وسييلم)كانوا كثييرة  ،أمييا (اآلخييرٌن) فهييـم أميية
محمد(صييلى هللا علٌييه وسييلم )،لذا زادت االميية السييالية علييى عييدد ميين سييبق الييى التصييدٌق ميين
أمتنا(.)ٔٙ7
()ٔٙ8
وتكتً (كم) لتدل على عد ٍد مبهم ٌيٌد التكثٌر فً االؼلب
،مال تعالى َ  :و َك ْم أرْ َس ْل َنا مِينْ َّنبيًٍ
األولٌْن( الزخرؾ، ) ٙ:فـ(كم) ـ هنا ـ اسم دال على عدد كثٌر مُيبهم  ،منقيول مين االسيتيهام
فً َ
()ٔٙ9
.و((الداعً الى أجتبلب اسيم العيدد الكثٌير أن كثيرة وميوع هيذا
الى الخبر على سبٌل الكناٌة
الحكم أدخل فً زجرهم عن مثلـ ِه وأدخيل فيً تسيلٌه الرسيول (صيلى هللا علٌيه وسيلم) وتحصيٌل
(ٓ)ٔ7
صبر ِه  ،ألن كثرة وموعه تؤذن بكنه سنة ال تتخلـؾ وذلك أزجر وأسلى))
ا
ونجد ـ فابلا عن كل ميا سيبق ـ سيٌامات تايمنت ألياظيا ا ٌُستشيؾُ منهيا أعيداد محيددة مين خيبلل
ك
القرائن الموجودة وداللة االعداد الصرٌحة  ،من ذلك ليظة (آُخر) فً مول ِه تعاليـى:و َميا َل الَملِي ُ
ت ٌَيا ا ٌُّهُيا
ت ُخاْ ٍير َوا ُ َخير ٌَ ِاب َسيا ٍ
ان ٌَكْ ُكلُهنَّ َسيبْمٌ عِ َجياؾٌ َو َسيب َْم سُي ْنبُبل ٍ
ارى َسب َْم َب َقرا ٍ
انًَّ َ
ت سِ َم ٍ
ْ
ْ
ُ
ُ
ُ
ُ
ياي انْ كن يت ْم لِلرُّ ْؤ ٌَــييـا ت َعبييرُ وُ نٌ ( وسييـؾ ، )ٕٗ :والقصييد ميين ((اخيير
المييؤل ُ افتونـييـً فييً رُءْ ٌَي َ
ٌابسات)) سبعا اخر ٌابسيات  ،والدلٌيـل عليى هيذا هيو ان السيٌاق ٌتمحيور كلٌيا ا حيول هيذا العيدد
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فابلاعن االرتبام الوثٌق بٌن هذا العيدد (سيبم) وسيورة ٌوسيؾ فيً البقيرات السيمان والعجياؾ
(ٔ)ٔ7
والسنابل الخار ،لذا كان من الوجوب أن ٌدل معنى االُخر على السبم
ض َميا ٌَكيونُ
تر انَّ هللا ٌعْ لَ ُم َما فً ال َّس َموا ِ
وكذلك الحال فً مول ِه تعالى  :ألم َ
ت َو َميا فيً االرْ ِ
َ
َ
َ
ْ
َ
َ
ِيـك وال أكث َير
مــَنْ َنجْ َوى َثبل َثــ ٍة إالَّ ه َُو َر ِاب ُعهُم وال خمْ َســ ٍة إال ه َُو َساد ُس ُه ْم وال أدنى مِينْ ذلـ َ
إالَّ ه َُو َم َع ُه ْم أٌ َْن َما َكا ُنوا (المجادلة ،)7:فد َل ج ّل وعبل بقوليـ ِه (( وال أدنيى مين ذليك )) عليى
العدد أثنيٌن واالربعية  ،ودَ ل بقولي ِه (( وال أكثير )) عليى ميا ٌليـً هيذا العيدد وٌقاربيه(ٕ ،)ٔ7فيذكر
هيياتٌن الييداللتٌن علييى المعنييى (( بييالتلوٌ ال بالتصييرٌ  ،فييدخل تحتييه مييا ال ٌتنيياهى ،وهييذا ميين
(ٖ)ٔ7
ان لَ ُكيم ٌ
يٌن
بعـض إعجاز القرآن ))  ،ومـد ميال الزمخشيري فيً موليه تعيالى َ  :م ْيد َك َ
آٌيةفً ِف َئ َت ِ
ْن وهللا ٌ َُؤٌ ُد ِب َنصْ ر ِه َمينْ
ٌر ْو َنهُم م ِْثلٌَهْم َرأى َ
ال َتق َتا ِف َئ ٌة ُتقا ِت ُل فً س َبٌــل هللا وأ ُ َخرى كاف َِرةٌ َ
العٌ ِ
يار (آل عميران ((، )ٖٔ:الخمياب لمشيركً ميرٌش ٌيوم
ٌ َشا ُء إنَّ فً َذل َِك لَ ِعب َْر اة ألوليً االب َ
ْص ِ
بدر ٌيرى المشيركون المسيلمٌن مثليـً عيدد المشيركٌن مرٌبيا ا مين ألييٌن .أو مثليً عيدد المسيلمٌن
ستمائة ونٌيا ا وعشرٌن ،أراهم هللا إٌاهم مم ملتهم أاعافهم لٌهابوهم وٌجبنيوا عين متيالهم  ،وكيان
ذلك مدداا لهـم من هللا كما أمّدهم بالمبلئكة))(ٗ)ٔ7فالداللة السٌامٌة لليظة (مثلٌهم)هيً التيً أفايت
ب ِه للعدد ،فكصلـه من (المثـل) اليذي هيو ((عبيارة عين ميول فيً شيًء ٌشيبه ميوالا فيً شيً ٍء آخير
بٌنهما مشابهة لٌبٌن أحدهما االخر وٌصوره))(٘.)ٔ7
وٌمالعنا فً هذا القسـم ـ أٌاا ا ـ مجموعة من األلياظ التيً تحميل فيً مابعهيـا دالالت عددٌية
نصيوص خالٌية
زمنٌة( ، )ٔ7ٙمن ذلك ( مرن ـ حجة وسنة ـ شهر ـ ٌوم ـ ساعة) إذا ما جاءت فً
ٍ
من العدد الصرٌ وبعكس ذلك فهً تمٌز لها .
نصوص كثٌرة عليى
فالسنة والشهر والٌوم والساعة كلها معلو َم ٌة عند هللا تعالى وبٌنها لعباد ِه فً
ٍ
ما هو معروؾ من أن السنة (أثنا عشر) شهراا ،والشهر (ثبلثون) ٌوميـا ا والٌيوم أربيم وعشيرون
()ٔ77
ور َواحُ َهيا َشيهْرٌ
ان اليرّ ٌ َ ُؼي ُدو َها َشيهرٌ َ
ساعة وهكذآٓٓ  ،مثال ذليك موليه تعيالىَ  :ولِسُيلَ ٌْ َم َ
َوأَ َس ْل َنا لَ ُه َعٌ َْن الق ِْم ِر َوم َِن الِجنِّ َمنْ ٌَعْ َم ُل َبٌ َْن ٌَدَ ٌْ ِه ِب ْإذ ِن َر ّب ِه َو َمنْ ٌَ ْ
زغ ِم ْنهُم َعنْ أَمْ ِر َنيا ُن ِذ ْمي ُه
ب السَّعٌر(سبك ،)ٕٔ:فمن معجزات النبً سيلٌمان (علٌيه السيبلم) ودالئيل نبوتيه تسيخٌر
مِنْ َع َذا ِ
ت مبلئل تحمل ُه هو ومن معه من الجنيد ،ؼيدوها
هللا له الرٌ لٌقمم بها مسافات شاسعة فً ساعا ٍ
()ٔ78
نهار واحد .
مسٌرة شهر ورواحها مسٌرة شهر ،فٌقمم بوسامتها مسٌرة الشهرٌن فً ٍ
ٌقول الرازي فً مول ِه ((ؼدوها شهر)) ٌعنً((ثبلثون فرسيخا ا ألن مين ٌخيرج للتييرج فيً أكثير
()ٔ79
األمر ال ٌسٌر أكثر من فرسأ وٌرجم كذلك ))
وهكذا تتسم دالالت االلياظ فً القرآن الكرٌم عموما ا واالعداد خصوصا ا الصرٌحة منها وؼٌير
وصيوب
الصرٌحة ،بكتساع السٌامات التً تر ُد فٌها وتنوعها (( فالقرآن وسّـم من أفيق الميؤمن َ ،
منهجٌة التيكٌر لدٌه ،ودعاه اليى التيكٌير والتيدبر ))(ٓ )ٔ8ونشيكت عين هيذا ظيواهر أسيلوبٌة فيً
التعبٌـر القرآنً  ،ميادهـــ ا (( :أن النص الواحيـد ٌحيوي ميدلوالت متنوعية متناسيقة فيً النيـص،
وكل مدلول منها ٌستوفً حظـه من البٌـان والواوح دون أامراب فً االراء أو أخيتبلم بيٌن
المدلوالت  ،وكل ماٌة وكـل حقٌقة تنال الخٌر الذي ٌناسبها ))(ٔ.)ٔ8
الهوامش
(ٔ) نظرٌة البنائٌة فً النقد األدبً ٗ٘٘:
(ٕ) ٌنظر الصوت اآلخر ٕٓٗ :
(ٖ) ٌنظر البنٌات األسلوبٌة فً لؽة الشعر العربً الحدٌث  ،ٙ9 :وظواهر أسلوبٌة فً الشعر
الحدٌث فً الٌمن 89:
(ٗ) دالئل اإلعجاز  ، ٗٔ :وٌنظر النظم (تارٌأ وتمور) ٖٗ-ٕٗ:
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(٘) ٌنظر نظرٌة البنائٌة فً النقد األدبً  ، ٔ٘ٙ-ٔ٘٘:وعلم الداللة (بالمر)،77 :وفً معرفة
النص 8ٕ :
( )ٙاللؽة والمعنى والسٌاق ٕٔ٘ :
( )7اللؽة الشعرٌة (دراسة فً شعر حمٌد سعٌد ) ٕ8ٓ:
(ٌ )8نظر اللؽة والمعنى والسٌاق ٕٕٕ :
( )9التمور الداللً بٌن لؽة الشعر ولؽة القرآن 7٘:
(ٓٔ) ٌنظر التعبٌر الينً فً القرآن الكرٌم ٔ8٘ :
(ٔٔ) ٌنظر لسان العرب :مادة (وحد)
(ٕٔ) ٌنظر المعجم الميهرس أللياظ القرآن الكرٌم (احد)  ، ٔٙ:ودراسات نحوٌة فً القرآن :
 ،ٔ7وإرهاصات األعجاز العددي فً القرآن الكرٌم 7٘:
(ٖٔ) تمور البحث الداللً ( دراسة فً النقد الببلؼً واللؽوي ) ٕٙ :
(ٗٔ) ٌنظر عجائب القرآن  ،ٗٗ :والكون بٌن العلم والدٌن  ،7ٗ :والعدد فً اللؽة العربٌة
(دراسة لؽوٌة نحوٌة ) 79:
(٘ٔ) التيسٌر الكبٌر ٔ9ٙ/ٗ :
(ٌ )ٔٙنظر الكشاؾ  ،ٕٖٙ/ٔ :والتيسٌر الكبٌر  ، ٔ9ٙ/ٗ :وعجائب القرآن ٗٗ :
( )ٔ7الكشاؾ ٙ97/ٔ :
(ٌ )ٔ8نظر فً ظبلل القرآن 78/7 :
(ٌ )ٔ9نظر التيسٌر الكبٌر ٔ89/ٕٔ :
(ٕٓ) ٌنظر دراسات نحوٌة فً القرآن ٔ7 :
(ٕٔ) ٌنظر دراسات نحوٌة فً القرآن ٔ7:
(ٕٕ) ٌنظر التمور الداللً بٌن لؽة الشعر ولؽة القرآن ٔٓٔ-ٔٓٓ :
(ٖٕ) التصوٌر الينً فً القرآنٕٔٔ :
(ٕٗ) ٌنظر االنبٌاء 9ٕ-ٗ9:
(ٕ٘) ٌنظر صيوة التياسٌر ٕ7ٗ/ٕ :
( )ٕٙالكشاؾ ٔ7ٖ/ٔ:
(ٌ )ٕ7نظر م.نٔ7ٖ/ٔ:
(ٌ )ٕ8نظر النظم الينً فً القرآن  ،77 :ومن أسرار الببلؼة فً القرآن ٕٓ8 -ٕٓ7:
(ٌ )ٕ9نظر الكشاؾ  ،ٗ8ٖ/ٕ :وصيوة التياسٌر 7ٗ/ٕ :
(ٖٓ) ٌنظر الرحمن  ، ٙ8 :والشعراء  ، ٔٗ8 -ٔٗ7-ٔٗٙ :والقمر  ،ٕٓ:والحامة ،7:
ومه ،7ٔ :وقٔٓ:
(ٖٔ) (ٗ) ٌنظر ببلؼة الكلمة فً التعبٌر القرآنً ٔٓ9- ٔٓ7 :
(ٕٖ) دراسات نحوٌة فً القرآن ٔ7:
(ٖٖ) ٌنظر التمور الداللً بٌن لؽة الشعر ولؽة القرآن  ،97 :والعدد فً اللؽة العربٌة ،
د.فؤاد حسنٌن علً – مجلة اآلداب  /القاهرة ٔ77 :
(ٖٗ) ٌنظر علم الداللة (بٌٌر جٌرو) ٗٗ:
(ٖ٘) ٌنظر دراسة نصٌة (أدبٌة) فً القصة القرآنٌة ٔٗ9-ٔٗ8 :
(ٌ )ٖٙنظر لسان العرب :مادة (وحد)
(ٌ )ٖ7نظر البقرة  ،ٖٔٙ:والتوبة  ،ٕٔ7:والكهؾ  ،ٗ7،ٔٔٓ:وفامر ،ٗٔ:والحامة ٗ7:
(ٌ )ٖ8نظر التحرٌر والتنوٌر 7/ٕٕ:
( )ٖ9الكشاؾ ٘ٗ٘-٘ٗٗ/ٖ:
(ٓٗ) ٌنظر الكشاؾ  ، ٘ٗٗ/ٖ ،ٙٔ7/ٔ:والتيسٌر الكبٌر 9٘/ٔٔ :
(ٔٗ) ٌنظر من أسرار الببلؼة فً القرآن ٔٔ٘ :
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(ٕٗ) التمور الداللً بٌن لؽة الشعر ولؽة القرآن ٔٓٔ :
(ٖٗ) ٌنظر الجواهر الحسان فً تيسٌر القرآن ٔ٘ٓ/ٖ :
(ٗٗ) الكشاؾ ٘99/ٖ :
(٘ٗ) ٌنظر المعجم الميهرس أللياظ القرآن الكرٌم  ، ٔٙٔ:والكون بٌن العلم والدٌن 7ٖ :
(ٌ )ٗٙنظر لسان العرب ( :ثنى)  ،ودراسات نحوٌة فً القرآن ٔ9 :
(ٌ )ٗ7نظر الكشاؾ ٔ8ٙ/ٖ :
( )ٗ8التيسٌر الكبٌر ٗ9/ٔ9 :
(ٌ )ٗ9نظر م.ن ، ٕٖٔ/ٔٔ :ولسان العرب ( :ثنى)
(ٓ٘) ٌنظر البرهان فً علوم القرآن ٔٔ7/ٗ :
(ٔ٘) ٌنظر فً ظبلل القرآن  ، ٕٕ٘ /ٔٓ :والمعانً الثانٌة فً االسلوب القرآنً -ٖ8ٕ :
ٖٖ8
(ٕ٘) التيسٌر الكبٌر ٘ٔ/ٕٙ :
(ٖ٘) ٌنظر النساء  ،ٖ :وسبك ٗٙ :
(ٗ٘) ٌنظر التحرٌر والتنوٌر  ، ٕ٘ٓ– ٕٗ9/ٕٕ :وصيوة التياسٌر ٘ٙٗ/ٕ :
(٘٘) ٌنظر المعجم الميهرس أللياظ القرآن الكرٌم (ثلث) ٔ٘9:ـ ٓ ،ٔٙوإرهاصات اإلعجاز
العددي 7 ٘:
( )٘ٙلسان العرب ( :ثلث)
(ٌ )٘7نظر الكشاؾ  ، 7ٙ /ٔ :والتيسٌر الكبٌر 79/ٕٔ :
(ٌ )٘8نظر الكشاؾ  ، ٖ8٘/ٕ :وفً ظبلل القرآن ٘9ٙ/ٕٔ :
(ٌ )٘9نظر صيوة التياسٌر ٖ٘ٓ/ٖ :
(ٓ )ٙأنوار التنزٌل وأسرار التكوٌل  ،ٖٗ٘/٘ :وإرشاد العقل السلٌم  ، 8ٓ/9 :وروح
المعانً ٔ7٘/ٕ9 :
(ٌٔ )ٙنظر البرهان فً علوم القرآن ٔٔ8/ٗ :
(ٌٕ )ٙنظر البرهان فً علوم القرآن ٔٔ8/ٗ :
(ٌٖ )ٙنظر التيسٌر الكبٌر  ، 87/ٙ :وتمور البحث الداللً ٖٙ :
(ٌٗ )ٙنظر التيسٌر الكبٌر  ، ٖٔٙ/ٙ :وأثر الداللة النحوٌة واللؽوٌة ٕٙٗ :
(ٌ٘ )ٙنظر الكشاؾ  ، ٕٔ7/ٖ :والتيسٌر الكبٌر ٖٔ٘/ٕٖ:
(ٌ )ٙٙنظر النور ٕ :
(ٌ )ٙ7نظر الكشاؾ  ،ٕٕٖ/ٖ :والتيسٌر الكبٌر ٔ79/ٕٖ :
(ٌ )ٙ8نظر المصدران السابقان ٖٗ/7 ،ٖٖ7/ٔ :
( )ٙ9التيسٌر الكبٌر ٗٗ/7 :
(ٌٓ )7نظر الكهؾ  ،ٕٕ :والمجادلة 7:
(ٔ )7الكشاؾ ٕٕٔ/ٖ :
(ٌٕ )ٖ( )7نظر المعجم الميهرس أللياظ القرآن الكرٌم  ،ٖٗٗ :والكون بٌن العلم والدٌن :
ٗ ، 7وإرهاصات اإلعجاز العددي 7٘:
(ٌٖ )7نظر الكون بٌن العلم والدٌن  ،8ٔ:وعلم الداللة العربً (فاٌز الداٌة ) ٗ7٘-ٗ7ٗ:
(ٌٗ )7نظر رحلة مم الرمم (( : ))7من ٕٙ-ٙ
(ٌ٘ )7نظر البقرة ،ٕ9 :واالسراء ،ٖٗ:والمؤمنون ،8ٙ:وفصلت،ٕٔ:والمبلق،ٕٔ :
الملك ، ٖ:ونوح ٔ٘:
(ٌ )7ٙنظر االعراؾ ،٘ٗ :وٌونس ،ٖ:وهود ،7:واليرمان ،٘9:والسجدة ،ٗ:
وق،ٖ8:والحدٌدٗ:
(ٌ )77نظر االعجاز العددي للقرآن الكرٌم  ،ٔ88-ٔ87 :ورحلة مم الرمم ((7ٙ-ٖٙ: ))7
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(ٌ )78نظر التيسٌر الكبٌر ،ٔ٘8/ٕ:وصيوة التياسٌر ٗٙ/ٔ:
(ٌ )79نظر من اسرار الببلؼة فً القرآن ٔ8ٗ:
(ٌٓ )8نظر الكشاؾ ،ٕ٘ٗ/ٕ:والتيسٌر الكبٌر ،ٔ9ٗ/ٔ9:وصيوة التياسٌر ٔٔٓ/ٕ:
(ٌٔ )8نظر الياتحة 7-ٔ:
(ٕ )8التيسٌر الكبٌر ٔ٘8/ٕ٘:
(ٌٖ )8نظر فً ظبلل القرآن  ، ٕ٘ٙ/8 :والمعانً الثانٌة فً األسلوب القرآنً ٖ٘ٔ-ٖ٘ٓ:
(ٌٗ )8نظر الكشاؾ  ،ٕ9ٗ/ٖ :والتيسٌر الكبٌر ٔٓٗ/ٕٗ :
(٘ )8فً ظبلل القرآن ٖ8ٙ/ٔٔ :
(ٌ )8ٙنظر الكشاؾ ٖٖٔ/ٕ:
(ٌ )87نظر فً ظبلل القرآن ٘ٔ8/ٕٔ :
(ٌ )88نظر المعجم الميهرس أللياظ القرآن الكرٌم  ، ٖٗٓ :والكون بٌن العلم والدٌن 7ٗ:
وإرهاصات اإلعجاز العددي فً القرآن الكرٌم 7٘:
(ٌ )89نظر اللسان ( سبم)  ،ودراسات نحوٌة فً القرآن ٕٕ:
(ٌٓ )9نظر المعجم الميهرس أللياظ القرآن الكرٌم ٔٙٔ:
(ٌٔ )9نظر جامم البٌان عن تكوٌل آي القرآن ،٘ٓ/ٕ9:والجامم الحكام القرآن ٕ٘9/ٔ8 :
(ٌٕ )9نظر صيوة التياسٌر ٖٗٔ/ٕ :
(ٌٖ )9نظر األنعام ٕٔٗ :
(ٌٗ )9نظر المعجم الميهرس أللياظ القرآن الكرٌم ٔ٘ٗ:
(ٌ٘ )9نظر الكشاؾ ،ٙ٘ٔ/ٕ:وصيوة التياسٌر ٔ78/ٔ٘:
(ٌ )9ٙنظر الكشاؾ ٖ٘ٙ/ٖ:
( )97التيسٌر الكبٌر ٕٖٓ/ٕٗ:
(ٌ )98نظر الكشاؾ ٙ7ٓ-ٙٙ9 :
(ٌ )99نظر جامم البٌان عن تكوٌل آي القرآن  ،ٕٖٕ/ٔ٘ :والتيسٌر الكبٌر،ٖٔٔ/ٕٔ :
والجامم الحكام القرآن ٖ87/ٔٓ:
(ٓٓٔ) إرهاصات االعجاز العددي فً القرآن الكرٌم 7٘ :
(ٔٓٔ) ٌنظر المعجم الميهرس اللياظ القرآن الكرٌم ٕٗٙ:
(ٕٓٔ) ٌنظر التيسٌر الكبٌر  ،ٔ9ٙ/٘ :والكون بٌن العلم والدٌن 79 :
(ٖٓٔ) ٌنظر التيسٌر الكبٌر  ،ٗٓ/ٖٔ :والجامم الحكام القرآن ٔ٘ٔ/7 :
(ٗٓٔ) ٌنظر الكشاؾ  ،88/ٖ :وإرشاد العقل السلٌمٖٕٗ/ٖ:
(٘ٓٔ) التيسٌر الكبٌر ٔٔ٘/ٕٕ:
( )ٔٓٙوٌنظر البقرة  ،ٕٖٗ :واألعراؾ ،ٕٔٗ :وهودٖٔ:
(ٌ )ٔٓ7نظر لسان العرب (عشر) ٘7ٓ/ٗ:
( )ٔٓ8الجامم الحكام القرآن ٖٔٓ/ٔٗ:
( )ٔٓ9الكشاؾ  ،ٕ٘7/ٕ :وٌنظر معانً القرآن ٖٗ7-ٖٗٙ/ٔ:
(ٓٔٔ) ٌنظر الكشاؾ ٕ٘7/ٕ :
(ٔٔٔ) فً ظبلل القرآن ٕٔ9/ٔٓ:
(ٕٔٔ) ٌنظر التيسٌر الكبٌر 97-9ٙ/ٖ :
(ٖٔٔ) فً ظبلل القرآن ٖٙ٘/9 :
(ٗٔٔ) ٌنظر التيسٌر الكبٌر  ، 9ٙ/ٖ :وببلؼة الكلمة فً التعبٌر القرآنً ٕٔ٘_ٕٕٔ :
(٘ٔٔ) ٌنظر إرهاصات األعجاز العددي فً القرآن الكرٌم ٔٗ :
( )ٔٔٙإرشاد العقل السلٌم ٘9/9 :
( )ٔٔ7أنوار التنزٌل وأسرار التكوٌل  ،ٗٔ٘/٘ :وإرشاد العقل السلٌم ٘9/9 :
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(ٌ )ٔٔ8نظر الكشاؾ ،ٕٕٖ/ٕ :والتحرٌر والتنوٌرٙ7/ٔٓ:
( )ٔٔ9التحرٌر والتنوٌر ٙ7/ٔٓ:
(ٕٓٔ) الكشاؾٕ8ٓ/ٕ :
(ٕٔٔ) ٌنظر صيوة التياسٌر ،ٕ٘٘/ٔٓ :والكون بٌن العلم والدٌن7:
(ٕٕٔ) ٌنظر الكشاؾ ٗٗ9/ٖ :
(ٖٕٔ) ٌنظر تحرٌر التحبٌر فً صناعة الشعر والنثر ٖٖ٘ :
(ٕٗٔ) ٌنظر من أسرار الببلؼة فً القرأن ٔٗٗ :
(ٕ٘ٔ) ٌنظر الكون بٌن العلم والدٌن 7ٗ :
( )ٕٔٙوٌنظر النساء  ، ٔ7ٙ -ٕٔ :واألنيال  ، ٗٔ :والمزمل ٕٓ :
( )ٕٔ7المدخل الى دراسة الببلؼة العربٌة 89 :
(ٌ )ٕٔ8نظر لسان العرب مادة (عدد)
(ٌ )ٕٔ9نظر الجنٕٗ :ـٕ8
(ٖٓٔ) ٌنظر الكشاؾ ،ٙ٘9/ٕ :والتيسٌر الكبٌرٗ8/ٕٔ :
(ٖٔٔ) الجامم ألحكام القرآن ٖٖٙ/ٔٓ :
(ٕٖٔ) ٌنظر الجامم الحكام القرآنٖٖٙ/ٔٓ:
(ٖٖٔ) ٌنظر معانً القرآن  ،٘ٓ/ٔ :والكشاؾ ،ٔ8٘/ٔ:والتيسٌر الكبٌر،ٕٔٗ/ٖ:وتيسٌرالقرآن
العظٌمٔٔ8/ٔ:
(ٖٗٔ) ٌنظر البقرة 7٘:ـ79
(ٖ٘ٔ) ٌنظر آل عمران ٕٖ:
(ٌ )ٖٔٙنظر التعبٌر القرآنً ٗٔ:
(ٌ )ٔ( )ٖٔ7نظر الميردات فً ؼرٌب القرآن ٖٕٗ :
(ٌ )ٕ( )ٖٔ8نظر الكشاؾ ،ٕ77/ٔ :والتيسٌر الكبٌر،ٕٓ8/٘:وٌنظر البقرةٔ9ٙ:ـٕٓٓ
( )ٖٔ9وٌنظر البقرة ٔ97:
(ٓٗٔ) ٌنظر التيسٌر الكبٌر ،ٕٓ8/٘ :والميردات فً ؼرٌب القرآن ٖٕ٘ :
(ٔٗٔ) ٌنظر لسان العرب :مادة (بام)  ،والكشاؾ  ، ٗٗ٘/ٕ :والميردات فً ؼرٌب القرآن
ٗ9:
(ٕٗٔ) ٌنظر معانً القرآن  ، ٗٙ/ٕ:والكشاؾ  ، ٗٗ٘/ٕ:وصيوة التياسٌر ٕ٘/ٕ:
(ٖٗٔ) ٌنظر الكشاؾ ، ٗ7ٔ/ٖ:واألعجاز الببلؼً ٗٓ-ٖ9:
(ٗٗٔ) بٌان إعجاز القرآن امن (ثبلث رسائل فً إعجاز القرآن)ٕٔ:
(٘ٗٔ) ٌنظر الميردات فً ؼرٌب القرآن ٕٓٗ:
(ٌ )ٔٗٙنظر الكشاؾ  ،ٗ7ٙ/ٖ:والتيسٌرالكبٌر ٕٖٓ/ٕٗ:
(ٌ )ٔٗ7نظر لسان العرب :مادة (عصب)
(ٌ )ٔٗ8نظر الميردات فً ؼرٌب القرآن  ،ٖٖٙ:والعدد وداللته فً الشعر العربً مبل االسبلم
(رسالة ماجستٌر)ٖٙ:
( )ٔٗ9وٌنظر ٌوسؾ ،8:والنورٔٔ:
(ٓ٘ٔ) العٌن :مادة (نير)
(ٔ٘ٔ) الكشاؾٖ7ٙ/ٖ:
(ٕ٘ٔ) م.نٕٙ٘/ٗ:
(ٖ٘ٔ) ٌنظر الكشاؾ ٖٓ8/ٕ:
(ٗ٘ٔ) ٌنظر العدد وداللته فً الشعر العربً مبل االسبلم ٖٓ:
(٘٘ٔ) الميردات فً ؼرٌب القرآن ٗٔٓ:
(ٌ )ٔ٘ٙنظر تيسٌر القرآن ٔٓٔ/ٔ:
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()ٔ٘7
()ٔ٘8
()ٔ٘9
(ٓ)ٔٙ
(ٔ)ٔٙ
(ٕ)ٔٙ
(ٖ)ٔٙ
(ٗ)ٔٙ
(٘)ٔٙ
()ٔٙٙ
()ٔٙ7
()ٔٙ8
()ٔٙ9
(ٓ)ٔ7
(ٔ)ٔ7
(ٕ)ٔ7
(ٖ)ٔ7
(ٗ)ٔ7
(٘)ٔ7
()ٔ7ٙ
()ٔ77
()ٔ78
()ٔ79
(ٓ)ٔ8
(ٔ)ٔ8

ٌنظر الدر النثور 7٘9/ٔ:
ٌنظر جامم البٌان عن تكوٌل آي القرآن ٙٓ7/ٕ :
ٌنظر تيسٌر القرآن العظٌم ٖٖٓ/ٔ:
إرشاد العقل السلٌم ٕٖٗ/ٔ :
الميردات فً ؼرٌب القرآن ٕٗٙ:
ٌنظر مٓن ٗٔٓ:
ٌنظر الكشاؾ ٕٔٔ/ٕ :
ٌنظر التيسٌر الكبٌر ،ٔ8ٖ/ٔٗ :وفً ظبلل القرآن ٘٘7/ٖ :
ٌنظر الميردات فً ؼرٌب القرآن ٗٔٓ:
ٌنظر الكشاؾ ٗ٘7/ٗ:
ٌنظر م.ن ٗ٘7/ ٗ:
ٌنظر أسالٌب الملب عند النحوٌٌن والببلؼٌن ٖ9٘-ٖ9ٖ :
ٌنظر التحرٌر والتنوٌر ٔٙ٘/ٕ٘ :
م .ن ٔٙ٘/ٕ٘:
ٌنظر الكشاؾ ٗٗ7/ٕ:
ٌنظر الكشاؾ ٗ89/ٗ:
البرهان فً علوم القرآن ٔٔ8/ٗ :
الكشاؾ ٖٙ9/ٔ :
الميردات فً ؼرٌب القرآنٕٗٙ :
ٌنظر العدد داللته فً الشعر العربً مبل االسبلم ٗٗ_ٖ9 :
ٌنظر التيسٌر الكبٌر 97/ٕ٘ :
ٌنظر الكشاؾ ،٘8ٔ/ٖ :وصيوة التياسٌر ٘ٗ8-٘ٗ7/ٕ :
التيسٌر الكبٌر ٕٗ8/ٕ٘ :
إرهاصات اإلعجاز العددي فً القرآن الكرٌم ٔ7 :
فً ظبلل القرآن ٕٖٗ/ٔٔ :

المصادر والمراجع
 أثر الداللة النحوٌة واللؽوٌة فيً اسيتنبام االحكيام مين اٌيات القيران التشيرٌعٌة،عبد القيادر ،عبيدالرحمن السعدي،وزارة االوماؾ والشؤون الدٌنٌة(احٌاء التراث االسبلمً)،العراق،الرمادي مٔ
 ٔ98ٙ-ٔٗٓٙ،م.
أرشاد العقل السلٌم الى مزاٌا القران الكرٌم،ابو السعود محمد بن محمد العماري ( ت ٔ٘ 9ه)دار احٌاء التراث العربً ،بٌروت.
أرهاصات االعجاز العددي فً القران الكرٌم ،بسام جرار،راجعه:مارق حمٌدة وباسم السومًنون لبلبحاث والدراسات القرانٌة،دار النور للنشر والتوزٌم-رام هللا،مٔ1ٔٗٔ9هٔ998-م.
أسالٌب الملب عند النحوٌٌن والببلؼٌٌن،د.مٌس اسماعٌل االوسً (جامعة بؽداد)،بٌت الحكمة-.ٔ998
أسيييرار الببلؼة،عبيييد القييياهر الجرجيييانً(تٔٗ7ه)،تحقٌيييق :السيييٌد محميييد رشيييٌد رايييا،دارالمظبوعات العربٌة (د.ت)
 االعجيياز الببلؼيييً (دراسييية تحلٌلٌيية لتيييراث أهيييل العليييم )،د .محمييد محميييد ابيييو موسيييى،مكتبةوهبة،مصر مٔ ٔٗٓ٘،ه ٔ98ٗ-م.
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االعجيياز العييددي للقييران الكرٌم،عبييد الييرزاق نوفل،مؤوسسيية دار الشييعب للصييحافة والنشييروالمباعة والتوزٌم،القاهرة ،مٕ.ٔ97٘ ،
أنوار التنزٌل وأسرار التكوٌل المعروؾ بتيسٌر البٌااوي،ناصير اليدٌن أبيً سيعٌد البٌاياوي،تحقٌق عبد القادر عرفان ،داراليكر-بٌروتٔٗٔٙ،هٔ99ٙ-م.
 البرهييان فييً علييوم القران،لبلمييام بييدر الييدٌن محمييد بيين عبييد هللا الزركشييً،تحقٌق :محمييد أبييواليال ابراهٌم،دار اليكر،لبنان مٓٓٗٔ ٖ1ه ٔ98ٓ-م.
ببلؼة الكلمة فً التعبٌر القرانً،د.فاال صال السامرائً،دار عميار للنشير،عمان،م ٕٗٔه-ٔ999م.
البنٌييييييات االسييييييلوبٌة فييييييً لؽيييييية الشييييييعر ال عربييييييً الحييييييدٌث ،مصييييييميى السعدنً،منشييييييكةالمعارؾ،االسكندرٌة .ٔ987
بٌان اعجاز القران،البً سلٌمان حمد بن محمد ابراهٌم الخمابً(ت،)ٖ88امن ثبلث رسائلفيييً أعجييياز القيييران (للرميييانً والخميييابً والجرجانً)،حققهيييا وعليييق علٌها:محميييد خليييؾ هللا،
ومحمدزؼلول سبلم،دار المعارؾ ،مصر(د.ت)
 ت حرٌيييير التحبٌيييير فييييً صييييناعة الشييييعر والنثيييير وبٌييييان أعجيييياز القييييران،أبن ابييييً االصييييبمالمصيييييري(ٗ٘ ٙه)تحقٌيييييق :د.حنييييييً محميييييد شرؾ،أشيييييرؾ عليييييى أصيييييدارها:محمد توفٌيييييق
عوٌاة،القاهرةٖٔ8ٖ،ه ٔ9ٖٙ-م.
التحرٌر والتنوٌر،محمد الماهر بن عاشور،مبعة الدار التونسٌة للنشر(،د.ت).التصوٌر الينً فً القران،سٌد ممب،دار المعارؾ،مصر،مٕ ٔ9ٗ9-م.تمور البحث الداللً(دراسة فً النقد الببلؼيً واللؽوي)،د.محميد حسيٌن عليً الصيؽٌر،ممبعة
العانً،دار الكتب العلمٌة-بؽداد،مٔ1ٔٗٓ8هٔ988-م.
التمييور الييداللً بييٌن لؽيية الشييعر ولؽيية القييران الكرٌم(دراسيية داللٌيية مقارنيية،عودة خلٌييل أبييو
عودة،مكتبة المنار ،الزرماء-االردن،م٘ٓٗٔٔ1ه ٔ98٘-م.
التعبٌر الينً فً القران،بكري شٌأ امٌن،دار الشروق-بٌروت،مٔ ٔ97ٖ-م.التعبٌر القرانً،د .فاال صال السامرائً،بٌت الحكمة،جامعة بؽداد ٔ989-م. تيسٌر القران العظٌم المعروؾ ب(تيسٌر أبن كثٌر)،اسماعٌل بين عمير بين كثٌير الدمشيقً أبيوالؽداء(ٗ 77ه)دار اليكر،بٌروت ٔٗٓٔ-ه.
التيسٌر الكبٌر وميياتٌ الؽٌيب المشيتهر ب (تيسيٌر الرازي)،لئلميام محميد اليرازي فخير اليدٌن(ٗٓ ٙه)،دار اليكر للمباعة والنشر والتوزٌم،بٌروت.
جامم البٌان عن تكوٌل أي القران ،أبو جعير بن محمد جرٌير المبيري(ت ٖٓٔهيـ)،دار اليكيربٌروت ٔٗٓ٘-هـ.
الجامم الحكام القرآن  ،أبو عبد هللا محمد بين احميد القرمبيً ( ت ٔٙ7هيـ )  ،تحقٌيق  :احميدعبد العلٌم البردونً  ،دار الشعب  ،القاهرة  ،مٕ – ٕٖٔ7هـ .
 الجييواهر الحسييان فييً تيسييٌر القييرآن  ،عبييد الييرحمن بيين محمييد مخلييوؾ الثعييالبً  ،مؤسسييةاالعلمً للممبوعات  ،بٌروت ( د.ت) .
دراسات نحوٌة فً القيرآن ( العيدد والمجيرورات )  ،د .احميد مياهر البقيري  ،مؤسسية شيبابالجامعة  ،االسكندرٌة ٕٔٗٓ ،هـ – ٕٔ98م.
دراسة نصٌة (ادبٌة) فً القصة القرآنٌة  ،د .سلٌمان المراونة  ،مٖٔٔٗٔ ،هـ – ٕٔ99م.الييدر المنثييور  ،عبييد الييرحمن بيين الكمييال جييبلل الييدٌن السييٌومً ( تٔٔ9هييـ )  ،دار اليكيير ،بٌروت – ٖٔ98م.
دالئل االعجاز (فيً عليم المعيانً )  ،لؤلميام عبيد القياهر الجرجيانً  ،صيححه  :الشيٌأ محميدعبده  ،تحقٌق :السٌد محمد رشٌد راا  ،دار المنار – مصر مٖ ٖٔٙٙ ،هـ .
-رحلة مم الرمم (  ، )7عبد الرحمن سلٌمان ٌاسٌن  ،ممبعة اسعد  ،بؽداد – ٓٔ99م.
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 روح المعييانً فييً تيسييٌر القييرآن العظييٌم والسييبم المثييانً ،محمييود االلوسييً ابييو الثنيياء(تٕٓٔ7هـ) ،دار احٌاء التراث العربً  ،بٌروت (د.ت) .
 صيييوة التياسييٌر  ،محمييد علييً الصييابونً  ،مؤسسيية مناهييل الزمييان ،بٌييروت –لبنييان  ،مٔٔٗٓٙ
هـ – ٔ98ٙم.
 الصييوت االخيير (الجييوهر الحييواري للخميياب االدبييً )  ،فااييل ثييامر  ،دار الشييؤون الثقافٌييةالعامة  ،بؽداد  ،مٔٔ99ٕ -م.
عجائب القرآن  ،فخر الدٌن الرازي (ت ٗٓٙهـ )  ،المكتبة الشرمٌة (مبم – نشر – توزٌم )،(د .ت) .
 علم الداللة  ،بٌٌر جٌرو  ،ترجمية  :أنميوان ابيو زٌيد  ،منشيورات عوٌيدات  ،بٌيروت  ،مٔ،ٔ98ٙم.
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Abstract
The effect of context in numbers guidance in Holy Quran
The numbers have abig important that is appear from its events and its
deep roots in past civilization especially Arabig civilization,because the
Arab made it areligion sign and philosophy value that presented in their
stories,fictions and myths as well as its rule in scientific discoveries and
define the Doer of time.and we find the good apearance in Holy quran in
its two type(single and double),so we published this research in numbers
guidance through two ways:
A-Direct guidance value.
B-In direct guidance value.
So this study proved that the numbers in Holy Quran include all the mat
ress have an important chance even though the number (one) get abig
hesitation amonge the other numbers inHoly Quran and this like aguide
of God because number (one) express the God and then the
number(seven) and also in expressing the meaning of a lot of then after
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them in asimple different the numbers (three-four-six-ten-eight-nine)in
different meaning and guidance like few or alotof and legal and religion
rules………...)etc.but the doudle numbers like (eleven-twelvenineteen)apeared in aspecial places and joined with astory or an
accident,like centuries speech and apeared in contexts that carried in its
deep meaning aguide to prove and explain the rules and law, as well as
the fraction that came especially in contexts that is related to in
hertance rules and religion manner as we know it has aspeciality and
accuracy.At last the numbers guidance and its meaning published from
the effect of Context in guidance value of number in direct.so number
have no big guidance and it was abstract from context just in language
meaning. At last thank,for the great God and there was no safe and
success just from the God.
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