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 استهالٌل
 قال تعالى:

  ِكَتاٌب َأنَزْلَناُه ِإَلْيَك ُمَباَرٌك
لَِّيدَّبَُّروا آَياِتِه َوِلَيَتَذكََّر ُأْوُلوا 

 . اْلَأْلَباِب 
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ْاءْ دْ إهْ 

 
ف وقذَ    ِمن اللِ ى وَ نياني على تقْ أسَّس بُ إلى َمْن  َبْحثَ ُأهدي هذا ال       
 لِ ِم ُسلَّمًا أهَّلني لنيْ لْ لعِ اَصْرِح  لي على  بَنى، و ورسوِلِه في قلبي  اللِ  ةَ محبَّ 
دي سي   وهو أال،  هِ رعايتِ  بِ ُلني بثوْ ُيزم   وما يزالُ ،  لميةِ العِ  رجةِ الدَّ هذه 

،  هِ لومِ عُ  والمسلمين ببحرِ  نا اللُ عَ نفَ ي ، رِ ضَ ين الحَ ي جادَ النب   لشيخ جارُ ا
 في  ضلَ لهما الفَ  كان نْ ى مَ إل هِ بعدِ  نْ مِ  ثم يأتي اإلهداءُ ،  هِ بركاتِ  وفيضِ 
  أنْ  اللَ  أسألُ  ياوهما والد،  لوِمهِ عُ  ينِ عِ من مَ  هلِ حفيزي للنَ ي به وتَ اجتماعِ 
ي م  ألُ  هِ ن ختامِ سْ وحُ  هِ عافيتِ  يدُ  تمتدَّ وأن ،  ومثوىً  لباً متقَّ  ألبي الجنةَ  يجعلَ 

وتقويِة  هِ رِ شعائِ  يمِ تعظِ على  لَ مِ وعَ  اإلسالمِ  بدينِ  من دانَ  لكل   هِ كما ُأهديِ ، 
   ُحجِتِه .     

                
 
 
 
 
 
 
 
 
ْ

ْ
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ْوعْ كْ شْ  ْفانرْ ر 

ْ
َوإِْذ َتأَذََّن َربُُّكْم  نزيله : )حكم تالحمُد والشكُر لمستِحِق الثناء القائل في مُ     

 والعلوم اإلسالمية ة القرآن الكريملجامع الشكرُ  ، ثمَّ  (1)( َلئِن َشكَرُْتْم لأَِزيَدنَُّكمْ 
، ومنحتني الدرجات  هُ بَ طلَ لي  ، وهيأتْ مجالس علمها  لي في التي أفسحتْ 

ة ، ويأتي في بقعتها الطاهر مضيئًة العلمية التي تشهد على بزوغ شمس العلم 
وهب نفسه من بعد ذلك لفضيلة الدكتور الجزولي األمير الجزولي الذي  الشكرُ 

ولم يزل لسانه رطبًا بتوجيهاته ونصائحه التي كانت خير لعلم وطالبه لخدمة ا
 َيْشُكرُ  ال) :  وشكري يجيء امتثااًل لقول النبي ، إتمام هذا البحث عيٍن لي في مُ 

ما فتئْت تقف ألم محمد شريف التي  ، ويمتد الشكرُ  (2)( النَّاَس   َيْشُكرُ  ال َمنْ  اللَّهَ 
بُحسن على طرد الكسل والفتور  سحائب تشجيعها ، وتعملُ إلّي ، وتسوق  بجنبي

أو ، أو بفكره ، ويتوالى شكري لكل من أسهم معي بماله وروعة تنظيمها ، تدبيرها 
، وفي دي لفظًا يترجمها لَ لمعاني الشكر التي في خَ  أو بإرشاده فليتَ  صحهبنُ 

 الختام فالشكُر لل من قبُل ومن بعُد .
 
 
 

 ـــــــــــــ
. 7( سورة إبراهيم اآلية : 1)  
 تحقيق محمد محيدار الفكر ، بيروت ، ،  كتاب األدب ، باب في شكر المعروفسنن أبي داود ، ( 2)

 كتاب البر والصلة  مذي ،، وانظر سنن التر  1111حديث رقم  171ص 2الدين عبد الحميد ، ج    
 محمد شاكر  تحقيق أحمددار إحياء التراث العربي ، بيروت ، باب الشكر لمن أحسن إليك ،    
  ، وقال أبو عيسى الترمذي حسن صحيح .1391حديث رقم  333ص 1وآخرون ، ج   
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 من فيه ، باجَ عَ  كتاباً  عبده على وأنزل ، سببا شئ لكل جعل الذي لل الحمدُ      
 جماً عَ  الخليقة أشرف محمد سيدنا على والسالم والصالة ، باونَ  حكمة شئ كل
 . جباالنُ  السادة وأصحابه آله وعلى ، باسَ ونَ  باً سَ حَ  وأزكاهم ، بارَ وعَ 

  وبعد
 الكتب خاتم هوو  ، القيامة يوم إلى باقية خالدة معجزة وه الكريم القرآن فإنَّ      

 خالدة كمعجزة جاء ، دمحدَّ  زمن وال،  إعجازه في نمعيَّ  عصر له ليس السماوية
عجازاً  قبلنا عاشوا لمن إعجازاً  ، العصور لكل باقية عجازاً ،  هذا لعصرنا وا   لمن وا 

 أشرف للقرآن التفسير علم كان المَّ و  ، فيها وما الدنيا تنتهي حتى بعدنا سيأتون
 من تنزيالً  لكونه ، مبانيه وفهم معانيه بتحقيق وأحقها وأهمها اإلطالق على العلوم
 يحتاجونه ما لكل وتفصيالً  شيء لكل وتبياناً  للعباد ورحمة هدىً  أنزله حميد حكيم
 وطائفة بعضه فهم أنّ  القرآن علم خاصة من وكان ، وأخراهم ودنياهم دينهم في
 تقرير على يدور آخره إلى أوله من القرآن ألن ، جميعه فهم على يعين منه

 هويوج   ، الصحيحة والعقائد الحسنة واألحكام والشرائع والحقائق النافعة األصول
 بديهاويُ  األمور هذه تقرير عيدويُ  ، شر كل من رهمويحذ   خير كل إلى العباد

 والحسن واإلحكام والسهولة سراليُ  غاية في مناسبة وتصاريف عةمتنو  بأساليب
ني أنصرف بالتفكير ، فاجتماع كل هذه الخصائص جعل عليه مزيد ال الذي

 صنف ما كل ومع، علم التفسير واإلعتناء به لشرفه وفضل معرفته للبحث في 
 جياً لُ  بحراً  يزال ال التفسير علم فإن العزيز لكتابا خدمةل فيه رواوتبحَّ  وألفوا العلماء
 الدرر منه ليستخرج أعماقه في يغوص من إلى يحتاج والنفائس بالدرر زاخراً 

 طرياً  غضاً  يزال ال فإنه التفسير علم إال واحترق هلك علم وكل،  الثمينة والآللئ
 من واالستفادة الدفينة كنوزه الستخراج وتمحيص ودراسة وتنقيب بحث إلى يحتاج
  . الثمينة أحكامه
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ُيؤتِي اْلِحكَْمَة َمن يََشاُء َوَمن  ) التفسير فضائل كثيرة قال تعالى :ولعلم      

 يعنيالحكمة :  قال عباس ابن عن (1) (ُيْؤَت اْلِحكَْمَة َفَقْد ُأوتَِي َخيْراً كَثِيراً 
 وحالله،  رهومؤخَّ  مهومقدَّ ،  ومتشابهه مهحكَ ومُ ،  ومنسوخه ناسخه بالقرآن المعرفة
 رالبَ  قرأه قد فإنه تفسيره يعني القرآن الحكمة : عنه أيضاً  وروى وأمثاله،  وحرامه
 . (2)والفاجر

 تفسيره يعلمون ال وهم القرآن ونيقرأ الذين ثلُ مَ :  (3) معاوية بن إياسوقال     
 وال،  روعة فتداخلهم مصباح عندهم وليس ليالً  مهِ كِ لِ مَ  من كتاب جاءهم قوم ثلِ كمَ 

 بمصباح جاءهم رجل ثلِ كمَ  التفسير يعرف الذي ثلُ ومَ ،  تابالك في ما يدرون
 . (1)  الكتاب في ما وافقرأ

 أهمية البحث :
ل على الرحمة المهداة والنعمة كالم الل المنزَ تعلقه بل تأتي أهمية البحث     

لوم مكانًة وأعالها من أجل  الع ، لذا كان تفسير القرآن المسداة سيدنا محمد 
ي علينا من معانيه فِ طلبًا لمعرفة ما التبس علينا من ألفاظه وما خَ  تجهتُ ، فا شأناً 

 األمانة ، وما اخُتِلف في بيانه من ِقَبل المفسرين األعالم مستصحبًا معيَ 
 لميالعِ  والتمحيص في المعلومة ، وقد خصصُت هذا البحث، ة قَّ العلمية ، والدِ 

دالالت العدد في القرآن عنوان )  له وقد اخترتُ ، وجه من وجوه التفسير لدراسة 
   . ( الكريم

 
 ـــــــــــــ

. 213 : ( سورة البقرة اآلية1)  
. 11ص 2م ، ج1333 ر للسيوطي ، دار الفكر ، بيروت ،( تفسير الدر المنثو 2)  

 إياس بن معاوية بن قرة بن إياس المزني أبو واثلة البصري القاضي المشهور بالذكاء ، ثقة ، من ( 3)
 دار الرشيد ، سوريا ، البن حجر   هـ ) انظر تقريب التهذيب122الطبقة الخامسة ، مات سنة     
 ( . 117ص 1ج،  هـ1141،  1ط    

  . 93ص 1ـ ، جه1119 ، 1العلمية ، بيروت ، ط دار الكتب( تفسير القرطبي ، 1)
 في اآلتي : هذا البحثوتبرز أهمية 
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براز عظمة  الكريم تقديمًا علمياً  تقديم القرآن /1 منهجيًا إلنسان هذا العصر، وا 
ْمبادئه وموضوعاته ، واستخدام المعارف  وحسن عرض، هذا القرآن 

  .والثقافات والعلوم  المعاصرة أداة لهذا  الغرض 
لى اإلسالم  /2 بيان مدى حاجة اإلنسان المعاصر إلى الدين عمومًا وا 

قناعه بأن القرآن هو الذي يحقق له حاجا خصوصاً     .ته ومتطلباتهوا 
 والباحثون بالوقوف أمام أعداء الل وتفنيد آرائهم وأفكار  يقوم العلماء  /3

 الجاهلية  .     
 ، وهذه األبعاد تزيد أبعاد ومجاالت آفاق جديدة لموضوعات القرآن عرض /4

  . نالقرآإقبال المسلمين على  

 إظهار حيوية وواقعية القرآن الكريم حيث إنه يصلح لكل زمان ومكان فال /5

قبل  نزلتالباحثون إلى موضوعات القرآن على أنها موضوعات قديمة ينظر 
نما يعرضونها  عشر قرنًا ، أربعة قضايا  ة علمية واقعية تناقشفي صور وا 

  .ومشكالت حية
 جوانب جديدة من وجوه برزيُ يستطيع الباحث أن  عن طريق التفسير الداللي /6

 إعجاز القرآن الذي ال تنقضي عجائبه .
 القرآنية وتصحيح مسارها . تأهيل الدراسات  /7

 : ختيار الموضوعأسباب ا

 األسباب التي أدت إلى اختياري لهذا النوع من البحث لخصتها في اآلتي :
ة حلول تغطيتها ورؤي علمية حديثة ال يمكن بروز أفكار جديدة ونظريات /1
 القرآن الكريم .إلى البحث في دالالت ومعاني  حيحة لها إال باللجوءص
الطبيعة العامة لهذا العصر حيث شهد تحكم غير المسلمين في العالم  /2

ووصولها إلى عقول  الفكرية المتطرفةفاش الكفر، واآلراء ـللبشرية وانت وقيادتهم
 .المجتمعات اإلسالمية 
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  المرئية والمسموعةضد المسلمين بشتى الوسائل الفكري تصعيد الغزو  /3
للقرآن الكريم  دعت الحاجة من المفكرين المسلمين إلى التوجه مماوالمقروءة 
 الضالة هذه األفكار حقائقه ودالالته التي فيها تفنيد واستخراج، وتدّبره 

حسن إدراك المفكرين  ، وفي هذا ووقاية المسلمين من شرورها،  ومواجهتها
 )       تعالى :  المواجهة قال القرآن الجهادية في لمين المعاصرين لمهمةالمس

 . (1) ( ِبِه ِجَهاداً كَِبيراً  ا ُتِطِع اْلكَاِفِريَن َوَجاِهْدُهمَفل
مواكبة التطور العلمي المعروف في هذا العصر، حيث شهد العصر  /4

، والتعمق  لجوء العلماء والباحثين إلى مزيد من التخصص الدقيق الحديث
 دة .طر عامة موحَّ الجزيئات المتفرقة في أُ  العلمي وتجميع المنهجي

 تتعلق بالقرآن  إصدار أعمال علمية موضوعية عامة من العلماء والباحثين /5
 وسهلت عليهم، القرآن الكريم  وألفاظه وموضوعاته ساعدت الباحثين في

 استخراج الموضوعات القرآنية من السور واآليات .
رجه إلى البحث العليا داخل السودان وخاالتفات أقسام التفسير في الدراسات  /6

 العلم على ذلك . وتشجيع طالب الموضوعات القرآنيةفي 
  : منهج البحث

 اتِبعُت في هذا البحث المنهج االستقرائي الوصفي التحليلي وأخذ المعلومة        
 من المصادر والمراجع  المعتمدة .

 االكتفاء بجمع اآليات التي تحوي لفظ  العدد مثل واحد  عملُت فيه على  

ثنان وثالثة إلى غيرها من األعداد .  وا 

 . عزو اآليات إلى سورها وبيان أرقامها 
 . شارات  دراسة اآليات ومعانيها والوقوف على ما اشتملته من دالالت وا 
 ـــــــــــــ

. 92( سورة الفرقان اآلية : 1)  
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 ين وغيرهم ممن شهد بعمن التا واللغة علماء التفسيرو  ةالصحابأقوال  إيراد
  . من مصادرها المعتمدة لعلماء في هذا المجال مع توثيقهالهم ا

  تخريج األحاديث من مصادرها األصلية ببيان إسم الكتاب وعنوان الباب
 والجزء والصفحة أو رقم الحديث .

   ين منهم .ترجمة األعالم الواردة في الدراسة باستثناء المشهور 

  على كتب المعاجم واللغة باالعتمادشرح الغريب من الكلمات . 

  ببعض األشعار لوضوح وترسيخ المعلومة االستشهاد . 

  عين على فهم أسرار البيانية والفوائد التي تُ  على بعض الصور أحياناً  تُ قفو
 بالغة القرآن الكريم .

 : الدراسات السابقة ذات الصلة بالموضوع
دراسة ذات صلة بموضوعي في جامعة أم درمان اإلسالمية  وقفُت على 

وهي رسالة دكتوراه عنوانها ) العدد في القرآن الكريم لطائفه ومسائله ( اشتملت 
، هذا فيما يتعلق بالبحوث ، أما من جهة على ذكر اللطائف والمسائل فقط 

اها متفرقات المراجع فتحمل كتب التفسير وعلوم القرآن واللغة بين ثنايو المصادر 
 .   والدالالت على الموضوعات ذات الصلة بهذا البحث  لتفاسيرمن ا

 :الصعوبات التي واجهت الباحث 
كثيرًا من الجهد الذي كان يعانيه الباحثون في  ةاإللكترونيالمكتبات  رتْ وفَّ        

من إحدى عيوبها عدم البحث السريعة ، ولكن السابق ، وصارت من أدوات 
الموافقة حتى  للبحث عن الُنسخِ  ضُطِررتُ مما اكثير من كتبها للمطبوع موافقة ال

قة وموافِ تكتمل األمانة العلمية في نقل المعلومة من مصادرها ومراجعها صحيحة 
التي ُتعيق أحيانًا السيَر في عملية العلمية أيضًا ، ومن بين الصعوبات  للمطبوع

أن ارتباطي كما  مل في مهنة التدريس البحث االلتزامات األسرية ، واالنشغال بالع
مما  أفراحه وأحزانه وكل قضاياهني للتواصل معه في لمجتمع من حولي يضطر  با

         . غايتهنحو  م البحثتقدّ يقُف عقبًة في 



                                                                    
 ـي

         

             

 البحث ةخطَّ              
تحتــوي علــى فصــول  أربعــةتي فــي مقدمــة وتمهيــد و ة البحــث أن تــأاقتضــت خطَّــ

ى الفهـارس علـى النحـو اآلتـي خاتمة ، باإلضافة إلثم والمطالب عدد من المباحث 
  ذكره : 

 وتحتوي على : المقدمة
 بيان أهمية البحث . 

 أسباب اختيار الموضوع 
 منهج البحث . 

 ذات الصلة بالموضوع الدراسات السابقة . 

 الصعوبات التي واجهت الباحث 

 البحث خطة 

  : ويحتوي على ثم تمهيد

  القرآن الكريم فيلمة العدد لكالمعاني اللغوية . 

 على النحو التالي : ثم الدراسة
 . الفصل األول : دالالت العدد واحد

  كل مبحث على عدد من المطالب : يشتمل مباحث ةخمسويحتوي على 
 . الل عز وجل القرآن على وحدانية  داللة:  المبحث األول

 الكريم . في القرآن وتفرقها األمةوحدة مفهوم  :المبحث الثاني 

  الخلق من نفسإنشاء على داللة الخطاب القرآني المبحث الثالث :    
                     واحدة .                        

 في القرآن الكريم . داللة الصيحة:  المبحث الرابع  
 . مواضيع متفرقة من دالالت العدد واحد:  المبحث الخامس  



                                                                    
 ـك

         

             

 . عداد اثنين وثالثة وأربعةدالالت األ الفصل الثاني :

 :وعدد من المطالب  ويحتوي على ثالثة مباحث 
 . العدد اثنين داللة :  المبحث األول

 . ثالثة داللة العدد المبحث الثاني : 
 داللة العدد أربعة  .المبحث الثالث : 

 .دالالت األعداد من ست إلى إحدى عشر : الفصل الثالث 
 :مطالب ال وعدد من مبحثينويحتوي على 

 دالالت العددين ستة وسبعة . :المبحث األول 
حدىدالالت األعداد ثمانية وتسعة :  المبحث الثاني                          .عشر وعشرة وا 
 دالالت العددين اثنتي عشرة وتسعة عشر : الفصل الرابع 

                                . لمئوية واأللفية والكسورواألعداد ا                 
 وعدد من المطالب : مبحثينويحتوي على 

 دالالت األعداد من اثنتي عشرة إلى تسع وتسعين .:  المبحث األول
 دالالت األعداد المئوية واأللفية والكسور .:  المبحث الثاني

 : الخاتمة
 . وتتضمن ملخصًا للبحث مع ذكر أهم النتائج والتوصيات

 لبحث على النحو التالي :صناعة الفهارس العلمية ل
 . فهرس اآليات القرآنية -
 واآلثار . فهرس األحاديث النبوية -

 ثبت المصادر والمراجع . -

 البحث . العارضة فهرس األعالم -

 . فهرس الكلمات الغريبة -


