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علىََّّ

ما وقع يف القرآن الكرمي
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املتوىف سىة  ،617رمحً اهلل تعاىل
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َّصالِ ُحَّ ْبنَّع ْبدَّاهللَّال ُع َص ْي ِمي
الشيخ َ

السال ُم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف..
َّ
شفـدُ َّ
وحـدَ ه ٓ َش َ
الحؿـدُ هلل َر ِّبـَاْ ،
ورسق ُلف.
ريؽ َلف ،و َأ َ
اهلل ْ
محؿدً ا طَبدُ ه ُ
أن َّ
ْ
وأش َفـدُ أن َٓ إلـ َف َّإٓ ُ
أ َّمـا َبـ ْعدُ ..

ِ
ِ
ِ
امج الدَّ ِ
َ
رس (الخامس والعشرون) مِـ َبرك ِ
ــرو ُُ فقـف ُوـق
رس القاحد ال َعاشر ،والؽ ُ
ففذا الدَّ ُ
تاب الؿ ْؼ ُ
ؾعال ِ
مة الطقيف  $تعالك.
(ما وقع يف الؼرآن الؽريم من إطداد) لِ َّ
الشرو ِع يف إقرائِف َٓ ُبدَّ مِـ ِذ ِ
َقـ اثـَـت ِ
كر ُمؼدِّ مت ِ
و َق َبؾ ُّ
َقـ
َّعريف بالؿصـ ِ
ِ
ثالثة م ِ
ُ
ِّـف :و َتــتَظِ ُؿ يف
الؿؼدِّ م ُة إو َلى الت
ؼاصدَ
َ
الؼقي بـ طبد الؽريؿ ال ُّطقيفّ الحـبؾـل،
إو ُلَ :ج ُّر ك ََسبِه :وق الشقخ العالمة سؾقؿان بـ طبد
ّ
الؿ ْؼ َصدُ َّ
َ
الربقع ،ومـ ققاطد ال ُؽـك أن مـ اسؿف سؾقؿان ف ُؽـقتف أبق الربقع إٓ أن يعؾـؿ خالففـا ،ويؾ َّؼـب
ُيؽـك بلبل َّ
كجؿ الديـ ،وتؼدم ما يف إسؿاُ الؿضافة إلك الدِّ يـ مـ كراوقة التؾ ُّؼب.
الؿؼصد الثاين تاريخ مولـده؛ ولد سـة خؿس وسبعقـ وستؿائة (.)675
الؿؼصد الثالث تاريخ وفاته :تقيف  $سـة ست طشـرة وسـبعؿائة( ،)716ولـف مــ ال ُعؿـر إحـدى
وأربعقن سـة رحؿف اهلل تعالك رحؿ ًة واسعة.
الؿؼدمة الثاكقة :التعريف بالؿصـَّف؛ وتـتظم يف ثالثة مؼاصد:
يختص بف :بؾ وقـع يف
اسؿا
ُّ
الؿؼصد إول تحؼقق طـواكه :لؿ يحؿؾ وذا الؽتاب يف كسختف الخ ِّطقة ً
فجرده كاشره مــ أولـف وصبعـف باسـؿ
رأس الؽالم ققلف (فائد ٌة يذكر فقفا ما وقع يف الؼرآن مـ إطداد)ّ .
اسؿا لف لؿقافؼتف مؼصقده.
(ما وقع يف الؼرآن مـ إطداد) ووق
ٌ
صالح أن يؽقن ً
ِ
ضؿـ مقضـقطف ووـق اإلباكـة طــ
الؿؼصد الثاين بقان موضوطه :آسؿ الؿتؼدِّ م ذكره ُيعرب طـ ُم َّ
إطداد الؿذكقرة يف الؼرآن.
الؿؼصد الثالث توضقح مـفجه :ر َّتب الؿصـِّػ رحؿف اهلل تعالك كتابف ب َتعداد إطداد مص َّعد ًة :فقبدأ
وربؿـا
بإقؾ ثؿ ما بعده ،مؼد ًما أحاد ثؿ الؿئقـ ثؿ إلقف ،ويذكر أية التـل ورد فقفـا ذلـؽ العـدد،
َّ
ساق شق ًئا يتع َّؾؼ بؿعـاوا.
الســَّة
دون ً
ثؿ لؿا فرغ مـ وذا الؿؼصقد َّ
فصال فقؿا يستحضره حال كتابتـف مــ إطـداد القاقعـة يف ُّ

ِ
فصال يف مراتب إطداد وكظائروا.
وش ْعر العرب ،ثؿ طؼد ً

ففق بؿجؿقطف أحاط بجؿؾة مستحسـة مـ إطداد الؿذكقرة يف الؼرآن والسـة.

تطريز (األعداد يف القرآن الكرمي)
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ََّّ

قال الشقخ كجؿ الديـ سؾقؿان بـ طبد الؼقي الطقيف تغؿده اهلل برحؿتف
رب العالؿقـ.
الحؿد هلل ِّ
فائدة يذكر فقفا
ما وقع يف الؼرآن الؽريم من إطداد

َّ ُ َ
َّ ُ َ
ُ ه
َّ
او ُْا َ
َّلل د َحااۖٞ
أ
حااۖ[﴾ ٞالـســاُ  ﴿ ،]171كا
ولـبــدأ بالواحــد-ووــق مبــدأ العــدد ﴿ -إِج ٍَااٱ
َّلل إِلَٰااّ َو َٰ ِ
()1

[﴾١اإلخالص] ،وكحقه كثقر.

َ
َ َ
َ َ َ َّ ُ َ َ َّ ُ ٓ ْ َ َٰ َ ه ه َ ه
َ َ هَه
اۡي ﴾[الـحـؾ ﴿ ،]51فاِ ِ اج َتاٱ
ۡي ﴾[التقبـة ﴿ ،]44وكاٱَ َّلل َل تت ِ
آثـان ﴿ ج ِ
اۡي جج ِ
خاُوْ إِلٓ ِ
ٱِن جج ِ
َ
َّ َ ه ُ َ ّ ه ُ َ َ ه
ُ َّ َ ٓ َ ه َ ه َ َ ه
هََه
اۡي ﴾[الـسـاُ ]11
ۡي ﴾[الـساُ ﴿ ،]11ل ِذلن ِر ٌِحو ح ِظ ۡلُثي ِ
ۡي﴾ [الـساُ ﴿ ،]176فِ ِ كَ ن ِسٱء فٔق ججت ِ
ججت ِ

وأشباه ذلؽ.

ُ ُ
َّ ه
اً َله ُ
ى جَ َل َٰ َحة ﴾[الؿجادلة َ ﴿ ،]7س َي ُلٔلُٔ َ جَ َل َٰ َحة َّرْب ُع ُٓ ه
َّن َٔ َٰ
اه ُٓ هً﴾ [الؽفـػ ،]22
الثالثة ﴿ ٌَٱ يَلٔ ٌَِ
ٍ
ِ

ََ
َّ َ ه َ َ َ َّ َ َ ُ ٓ ْ َّ َّ َ َ
َّلل جٱى ُِث جل َٰ َحة ﴾[الؿائدة  ،]73وما كان مـ كحق ذلؽ.
﴿ىلۖ ٞكفر َّلِيَ كٱلْٔ إ ِ

()2

َ

ه

ْ

َ

َ

ُ َ

ه ْ َ

ٓ

ه َ ُ َ ه َّ ه َ َ ّ ُ
ِِل هً﴾[الـساُ ﴿ ،]15ث ًَّ ل هً يَأتُْٔ بِأ هر َب َعةِ ُش َٓ ََۖ ْٞء ﴾ [الـقر  ،]4ومـا
إربعة ﴿ فٱستش ِٓۖٞوْ عيي َِٓ دربعة ٌ

ُوجد مـ ذلؽ.

َه
ََُ ُ َ َه
َ َه
َّ ُ
َخ َسة َسٱد ُِس ُٓ هً ل ُه ُٓ هً﴾[الؽفػ .]22
الخؿسة ﴿ َوَل َخ َس ٍة إَِل ْ َٔ َسٱد ُِس ُٓ هً﴾[الؿجادلة ﴿ ،]7ويلٔلٔ

َّ َ
َ َ َ َّ َ َٰ َ َٰ َ ه َ َ
َّ
الستة ﴿خيق لسمن ِت و ۡلۡرض ِِف سِتةِ أيٱم ﴾[إطراف  ،]54وول متؽررة يف ستة مقاضع مـ الؼرآن.
َ
السبعة ﴿ َس هه َع َلَٱَ﴾[الحاقة َ ﴿ ،]7س هه َع َس َم َٰ َنَٰت﴾[البؼرة .]29
َ
َ
َ َ َ َٰ َ َ
ااة َأيَّااٱم ُح ُساأٌٱ ﴾[الحاقــة َ ﴿ ،]7وجَااٱٌ ُِِ ُٓ هً َله ُ
ااه ُٓ هً﴾[الؽفــػ ﴿ ،]22ج َمَِٰ َِيااة
الثؿاكقــة ﴿وجمِ ِي
ٍ

ــــــــــــــــــــــــــــ
( )1يف أيتقـ الؿذكقرتقـ حذف متعؾؼ القحداكقة لقعؿ ،ففق واحد يف ربقبقتف ،ووق واحـد يف ألقوقتـف ،ووـق واحـد يف
أسؿائف وصػاتف.
تـبقفا إلك جاللتفا.
وجاُت أيات التل ذكرت فقفا القحداكقة مؼرتكة بؿا يدل طؾك إرادة وحداكقة اإللفقة ً
ُ ه ُ َّ ُ َ
َّ َ َّ ُ َ
َّلل د َحۖ ﴾ ٞوآسؿ إحسـ «اهلل» أطظؿ
َّلل إِلَّٰ َوَٰحِۖ ،﴾ ٞويف أية الثاكقة ﴿كو ْ َٔ
فػل أية إولك ﴿ إِجٍٱ
إسؿاُ الحسـك يف الدٓلة طؾك تقحقد العبادةٕ :ن حؼقؼة تلله الؼؾب هي إفراد اهلل  بالحب والتعظقم ،فصـارت
واتان أيتان دالة طؾك ورود التقحقد يف الؼرآن الؽريؿ :أي بؾػظف ،أما بؿعـاه فأيات كثقرة.
( )2وذه أية إخقرة إذا ضؿؿتفا إلك أيتقـ الؿتؼدمتقـ طـد طدد القاحد :تبقـ لؽ وجف كػروؿٕ :ن العبادة ٓ تؽقن
إٓ لقاحد ،فؾؿا جعؾت ٕكثر مـف وقع الؿستؽثر يف الؽػر باهلل گ.

َّصالِ ُحَّ ْبنَّع ْبدَّاهللَّال ُع َص ْي ِمي
الشيخ َ
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َ
ه
َ
َٰ
دزوج﴾[إكعام .]143

ه َُ ه
ه َ َ
ااع َءْيَٰاا ب َي ّي ِ َََٰٰاا
ااعة َرْاا ﴾[الـؿــؾ ﴿ ،]48ت ِس
التســعة ﴿ت ِس

َ ُ ْ
﴾[اإلســراُ َ ﴿ ،]141و هزدْدوْ ت هِسااعٱ

[﴾٢٥الؽفػ].

ه َ َ َ َ َ َ
َ َ َه
َه
ه
َ ه
شة امِية َۗ ﴿ ،﴾ٞوأت ٍَ هٍ َََٰٰ َٓٱ ب ِ َعش﴾[إطراف .]142
العشرة ﴿د هر َب َعة دش ُٓر َوعشا ﴾[البؼرة ﴿ ،]234ت ِيم ع
ّ ََه ُ َ َ َ َ َ َ َ َ
ش ن هٔنهٱ﴾[يقسػ .]4
إحد طشر ﴿إ ِ ِِن رأي دحۖ ٞع

ٱۢنه َ
ش َُ ِليهٱ﴾[الؿائدة ﴿ ،]12فَ َ
ج َس ه ٌ هِِ ُّ جهجَ َتٱ َع ه َ
َن َع َ َ
آثـا طشر ﴿ َو َب َع هح َِٱ ٌ هِِ ُٓ ًُ هث َ ه
شةَ َخ هيِٱ﴾

( َّ َ َ )1ه َ ُ ه َ َ َ ه َ
ُ
َت ع َ
[إطراف ﴿ ،]164وقطعََٰٰٓ ًُ جج ه
شةَ د هس َه ًٱطٱ د َمٍٱ ﴾[إطراف .]164

ثؿ ٓ أستحضر شق ًئا إلك
َ

َ

تسعة طشر ﴿ َعي هي َٓٱ ت هِس َعة َع َ َ
ش [﴾٣٠الؿدَّ ثر] يعـل زباكقة جفـؿ ،وإ َّكؿا كاكقا كـذلؽ طؾـك مـا ققـؾ:

ّ
ٕن كؾ ساطة مـ ساطات مـ الؾقؾ والـفار ّ
يتقٓوا واحد ،وساطات الصؾقات الخؿس ٓ تسـ َّعر جفــؿ،
فال تحتاج إلك مـ يتقٓوا فقف َّـ ،فتبؼك تسعة طشر ساطة ،لفا تسعة طشر مؾ ًؽا.

()2

َ ُ ّ ُ
ِشو َ َص َٰ ُ
ِِل هً ع ه ُ
ِبو َ ﴾[إكػال .]65
العشرون ﴿إ ِ يلَ ٌ
ِ

ثؿ ٓ أستحضر شق ًئا إلك

ََ

َ َ

َ هَ
َ
َٔس جلَٰح َ
ۡي هَلية ﴾[إطراف .]142
ثالثقنَ ﴿ :و َوَٰعُۖٞٱ ُم َٰ ِ
ــــــــــــــــــــــــــــ
َ َ َ َ ه ه ُ ه َ َ َ ه َ َ هَ
( )1ققلف تعالك ﴿فٱۢنهجس ٌِِّ ججتٱ عشة خيِٱ ﴾ أي اكػجرت :لؽـ آكبجاس يختص بشدة آكػجار ،ففق
اكػجار شديد بجريان تؾؽ العققن آثـتل طشرة.
( )2ققلف رحؿف اهلل (ثؿ ٓ أستحضر شق ًئا) أي مـ إطداد الؽائـة بقـ آثـا طشر إلك تسعة طشر.
ََ
ثؿ أورد يف طدد التسعة طشر ققلف تعالك ﴿ َعيَ هي َٓٱ﴾ أي طؾك الـار ﴿ت هِس َع َة َع َ َ
وط ّبر بـــ﴿عي هي َٓاٱ﴾ لؾدٓلـة
ش﴾ُ ،
طؾك استقالئفؿ طؾقفا وسقطرهتؿ بحقث يتحؽؿقن هبا وٓ تخرج مـ أيديفؿ ،وومُٓ التسـعة طشـر كؿـا قـال وـؿ
(زباكقة جفـؿ) والزباكقة مالئؽة العذاب ُس ُّؿقا بذلؽٕ :هنؿ يزبـقن الـاس أي يدفعقهنؿ بشدَّ ة.
ثؿ ذكر رحؿف اهلل تعالك ما قالف بعض العؾؿاُ يف سر وذه العدّ ة بلن ساطات الققم والـفار أربعة وطشرون ساطة،
خؿس ساطات لؾصؾقات تؽقن فقفا الصؾقات الخؿس ،فنذا أسؼطت وذه الخؿس لعدم تسعقر الـار فقفا
ويف الققم
ُ
صح ذلؽ لؽان
لؽـ وذا الؼقل يػتؼر إلك دلقؾ بلن الـار ٓ تس َّعر أوقات الصؾقات ،ولق ّ
بؼقت ال ِّتسعة طشر ساطةّ ،
حسـًا ،والساطة قد يراد هبا وقت مع ّقـ وقد ٓ يراد هبا إٓ جـس الققت ،وربؿا تؽقن كالؿؼدر ستقـ دققؼة يف طرفـا أو
يراد هبا حقـًا مـ الزمـ دون تؼققده بعدد.

تطريز (األعداد يف القرآن الكرمي)
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ََّّ

َ َ َّ َ َٰ ُ َ ّ ٓ َ ه َ َ َ ه َ
َ َ ه َ ُ َ ٰٓ َ ه َ َ َ ه َ
إربعون ﴿وَٰعُۖٞٱ مَٔس دربعِۡي َلية﴾[البؼرة ﴿ ،]51فتً ٌِيق ربِِّۦ دربعِۡي َلية ﴾ [إطراف .]142
()1
َ ه َ َ َ َّ َ ه
ِۡي َ
َخس َ
مصـرحا
ت
لقسـ
آخر
مقضع
يف
وذكرت
،
]
14
[العـؽبقت
﴾
ٱ
ٌ
َع
الخؿسون ﴿أىف سِ ٍة إَِل
ً
َ َ َ ه َّ ه ُ َ َ َ
َ ه َ
َ ل ه ٍُ هۡ َص َ
ِاَ ى َعاُْ ِ ﴾[ الـسـاُ  ،]25وطؾـك
اََٰٰ ِ ٌ
هبا :بؾ مشار إلقفا يف ققلف ﴿ ۵فعيي َِٓ ُ ِصف ٌاٱ

الزاكقة البؽر مائة ،فعؾك إمة والعبد البؽريـ خؿسقن جؾدة.
مشار إلقفا يف صقم شفريـ متتابعقـ.
الس ّتون
ٌ
ِّ

()2

ۡي َم َّرة ﴾[التقبة ِ﴿ ،]84ف س هِيسِيَة َذ هر ُخ َٓاٱ َس ه
السبعون ﴿إ ت َ هس َت هغف هر ل َ ُٓ هً َس ههع َ
اه ُعٔ َ ذ َِرَْع﴾[الحاقـة ،]32
ِ
ِ
ِ
ِ
َ

َٔس ك هٔ ٌَ ُّۥ َس ههع َ
﴿ َو هخ َت َ
ٱر ُم َ َٰ
ۡي َر ُجل﴾[إطراف .]155
ِ
َ

ه

َ

ه ُ ُ
وْ هً ج َمَِٰ َ
ِۡي َج َِلة﴾[الـقر .]4
الثؿاكون ﴿فٱج ِِل
ْ

َ

َ ُ ّ ُ
ِِلً ٌِّٱئَة َصٱب ِ َرة﴾[إكػال .]66
الؿائة ﴿فِ ِ يلَ ٌ
ه

ْ ْ

ََه
َ ُ
ۡي﴾[إكػال .]66
الؿائتقن ﴿حغي ِهْٔ ٌِٱئت ِ
َ

ْ

َ

ََ

ْ

ُ
ه ه َٰ َ
ث ٌِٱئَة ِسج َ
ۡي﴾.
الثالثؿائة ﴿ َوَلِحْٔ ِِف نٓفِ ًِٓ جل
ِ

ــــــــــــــــــــــــــــ
( )1ما ذكره مـ أي يف الؿقعاد الؿقسقي مع ربف گ أكف ثالثقـ فلربعقـ ٓ ،خالف بقـفؿا ،فنن مبتدأ القطد كان ثالثقـ
ٍ
بعشر يف مـتفاه ،فصار مجؿقع الؿبتدى والؿـتفك أربعقـ لقؾة.
أتؿفا اهلل 
ثالثقـ لقؾة ،ثؿ ّ
ص بؾقؾة ولؿ يخص بالـفار؟ لؿاذا كان لؼاُ مقسك معدو ًدا بالؾقالل دون إيام التل تؽـقن
صقب سمال لؿاذا ُخ ّ
يف إصؾ لؾـفار ،مع أن الؾؼاُ يف الـفار أطؾك يف ُطرف الـاس؟
الطالب ...
الشقخ وذا حسـ ٕن العد يبدأ مـ الؾقؾ إلك الـفار ،تؽقن الؾقؾة ً
أوٓ ثؿ الـفار ثاك ًقا.
قبسا خرج أن يتخذ مـف جذوة كؿا يف سقرة
ابتداُ كبقة مقسك كان يف الؾقؾ أم يف الـفار؟ كان يف الؾقؾٕ ،كف آكس ً
صف وغقروا ،فابتداُ كبقتف طؾقف الصالة والسالم كان يف الؾقؾ فـاسب أن يؽقن مقعاده يف الؾقؾ.
( )2ققلف رحؿف اهلل (الستقن مشار إلقفا يف صقم شفريـ متتابعقـ) .أي طؾك وجف الطل فنذا أفرد وكشر وذا الطل كـتج
مـف ستقن يق ًما.
ووذا الؼقل صحقح أم غقر صحقح؟
الصحقح.
الجقاب أن يؼال إن وذا ٓ يس َّؾؿٕ ،ن الشفر قد يؽقن ثالثقـ وقد يؽقن تسعة وطشريـ يق ًما كؿا يف ّ
ولذلؽ لق كذر أحد أن يصقم شفريـ لزمف شفران ،حسب ما يتػؼ ،فنن كان ذلؽ الشفر إول تس ًعا وطشريـ
يق ًما والثاين تسعة وطشريـ يق ًما فؼد أتك بـذره.
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َ ُ ّ ُ ه َه
َ ُ ّ ُ ّ ْ َ َ ه ُ ٓ ْ َ ه ّ َ َّ َ َ َ ُ ْ
إلف ﴿ِإَو يلَ ٌِِلً ٌِٱئة حغي ِهْٔ أىفٱ ٌَِ َّلِيَ كفروْ ﴾[إكػال ِ﴿ ، ]65إَو يلَ ٌِِلً أىف
ُ َه
َّ
ََ َ
ه َ ه َ َ َ َّ َ ه
َ ه ُ ْٓ َهَ ه
َخس َ
ِاۡي ََعٌاٱ﴾
ۡي ﴾[إكػال ﴿ ،]66أ ِِن ُم ٍِ ُّۖٞكً بِأىف﴾[إكػال  ﴿ ،]9فيهِث فِي ًِٓ أىف سِ ٍة إَِل
حغي ِهْٔ أىف ِ

[العـؽبقت  ،]14وقد تضؿـ وذا ذكر تسعؿائة وخؿسقن.
ه

()1

ْ َه

َ ُٓ َه
ۡي﴾[إكػال .]66
إلػان ﴿حغي ِهْٔ أىف ِ

َ
ه َ َ
َ
َ َ َ ه َ ُ ه َ ُ َّ ُ ه َ ُّ ُ
لً ب ِ َحل َٰ َحةِ َءْلَٰف ٌّ ََِ ل ٍَ ٰٓلئِهةِ﴾[آل طؿران .]124
ثالثة آٓف ﴿أىَ يلفِيلً د ي ٍِۖٞكً رب

أما أربعة آٓف فنكؿا أستحضروا مؾ ّػؼة مـ ثالث آٓف يف آل طؿران وألػ يف إكػال.

()2

َ

َ

ُ ه ه ُ ه َ ُّ ُ
لً ِِب هٍ َسةِ َءْلَٰف﴾[آل طؿران .]125
خؿسة آٓف ﴿حٍِۖٞدكً رب

َ َ َ ه
َ ُ ه ُُ
ه
َ
إلوف الؿبفؿة ﴿وًْ ألٔف حُر لٍٔ ِت﴾[البؼرة  ،]243ققؾ كاكقا طشر ة آٓف .وققؾ اثــل طشـر

أل ًػا .وققؾ ثالثقن أل ًػا.

()3

َّ

ٓ َ

* ﴿لَٰهث َ
ۡي ف َ
ِيٓٱ د هح َلٱيٱ [﴾٢٣الـبل] ،واحدُ وا حؼب ،ووق ثؿاكقن سـة ،وربؿا ققؾ ثؿاكقن أل ًػا،
ِِ
()4
وطؾك كؾ حال ففق ُّ
يدل طؾك ألقف.
()5
* وتؽرر ذكر الؼـطار :ويف قدره خالف ،يف بعضف أكف ألقف طشرة آٓف ،أو كحقوا.

هَ
ه هَ
َ َ
اّۥ ٌَ َع ُ
ۡرض َمِيعاٱ َوٌ هِحيَ ُ
ۡرض ذْهاٱ﴾[آل طؿـران ٌَّ ﴿ ،]91اٱ ِِف ۡل ِ
* ووقع يف الؼـرآن ﴿ ٌِّاو ُء ۡل ِ
اّۥ﴾

ٌ
داخؾ تحت إلقف الؿبفؿة.
[الؿائدة  ،]36ووق

()6

ــــــــــــــــــــــــــــ
( ) 1ويعؾؿ هبذا أن الؼرآن جاُ فقف رأس أحاد ووق القاحد ،ورأس العشرات ووق طشـرة ،ورأس الؿئـات ووـق مائـة،
ورأس إلقف ووق ألػ ،وإلقف اكتفك ما جاُ يف الؼرآن.
إٓ إذا قؾـا بلن الؿائة ألػ رأس لؿئات إلقف ،فػل الؼرآن ذلؽ :لؽـ الخاكات إربع أحاد ،وطشرات ،ومئات،
وألقف.
( )2ققلف (مؾػؼة) يعـل مجؿقطة.
( )3ولؿ يثبت يف ذلؽ شلُ معقـ ،فلصح إققال اإلهبام الذي ذكره اهلل گ طـفؿ أهنؿ ألقف ،وول كؽرة دلت طؾك
الؽثرة :فنن مـ مقاقع الـؽرة يف كالم العرب دٓلتفا طؾك الؽثرة والتعظقؿ.
الؿدد الطقيؾة ،ففؿ يؾبثقن فقفا
( )4وذا الذي ذكره الؿصـػ يف تػسقر إحؼاب فقف كظر ،وإقرب أن إحؼاب يراد هبا ُ
مدة صقيؾة ،تـقػ طؾك إلقف.
قدر كبقر.
( )5ولؿ يثبت يف تعققـف شلُ :ولؽـ ُيراد بف التؽثقر وأكف ٌ
هَ
ه هَ
َ
ۡرض﴾ و﴿ ٌَّٱ ِِف ۡل ِ
( )6كقػ تحت إلقف الؿبفؿة ﴿ ٌِّو ُء ۡل ِ
ۡرض مِيعٱ ﴾؟ ٕن مـتفك العدد ألقف ،فؿؾُ إرض ٓ
يؽقن إٓ كذلؽ ،فنكف أكثر مـ الؿئقـ قط ًعا ففق ألقف مملػة.
=

تطريز (األعداد يف القرآن الكرمي)
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ومبدأ العدد القاحد ،ووق أحد صرفقف ،وصرفف أخر ما ٓ يتـاوك ،وقد ذكره اهلل  ۵يف ققلـف گ

هَ
ه
ُ َّ َ َ ه
ّ َ
َ َ َ َ َ َ
َّ
َ َ ه َ َّ
ّ
أ أج ٍَاٱ ِِف ۡل ِ
ۡرض
﴿كو ى هٔ ا َلَ هۡ ُر ٌ َِْۖٞدْ ى َِك َِم َٰ ِ َر ِّب َلَفِ ََۖ ٞلَ هۡ ُر ق ههو د تِف َۖ ٞل َِم َٰ ُ َر ِّب﴾[الؽفػ ﴿ ،]149ول
ه
َهَ
َ
ُ َه
ٌَِ َش َج َر ٍة دكلًَٰ َو َلَ هۡ ُر َح ٍُ ُّۖٞهُۥ ٌِ َۢ َي هع ِۖٞه ِۦ َس هه َعة أۡبُر ٌَّٱ َُفِ َۖ ٞهت ل َِم َٰ ُ ََّّللِ﴾[لؼؿان  ]27أية ،وكؾؿات اهلل ۵
()1
ََ َهَُ ُُ َ َّ َ
ام إ ََّل ُْ َ
ُّ
فقـدل طؾـك
أ ﴾ [الؿـدَّ ثر ،]31
قديؿ ٌة ،والؼديؿ ٓ يتـاوك ،فلما ققلف ﴿ ۵وٌٱ حعيً جِٔد رب ِ ِ

كثرهتؿ ٓ طدم تـاوقفؿ.
خاتؿة يؼال َّ
إن الؼرآن ستة آٓف آيـة وسـتؿائة وسـت وسـتقن ( )6666آيـة ،ففـل مؼـادير يف وـذه
()2

الؿراتب إربع.

ـــــــــــــــــــــــــــــ
=
ومن الؾطائف الؿستظرفة والؿؼآت الؿستؿؾحة أن وقتًا راجك فقف الؼقل ب ُؼرب هناية العالؿ ،فؽان أحد أساتذتـا يف
ٌ
يسؿك بالؿاجستقر يؼقل ّ
كقـزان
دطاوى باصؾة ،قال ٕن الـبل ﷺ يجعؾ لف طـد حقضف
إن وذه الدطاوى ً
مرحؾة ما ّ
أكقاب كعدد كجقم السؿاُ قال وول ٓ تعدّ إٓ لؿـ يشرب فقفا.
أي
ٌ
السؿاُ ،يؼقل ٓ زال أمامـا أمد حتك يبؾغقا مثؾ وذا العدد.
يؼقل فؿا مر مـ أمة محؿد ﷺ ٓ يبؾغقن طدد كجقم ّ
متؽؾؿا ،أ ّما بالـظر إلك آحادوـا فـنن
( )1ققلف رحؿف اهلل (وكؾؿات اهلل  قديؿة) بالـظر إلك كقطفا فنن اهلل  لؿ يزل
ً
آحادوا تتجدّ د ،فنن اهلل تؽ ّؾؿ بالتقراة قبؾ اإلكجقؾ وتؽؾؿ باإلكجقؾ قبؾ الؼرآن ،ووذه إحدى الؿسائؾ التل طدل فقفا
الؿصـػ طـ طؼقدة الحـابؾة ووق واحدٌ مـفؿ.
َ
َ ه
وققلف يف أية إولك ﴿ َلَفِ َۖ ﴾ ٞويف الثاكقة ﴿ ٌَّٱ ُفِ َۖٞت﴾ الـػاد بالدال التؼضل ،وبالذال القلقج وآخرتاق،
تؼضك ووق لحـ.
والعامة الققم يؼقلقن كػذ الشلُ :يريدون أكف قد ّ
( )2ما رأيؽؿ يف وذه التعؾقؼة؟ تبقـ حقـ اإلحصاُ الػعؾل لؿصحػ الؿديـة الـبقيـة الؿطبـقع يف مجؿـع الؿؾـؽ ففـد
لؾؿصحػ الشريػ أن طدد أيات آيات الؼرآن ستة آٓف آيـة ومائتـان وسـت وثالثـقـ آيـة ،يعــل صـار كصـا يف
الؿسللة .إيش رأيؽؿ؟ تسؾؿقن وٓ تـازطقن؟
كحـ كتؽؾؿ يف طدد أيات ،طدد إحرف ما أحصقه يف صبعة الؿؾؽ ففد ،لؽـ طدد أيات ما الجقاب؟
كؼقل ّ
إن طد الؼرآن فقف مسالؽ متعددة ففـاك العد الؽقيف ،والعد الحجازي ،والعد الؿدين إول ،والعد الؿدين
الثاين ،فعادو آيات الؿصحػ مختؾػقن بشلُ مضبقط طـدوؿ ،غقر محتاج إلك إحصاُ فعؾ يف صبعة مصحػ
الؿؾؽ ففد ،وصبعة مصحػ الؿؾؽ ففد جرت طؾك العد الؽقيف.
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فصل
فيما وستحضري اآلن مه األعداد الواقعة
يف السىة وكالم العرب
مـ ذلؽ ققلف طؾقف السالم «من قدَّ م بقن يديه ثالثة من الولد كاكوا حجا ًبا له من الـار» ققؾ واثـان؟
قال «واثـان» ،ولق سئؾ طـ القاحد ٕجاب.
ويف الحديث «من طال جاريتقن حتى بؾغتا كان معي يف الجـة».
«أكا وكافل القتقم كفاتقن» يعـل أصبعقف «يف الجـة».
«لم يبق من دكقاكم هذه إٓ كؿا بقن السبابة والوسطى».
« َّ
الشفر تسعة وطشرون».
« َّ
مر ًة واثـتقن وثالثة».
توضل رسول اهلل ﷺ َّ
لؾؿستحاضة «تحقضي يف طؾم اهلل ستا أو سب ًعا ،ثم توضـئي وصـ ِّؾي ثال ًثـا وطشـرين أو أرب ًعـا
وقال ُ
وطشرين».
ويف الحديث يؼال ٔدم يقم الؼقامة «ابعث بعث الـَّار» ،فقؼقل « ِمن كـم؟» فقؼـال «مـن ِّ
كـل ألـف
واحد إلى الجـة وتسعؿائة وتسعة وتسعون إلى الـَّار».
وقال طؾقف السالم «أهل الجـة طشرون ومائة صف ،هذه إمة مـفا ثؿاكون صػا» .أو كؿا قال.
وقال طؾقف السالم «من صام رمضان وأتبعه بست من شوال فؽل ّكؿا صام الدَّ هر».

()1

()1

ــــــــــــــــــــــــــــ
( )1ما رأيؽؿ بؼقلف (أو كؿا قال)؟ ما معـاه وما الؼقل فقف؟ أي أن وذا رواية بالؿعـك ،ومـ شروط جقاز الرواية
بالؿعـك أن يؽقن يف غقر تصـقػ ،لؿاذا؟ ٕن الؿصـػ طـده سعة تؿؽـف مـ إثبات الحديث بؾػظف بخالف الؿتؽؾؿ.
وطدم العـاية هبذا يف آداب التللقػ تجعؾ اإلكسان قد يؼع يف إيراد أحاديث ٓ أصؾ لفا ،اكتػا ًُ بثبقت ذلؽ يف
ذوـف ،فقظـ أن ما رسخ يف ذوـف ووقع يف ووؿف أكف صحقح ،ومـ أراد أن يصـِّػ فالبد أن يػحص كؾ حرف مـ
ٌ
إكسان كؿا يف بعض الصحػ شرحا حديث «الدِّ يـ الؿعامؾة»
حروف كؾؿة يؽتبفا إن أراد براُة ذ ّمتف ،كلن يؽتب
ووذا حديث ٓ أصؾ لف ،وضـف حديثا وكتب بشرحف مبقـا محاسـ اإلسالم يف كقن الدِّ يـ قائؿا طؾك حسـ الؿعامؾة
مر معـا يف كتاب مال طؾل
مع أخريـ ،ومـ وذا الجـس كثقر :يظـ اإلكسان أكف حديث ولقس حديث ،مثؾ ما ّ
الؼاري حديث طؿرو بـ العاص «اإلسالم يفدم ما قبؾه والحج يفدم ما قبؾه والفجرة تفدم ما قبؾفا» فنن مـفؿ مـ
أورده بؾػظ (التوبة تجب ما قبؾفا) ووذا ٓ ُيعرف حديثا طـ الـّبل ﷺ هبذا الؾػظ.

تطريز (األعداد يف القرآن الكرمي)
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وقال أبق وريرة (أوصاين خؾقؾي بثالث :الضحى ،والوتر ،وصقام ثالثة أيام من ّ
كل شفر).

()2

ويف الحديث «صالة الؾقل مثـى مثـى ،فنذا خشقت الصـبح فـلوتر بواحـدة» ،وأوتـر رسـقل اهلل ﷺ
بقاحدة ،وثالث ،وخؿس ،وسبع ،وتسع ،وإحدى طشر ،وثالث طشرة.
طشرا يف كؾ يقم قبؾ الػجر ركعتـان ،وقبـؾ الظفـر أرب ًعـا ،وبعـد الؿغـرب
وص ّؾك الســ الرواتب ً
والعشاُ ركعتقـ ركعتقـ.
السالم «يدخل الجـة من أمتي سبعون أل ًػا بغقر حساب».
وقال طؾقف ّ
ويف حديث آخر «سبعون أل ًػا مع كل واحد سبعون أل ًػا» تؽـقن جؿؾـة ذلـؽ أربعؿائـة ألـػ ألـػ
وتسعؿائة ألػ وسبعقـ أل ًػا.

()3

ويف الحديث «أكه طؾقه السالم رمى الجؿرة بسبع حصقات ،وبات بؿـى ثالث لقال ،وصاف بالبقـت،
وبقن الصػا والؿروة سب ًعا سب ًعا».
وقال «لقس فقؿا دون خؿس من اإلبل صدقة ،ولقس فقؿا دون خؿسة أوسق صدقة».
ويف باب الزكاة أطداد ومؼادير كبقرة يف ك ُُص ِ
ب إمقال ،وٓ ُيحصك ما ورد يف السـة مـ ذلـؽ ،وإكؿـا
ـــــــــــــــــــــــــــــ
=
( )1ققلف «وأتبعه بست» يعـل لقالل أو أيام؟ أيام ،صقب إذا كاكت أيام يؽقن (أتبعف بستة أيام) ٕكف إذا ُذ ِّكر الؿعدود ُأ ِّكث
العدد ،وإذا كان طؽسف كان طؽسف ،ووـا الؿعدود مذ ّكر ووق أيام :فقؽقن العدد بسـتة أ ّيـام فؽقـػ وقـع يف الروايـة
بست أيام؟ ٕن الؿعدود ُحذف فقجقز القجفان ،ذكره الـقوي والسققصل وغقروؿا :يعـل يف وذا الحديث.
( )2ققلف يف وذا الحديث (أوصاين خؾقؾي) يعـل الـبل ﷺ ،ووؾ لؾـبل ﷺ مـ الخؾؼ خؾقؾ؟ ما الجقاب؟ لؿاذا؟ مـا
الدلقؾ؟
ً
خؾقال؛ لؽن صاحبؽم خؾقل اهلل» فؽقػ يصح ققل أبل
خؾقال ٓتخذت أبا بؽر
متخذا من الخؾق
قال «لو كـت
ً
ً
وريرة؟
خؾـقال ،وأمـا الخؾـؼ
ً
ٕن الؿحدث الؿؼدم ذكره وق باطتبار ما يصدر مـ الـبل ﷺ أكف ٓ يتخذ أحدا مـ الخؾـؼ
خؾقال لؿـ صدق يف ُخؾتف يف كؿال محبتف كلصحابف رضل اهلل طـفؿ.
ً
الـبل ﷺ
فنهنؿ ي َّتخذون ّ

( )3ووذا الحديث طـد أحؿد مـ رواية أبل أمامة بنسـاد جقد ،أكف مع ِّ
كؾ واحد سبعقن أل ًػا ،فؿا ذكره الؿعتـل لؿ أجده
بالؾػظ وق يف «مسـد أحؿد» ،وذكر ذلؽ الحديث مع غقر ابـ الؼقؿ يف «حادي إرواح» والؿرُ إذا غؿض طؾقف
كشػ حديث مـ الؽتب الؿسـدة طؿد إلك الؽتب الؿجردة التل يعتـل أصحاهبا بجؿع إحاديث حتك يؼػ طؾك
إحاديث التل يف الؿعـك الذي أراده ،فربؿا وقػ طؾقفؿ فقفا.

َّصالِ ُحَّ ْبنَّع ْبدَّاهللَّال ُع َص ْي ِمي
الشيخ َ
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أشرت طؾك جفة الرياضة إلك قؾقؾ مـ كثقر.

ــــــــــــــــــــــــــــ
أشرت طؾك جفة الرياضة إلك قؾق ٍؾ مـ كثقر) .أي طؾك جفـة تؿـريـ الؿتؾ ِّؼـل وكػعـف ،فـنن
( )1ققلف رحؿف اهلل (وإكؿا
ُ
وففؿـا وقـراُ ًة
ويتؿ بدوام رياضة الـػس طؾقف ،وطؿاد رياضة العؾؿ وق رياضتؽ طؼؾؽ يف مقارده حػ ًظا
ً
العؾؿ يؼقم ّ
مرتاضا يف وذه الؿقارد ألػ العؾؿ وأح ّبف وتر َّقك فقف شق ًئا فشق ًئا.
مرن الؿرُ كػسف،
ً
وبح ًثا ،فنذا َّ
وصرفت طـفا طـايتفؿ مع شدة الحاجة إلقفا ،فتجد أحدوؿ
الؿتعؾؿقـ مـذ الؼديؿُ ،
مؿا ُأوؿؾ طـد ُ
ورياضة العؼؾ ّ
جاوال بلصقلفا ،فنذا أحببـا أن ُكؾؿح إلك صرف مـ ذلؽ قؾـا
ً
صقرا مـ الخطل يف وذه الرياضة :مـفا أن أحدوؿ إذا حبب إلقف
اكظر إلك حال الؿتعؾؿقـ يف رياضة الحػظ ،فتجد
ً
حػظ شلُ مـ العؾؿ وجؿ طؾقف فلخذه جؿؾ ًة ،فتجده مستشر ًفا متطؾعا إلك أن يحػظ ما أراده برمتف يف ٍ
مدة يسقرة ،وٓ
ً
َّ
كػسف بالحقؾة شق ًئا فشق ًئا حتك ترت ّقك ،فقؽقن أثر ذلؽ طؾقف آكؼطاع طـ الحػـظ ،والــَّػس ٓبـد مــ إحسـان
يلخذ َ
يسقرا ،ثؿ ترت ّقك إلك ما بعده ،ثـؿ
سقاستفا يف الرت ِّقل لؾتؾؼل ،وتلخذوا بلن يؽقن ح ُّظؽ مـ محػقضؽ ّأول مرة شق ًئا ً
ترت ّقك إلك ما طده مع الؿدة الطقيؾة.
ووذه السبقؾ ول أسرع سبق ٍؾ لؾقصقل إلك الحػظ ،وقد ذكر يف بعض أخبار طؾؿاُ ِشـؼقط أكف لزم أحد شققخف يف
محضرة ،وقد قصده مـ بؾد بعقدة فؽان يحػظ كؾ يقم مـ «ألػقة» ابـ مالؽ بقتًا ويستشرحف طؾـك شـقخف فؼـال لـف
وففؿـا بحقـث ٓ
أردت .ومعـك ذلؽ أكف يريد أن يستغـل بؿا يصـع حػ ًظـا
طجؾت؟ فؼال العجؾة
ُ
بعض أقراكف أٓ ّ
ً
مبفؿ لؿ يػفؿف ،فال بد أن تلخذ لـػسؽ فرت ِّققفا شق ًئا فشـق ًئا بحػـظ ٍ
قـدر
يعقد مرة ثاكقة إلك شقخف أو يبؼك طؾقف شلُ ٌ
يسقر مدة حتك ترتاض ،ثؿ ترت ّقك إلك ما فققف.
أيضا ّ
أن الفاجؿ طؾك الحػظ ٓ يـتؼل إَولك بف :بؾ ربؿا شرع يحػظ «كظؿ أجرامقة» ،أو «كظؿ
ومـ صقر ذلؽ ً
كخبة الػؽر» ،أو «كظؿ البقؼقكقة» أو «كظؿ تحػة إصػال» ووق لؿ يحػظ بعد ما يؼقل إذا أصبح وما يؼقل إذا أمسـك،
بؿفؿ وترك إوؿ.،
ففذا قد آذى كػسف هبذه الرياضة ،إذ شغؾ كػسف ُ
والؿـتػع بؿا يريد حػظف وق الذي يؼدِّ م إطؾك الذي ُيطؾب ً
أوٓ فتؼديؿ ما حؼف التلخقر غػؾة طظقؿة ترجـع إلـك
جؿ ُعف طؾك غقره أولك ،فقتلسػ طؾك ذلؽ.
إكػاق اإلكسان شق ًئا مـ وقتف فقؿا كان ْ
ومـ ُمثِؾِف َّ
رجال ذكر لل قصة صاحب لف ،أكف لؿا ُح ّبب إلقف العؾـؿ سـلل أحـد الشـققخ طؿـا يحػـظ يف كتـب
أن ً
مسؾؿا يجؿع إساكقد يف صعقد واحـد مـع متقهنـا
الحديث فؼال لف طؾقؽ بحػظ «صحقح مسؾؿ» سـدً ا ومتـًإ :ن
ً
كادرا ،قال وذا فلخذت يف حػظ «مسؾؿ» فؼطعت شق ًصا حسـًا مـف يف مـدة صقيؾـة ،ثـؿ لؿـا طرفـت
وٓ يؽرروا إٓ ً
العؾؿ كدمت طؾك جعؾ كثقر مـ وقتل يف الؿبتدى يف حػظ شلُ كان جؿع كػسل طؾك غقره أولك.
ويجؿؾ بف مـ الؿحػقضـات يف العؾـؿ
وصدق فنكف لق جعؾ وذه الؼقة التل وجدوا يف أول مبتدأ أمره فقؿا يؾزمف
ُ
كؽتاب «ثالثة إصقل» ،و«إربعقـ الـقوية» ،و«العؼقدة القاسطقة» ،و«التقحقـد» ،و«طؿـدة إحؽـام» ،و«بؾـقغ
=
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ََّّ

ـــــــــــــــــــــــــــــ
=
الؿرام» ،لؽان ذلؽ أكػع لف يف صؾبف وأجدى أن يجد بركتف ،وأما ترققة الـَّػس إلك ما كـان حؼـف التـلخقر فققجـب يف
وألؿا ر َّبؿا رجعت طؾقف بالؼـقط مـ صؾب العؾؿ.
الـػس بعد اكؽشاف الغطاُ حسرة ً
والذي يس ِّؾؿ الؿرُ يف وذا الباب وق آهتداء بآقتداء ،فؿـ أراد أن يفتدي يف باب مـ أبقاب أخـذ العؾـؿ ومــ
جؿؾتفا الحػظ فؾقؽـ مفتد ًيا بلن يؼتدي بؿا طؾقف الـاس قبؾّ :
كػسف ُكفب ًة لؽؾ رأي
فنن السالمة يف ذلؽٕ :كف إذا جعؾ َ
يعـ ومؼالة تروج ضاع وقتف وققتف هن ًبا بقـ آراُ الؿتؽ ّؾؿقـ.
ّ
كػسه يف ُطرضة أراء مات يف ضؿل الصحراء ،أو كؾؿة قريبة مـ وذه تدل طؾـك أن
ومـ بدائع الؿؼآت من جعل َ
اإلكسان إذا جعؾ كػسف معرضا لؽؾ ٍ
رأي لؿ يلكس إٓ الظؿل.
فنذا سؿعت رأ ًيا يف أخذ العؾؿ خاصة ووق مػتاح أخذ الديـ ،فاكظر وؾ وذا الؼقل مؿا كـان طؾقـف الــاس أم ٓ؟
لحا يؼقل لؽ احػظ كتاب «صحقح البخاري ومسؾؿ» أو الجؿـع بقـفؿـا ،وأكـت بعـد لـؿ تحػـظ
فنذا سؿعت صا ً
وطرف
«إربعقـ الـقوية» فاسؿع ما قالف ثؿ اطرضف طؾك ما تجده مـ الؿدوكات أو سمال مـ شابت لحقتف يف العؾؿُ ،
بف ،فنكؽ ستجد الصقاب مـ الخطل.
وإياك أن ُتـػؼ وقتؽ فقؿا قال ،ثؿ إذا ضعػت سللت طؿا قال :بؾ بادر بالسـمال والبحـث طؿـا قـال ،فنكـؽ إذا
رجعت إلك ذلؽ وجدت أن الجادة مرصقفة ،وأن الؿفقع بقـ ،وأن ُك َّعات العؾؿ ذكروا أن مـ رام حػظ الحديث بدأ
بؿختصراتف كـ«إربعقـ» ثؿ «العؿدة» ،ثؿ «بؾقغ الؿرام» ،ثؿ «رياض الصالحقـ».
بصـر بحـالفؿ ورأى مـا كـان مــ تعؾـقؿفؿ
وومُٓ كاكقا بالطريؼ أطرف ،وطؾك العؾؿ الؽامـؾ أوقـػ ،ومــ ُ
وإطالمفؿ وفتقاوؿ طرف مؼاديروؿ مـ العؾؿ.
سراب بؼقعة ،كؿا
بخالف الرأي الذي يحدث ،ثؿ يزيـ إلك الـاس ويظـ أن بف العؾؿ ،ثؿ يجد الـاس بعد مدة ً أكف
ٌ
ٍ
فؼؾت أريد أن أحػظ ألػقة يف الـحق فؼال طؾقؽ بــ«ألػقـة أثـاري» فلهنـا
حاذق يف طؾؿ العربقة
لق أتقت إلك رجؾ
ُ
ألػقة جامعة ماتعة تشتؿؾ طؾك زيادات طؾك ألػقة ابـ مالؽ مع طذوبة وحالوة ،فنن سـؾؿت بؼقلـف خرجـت صـػر
القديـٕ :ن ألػقت أثاري لعؾف لؿ يشرحفا إٓ واحد أو اثـان.
أما ألػقة بـ مالؽ فؼد أمسك الـاس وأصبحقا يف شرحفا ،ومؾموا الدواويـ والؼراصقس يف بقان معاكقفا،
واستدركقا وزادوا وبقـقا ووضحقا ،فلن ترجع بعؾؿ بقـ واضح ،خقر مـ أن ترجع بعؾؿ ربؿا افتضحت بف.
فجادة العؾؿ بقـة واضحة ٓ تحتاج إلك معرب طـف ،وإكؿا تحتاج إلك مػ ّت ٍ
ش طـفا ،فقػتش صالب العؾؿ طؿا ذكره
الحذاق ،ويستعقـ بإمـاُ مـ الؿعؾؿقـ ،وطالمتفؿ كؿال طؾقمفؿ وصقل أطؿالفؿ ،فؿـ كؿؾ طؾؿف وكربت سـف
ففذا إمقـ طؾك العؾؿ حؼإ :ن اهلل ٓ يلتؿـ طؾك الدِّ يـ والعؾؿ إٓ مـ ثبت ثؼتف فقف ،وأما مـ كان شابا فنكف
معروض طؾك الػتـة وربؿا يـبغ يف شبابف بالعؾؿ ثؿ يـؼؾب يف آخر طؿره طؾك ضدِّ ذلؽ ،فؿـ سؾؽ وذه الجادة سؾؿ
ٌ
=
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قول امرِئ الؼقس

ومما وستحضري اآلن مه ذلك يف الشعر
ِ
ثالثقـ ً
أحقال.
حقٓ يف ثالثة

وقول طـترة
ِ
اثـتان وأربعقن َحؾقب ًة.
فقفا
وقول زهقر
َ ......................و َمـــ ْـ َي ِعـــ ْش

َث َؿـــاكِق َـ َحـــ ْق ًٓ ٓ أبـــا َلـــ َؽ َي ْســـ َل ِم

وقول أخر
َأدوا التل كؼصت تسعقـ مِـ ِ
مائة.
ُّ
وقول الـابغة
سابع.
لس َّتة أطقام و َذا العا ُم
ُ
وقول ال ّطائي
بقـ َ ِ
السبعة ُّ
الش ْفب.
الخؿق َسقـ َٓ يف َّ
وقول البحتري
ِ
و َوطَدْ َتـل َي ْق َم َ
ؿـقسَ ،و َقـد أ َتـك
الخ

مِ ْـ دون َو ْط ِد َك لِل َ
الخامس
ؿقس
ُ
الخ ُ

وقول الـابغة
قالــت أ َٓ َل ْق َتؿــا وــذا الحؿــام لـــا

إلــــك حؿامتـــــا وكصــــػف فؼــــد

إلك ققلف
....................................

فؽؿؾــت مائــة مـــ ذلــؽ العــدد.

وكان طدد الحؿام ست ًة وستقـ ،فنذا أضقػ إلقف كصػف ثالثا وثالثقـ صار تسـعا وتسـعقـ والحؿامـة
الؿذكقرة فؽؿؾت الؿائة.
أيضا
وققلف ً
ـــــــــــــــــــــــــــــ
=
وغـؿ ،ومـ أخذ يف ُبـ ّقات ال َّطريؼ أضاع طؿره ووقتف.
رزقـا اهلل وإياكؿ معرفتف وما يدلـا طؾك الرشد والفدى.
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يجؿـــع الجـــقش ذا إلـــقف ويغـــزو

ََّّ

ثـــــــؿ ٓ يـــــــرزأ العـــــــدو قتـــــــقال

ووق طدد مبفؿ.
وقال الشـػرى:
قت َو َص ْػ َـرا ُُ َط ْق َط ُ
ـؾ
إصؾِ ٌ
وأ ْب َق ُض ْ

أص َح ٍ
ـما ٌد ُم َشــ ِّق ٌع
ـــاب فــ َ
َثـالَ َثـــ ُة ْ
وقول الطائي:
ِ
الش (ِ )2
تِ ْســ ُع َ
ــج ْت
ــرى كَض َ
قن َأ ْل ًػــا كآســاد َّ َ

()1

التــقـ ِ
ِ
والعـ ِ
ُج ُؾــق ُد ُو ْؿ َق ْب َ
ــؾ ك ُْض ِ
َــب
ــج

باب واسع ،وإكؿا أمؾقـا مـف ما استحضركاه يف وذه الحال.
ووذا ً
أيضا ٌ
فصل
يف مراتة األعداد ووظائرٌا
الواحد
اهلل  ۵واحد.
والقجقد واحد :ويعـل بف ما بقـ إزل وإبد.
والشؿس واحد
والؼؿر واحد
وحد مـ ذلؽ.
وأبق البشر واحد ،وما ِّ
غقر أن اهلل  ۵واحد يؿتـع أن يقجد لف ٍ
ثان :بخالف باقل إشقاُ الؿذكقرة وكحقوا ،ففذا فرق مـا
بقـ القحدتقـ.

ــــــــــــــــــــــــــــ
قت) أي سقػفَ ( ،و َص ْػ َـرا ُُ َط ْق َط ُـؾ) أي كاقتف.
إصؾِ ٌ
(( )1ف َ
ـما ٌد ُم َش ِّق ٌع) أي فماد يحؿؾ طؾك الؿضل واإلقدام( ،وأ ْب َق ُض ْ
(َّ ( )2
الشرى) أي الغابة الؿجتؿعة ،لؽـ لؾػائدة الغابة يؽقن فقفا أسد أم ُأسقد؟
الغابة القاحدة ٓ يؽقن فقفا إٓ أسد ،وٓ يؿؽـ أن يؽقن فقفا أسقد طدةٕ :هنا إذا كان فقفا أسقد طدة ففؿ لقسقا
أسقدا ،إسد وق الذي يؽقن مؾ ًؽا لؾغابة ،وإسد طادة يف الغابة الؿؾتػة يؽقن واحدً ا ،ولذلؽ فؽتاب ابـ إثقر يف
أسد الغابة يف معرفة الصحابة» يعـل أن وذا الؽتاب بؿـزلة
معرفة الصحابة اسؿف « َأ َسدُ الغابة» ولقس ُأ ْسد الغابةَ « ،
الؿتػرد يف معرفة الصحابة ففق لقس وص ًػا لؾصحابة ووؿ كاكقا رحؿفؿ اهلل تعالك ورضل
الؽتاب العالل الؼقي
ِّ
طـفؿ أسق ًدا.

َّصالِ ُحَّ ْبنَّع ْبدَّاهللَّال ُع َص ْي ِمي
الشيخ َ
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آثـان
السؿاُ وإرض اثـان.
آدم وحقاُ اثـان ،وكذلؽ كؾ زوجقـ مـ ولدوا.
الجـة والـار اثـان.
الخقر والشر اثـان.
والضر اثـان ،وكذلؽ كؾ ضديـ.
الـػع ُّ
الشؿس والؼؿر اثـان.
ال ُؼطبان والػرقدان اثـان اثـان.
()1

الؿشرق والؿغرب اثـان.
السفؾ والجبؾ اثـان.
َّ

وربؿا دخؾ يف وذا يف ققلـا كؾ ضديـ ،ووذا الباب كثقر.
الثالثة
طالؿ العؼؾ الؿحرر ،وطالؿ الشفقة الؿجردة ،والؿركب مـفؿا :ووق طالؿ البفائؿ ثالثة.
()2

الؿؾؾ الؿشفقرة ثالث.

إقاكقؿ طـد الـَّصارى ثالثة.

()3

ــــــــــــــــــــــــــــ
َ ه َ ََٰ
َ ّ ه َ ََٰ
( )1ققلف (الؿشرق والؿغرب اثـان) يخالػ ققل اهلل ﴿ بِر ِ لٍش ِر ِق و لٍغرِ ِ ﴾[الؿعارج  ،]44فؿا الؼقل فقف؟
يخالػ وٓ ما يخالػ؟ طؾك الؼقل بلن أقؾ الجؿع اثـان ٓيخالػ ،لؽـ وذا ضعقػ ،ففق يحتاج إلك تللقػ بقـف

وبقـ أية.
ٌ
مشرق ومغرب.
يعـل باطتبار الجفة الجامعة فؿا َث ّؿ إٓ
وباطتبار اختالف مطالع الشؿس يف إيام والػصقل فنهنا متعددة.
باطتبار جفة الؿطؾع ففل واحدة مشرق ومغرب ،وباطتبار تعدد الؿطالع والؿساقط شرو ًقا وغرو ًبا باختالف
َ ّ هَ َ
شرق َو ل ه ٍَ َغَٰر ﴾ وققلف تعالك ﴿ َر ُّ
إيام والػصقل فنهنا متعددة ،ووذا وجف التللقػ بقـ ققلف تعالك ﴿بِر ِ لٍ َٰ ِ ِ
ِ ِ
ه َ ه َ ه َ َ ُّ ه َ ه َ ه
ۡي [﴾١٧الرحؿـ].
ۡي ور لٍغرِب ِ
شق ِ
لٍ ِ

( )2يعـل القفودية ،والـصراكقة ،والحـقػقة.

(( )3إقاكقؿ طـد الـصارى ثالثة) وؿ مختؾػقن يف ذلؽ :لؽــ الؿشـفقر طــدوؿ ّ
أن الثالثـة الـرب ،وآبــ ،وروح
=

تطريز (األعداد يف القرآن الكرمي)
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ََّّ

َّ
الذكر وإكثك والخـثك ثالثة.
الؼقام والركقع والسجقد ثالثة ،والتشفد مـ جـس السجقد ٓشرتاكفؿا يف آطتؿاد طؾك إرض.
الفؼعة ثالثة أكجؿ ،وكذلؽ السرصان والبطقـ وما أشبففا.
إبراوقؿ وولداه ثالثة.
محؿد ووزيراه ثالثة ،ووق وطؿاه ثالثة ،ووق سبطاه ثالثة.،
()1

والسؿاُ وإرض وما بقـفؿا ثالثة.

الؿساجد التل تشد إلقفا الرحال ٓ غقر ثالثة.
القتر ثالث.
ٍ
مساو لغقره أو أقؾ أو أكثر ففل ثالثة.
كؾ طدد ففق إما
مادة الؽالم ثالثة :اسؿ وفعؾ وحرف.
حروف العؾة ثالثة :إلػ والقاو والقاُ.
آسؿ مػرد ومثـك ومجؿقع ثالثة.
الؿقاه صاور وصفقر وكجس ثالثة.
الذكر والخصقان ثالثة.
كؾ صرفقـ وواسطة بقـفؿا ففل ثالثة.
ويـدخؾ يف ذلــؽ حؼــائؼ كثقـرة :الؿــممـ والؽــافر والػاســؼ طؾـك رأي الؿعتزلــة يف الؿـزلــة بــقـ

ـــــــــــــــــــــــــــــ
=
الؼدس.
(( )1إبراوقؿ وولده ثالثة) يعـل إبراوقؿ الخؾقؾ طؾقف الصالة والسالم ،كان يـبغل أن يعرب طـف وٓ يذكره بغقـر صـالة
وسالم طؾقف ،وولداه وؿا إسؿاطقؾ وإسحاق.
تصـح :لؽــف اصـطالح
(ومحؿد ووزيراه ثالثة) .يعـل الـبل ﷺ ووزيراه أبق بؽر وطؿر ،روي يف ذلؽ أحاديـث ٓ
ّ
مشفقر يف كالم السؾػ ،كؿا قال زيد بـ طؾل بـ الحسقـ بـ طؾل بـ أبل صالب وزيرا جدِّ ي .يعـل أبا بؽر وطؿر.
لؽـ وق وطؿاه ثالثة ،أطؿام الـبل ﷺ أكثر مـ ثالثة :لؽـ الؿراد الؾذيـ أسؾؿا ووؿا حؿزة بـ طبد الؿطؾب،
والعباس بـ طبد الؿطؾب.

َّصالِ ُحَّ ْبنَّع ْبدَّاهللَّال ُع َص ْي ِمي
الشيخ َ
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()1

الؿـزلتقـ ثالثة ،ووذا الباب كثقر.
إربعة

العـاصر أربعة الـار ،والفقاُ ،والؿاُ ،وإرض.
()2

ومشاوقر الؿالئؽة أربعة جربيؾ ،مقؽائقؾ ،إسرافقؾ ،طزرائقؾ.
الخؾػاُ الراشدون أربعة أبق بؽر ،وطؿر ،وطثؿان ،وطؾل.

ومشاوقر إئؿة الؿعتؿد طؾك مذاوبفؿ أربعة أبق حـقػة ،ومالؽ ،والشافعل ،وأحؿد.
()3

الؽتب الؿـزلة الؿشفقرة أربعة التوراة ،واإلكجقل ،والزَّ بور ،والػرقان.

الؿخ َتؾػ يف ك ّبقهتؿ مـ الرجال أربعة اإلسؽـدر ،الخضر ،لؼؿان ،صالقت.
()4

أيضا فقؿا أضـ أربع ،ذكروـ ابـ حزم يف «إجؿاطف» ولعؾ يف الباب شق ًئا آخر.
ومـ الـساُ ً
الخؿسة

أولقا العزم مـ الرسؾ يف أحد إققال خؿسة كقح ،وإبراوقؿ ،ومقسـك ،وطقسـك ،ومحؿـد ،وفقـف
بالصرب كؿا ُأمر أولقا العزم ،ف ّ
دل طؾـك أن أولـل العـزم كـاكقا مقجـقديـ
كظرٕ :ن اهلل  ۵أمر كب ّقـا ﷺ ّ

ــــــــــــــــــــــــــــ
(( )1الػاسؼ طؾك رأي الؿعتزلة يف الؿـزلة بقـ الؿـزلتقـ ثالثة) ،الؽافر يف أي مـزلة؟ خارج اإلسالم ،والؿممـ يف أي
مـزلة؟ داخؾ اإلسالم ،والػاسؼ ٓ داخؾف وٓ خارجف طـدوؿ يف الدكقا ،ويحؽؿقن طؾقف يف أخرة بالخؾقد يف الـار.
( )2ققلف رحؿف اهلل (ومشاوقر الؿالئؽة أربعة جربيؾ ،ومقؽائقؾ ،وإسرافقؾ وطزرائقؾ) .لؿ يثبت تسؿقة الرابع مـفؿ
وإكؿا سؿل مؾؽ الؿقت ،ورويت يف اسؿ (طزرائقؾ) أحاديث وآثار ٓ تثبت.

َََ ه َ
(( )3الزبقر) وق كتاب داود طؾقف السالمِّ ،
اۖ ٞن َت هۡ َِاٱ ِِف
والذكْر كتاب محؿد ﷺ! ،فؿا تصـع يف ققل اهلل تعـالك ﴿وىل
ّ ه
َّلز ُبٔرِ ٌِ َۢ َي هع َِّۖ ٞلِن ِر ﴾[إكبقاُ ]145؟ إما أن ترجع طـ ققلؽ ،وإما تجقب طــ أيـة؟ ِّ
الـذكر الؾـقح الؿحػـقظ،
زبقرا بؿجؿقطفا ،والذكر يف وذه أية يعـل الؾقح الؿحػقظ.
والزبقر وق الؽتب الؿـزلة اسؿ لؾؽتب الؿـزلة تسؿك ً
فنن الذكر كقطان
أحدهؿا ذكر شرطل ووق الؼرآن :وكؾ ما أكزلف اهلل .
والثاين ذكر قدري؛ ووق الؾقح الؿحػقظ .ذكر وذا بؿعـاه ابـ الؼقؿ رحؿف اهلل تعالك.
( )4لعؾف يف الباب شق ًئا آخر؟ الذي يف الباب كثقر أصحاب الســ أربعة أبق داود ،والـسائل ،وبـ ماجف ،والرتمذي،
وذا يف الؿشفقر :كالؿذاوب إربعة الؿتبقطة أربعة يف الؿشفقر.

تطريز (األعداد يف القرآن الكرمي)
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ََّّ

()1

الـبل ﷺ وخؾػاؤه إربعة خؿسة.
ووق طؾقف السالم وأوؾ بقتف أوؾ العباُة خؿسة.
أصابع القديـ والرجؾقـ خؿسة خؿسة.
الؽقاكب الس ّقارة :خؿسة زحؾ ،الؿشرتي ،الؿريخ ،الزورة ،ططارد.

()2

وما يقجد يف وذا الباب.
ــــــــــــــــــــــــــــ
( )1ققلف رحؿف اهلل تعالك (أولقا العزم مـ الرسؾ يف أحد إققال خؿسة كقح ،وإبراوقؿ ،ومقسك ،وطقسك ،ومحؿد)
ثؿ تعؼبف فؼال (وفقف كظر) .وطؾؾ تـظقره فقف بؼقلف (ٕن اهلل  أمر كبقـا ﷺ بالصرب كؿا أمر أولـقا العـزم) لؼقلـف
َ ه ه َ َ َ ََ ُُْ ْ ه
َ
ُ
ه
َ
ُّ
ِ
خارجا مـفؿ حتك يحصؾ ما أمر بف مـ
﴿فٱص ِِب نٍٱ صِب دولْٔ ىعزم ٌَِ لرس ِو ﴾[إحؼاف  ]35فقؽقن الـبل ﷺ
ً
آقتداُ ،واضح اطرتاضف؟ فؽان يـبغل أن يؼقل كقح ،وإبراوقؿ ،ومقسك ،وطقسك طؾقفؿ الصالة والسالم.

وجقابف كالجقاب الؿشفقر يف التشبقف القارد يف التشفد يف الصالة «ال ّٰؾ ُف َّم ّ
صل طؾى محؿد وطؾى آل محؿد كؿـا
صؾقت طؾى إبراهقم وطؾى آل إبراهقم» ففذا يقوؿ أن الؿش َّبف بف أطؾك درجة مـ الؿشبف ووق محؿد ﷺ ،فلجقب طـف
بلن معـك «كؿا صؾقت طؾى إبراهقم وطؾى آل إبراهقم» مع الـبل ﷺ ٕكف مـفؿٕ ،كف مـ آل إبراوقؿ فقؼال وا وـا إكف
أمر بذلؽ مع طدّ ه ﷺ مـف.
وأحسـ دلقؾ يستدل بف طؾك كقن أولل العزم وؿ الخؿسة ،ما وق؟
أية التل فقفا طدّ الخؿسة لقست كصا يف ذلؽ ،ولؽـ حديث الشػاطة ّ
فنن الـاس يػزطقن إلك آدم ،ثؿ إلك كقح،
ثؿ إلك إبراوقؿ ،ثؿ إلك مقسك ،ثؿ إلك طقسك ،ثؿ إلك محؿد ﷺ ،وقؾـا إن آدم لؿ مـفؿ .لؼقلف تعالك ﴿ َوىَ َل ه
اۖٞ
يعدّ
ّ
َهُ ََ َ ََه َ َ َ
َعٓ هَُۖٞٱ ٓ إ َ ٰٓ َ َ َ
َّن هَُۖ ٞلۥ ع هزٌٱ [﴾١١٥صف] ،ف ُلسؼط مـ طد أولل العزم فصار ومُٓ الخؿسة ،وذا
ِ ِ
َل ءْدم ٌَِ قهو فج ِِس ولً ِ
أحسـ إدلة التل قد يستدل هبا.

كبي من أكبقاء اهلل  فنهنؿ كاكقا أولل طزائؿ ،ووذا ققل طبد الرحؿـ بــ زيـد بــ
ّ
والصحقح أن أولوا العزم كل ّ
القجقه وأقر ُبفا
الؿدين ،واختاره طؾل بـ مفدي مـ شققخ ال ّثعؾبل ذكره طـف يف «الؽشػ والبقان» ،ووذا أققى ُ
أسؾؿ َ
الصقاب.
إلك َّ

ََ َ ََه َ َ َ
َّن هَُۖ ٞلۥ ع هزٌٱ ﴾١١٥؟ الجقاب أكف تاب
فنن ققؾ كذلؽ ققؾ ما الجقاب طؾك ققلف تعالك يف حؼ آدم ﴿فج ِِس ولً ِ

وكؿؾ بعد ما طرض لف مـ الـسقان.
مـ ذلؽ وبرئ مـ وذا القصػ ِّ
( )2وذا يف زماهنؿ خؿسة ،مر طؾقـا فقؿا ذكره الشقخ ابـ طؼقؾ رحؿف اهلل تعالك يف «إحقاء التراث» أهنا سبعة ،ثؿ أن
أيضا.
العؾؿ الحديث صارت تسعة وققؾ بزيادهتا بعد ذلؽ ً

َّصالِ ُحَّ ْبنَّع ْبدَّاهللَّال ُع َص ْي ِمي
الشيخ َ
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الستة
الس ٰؿقات وإرض ستة ،وما ُوجد مـ ذلؽ.
إيام التل ُخؾؼت فقفا َّ
السبعة

هَ
َ
الس ٰؿقات سبع ،وإراضقن سبعَ ﴿ ،وٌ ََِ ۡل ِ
ۡرض ٌ هِحي ُٓ ََّ﴾[الطالق .]12
َّ

والؽقاكب الخؿسة مع الـ ّقريـ سبعة.
وأيام إسبقع سبعة ،وما وجد مـ ذلؽ.
الثؿاكقة
حؿؾة العرش يقم الؼقامة ثؿاكقة.
أبقاب الجـة ثؿاكقة.
الس ٰؿقات السبع والعرش ثؿاكقة.
َّ
إيام الـّحسات ثؿاكقة ،وما ُوجد مـ ذلؽ.
التسعة
ه َُ
ه َ َ
اعة َر هْا ﴾[الـؿـؾ  ،]48وإفـالك طؾـك رأي
اع َءْيَٰا ب ﴾ [اإلسـراُ  ،]141و﴿ت ِس
قد سبؼ فقفا ﴿ ت ِس

والؽرسل تسعة.
والس ٰؿقات مع العرش
بعضفؿ تسعةَّ ،
ّ
()1
خاصة أصحاب الـبل طؾقف السالم طشرة.
العشرة
ّ
()2

الحادي طشر كقاكب يقسػ أحد طشر.
اإلثـا طشر
الربوج اثـا طشر.

ساطات الؾقؾ والـفار اثـا طشر ،اثـا طشر.
كؼباُ بـل إسرائقؾ اثـا طشر.
ــــــــــــــــــــــــــــ
( )1ققلف (خاصة الـبل ﷺ طشرة) فقف كظرٕ :ن طد أولئؽ العشرة وتسؿقتفؿ بالعشرة الؿبشريـ بالجـة وقع بجؿعفؿ
يف حديث واحدٕ :هنؿ جؿعقا يف حديث واحد سؿقا بالعشرة الؿبشريـ بالجـة ،وإٓ فلصحاب الـبل ﷺ الؿبشريـ
بالجـة بلطقاهنؿ أكثر مـ طشرة ،وخاصتف ﷺ أكثر مـ طشرة.
(( )2كقاكب يقسػ) يعـل التل رآوا يف مـامف.

تطريز (األعداد يف القرآن الكرمي)
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ّ
إن أوؾ البقت طـد الشقعة اثـا طشر.
()1

واهلل  ۵أطؾؿ بالصقاب.

ــــــــــــــــــــــــــــ
شرطا وٓ
شرطا أو قدَ ًرا ،ووذا مؿا لؿ يثبت ً
آخرا كان حؼق ًؼا بآصراحٕ :ن الؿعدود وـا ما ثبت ً
( )1ووذا الذي ذكر ً
متسؿ ًحا يف كؼؾ مثؾ وذا حتك ُكسب إلك التش ُّقع ،ولؿ يؽـ كذلؽ رحؿف اهلل
قدرا ،فالؿصـػ رحؿف اهلل تعالك كان
ّ
ً
ٍ
بطرف يسقر مـف ٓ ،يحؿؾ طؾك تسؿقتف بؽقكف كان شقعقا أو رافضقا وٓ يسقغ ترجؿتف يف
تعالك :ولؽـ كان طـده مس
صبؼاهتؿ كؿا فعؾف بعضفؿ مـفؿ :بؾ ٓ تجتؿع الحـبؾقة والشقعقة أبدً ا.
وبتؿام وذا تؿ التؼرير طؾك وذا الؽتاب الـافع بحؿد اهلل .
وباهلل التقفقؼ ،والحؿد هلل وصؾك اهلل وسؾؿ طؾك طبده ورسقلف محؿد وطؾك آلف وصبحف أجؿعقـ.

