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Abstract
The talk about numerical miracles means talking about the Koran, and talking about the Koran
means talking about understanding this Koranic text miracle, and the unique characteristics of the level
of speech systems, which came, the Koran is the eternal book, and the miracle of God, which is unique
to others Miracles in its eternity through the ages and times, and the evolution of humanity and the
generations.
The issue of Numerical Miracles occupied a large area of the Islamic Thought Department
throughout the ages, and it still occupies it until our present time. It was not new, it was known by
many of the scholars of the righteous Salaf, and they were passionate about it. They collected the
verses, the walls and the letters and categorized the words and categorized the letters and numbers. In
their judgment and legitimate matters.
Keywords: miracles, number, Quran.
 1.1المقدمة
إ ن الحديث عن االعجاز العددي يعني الحديث عن القران الكريم ،والحديث عن القران الكريم يعني الحديث عن فهم هذا النص

القرآني المعجز ،وما ينفرد به من خصائص على مستوى نظم الخطاب الذي جاء به ،فالقران الكريم هو الكتاب الخالد ،ومعجزة اهلل
الخالدة التي تمتاز على سائر المعجزات بأبديتها على مر العصور واالزمان ،وتطور البشرية وتتابع األجيال.
وقد شغلت قضية االعجاز العددي مساحة كبيرة من دائرة الفكر اإلسالمي على مر العصور ،وال تزال تشغله حتى عصرنا
الحاضر ،ولم تكن جديدةً ،فقد عرفه الكثيرون من علماء السلف الصالح ،وقد شغفو به فقد جمعوا اآليات والسور والحروف وصنفوا
الكلمات وصنفوا الحروف الساكنة والمتحركة وعددها واستعمالها في قضائهم والمسائل الشرعية.

فالقران معجزة تخاطب كل عصر بما برع فيه أصحابه ،فقد خاطبهم االعجاز العددي في عصر الرياضيات والحواسيب ولغة
األرقام ،ولذلك يبقى عطاؤه متجددا وجديدا في كل عصر وحجة دامغة واضحة البيان ،ليجد فيه كل جيل حاجته ،قال تعالى (قُل لَّ ْو
َكان ا ْلب ْحر ِم َد ًادا لِّ َكلِم ِ
ات َربِّي َولَ ْو ِج ْئَنا بِ ِمثْلِ ِه َم َد ًدا()الكهف .)109
ات َربِّي لََنِف َد ا ْلَب ْح ُر قَْب َل أَن تَنفَ َد َكلِ َم ُ
َ َ ُ
َ
الكلمات المفتاحية :اعجاز ،عدد ،القرآن الكريم.

 1.2الطرق االحصائية المستخدمة في عملية العد

بينا فيما سبق ان الباحثين في مجال االعجاز العددي في القرآن الكريم استخدموا طرقاً رياضية شتى لإلحصاء والعد في هذا

المجال ،فمنهم من استخدم طريقة حساب الجمل (حساب الحروف) أي مقابلة الحرف بما يقابله من االرقام ،فمثالً الحرف (ا) يقابله

الرقم ( )1والحرف (ب) يقابله الرقم ( ،) 2وهكذا لكل الحروف على وفق نظام ابجدية الحروف العربية (ابجد ..هوز ..الخ) وعلى وفق
ما مبين في الجدول االتي:
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فمثالً إذا اردت أن تحسب كلمة إنسان تكون قيمتها الرقمية كما يلي:

أ= ،1ن= ،50س= ،60أ= ،1ن= ،50فيكون مجموع ارقام كلمة إنسان هو  162 =50+1+60+50+1وهكذا.
ومنهم من استخدم طريقة تكرار الكلمات في القرآن الكريم ومقابلة بعضها مع بعض ،فمثالً ورد لفظ الجاللة(اهلل) في القرآن

الكريم ( )2806مرة ولفظ(الرحمن) مع البسملة ( )159مرة ولفظ الرحيم ( )120مرة واظهرت حساباتهم توافقات جميلة منها :ورود لفظ

(الدنيا) في القرآن ( ) 115مرة وهو العدد نفسه الذي تكرر فيه لفظ (االخرة) ولفظ (الحياة) ومشتقاتها بلغ ( )145مرة ويساوي لفظ
(الموت) ومشتقاته ،وورد لفظ (جهنم) في القرآن ( )77مرة ولفظة الجنة ومشتقاتها ( )77مرة وهكذا.
ومنهم من است خدم طريقة عد كلمات السورة أو اآلية ومقابلتها مع بعضها ،أو طريقة حساب حروف اآلية أو السورة أو الكلمة
ومقابلتها مع بعضها ،والطريقة االحدث في ذلك هي طريقة صف االرقام مع بعضها لتظهر نتائج توافقات عددية باهرة.

واهتم اخرون بالحث عن ظواهر تتعلق بأرقام معينة الحظوا ورودها بشكل الفت للنظر ،ومن هذه االرقام

()3،4،6،7،9،19،29
ومنهم من أهتم ب (الحروف القطعة) في بدايات السور ومنهم من قام بأظهر االعجاز الرقمي للقرآن الكريم من خالل ترتيب
سوره ،وجامو بتقسيمها الى زوجية الترتيب وزوجية الترتيب ،وسور عدد آياتها زوجية وأخرى عدد آياتها فردية واجدو عالقات رياضية
مذهلة وسيقوم البحث بتقديم نماذج لألعجاز العددي في القرآن الكريم وفق الطرق المذكورة سابقاً.

1.3معجزة أم القرآن

الحمد هلل رب العالمين ،والصالة والسالم على النبي االمي محمد وعلى إله وصحبه وسلم ،يقول عز وجل في محكم التنزيل

(ولقد اتيناك سبعاً من المثاني والقرآن العظيم( ،)1وفي تفسير هذه اآلية الكريمة يقول صلى اهلل عليه وسلم( :الحمد هلل رب العالمين هي
السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته) (رواه البخاري) ونبدأ هذا البحث بسؤال ما هو سر تسمية هذه السورة بالسبع المثاني؟

من خالل الحقائق الواردة في هذا البحث سوف نبرهن على وجود معجزة رقمية في سورة الفاتحة يعجز البشر عن االتيان بمثلها:
اساس هذه المعجزة هو الرقم سبعة ،ونبدأ هذه الرحلة التدبرية بالحقيقة االولى مستجيبين لنداء المولى تبارك شأنه في قوله تعالى في

سورة النساء اآلية ( 82افال يتدبرون القرآن ولو كان من عبد غير اهلل لوجدوا فيه اختالفاً كثيرا)(.)2
الحقيقة االولى:

عدد آيات سورة الفاتحة هو سبع آيات ،الرقم سبعة له حضور خاص عند كل مؤمن ،فعدد السماوات ( ،)7وعدد ال اراضين

( ،)7وعدد ايام االسبوع ( ،)7وعدد االشواط التي يطوفها المؤمن حول الكعبة ( ،)7وكذلك السعي بين الصفا والمروة ( ،)7ومثله
الجمرات التي يرميها ال مؤمن ( ،) 7والسجود يكون على سبعة أعظم ،وقد تكرر ذكر هذا الرقم في أحاديث المصطفى صلى اهلل عليه

واله وسلم مثل( :سبعة يظلهم اهلل في ظله ،...اجتنبوا السبع الموبقات )..وغير ذلك مما يصعب احصاؤه ،وهذا التكرار للرقم ( )7لم
يأتي عبثاً أو بالمصادفة ،بل هو دليل على أهمية هذا الرقم حتى ان اهلل تعالى قد جعل لجهنم سبعة ابواب وقد تكررت كلمة (جهنم) في
القرآن كله ( )77مرة وهذا العدد من مضاعفات السبعة.

( )1الحجر87 :
( )2النساء82 :
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تكرار كلمة (جهنم) في القرآن77=7*11 :
الحقيقة الثانية:

عدد الحروف االبجدية للغة العربية التي هي لغة القرآن ( )28حرفاً ،وهذا العدد من مضاعفات السبعة.

عدد حروف لغة القرآن 4*7=28

" سبعة حروف غير موجودة في سورة الفاتحة وهي (ث ،ج ،خ ،ز ،ش ،ظ ،ف) فيكون عدد الحروف االبجدية في سورة الفاتحة
()1

( )21حرفاً وهذا العدد أيضاً من مضاعفات السبعة"

عدد الحروف االبجدية في سورة الفاتحة 7*3=21

الحقيقة الثالثة:

في القرآن الكريم حروف ميزها اهلل تعالى ووضعها في مقدمة تسع وعشرين سورة سميت بالحروف المقطعة في اوائل السور

سمية (الحروف النورانية) –وأفضل تسميتها بالحروف المميزة -عدد هذه الحروف عدا المكرر هو  14حرفاً وهذا العدد من مضاعفات

الرقم (.)7

عدد الحروف المميزة في القرآن (عد المكرر)7*2=14 :
"والعجيب أن هذه الحروف االربعة عشر موجودة كلها في سورة الفاتحة ،واذا قمنا بعد هذه الحروف في السورة لوجدنا بالضبط

( )119حرفاً ،وهذا العدد من مضاعفات السبعة".

()2

عدد الحروف المميزة في سورة الفاتحة7*17=119 :

الحقيقة الرابعة:

" من أعجب التوافقات مع الرقم سبعة ان عدد حروف لفظ الجاللة (اهلل) في سورة الفاتحة هو سبعة في سبعة!! فهذا االسم

مؤلف من ثالثة حروف ابجدية هي االلف واالم والهاء ،واذا قمنا بعد هذه الحروف في سورة الفاتحة وجدنا ( )49حرفاً وهذا العدد من
مضاعفات السبعة مرتين"

()3

عدد حروف االلف والالم والهاء في السورة7*7=49 :

الحقيقة الخامسة:

ذكرنا بأن عدد الحروف المميزة في القرآن هو ( )14وأول افتتاحية هي (الم) هذه االحرف الثالث تتكرر في سورة الفاتحة بشكل
()4

مذهل فلو قمنا بعد حروف االلف والالم والميم في السورة لوجدناها )15 -22 -22( :حرفاً"

والرؤية الجديدة التي يقدمها البحث هي

صف االرقام صفاً وعندما نقوم بصف هذه االرقام يتشكل لدينا العدد  152222وهذا العدد من مضاعفات السبعة.

تكرار حروف (الم) في الفاتحة152222=7*21746 :

ولكن االعجب من ذلك أن هذا النظام يتكرر مع أول آية في القرآن الكريم وهي (بسم اهلل الرحمن الرحيم) " :هذه اآلية الكريمة

عدد الحروف االلف والالم والميم هو ( )3 -4 -3حرفاً ،ونصف هذه االرقام لنجد عدداً من مضاعفات السبعة بل يساوي سبعة في
()5

سبعة في سبعة!!

تكرار حروف (الم) في البسملة343=7*7*7 :

( )1المهندس عبد الدائم كحبل ،معجزة أم القرآن ،ط ،1دار الرضوان ،حلب-سوريا ،2004 ،ص.3
( )2المصدر السابق نفسه ،ص4
( )3معجزة أم القرآن ،ص6
( )4المهندس عبد الدائم كحبل ،معجزة بسم هللا الرحمن الرحيم ،الطبعة االولى ،دار الفكر ،دمشق ،2002 ،ص5
( )5المصدر السابق نفسه ،ص6
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الحقيقة السادسة:

اآلية التي تحدثت عن سورة الفاتحة هي قوله تعالى (ولقد اتينك سبعاً من المثاني والقرآن العظيم) ،ولقد وضع اهلل هذه اآلية في

سورة الحجر التي تبدأ بالحروف المميزة(الر)
السؤال :هل من معجزة وراء ذلك؟

"أن عدد حروف االلف والالم والراء في هذه اآلية هو ( )1 -4 -7حرفاً والعجيب أن العدد الناتج من صف هذه االرقام من

مضاعفات السبعة مرتين"

()1

تكرار حروف (الر) في آية لسبع المثاني147=7*7*3 :
واالعجب من ذلك أن تكرار الحروف ذاتها في سورة الفاتحة هو ( )8 -22 -22تشكل عدداً من مضاعفات السبعة مرتين

ايضاً!

تكرار حروف (الر) في سورة السبع المثاني28822=7*7*1678 :
"هذا ليس كل شيء فهناك مزيد من االرتباط لكلمات السورة واآلية ،فعدد كلمات سورة الفاتحة هو ( )31كلمة ،وعدد كلمات
اآلية التي تحدثت عن سورة الفاتحة هو ( )9كلمات ،أما العدد الناتج من صف هذين الرقمين ( )31 -9من مضاعفات السبعة مرتين
()2

ايضاً".

عدد كلمات سورة السبع المثاني واية السبع المثاني931=7*7*19 :

وسبحان اهلل العظيم اية تتحدث عن السبع المثاني جاءت فيها حروف (الر) تشكل عدداً من مضاعفات ( )7*7وتكرر

الحروف ذاتها في سورة السبع المثاني لتشكل عدداً من مضاعفات ( )7*7ايضاً وتأتي كلمات السورة مع اآلية لتشكل عدداً من

مضاعفات ( )7*7كذلك ،أليست هذه المعجزة تستحق التدبر؟
الحقيقة السابعة:

من عجائب أم القرآن أنها تربط أول القرآن بآخره ،ويبقى الرقم ( )7هو أساس هذا الترابط المذهل "،فأول سورة في القرآن هي

الفاتحة ورقمها ( ،)1وآخر سورة في القرآن هي سورة الناس ورقمها ( ،)114هذان العددان يرتبطان مع بعضهما ليشكال عددا
()3

مضاعفات السبعة":

رقم أول سورة وآخر سورة في القرآن163×7=1141 :
الحقيقة الثامنة:

العجيب أيضا ارتباط أول كلمة مع آخر كلمة من القرآن بشكل يقوم على الرقم (".)7فأول كلمة في القران هي {بسم}وآخر كلمة

فيه هي {الناس} .ولو بحثنا عن تكرار هاتين الكلمتين في القرآن كله نجد أن كلمة {أسم}قد تكررت ( )22مرة ،من غير البسملة ،أما
كلمة {الناس} فقد تكررت في القرآن ( )241مرة ،ومن جديد العدد المتشكل من صف هذين العددين من مضاعفات الرقم سبعة":
تكرار أول كلمة وآخر كلمة في القرآن3446×7=24122 :
الحقيقة التاسعة:

أول آية وآخر آية في القرآن ترتبطان مع الرقم سبعة ايضا ".فكما نعلم ان أول آية من القرآن (وهي اآلية األولى من سورة
الرِح ِيم} عدد حروف كل كلمة هو ( )6 -6 -4 -3حرفا :العدد المتشكل من صف هذه األرقام هو:
الر ْح َم ِن َّ
الفاتحة) هي {بِ ْسِم اللَّ ِه َّ
( )6643من مضاعفات الرقم سبعة":
حروف أول آية من القرآن949×7=6643 :
( )1معجزة ام القرآن ،ص7
( )2معجزة ام القرآن ،ص8
( )3عبد الدائم كحيل ،معجزة السبع المثاني في القرآن الكريم ،ط ،1دار الرضوان ،حلب-سوريا ،2004،ص5
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الن ِ
ولكيال يظن أحد ان هذه النتيجة جاءت بالمصادفة نذهب إلى آخر آية من القرآن الكريم { ِم َن ا ْل ِجَّن ِة َو َّ
اس} عدد حروف كل
()1
كلمة هو )5 -1 -5 -2( :حرفا ،والعدد المتشكل من صف هذه األرقام هو ( )5152من مضاعفات الرقم سبع":
حروف آخر آية من القرآن736×7=5152 :

إذن الرقم سبعة يربط أول سورة بآخر سورة ،أول كلمة بآخر كلمة ،أول آية مع آخر آية ،والسؤال :هل جاءت جميع هذه

التوافقات بالمصادفة؟
الحقيقة العاشرة:

هذا الترابط والتماسك الرقمي ال يقتصر على أول القرآن وآخره ،بل تجده في أول الفاتحة وآخرها أيضا ".فأول آية من الفاتحة
َِّ
ِ
ِ ِ َّ ِ
الر ْحم ِن َّ ِ ِ
ض ِ
وب َعلَْي ِه ْم
ين أ َْن َع ْم َ
ت َعلَْي ِه ْم َغ ْي ِر ا ْل َم ْغ ُ
الرحيم} عدد حروفها ( )19حرفا ،وآخر آية من الفاتحة هي {ص َارطَ الذ َ
هي {ب ْسم الله َّ َ
وَال َّ ِّ
ين} عدد حروفها ( )43حرفا .العجيب أن العدد الناتج من صف هذين العددين  43 -19من مضاعفات السبعة":
الضال َ
َ
حروف أول وآخر آية من ال فاتحة617×7=4319

"ولكي ننفي أي مص ادفة عن هذه الحقيقة نحصي عدد الحروف األبجدية التي تركبت منها أول وآخر آية من الفاتحة لنجدها:
()2

( )10و( )16حرفا ،وهنا من جديد يتجلى الرقم سبعة ليربط بين هذين العددين":
الحروف األبجدية في أول وآخر آية من الفاتحة2×7=1610 :
سبعة":

بقي أن نشير إلى أن" :عدد كلمات أول آية هو ( )4وآخر آية هو ( )10ومجموع هذين العددين هو من مضاعفات الرقم

()3

مجموع كلمات أول آية وآخر آية من الفاتحة2×7=14=10+4 :
الحقيقة الحادية عشر:

قسم اهلل تعالى سورة الفاتحة سبع آيات؟ ولماذا جاءت نهاية كل آية بكلمة محدده؟
في هذه الحقيقة نجيب عن سؤال :لماذا ّ
الجواب عن هذا هو وجود إعجاز مذهل! "ففي سورة الفاتحة لدينا سبع آيات كل آية ختمت بكلمة وهذه الكلمات هي{ :الرحيم-

العلمين -الرحيم -الدين -نستعين -المستقيم -الضالين} وقد سميت هذه الكلمات قديما فواصل السورة فهي التي تفصل بين اآليات".

بعد
العجيب والعجيب جداً أن حروف هذه الكلمات السبع جاءت بنظام يقوم على الرقم سبعة لخمس مرات متتالية" .فلو قمنا ّ
حروف هذه الكلمات السبع نجدها على الترتيب )7 -8 -6 -5 -6 -7 -6( .حرفاً ،إن العدد المتشكل من صف هذه األرقام هو

( )7865676من مضاعفات السبعة خمس مرات!!!"

حروف فواصل السورة468×7×7×7×7×7= 7865676 :
الحقيقة الثانية عشر:

"كل سورة في القرآن تتميز برقمين :رقم السورة وعدد آياتها .ومن عجائب أم القرآن هو ارتباط ارقامها مع أرقام السور العظيمة

في القرآن ومنها السورة التي تعادل ثلث القرآن وهي سورة اإلخالص.

إن رقم الفاتحة ( )1وآياتها ( )7ورقم اإلخالص ( )112وآياتها ( ،)4والعدد الناتج من صف هذه األعداد ()4 -112 -7 -1

من مضاعفات السبعة":
رقم وآيات سورتي الفاتحة واإلخالص58753×7=411271 :

( )1معجزة بسم هللا الرحمن الرحيم ،ص9
( )2معجزة السبع المثاني في القرآن الكريم ،ص20
( )3معجزة السبع المثاني في القرآن الكريم ص22
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الحقيقة الثالثة عشر:

"من السور العظيمة التي كان الرسول الكريم صلى اهلل عليه وآلة وسلم يكثر من قراءتها المعوذتين :سورة الفلق وسورة الناس

وهما آخر سورتين في القرآن ،والعجيب جداً هو ارتباط سورة الفاتحة مع هاتين السورتين بالمعادلة ذاتها:

()1

 -1رقم سورة الفاتحة ( )1وآياتها ( )7ورقم سورة الفلق ( )113وآياتها ( ،)5والعدد الذي يمثل هذه األرقام ( )5 -113 -7 -1من
مضاعفات السبعة :رقم وآيات سورتي الفاتحة والفلق73053×7=511371 :

 -2رقم سورة الفاتحة ( )1وآياتها ( )7ورقم سورة الناس ( )114وآياتها ( ،)6والعدد الذي يمثل هذه األرقام ( )5 -114 -7 -1من
مضاعفات مرتين! وهذا يؤكد وجود النظام المحكم للرقم سبعة:
رقم وآيات سورتي الفاتحة والناس12479×7×7=611471 :
إذن ترتبط الفاتحة التي هي أم الكتاب مع آخر ثالث سور من الكتاب بنفس الرباط القائم على الرقم سبعة دائما ،وهنا نتساءل:

هل يوجد كتاب واحد في العالم يحتوي على مثل هذا النظام العجيب والفريد؟
الحقيقة الرابعة عشر:

"يرتبط رقم وآيات الفاتحة مع كلمات الفاتحة ،فرقم سورة ( )1وآياتها ( )7وكلماتها ( )31والعدد الناتج من هذه األرقام (-7 -1
()2

 )31من مضاعفات السبعة" :

رقم وآيات وكلمات سورة الفاتحة453×7= 31 7 1 :
وكما نرى جميع األعداد الناتجة من القسمة على سبعة هي أعداد صحيحة ليس فيها فواصل أو كسور.
الحقيقة الخامسة عشر:

من أعجب عجائب هذه السورة كما رأينا سابقاً أن عدد حروف لفظ الجاللة فيها هو بالتمام والكمال ( )7×7حرفا .ولكن كيف

توزعت هذه األحرف التسعة واألربعين على كلمات السورة؟ “لنكتب سورة الفاتحة كاملة كما كتبت في كتاب اهلل تعالى:
الر ِح ِيم ()1
الر ْح َم ِن َّ
سِم اللَّ ِه َّ
ِب ْ
الص ارطَ ا ْلم ِ
ِ
الر ِح ِيم (َ )3مالِ ِك َي ْوِم الد ِ
يم
الر ْح َم ِن َّ
ين (َّ )2
ِّين ( )4إِيَّا َك َن ْع ُب ُد َوِاي َ
ستَ ِع ُ
ا ْل َح ْم ُد لِلَّ ِه َر ِّب ا ْل َعالَ ِم َ
ُ ْ
َّاك َن ْ
ين ( )5ا ْهد َنا ِّ َ
ستَق َ
(ِ )6
ض ِ
ين ( )7نجد العدد)7( :
وب َعلَ ْي ِه ْم َوَال الضَّالِّ َ
ص َارطَ الَِّذ َ
ين أَ ْن َع ْم َت َعلَ ْي ِه ْم َغ ْي ِر ا ْل َم ْغ ُ
حروف لفظ الجاللة4202202120223020022012230322240 :

"هذا العدد على ضخامته من مضاعفات الرقم سبعة! من عجائب هذا النظام المحكم أنه يبقى قائما مع البسملة أو من دونها.
وهذا يوافق بعض قراءات القرآن التي ال تعد البسملة آية من الفاتحة!
 1.4االعجاز العددي في القصة القرآنية
 1.4.1الخصائص العددية ألسلوب القصة القرآنية

ينفرد القرآن الكريم بأسلوبه المعجز في عرض قصص االنبياء واالمم السالفة ،ويتميز هذا االسلوب بخصائص جلية تعطي

للنسق القصصي روعة ووضوحا ،وتكون لها أثرها العميقة في النفس وهذا ما اردت ان أبينه في هذا الفصل مشي ار الى الجوانب العددية
وميزة نظم القرآن وسياقه من خالل الترتيب الزمني للقصة القرآنية تكرارها وظواهر تتعلق بتكرار تلك الكلمات مميزة في القصة ،مستشهد

االمثلة القرآنية.

( )1معجزة السبع المثاني في القرآن الكريم ،ص24
( )2معجزة بسم هللا الرحمن الرحيم ،ص9
( )2معجزة أم القرآن ،ص12
( )3معجزة السبع المثاني في القرآن الكريم ،ص20
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عندما نتناول موضوع (لتكرار وأثره في القصة القرآنية) نرى القرآن ينتقل بأسلوبه المعجز من موضوع الى موضوع ويضرب في
ذلك مثاال عاليا في الروعة في التناسق حروف وكلمات القصة وتكرارها المذهل .وعندما تدخل االرقام في هذا االسلوب نجدها في
مجال منسق ال يقبل اي تغير او خطأ وتزيد روعة وتألق ،وترى الترابط بين تج از السورة في وحدة التركيب حتى تظهر هذه الروح وكأنها

خلق متكامل يمسك بعضه برقاب بعض.

من خصائص االسلوب القرآني الدقة في انتقاء االلفاظ وحسن اختيارها ووضعها في موضعها ,وهنالك نوع من االلفاظ يرسم
سورة لموضوع القصة من خالل تكرارها على وفق ترتيب مذهل من االرقام كما في العبارات ضالل خاصة يلحدها الحس البصير،
حينما يوجه اليها انتباهه وحينما ندرك سورة مدلولها العددي تستدعي سورة مدلولها الحسي" .وتجدر االشارة الى ان في القصة القرآنية
الفاظا متقاربة في المعاني يحسبها اكثر الناس انها متساوية في افادة بيان المراد واالمر فيها عند علماء االرقام بخالف ذلك ,الن لكل
()1

لفظة منها خاصية تتميز من صاحبتها في عدد حروفها وموضع ورودها"

وهذا شيء جدير بالبحث واالستدالل ،وهو ما تميز به

القصص القرآنية فقد توهم المماثلة الكثيرة من االلفاظ لبعضها وامكانية التعبير بهذه االلفاظ جملة ما دامت مترادفة ،ولكن القصص
القرآنية –كما ارى_ قد تحرى الدقة التمامة في التركيب والصياغة في االلفاظ المخصوصة عدديا ليظهرها بشكلها المتناسق الجميل.
 1,4.2الترتيب الزمني للقصة

َم َرُه ْم
(ولَ َّما َد َخلُوا ِم ْن َح ْي ُ
ث أَ
االسالم هو دين العلم ،لذلك فقد علم اهلل انبياءه ورسله الكرام فقال في حق يعقوب عليه السالم َ
ٍ
َّ ِ ِ
ِ
الن ِ
اجةً ِفي َنفْ ِ
اها ۚ َوِاَّنهُ لَ ُذو ِع ْلٍم لِّ َما َعلَّ ْمَناهُ ولكن أَ ْكثََر َّ
اس َال
ض َ
أَُب ُ
وب قَ َ
س َي ْعقُ َ
ان ُي ْغني َع ْنهُم ِّم َن الله من َش ْيء إِ َّال َح َ
وهم َّما َك َ
)
2
(
ون) اما العبد الصالح في قصته مع موسى عليه السالم فقال اهلل فيه (فَ َو َج َدا َع ْب ًدا ِّم ْن ِعَب ِادَنا آتَْيَناهُ َر ْح َمةً ِّم ْن ِع ِندَنا َو َعلَّ ْمَناهُ ِمن
َي ْعلَ ُم َ
)
3
(
وس لَّ ُكم لِتُ ْح ِ
َّ
صَن ُكم ِّمن
لَّ ُدَّنا ِع ْل ًما) وفي قصة داود وسليمان عليهما السالم فقد علم اهلل سليمان علوما كثيرة
فقال(و َعل ْمَناهُ َ
ص ْن َعةَ لَُب ٍ ْ
َ
ِ
ِ
ون)( )4ولكن عندما يكون الحديث عن خاتم النبيين يأتي البيان االلهي ليمدح النبي االمي ,ويؤكد بان كل كلمة
َبأْس ُك ْم ۚ فَهَ ْل أَنتُ ْم َشاك ُر َ
نطق بها هيه وحي من عند اهلل .يقول تعالى عن نبيه وحبيبه المصطفى عليه الصالة والسالم( :وما َعلَّ ْمَناهُ ِّ
الش ْع َر َو َما َي َنب ِغي لَهُ ۚ إِ ْن
ََ
ُه َو إِ َّال ِذ ْكر َوقُ ْرآن ُّمبِين)( )5والعجيب حقا ان كلة علمناه وردت مع االنبياء وعباده المؤمنين دائما بصيغة االثبات اال مع الرسول االعظم
فقد جاءت بصيغة النفي(وما علمناه) ليؤكد لنا ان القرآن هو كتاب اهلل تعالى وليس الرسول ,وال حرفا فيه بل كل من عند اهلل وهذه
الحقيقة اللغوية ثابتة الن كلمة علمناه تكررت في القرآن كله  4مرات والحديث عن  4عباد صالحين هم يعقوب -الخضر -داود-
محمد عليهم السالم وجاء ترتيب هذه اآليات االربعة موفقا ومطابقا لتسلسل التاريخي.
 -1قصة يعقوب عليه السالم

 -2قصة موسى مع الخضر عليهما السالم
 -3قصة داود وسليمان عليهما السالم
 -4حديث عن محمد صلى اهلل عليه وسلم
ونتساءل هل جاء الترتيب الزمني والترتيب القرآني متطابقا بالصدفة؟ وهل يمكن لمصادفة ان تتكرر؟ لنكتب ارقام سور االربعة

حيث وردت هذه الكلمة حسب تسلسلها في القرآن وهنا نجد االعجاز الرقمي لهذه االعداد فالعدد الجديد المتشكل من ارقام هذه السور
االربعة هو ( )36211812يقبل القسمة على ()7

( )1عبد القادر الجرجاني ،الرسالة الشافية ،ضمن ثالث رسائل في اعجاز القرآن ،تحقيق محمد خلف هللا ،ط ،1دار المعارف-مصر (د ت)ص26
( )2يوسف68,
( )3الكهف65,
( )4االنبياء 80
( )5يس69,
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 36211812=7×5173116يعد هذا الناتج الذي ال يقبل الجدل فلغة االرقام هيه لغة يقينية وثابتة ،وبعدما رأينا من أعجاز
لغوي وتاريخي ورقمي نطرح سؤاال على كل من لم يؤمن بهذا القرآن كيف جاء هذا النظام المحكم؟ هل كان رسول اهلل متفرغا للحسابات
واالرقام؟ هل كان اصحابه رضوان اهلل عليهم عندما جمعوا القرآن ورتبوه بالشكل الذي ارتضاه اهلل لكتابه هل كانوا علماء في الرياضيات

واالنظمة الرقمية؟"( )1لقد تبين لي من خالل البحث المستمر في هذه المعجزة ان كلمات القرآن العظيم تتكرر بأنظمة رقمية متعددة وفي
بحثنا اقتصرنا على كلمات تتعلق بالقصة القرآنية وتناسب هذا التكرار مع رقم .7

اال ان هنالك ارقام اخرى غير الرقم سبعة ،وهنالك طرق اخرى تتعلق بحروف هذه الكلمات ونسب تكرارها في كتابه تعالى ،وهذه
االعجازات تم بحثها في اجزاء هذه السلسلة من االبحاث بحيث يكتشف القارئ في كل بحث جانبا من جوانب المعجزة الرقمية .ان اهلل

سبحانه وتعالى قد رتب جميع كلماته بنظام محكم ،ولكن قد ال نتمكن من رؤية هذا النظام في كلمة ما فال يعني ان هذا النظام غير
موجود بل على العكس كلما تعمقنا وتدبرنا في كلمات القرآن رينا اعجاز أكبر وأكبر....
 1,4.3من خطاب نوح لقومه

ي ِإ َّال
لقد أستكبر قوم نوح عليه السالم عن األيمان وطلبوا ان يطرد المؤمنين فقال لهمَ ( :وَيا قَ ْوِم َال أَ ْسأَلُ ُك ْم َعلَْي ِه َم ًاال ۚ إِ ْن أ ْ
َج ِر َ
()2
َِّ
َّ ِ
ون)
آمُنوا ۚ إَِّنهُم ُّم َالقُو َرِّب ِه ْم ولكني أ َا
َر ُك ْم قَ ْو ًما تَ ْجهَلُ َ
َعلَى الله ۚ َو َما أََنا بِطَ ِارِد الذ َ
ين َ
()3
ِ
ين)
وفي موضع اخر ورد هذا الرد على لسان نوح عليه السالم فقال لقومهَ ( :و َما أََنا بِطَ ِارِد ا ْل ُم ْؤ ِمن َ
أذن كلمة (طارد) تكررت مرتين في القران كله ودائما ترد هذه الكلمة على لسان نوح عليه السالم ،وجاءت أرقام السورتين:

هود ،11الشعراء  26لتشكل عددا هو  2611من مضاعفات السبعة باالتجاهين:
العدد373×7=2611 :
مقلوبه 166×7=1162
ومجموع الناتجين  373و 66يعطى عددا من مضاعفات السبعة لمرتين:

11×7×7=539=66+373

ولكن اهلل تعالى ينجي رسله الذين امنوا ،فقد تكررت كلمة (أنجيناه) في حق ثالثة من رسل اهلل (نوح -هود -لوط) عليهم السالم
في مواضيع التأليه:
ِ
ِ
َّ
َِّ
َِّ
َّ
ين)
ين َم َعهُ ِفي الْفُ ْل ِك َوأ ْ
( -1فَ َكذُبوهُ فَأ َ
ين َكذُبوا بِ َآياتَنا ۚ إَِّنهُ ْم َك ُانوا قَ ْو ًما َعم َ
َغ َرْقَنا الذ َ
َنج ْيَناهُ َوالذ َ
()5
ِ
ِ
َّ
َِّ
ٍ
َِّ
ين)
( -2فَأ َ
ين َكذُبوا بِ َآياتَنا ۚ َو َما َك ُانوا ُم ْؤ ِمن َ
ين َم َعهُ بِ َر ْح َمة ِّمَّنا َوقَطَ ْعَنا َدابِ َر الذ َ
َنج ْيَناهُ َوالذ َ
()6
َهلَه إِ َّال ام أرَتَه َك َان ْ ِ
ين)
َْ ُ
َنج ْيَناهُ َوأ ْ ُ
( -3فَأ َ
ت م َن ا ْل َغابِ ِر َ
()7
َنج ْيَناهُ َو َمن َّم َعهُ ِفي ا ْلفُ ْل ِك ا ْل َم ْش ُح ِ
ون)
( -4فأ َ
()8
َهلَه إِ َّال ام أرَتَه َك َان ْ ِ
ين)
َْ ُ
َنج ْيَناهُ َوأ ْ ُ
( -5فَأ َ
ت م َن ا ْل َغابِ ِر َ
()9
ِّ ِ
ين)
اب السَِّف َين ِة َو َج َع ْلَن َ
َص َح َ
( -6فَأ َ
اها َآيةً ل ْل َعالَم َ
َنج ْيَناهُ َوأ ْ

()4

()1المهندس عبد الدائم كحيل ،إلعجاز العددي في القصة القرآنية,,ط ,1مكتبة ابن القيم ,دمشق سوريا  2003ص 4
()2هود29 :
()3الشعراء114 :
()4األعراف64 :
()5األعراف72 :
()6االعراف83,
()7الشعراء119,
()8النمل57,
()9العنكبوت15,
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"اذن كلمة (فأنجيناه) تكرره ستة مرات والقصة دائما مع رسل اهلل عليهم السالم الن الكافر ال يستحق ابدا ،بل مصيره الى
الهالك
ولقد جاء ارقام السور االربعة :االعراف 7الشعراء  26النمل  27العنكبوت  29لتشكل عدد هو  2927267من مضاعفات

()1

السبعة"

418181×7=2927267
الحظ بان العدد الذي يمثل ارقام هذه السور  2927267مؤلف من سبع مراتب! ومجموع أرقامه المفردة السبعة هو عدد من
مضاعفات السبعة 5×7=2+9+2+7+2+6+7
 1,4.4قصة يونس عليه السالم

وردة كلمة (متعناهم) في قصة يونس عليه السالم مع قومه مرتين في القرآن الكريم:
()2
ِ
اب ا ْل ِخ ْزِي ِفي ا ْل َحَي ِاة ُّ
اه ْم إِلَ ٰى ِح ٍ
ين)
آمَن ْ
َ ( -1فلَ ْوَال َك َان ْ
يم ُانهَا إِ َّال قَ ْوَم ُي ُ
الد ْنَيا َو َمتَّ ْعَن ُ
آمُنوا َك َش ْفَنا َع ْنهُ ْم َع َذ َ
ون َس لَ َّما َ
ت فََنفَ َع َها إ َ
ت قَ ْرَية َ
()3
آمُنوا فَ َمتَّ ْعَنا ُه ْم إِلَ ٰى ِح ٍ
ين)
( -2فَ َ

ان هذه الكلة تكررت في قصة سيدنا يونس عليه السالم في السورتين :يونس  10والصافيات  37وجاءت ارقام السورتين  3710من
مضاعفات السبعة

530×7=3710

ولكن هنالك موطن اخر وردة كلمة (متعناهم) فيه وهو قوله تعالى( :أفرأيت ان متعناهم سنين)

()4

وال عجيب اننا ضممنا هذه الكلمة الى الكلمتين السابقتين يبقى النظام قائما على الرغم من تداخل االرقام وشاهد ذلك
ان العدد الذي يمثل ارقام السورتين الثالث هو 372610 :من مضاعفات السبعة
53230×7=372610

"ان هذه النتيجة تثبت انه ال مصادفة في كتاب اهلل ،فلو كان االمر يتم عن طريق المصادفة لما رأينا هذا التناسب مع الرقم

سبعة".

()5

 1.4.5من كالم المالئكة

في قصة سيدنا لوط عليه السالم عندما طغى قومه وارتكبوا الفواحش بأنواعها أرسل اهلل أليهم مالئكة العذاب وقبل ذهابهم الى

ذقو لوط عليهم السالم مروا على سيدنا ابراهيم ليبشروه بالغالم .وقد سألهم سيدنا أبراهيم عليه السالم عن سر مجيئهم فقالو( :فَلَ َّما رأى
ٍ ()6
أ َْي ِديهم َال تَ ِ
ف إَِّنا أ ُْرِس ْلَنا إِلَ ٰى قَ ْوِم لُوط)
ص ُل إِلَْي ِه َن ِك َرُه ْم َوأ َْو َج َس ِم ْنهُ ْم ِخيفَةً ۚ قَالُوا َال تَ َخ ْ
َ ُْ
()7
ِ
ِ
ِ
ِ
ٍ
ِ
َّ
ين) ثم يتكرر هذا الجواب مره ثالثه .في
وفي موضع أخر نجد القصة تتكرر ويتكرر جوابهم( :قَالُوا إنا أ ُْرس ْلَنا إلَ ٰى قَ ْوم ُم ْجرم َ
ِ
ين)(" )8اذن الموقف يتكرر في كتاب اهلل ثالث مرات في ثالث سور وتتكرر
سياق قصه ثالثه فيقولون( :قَالُوا إَِّنا أ ُْرس ْلَنا إِلَ ٰى قَ ْوٍم ُم ْج ِرِم َ
الكلمة ذاتها (أرسلنا) على لسان المالئكة أن هذه الكلمة خاصه بهذا الموقف بالذات لم ترد في القران كله اال في هذه المواضيع الثالثة

()1االعجاز العددي في القصة القرآنية ص5
()2يونس98,
()3الصافيات148 ,
()4الشعراء205,
()5االعجاز العددي في القصة القرآنية ،ص8
()6هود 70
()7الحجر148 :
()8الذاريات32 :
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فقط و دائما" على لسان مالئكة اهلل ال عليهم السالم في جوابهم لسيدنا أبراهيم عليه السالم و العجيب أن اهلل تعالى قد رتب أرقام لبسور
الثالث حيث وردت هذه الكلمة في السور ذوات الترتيب )1( ":هود ()11؛ الحجر ()15؛ الذاريات ()51

لتشكل عددا" هو ( )511511من مضاعفات الرقم سبعة واالتجاهين:

العدد10439×7×7 =511511 :
مقلوبه16445×7=115115 :

كما أن مجموع أرقام هذا العدد من مضاعفات السبعة2×7=14=5+1+1+5+1+1 :
1.4.6من قصة السحرة

نعلم كيف جاء السحرة ألي فرعون وأرادوا أن يباطوا معجزه سيدنا موسى عليه السالم ولكن اهلل ال يصلح عمل المفسدين،

فجعلتهم المعجزة يسجدون هلل تعالى وينقلبوا من الكفر الى األيمان بفضل من اهلل عز وجل.

واذا تأملنا في كتاب اهلل عز وجل نجد أن كلمة (السحرة) تكررت في القران كله ( )8مرات في ( )4سور كما يلي:
()2
ِٰ
ين)
َّح َرةُ ِف ْرَع ْو َن قَالُٓوْا إِ َّن لََنا َأل ْ
(و َجآ َء ٱلس َ
َج ًار إِن ُكَّنا َن ْح ُن ٱ ْل َغلبِ َ
َ -1
()3
ِ
ِ -2
ين)
(وأُْلق َي الس َ
َّح َرةُ َسا ِجد َ
َ
-3
-4
-5
-6
-7
-8

()4

ون)
اء الس َ
وس ٰى أَْلقُوا َما أ َْنتُ ْم ُم ْلقُ َ
َّح َرةُ قَا َل لَهُ ْم ُم َ
( َفلَ َّما َج َ
()5
ِ
آمَّنا بِ َر ِّ
ون وموسى)
َّح َرةُ ُسج ً
(فَأُْلق َي الس َ
ب َه ُار َ
َّدا قَالُوا َ
()6
(فَج ِمع السَّحرةُ لِ ِميقَ ِ
ات َي ْوٍم َّم ْعلُ ٍ
وم)
ََ
ُ َ
()7
ِ
َّ
ين)
(لَ َعلَنا َنتَّبِعُ الس َ
َّح َرةَ إِ ْن َك ُانوا ُه ُم ا ْل َغالبِ َ
()8
ِ
ين)
َّح َرةُ قَالُوا لِِف ْرَع ْو َن أَئِ َّن لََنا َأل ْ
اء الس َ
َج ًار إِن ُكَّنا َن ْح ُن ا ْل َغالبِ َ
( َفلَ َّما َج َ
()9
ِ
ِ
ين)
(فَأُْلق َي الس َ
َّح َرةُ َسا ِجد َ

" أن العدد الذي يمثل أرقام هذه السور هو ( )2620107يتألف من سبع مراتب وهو من مضاعفات السبعة باالتجاهين:

العدد374301×7=2620107 :
مقلوبه1001466×7=7010262 :

()10

كما أننا لو جمعنا أرقام هذه السور جميعا" عاديا" نحصل على عدد من مضاعفات السبعة" :
9×7=63=26+20+10+7
 1.4.7من قصة المسيح عليه السالم

لقد أعطى اهلل لرسوله وعبده ونبيه عيسى ابن مريم عليهما السالم معجزات كثيرة ،أكرمه بها لتكون دليال" على صدق رسالته في

ذلك الزمان.

واليوم مع أننا ال نرى معجزات المسيح عليه السالم ،أال اننا نستطيع رؤية المعجزة الرقمية لتكرار قصة هذا الرسول الكريم في
القران الكريم فمن أحب ان يعرف حقيقة المسيح عليه السالم فعليه ان يق أر القران! ومن معجزات هذا النبي انه كلم الناس وهو طفل في
()1االعجاز العددي في القصة القرآنية؛ ص 10
()2االعراف113 :
()3االعراف120 :
()4يونس80 :
()5طه70 :
()6الشعراء38 :
()7الشعراء40 :
()8الشعراء41 :
()9الشعراء46 :
()10األعجاز العددي في القصة القرآنية ،ص16
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المهد ،وهذه معجزة من معجزات المسيح عليه السالم تحدث عنها القران ،فقد وردت كلمة (المهد) في القران الكريم كله ثالث مرات في
ثالث سور هي:
()1
ِِ
ِ
الن ِ
ِّ
ين)
اس في ا ْل َم ْهد َو َك ْه ًال َو ِم َن الصَّالح َ
َ ( -1وُي َكل ُم َّ َ
ِ
َّ
َنت ُق ْل َ ِ َّ ِ َّ ِ ِ
ُمي إلهين ِمن ُد ِ
ول َما لَْي َس
َن أَقُ َ
ون اللَّ ِه ۚ قَا َل ُس ْب َح َان َ
يسى ْاب َن َم ْرَي َم أَأ َ
ون لِي أ ْ
ك َما َي ُك ُ
َ ( -2وِا ْذ قَا َل اللهُ َيا ع َ
ت للناس اتخ ُذوني َوأ ِّ َ
ِ ()2
َنت َع َّال ُم الْ ُغُيوب)
ك ۚ إَِّن َ
َعلَ ُم َما ِفي َن ْف ِس َ
نت ُق ْلتُهُ فَقَ ْد َعلِ ْمتَهُ ۚ تَ ْعلَ ُم َما ِفي َن ْف ِسي َوَال أ ْ
كأ َ
لِي بِ َحق ۚ إِن ُك ُ
()3
ِ
ف ُن َكلِّم من َك ِ
( -3فَأَ َشار ْ ِ ِ
صبِيًّا)
َ
ان في ا ْل َم ْهد َ
َ
ت إلَْيه ۚ قَالُوا َك ْي َ ُ َ
ولو قمنا بصف أرقام السور الثالثة:
ال عمران ( ،)3المائدة ( ،)5مريم ()19

نجد العدد ( )1953من مضاعفات سبعة باالتجاهين:
العدد279×7=1953 :
مقلوبه" 513×7=3591 :وهنا تجدر المالحظة بأننا أمام ثالث سور وهي :ال عمران  -المائدة – مريم ،ومع ان سورة مريم
نزلت قبل سورتي ال عمران والمائدة اال ان تسلسلها في ترتيب سور القران جاء بعد هاتين السورتين ،الن هذا الترتيب ضروري للنظام

الرقمي ،ولو تغير هذا الترتيب ألختل هذا النظام المحكم! أذن يمكن القول بأن هذا الترتيب الذي نراه لسور كتاب اهلل تعالى ومع انه تم

على أيدي الصحابة رضوان اهلل عليهم اال ان اهلل تعالى هو تولى ترتيب هذه السور بالشكل الذي ارتضاه"(.)4

" ولو كا ن ترتيب سور القران من صنع بشر (أي جاء بالمصادفة) لما رأينا هذا النظام المحكم أبدا .ولكي نزداد يقينا" بمصداقية
لن حكيم خبير نأتي الى صفة مهمه ايد اهلل بها عيسى عليه السالم وهي (روح القدس) فقالَ ( :ولَقَ ْد
َّ
الرس ِل ۚ وآتَْيَنا ِعيسى ْابن مريم ا ْلبيَِّن ِ
َّدَناهُ بُِرو ِح ا ْلقُ ُد ِ
اء ُك ْم َر ُسول بِ َما َال تهوى
ات َوأَي ْ
َ َ ْ ََ َ
س ۚ أَفَ ُكل َما َج َ
َ
بِ ُّ ُ
َ

هذا النظام العجيب وانه صادر من
ِ
اب َوقَفَّ ْيَنا ِم ْن َب ْع ِد ِه
وسى ا ْلكتَ َ
آتَْيَنا ُم َ
()5
َّ
ون) .
استَ ْكَب ْرتُ ْم فَفَ ِريقًا َكذ ْبتُ ْم َوفَ ِريقًا تَ ْقتُلُ َ
أ َْنفُ ُس ُك ُم ْ
َّ َّ
ض ْلَنا بعضهم علَى بع ٍ ِ
ضهُ ْم
ك ُّ
ويتكرر هذا التصريح األهلي بحرفتيه في أيه ثانيه﴿ :تِْل َ
ض م ْنهُ ْم َم ْن َكل َم اللهُ َوَرفَعَ َب ْع َ
الر ُس ُل فَ َّ َ ْ َ ُ ْ َ َ ْ
ِ
ِِ ِ
س ولَو َشاء اللَّه ما ا ْقتَتَ َل الَِّذ ِ
ِ
ِ
ٍ
ات وأَي ْ ِ
ات َولَ ِك ِن
اءتْهُ ُم ا ْلَبيَِّن ُ
َ
ين م ْن َب ْعده ْم م ْن َب ْعد َما َج َ
َد َر َجات َوآتَْيَنا ع َ
َ ُ َ
َّدَناهُ ب ُرو ِح ا ْلقُ ُد ِ َ ْ
يسى ْاب َن َم ْرَي َم الَْبيَِّن َ
ِ
يد﴾(.)6
ْ
اء اللَّهُ َما ا ْقتَتَلُوا َولَ ِك َّن اللَّهَ َي ْف َع ُل َما ُي ِر ُ
آم َن َو ِم ْنهُ ْم َم ْن َكفَ َر َولَ ْو َش َ
اختَلَفُوا فَم ْنهُ ْم َم ْن َ
ِ
َّ
يسى ْاب َن َم ْرَي َم ا ْذ ُك ْر نِ ْع َمتِي
ثم يؤكد اهلل تعالى هذه الحقيقة مره ثالثه بقوله في خطابه للمسيح عليه السالم( :إِ ْذ قَا َل اللهُ َيا ع َ
الناس ِفي ا ْلمه ِد و َكه ًال ۚ وِا ْذ علَّمتُ َ ِ
ك بِرو ِح ا ْلقُ ُد ِ ِّ
اب وا ْل ِح ْكمةَ والتَّوَراةَ و ِْ
ق ِم َن
اإل ْن ِج َ
ك وعلى َوالِ َدتِ َ
َعلَْي َ
ك إِ ْذ أَي ْ
يل ۚ َوِا ْذ تَ ْخلُ ُ
س تُ َكل ُم َّ َ
َْ َ ْ
َ َ ْ
َّدتُ َ ُ
ك ا ْلكتَ َ َ َ َ ْ َ
ِ َّ
ِ
ِ
ِ
الطِّ ِ
ت َبنِي
ص بِِإ ْذنِي ۚ َوِا ْذ تُ ْخ ِرُج الموتى بِِإ ْذنِي ۚ َوِا ْذ َكفَ ْف ُ
ين َكهَْيَئة الط ْي ِر بِِإ ْذني فَتَْنفُ ُخ فيهَا فَتَ ُك ُ
ون طَ ْي ًار بِِإ ْذني ۚ َوتُْب ِرئُ ْاألَ ْك َمهَ َو ْاأل َْب َر َ
َِّ
ِ
ين َكفَ ُروا ِم ْنهُ ْم إِ ْن هذا إِ َّال ِس ْحر ُمبِين)( )7هذه أبيات ثالث خاصه بسيدنا المسيح عليه
يل َع ْن َ
إِ ْس َرائِ َ
ك إِ ْذ ِج ْئتَهُ ْم بِا ْلَبيَِّنات فَقَا َل الذ َ
السالم"( ,)8ولكن اذا بحثنا عن (روح القدس) في القران كله نجد ان هذه الكلمة قد وردت في موضع اخر في الحديث عن المؤمنين و
ق لِيثَب َ َِّ
ان اهلل قد نزل القران بواسطة روح القدس على قلب الحبيب المصطفى ,يقول تعالى( :قُ ْل َنَّزلَهُ ُرو ُح ا ْلقُ ُد ِ
ين
س ِمن َّرِّب َ
ك بِا ْل َح ِّ ُ
ِّت الذ َ

()1ال عمران46 :
()2المائدة110 :
()3مريم29 :
()4االعجاز العددي في القصة القرآنية ،ص 22
()5البقرة87 :
()6البقرة253 :
()7المائدة110 :
()8النحل102 :
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ِ ِِ
ين)
آمُنوا َو ُه ًدى وبشرى ل ْل ُم ْسلم َ
َ
أرقام السور كما يلي:

()1

نيسان2019 /م

أؤذن كما أيد اهلل نبيه عيسى عليه السالم بروح القدس كذلك أيد نبيه محمدا"’ بروح القدس وجاءت

أن العدد ( )1652من مضاعفات السبعة ومجموع أرقامه كذلك:

236×7=1652

2×7=14=1+6+5+2
في سياق قصة عيسى عليه السالم تكررت كلمة (الحواريون) ثالث مرات في األبيات:
()2
ِ
َّ ِ
َّ ِ
َّ ِ
ِ
ون)
َ ( -1فلَ َّما أ َ
آمَّنا بِالله َوا ْشهَ ْد بِأََّنا ُم ْسل ُم َ
َنص ِاري إِلَى الله ۚ قَا َل الْ َح َو ِاري َ
ُّون َن ْح ُن أ َ
َح َّس عيسى م ْنهُ ُم ا ْل ُك ْف َر قَا َل َم ْن أ َ
َنص ُار الله َ
()3
ِ
َّ
ك أَن يَنِّز َل علَْيَنا مائِ َدةً ِّمن الس ِ
ِ
ين)
يسى ْاب َن َم ْرَي َم َه ْل َي ْستَ ِطيعُ َرُّب َ
ُ
َّماء ۚ قَا َل اتَّقُوا اللهَ إِن ُكنتُم ُّم ْؤ ِمن َ
َ
( -2ا ْل َح َو ِاري َ
ُّون َيا ع َ
َ
َ َ
َّ ِ
ِ
ِ
َّ ِ
َِّ
ص ُار
آمُنوا ُك ُ
َ -3
ص ِاري إِلَى الله ۚ قَا َل ا ْل َح َو ِاري َ
يسى ْاب ُن َم ْرَي َم ل ْل َح َو ِاري َ
(يا أَيُّهَا الذ َ
ُّون َن ْح ُن أ َْن َ
ِّين َم ْن أ َْن َ
ص َار الله َك َما قَا َل ع َ
ونوا أ َْن َ
ين َ
()4
ِ
ت طَائِفَة ۚ فَأَي ْ َِّ
َّ ِ
ين)
ت طَائِفَة ِم ْن َبنِي إِ ْس َرائِي َل َو َكفَ َر ْ
آمَن ْ
َصَب ُحوا ظَاه ِر َ
آمُنوا على َع ُد ِّوِه ْم فَأ ْ
َّدَنا الذ َ
ين َ
الله ۚ فَ َ

"ارقام السور الثالث هي :ال ( ،)3المائدة ( ،)5الصف ( )61تشكل عددا" هو )6153( :من مضاعفات السبعة":

()5

 1,4.8خطاب للرسول

القران العظيم يكرر الخطاب للمصطفى محمد (ص) ,و في العديد من المواضيع القران نجد األوامر االلهية تصدر لحبيب

الرحمن والعجيب ان تكرار هذه األوامر بحرفتيها في القران قد جاء بنظام يقوم على الرقم سبعة أيضا" :فقد كان الرسول صلى اهلل عليه

وسلم وهو الرؤوف بالمؤمنين الرحيم بهم ,كان يحزن على هؤالء المشركين و يتمنى لو يؤمنوا باهلل تعالى ورسالته ,لذلك جاء األمر
ِ ِ
َّ
ك ب ِ
َّ
َسفًا)( )6هذا
اخع َّن ْف َس َ
االلهي بالخطاب لهذا النبي الرحيم عليه الصالة و السالم ( َفلَ َعل َ َ
ك على آثَ ِارِه ْم إِن ل ْم ُي ْؤ ِمُنوا بهذا ا ْل َحديث أ َ
الخطاب ورد في مقدمة سورة الكهف"(.)7
ك
واذا ذهبنا الى مقدمة سورة الشعراء رأينا العبارة تتكرر من خالل قوله تعالى لحبيبه محمد (صلى اهلل عليه واله وسلم)( :لَ َعلَّ َ
ِ
ب ِ
ين)( )8اذن كلمة (باخع) لم ترد في القران كله اال في موضعين والخطاب في كال الموضعين للرسول (صلى
اخع َن ْف َس َ
ك أ ََّال َي ُك ُ
َ
ونوا ُم ْؤ ِمن َ
اهلل عليه واله وسلم) ،وقد جاءت أرقام السورتين :الكهف ( ،)18الشعراء ( )26لتشكل عددا" ( )2618من المضاعفات السبعة

باالتجاهين:
العدد374×7=2618 :
مقلوبه1166×7 =8162 :

ولو قمنا بجمع ناتجي القسمة لوجدنا عددا" من مضاعفات السبعة ايضا":
220×7=1540=1166+ 374حتى عندما مكر المشركون برسول اهلل ،أمره ربه سبحانه اال يكون في ضيق من هذا المكر

الن معه اهلل تعالى،

ك إِ َّال بِاللَّ ِه ۚ وَال تَ ْح َزْن علَْي ِهم وَال تَ ُ ِ
ض ْي ٍ
ون)
ص ْب ُر َ
ك في َ
ق ِّم َّما َي ْم ُك ُر َ
(و ْ
اصبِ ْر َو َما َ
َ ْ َ
َ
فقال لهَ :
()1
ِ
ض ْي ٍ
ون)
(وَال تَ ْح َزْن َعلَْي ِه ْم َوَال تَ ُكن في َ
ق ِّم َّما َي ْم ُك ُر َ
ثم فيال ايه ثانيه أكد اهلل تعالى هذا االمر بقوله لحبيبه َ
()10( )9

()1االعجاز العددي في القصة القرآنية ،ص 25
()2ال عمران52 :
()3المائدة112 :
()4الصف14 :
()5األعجاز العددي في القصة القرآنية ،ص 26
()6الكهف52 :
()7االعجاز العددي في القصة القرآنية ،ص 28
()8الشعراء3 :
()9النحل127 :
()62
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وهنا نجد أن األرقام السورتين النحل ( ،)16النمل ( )27وعند صف األرقام يتشكل عدد من مضاعفات السبعة:
388×7=2716
" االوامر تتكرر بنظام كل شيء في هذا الكتاب العظيم بنظام محكم حتى األوامر اإللهية لعباد اهلل جاء ترتيبها بنظام يقوم على

الرقم سبعه .وكمثال على ذلك نختار األمر اإللهي (ال تقربوا) حيث يحذر اهلل تعالى عباده من خطورة االقتراب مما حرم اهلل على

عباده"( )2هذا اإلمر تكرر في القران خمس مرات في اآليات األتية:
-1
َِّ
ون وَال ُجُنًبا إِ َّال َعابِ ِري سبِ ٍ
يل حتى تَ ْغتَ ِسلُوا ۚ َوِا ْن ُك ْنتُ ْم
آمُنوا َال تَ ْق َرُبوا الص َ
(َيا أَيُّهَا الذ َ
َ
ين َ
َّالةَ َوأ َْنتُ ْم سكارى حتى تَ ْعلَ ُموا َما تَقُولُ َ َ
َحد ِم ْن ُك ْم ِم َن ا ْل َغائِ ِط أ َْو َال َم ْستُ ُم ِّ
ام َس ُحوا بِ ُو ُجوِه ُك ْم
ص ِع ً
اء أ َ
اء فَتََي َّم ُموا َ
اء َفلَ ْم تَ ِج ُدوا َم ً
الن َس َ
مرضى أ َْو على َسفَ ٍر أ َْو َج َ
يدا طَيًِّبا فَ ْ
()3
َّ
ِ
ور)
ان َعفًُّوا َغفُ ًا
َوأ َْيدي ُك ْم ۚ ِإ َّن اللهَ َك َ
ُ ( -2ق ْل تَ َعالَ ْوا أ َْت ُل َما َحَّرم َرُّب ُك ْم َعلَْي ُك ْم ۚ أ ََّال تُ ْش ِرُكوا بِ ِه َش ْيًئا ۚ وبِا ْلوالِ َد ْي ِن إِ ْح َس ًانا ۚ وَال تَ ْقتُلُوا أ َْوَال َد ُك ْم ِم ْن إِ ْم َال ٍ
ق ۚ َن ْح ُن َن ْرُزقُ ُك ْم
َ
َ
َ َ
َّ
ِ
َّ
ِ
َّ
ِ
ِ
َّ
الن ْف َس التي َحَّرَم اللهُ إِال بِالْ َح ِّ
ش َما ظَهَ َر م ْنهَا َو َما َبطَ َن ۚ َوَال تَ ْقتُلُوا َّ
ق ۚ ذلكم وصآكم بِه لَ َعل ُك ْم
َّاه ْم ۚ َوَال تَ ْق َرُبوا ا ْلفَ َواح َ
َوِاي ُ
()4
ِ
ون)
تَ ْعقلُ َ
ِ
ف َن ْف ًسا إِ َّال ُو ْس َعهَا ۚ َوِا َذا ُق ْلتُ ْم
َ ( -3وَال تَ ْق َرُبوا َم َ
ان بِا ْلِق ْس ِط ۚ َال ُن َكلِّ ُ
ال ا ْلَيتِ ِيم إِ َّال بِالَّتِي ِه َي أ ْ
َح َس ُن حتى َيْبلُ َغ أَ ُش َّدهُ ۚ َوأ َْوفُوا ا ْل َكْي َل َوا ْلم َيز َ
()5
ِ َّ
ِ َّ ِ
فَ ْ ِ
ون)
ان َذا قربى ۚ َوبِ َع ْهد الله أ َْوفُوا ۚ ذلكم وصآكم بِه لَ َعل ُك ْم تَ َذ َّك ُر َ
اعدلُوا َولَ ْو َك َ
()6
ِ
َ ( -4وَال تَ ْق َرُبوا ِّ
يال)
اء َسبِ ً
الزَنا ۚ إَِّنهُ َك َ
ان فَاح َشةً َو َس َ
()7
ِ
ان َم ْسُئوًال) أذن تكرر هذا األمر
َ ( -5وَال تَ ْق َرُبوا َما َل ا ْلَيتِ ِيم إِ َّال بِالَّتِي ِه َي أ ْ
َح َس ُن حتى َيْبلُ َغ أَ ُش َّدهُ ۚ َوأ َْوفُوا بِا ْل َع ْهد ۚ إِ َّن ا ْل َع ْه َد َك َ
األهلي خمس مرات في ( )3سور هي :النساء ( – )4األنعام ( – )6األسراء ( )17وقد جاءت أرقام هذه السور بنظام يقوم على
الرقم سبعه ،فالعدد الذين يمثل مصفوف أرقام هذه السور هو  1764من مضاعفات السبعة لمرتين36×7×7=1764 :
" هذا النظام الدقيق يشمل أالف الكلمات القرآنية والعبارات التي تتكرر دائما بما يتناسب مع الرقم سبعة"

()8

تجدر اإلشارة الى ان

كلمة (تقربوا) وردت دائما مسبوقة ب (ال) أي (ال تقربوا) تحذير من اهلل تعالى على خطورة مجرد االقتراب من الفواحش على اختالف
أنواعها ولو تتبعنا يكل كلمة من كلمات القران ودرسنا داللتها من الناحية اللغوية ومن الناحية الرقمية لرأينا نظاما بديعا لهداه الكلمات.

ولو كان البحث يتسع لسردنا االف الكلمات ،وال نبالغ أذا قلنا :في كل كلمة كلمة معجزة!" (.)9
 1.5الخاتمة

أوجز اهم النتائج التي توصل اليها الباحث:

 -1وجد البحث ان اوجه االعجاز القرآني كثيرة ،وان لكل عصر معجزة خاصة به اناسب تقدمه العلمي والحضاري.
 -2ان االعجاز العددي له أصل منذ القدم ،فالسابقون لهم دراسات في هذا الموضوع ،ولكنها لم ترق الى ما يسمى االعجاز العددي
كما هو موجود االن ،ولم يكن السابقون على علم بان هناك وجه من وجوه االعجاز القرآني يسمى باإلعجاز العددي.
 -3تضمن القران الكريم كل انواع االعداد ،منها الطبيعية واالولية والموجبة والزوجية والفردية والكسور والصفات والتبضيع وغيرها
من انواع االعداد.

()1النحل70 :
()2االعجاز العددي في القصة القرآنية ،ص 28
( )3النساء43 :
()4األنعام151 :
()5األنعام152 :
()6األسراء32 :
()7األسراء34 :
()8األعجاز العددي في القصة القرآنية ،ص29
()9المصدر السابق نفسه ،ص30
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 -4ان الغوص في العالقات الرقمية والرياضية المتعلقة بحروف وآيات القران الكريم يتطلب اسسا منها:
مراعات اللغة العربية ومفرداتها واساليبها.

أ-

ب -مراعاة الرسم القرآني ووفق الطرق اإلحصائية الحديثة.

ت -االعتماد على المصحف بالخط العثماني برواية حفص عن عاصم فقط بما يتعلق باآليات واالعداد والكلمات.
ث -التمييز بين الظاهرة واالعجاز.
 -5ان هنالك طرقا كثيرة جدا للعد واإلحصاء منها :حساب الجمل ،وصف االرقام ،وعدد الكلمات والحروف في الجملة او اآلية او
السورة.

 -6االعجاز العددي يساعد على تفسير بعض اآليات والسور في القران الكريم.
 -7هناك ارقام تميزت في القران الكريم ،مثل الواحد والسبعة ،ومنها الرتباط بعض الظواهر القرآنية بها بشكل مميز كالرقم ()19
و( )99وغيرها من االرقام.
 -8االعجاز العددي وضع اول لبنة في عملية تفسير االحرف المتقطعة (االحرف النورانية) في القران الكريم.
 -9ا ثبت االعجاز العددي في القرآن الكريم ان هنالك ترتيبا زمنيا في القصة القرآنية وأنها مبنية اساسا على التوافقات الرقمية الرائعة،
واثبت الخصائص العددية للقصة القرآنية.

ان االعجاز العددي في القران الكريم يعطي تفسي اًر واضحاً بأن القران صالح لكل زمان ومكان ،والذين يغوصون بحار علمه

سيجدون حتماً اعجازات اخرى تالئم ما قد يضمره الزمن لبني البشر من تقدم علمي وحضاري ،وان في كل اية ،وفي كل كلمة،

بل وفي كل حرف ونقطة وحركة سنجد إعجا اًز إلهيا يذهل ويبهر العقول.

 1.6المصادر
-1

القران الكريم مصدر التشريع.

-3

المهندس عبد الدائم كحيل ،االعجاز العددي بين الحاضر والماضي ،ط ،1دار الرضوان ،حلب ،سوريا2003،م.

-4

عبد الدائم كحيل ،االعجاز العددي عند السابقين ،ط ،1موسوعة االعجاز في القران والسنة ،عبد الدائم كحيل ،ط ،1حمص،

-2

د .عبد اهلل جلغوم ،أس ارر ترتيب القران ،ط ،1دار الفكر للنشر والتوزيع ،الزرقاء -االردن1994،م.

سوريا 2004م.
-5

د .عبد الرزاق نوفل ،االعجاز العددي في القران الكريم ،ط ،1مطبعة دار المعارف ،القاهرة -جمهورية مصر العربية،

-6

عبد الدائم كحيل ،األعجاز العددي في القصة القرآنية ،ط ،1مكتبة ابن القيم ،دمشق -سوريا2003 ،م.

-7

د .عبد اهلل جلغوم ،األعجاز العددي للقران الكريم ،ط ،1دار الفكر للتوزيع والنشر ،الزرقاء -االردن1994 ،م.

-8

المهندس عبد الدائم كحيل ،البناء الرقمي آليات القران الكريم ،ط ،1دار الفكر ،دمشق 2002 ،م

-9

1975م.

عبد القاهر الجرجاني ،الرسالة الشافية ،ضمن ثالث رسائل في اعجاز القران ،تحقيق محمد خلف اهلل ،ط ،1دار المعارف،

مصر (د.ت)
 -10أد محمد زكي خضر ،ضوابط االعجاز العددي في القران الكريم ،ط ،1إستانبول تركيا( ،د.ت).
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