
ِٱۡلَمَعاِرجِِ

  

  

  

 تعريف ومعنى عرج في قاموس المعجم الوسيط، اللغة العربية المعاصر

بإحدى رجليه  -أُصيَب بالعَرِج  -ِرْجَليه: مشى ِمْشَيًة غير ُمتساوية بسبب ِعلٍَّة طارئة أصابت إحدى  •
َحَرجٌ َعَلى اأَلْعَمى َحَرٌج َوالَ َعَلى األَْعَرِج  َلْيسَ  -عرجاٌن مؤلم   

 تفسير روح المعاني/ االلوسي •
َماء ِمنَ  َباباً }  المعاندين المقترحين هؤالء على أي{  َعلَْيِهم َفَتْحَنا َولَوْ }   ما باباً  ظاهره{  ٱلسَّ

 يصعدون{  َيْعُرُجونَ }  الباب ذلك في أي{  ِفيهِ  َفَظلُّواْ : } قيل كما المعهودة أبوابها من باباً  ال

 لما مستوضحين نهارهم طول والعجائب المالئكة من فيها ما فيرون لهم نيسره حسبما

 للشخص يكون حيث النهار في فعله إذا كذا يعمل ظل يقال ألنه ـ ظلوا ـ يفيده كما يرونه

 داعي ال مما األصل خالف كونه مع وهو صار بمعنى ظل كون"  البحر"  في وجوز ظل،

 ذهب وإليه الحسن عن المروي الظاهر وهو للمقترحين، الجمع فضمير كان ما وأياً  إليه،

 للمالئكة أنه عنهما تعالى هللا رضي عباس ابن عن جريج ابن وأخرج مسلم، وأبو الجبائي

 الباب ذلك في يعرجون إتيانهم اقترحوا الذين المالئكة فظل أي /أيضاً  قتادة عن ذلك وروي

 هذيل لغة وهي الراء بكسر }يعرجون{ حيوة وأبو األعمش وقرأ. وجه أتم على يرونهم وهم

 .الصعود بمعنى العروج في

 مرات في القرءان 9( استخدم ع ر ججذر الفعل )

 (2-)معارج&( 2-)أعرج&( 5-)يعرج



َماءِ  َفَظلُّوا ِفيهِ  َيْعُرُجونَ  (15:14:9)  )1816(  َولَوْ  َفَتْحَنا َعلَْيِهمْ  َباًبا ِمنَ  السَّ

ونَ  (32:5:8) ا َتُعدُّ  ُثمَّ  َيْعُرجُ  إِلَْيهِ  ِفي َيْومٍ  َكانَ  ِمْقَداُرهُ  أَْلفَ  َسَنةٍ  ِممَّ

َماءِ  َوَما َيْعُرجُ  ِفيَها  (34:2:14) َيْعلَمُ  َما َيلِجُ  ِفي اأْلَرْ ِض  َوَما َيْخُرجُ  ِمْنَها َوَما َيْنِزلُ  ِمنَ  السَّ

ِحيمُ  َوُهوَ  اْلَغفُورُ  الرَّ  

َماءِ  َوَما َيْعُرجُ  ِفيَها  (57:4:26) َيْعلَمُ  َما َيلِجُ  ِفي اأْلَْرِض  َوَما َيْخُرجُ  ِمْنَها َوَما َيْنِزلُ  ِمنَ  السَّ

ُكْنُتمْ  َما أَْينَ  َمَعُكمْ  َوُهوَ   

وحُ  إِلَْيهِ  (70:4:1)  َتْعُرجُ  اْلَماَلِئَكةُ  َوالرُّ

 لَْيسَ  َعلَى األعمى َحَرجٌ  َواَل  َعلَى اأْلَْعَرجِ  َحَرجٌ  24:61:7) 

 لَْيسَ  َعلَى األعمى َحَرجٌ  َواَل  َعلَى اأْلَْعَرجِ  َحَرجٌ  48:17:7)

ةٍ  وَ َمَعاِرجَ  َعلَْيَها َيْظَهُرونَ  (43:33:15)   لََجَعْلَنا لَِمنْ  َيْكفُرُ  بالرحمن لُِبُيوِتِهمْ  ُسقًُفا ِمنْ  ِفضَّ

 ِمنَ  هللاَِّ  ِذي اْلَمَعاِرجِ  (70:3:4)  )5378(

1816 اآليةلرقم  الفهرس العام 15-من سورة الحجر 14رقم أول ظهور في اية    

تعريف ومعنى الفعل في القواميس نقف امام صورة للصعود  ومن المستخدمة اآلياتمن 

ذو د أعرج )في السماء كما لو انها لها سلم يصعد فيه بخطوات فردية كما لو ان الصاع

 كما أن عكس الصعود في السماء بنظام يكون النزول منها. رجل واحدة(

َماءِ  ِمنَ  َباًبا َعلَْيِهمْ  َفَتْحَنا َولَوْ  أول اية:  َيْعُرُجونَ  ِفيهِ  َفَظلُّوا السَّ

سواء كان المقصود المالئكة او بعض  يعرجون (1816) اآليةفي هذا االستخدام اللغوي 

  الحياد عنها( ال يمكنمن الناس حسب كتب التفسير هو نظام عددي )سنة 

 حسب نظرية االعداد: اآليةبدأ بشرح المعنى العددي لرقم ن

of 44 into distinct parts nspartitio is the number of 1816 

 (األعداد نظرية) تجزئة

 في فقط يختلفان وعانمجم. طبيعية أعداد مجموع شكل على العدد هذا لكتابة طريقة هي

 خمسة شكل على 4 يكتب المثال، سبيل على. المجموع نفس يعتبران حدودهما، ترتيب

وهي مختلفة مجاميع : 

4     ,3  +1     ,2  +2     ,2  +1  +1     ,1  +1  +1  +1 

http://mathworld.wolfram.com/Partition.html
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%AC%D8%B2%D8%A6%D8%A9_(%D9%86%D8%B8%D8%B1%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D8%AF)


 (1 + x^m); number of partitions of n into distinct parts; number 

of partitions of n into odd parts (if n > 0).  

Partitions into distinct parts are sometimes called "strict partitions". 

The number of different ways to run up a staircase with m steps, 

taking steps of odd sizes (or taking steps of distinct sizes), where the 

order is not relevant and there is no other restriction on the number 

or the size of each step taken is the coefficient of x^m 

 مجموع عدد الطرق المختلفة للصعود على سلم باستخدام عدد فردي فقط من درجات السلم

 فرديةت الصعود )يعرجون( أي باستخدام خطوادرجة وكان  44بمعنى لو كان السلم به 

  ادلةعين المنحسب قوا 1816خطوات الممكنة يساوي فقط لكان مجموع كل ال

 الي مجموعات فردية فقط 44ئة العدد زطريقة جمع تجمع  طابقتالمعادلة تمثل وت

The result that number of partitions of n into distinct parts = number of 

rpartitions of n into odd parts is due to Eule 

 (5378) )4:70:3( اْلَمَعاِرجِ  ِذي هللاَِّ  ِمنَ  أخر اية:

مع  آياتهاعدد  ابقطاية ليت 44فجعلها من  رجاالمعحيث سميت  70اختار هللا سورة رقم 

ثم بدأ السورة بعكس الصعود )يعرجون( بنظام عددي فردي ولم  أعالهالمعنى العددي 

 ( و ق ع) نظام عددي ولكن استخدم جذر الفعل أيضايستخدم النزول )ينزل( وهو 

ِفِرينَ  - َواِقٍعٍ۬ َسأََل َسآٮ ُِلُۢ ِبَعَذاٍبٍ۬  ـٰ  اْلَمَعاِرجِ  ِذي هللاَِّ  ِمنَ  -ۥ َدافٌِعٍ۬  لَهُ  ليس لِّۡلڪَ

 ملخص:

الصعود في السماء له نظام عددي مستمد من العرج أي الصعود بخطوات فردية يقابله 

 أو الوقوع بغير نظام بنظام عددي  أيضاالنزول 

ال يوجد اختالف بين معنى الفعل )يعرجون( من القواميس أو كتب التفسير وبين المعنى 

 أو كما يؤكد لنا هللا في قرءانه العظيم (1816-)الفهرس العام اآليةالعلمي العددي لرقم 

ِ لََوَجُدوا ِفيهِ  ًفا َولَْو َكاَن ِمْن ِعْنِد َغْيِر هللاَّ  (82-4) َكِثيًرا اْختِالا

 


