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 : املقدمة

ورض ي   املرسلين،  سيد  على  والسالم  والصالة  العاملين  رب  يوم  الحمد هلل  إلى  بإحسان  تبعهم  ومن  والتابعين  الصحابة  عن  هللا 

 الدين، وبعد:

حذر   كنت  اإلعجاز  فحقيقة  من  تحذر  شديدة  لهجة  لوجود  الدقيقة،  العلمية  املواضيع  هذه  مثل  في  الخوض  في  الحذر  كل  ا 

 ، وأنا معهم في تخوفهم، ولكن بعد االطالع الواسع على جانب من الدراسات في  " الرقمي"  العددي 
 

 عن وجود آثار  البناء العددي، فضال

با إلى اإلحصاء والجمع واالهتمام  التخ لعددنبوية تهدف  البحث،، مما رفع عني هذا     وف، فأقدمت على كتابة هذا 
 
ا بضوابط منضبط

   :تمثلت في

 السير وفق الرسم القرآني والقراءات املتواترة.   .1

 . ثنائية البناء العددي من غير تكلف وال تدليسوالعمل وفق الطرق العلمية الدقيقة في إحصاء  .2

 إظهار وجه اللطائف في ذلك العدد، الذي يعجز البشر عن االتيان بمثله. .3

 أن يكون البناء العددي في خدمة اإلعجاز البياني الذي ال يختلف اثنان في ثبوته. .4

 لباحثين في اإلعجاز العددي . االبتعاد عن العمليات الحسابية املعقدة والتقديرية التي ينتهجها قسم من ا  .5
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 :امللخص

إن الكثير من الباحثين والكتاب يتجنبون الخوض في هكذا مواضيع ويحذرون من االقتراب منها، ويعللون ذلك بتعاليل كأن  

 كل من يخوض فيها فهو يتبع الهوى والتخمين والشطط.  

)ف العدد  بنيت على  والعنكبوت  والذباب  البعوضة  آيات  في  املناسبات  من  جملة  يخدم  (،  2هناك  أن  العددي  للبناء  يمكن 

 اإلعجاز البياني. أو يعد وسيلة من وسائله التوضيحية بضوابط محكمة. 

 
 

ة معانيها وقّوة أسلوبها، فضال
ّ
تتمّيز ببالغة كلماتها ودق آياته  آية من  الكلمات فكّل  في تكرار   عن ذلك هنالك إحكام مذهل 

 حكيم. والحروف، وعالقات رقمية بين حروف وكلمات القرآن ال

 في كتاب واحد، وأن هللا عّز وجّل قد رّتب كلمات كتابه بتسلسل محّدد ال تغيير لهذا  و 
 
أن املصادفة ال يمكن أن تتكرر دائما

كلمات  كلمة من  لكل  أنه  تسلسلها. فكما  نحافظ على  بحيث  الكلمات  تعّبر عن هذه  التي  األرقام  دراسة  ينبغي  لذلك  التسلسل، 

ِزلة،
ْ
. القرآن الكريم َمن

 
ِزلة أيضا

ْ
  هناك لكل رقم َمن

 . عنكبوت ؛ذباب ؛بعوضة ؛البناء العددي  :فتاحيةكلمات املال
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 مشكلة الدراسة وأسئلتها:

إن الكثير من الباحثين  يتجنبون الخوض في هكذا مواضيع بل وينكرون على اآلخرين االقتراب منها، ويعللون ذلك بتعاليل وكأن   .1

العلمي الدقيق  فعملنا يعتمد على الجرد والكشف اإلحصائي  لعملنا،الذي يخوض فيها يتبع الهوى والتخمين... ولكن هذا مجانب 

 من االهتمام بالقرآن العظيم، وهو نوع من الدراسات  عن األعداد للكلمات مع املنا
 
سبات في القرآن الكريم فهو أمر يمثل جانبا

التفسيرية للكتاب املجيد، وعلم الحروف ونحوه من العلوم املتصلة بذلك، وحجية تلك العلوم هي بمقدار التنبيه واإليقاظ على  

الحجية في  بّد  فال  وتناسبها،  تناسقها  وكيفية  بالنص   املطالب،  االستدالل  إلى  كرجوعها  البرهاني،  االستدالل  في  اندراجها  من 

" موسوعة اإلعجاز القرآني، حوار هادئ  في اإلعجاز القرآني القطعي، أو الظهور االستعمالي الحجة، أو الدليل العقلي املعتبر 

 . "العددي

و  .2 الدراسات؟.  من  النوع  هذا  من  التخوف  لم  األسئلة:  من  الكثير  ترد  اآليات وهنا  هذه  في  العددي  البناء  ثنائية  استعمال  ملاذا 

ال في  التوافق  ولم هذا  و والحكمة منه؟.  والدالالت؟.  املعاني  اإلجابة عكثير من  تمت  وغيرها  األسئلة  البحث.نكل هذه  ثنايا  في   ها 

فنحن عندما نقدم هذه الحقائق الرقمية التي تثبت أن حروف القرآن وكلماته منظمة بنظام محكم، ونقول لهم: هل تستطيعون 

أن   القرآن ال يمكن  العددية املحكمة؟ عندها سوف يظهر عجزهم... وأن هذا  التناسقات  تتوافر فيه مثل هذه  تأتوا بكتاب  أن 

 يكون كالم بشر.

 أهداف الدراسة: 

 البناء العددي لثالث آيات تخص )البعوضة والذباب والعنكبوت(. ثنائية الحكمة والغاية من ط الضوء على تسلي .1

في   .2 البديع  القرآني  األسلوب  عن  العددي  ثنائية  الكشف  والعنكبوت(،  البناء  والذباب  )البعوضة  تخص  آيات  جاء لثالث  الذي 

 والذي يخدم البيان القرآني.  مقصودا ولم يأت صدفة.

 .وتبيانا لكل ش يء جاء هدى ورحمة وشفاء وهداية للعاملينالكريم إثبات أن هذا القرآن  .3

   أهمية الدراسة وفوائدها:

هو من عند هللا تعالى، وكل كلمة وكل جملة هي منضبطة بضابط رقمي وصوتي  الكريم  نثبت للمشككين أن كل حرف في القرآن   .1

 . ولغوي 

 أو بمثل سورة منه، ألن لغة األرقام هي لغة اإلقناع ليس فيها شك أو ارتياب. الكريم استحالة اإلتيان بمثل هذا القرآن  .2

 غير قابلة للتغيير أو التبديل.  الكريم الحقائق العددية في القرآن  .3

  ا لغير املسلمين.ا إقناعي  له طريق  مما يجعأنه سهل الترجمة وسهل الفهم من قبل كل البشر، على اختالف ألسنتهم ومعتقداتهم.  .4

 الدراسات السابقة:

تناولت   العددي حكم  هناك خواطر ومقاالت عامة  الثبوت واإل   البناء   بين 
 
في مواضع   املختلفةلألعداد  عن تطبيقات    نكار فضال

الكريم. القرآن  الكتابة    من  أكثرت في  التي  أهم األقالم  العددي  ومن  البناء  الكحيل  األستاذ عبد  في    اإللكتروني من خالل موقعه  الدائم 

 إباملعروف  
 

)مالمح البناء العددي    مقالته:أشهر  ومن    .مقاالته على موقع " موسوعة اإلعجاز العلمي في القرآن الكريم" عن  سمه، فضال

 . في القرآن الكريم( 

ومن املواقع التي اهتمت بموضوع اإلعجاز العددي موقع ملتقى التفسير من خالل املقالة املوسومة: )بحث مختصر في اإلعجاز 

اهتمام   أخذت  التي  الكريم(  القرآن  في  كبير  العددي  به من عدمه، ومن وقف موقا  االعتراف  في  الباحثين  قبل  الوسط.  ا من  والذي  ف 

 غلب عليه املانعون. 

ـــــ مما تعطي   ــــ بحسب علمي  ـ أحد  تتغير وال يدخلها االحتمال، لم يسبقني فيها  إظهار معطيات جديدة وثابتة ال  وفي دراستنا هذه 

 
 

 .اوضوح  و ا  وبيان   وبالغة النصوص القرآنية جماال

 خطة البحث: 

، وبيان داللة  واإلحصائي، بمتابعة النصوص الثالثة التي تخص )البعوضة والذبابة والعنكبوت(اتخذ الباحث املنهج االستقرائي  

ا على كتب التفسير، ومن ثم بيان ثنائية البناء العددي فيما يخص النصوص سواء ما يتعلق بالحروف أو األسماء أو  كل نص اعتماد  

 األفعال أو الجمل أو األساليب ... 

 وخاتمة وعلى النحو اآلتي:  باحثة مثالثو  وجاء البحث  في مقدمة

 وفيها نبذة عن الدراسة وأهميتها.   :املقدمة
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 املبحث األول: ثنائية  البناء العددي، في آية البعوضة.

 املبحث الثاني: ثنائية  البناء العددي، في آية الذباب. 

 املبحث الثالث: ثنائية  البناء العددي، في آية العنكبوت.

 تنبيه: 

العدد مضاعفات  من  املسائل  من  عرضنا  ما  أضعاف  واألسماء  2)  هناك  بالحروف  يتعلق  ما  سواء  الثالث،  اآليات  هذه  في   )

 (.2) واألفعال والجمل واألساليب ... فآثرت أن أكتفي بالعدد

 ثنائية البناء العددي في آية البعوضة : املبحث األول 

                                  قال تعالى:  النص:

                                  

 .(26: البقرة )   

 داللته:  

"سيقت هذه اآليات لبيان أن   :قال الزمخشري مكذب وكافر به،  ا، فكانوا بين مصدق ومؤمن به، وبين  النص ضرب للناس جميع  

مضروب   األشياء  من  املحقرات  تكون  أن  من  واستغربوه  الكفار  من  واملراء  العناد  وأهل  والسفهاء  الجهلة  استنكره  ليس  ما  املثل  بها  ا 

ب وإدناء  بموضع لالستنكار واالستغراب من قبل أن التمثيل إنما يصار إليه ملا فيه من كشف املعنى ورفع الحجاب عن الغرض املطلو 

املتمثل له عظيم   املشاهد. فإن كان  به مثله وإن كان حقير  املتوهم من  املتمثل  املتمثل به كذلك. ا كان  العظم والحقارة في    ا كان  فليس 

 إال أمر  
 
 ا تستدعيه حال املتمثل له وتستجره إلى نفسها فيعمل الضارب للمثل على حسب تلك القضية.املضروب به املثل إذا

ا أبلج كيف تمثل له بالضياء والنور وإلى الباطل ملا كان بضد صفته كيف تمثل له بالظلمة  ا جلي  إلى الحق ملا كان واضح  أال ترى  

وملا كانت حال اآللهة التي جعلها الكفار أندادا هلل تعالى ال حال أحقر منها وأقل ولذلك جعل بيت العنكبوت مثلها في الضعف والوهن، 

الذباب و  أقل من   أخس قدر  وجعلت 
 

البعوضة فالذي دونها مثال لها  استحى من ا، وضربت  للمتمثل   لم يستنكر ولم يستبدع ولم يقم 

قضية مضربه محتذ على مثال ما يحتكمه ويستدعيه ولبيان    تمثيلها بالبعوضة ألنه مصيب في تمثيله محق في قوله. سائق للمثل على

الع دل والتسوية والنظر في األمور بناظر العقل إذا سمعوا بمثل هذا التمثيل علموا أن املؤمنين الذين عادتهم اإلنصاف والعمل على 

 أنه الحق الذي ال تمر الشبهة بساحته والصواب الذي ال يرتع الخطأ حوله.

أن  الحق إال  الجهل على عقولهم وغصبهم على بصائرهم فال يتفطنون وال يلقون أذهانهم أو عرفوا أنه  وأن الكفار الذين غلبهم 

أن ينصفوا فإذا سمعوه عاندوا وكابروا وقضوا عليه بالبطالن وقابلوه باإلنكار وإن ذلك   حب الرياسة وهوى األلف والعادة ال يخليهم 

 سبب زيادة هدى املؤمنين وانهماك الفاسقين في غيهم وضاللهم.

ش األرض والحشرات والهوام وهذه أمثال والعجب منهم كيف أنكروا ذلك وما زال الناس يضربون األمثال بالبهائم والطيور وأحنا

العرب بين أيديهم مسيرة في حواضرهم وبواديهم قد تمثلوا فيها بأحقر األشياء فقالوا : " أجمع من ذرة وأجرأ من الذباب وأسمع من قراد 

البعوض البعوضة: أضعف من بعوضة وأعز من مخ  السوس، وقالوا في  وكلفتني مخ    وأصرد من جرادة وأضعف من فراشة وآكل من 

 البعوض... 

 ولقد ضربت األمثال في اإلنجيل باألشياء املحقرة كالزوان والنخالة وحبة الخردل والحصاة واألرضة والدود والزنابير. 

والتمثيل بهذه األشياء وبأحقر منها مما ال تغني استقامته وصحته على من به أدنى مسكة ولكن ديدن املحجوج املبهوت الذي ال 

املستقيم  يبقى له مت الواضح وإنكار  الحيلة بدفع  إعمال  والعجز عن  الحيرة  أن يرمي لفرط  إقناع  بأمارة وال  مسك بدليل وال متشبث 

 
 

 "  (، بال سنةفي تفسيره الكشافالزمخشري ) .والتعويل على املكابرة واملغالطة اذا لم يجد سوى ذلك معوال

 ثنائية البناء العددي في آية البعوضة: 

القرآني هناك  ف النص  في  مناسبة  من  الثنائية    الكريم   أكثر  إلى  القرآنيتشير  النص  مقصد  مع  واملتوافقة  ال    ،الكريم   املقصودة 

 طي النص رونق  يعمما صدفة، 
 

 تمثل باآلتي: ، و ابيان  و  ا وجماال
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ً

   البعوضة: لفظة  :أوال

اسم   البعوضة  لفظة  ظاهر  نجد   ا وضمير  ا 
 

فيا متصال جاء ذكرها  واالهتمامموضعين(  2)    للتأكيد  تعالى:،  قال   :           

                                        

: البقرة )                             

تعد من    .(26 البعوضة  الجناحينوإن  ذات  البعوضة قرني)(،  2)  رتبة  طويالن،  2وتستخدم  قرنان  وهما  والشّم،  للسمع  االستشعار   )

  .في وسط الرأس، ومكسّوان بالوبر الناعم عند اإلناث، ومكسّوان بالشعر عند الذكور ( 2)يتواجدان بين العينين 

( خصيتين، وتحتوي كل خصية على 2(، وقناة لكل مبيض، أّما جسم الذكر فيحتوي على )2يحتوي جسم األنثى على مبيضين )و 

 .( : تجويٍف فموي قصير، وبلعوم2ويحتوي الجهاز الهضمي على ) .ناٍة منوّيٍة، تحتوي على قاذٍف ق

 ا: التصريح بلفظ الجاللة هللا: ثانيً 

                      ( موضعين، قال تعالى: 2ا به في )نجد لفظ الجاللة )هللا( جاء مصرح  

                                        

 .(26: البقرة )                

األمثال،   بهذه  يطعن  من  على  وقتادة  للرد  الحسن  هللا فعن  رحمهما  ـــ    ــــــ  وضرب  ـ كتابه  في  والعنكبوت  الذباب  هللا  ذكر  ملا   "  :

في ــــــ رض ي هللا عنهما ــــ  عن ابن عباس  و للمشركين به املثل ضحكت اليهود، وقالوا: ما يشبه هذا كالم هللا فأنزل هللا عز وجل هذه اآلية".  

   -قوله  
 

وذكر كيد اآللهة   -ا  وإن يسلبهم الذباب شيئ    -املشركين، فقال  قال: وذلك أن هللا ذكر آلهة    -  إن هللا ال يستحيى أن يضرب مثال

القرآن أنزل من  والعنكبوت فيما  الذباب  ذكر هللا  أرأيتم حيث  فقالوا:  العنكبوت،  كبيت  ـــــ صلى هللا عليه    على محمد  الكريم   فجعله 

ـــ   ـــ اآلية  وسلم  ؟ فأنزل هللا هذه  بهذا  أي ش يء يصنع  ــ  الدينوري"  ،  ــ ــــ رحمه هللا  ــــالنيسابوري  ،  م1978  غريب القرآن،  ـ بال    ـــــ رحمه هللا 

 فصرح هللا تعالى باسمه للتأكيد والعناية باألمثال.  ."سنة

 
ً
 :  واملنافقين في قلوب الكفار والريب التي الشك ا: تنوع التوكيد إلزالة ثالث

إلى هللا تعالى،   القرآن  للرد على من يشك ويرتاب من صحة نسبة  التوكيد  )إّن(، وهو أصل  التوكيد  اآلية حرف  قد فنجد في بدء 

 (:  2جاء في موضعين )

تعالى:                                            قال 

                                  

   .(26: البقرة )   

 
 

بـ فضال التوكيد  )   عن وجود  في موضعين  تعالى:2ـ)أما(  قال  والعناية:  االهتمام  يدل على   )                 

                                 

    .(26: البقرة )                      

التوكيد بالقصر )النفي واالستثناء(، والقصر بتقديم ما حقه التأخير ) وما  ( من أساليب التوكيد بالقصر في ختام اآلية، 2ونجد )

 فاألصل: )يضل الفاسقين به(.   .(26: البقرة )              يضل به إال الفاسقين(، قال تعالى:

( في  النفي جاءت  تفيد  ال  التي  )ما(  تعالى:  ( موضعين:  2ونجد                           قال 

                                

   .(26: البقرة )                    
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في   إيقاعها  للداللة على  كانت  نكرة  بعد  جاء  وإذا  مبهم،  ش يء  ش يء، فهي  بمعنى  تامة  نكرة  النحاة  في عرف  تسمى  التي  هي  فـ)َما( 

 يترك ضرب األمثال بالبعوضة  اإلبهام، فاملعنى بعوضة أيا كانت هذه البعوضة صغيرة أو  
َ

كبيرة حقيرة أو خطيرة، فاهلل سبحانه وتعالى ال

 . في تفسيره ، بال سنة " ـــــ رحمه هللا ــــ " أبو زهرة .  أو ما دونها

ـــ" األندلس ي  ( على الحقير والكبير2ووقع هنا في قوله تعالى: )بعوضة فما فوقها(، فإنهما دليالن )  .ه " 1420،    ـــــ رحمه هللا ـ

 ا: أسلوب النفي: رابعً 

النفي قد جاء في موضعين ) أن  تعالى:2نجد  اقتناع بش يء ، قال  املخاطب من                 (، إلزالة ما في ذهن 

                                        

، )ال، ما(.  (26:  البقرة )                                  

 فاستعمل )ال(  
 

، والعنكبوت والنمل، فقال فيه املشركون ما لنفي االستحياء عن ضرب األمثلة، فقد ضرب هللا بالذباب والبعوضة مثال

 
 
 قالوا استخفاف

 
بهذه األشياء من خلق هللا، وجهال تعالى:  ا  تعالى، قال هللا  الحكمة هلل  بما فيها من                  

ــــ  ويقال: إن بعض الحكماء دخل على بعض امللوك، وقيل: إنه ابن السماك    .  (26:  البقرة )              ـــــ رحمه هللا 

ــــ رض ي هللا عنهـــ  ، فقال له هارون ـــــ رض ي هللا عنه ــ    دخل على هارون الرشيد : ما الفائدة في هذا الذباب، ولم خلقه هللا تعالى؟ . فقال ابن    ـ

 .  ، بال سنة"ـــــ رحمه هللا ـــ الكالباذي " قه ليذل به الجبابرة : خلـــــ رحمه هللا ــــ السماك

 وانتهت اآلية بالنفي الذي أبطل باالستثناء للتأكيد على أن هذه األمثال ما تضل إال الفاسقين.

 ا: تنوع األفعال والجمل: خامًس 

التحقق والثبوت واالستمرارية، فنجد   التي تدل على  املاضية واملضارعة،  األفعال  املاضية مبنية 2)نجد جملة من  األفعال  ( من 

          قال تعالى:: على الضم وجاءت جملة صلة املوصول السم املوصول )الذين( ال محل لها من اإلعراب

                                 

 .   (26: البقرة )                      

                       :قال تعالى    :( من األفعال الخمسة2ونجد )

                            

الطرف الثاني الذي فالطرف املؤمن يعلم أنه الحق فال يجادل بخالف    .  (26:  البقرة )             

 يجادل ويتقول.

 ( من األفعال املضارعة املرفوعة بالضم املقدر) يستحي، يهدي( فاعله يعود هلل تعالى.2ونجد )

 ( من األفعال املضارعة بالضم الظاهر) يضل( ، فاعله يعود إلى هللا تعالى.  2ونجد )

 عله يعود إلى هللا تعالى.( من األفعال ظهرت عليهما الفتحة ) يضرَب ، أراَد( فا2ونجد )

تعالى:  ( مرتين:2الجملة )يضّل به( جاءت )                                قال 

                                      

 . (26: البقرة )            

 :التكذيب  و أالتصديق ثنائية ا: األمثال بين سادًس 

 
 
 ( موضعين: 2( قد وردت في )فنجد لفظة )مثال

                                   قال تعالى:

                                

 . (26: البقرة )
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 ( مرتين:2ا( قد جاءت )ونجد لفظة )كثير  

                                      قال تعالى:

                                

 . (26: البقرة )
 ( مرتين:2ونجد لفظة )الذين( قد جاءت )

                                      قال تعالى:

                                

 . (26: البقرة )
 ( من املعرف بال: 2)ونجد 

تعالى:                                           قال 

                                          

 .(26: البقرة )   

، الجرجانيرحم هللا تعالى إمام البالغة والواضع األول لعلمي املعاني والبيان نجد أن هذا اإلحصاء قد أعطى النص بهاء وفخامة،  تعليق:

التمثيل إذا جاء في أعقاب املعاني، أو برزت هي باختصار في معرضه، ونقلت عن صورها إذ قال: " واعلم أن مما اتفق العقالء عليه أن  

ودعا   لها،  النفوس  تحريك  في  قواها  وضاعف  نارها،  من  وشب  أقدارها،  من  ورفع  منقبة،  وأكسبها  أبهة،  كساها  صورته  إلى  األصلية 

وكلف   صبابة  األفئدة  أقاص ي  من  لها  واستثار  إليها،  الالقلوب  وقسر  وشغف  ا،  محبة  تعطيها  أن  على  مدح  طبائع  كان  فإن  أبهى  ا،  كان  ا 

وأفخم، وأنبل في النفوس وأعظم، وأهز للعطف، وأسرع لإللف، وأجلب للفرح، وأغلب على املمتدح، وأوجب شفاعة للمادح، وأقض ى 

القلوب وأجدر،  وإن كا بأن تعلقه  األلسن وأذكر، وأولى  املواهب واملنائح، وأسير على  ألذع، ن ذم  له بغرر  أوجع، وميسمه  ا كان مسه 

ا كان شأوه أبعد، وشرفه أجد،  ا كان برهانه أنور، وسلطانه أقهر، وبيانه أبهر، وإن كان افتخار  ووقعه أشد، وحده أحد،  وإن كان حجاج  

اعتذار   ألد،  وإن كان  أفل، وفولسانه  الغضب  أقرب، وللقلوب أخلب، وللسخائم أسل، ولغرب  القبول  إلى  أنفث، ا كان  العقود  ي عقد 

 
 
ا كان أشفى للصدر، وأدعى إلى الفكر، وأبلغ في التنبيه والزجر، وأجدر بأن يجلي الغيابة، وعلى حسن الرجوع أبعث "، " وإن كان وعظ

ـــ القلموني الحسيني"  ويبصر الغاية، ويبرئ العليل، ويشفي الغليل  إلخ ـــ رحمه هللا ـ  . " 1990، ن   ــ

 ثنائية البناء العددي في آية الذباب : الثانياملبحث 

                                   قال تعالى:    النص:

 ( 73)الحج:                      

 داللته: 

     إنه النداء العام، والنفير البعيد الصدى:ال يختلف هذا النص عما سبقه إال في ذكر حشرة أخرى من مخلوقات هللا،  

                                       

 ( 73)الحج:                 

      فإذا تجمع الناس على النداء أعلنوا أنهم أمام مثل عام يضرب، ال حالة خاصة وال مناسبة حاضرة: 

                         .. هذا املثل يضع قاعدة، ويقرر حقيقة :.  (73)الحج:      

 ( 73)الحج:                      

دون هللا،   من  بها  تستنصرون  وأوضاع،  وقيم  أشخاص  ومن  وأوثان،  أصنام  من  مدعاة.  آلهة  من  هللا  دون  من  تدعون  من  كل 

... هذا املثل يضع قاعدة، ويقرر    ( 73)الحج:             وتستعينون بقوتها وتطلبون منها النصر والجاه.. كلهم  
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  -والذباب صغير حقير ولكن هؤالء الذين يدعونهم آلهة ال يقدرون..  .(73)الحج:                حقيقة :

على خلق هذا الذباب الصغير الحقير! وخلق الذباب مستحيل كخلق الجمل والفيل. ألن الذباب يحتوي على    -ولو اجتمعوا وتساندوا 

 ذلك السر املعجز سر الحياة.

فيستوي في استحالة خلقه مع الجمل والفيل.. ولكن األسلوب القرآني املعجز يختار الذباب الصغير الحقير ألن العجز عن خلقه 

بدائع   وهذا من  التعبير.  في  بالحقيقة  يخل هذا  أن  دون  والفيل!  الجمل  خلق  العجز عن  يلقيه  أكثر مما  الضعف  ظل  الحس  في  يلقي 

... هذا املثل    (73)الحج:          خطو خطوة أوسع في إبراز الضعف املزري:  األسلوب القرآني العجيب! ثم ي

: حقيقة  ويقرر  قاعدة،  تملك    (73)الحج:                      يضع  ال  املدعاة  واآللهة 

ا! وكم من عزيز يسلبه الذباب من الناس فال يملكون ا أو أشخاص  ا أو أوثان  استنقاذ ش يء من الذباب حين يسلبها إياه، سواء كانت أصنام  

أغلى   األمراض ويسلب  الوقت ذاته يحمل أخطر  بالذات وهو ضعيف حقير. وهو في  الذباب  اختير  العيون  رده. وقد  النفائس: يسلب 

والجوارح، وقد يسلب الحياة واألرواح.. إنه يحمل ميكروب السل والتيفود والدوسنتاريا والرمد.. ويسلب ما ال سبيل إلى استنقاذه وهو  

 الضعيف الحقير!. 

السباع شيئا ال يستنقذ وإن تسلبهم  املعجز.. ولو قال:  القرآني  ... ألوحى وهذه حقيقة أخرى كذلك يستخدمها األسلوب  منها  وه 

ذلك بالقوة بدل الضعف. والسباع ال تسلب شيئا أعظم مما يسلبه الذباب! ولكنه األسلوب القرآني العجيب! ويختم ذلك املثل املصور  

التعقيب:   بهذا  املشاعر  .  ( 73)الحج:              املوحي  إلى  به  أوحى  وما  من ظالل،  املثل  ألقاه  ما  ليقرر   .

ـــ الشاربي  "  والقلوب! وفي أنسب الظروف.. واملشاعر تفيض بالزراية واالحتقار لضعف اآللهة املدعاة يندد بسوء تقديرهم     ـــــ رحمه هللا 

 . ه " 1412، ن في ظالله 

ــالقرطبي  " وجل ما يعبد من دونه مثال: املعنى ضرب هللا عز  -رحمه هللا-ـقال النحاس  . وقوله:   م" 1964  -هـ 1384، ن  ـــــ رحمه هللا ـ

فاستمعوا له أي تدبروه حق تدبره، ألن نفس السماع ال ينفع، وإنما ينفع التدبر. واعلم أن الذباب ملا كان في غاية الضعف احتج هللا  

ا ولو اجتمعوا له،  فكأنه سبحانه قال: إن هذه األصنام وإن دون هللا لن يخلقوا ذباب  إن الذين تدعون من   تعالى به على إبطال قولهم ...

 . ه" 1420، ن    ـــــ رحمه هللا ـــ الرازي " ا اجتمعت لن تقدر على خلق ذبابة على ضعفها، فكيف يليق بالعاقل جعلها معبود  

 ثنائية البناء العددي في آية الذباب: 

 
ً

 الذباب:  حشرة : أوال

 ( حرفيين اثنين)حج( بدون ال التعريف. 2نجد أن آية الذباب وردت في سورة  الحج ، وهي تتكون من )

اثنين: في موضعين  )ذباب(  التصريح بكلمة                                وجاء 

 . (73)الحج:                     

             ونجد التلميح عن الذباب بالضمير للغائب مجرورا بحرف الجر جاء في موضعين:  

                                       

 ( 73)الحج:        

 ( هما الذكر واألنثى. 2ونجد أن النص ذكر الذباب، ويشمل صنفين )

 . ملساعدتها على تحديد أماكن وجود الطعام، كما يساعدها على الشم ( قرني استشعار 2يتكون جسم الذبابة من )

( 
 
ي معظم مساحة رأسها ، وتمتاز  2تمتلك الذبابة زوجا

ّ
( من العيون كبيرة الحجم، وهي كبيرة بالنسبة لجسمها، لدرجة أّنها تغط

 .بقدرٍة عاليٍة على اإلبصار

 ا: تنوع األفعال واألساليب:ثانيً 

          اثنين مضارعين حذفت النون منهم، يدالن على زمن املستقبل: قال تعالى:فنجد  فعلين  

                                 

 . (73)الحج:        
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( تعالى:2ومضارعين مجزومين  اثنين: قال   )                           

)الحج:                                    

73). 

          قال تعالى: ،ا بحرف الضاد يدالن على الوقوع والثبوت( فعليين ماضيين بنيا على الفتح وبدء  2نجد )

                                     

 . (73)الحج:           

 
ً
 ا: تنوع أساليب النفي: ثالث

)لن( التي تنفي املستقبل نفيا ال يتحقق ما بعده وال يقع ، والضمني بـ )لو( فهو  الظاهر بـ( من أساليب النفي 2فقد جاء في النص )

   حرف امتناع المتناع يفيد الشرط غير الجازم، والذي يفيد عدم حصول االجتماع لعدم قدرتهم على خلق الذباب: قال تعالى:  

                          

 .( 73)الحج:               

 ا: تعدد حروف الجر: )الالم ، من(: رابعً  

األول االستماع للمثل ، والثاني )له( االجتماع لخلق الذباب: قال تعالى:2)الالم( )  ( مرتين الذي يفيد التعليل والسببية ، فـ )له( 
                              

 . (73)الحج:                 

                     ( موضعين: قال تعالى:2)من( فقد جاء في )

)الحج:                                  

73). 

 ا: تنوع أساليب الطلب:خامًس 

                ( من أساليب الطلب ، النداء )يا( ، واألمر : قال تعالى:2فقد جاء في النص )

                                      

 .(73)الحج:      

 ا: تنوع أساليب الشرط: سادًس 

          قال تعالى:  : ( غير الجازم بـ )لو( والجازم بـ )إن(  2فقد جاء أسلوب الشرط بحرفين )

                                     

 . (73)الحج:        

 أساليب التوكيد: ا: تنوع سابعً 

 ( من أساليب التوكيد هما : " ياأيها الناس" 2فقد جاء في النص )

ا؛ فكأنك كررت " يا " مرتين، وصار االسم تنبيها "ـــــ رحمه هللا ــــ قال سيبويه   1408)سيبويه ، ن   : "األلف والهاء لحقت " أّي " توكيد 

 من املبالغة؛    بـ"  الكريم : " كرر النداء في القرآن  ري وقال الزمخش  .م (  1988  -هـ  
 
 من التأكيد، وأسبابا

 
يا أيها " دون غيره؛ ألن فيه أوجها

التأكيد "يا" من  املبالغة    منها: ما في  التوضيح، واملقام يناسبه  إلى  "أّي"  اإلبهام في  التدرُّج من  التنبيه، وما في  ، والتنبيه، وما في "ها" من 

 .بال سنة "ـالزمخشري ، " ، "  والتأكيد"

آيتي البعوضة والعنكبوت ، والتوكيد كما يكون إلزالة الشك ونفي اإلنكار مع السامع كذلك يكون والثاني )إن( التي استعملت في 

لصدق الرغبة ووفور النشاط من املتكلم ونيل الرواج والقبول من السامع، ويتفاوت التأكيد بحسب قوة اإلنكار وضعفه. وإنما دخلت  
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للتوكيد عوض   الكالم  إّن" على  تام مع حصو "  الجملة وفي ذلك اختصار  التوكيدا عن تكرير  الغرض من  ـــ" الكفوي    ل  ، ن   ـــــ رحمه هللا 

ـــ نسبة الخبر لالسم   .م "1998  -هـ  1419 النسبة  إّن " هنا أفادت التحقيق وتوكيد  إذ تفيد تثبيته في الذهن وتقويته، ونفي الشك    -و" 

ــ ــ" األنصاري  عنه، واإلنكار له  .بال سنة "ـــــ رحمه هللا ـــ عيد  م ، 1979هـ  1399، ن   ـــ رحمه هللا ـ

 
ً
 ا: تنوع حروف املعاني:ثامن

( النص  استعمل  تعالى:2فقد  قال  القرآني:  النص  لتناسب غرض  الواو(،  )الفاء،  العطف          ( من حروف 

                                       

 . (73)الحج:           

                       وردت النون املشددة )الغنة( في موضعين اثنين:  

                                    

 .(73)الحج: 

اثنين) موضعين  في  االسم  مع  امليم  حرف  اثنين)2ورد  موضعين  في  املاض ي  الفعل  ومع   ،} وُب 
ُ
ل
ْ
ط
َ ْ
، َامل ٌل 

َ
َمث  {  )2  { اْسَتِمُعوا، (، 

َ
ف

 (} ِمن، ِمْنُه {.2اْجَتَمُعوا{، ومع الحرف في موضعين اثنين)

ْبُهُم (، وجاءت مع حرفين  2( ) له(، وجاءت مع فعلين مضارعين اثنين)2جاءت الالم حرف جر في موضعين اثنين )
ُ
ُقوا، َيْسل

ُ
( )َيْخل

 ( يفيدان النفي) لن، لو(  . 2) اثنين

   ا: تنوع الضمائر:تاسعً 

 ( ، ) الواو، الهاء(:2في النص استعمال من الضمائر ) نجد

تعالى:                                      قال 

 . (73)الحج:                     

 
 

متصال )الهاء(  النص  في  جاء  )فقد  بالفعل  تعالى:2  قال  مرتين:   )                  

                                      

 . (73)الحج:    

 ا: التمثيل لبيان ضعف الطالب واملطلوب:عاشرً 

           ( باسم صريح وآخر بضمير: قال تعالى:2فقد جاء في النص بكلمة )مثل( في موضعين )

                                

 . (73)الحج:        

 العددي في آية العنكبوت ثنائية البناء : املبحث الثالث

تعالى: قال                                  النص: 

 . (41:العنكبوت)           

 داللته:  

  :تعالى كان الجهلة والسفهاء من قريش يقولون: إّن رّب محمد يضرب املثل بالذباب والعنكبوت، ويضحكون من ذلك، فلذلك قال

إنما هي    .(43:  العنكبوت)              األمثال والتشبيهات  إال هم، ألّن  أي ال يعقل صحتها وحسنها وفائدتها 

الطرق إلى املعاني املحتجبة في األستار حتى تبرزها وتكشف عنها وتصّورها لألفهام، كما صّور هذا التشبيه الفرق بين حال املشرك وحال  

 املوحد.

 
 

 ا في دينهم وتولوه من دون هللا، بما هو مثل عند الناس في الوهن وضعف القّوة ...  د   ومعتموالغرض تشبيه ما اتخذوه متكال
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ووجه آخر: وهو أنه إذا صّح تشبيه ما اعتمدوه في دينهم ببيت العنكبوت، وقد صح أن أوهن البيوت بيت العنكبوت، فقد تبين  

الكالم بعد   أو أخرج  لو كانوا يعلمون.  األديان  أوهن  أوهن ما يعتمد عليه في أن دينهم  املجاز، فكأنه قال: وإن  التشبيه مخرج  تصحيح 

  الدين عبادة األوثان لو كانوا يعلمون. ولقائل أن يقول: مثل املشرك الذي يعبد الوثن بالقياس إلى املؤمن الذي يعبد هللا، مثل عنكبوت 

ا بيت العنكبوت،  ا بيت  وكما أن أوهن البيوت إذا استقريتها بيت  ا بآجر وجص أو ينحته من صخر،  ا، باإلضافة إلى رجل يبنى بيت  يتخذ بيت  

 .  بال سنة " ، " الزمخشري   ا عبادة األوثان لو كانوا يعلمون ا دين  كذلك أضعف األديان إذا استقريتها دين  

الذي  هو  تعالى  ألنه  جهل،  هذا  قلنا  تعالى،  باهلل  يليق  ال  الحقيرة  األشياء  بهذه  األمثال  قولهم: ضرب  والكبير   أما  الصغير  خلق 

الصغير، وإذا كان  الكبير والعظيم أصعب من  الصغير أخف عليه من  وحكمه في كل ما خلق وبرأ عام ألنه قد أحكم جميعه، وليس 

ب الكل بمنزلة واحدة لم يكن الكبير أولى أن يضربه مثال لعباده من الصغير بل املعتبر فيه ما يليق بالقصة، فإذا كان األليق بها الذبا

والعنكبوت يضرب املثل بهما ال بالفيل والجمل، فإذا أراد تعالى أن يقبح عبادتهم األصنام وعدولهم عن عبادة الرحمن صلح أن يضرب  

املثل بالذباب، ليبين أن قدر مضرتها ال يندفع بهذه األصنام، ويضرب املثل لبيت العنكبوت ليبين أن عبادتها أوهن وأضعف من ذلك  

 . ه" 1420الرازي ، " ن   "  ما كان املضروب به املثل أضعف كان املثل أقوى وأوضحوفي مثل ذلك كل 

 ثنائية البناء العددي في آية العنكبوت: 

 
ً

   : بيت العنكبوت: أوال

 : (2)يتكون جسم العنكبوت من جزأين أساسيين

 رأس صدري مكون من الرأس امللتحم مع الصدر. .1

ى السويقةالبطن. وكل من الجزأين له زوائد.  .2 سمَّ
ُ
 .ويرتبط الرأس الصدري مع البطن بخاصرة دقيقة ت

بية له زوج    .أو أربع أو ست عيون   (2)  توجد أنواع من العناكب لها عينان
َّ
ال

ُ
من الزوائد يستخدمها العنكبوت في    ( 2)والقرون الك

 اإلمساك بالفريسة، ثم يقوم بقتلها. 

( صريحة  وردت   " العنكبوت    " لفظة  تعالى:2نجد  قال  مرتين:   )                  

 . (41:العنكبوت)                      

( تعالى:2نجد موضعين  العنكبوت قد جر باإلضافة: قال  للفظة   )                   

 . (41:العنكبوت)                      

( العنكبوت  لفظة  تعالى:2نجد  قال  بال:  معرفة   )                    

 . (41:العنكبوت)                     

مفرد    " بيت   " لفظة  )نجد  صريحة  وردت  تعالى:2ا  قال  مرتين:   )                  

 . (41:العنكبوت)                      

  ا: تنوع األفعال والحروف:ثانيً 

الفعل   قد  اتخذ"  نجد   "( في  موضعين:  2جاء  تعالى(                      :قال 

 . (41:العنكبوت)                      

"اتخذت" و   " اتخذوا   ": قوله  في  املاض ي  بالفعل  لتكرار    املضارعالفعل    دون   والتعبير  املقام  يقتضيه  الذي  "تتخذ"  "يتخذوا"، 

باملعنى علم   العلم  للنفس داللة  يعطي  املاض ي  الفعل  الساعة، ألن  تقوم  أن  إلى  زمان  في كل  يقيني  الفعل  تحقق  ا  فيتأكد  فيه  ا ال شك 

أولياء في كونها ُجبلت منذ األزل على الفساد  وكذا التعبير باملاض ي فيه تعريض بخبث تلك النفوس التي اتخذت من دون هللا  . املعنى فيها

 . واإلفساد والخبث والخبائث والظلم والعدوان

 2جاء الضمير الواو مع الفعل في )
 

           :قال تعالى،  ( موضعين اثنين. وفي املوضعين يعربان فاعال

                                

 .(41:العنكبوت)
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الجر   حروف  )نجد  صريحة  وردت  واألصلية  تعالى: 2الزائدة  قال  مرتين:   )                 

 . (41:العنكبوت)                         

( جملتين  بين  ربط  قد  الواو  العطف  حرف  تعالى2نجد  قال   :  )  :                 

 . (41:العنكبوت)                      

 
ً
 النفي: ا: تنوع أساليب ثالث

الظاهر بـ)دون( بمعنى غير التي تنفي النفي ، والضمني بـ )لو( فهو حرف امتناع المتناع    ( من أساليب النفي2فقد جاء في النص )

الجازم الشرط غير  تعالى:  :يفيد                              قال 

 .(41:العنكبوت)               

 التوكيد: تنوع أساليب  ا:رابعً 

النص ) تعالى:2فقد جاء في  : قال  الزائدة )الكاف( ، وبالحروف )إن(  بالحروف  التوكيد   : التوكيد  أساليب        ( من 

                                  

 . (41:العنكبوت)   

بالحروف:   توكيدين  النص  في                         ونجد 

 . (41:العنكبوت)                 

( زائديين  بحرفين  توكيدين                          (:  2نجد 

 . (41:العنكبوت)                 

 ا: التمثيل لبيان ضعف بيت العنكبوت واألصنام:خامًس 

)مثل(   بكلمة  النص  في  التصريح  جاء  واالهتمام  فقد  )للتأكيد  موضعين  تعالى:2في  قال   :  )              

                              

 .(41:العنكبوت)

 : والتوصيات الخاتمة

 أفرز البحث األمور اآلتية: 

الحشرات   • والعنكبوت، ألن هذه  والذباب  البعوضة  اختيار  بأن قد  تم  تحداهم  الكريم، ألنه  القرآن  في  كثيرا  املشركين  أزعجت 

هللا   دون  من  وعبدوا  احتقروها  التي  املخلوقات  هذه  أمام  ضعفاء  فهم  خلق،  الذي  مثل  هوتعالى  يخلقوا  هذه    ما  من  أضعف 

 .املخلوقات

 في كتاب واحد، إال إذا كان م •
 
ف هذا الكتاب قد رّتب كتابه بطريقة املنطق العلمي يفرض بأن املصادفة ال يمكن أن تتكرر دائما ِ

ّ
ؤل

 تغيير هذا التسلسل. 
 
 محددة. وإن هللا عّز وجّل قد رّتب كلمات كتابه بتسلسل محّدد، وال يجوز أبدا

ثنائية   • الهائل من مواضع  الكم  يهذا  الثالث  اآليات  في  العددي  مقصود  البناء  األمر  أن هذا  فيها،  ومراد،  ؤكد حقيقة ال جدال 

 . واالحتمالية صدفةاب البمن وليس لحكم وغايات تتعلق باإلعجاز، 

املهناك   • لها.الكثير من  الثالث، في غاياتها وأسلوبها، مما يدلل على وحدة املصدر  اآليات  بين  الكريم   وافقات  القرآن  وأن حروف 

 يخدم اإلعجاز البياني.  وكلماته منظمة بنظام محكم.

 في عاملنا اليوم أن الحقائق العددية في ا  •
 
لقرآن الكريم غير قابلة للتغيير أو التبديل، ولذلك فإن البناء العددي قد يكون أكثر تأثيرا

 الرقمية.  التقنياتوالسيما أننا نعيش عصر 
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الناس   • نجد  الحشرات عندما ضربت  بين  أن هذه  الشرك"،  كانوا  أو  "اإليمان  طريق و ثنائية  " ال  املكذب  أو  املصدق   "   ثالث   بين 

 .في النصوص الثالث ( ليتناسب مع الحدث2بعدهما. لذا وجدنا االهتمام بالرقم )

العدد) • أن تدرس مضاعفات  بالحروف واألسماء واألفعال والجمل واألساليب2الوصية  يتعلق  الثالث، سواء ما  اآليات  . ( في هذه 

 .قرآنيخدمة البناء العددي لإلعجاز البياني الوأن نثبت في مثل هكذا دراسات 

 :واملراجع املصادر 

 .208، ص:  1، جبيروت -الناشر: دار الفكر ،املحقق: صدقي محمد جميل .البحر املحيط في التفسير (.ه1420. )ناألندلس ي،   .1

ن .2 مالك  (. 1979)  .األنصاري،  ابن  ألفية  إلى  املسالك  الحميد  .أوضح  عبد  الدين  محيي  محمد  الجيل  ،تحقيق  دار    ، الناشر 

 . 314، ص:  1، جبيروت

القرآن  )د.ت(.  الدينوري  .3 )املتوفى:    .غريب  الدينوري  قتيبة  بن  مسلم  بن  هللا  عبد  محمد  أبو  أحمد هـ276املؤلف:  املحقق:   ،)
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 . 363:ص، 2ج ،  251

بيروت،  –دار النشر: دار إحياء التراث العربي  .الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون األقاويل في وجوه التأويل )د.ت(. الزمخشري  .5
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 .176، ص:  1دار النشر: دار الفكر العربي، ج .زهرة التفاسير )د.ت(. أبو زهرة   .6
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Abstract: Many researchers avoid delving into such topics and warn against approaching them, and they 
justify this with explanations as if the one who delves into them follows whims, guesswork, and 
exaggerations. There are several occasions in the verses of the mosquito, the fly and the spider that are 
based on the number (2), and each of its verses is distinguished by the eloquence of its words, the accuracy 
of its meanings and the strength of its style, in addition to that, there is an amazing accuracy in the 
repetition of words and letters! ...The Qur’anic numerical structure is the numerical relations between the 
letters, words, verses and surahs of the wise Qur’an, which God placed in His Book, to be tangible, material 
proof for those materialists, that the Noble Qur’an is the Book of God Almighty. And that coincidence cannot 
always be repeated in a book. One, and that God Almighty has arranged the words of his book in a specific 
sequence that does not change this sequence, so it is necessary to study the numbers that express these 
words so that we preserve their sequence. 
The following topics are in three sections: the duality of the numerical structure, in the verse of the 
mosquito, the duality of the numerical structure, in the verse of the flies, the duality of the structure 
Numerical, in the verse of the spider.  

Keywords: numerical construction; mosquito; flies; spider. 
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