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  بسم اهللا الرحمن الرحيم

  :لى عن القرآن الكريمقال اهللا تعا

ِلِمينسى ِللْمشْربةً ومحرى ودهٍء وانًا ِلكُلِّ شَييِتب الِْكتَاب كلَيلْنَا عونَز  

  ]١٦/٨٩: النحل[

--- -------------  

  :قال رسول اهللا صلّى اهللا عليه وآله وسلم عن القرآن الكريم

هاِئبجالَ تَنْقَِضي عو  

  ]رواه الترمذي[
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  بسم اهللا الرحمن الرحيم

حر نكلَنَا ِمن لَّد بهتَنَا ويدِإذْ ه دعنَا بنَا الَ تُِزغْ قُلُوببرابهَأنتَ الْو ةً ِإنَّكم  

  

  مقدمــة

الحمد هللا الذي أودع في كل آية من  آيات كتابه أسراراً ال تُحصى وعجائـب ال                 
، وصلى اهللا على سيدنا وموالنا محمد وعلى آلـه          ...تـنقضي ومعجزاٍت ال تنفد   

...  الحكيماللهم علّمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، إنك أنت العليم. وصحبه وسلّم
  .ونعوذ بك من علم ال ينفع، ومن قلٍب ال يخشع، ومن دعوة ال يستجاب لها

فهذا هو كتاب اهللا عز وجّل يتحدى أرباب البالغة والبيـان فـي زمـن نزولـه                
فيعترفون بعجزهم عن اإلتيان بمثله، ويدركون أن هذه البالغة ال يمكن لبشر أن             

البالغي لتناسـب    آن في ذلك العصر بشكلها    لذلك تجلّت معجزة القر   . يأتي بمثلها 
وليكون لها األثر الكبير في هداية النـاس إلـى          . عصر البالغة والشعر واألدب   

  .اإلسالم

فمن  منا ال يذكر قصة إسالم سيدنا عمر بن الخطاب رضي اهللا عنه، عندما سمع 
غة أن  فأثّرت فيه بالغة معانيها، وأدرك من خالل هذه البال       )طه(آياٍت من سورة    

! القرآن هو كالم اهللا عز وجل، فانقلب من الشِّرك والضالل إلى التوحيد واإليمان            
فالقرآن أعجـز بلغـاء   . هذا هو تأثير المعجزة البالغية على من فهمها وأدركها       

العرب وفصحاءهم وخضع له أرباب الشعر والبيان واعترفـوا بـضعفهم أمـام             
  .أسلوبه وبالغته وبيانه في عصر البالغة

عندما جاء عصر المكتشفات العلمية تمكّن العلماء حديثاً من كشف الكثير مـن             و
أسرار هذا الكون، وكان للقرآن السبقُ في الحديث عن حقائق علمية وكونية لم             
يكن ألحٍد علم بها وقت نزول القرآن، وهنا تتجلّى معجزة القرآن بشكلها العلمي             
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وربما نسمع من وقت آلخـر قـصة        . يثلتناسب التطور العلمي في العصر الحد     
      ين بسبب إدراكه آلية من آيات اإلعجاز العلمي في كتاب اهللا عزإسالم أحد الغربي

  .وجلَّ

، عندما أمضى عشرات )كيث مور: (ومن هؤالء أحد أكبر علماء األجنّة في العالم
لقرآن السنين في اكتشاف مراحل تطور الجنين في بطن أمه، فإذا به يفاجأ بأن ا             

فأدرك عندها !! الكريم قد تحدث عن هذه المراحل بدقة تامة قبل أربعة عشر قرناً           
! بلغة العلم أن القرآن ليس من عند بشر بل هو كالم رب البشر سبحانه وتعالى              

  .وهذا هو تأثير اإلعجاز العلمي على من يدركه ويفهمه ويراه 

التكنولوجيـا الرقميـة    واليوم ونحن نعيش عصراً جديداً يمكن تسميته بعـصر          
بما أن اهللا تعالى قد نظّم كّل شيء في هذا الكون بنظام محكم، فهل نظّم               : نتساءل

  كّل شيء في كتابه بنظام محكم؟ 

سوف نرى من خالل مباحث هذه الموسوعة أن آيات القرآن وسوره وكلماتـه             
 أن هـذا  وحروفه قد نظّمها اهللا تعالى بنظام يقوم على الرقم سبعة، كدليل علـى           

  !القرآن صادر من رب السماوات السبع

ويجب أن نؤكّد وبقوة أن معجزات القرآن  البالغية والعلمية والكونية والطبيـة             
وغير ذلك من وجوه اإلعجاز، الزالت مستمرة ومتجددة        ....والتشريعية والغيبية 

  . عليها إلى أن يرث اهللا األرض ومن

راه اليوم، إال قطرة من بحٍر زاخٍر بالمعجزات والعجائب  وما البناء الرقمي الذي ن    
 إنه بحر القرآن العظيم الذي قال عنه حبيبنا وسيدنا محمد صـلوات             -واألسرار

   ].رواه الترمذي[) وال تَنقَِضي عجاِئبه(: اهللا عليه وسالمه

غة كلماتهـا   يتميز كتاب اهللا تعالى بأنه كتاب محكَم، فكّل آية من آياته تتميز ببال            
ودقّة معانيها وقوة أسلوبها، باإلضافة إلى ذلك هنالك إحكام مذهل فـي تكـرار              

إذاً نستطيع القول بأن اإلعجاز الرقمي القرآني هو العالقات         ! الكلمات والحروف 
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الرقمية بين حروف وكلمات وآيات وسور القرآن الحكيم، والتي وضعها اهللا في            
موساً ألولئك الماديين، على أن القـرآن كتـاب اهللا          كتابه لتكون برهاناً ماديا مل    

  . تعالى

وينبغي علينا أن ندرك بأن القرآن وإن كان كتاب هداية فإن الهداية تتخذ أسباباً،            
ومثل هذا البحث هو نوع من أنواع التثبيت والهداية، فقد تكـون لغـة األرقـام            

  !!أحياناً أشد تأثيراً وأكثر إفصاحاً من لغة الكالم

اإلعجاز الرقمي أسلوباً جديداً للدعوة إلى اهللا تعالى بلغة يفهمها جميع البشر       يعد 
على اختالف لغاتهم، والمؤمن هو من سيقوم بإيصال هذه المعجزة لغير المؤمن،      

ال ينبغي له أن يقول إن القرآن ليس بحاجة إلى براهين رقمية أو علمية أو          لذلك  
به ال يكتفي بما لديه من العلم، بل هو         لغوية، ألن المؤمن الحريص على كتاب ر      

   .في شوق دائم لزيادة علمه بالكتاب الذي سيكون شفيعاً له أمام ربه يوم القيامة

وهذا هو سيدنا إبراهيم عليه السالم يطلب من ربه أن يِريه معجزة يـرى مـن                
دنا إبراهيم  ، فأجابه سي  )أََولَم تُْؤِمن ؟  (: خاللها كيف يحيي اهللا الموتى فقال تعالى      

يريد مزيداً  ! وسبحان اهللا ]. ٢/٢٦٠: البقرة [...)بلَى ولَِكن ِليطْمِئن قَلِْبي   (: بقوله
فإذا كان هذا حال خليل الرحمن عليه السالم،        ! من االطمئنان واليقين باهللا تعالى    

فكيف بنا نحن اليوم؟ ألسنا بأمس الحاجة لمعجزات تثبتنا على الحق واإليمـان             
  يقين؟وال

َأفَال يتَدبرون الْقُرآن ولَو كَان ِمن ِعنِْد غَيِر اللَِّه لَوجدوا (: وتأمل معي هذه الدعوة 
، فإننا نلمس  فيها إشارة واضـحة ودعـوة          ]٤/٨٢: النساء[) ِفيِه اخِْتالفاً كَِثيراً  

عـشوائية  صريحة لتأمل التناسق والنظام في كالم اهللا تعالى، وتمييـزه عـن ال            
   واالختالف في كالم البشر، لنستيقن بأن هذا القرآن كتاب اهللا عز وجّل؟

في هذه المجموعة من األبحاث العلمية القرآنية سوف نعيش مع رحلة ممتعة في 
وسوف نكتشف بأن القرآن    . رحاب حروف وكلمات وآيات وسور القرآن الكريم      
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  عالمين تبارك وتعالى؟أكبر وأعظم مما نتصور، كيف ال وهو كتاب رب ال

وسوف يكون منهجنا في الموسوعة منهجاً ثابتاً وعلمياً من أول صفحة وحتـى             
آخر صفحة، وسوف نرى بأن جميع أرقام القرآن محكمة وتنضبط بحساب رقمي        
دقيق، وأنه ال مجال للمصادفة في نتائج هذه األبحاث، بل هنالك معجزات مذهلة             

  .في كتاب اهللا تعالى

رقام هي لغة التوثيق، فعندما ندرك أن كل حرف في كتاب اهللا تعالى قد           إن لغة األ  
وِضع بميزان دقيق ومحسوب، فإن نقصان أو زيادة أي حـرف سـيِخّل بهـذا               

حفظ كل  إذاً لغة األرقام هي اللغة التي نستدل بها على أن اهللا تعالى قد              . الميزان
 وِإنَّـا لَـه     نَّا نَحن نَزلْنَا الذِّكْر   ِإ (:حرٍف في كتابه إلى يوم القيامة، وقال في ذلك        

اِفظُون١٥/٩: الحجر [)لَح.[  

عدد سكان العالم اليوم هو ستة آالف مليون، وهؤالء في معظمهـم ال يفقهـون           
والقرآن لم ينِْزل للعرب فقط بل نزل للناس كافة، والرسول الكريم            . اللغة العربية 

: للعالمين ليبلِّغهم رسالة اهللا تعـالى القائـل     صلى اهللا عليه وسلّم هو رسول اهللا        
]. ٢٥/١: الفرقـان  [)تَبارك الَِّذي نَزَل الْفُرقَان علَى عبِدِه ِليكُون ِللْعالَِمين نَِذيراً        (

  أليست اللغة التي يفهمها اليوم كل البشر هي لغة األرقام؟ : والسؤال

ونَزلْنَا علَيك الِْكتَاب ِتبياناً (: كل شيء وقالإن اهللا تعالى قد أنزل القرآن وبين فيه 
  ِلِمينسى ِللْمشْربةً ومحرو دىهٍء وهذه اآلية تؤكـد  ]. ١٦/٨٩: النحل [)ِلكُلِّ شَي

 ووجود علم   ،)ِتبياناً ِلكُلِّ شَيءٍ  (: أن القرآن يحوي كل العلوم بل يحوي كل شيء        
ل على صدق كالم اهللا تعـالى وأن القـرآن كتـاب    الرياضيات في القرآن هو دلي   

عالمي.  

. إن هذه المعجزة جاءت لتؤكد أن القرآن هو بناء عظيم يقوم على الرقم سـبعة              
فإذا علمنا أن كـل ذرة      . وإن وجود هذا الرقم بالذات هو دليل على وحدانية اهللا         

 تكرر  من ذرات هذا الكون عدد طبقاتها سبع، وعلمنا أن كل حرف في كتاب اهللا             
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بنظام يقوم على الرقم سبعة، فال بد عندها أن ندرك أن خالق الكون سبحانه هو               
  !نفسه الذي أنزل القرآن

ويمكن القول بأن المهمة األصعب لإلعجاز الرقمي هي إثبات أنه ال يمكن ألحـد              
وحيث تعجز وسائل اللغـة عـن       . أن يأتي بمثل هذا القرآن أو بمثل سورة منه        

مادية على ذلك، فإن النظام الرقمي الذي نكتشفه اليوم هو برهـان  تقديم براهين   
قُْل لَِئِن اجتَمعِت الِْأنْس والِْجـن      (: ملموس على صدق كالم الحقّ سبحانه وتعالى      

 )علَى َأن يْأتُوا ِبِمثِْل هذَا الْقُرآِن ال يْأتُون ِبِمثِْلِه ولَو كَان بعضهم ِلـبعٍض ظَِهيـراً   
  ]. ١٧/٨٨: اإلسراء[

البـديع،  فمن خالل المباحث القادمة سوف تتراءى أمامنا عظَمة هـذا النظـام             
وسوف نتبع المنهج العلمي والشرعي في استخراج الحقائق الرقمية من داخـل            

  .القرآن دون أن نقحم أي رقم من خارجه

الحياة وسوف نبدأ مباشرة برؤية بعض أسرار الرقم سبعة في القرآن والكون و           
وأحاديث النبي عليه الصالة والسالم، وذلك من خالل البحـث األول فـي هـذه               

في هذا البحث سـوف نـرى       . أسرار الرقم سبعة في القرآن الكريم     : الموسوعة
هذا التناسق لم . بعض التناسقات المذهلة لعبارات وكلمات قرآنية مع الرقم سبعة 

ف يمكن للقلب أن يطمئن لنتائج      ولكن السؤال كي  . يأت عن طريق المصادفة أبداً    
  هذه األبحاث وغيرها؟

واإلجابة عن هذا التساؤل هي عنوان البحث الثاني في هذه الموسـوعة وهـو               
والذي تناولنا مـن خاللـه األسـئلة    . ضوابط اإلعجاز الرقمي في القرآن الكريم   

ضوح واالنتقادات التي تواجهها أبحاث اإلعجاز العددي اليوم، وأجبنا عنها بكل و         
وبينَّا ما لهذا العلم الناشئ من حق علينا، وكذلك بينّا األشياء الواجب            . وصراحة

االلتزام بها من ِقبل من يبحث بهذا العلم ليكون بحثه مقبوالً ويمثل معجزة وليس           
  . مصادفة
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وقد حددنا في هذا البحث منهج العمل في الموسوعة، واألساس الرياضي الـذي         
ونذكِّر دائماً بـأن أي بحـث       . باط المعجزة القرآنية الجديدة   استندنا إليه في استن   

قرآني يجب أن يقوم على أساس شرعي وعلمي، وأن األخطاء والهفوات التـي             
نراها من بعض الباحثين في اإلعجاز الرقمي اليوم سببها الرئيـسي هـو عـدم      

  .التزامهم بالمنهج العلمي الصحيح للبحث

ِبـسِم اِهللا الـرحمِن     (:  بأول آية من القرآن الكـريم      ثم بدأنا بما بدأ اهللا به كتابه      
وفـي  . في رحاب أول آية من القرآن الكريم      :  من خالل المبحث الثالث    ) الرِحيِم

فقد جاءت حروف   ! هذا البحث سوف نرى معجزة حقيقية تتجلّى في أربع كلمات         
  !ين مرةوكلمات هذه اآلية العظيمة بتناسق مبهر مع الرقم سبعة أكثر من سبع

وهي كلمة ! أجمل كلمة في القرآن الكريم: في البحث الرابع نرى أسرار وعجائب    
وتتجلَّى في حروف هذه الكلمة توافقات تذهل العقول لدقـة          . تبارك وتعالى ) اهللا(

إحكامها وروعة بنائها وجمال توزعها وترتيبها عبر آيات وكلمات وسور كتاب            
في كتاب اهللا هـو بمثابـة     جلَّ وعال ) اهللا(م  إن وجود نظام محكم الس    . اهللا تعالى 

  !توقيع من اهللا على صدق كالمه وصدق رسالته

رحلة مع أعظم سورة فـي    : ونبقى من خالل البحث الخامس في هذه الموسوعة       
، نبقى في أول القرآن في رحاب فاتحة الكتـاب، لنكتـشف بنـاء              القرآن الكريم 

ي السورة التي سماها اهللا تعالى بالسبع معجزاً يقوم على الرقم سبعة ومكرراته ف  
سبعة فـي   ليساوي بالتمام والكمال    ) اهللا(المثاني، وجاء فيها تكرار حروف اسم       

  !!سبعة

وفي البحث السادس من هذه الموسوعة التي أسأل اهللا تعالى أن يجعل فيها العلم     
ول حروف مميزة النافع، لم نذهب بعيداً عن أول القرآن بل ركَّزنا هذا البحث في أ

 وفي هذا البحث    .وأسرار الحروف المميزة في القرآن الكريم     ) الـم(: في القرآن 
محاولة لكشف سر هذه الحروف التي وضعها اهللا تعالى في أوائل بعض سـور              

خـصوصاً أن عـدد هـذه       . القرآن، لتشكل بناء محكماً يقوم على الرقم سـبعة        
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 ١٠ عبد الدائم الكحیلأسرار اإلعجاز في القرآن والسنة للمھندس ب مجاني من موقع كتا

أي سبعة في اثنـان، واالفتتاحيـات     الحروف عدا المكرر هو أربعة عشر حرفاً،        
المتشكلة منها عدا المكرر تساوي نفس العدد أي أربعة عشر، وهذا العدد مـن              

  .مضاعفات الرقم سبعة

 فقد تبين أنها تتجلَّى في العديد من سور القـرآن، وفـي             أسماء اهللا الحسنى  أما  
هللا صلى اهللا   البحث السابع نرى عجائب ال تنتهي في السورة التي أقسم رسول ا           

عليه وسلم بأنها تعِدل ثُلُث القرآن، إنها سورة اإلخالص والتوحيد وتنْزيـه اهللا             
تعالى عن الولد والشريك، لذلك تتجلَّى في هذه الـسورة العظيمـة صـفات اهللا               

  .ووحدانيته وحروف أسمائه الحسنى

، وتناولنـا   إعجاز حروف القرآن والرقم سـبعة     البحث الثامن خصصناه لدراسة     
العديد من اآليات ومقاطع اآليات والنصوص القرآنية والتـي جـاءت حروفهـا             

وهذا البحث يؤكد أن اإلعجاز ال يقتصر على سورة أو       . بالتناسب مع الرقم سبعة   
وقد أثبتنا بلغة الرقم    . مجموعة آيات فقط، بل كل ما في القرآن هو معجز ومبهر          

ن عند اهللا تعالى وال يجـوز    وجود إعجاز لرسم حروف القرآن وأن هذا الرسم م        
  .تغييره أبداً

إعجـاز  : ولكن ماذا عن أرقام اآليات وتسلسلها؟ هذا هو عنوان البحث التاسـع           
وفيه نكتشف أسرار تكرار كلمـات      . آيات القرآن والترتيب المحكم ألرقام اآليات     

القرآن وأن كل كلمة تتكرر في القرآن بنظام سـباعي محكـم وأنـه ال وجـود                 
  .ة في كالم اهللا تعالىللمصادف

وحتى تسلسل السور وترتيبها نجد فيه إعجازاً واضحاً، وهذا ما قمنا ببحثه من              
إعجاز سور القرآن والنظام المحكم لترتيب : خالل أمثلة غزيرة في البحث العاشر 

 وسوف نكتشف في فقرات هذا البحث أن الكلمة القرآنيـة تتكـرر        .سور القرآن 
  ! بنظام بياني وعددي

 من خـالل البحـث      تكرار أم إعجاز؟  : أسرار القصة القرآنية  م نعيش مع بعض     ث
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األخير، والذي نرى في أمثلته التي اخترناها من قَصص القرآن إجابة عن سؤال             
لماذا تتكرر القصة ذاتها في العديد مـن        : طالما حاول المشككون بالقرآن إثارته    

 من تكرار قـصص القـرآن،   سور القرآن؟ وفي هذا البحث يتبين لقارئه الحكمة     
وأن هذا التكرار يخفي وراءه معجزة ربما نرى جزءاً منها في أبحاث قادمة بإذن   

  .اهللا تعالى

بقي أن نشير إلى أن اإلعجاز الرقمي في القرآن الكريم ال يقتصر علـى الـرقم                
 والـرقم  ١١سبعة، بل هنالك إعجاز مذهل يقوم على األرقام األولية مثل الـرقم        

ا من األرقام التي ال تنقسم إال على نفسها وعلى الواحد كدليل علـى               وغيره ١٣
وهذا ما سنراه في أبحاث أخرى إن شاء اهللا تعالى،          ! وحدانية منظِّم هذه األرقام   

 حقيقة رقمية جاءت    ٧٠٠وحسبنا أننا سنعيش في هذه الموسوعة مع أكثر من          
  !جميع األعداد فيها من مضاعفات الرقم سبعة

  قَبْل ِمنَّا ِإنَّك َأنتَ السِميع الْعِليمربنَا تَ
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  بحث األولمال

  مع الرقم سبعة
  في القرآن الكريم

  

  

في هذا المبحث نتعرف على بعض أسرار الرقم سبعة في الكون والقرآن 
ولماذا اختار اهللا تعالى هذا الرقم . وأحاديث المصطفى عليه الصالة والسالم

  .جديدة وفضله على سائر األرقامبالذات للمعجزة ال

سوف نعيش مع بعض عجائب الرقم سبعة في كتاب اهللا تعالى، وكيف تأتي 
وهذا إن دلَّ على . حروف وآيات وكلمات القرآن بتناسق عجيب مع هذا الرقم

  .شيء فإنما يدلُّ على أن القرآن منَزل من خالق السماوات السبع

 القرآن من الناحية الرقمية ونكتشف كذلك سوف نتدبر بعض كلمات وآيات
هذه التناسقات تثبت بشكل قاطع وجود . عالقات وتناسقات مذهلة مع الرقم سبعة

  .بناء محكم في كتاب اهللا عز وجلَّ
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  مقدمة

: كما أن الخالق سبحانه وتعالى فضل بعض الرسل على بعض، وقال فـي ذلـك              
)    ع مهضعلْنَا بُل فَضسالر ـاٍت          ِتلْكجرد مهضعب فَعرو اللّه ن كَلَّمم منْهٍض معلَى ب

  ]. ٢/٢٥٣: البقرة  [)وآتَينَا ِعيسى ابن مريم الْبينَاِت وَأيدنَاه ِبروِح الْقُدِس

 ِإنَّا َأنزلْنَاه(: وكما أن اهللا تعالى فضل بعض الليالي على بعض فقال في ليلة القدر     
 تَنَزُل * لَيلَةُ الْقَدِر خَير من َألِْف شَهٍر * وما َأدراك ما لَيلَةُ الْقَدِر *ِفي لَيلَِة الْقَدِر  

 ) سلَام ِهي حتَّـى مطْلَـِع الْفَجـرِ   *الْملَاِئكَةُ والروح ِفيها ِبِإذِْن ربِهم من كُلِّ َأمٍر       
 ].٥-٩٧/١:القدر[

شَـهر رمـضان   (: ك فضل بعض الشهور من السنة مثل شهر رمضان فقال  وكذل
: البقـرة  [)الَِّذي ُأنِزَل ِفيِه الْقُرآن هدى لِّلنَّاِس وبينَاٍت مـن الْهـدى والْفُرقَـانِ            

سبحان (: وفضل بعض المساجد مثل المسجد الحرام والمسجد األقصى       ]. ٢/١٨٥
 رالَِّذي َأس           لَهوكْنَا حارى الَِّذي بِجِد اَألقْصساِم ِإلَى الْمرِجِد الْحسالْم نالً مِدِه لَيبى ِبع

ِصيرالب ِميعالس وه اِتنَا ِإنَّهآي ِمن ه١٧/١: اإلسراء [)ِلنُِري.[  

ع ِللنَّاِس ِإن َأوَل بيٍت وِض(: وكما فضل بعض البقاع على بعض مثل مكة المكرمة        
    الَِمينى لِّلْعدهكاً واربكَّةَ مل       ]. ٢/٩٦:آل عمران [) لَلَِّذي ِببوكما أن اهللا قـد فـض

بعض السور فكانت أعظم سورة في القرآن هي فاتحة الكتـاب، وكانـت آيـة                
وكانت سورة اإلخالص تعدل ثُلُثَ القـرآن،  . الكرسي هي أعظم آية في كتاب اهللا      

  .سول اهللا صلى اهللا عليه وسلمهكذا أخبرنا ر

واآلن لو تساءلنا عن لغة األرقام في القرآن العظيم، وتدبرنا األرقام الواردة فيه،      
ودرسنا دالالت كل رقم، فهل فضل اهللا تعالى رقماً عن سائر األرقام؟ بال شك إن               

فهذا الرقم ! الرقم األكثر تميزاً في كتاب اهللا تعالى بعد الرقم واحد هو الرقم سبعة          
له خصوصية في عبادات المؤمن وفي أحاديث المصطفى عليه الصالة والسالم،           

  .وفي الكون والتاريخ وغير ذلك
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ولكن ما هي أسرار هذا الرقم؟ ولماذا تكرر ذكره في العديـد مـن المناسـبات                
  . القرآنية؟ لنبدأ بهذه المقارنة بين الكون والقرآن

  الرقم سبعةالبناء الكوني والبناء القرآني و

كيف تترابط .. هذا الكون الواسع من حولنا بكل أجزائه ومجراته وكواكبه
وتتماسك أجزاُؤه؟ من حكمة اهللا تعالى أنه اختار القوانين الرياضية المناسبة 

، ومن هذه القوانين قانون التجاذب الكوني على سبيل المثال، لتماسك هذا الكون
 تدور األرض حول الشمس ويدور القمر هذا القانون يفسر بشكل علمي لماذا

  هذا بالنسبة لخلق اهللا تعالى فماذا عن كالم اهللا؟، ... حول األرض

حتى نتخيل عظمة كلمات اهللا التي ال تحدها حدود يجب أن ننظر إلى كتاب اهللا 
وقد نظّم اهللا تعالى ، على أنه بناء محكَم من الكلمات واألحرف واآليات والسور

  .عظيم بأنظمة معِجزةهذا البناء ال

والذي بنى السماوات السبع هو الذي بنى ، إذن خالق الكون هو منَزل القرآن
وكما نرى من حولنا للرقم سبعة دالالت كثيرة في الكون والحياة نرى ، القرآن 

وهذا يدل على وحدانية اهللا ، نظاماً متكامالً في هذا القرآن يقوم على الرقم سبعة
  .وأن القرآن هو كتاب اهللا عز وجلَّسبحانه وتعالى 

  ٧لماذا اقتضت مشيئة اهللا عز وجلَّ اختيار الرقم 

هذا الرقم يملك دالالت كثيرة في الكون والقرآن وأحاديث المصطفى صلى اهللا 
وهذا البحث . حتى تكرار هذا الرقم في كتاب اهللا جاء بنظام محكم. عليه وسلم

د كتاب واحد في العالم يتكرر فيه الرقم سبعة يقدم البراهين على ذلك، فال يوج
وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على أهمية هذا . بنظام مشابه للنظام القرآني

  . الرقم وأنه رقم يشهد على وحدانية اهللا تعالى

فعندما ندرك أن النظام الكوني قائم على الرقم سبعة، ونكتشف الرقم ذاته يتكرر 

http://www.kaheel7.com


 www.kaheel7.com   -------------- ------- -------- ------- --- ----------- ------- - موسوعة اإلعجاز الرقمي 
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أربعة عشر قرناً، فإن هذا التشابه يدل على أن خالق بنظام في كتاب أنزل قبل 
  . الكون هو منَزل القرآن سبحانه وتعالى

  الرقم سبعة في الكون

عندما بدأ اهللا خلق هذا الكون اختار الرقم سبعة ليجعل عدد السماوات سبعة 
 وِمن اللَّه الَِّذي خَلَقَ سبع سماواٍت(: يقول عز وجلَّ. وعدد األراضين سبعة

 قَد اللَّه َأنو ٍء قَِديرلَى كُلِّ شَيع اللَّه وا َأنلَمِلتَع ننَهيب رُل الَْأمتَنَزي نِض ِمثْلَهالَْأر
  ]. ٦٥/١٢: الطالق [)َأحاطَ ِبكُلِّ شَيٍء ِعلْماً

ت حتى الذرة التي تعد الوحدة األساسية للبناء الكوني تتألف من سبع طبقا
كما أن عدد أيام األسبوع سبعة وعدد . إلكترونية وال يمكن أن تكون أكثر من ذلك

ويجب . العالمات الموسيقية سبعة وعدد ألوان الطيف الضوئي المرئي هوسبعة
أال يغيب عنا أن علماء األرض اكتشفوا حديثاً أن الكرة األرضية تتكون من سبع 

  ! طبقات

  الرقم سبعة في السنَّة النبوية

كثيرة هي األحاديث النبوية الشريفة التي نطق بها سيد البشر محمد صلى اهللا 
وقد كان للرقم سبعة حظ وافر في هذه األحاديث وهذا يدل على . عليه وسلم

  . أهمية هذا الرقم وكثرة دالالته وأسراره

فعندما تحدث الرسول الكريم صلى اهللا عليه وسلم عن الموبقات حدد سبعة أنواع 
  ]. البخاري ومسلم [....) الموبقاتالسبعاجتنبوا ( :فقال

وعندما تحدث عن الذين يظلُّهم اهللا سبحانه وتعالى يوم القيامة حدد سبعة 
البخاري  [...) يظلّهم اهللا في ظلِّه يوم ال ظلَّ إال ظلُّهسبعة(: أصناف، فقال

  ].ومسلم

إنما يجعل من الرقم وعندما يتحدث عن الظلم وأخِْذ شيٍء من األرض بغير حقِّه ف
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من ظَلَم قَيد ِشبٍر : (سبعة رمزاً للعذاب يوم القيامة، يقول عليه الصالة والسالم
 ِمن قَهاألرِض طُو ِعِمنبالبخاري ومسلم [) أراضينس .[  

الحمد (: وعندما أخبرنا عليه الصالة والسالم عن أعظم سورة في كتاب اهللا قال
  ].رواه البخاري [) المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيتُهالسبع هللا رب العالمين هي

وفي السجود يخبرنا الرسول الكريم صلى اهللا عليه وسلم عن األمر اإللهي 
)      َأعظُمسبعِةُأمرت أن أسجد على (: بالسجود على سبعة أعضاء فيقول

وره يتحدد بغسله سبع أما إذا ولغ الكلب في اإلناء فإن طه]. البخاري ومسلم[
  . مرات إحداهن بالتراب

: وعندما تحدث عن القرآن جعل للرقم سبعة عالقة وثيقة بهذا الكتاب العظيم فقال
وهذا الحديث يدل ]. البخاري ومسلم[)   أحرفسبعةإن هذا القرآن ُأنزل على (

  .على أن حروف القرآن تسير بنظام سباعي محكَم، واهللا تعالى أعلم

يؤتَى (:  الرسول صلى اهللا عليه وسلم عن جهنَّم يوم القيامة فقالوقد تحدث
كما كان الرسول صلى اهللا ]. رواه مسلم [)ألفَ زمام سبعون ِبجهنَّم يومئٍذ لَها

اللهم َأِجرِني ِمن (: عليه وسلم يستجير باهللا من عذاب جهنَّم سبع مرات فيقول
  ].رواه النَّسائي [)النَّاِر

 الشفاء أمرنا الرسول الكريم صلى اهللا عليه وسلم أن نقول سبع وفي أسباب
  ].رواه مسلم [)أعوذُ باهللا وقدرته من شر ما أجد وأحاذر(: مرات

حتى عندما يكون الحديث عن الطعام نجد للرقم سبعة حضوراً، يقول صلى اهللا 
ليوم سم  تَمرات عجوة لم يضره في ذلك ابسبعمن تصبح كلَّ يوم (: عليه وسلم
رالبخاري ومسلم [)وال ِسح .[  

أما الحديث عن الصيام في سبيل اهللا نجد من األجر الشيء الكثير الذي أعده اهللا 
ما من عبٍد يصوم يوماً في سبيل (: يقول رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم. للصائم
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  ].  اري ومسلمالبخ[)  خريفاًسبعيناهللا إال باعد اهللا بذلك اليوم وجهه عن النار 

وعندما قدم أحد الصحابة إلى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وطلب منه أن 
فاقرأه في (: يخبره عن المدة التي يختم  فيها القرآن فقال عليه الصالة  والسالم

  ]. البخاري ومسلم [) وال تَِزد على ذلكسبٍع

ان يقول عن مضاعفة وك. كما كان عليه الصالة والسالم يستغفر اهللا سبعين مرة
)  مئة ضعفسبعكلُّ عمِل ابِن آدم يضاعف الحسنة بعشر أمثالها إلى (: األجر

  ].رواه مسلم[

وفي اللجوء إلى اهللا تعالى إلزالة الهموم كان النبي عليه صلوات اهللا تعالى عليه 
 تَوكَّلْتُ وهو رب حسِبي اللّه ال ِإلَـه ِإالَّ هو علَيِه(: وسالمه يردد سبعاً هذه اآلية

  ]. ٩/١٢٩: التوبة[) الْعرِش الْعِظيِم

وهكذا نرى بأن الرقم سبعة هو الرقم األكثر تميزاً في أحاديث المصطفى عليه 
هذه األحاديث الشريفة وغيرها كثير تدل على أن النبي . صلوات اهللا وسالمه

ئر األرقام بسبب أهميته، صلى اهللا عليه وسلم قد خص هذا الرقم بالذكر دون سا
فهو الرقم األكثر تكراراً في أحاديث المصطفى عليه الصالة والسالم، وهو الرقم 

  . وهو الرقم األكثر تكراراً في الكون) بعد الرقم واحد(األكثر تكراراً في القرآن 

  الرقم سبعة والحج

ي هذه ف. نعلم جميعاً أن عبادة الحج تمثل الركن الخامس من أركان اإلسالم
ويسعى بين الصفا . العبادة يطوف المؤمن حول بيت اهللا الحرام سبعة أشواط

  . والمروة سبعة أشواط أيضاً

وعندما يرمي الجمرات فإن الرسول الكريم صلى اهللا عليه وسلم قد رمى سبع 
وقد ورد ذكر هذا الرقم في اآلية التي تحدثت عن الحج والعمرة، . جمرات أيضاً

فَِإذَا َأِمنتُم فَمن تَمتَّع ِبالْعمرِة ِإلَى الْحج فَما استَيسر ِمن الْهدِي ( : يقول اهللا تعالى
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و جاٍم ِفي الْحثَالثَِة َأي امفَِصي ِجدي ن لَّمٍةفَمعبةٌ كَاِملَةٌ سشَرع ِتلْك تُمعجِإذَا ر ( 
  ]. ٢/١٩٦: البقرة[

  قرآنيةالرقم سبعة في القصة ال

تكرر ذكر الرقم سبعة في القَصص القرآني، فهذا نبِي اهللا نوح عليه السالم يدعو 
 سبعَألَم تَروا كَيفَ خَلَقَ اللَّه (: قومه للتفكر في خالق السماوات السبع فيقول لهم

  ].  ٧١/١٥: نوح [)سماواٍت ِطباقاً

الملك القائمة على هذا الرقم، وقد أما سيدنا يوسف عليه السالم فقد فسر رؤيا 
وقَاَل (: يقول تعالى. تكرر ذكر هذا الرقم في سياق سورة يوسف مرات عديدة

سنبالٍَت خُضٍر وُأخَر سبع  ِعجافٌ وسبع بقَراٍت ِسماٍن يْأكُلُهن سبعالْمِلك ِإنِّي َأرى 
: يوسف [)ِني ِفي رْؤياي ِإن كُنتُم ِللرْؤيا تَعبرونياِبساٍت يا َأيها الْمُأل َأفْتُو

١٢/٤٣.[  

سبع  بقَراٍت ِسماٍن يْأكُلُهن سبِعيوسفُ َأيها الصديقُ َأفِْتنَا ِفي (:  وقال تعالى
افٌ وِع ِعجبِإلَى النَّس ِجعلِّي َأراٍت لَّعاِبسي ُأخَرٍر والٍَت خُضنبس ونلَمعي ملَّهاِس لَع

* ونعرقَاَل تَز عبس ا تَْأكُلُونمِلِه ِإالَّ قَِليالً منبِفي س وهفَذَر دتُّمصا حَأباً فَمد ِسِنين 
* ِد ذَِلكعْأِتي ِمن بي ثُم عبسمِإالَّ قَِليالً م نلَه تُمما قَدم ْأكُلْني ادِشد ِصنُونا تُح( 
  ]. ٤٨ـ١٢/٤٦: يوسف[

وقد ورد ذكر الرقم سبعة في عذاب قوم سيدنا هود الذي أرسله اهللا إلى قبيلة 
وَأما عاد فَُأهِلكُوا ِبِريٍح (: عاد فأرسل عليهم اهللا الريح العاتية، يقول تعالى

 ٦٩/٦: الحافة [)يةَ َأياٍم حسوماً لَياٍل وثَماِنسبع سخَّرها علَيِهم *صرصٍر عاِتيٍة 
– ٧    .[  

وفي قصة سيدنا موسى عليه السالم وورد ذكر الرقم سبعين وهومن مضاعفات 
: األعراف [) رجالً لِِّميقَاِتنَا سبِعينواخْتَار موسى قَومه (: الرقم سبعة، يقول تعالى

٧/١٥٥ .[  
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سيقُولُون ثَلَاثَةٌ (: ف، يقول عز وجلَّوقد ورد هذا الرقم في قصة أصحاب الكه
 قُولُونيِب وماً ِبالْغَيجر مهكَلْب مهاِدسةٌ سسخَم قُولُونيو مهكَلْب مهاِبعةٌرعبس 

  ].١٨/٢٢ :الكهف [)وثَاِمنُهم كَلْبهم قُل ربي َأعلَم ِبِعدِتِهم ما يعلَمهم ِإلَّا قَِليٌل 

والذي يتابع تاريخ . إذن هناك عالقة بين تكرار القصة القرآنية والرقم سبعة
الشعوب القديم يالحظ بأن الرقم سبعة يتكرر كثيراً، خصوصاً في تاريخ الفراعنة 

  .بمصر القديمة

  الرقم سبعة ويوم القيامة

يامة؟ ال هذا في الدنيا فماذا عن اآلخرة؟ وهل هنالك تكرار لهذا لرقم يوم الق
إن . يقتصر ذكر الرقم سبعة على الحياة الدنيا، بل إننا نجد له حضوراً في اآلخرة

 تكررت في القرآن الكريم سبعين مرة أي عدداً من مضاعفات )القيامة(كلمة 
  :  السبعة، فالعدد سبعين هو حاصل ضرب سبعة في عشرة

١٠ × ٧ = ٧٠  

سبعين مرة، أي عدداً من مضاعفات  تكررت في القرآن كله سبعاً و)جهنَّم (وكلمة
  : السبعة

١١ × ٧ = ٧٧  

 َأبواٍب لِّكُلِّ باٍب منْهم سبعةُلَها : (وتعالى وعن أبواب جهنم السبعة يقول سبحانه
ومقْسم ءز١٥/٤٤: الحجر [)ج.[  

 أما عن عذاب اهللا في ذلك اليوم فنجد حضوراً لمضاعفات الرقم سبعة، يقول عز
 ِذراعاً سبعون ثُم ِفي ِسلِْسلٍَة ذَرعها * ثُم الْجِحيم صلُّوه *خُذُوه فَغُلُّوه (: وجلَّ

لُكُوه٣٢ - ٦٩/٣٠: الحاقة [)فَاس .[  

ولَو َأنَّما  (:وال ننسى بأن اهللا تعالى قد ذكر الرقم سبعة عند الحديث عن كلماته
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 َأبحٍر ما نَِفدتْ كَِلماتُ اللَِّه سبعةُم والْبحر يمده ِمن بعِدِه ِفي الَْأرِض ِمن شَجرٍة َأقْلَا
ِكيمح ِزيزع اللَّه ٣١/٢٧: لقمان [)ِإن .[  

  الرقم سبعة والصدقات

ورد ذكر هذا الرقم في مضاعفة األجر من اهللا تعالى لمن أنفق أمواله في سبيل 
سبع ِذين ينِفقُون َأموالَهم ِفي سِبيِل اللِّه كَمثَِل حبٍة َأنبتَتْ مثَُل الَّ(: يقول تعالى.اهللا

ِليمع اِسعو اللّهو شَاءن ياِعفُ ِلمضي اللّهٍة وبَئةُ حلٍَة منبنَاِبَل ِفي كُلِّ سس( 
  ].   ٢/٢٦١: البقرة[

ي سورة التوبة في استغفار  وهو من مضاعفات السبعة ف)سبعين(ورد ذكر الرقم 
استَغِْفر لَهم َأو الَ تَستَغِْفر لَهم ِإن (: الرسول صلى اهللا عليه وسلم فقال اهللا تعالى

 ملَه تَغِْفرتَسِعينبس اللّهوِلِه وسرواْ ِباللِّه وكَفَر مِبَأنَّه ذَِلك ملَه اللّه غِْفرةً فَلَن يرم 
  ].    ٩/٨٠: التوبة [)ي الْقَوم الْفَاِسِقينالَ يهِد

  الرقم سبعة والتسبيح

اإلسراء ـ الحديد : (وفي القرآن الكريم سبع سور بدأت بالتسبيح هللا تعالى، وهي
  ):ـ الحشر ـ الصف ـ الجمعة ـ التغابن ـ األعلى

حراِم ِإلَى الْمسِجِد اَألقْصى الَِّذي  الَِّذي َأسرى ِبعبِدِه لَيالً من الْمسِجِد الْسبحان(ـ ١
ِصيرالب ِميعالس وه اِتنَا ِإنَّهآي ِمن هِلنُِري لَهوكْنَا حار١٧/١: اإلسراء [)ب.[  

  ].٥٧/١: الحديد [) ِللَِّه ما ِفي السماواِت والَْأرِض وهو الْعِزيز الْحِكيمسبح(ـ ٢

: الحشر [)لَِّه ما ِفي السماواِت وما ِفي الَْأرِض وهو الْعِزيز الْحِكيم ِلسبح(ـ ٣
٥٩/١.[  

: الصف [) ِللَِّه ما ِفي السماواِت وما ِفي الَْأرِض وهو الْعِزيز الْحِكيمسبح(ـ ٤
٦١/١.[  
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 )َأرِض الْمِلِك الْقُدوِس الْعِزيِز الْحِكيِم ِللَِّه ما ِفي السماواِت وما ِفي الْيسبح(ـ ٥
  ].٦٢/١: الجمعة[

 ِللَِّه ما ِفي السماواِت وما ِفي الَْأرِض لَه الْملْك ولَه الْحمد وهو علَى يسبح(ـ ٦
ٍء قَِدير٦٤/١: التغابن [)كُلِّ شَي.[  

  ].٨٧/١: األعلى [) اسم ربك الَْأعلَىسبِح(ـ ٧

إذن هنالك عالقة بين تسبيح اهللا والرقم سبعة، ولذلك فقد ارتبط هذا الرقم مع 
 السبعتُسبح لَه السماواتُ (: ذكر التسبيح وذكر السماوات في قوله تعالى

فْقَهون تَسِبيحهم واَألرض ومن ِفيِهن وِإن من شَيٍء ِإالَّ يسبح ِبحمدِه ولَـِكن الَّ تَ
  ].١٧/٤٤: اإلسراء [)ِإنَّه كَان حِليماً غَفُوراً 

  الرقم سبعة وحروف القرآن

لقد اقتضت حكمة البارئ سبحانه وتعالى أن ينَزل هذا القرآن باللغة العربية، 
  :وجعل عدد حروف هذه اللغة ثمانية وعشرين حرفاً، أي

٤ × ٧ = ٢٨  

القرآن هذا الرقم في آيات سورة الفاتحة التي افتتح اهللا ونجد في أول سورة من 
وقد خاطب اهللا سبحانه وتعالى سيدنا . تعالى بها هذا القرآن وجعلها سبع آيات

 من الْمثَاِني والْقُرآن سبعاًولَقَد آتَينَاك (: محمداً عليه الصالة والسالم فقال له
ِظيم١٥/٨٧: الحجر [)الْع .[  

ع المثاني هي سورة الفاتحة وهي أعظم سورة في القرآن الكريم وهي والسب
 حرفاً ٢١سبع آيات، وعدد الحروف األبجدية التي تركبت منها هذه السورة هو 

  .أي عدداً من مضاعفات الرقم سبعة

في القرآن الكريم هنالك سور مميزة ميزها اهللا تعالى عن غيرها فوضع في 
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 ٢٢ عبد الدائم الكحیلأسرار اإلعجاز في القرآن والسنة للمھندس ب مجاني من موقع كتا

إن عدد هذه . .....)الـم ـ الر ـ حم ـ يس ـ ق(: أوائلها حروفاً مميزة مثل
وإذا . االفتتاحيات المميزة عدا المكرر أربعة عشر، أي من مضاعفات السبعة

أحصينا الحروف التي تركبت منها هذه االفتتاحيات عدا المكرر، أي عددنا 
الحروف األبجدية التي تركبت منها االفتتاحيات المميزة األربعة عشر، وجدنا 

  .  أربعة عشر حرفاًأيضاً

وإذا عددنا الحروف المميزة في . هذه الحروف موجودة كلها في سورة الفاتحة
 حرفاً، وإذا عددنا  هذه الحروف مع ١٤سورة السبع المثاني عدا المكرر نجد 

  .  حرفاً، وهذا العدد من مضاعفات السبعة١١٩المكرر نجد 

  خَلْقُ السماوات

لسماوات واألرض في ستة أيام، فلو بحثنا في هنالك عبارات تتحدث عن خلق ا
كتاب اهللا تعالى عن هذه الحقيقة، أي حقيقة خلق السماوات واألرض في ستة 

  :أيام نجدها تتكرر في سبع آيات بالضبط وهي

ى  ثُم استَوى علَِستَِّة َأياٍمِإن ربكُم اللّه الَِّذي خَلَقَ السماواِت واَألرض ِفي (ـ ١
الْعرِش يغِْشي اللَّيَل النَّهار يطْلُبه حِثيثاً والشَّمس والْقَمر والنُّجوم مسخَّراٍت ِبَأمِرِه 

الَِمينالْع بر اللّه كارتَب راَألمالْخَلْقُ و ٧/٥٤: األعراف[) َأالَ لَه.[  

 ثُم استَوى علَى ِستَِّة َأياٍمماواِت واَألرض ِفي ِإن ربكُم اللّه الَِّذي خَلَقَ الس(ـ ٢
الْعرِش يدبر اَألمر ما ِمن شَِفيٍع ِإالَّ ِمن بعِد ِإذِْنِه ذَِلكُم اللّه ربكُم فَاعبدوه َأفَالَ 

ون١٠/٣: يونس[) تَذَكَّر.[  

 وكَان عرشُه علَى الْماء ِستَِّة َأياٍمض ِفي وهو الَِّذي خَلَق السماواِت واَألر(ـ ٣
 الَِّذين قُولَنِت لَيوِد الْمعِمن ب وثُونعبلَِئن قُلْتَ ِإنَّكُم مالً ومع نسَأح كُمَأي كُملُوبِلي

ِبينم رـذَا ِإالَّ ِسحه واْ ِإن١١/٧: هود[) كَفَر.[  

 السماواِت والَْأرض وما بينَهما ِفي ِستَِّة َأياٍم ثُم استَوى علَى الَِّذي خَلَقَ(ـ ٤
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 ٢٣ عبد الدائم الكحیلأسرار اإلعجاز في القرآن والسنة للمھندس ب مجاني من موقع كتا

  ].٢٥/٥٩: الفرقان [)الْعرِش الرحمن فَاسَأْل ِبِه خَِبيراً

وى علَى  ثُم استَِستَِّة َأياٍماللَّه الَِّذي خَلَقَ السماواِت والَْأرض وما بينَهما ِفي (ـ ٥
ونلَا شَِفيٍع َأفَلَا تَتَذَكَّرو ِليوِنِه ِمن ون دا لَكُم مِش مر٣٢/٤: السجدة [)الْع.[  

 وما مسنَا ِمن ِستَِّة َأياٍمولَقَد خَلَقْنَا السماواِت والَْأرض وما بينَهما ِفي (ـ ٦
  ].٥٠/٣٨: ق [)لُّغُوٍب

 ثُم استَوى علَى الْعرِش يعلَم ِستَِّة َأياٍملَقَ السماواِت والَْأرض ِفي هو الَِّذي خَ(ـ ٧
 وها وِفيه جرعا يماء ومالس نِْزُل ِمنا يما وِمنْه جخْرا يمِض وِفي الَْأر ِلجا يم

 لُونما تَعِبم اللَّهو ا كُنتُمم نَأي كُمعمِصير٥٧/٤: الحديد [)ب.[  

  حقيقة السماوات السبع

ولو بحثنا في كتاب اهللا تعالى عن حقيقة السماوات السبع نجد أن الرقم سبعة 
وهذه . ارتبط بالسماوات السبع بالتمام والكمال سبع مرات وذلك في القرآن كلِّه

  :هي اآليات السبع

 جِميعاً ثُم استَوى ِإلَى السماء فَسواهن هو الَِّذي خَلَقَ لَكُم ما ِفي اَألرِض(ـ ١
  ].٢/٢٩: البقرة [) وهو ِبكُلِّ شَيٍء عِليمسبع سماواٍت

 واَألرض ومن ِفيِهن وِإن من شَيٍء ِإالَّ يسبح السماواتُ السبعتُسبح لَه (ـ ٢
  ].١٧/٤٤: اإلسراء [)هون تَسِبيحهم ِإنَّه كَان حِليماً غَفُوراًِبحمدِه ولَـِكن الَّ تَفْقَ

  ].٢٣/٨٦: المؤمنون [) ورب الْعرِش الْعِظيِمالسماواِت السبِعقُْل من رب (ـ ٣

نَّا السماء  ِفي يوميِن وَأوحى ِفي كُلِّ سماء َأمرها وزيسبع سماواٍتفَقَضاهن (ـ ٤
  ].٤١/١٢: فصلت [)الدنْيا ِبمصاِبيح وِحفْظاً ذَِلك تَقِْدير الْعِزيِز الْعِليِم

 وِمن الَْأرِض ِمثْلَهن يتَنَزُل الَْأمر بينَهن ِلتَعلَموا سبع سماواٍتاللَّه الَِّذي خَلَقَ (ـ ٥
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 ٢٤ عبد الدائم الكحیلأسرار اإلعجاز في القرآن والسنة للمھندس ب مجاني من موقع كتا

لَى كُلِّ شَيع اللَّه ٍء ِعلْماًَأناطَ ِبكُلِّ شَيَأح قَد اللَّه َأنو الطالق[) ٍء قَِدير :
٦٥/١٢.[  

 ِطباقاً ما تَرى ِفي خَلِْق الرحمِن ِمن تَفَاوٍت فَارِجِع سبع سماواٍتالَِّذي خَلَقَ (ـ ٦
  ].٦٧/٣: الملك [)الْبصر هْل تَرى ِمن فُطُوٍر

  ].٧١/١٥: نوح [) ِطباقاًسبع سماواٍتيفَ خَلَقَ اللَّه َألَم تَروا كَ(ـ ٧

إذن عدد السماوات التي خلقها اهللا سبعاً وجاء ذكرها في القرآن الكريم سبعاً 
  !فتأمل هذا التناسق، هل جاء بالمصادفة؟

  )أول مرة وآخر مرة(الرقم سبعة 

ورة البقرة في قوله لقد ورد ذكر الرقم سبعة في القرآن الكريم ألول مرة في س
هو الَِّذي خَلَقَ لَكُم ما ِفي اَألرِض جِميعاً ثُم استَوى ِإلَى السماء فَسواهن (: تعالى
 عبسِليمٍء عِبكُلِّ شَي وهاٍت واوموآخر مرة ورد ذكر هذا ]. ٢/٢٩: البقرة [)س

 ) ِشداداًسبعاًوبنَينَا فَوقَكُم (: الرقم في القرآن في سورة النبأ من قوله تعالى
  ].٧٨/١٢: النبأ[

  : واآلن إلى الحقائق السباعية التالية حول هاتين اآليتين

  الحقيقة األولى

عدد السور من سورة البقرة حيث ورد الرقم سبعة ألول مرة وحتى سورة النبأ 
  : سورة٧٧حيث ورد الرقم سبعة آلخر مرة هو 

١١ × ٧ = ٧٧  

 أول مرة وحتى اآلية األخيرة ٧اآليات من اآلية األولى حيث ورد الرقم إن عدد 
 ١٢[وحتى اآلية ]  البقرة٢٩[حيث ورد الرقم سبعة آلخر مرة، أي من اآلية 
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 ٢٥ عبد الدائم الكحیلأسرار اإلعجاز في القرآن والسنة للمھندس ب مجاني من موقع كتا

  :  آية، من مضاعفات السبعة أيضا٥٦٤٩ًهو ] النبأ

٨٠٧ × ٧ = ٥٦٤٩  

  الحقيقة الثانية

 آية وهذا ٥٧٠٥جد بالضبط من بداية سورة البقرة وحتى نهاية سورة النبأ يو
  : العدد من مضاعفات السبعة أيضاً

٨١٥ × ٧ = ٥٧٠٥  

إذن عدد السور جاء من مضاعفات السبعة، وعدد اآليات جاء من مضاعفات 
  !!! السبعة أيضاً، والحديث في اآليتين عن الرقم سبعة

  الحقيقة الثالثة

ة ألول مرة يساوي إن عدد اآليات التي تسبق اآلية األولى حيث ذكر الرقم سبع
كذلك عدد اآليات التي تسبق اآلية األخيرة هو .  آية من مضاعفات السبعة٣٥

  !  آية، وهذا العدد من مضاعفات السبعة لمرتين٥٦٨٤

  الحقيقة الرابعة

إن عدد اآليات من بداية سورة البقرة وحتى اآلية التي تسبق اآلية األولى حيث 
  :  أي آية٢٨ورد الرقم سبعة ألول مرة هو 

٤ × ٧ = ٢٨  

أما آخر مرة ورد هذا الرقم كما رأينا في سورة النبأ، يوجد بعد هذه اآلية لنهاية 
  . ٤ × ٧ آية بالضبط أي ٢٨سورة النبأ 

  الحقيقة الخامسة
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 ٢٦ عبد الدائم الكحیلأسرار اإلعجاز في القرآن والسنة للمھندس ب مجاني من موقع كتا

ما هو عدد اآليات من بداية القرآن وحتى نهاية سورة النبأ؟ يوجد من بداية 
قم سبعة آخر مرة، عدد اآليات هو القرآن وحتى نهاية سورة النبأ حيث ذكر الر

  :  وهذا العدد من مضاعفات السبعة٥٧١٢

٨١٦ × ٧ = ٥٧١٢  

 حروف وعدد حروف ٦هو ) البقرة(كما تجدر اإلشارة إلى أن عدد حروف كلمة 
 من مضاعفات ٥٦ حروف وبصفِّ هذين الرقمين يتشكل العدد ٥هو ) النبأ(كلمة 

  : السبعة

٨ × ٧ = ٥٦  

  :لمذهلةنلخص هذه الحقائق ا

   آخر مرة٧الرقم ............  أول مرة٧الرقم 

  ٧عدد السور من السورة األولى وحتى األخيرة من مضاعفات الرقم 

  ٧عدد اآليات من اآلية األولى وحتى األخيرة من مضاعفات الرقم 

  ٧عدد اآليات من بداية القرآن وحتى أول آية من مضاعفات الرقم 

  ٧وحتى آخر آية من مضاعفات الرقم عدد اآليات من بداية القرآن 

  ٧عدد اآليات من بداية السورة األولى وحتى أول آية من مضاعفات 

  ٧عدد اآليات من بداية السورة األولى لنهاية األخيرة من مضاعفات 

هل جاءت جميع التوافقات هذه مع الرقم سبعة بالمصادفة : وتأمل عزيزي القارئ
لمة من كلمات القرآن، فكيف بنا لو أردنا أن العمياء؟ وهذا اإلحكام نراه في ك

  نتدبر  كلمات القرآن بكامله؟
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 ٢٧ عبد الدائم الكحیلأسرار اإلعجاز في القرآن والسنة للمھندس ب مجاني من موقع كتا

  !هل هذه مصـادفات؟

المنطق العلمي يفرض بأن المصادفة ال يمكن أن تتكرر دائماً في كتاب واحد  إال 
والتناسقات التي سنراها . إذا كان مؤلِّف هذا الكتاب قد رتّب كتابه بطريقة محددة

سبعة تدل داللة قاطعة على أن اهللا تبارك وتعالى قد رتّب كتابه اآلن مع الرقم 
بشكل يناسب هذا الرقم، ليدلنا على أن هذا القرآن منزل من خالق السماوات 

  .السبع سبحانه وتعالى

وللرقم سبعة حضور في حياتنا وعباداتنا بشكل يضع هذا الرقم على قمة األرقام 
وقد نعجب . دانية اهللا تعالى، فهو الواحد األحدبعد الرقم واحد الذي يعبر عن وح

 هو الرقم األكثر تكراراً في القرآن ويأتي بعده مباشرة ١إذا علمنا بأن الرقم 
  .٧الرقم 

  ...أجمل كلمة

رتّبها رب العزة سبحانه في كتابه بشكل !  جلَّ جالله)....اللــه(إنها كلمة 
  .ى أنه رب السماوات السبعمحكَم يقوم على الرقم سبعة أيضاً، كدليل عل

جّل وعال نجدها في أول آية من ) اهللا(فلوبحثنا عن أول آية ذُكر فيها اسم 
، أما آخر آية ذُكر فيها ]١/١: الفاتحة [) الرحمِن الرِحيِماللَِّهِبسِم (: القرآن وهي

  ].١١٢/٢: اإلخالص [) الصمداللَّه(: هذا االسم الكريم فنجدها في قوله تعالى

  :وإلى هذه التوافقات مع الرقم سبعة 

  عدد السور

 أول مرة، وحتى )اهللا(إذا عددنا السور من سورة الفاتحة حيث وردت كلمة 
 سورة، وهذا ١١٢ آلخر مرة، لوجدنا )اهللا(سورة اإلخالص حيث وردت كلمة 

  :العدد من مضاعفات السبعة
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 ٢٨ عبد الدائم الكحیلأسرار اإلعجاز في القرآن والسنة للمھندس ب مجاني من موقع كتا

١٦ × ٧ = ١١٢  

 عدد اآليات

 آية، وهذا العدد ٦٢٢٣ية األولى وحتى األخيرة لوجدنا ولو عددنا اآليات من اآل
  :من مضاعفات السبعة أيضاً ولمرتين للتأكيد على صدق هذا النظام المحكم

١٢٧ × ٧ × ٧ = ٦٢٢٣  

 عدد الحروف

من مضاعفات :  حرفا٢٨ًولوقمنا بعد حروف هاتين اآليتين مجتمعتين لوجدنا 
:  حرفاً، وعدد حروف١٩هو ) لرحمِن الرِحيِمِبسِم اللَِّه ا(: فعدد حروف!! السبعة

)دمالص أحرف، والمجموع٩هو ) اللَّه :  

٤ × ٧ = ٢٨ = ٩ + ١٩  

 )اهللا(عدد حروف اسم 

 ١٤ في اآليتين أي األلف والالم والهاء لوجدنا )اهللا(ولو قمنا بعد حروف اسم 
  !!! من مضاعفات السبعة كذلك: حرفاً

 أحرف، ٨هو ) ِبسِم اللَِّه الرحمِن الرِحيِم(: م والهاء فيفعدد حروف األلف الال
  : أحرف، والمجموع٦هو ) اللَّه الصمد(: وعدد حروف األلف والالم والهاء في

٢ × ٧ = ١٤ = ٦ + ٨  

 في )اهللا(هل يمكن للمصادفة أن تصنع مثل هذا النظام المحكم السم : والسؤال
هللا؟ أم أن اهللا تعالى بعلمه وحكمته أراد لهذا أول آية وآخر آية تتحدث عن ا

  الكتاب العظيم أن يكون متناسقاً في كل شيء؟
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 ٢٩ عبد الدائم الكحیلأسرار اإلعجاز في القرآن والسنة للمھندس ب مجاني من موقع كتا

ولو ذهبنا نتتبع دالالت هذا الرقم نكاد ال نحصيها، وسوف نرى تفاصيل هذه 
إن وجود معجزة قرآنية تقوم على : ويكفي أن نقول. المعجزة في الفصول التالية

هذا القرآن هو كالم خالق السماوات السبع  هو دليل كبير على أن ٧الرقم 
  .سبحانه وتعالى

  ما هو النظام الرقمي؟

وأفضل ما يعبر عن حقيقة هذا النظام ، كل شيء في هذا الكون يسير بنظام محكَم
لذلك استطاع العلم الحديث أن يعبر عن حركة الشمس والقمر ، هي لغة األرقام

وهكذا نستطيع أن نعرف . ام األرقاموالمسافات بين المجرات وغيرها باستخد
إذاً ! اليوم بدقة متناهية متى سيحدث كسوف الشمس مثالً بعد مئات السنوات

الشمس والقمر يسبحان في هذا الكون وفق نظام محكم يمكن للغة األرقام أن 
  .تِصفَ هذا النظام سواء في الماضي أو في المستقبل

كيف انتظمت أحرف هذا : ى ونسألواآلن نأتي إلى كالم اهللا سبحانه وتعال
لذلك لغة األرقام سوف نستخدمها في ، القرآن؟ إن كالم اهللا ال يشبه كالم البشر 

هذا البحث لنعبر بها عن دقَّة نَظْم كلمات القرآن لنستنتج أن كل شيء في هذا 
  :إذن. القرآن يسير بنظام دقيق

ا أننا إذا تدبرنا هذا القرآن كلمات القرآن رتّبها اهللا بنظام رقمي معجز ليؤكد لن
وأننا سوف نجد البراهين الثابتة على أنه لو كان ، سوف نكتشف أنه كتاب محكَم 

  .هذا القرآن قوَل بشٍر لرأينا فيه التناقضات واالختالفات

: بعدما رأينا بعضاً من دالالت الرقم سبعة في الكون والحياة والقرآن يمكن القول
ا نظم الكون على الرقم سبعة، كذلك نظم القرآن على الرقم إن اهللا عز وجلَّ كم

  .سبعة، وهذا ما سنجده بالفعل من خالل الفقرات القادمة

  معجزة البنـاء القـرآني
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 ٣٠ عبد الدائم الكحیلأسرار اإلعجاز في القرآن والسنة للمھندس ب مجاني من موقع كتا

هو الذي بنى القرآن ، إن اهللا تعالى الذي بنى السماوات السبع على أسس محكمة
ات الرقمية وسوف نكتشف العالق.  أيضا٧على أنظمة محكمة أساسها الرقم 

، وترتيب سوره وكلماته ، المذهلة بين سور القرآن وآياته وسنوات نزوله 
وسوف تتراءى أمامنا عظمة هذا البناء المحكم ألعظم كتاب على وجه األرض ـ 

  .كتاب اهللا تعالى

  أول سورة وآخر سورة

قرآن فعدد سور ال، أرقام ثابتة في كتاب اهللا عز وجلَّ ال يمكن ألحٍد أن ينكرها
آخر سورة في  ، ١أول سورة فيه هي فاتحة الكتاب رقمها ،  سورة ١١٤هو

  :٧إن هذين العددين يرتبطان مع الرقم . ١١٤القرآن هي سورة الناس ورقمها 

  رقم أول سورة                   رقم آخر سورة

١١٤                                  ١  

 من ١١٤١: ينتج عدد جديد هو، ١١٤ و ١: فعندما نَصفُّ هذين العددين
  : ٧ ومجموع أرقامه ٧مضاعفات الرقم 

٧=  ١+١+٤+١           ١٦٣ × ٧ = ١١٤١  

عدد آياته وعدد سوره وعدد : هنالك أرقام تميز كتاب اهللا الذي بين أيدينا وهي
.  آية٦٢٣٦فإذا قمنا بإحصاء عدد آيات القرآن نجدها بالضبط . سنوات نزوله

 ٢٣ سورة، ونعلم أيضاً أنه نزل على ١١٤قرآن فكما نعلم هوأما عدد سور ال
  .سنة

يجب دائماً أن نتذكر بأن هذه األرقام موجودة في كتاب اهللا وليس في كتاب بشر، 
لذلك هي أرقام خاصة باهللا تعالى، ألن البارئ سبحانه وتعالى ال يسمح ألحد من 

:  ألن اهللا تعالى يقول! وخلقه أن يضيف أو يحذف شيئاً من كتابه إال بما يشاء ه
لذلك سوف نرى اآلن أن هذه األرقام ]. ١٠/٦٤: يونس [)ال تَبِديَل ِلكَِلماِت اللَِّه(
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 ٣١ عبد الدائم الكحیلأسرار اإلعجاز في القرآن والسنة للمھندس ب مجاني من موقع كتا

  !تحقق معادالت رياضية ال يمكن ألحٍد أن يأتي بمثلها مهما حاول

إن إعجاز هذه األرقام يأتي من خالل اجتماعها وصفِّها بترتيب معين األكبر 
  : يكون لدينا ثالثة احتماالتفاألصغر وبالتالي

 سورة والعدد الذي يمثل ١١٤ آية مع سور القرآن ٦٢٣٦ـ آيات القرآن ١
   .١١٤  ٦٢٣٦آيات القرآن وسوره هو 

 سنة، والعدد الذي ٢٣ آية مع سنوات نزول القرآن ٦٢٣٦ـ آيات القرآن ٢
   .٢٣  ٦٢٣٦يمثل آيات القرآن وسنوات نزوله هو  

 سنة، والعدد الذي يمثل ٢٣ة مع سنوات نزوله  سور١١٤ـ سور القرآن ٣
   .٢٣  ١١٤سور القرآن وسنوات نزوله هو 

  . بشكل مذهل، ويتكرر النظام ذاته دائما٧ًجميع هذه األعداد ترتبط مع الرقم 

  آيات القرآن وسور القرآن

 يتألف من سبع ١١٤ ٦٢٣٦: إن العدد الذي يمثل آيات القرآن وسوره هو
  :من مضاعفات الرقم سبعةوهذا العدد . مراتب

١٦٣٧٤٨ × ٧ = ١١٤٦٢٣٦  

كا أن مقلوب أو معكوس هذا العدد الذي يمثل آيات القرآن وسوره أيضاً من 
  :٦٣٢٦٤١١مضاعفات الرقم سبعة، وهو

٩٠٣٧٧٣ × ٧ = ٦٣٢٦٤١١  

  :كذلك مجموع أرقام العدد الذي يمثل آيات القرآن وسوره هو

٢٣ = ١+١+٤+٦+٢+٣+٦  
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 ٣٢ عبد الدائم الكحیلأسرار اإلعجاز في القرآن والسنة للمھندس ب مجاني من موقع كتا

والنتيجة هي أن العدد الناتج من ضم ! د سنوات نزول القرآن يمثل عد٢٣والعدد 
آيات القرآن وسوره يتألف من سبع مراتب ويقبل القـسمة علـى سـبعة هـو               

  !ومقلوبه، ومجموع أرقامه هو بالضبط سنوات نزول القرآن

  آيات القرآن وسنوات نزول القرآن

 من ٢٣ ٦٢٣٦: العدد الذي يمثل آيات القرآن وسنوات نزول القرآن هو
  :مضاعفات الرقم سبعة

٣٣٧٤٨ × ٧ = ٢٣٦٢٣٦  

كذلك هنا نجد أن مقلوب أو معكوس العدد الذي يمثل آيات القرآن وسنوات 
  : من مضاعفات الرقم سبعة أيضا٦٣٢٦٣٢ً: نزوله وهو

٩٠٣٧٦ × ٧ = ٦٣٢٦٣٢  

ويستمر هذا النظام ليشمل . إذن العدد ينقسم على سبعة باالتجاهين هو ومقلوبه
  .قرآن وسنوات نزوله أيضاًسور ال

  سور القرآن وسنوات نزول القرآن

، هذا العدد من ٢٣١١٤: العدد الذي يمثل سور القرآن وسنوات نزول القرآن هو
  :مضاعفات الرقم سبعة

٣٣٠٢ × ٧ = ٢٣١١٤  

 من ٤١١٣٢: ومقلوب العدد الذي يمثل سور القرآن وسنوات نزوله هو
  :مضاعفات الرقم سبعة أيضاً

٥٨٧٦ × ٧ = ٤١١٣٢  
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 ٣٣ عبد الدائم الكحیلأسرار اإلعجاز في القرآن والسنة للمھندس ب مجاني من موقع كتا

إذن العدد الذي يمثل سور القرآن وسنوات نزول القرآن يقبل القسمة على سبعة 
أي . وكما نالحظ جميع األعداد السابقة جاءت األكبر فاألصغر دائماً. هوومقلوبه

والعجيب . أننا نصف العدد األكبر على اليمين ثم يليه الرقم األصغر على يساره
  :، أي٥ـ٦ـ٧جاءت مراتبها متدرجة فعالً أن هذه األعداد الثالثة 

    مراتب ٧   يتألف من  ١١٤٦٢٣٦العدد   

    مراتب ٦     يتألف من  ٢٣٦٢٣٦العدد   

    مراتب٥        يتألف من  ٢٣١١٤العدد   

 من مضاعفات ٥٦٧ تشكل عدداً هو ٥ـ٦ـ٧وبالتالي تكون مراتب هذه األعداد 
  :الرقم سبعة أيضاً

٨١ × ٧ = ٥٦٧  

 لسور القرآن وآياته وسنوات نزوله يدّل داللة ٧رابط المذهل مع الرقم إن هذا الت
ال يستطيع البشر ولو اجتمعوا أن ، قطعية أن في القرآن نظاما رقميا محكما 

  . يأتوا بمثل هذا النظام

، لندرك أن كلماته تسير وفق نظام محكَم ، واآلن لندخل إلى كلمات القرآن 
ومن حيث ،  كلمة وآخر كلمة في القرآن من حيث الترتيب ويكفي أن نتدبر أول

  .النُّزول لندرك شيًئا من هذا النظام

  كَم ترتـيبا ونـزوالً ـالقرآن مح

كما نعلم جميعا ترتيب سور القرآن الذي بين أيدينا يختلف عن ترتيب نزول هذه 
     ولكن هل يبقى النظام قائما؟، السور

 في قول الحقّ عز وجلَّ في اآلية األولى )بسم(آن هي إن أول كلمة بدأ بها القر
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 ٣٤ عبد الدائم الكحیلأسرار اإلعجاز في القرآن والسنة للمھندس ب مجاني من موقع كتا

أما آخر كلمة خُتم بها ، ]١/١: الفاتحة [)ِبسِم اللَِّه الرحمِن الرِحيِم( : من الكتاب
] ١١٤/٦: الناس [)من الِجنّة والناس(: في قوله تعالى، ) الناس(كتاب اهللا فهي 

  .وهي آخر آية في القرآن، 

  لمة ترتيباًأول كلمة وآخر ك

وكلمة ،  مرة٢٢ نجدها مكررة في القرآن )بسم(والحقيقة الثابتة أن كلمة 
لنكتب هذه األرقام ونرى .  مرة٢٤١ نجدها قد تكررت في كتاب اهللا )الناس(

  :النظام السباعي فيها

  أول كلمة في القرآن            آخر كلمة في القرآن

٢٤١                              ٢٢  

 من مضاعفات ٢١٤٢٢ما نَصفُّ هذين العددين نحصل على عدد جديد هو عند
  : الرقم سبعة

٣٤٤٦ × ٧ = ٢٤١٢٢  

 ولكن ٧إذن ترتبط أول كلمة وآخر كلمة في القرآن برباط وثيق يعتمد على الرقم 
  ما هي أول كلمة وآخر كلمة نزوالً؟

  أول كلمة وآخر كلمة نزوالً 

اقرأ باسم ربك الذي (:  في قوله تعالى،) اقرأ(إن أول كلمة نزلت من القرآن هي 
أما آخر كلمة . وهذا دليل على أن اإلسالم هو دين العلم، ] ٩٦/١: العلق [)خلق

واتَّقُواْ يوماً تُرجعون ِفيِه (:  في قول الحق تبارك وتعالى)ال يظْلَمون(نزلت فهي 
ا كَسفَّى كُلُّ نَفٍْس متُو ِإلَى اللِّه ثُمونظْلَمالَ ي مهتْ و٢/٢٨١: البقرة[) ب.[  

 )اقرأ(فكلمة ، ولكن مع مراعاة تسلسل كلمات القرآن، نطبق النظام السابق ذاته
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 ٣٥ عبد الدائم الكحیلأسرار اإلعجاز في القرآن والسنة للمھندس ب مجاني من موقع كتا

 وسر هذا التسلسل هو لبقاء النظام الرقمي )يظْلَمون(نجدها في القرآن بعد كلمة 
قرآن هي من عند وأن كل كلمة في هذا ال، قائما وشاهدا على قدرة اهللا تعالى

  .الواحد األحد الذي نظّم كل شيء في القرآن كما نظّم كل شيء في الكون

والعجيب أنها دائما مسبوقة بـ ،  مرة ١٥ تكررت في القرآن )يظْلَمون(كلمة 
وقد وضع اهللا ،  وهذا دليل على أن اإلسالم دين العدل )ال يظْلَمون( أي ،)ال(

،  ليدلنا على مدى حرص الحقّ تعالى على العدل )اقرأ(تعالى هذه اآلية قبل آية 
لذلك كل ، فقد حرم الظلم على نفسه وجعله محرما ، وأن اهللا ال يظلم الناس شيًئا 

كلمة من كلمات القرآن نجدها موضوعة بدقة شديدة يعجز البشر عن اإلتيان 
  .بمثلها لغويا ورقميا

وفي هذه الكلمة إشارة إلى العلم،  )اقرأ(إذن أول كلمة نزلت من القرآن هي 
 وفي هذه الكلمة إشارة إلى العدل، )ال يظْلَمون (وآخر كلمة نزلت من القرآن هي

ونحن نعلم أن أي حضارة ال تستمر إال إذا تحقق العلم والعدل فيها، وهذا ما جاء 
  !به كتاب اهللا تعالى

ن نكتب تكرار هاتين واآل.  مرات٣ نجدها قد تكررت في القرآن كله )اقرأ(كلمة 
الكلمتين في القرآن حسب تسلسلهما حيث نجد أن آخر كلمة نزلت من القرآن 

  :موجودة قبل أول كلمة نزلت من القرآن

  آخر كلمة نزلت من القرآن      أول كلمة نزلت من القرآن

٣                                 ١٥  

  : ٧ من مضاعفات الرقم ٣١٥والمذهل أن العدد 

٤٥ × ٧ = ٣١٥  
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 ٣٦ عبد الدائم الكحیلأسرار اإلعجاز في القرآن والسنة للمھندس ب مجاني من موقع كتا

  ٧نظام لنواتج القسمة على 

فكما رأينا ناتج ، ليس هذا فحسب بل هنالك عالقة بين هذه الكلمات ترتيبا ونزوالً
وناتج القسمة لتكرار  ، ٣٤٤٦: القسمة لتكرار أول كلمة وآخر كلمة ترتيبا هو

والعجيب أن هذين العددين كيفما  ، ٤٥: أول كلمة وآخر كلمة نزوالً هو
  : ٧اهما نجد عددا من مضاعفات الرقم صففن

٦٤٧٧٨ × ٧ = ٤٥ ٣٤٤٦  

٤٩٢٣٥ × ٧ = ٣٤٤٦ ٤٥  

عندما تدرك أيها اإلنسان : وكأن البارئ عز وجلَّ يريد أن يخاطب البشر جميعا
وعندما ، النظام المحكم الذي تسير وفقه هذه اآليات والسور والكلمات واألحرف

يجب عليك أن تدرك عندها أن هذا  ، ٧ ترى الحقائق الرقمية وأساسها الرقم
وأن هذا القرآن هو حقّ من ، النظام منَزل من خالق السماوات واألراضين السبع

فهل ، وأن البشر عاجزون عن اإلتيان بمثل هذا النظام المعجز، عند اهللا تعالى
 يخشع قلبك هللا تعالى أمام عظمة هذا البناء المحكَم؟ 

  وإنا له لحافظون

 مهمة صعبة وطويلة وتحتاج لمئات األبحاث ٦٢٣٦اسة آيات القرآن الـ إن در
العلمية، ولكن يكفي أن ندرك شيئاً من إعجاز اهللا في آياته من خالل بعض 
اآليات ذات الداللة العظيمة مثل آية حفظ القرآن، والتي تعهد فيها اهللا تعالى 

) نَزلْنَا الذِّكْر وِإنَّا لَه لَحِفظُونِإنَّا نَحن (: بحفظ كتابه الذي سماه بالذكر وقال
  ].١٥/٩: الحجر[

وسوف نرى في كل آية من هذه اآليات معجزة رقمية مبهرة، ونؤكد بأن جميـع         
آيات القرآن معجزة من الناحية اللغوية والعلمية والرقمية، وهنالك من وجـوه            

  . اإلعجاز ما ال يعلمه إال اهللا تعالى
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 ٣٧ عبد الدائم الكحیلأسرار اإلعجاز في القرآن والسنة للمھندس ب مجاني من موقع كتا

ات مذهلة مع الرقم سبعة الذي يمثل أسـاس بنـاء القـرآن    في هذه اآلية تناسق   
وسوف نرى توافقات عجيبة وعجيبة جداً مع هذا الرقم، إن هذه األنظمة            . الكريم

الرقمية سوف تختل وتنهار لو تغير حرف واحد في اآلية، حتـى فـي طريقـة                
  .كتابتها

 وهـذه   ) لحفظـون (كُتبت في القرآن من دون ألف هكذا        ) لحافظون(فمثالً كلمة   
األلف لو ُأضيفت الختل البناء الرقمي لآلية، فتأمل دقة كالم اهللا تعالى ودقة كـل           

  !حرف من حروف كتابه

قبل أن ندخل في رحاب هذه اآلية نود أن نشير إلى أن واو العطف تعتبر كلمـة                 
مستقلة عما قبلها وما بعدها في أبحاث اإلعجاز الرقمي، وذلك ألنها تكتب بشكل             

  .  قبلها وما بعدهامنفصل عما

  ارتباط أول كلمة وآخر كلمة

 لنكتب عدد   )لَحِفظُون( وآخر كلمة هي     )ِإنَّا(في هذه اآلية الكريمة أول كلمة هي        
  :حروف كل كلمة

   لَحِفظُون     نَحن نَزلْنَا الذِّكْر وِإنَّا لَه     ِإنَّا

٦                                           ٣  

 من مضاعفات   ٦٣ العدد الذي يمثل حروف أول كلمة وحروف آخر كلمة هو            إن
 :الرقم سبعة، فهو يساوي سبعة في تسعة

٩ × ٧ = ٦٣  

فتأمل هذا التوافـق مـع      !  الناتج هو رقم هذه اآلية في القرآن الكريم        ٩والرقم  
  . وهو عمر الرسول صلى اهللا عليه وسلم٦٣ وجداءهما ٧ و ٩الرقمين 
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 ٣٨ عبد الدائم الكحیلأسرار اإلعجاز في القرآن والسنة للمھندس ب مجاني من موقع كتا

  توزع أول حرف 

أول حرف في هذه اآلية هو األلف وآخر حرف فيها هو النون، وسـوف نـرى                
كيف تتوزع الكلمات التي تحتوي على هذين الحرفين بنظام بديع يقوم على الرقم          

  .سبعة

  :نكتب اآلية وتحت كل كلمة رقماً حسب القاعدة التالية

  .  للكلمة التي تحوي حرف األلف١الرقم  

  .تحتوي على هذا الحرف  للكلمة التي ال ٠الرقم  

ِفظُونلَح    ِإنَّا    لَه    و    لْنَا   الذِّكْرنَز     نِإنَّا    نَح  

٠      ٠      ١    ٠    ١        ١        ٠      ١  

 ٠٠١٠١١٠١: إن العدد الذي يمثل توزع الكلمات التي تحوي حرف األلف هـو           
 :من مضاعفات الرقم سبعة

١٤٤٤٣ × ٧ = ١٠١١٠١  

  توزع آخر حرف

ننتقل اآلن إلى حرف النون ونكتب اآلية من جديد وتحت كل كلمة رقماً حـسب                
  :القاعدة السابقة ذاتها ولكن مع حرف النون

  . للكلمة التي تحوي حرف النون١الرقم 

  . للكلمة التي ال تحتوي على هذا الحرف٠الرقم 

و    لْنَا   الذِّكْرنَز     نِإنَّا    نَحِفظُونلَح    ِإنَّا    لَه      
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 ٣٩ عبد الدائم الكحیلأسرار اإلعجاز في القرآن والسنة للمھندس ب مجاني من موقع كتا

١        ٠    ١    ٠       ٠     ١        ١      ١  

 من ١٠١٠٠١١١إن العدد الذي يمثل توزع الكلمات التي تحوي حرف النون هو 
 :مضاعفات الرقم سبعة أيضاً

١٤٤٢٨٧٣ × ٧ = ١٠١٠٠١١١  

ام يتناسب مع الرقم والنتيجة أن أول حرف في اآلية يتوزع على كلمات اآلية بنظ        
سبعة، وكذلك آخر حرف في اآلية يتوزع على كلمات اآلية بنظام يقوم على الرقم 

  هل هذه مصادفة؟! سبعة

  حروف اآلية

 حرفاً بعـدد الحـروف      ٢٨إن عدد أحرف هذه اآلية كما رسمت في القرآن هو           
اوي األبجدية التي هي لغة القرآن وهذا العدد من مضاعفات الرقم سبعة فهو يس            

والعجيب حقاً هو الطريقة التي توزعت بها هذه الحـروف فـي            . ٤ × ٧= ٢٨
  :لنكتب هذه اآلية وتحت كل كلمة عدد حروفها. كلمات اآلية

ِفظُونلَح    ِإنَّا    لَه    و    لْنَا   الذِّكْرنَز     نِإنَّا    نَح  

٦       ٢      ٣    ١     ٥       ٥       ٣       ٣  

من مضاعفات  ٦٢٣١٥٥٣٣: إن العدد الذي يمثل حروف هذه اآلية مصفوفاً هو        
 :الرقم سبعة

٨٩٠٢٢١٩ × ٧ = ٦٢٣١٥٥٣٣  

 مساوياً ٢٨آية تتحدث عن حفظ القرآن، ويأتي مجموع حروفها        ... وسبحان اهللا 
لعدد حروف الهجاء في القرآن والذي هو من مضاعفات السبعة، ويأتي مصفوف 

  فهل هذه مصادفة؟!!!  الرقم سبعةحروفها متناسباً مع
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 ٤٠ عبد الدائم الكحیلأسرار اإلعجاز في القرآن والسنة للمھندس ب مجاني من موقع كتا

في هذه اآلية ارتباط مذهل مع أول آية من كتاب اهللا تعالى، وإلى بعـض هـذه                 
  .التوافقات مع الرقم سبعة

  ارتباط مع أول آية من القرآن

سوف نرى ترتيباً مذهالً ألرقام وكلمات هذه اآلية وكيف ترتبط بشكل سباعي مع             
  ].١/١: الفاتحة[) ِن الرِحيِمِبسِم اِهللا الرحم(: أول آية

  ارتباط أرقام اآليتين

  :٩ مع رقم هذه اآلية ١ يرتبط رقم أول آية في القرآن وهو 

  

  أول آية من القرآن       آية حفظ القرآن

  ٩               رقمها    ١رقمها   

 مـن مـضاعفات     ٩١إذا قمنا بصفّ هذين الرقمين فسوف نحصل على الـرقم           
  :السبعة

١٣ × ٧ = ٩١  

   ارتباط الكلمات

  :٨ وعدد كلمات آية حفظ القرآن هو ٤عدد كلمات آية البسملة 

  أول آية من القرآن       آية حفظ القرآن

  ٨              كلماتها   ٤كلماتها  

والعدد الناتج من صفّ هذين الرقمين والذي يمثل كلمات أول آية مـن القـرآن               
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 ٤١ عبد الدائم الكحیلأسرار اإلعجاز في القرآن والسنة للمھندس ب مجاني من موقع كتا

  : العدد من مضاعفات الرقم السبعة  ةهذا٨٤وكلمات آية حفظ القرآن هو 

١٢ × ٧ = ٨٤  

  ارتباط رقم السورة ورقم اآلية

 أيضاً، ورقم سورة الِحجر حيـث   ١ ورقم البسملة فيها     ١رقم سورة الفاتحة هو     
  :٩ ورقم اآلية ١٥وردت آية حفظ القرآن هو 

  أول آية من القرآن                  آية حفظ القرآن

           رقم السورة    رقم اآليةرقم السورة   رقم اآلية 

٩           ١٥                 ١               ١  

  : لدى صفّ هذه األرقام يتشكل لدينا عدد من مضاعفات السبعة

١٣٠٧٣ × ٧ = ٩١٥١١  

  ارتباط مع آيات القرآن

  : ، لنكتب هذين الرقمين٩ آية ورقم هذه اآلية ٦٢٣٦ عدد آيات القرآن الكريم 

  

  يات القرآن       رقم آية حفظ القرآنعدد آ

٩                     ٦٢٣٦  

  :  من مضاعفات السبعة مرتين٩٦٢٣٦وعند صف الرقمين يتشكل العدد 

١٩٦٤ × ٧ × ٧ = ٩٦٢٣٦  
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 ٤٢ عبد الدائم الكحیلأسرار اإلعجاز في القرآن والسنة للمھندس ب مجاني من موقع كتا

والهدف من القسمة على سبعة مرتين هو للتأكيد من اهللا تعالى على حفظ كتابه 
التناسب مع سور القرآن، إذ أن ولكي نبعد أي احتمال للمصادفة ندرس .المجيد

المصادفة ال يمكن أن تتكرر بتمامها مع آيات القرآن ثم مع سور القرآن ويأتي 
  .العدد متناسباً مع العدد سبعة مرتين

  ارتباط مع سور القرآن

  :٩ ورقم هذه اآلية هو ١١٤فعدد سور القرآن الكريم هو 

  عدد سور القرآن            رقم آية حفظ القرآن

٩                         ١١٤  

  :  من مضاعفات السبعة مرتين أيضا٩١١٤ًوبصفّ الرقمين نجد العدد 

١٨٦ × ٧ × ٧ = ٩١١٤  

وهكذا وتأمل معي كيف جاءت األعداد لتقبل القسمة على سبعة مرتين متتاليتين           
لو تغير رقم هذه اآلية أو عدد السور أو اآليات النهـار هـذا النظـام الرقمـي                  

ل، وهذا دليل على أن ترقيم آيات القرآن هو أمر إلهي ال يجوز المساس به بالكام
  .وال يجوز تغييره

 ليدلنا على ٩ إن هذه المعادالت تدل على أن اهللا تعالى قد اختار لهذه اآلية الرقم 
أنه قد حفظ كل سورة وكل آية في القرآن، لذلك جاء رقم اآلية مع آيات القرآن                

  !لرقموسـوره متناسباً مع ا

  مع الحروف المميزة

 حرفاً وهي في أوائل بعض السور، والعجيب أن    ١٤الحروف المميزة في القرآن     
ا، ن، ح،   (: هذه اآلية تحتوي على نصف هذا العدد أي سبعة أحرف مميزة وهي           
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 ٤٣ عبد الدائم الكحیلأسرار اإلعجاز في القرآن والسنة للمھندس ب مجاني من موقع كتا

ـ     العجيب أن هذه الحروف السبعة تتوزع بشكل يقوم على الـرقم            ).ل، ك، ر، ه
  .سبعة

  في اآليةتوزع الكلمات المميزة 

في هذه اآلية سبع كلمات تحتوي على أحرف مميزة، لنكتب اآلية وتحت كل كلمة   
  :رقماً حسب القاعدة اآلتية

  . للكلمة التي تحوي حروفاً مميزة١الرقم 

  . للكلمة التي ال تحتوي على هذه الحروف٠الرقم 

ِإنَّا    لَه    و    لْنَا   الذِّكْرنَز     نِإنَّا    نَحِفظُونلَح      

١       ١     ١    ٠      ١       ١      ١       ١  

: إن العدد الذي يمثل توزع الكلمات التي تحوي حروفاً مميزة  فـي اآليـة هـو              
  وهذا العدد من مضاعفات الرقم سبعة ومجمـوع أرقامـه هـو              ١١١٠١١١١

 :سبعة

١٥٨٥٨٧٣ × ٧ = ١١١٠١١١١  

لقرآن فيها سبع كلمات مميزة، وتحتوي على آية تتحدث عن حفظ ا! وسبحان اهللا 
سبعة أحرف مميزة، وقد توزعت هذه الكلمات السبع بنظام يقـوم علـى الـرقم       
سبعة، وتوزعت الحروف المميزة السبعة بنظام يقوم على الرقم سبعة، هل هـذا      

  العمل بمقدور البشر؟

  مزيد من العجائب

ر نجد عدداً مـن مـضاعفات       عندما نقوم بعد حروف اآلية تراكمياً، أي باستمرا       
  :لنكتب اآلية وتحت كل كلمة عدد حروفها مع ما قبلها. السبعة أيضاً
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 ٤٤ عبد الدائم الكحیلأسرار اإلعجاز في القرآن والسنة للمھندس ب مجاني من موقع كتا

ِفظُونلَح     ِإنَّا       لَه     و      لْنَا    الذِّكْرنَز     نِإنَّا    نَح  

٢٨      ٢٢     ٢٠   ١٧      ١٦     ١١      ٦       ٣  

، يتألف هذا   ٢٨٢٢٢٠١٧١٦١١٦٣:  تراكمياً هو  العدد الذي يمثل حروف اآلية    
 ، ومجموع أرقام هذا العدد مـن مـضاعفات          ٢ × ٧ مرتبة، أي    ١٤العدد من   

 :السبعة

٦×٧=٤٢= ٢+٨+٢+٢+٢+٠+١+٧+١+٦+١+١+٦+٣ 

  :ومصفوف أرقام هذا العدد من مضاعفات السبعة

٤٠٣١٧١٦٧٣٧٣٠٩ × ٧ = ٢٨٢٢٢٠١٧١٦١١٦٣  

اب اهللا ال نهاية لها، فالقرآن العظيم هو عبارة وهكذا رحلة اإلعجاز الرقمي في كت
  : آية، ويمكن القول وبثقة تامة٦٢٣٦عن 

 للبشر، فهو كتاب معجز كجملة واحـدة،        إن كل آية من آياته تشكل بناء معجزاً       
  .ومعجز بسوِرِه ومعجز بآياته، ومعجز بكلماته وحروفه

 آليات القرآن الكـريم، وقبـل   واآلن وبعدما رأينا بعضاً من مالمح البناء العددي       
كيف : رؤية المزيد من عجائب هذا القرآن، البد من اإلجابة عن سؤال مهم وهو            
  يمكن للقلب أن يطمئن إلى نتائج أبحاث اإلعجاز العددي في القرآن الكريم؟

من خالل البحث اآلتي سوف نحاول وضع األسس والقواعـد الـسليمة علميـاً              
هذه األسس والقواعد   . ون من ألوان اإلعجاز القرآني    وشرعياً للبحث في هذا الل    

هي بمثابة ضوابط لهذا العلم يجب على من يبحث فيه أن يلتزم بها، وكذلك هي               
ضوابط يستطيع من خاللها القارئ أن يميز بين البحث الصحيح وغير الصحيح،            
 وهذه الضوابط تمكِّن القارئ من الحكم بنفسه على أي بحث في اإلعجاز العددي            

  .بالقبول أو الرفض

http://www.kaheel7.com


 www.kaheel7.com   -------------- ------- -------- ------- --- ----------- ------- - موسوعة اإلعجاز الرقمي 

 ٤٥ عبد الدائم الكحیلأسرار اإلعجاز في القرآن والسنة للمھندس ب مجاني من موقع كتا

ويجب أن نتذكر دائماً بأن المؤمن الحريص على كتاب ربه يجب عليه أن يتحرى      
قبل ) اإلعجاز(الحق أينما وجد، وأال يتسرع في قبول أي بحث قرآني تحت اسم             

أن يتثبت ويتأكد من مصداقية النتائج الواردة فيه، ليبني عقيدتَه علـى ُأسـس              
  .نُه قوياً وثقتُه بهذا القرآن كبيرةمتينة، وليكون إيما
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 ٤٦ عبد الدائم الكحیلأسرار اإلعجاز في القرآن والسنة للمھندس ب مجاني من موقع كتا

  

  المبحث الثاني

  ضوابط اإلعجاز الرقمي
  في القرآن الكريم

  

  

لنبدأ بطرح كل التساؤالت واالنتقادات التي ُأثيرت مؤخراً حول موضوع اإلعجاز           
  .الرقمي في القرآن الكريم، ونجيب عنها بكل صراحة ووضوح

الفوائد من دراسة اإلعجاز الرقمي؟ وهـل هنالـك         ما هي   : ومن هذه التساؤالت  
عالقة بين األرقام وعلم الغيب الذي ال يعلمه إال اهللا؟ وما هي قصة رشاد خليفة               
وانحرافاته؟ وماذا عن حساب الجمل؟ وماذا عن قراءات القرآن العشر وهل فيها        

  إعجاز رقمي؟ 

ذا العلم الناشـئ،    سوف نحاول أيضاً من خالل الصفحات اآلتية وضع ضوابط له         
هذه الضوابط هي األساس العلمي والشرعي الذي اعتمدنا عليه فـي اسـتنباط             

  .الحقائق الرقمية الثابتة في كتاب اهللا عز وجلَّ
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 ٤٧ عبد الدائم الكحیلأسرار اإلعجاز في القرآن والسنة للمھندس ب مجاني من موقع كتا

  مقدمة

بينت الدراسة والبحث المنهجي آليات القرآن الكريم أن التناسـق واإلحكـام ال             
هنالك تناسق في أعـداد هـذه   يقتصر على معاني ودالالت الكلمات فحسب، إنما      

فإذا ما نظرنا إلى هذا الكتاب العظيم على أنه بناء محكَم . الكلمات وتكرار حروفها
من الحروف، سوف نستنتج أن اهللا جل وعال كما رتَّب كل ذرة في هـذا الكـون       

  .بنظام محكَم ودقيق، كذلك رتَّب كل حرف في هذا القرآن بتناسق محكَم ودقيق

وع بحثنا في رحاب حروف وكلمات كتاب اهللا تعالى، واسـتخراج           وهذا هو موض  
العالقات الرقمية والتناسقات العددية، لهذه الكلمات والحروف، والتي أثبت البحث 

وأن التناسق مع الرقم سبعة له مدلول كبير،        . الطويل أنها تقوم على الرقم سبعة     
، وأن اهللا تعالى قـد   وهو أن هذا القرآن صادر من رب السماوات السبع سبحانه         

حفظ كتابه من التحريف، وأنه ال يمكن ألحد أن يأتي بمثل هذا القـرآن، بمثـل                
  .ألفاظه ومعانيه أو بمثل أعداد كلماته وحروفه

ولكن قبل أن نبدأ رحلتنا في رحاب الرقم سبعة نود أن نجيب عن األسئلة التي قد 
مي، السيما أن هـذا العلـم   تخطر ببال من يقرأ هذه الموسوعة في اإلعجاز الرق      

          ض في بداياته إلى شيٍء من الخطأ والمبالغة والغلووقد شاهدنا  . الناشئ قد تعر
بعض االنحرافات من بعض من استغّل األرقام ألهداف شيطانية، فأساء لهذا العلم     

  .البريء من أمثال هؤالء

  شبهات وانحرافات

از العددي في القرآن الكريم،     شُبهات كثيرة ُأثيرت وال تزال حول موضوع اإلعج       
فبعضهم يعتقد أن ال فائدة من دراسة األرقام القرآنية، باعتبار أن القرآن الكريم             

  !كتاب هداية وتشريع وأحكام، وليس كتاب رياضيات وأرقام

 ومن العلماء من يعتقد أن إعجاز القرآن إنما يكون ببالغته ولغته وبيانه، وليس 
ادة القراء حول مصداقية كتب اإلعجـاز الرقمـي،         ويتساءل بعض الس  ! بأرقامه
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 ٤٨ عبد الدائم الكحیلأسرار اإلعجاز في القرآن والسنة للمھندس ب مجاني من موقع كتا

والعجيـب أن   . ومدى ِصدق النتائج التي تقدمها أبحاث هذا النوع من اإلعجـاز          
األمر قد تطور لدى بعض المعارضين إلى إنكار اإلعجاز العددي برمتـه بـسبب           

  .عدم اقتناعهم بوجود عالقات رقمية في كتاب اهللا تعالى

 المسلمين بأنفسهم عن علم الرياضيات في القرآن؟ وهل  ولكن لماذا ينأى علماء 
هنالك أحكام مسبقة تجاه هذا العلم بسبب بعض االنحرافات واألخطاء التي وقـع             

أول من تناول هذا الموضوع منذ ربع قرن وغيره ممن بحثوا           ) رشاد خليفة (بها  
  في هذا المجال؟

يب من خاللهـا عـن      حول هذه التساؤالت سيكون لنا وقفات في هذا المبحث نج         
بعض االنتقادات التي يواجهها اإلعجاز الرقمي اليوم، ونبين فيها ما لهذا العلـم             
الناشئ من حقّ علينا، ونبين كذلك األشياء الواجب على من يبحـث فـي هـذا                

  .الجانب اإلعجازي أن يلتزم بها أو يبتعد عنها

.  بكـل صـراحة    وسوف نطرح جميع االنتقادات بتجرد، ونجيب عنها بـإذن اهللا         
وسيكون الدافع من وراء ذلك هو الحرص على كتاب اهللا سبحانه تعالى، وإظهار             

  :ونبدأ بهذا السؤال. الحقّ والحقيقة، ونسأل اهللا أن يلهمنا اإلخالص والصواب

  ما هي قصة رشاد خليفة؟

منذ أكثر من ألف سنة بحث كثير من علماء المسلمين في الجانب الرقمي للقرآن      
وغالبـاً مـا كانـت      .  فعدوا آياته وسوره وأجزاءه وكلماتـه وحروفَـه        الكريم،

وإذا تتبعنـا  . اإلحصاءات تتعرض لشيء من عدم الدقة بسبب صـعوبة البحـث     
الكتابات الصادرة حول هذا العلم منذ زمن ابن عربي وحساب الجمل، وحتى زمن  

ء والتـأويالت   ، لوجدنا الكثير مـن األخطـا      ١٩رشاد خليفة ونظريته في الرقم      
  .البعيدة عن المنطق العلمي

لقد استغّل الدكتور رشاد بعض الحقائق الرقمية الصحيحة والواردة في كتاب اهللا            
ولكن . ، واعتبر أن القرآن كلَّه منظَّم على هذا الرقم        ١٩تعالى، والمتعلقة بالرقم    
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م التي سـاقها  اتّضح فيما بعد زيف ادعائه وكَِذب نتائجه، وتبين بأن معظم األرقا          
  .بعيدة عن الصواب) معجزة القرآن الكريم(في كتابه 

ومن أهم األمثلة التي ذكرها في بحثه وبنى عليها دراسـته، أن أول آيـة فـي                 
 تتكرر كلماتُها في القرآن عدداً من المـرات         ،)الرحمِن الرِحيمِ  ِبسِم اهللاِ (: القرآن

  .الكالم غير دقيقوقد ثَبت أن هذا . ١٩من مضاعفات الرقم 

 مـرة،   ١٩ قد وردت في القرآن كله       )اسم( وأصلها   )ِبسِم(: فهو يقول بأن كلمة   
  .١٩ مرة، وهذا العدد ليس من مضاعفات الرقم ٢٢والصواب أنها وردت 

، وهذا العدد ١٤٢×١٩ مرة، أي ٢٦٩٨ وردت في القرآن )اهللا(ويقول بأن كلمة 
 عز وجّل تكررت فـي القـرآن كلّـه          )اهللا(والصواب أن كلمة    ! غير دقيق أيضاً  

  .١٩ مرة، وهذا العدد ال ينقسم على ٢٦٩٩

 فهـذا   ٣×١٩ مـرة، أي     ٥٧ وردت في القـرآن      )الرحمِن(أما قوله بأن كلمة     
  .صحيح

، فهـذا غيـر صـحيح،    ٦×١٩ مرة، أي ١١٤ وردت )الرِحيِم(وقوله بأن كلمة  
إذن، قدم رشاد رقماً    . مرة ١١٥والحقيقة أن هذه الكلمة تكررت في القرآن كله         

واحداً صحيحاً من أصل أربعة أرقام، وهكذا يفعل مع بقية األرقام التي قـدمها،              
فتجد أنه يسوق رقماً صحيحاً ويخلط به عدة أرقام ليجعلها جميعاً من مضاعفات             

  .وبالتالي يمكن اعتبار النظرية غير صحيحة. ١٩الرقم 

فقد اكتشف مالمح . ١٩في إعجاز الرقم لقد حصل رشاد خليفة على نتائج مهمة        
 سورة وهذا العـدد مـن   ١١٤لبناء يقوم على هذا الرقم، فعدد سور القرآن هو          

  . حرفا١٩ًوكذلك عدد حروف أول آية في القرآن هو . ١٩مضاعفات الرقم 

 حرفاً، وهذا العدد مـن مـضاعفات        ٥٧ هو   )ق(وعدد حروف القاف في سورة      
 )يس(ذلك عدد حروف الياء والسين في سورة      وك. ٣×١٩ أي يساوي    ١٩الرقم  
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  .١٥×١٩ حرفاً أي ٢٨٥هو 

ولكنه تسرع ونسي بقية األعداد القرآنية وعلى رأسـها الـرقم سـبعة، وقـدم             
إحصائيات عن الحروف المقطعة أو المميزة في أوائل الـسور، ونتيجـة هـذه              

، وتبـين   ١٩اإلحصائيات أن جميع هذه الحروف تتكرر بشكل يتناسب مع الرقم           
فيما بعد أن هذه اإلحصائيات غير صحيحة، بل قدم أرقاماً بعيـدة كثيـراً عـن                

  .الحقيقة، وهدفه من وراء ذلك ليبهر الناس باكتشافاته

كما أنه تجاوز الحدود بمحاولة حسابه لموعد قيام الساعة الذي ال يعلمه إال اهللا              
ل بعض السور وهي    وقام بحساب كل حرف من الحروف الواردة في أوائ        ! تعالى

، وفقاً لحساب الجمـل، هـذا       )أو المقطعة كما يسميها البعض    (الحروف المميزة   
الحساب الذي ال يستند إلى أي أساس علمي، وجمع ثم طرح على طريقته ليخرج 

 وهذا العدد من مضاعفات الـرقم       ١٧١٠من ذلك بتحديد موعد يوم القيامة عام        
١٩!!!  

  ماذا عن بقية الباحثين؟

 أساساً ألبحاثهم، قد وقعوا في خطـٍا        ١٩معظم الباحثين الذين اعتمدوا الرقم      إن  
وهذا ال يعني بـأن     . غير مقصود، إما في عد الحروف، وإما في منهج الحساب         

 ليست موجودة، بل إننا نجـد إعجـازاً       ١٩التناسقات العددية القائمة على العدد      
: المـدثر  [)علَيها ِتسعةَ عـشَر (: همذهالً لهذا الرقم الذي ذكره اهللا تعالى في قول  

٧٤/٣٠ .[  

 الذي يـشير إلـى      ١١كما أن هنالك أرقاماً أخرى جاء فيها التناسق مثل الرقم           
ألنه عدد أولي ال ينقسم إال على نفسه وعلى الواحـد وهـو        . وحدانية اهللا تعالى  

  . ١ و ١يتألف من 

 مـرة  ١٢في القرآن كله  قد تكررت )الشهر(ومن عجائب أرقام القرآن أن كلمة    
 مـرة   ٣٦٥ فقد تكررت في كتاب اهللا تعالى        )اليوم(بعدد أشهر السنة؟ أما كلمة      
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  بعدد أيام السنة؟ 

 في القرآن كلّه مساوياً لعدد مـرات ذكـر       )الدنيا(وقد جاء عدد مرات ذكر كلمة       
 مـرة بالتمـام     ١١٥، وقد تكررت كل كلمة من هاتين الكلمتـين          )اآلخرة(كلمة  

  !والكمال

ويمكن القول بأن معظم الباحثين الموجودين حالياً في العالم اإلسالمي يتمتعـون            
باإلخالص إن شاء اهللا تعالى، وإن صدرت منهم بعـض الهفـوات أو األخطـاء              

وبـسبب  . الحسابية فذلك بسبب صعوبة البحث في هذا الوجه اإلعجازي الحديث         
 أن يتحـروا المـنهج      ونأمل مـنهم  . عدم وجود مراجع أو ضوابط في هذا العلم       

  .العلمي الثابت والمدعوم بآالف النتائج الرقمية التي تُثبت نتائجهم بشكل قاطع

وإن الذي يطلع على ما كُتب في اإلعجاز العددي يالحظ عدداً ضـخماً مـن        . هذا
ولكن نرى أن هذه النتـائج قـد     . النتائج التي وصل إليها الباحثون في هذا العلم       

ومن الصعب جداً علـى     . عتمد على المصادفة واالحتماالت   خُلطت بنتائج أخرى ت   
  .القارئ العادي التمييز بينها، وهنا تكمن المشكلة

بينما القارئ  ! فنجد أن القارئ العادي يأخذ جميع هذه النتائج على أنها معجزات          
ونحن لسنا مع كـال     . الحذر غالباً ما يعتبر أن هذه النتائج هي محض مصادفات         

  .الطرفين

ب على المؤمن أن يتحرى الحقَّ أينما وجد ويأخذ به، وفي الوقت نفـسه              بل يج 
  . يبحث عن األخطاء ويتجنّبها

وقد يكون من أهم األخطاء التي يقع فيها من يبحث في هذا العلم، مـا يـسمى                 
بالترميزات العددية، أي إبدال كل حرف من حروف القرآن الكريم برقم، وجمـع             

صول على توافق مع رقم ما، أو للحصول على تـاريخ           األرقام الناتجة بهدف الح   
  .وقد يكون من أكثر أنواع التراميز شيوعاً ما سمي بحساب الجمل. لحدث ما
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  ماذا عن حساب الجمل؟

دأب كثير من الباحثين على إقحام حساب الجمل في كتاب اهللا تعالى، فمـا هـي                
مم حساب الجل نتائج علمية صحيحة؟حقيقة هذا النوع من الحساب؟ وهل قد  

.  يعتبر هذا النوع من الحساب األقدم بين ما هو معروف في اإلعجـاز العـددي             
، ٢، وحرف الباء    ١ويعتمد على إبدال كل حرف برقم، فحرف األلف يأخذ الرقم           

  .، وهكذا وفق قاعدة أبجد هوز٣وحرف الجيم 

ألساس العلمي لهـذا  ما هو ا: وإنني أوجه سؤاالً لكل من يبحث في هذه الطريقة        
الترقيم؟ وأظن بأنه ال يوجد جواب منطقي وعلمي عن سبب إعطاء حرف األلف             

   مثالً؟٤ أو ٣لماذا اليكون الباء ... ، ٢، وحرف الباء الرقم ١الرقم 

 ، أي لو أعطينا لكل حرف مـن  ٩٨ هو )البينة(فتجد أحدهم يقول إن جمل كلمة       
ته في حساب الجمل وجمعنا األرقام نجد العدد حروف هذه الكلمة رقماً يساوي قيم

وينطبق هذا الحساب على كلمـة      .  وهذا هو رقم سورة البينة في المصحف       ٩٨
 وهذا هـو رقـم سـورة    ٥٧الحديد التي مجموع حروفها في حساب الجمل هو         

  . في القرآن)الحديد(

لـك أي   ولو أن الحال استمر على هذا المنهج لكانت النتائج مقبولة ولـيس هنا            
 سورة، ووجـود توافـق مـا      ١١٤احتمال للمصادفة، ولكن لدينا في المصحف       

  .لسورتين فقط هو أمر تتدخل فيه المصادفة بشكل كبير

وعندما حاول بعضهم دراسة بقية السور لم تنضبط حساباته مع أرقام الـسور،             
ف  التي رقمها في المصح   )النمل(لذلك فقد لجأ إلى تغيير المنهج وذلك مع سورة          

 وهذا الرقم بعيد جـداً  ١٥١ولكن هذه الكلمة في حساب الجمل تساوي        . ٢٧هو  
 وكان  ٩٣فلجأ هذا الباحث إلى عدد اآليات لسورة النمل وهو          . عن رقم السورة  

هذا الرقم بعيداً أيضاً عن جمل الكلمة، فجمع رقم السورة مع عدد آياتها ليحصل              
  .اً بعيد عن قيمة الكلمة وهذا األخير أيض١٢٠ = ٩٣+٢٧على العدد 
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، وكانت المفاجأة )نمل( التعريف لتصبح غير معرفة هكذا )النمل(فحذف من كلمة   
 وبين مجمـوع رقـم      ١٢٠ وهو   )نمل(بالنسبة له وجود تطابق بين جمّل كلمة        

  . أيضا١٢٠ًسورة النمل وعدد آياتها وهو 

حـروف مـن    هل يسمح للباحث بسلوك مناهج متعددة أو حـذف          : والسؤال هنا 
أسماء السور للحصول على توافقات معينة؟ وهل يسمح له أثناء تعامله مع كتاب 
اهللا تعالى أن يجمع عدد اآليات مع رقم السورة مرة، ثم يكتفي برقم السورة مرة               

  ثم يأخذ اسم السورة كما هو مرة وفي األخرى يحذف حروفاً من هذا االسم؟؟

عجازية، وإن كنـا نالحـظ أحيانـاً بعـض          إن هذا الحساب لم يقدم أية نتائج إ       
ولكـن إقحـام    . التوافقات العددية الناتجة عن هذا الحساب عن طريق المصادفة        

حساب الجمل في كتاب اهللا تعالى، قد يكون أمراً غير شرعي، وقد ال يرضي اهللا               
  .تعالى

لذلك فاألسلم أن نبتعد عن هذا النوع وما يشبهه من ترميزات عددية لألحـرف              
. رآنية، والتي ال تقوم على أساس علمي أو شرعي، حتى يثبت ِصدقُها يقينـاً             الق

  .وينبغي علينا أن نعلم بأننا نتعامل مع أعظم وأقدس كتاب على وجه األرض

  

  ما فائدة اإلعجاز العددي؟

قد يقول بعضهم ما الفائدة من دراسة لغة األرقام في القرآن الكريم السـيما أن               
 كالفقه والعبادات واألحكـام والقـصص والتفـسير جـديرة           هناك علوماً قرآنية  

  باالهتمام أكثر؟

أوالً وقبل كل شيء يجب أن نبحث عن منشأ االتجاه السائد لدى شـريحة مـن                
الناس، ومنهم علماء وباحثون، للتقليل من شأن المعجزة الرقمية فـي القـرآن             

 العصر الحديث، حتـى     فنحن نعلم جميعاً األهمية الفائقة للغة األرقام في       . الكريم
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يمكن تسمية هذا العصر بعصر التكنولوجيا الرقمية، فقد سيطرت لغة الرقم على            
وبما أن القرآن هو كتاب صالح لكل زمـان       . معظم األشياء التي نراها من حولنا     

ومكان فالبد أن نجد فيه إعجازاً رقمياً يتحدى كل علماء البشر في القرن الواحد              
  .والعشرين

يظنون بأنه ال فائدة من اإلعجاز الرقمي، إنما هم بعيدون عن تطـورات              فالذين  
كيـف يمكـن    : والغريـب . العصر، وغالباً ليس لديهم اختصاص في الرياضيات      

إلنسان لم يدرس الرياضيات أن ينتقد معجزة رياضية في كتاب اهللا تعالى أو ينكر  
  !! هذه المعجزة الثابتة؟

ي كتاب اهللا يناسب عصرنا هذا، الهدف منـه         اإلعجاز العددي هو أسلوب جديد ف     
: المـدثر  [)ويزداد الَِّذين آمنُوا ِإيمانـاً    (: هو زيادة إيمان المؤمن كما قال تعالى      

٧٤/٣١.[   

هذه المعجزة هي وسيلة أيضاً لتثبيت المؤمن وزيادة يقينه بكتاب ربـه لكـي ال             
وال :(، كما قـال تعـالى     يرتاب وال يشك بشيء من هذه الرسالة اإللهية الخاتمة        

ْؤِمنُونالْمو ُأوتُوا الِْكتَاب الَِّذين تَابري.(  

ولكن الذي ال يؤمن بهذا القرآن وال يقيم وزناً لهذه المعجزة مـا هـو رد فعـل              
وِليقُوَل الَّـِذين   (: شخص كهذا؟ يخبرنا البيان اإللهي عن أمثال هؤالء ورد فعلهم         

    ضرم ثَالً     ِفي قُلُوِبِهمذَا مِبه اللَّه اداذَا َأرم ونالْكَاِفرهذا هو حال الكافر يبقى     . )و
  .على ضالله حتى يلقى اهللا تعالى وهو على هذه الحال

  مبالغات يجب االبتعاد عنها

يالحظ على معظم الباحثين في اإلعجاز العددي أنهم يركزون بحثهم في األرقام،             
لوا إليها، ويغفلـون بقيـة جوانـب اإلعجـاز     ويضخّمون حجم النتائج التي وص 

القرآني، كاإلعجاز البالغي والتشريعي، أليس في ذلك مبالغـة ينبغـي االبتعـاد     
  عنها؟ 
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فالبحث عن معجزة رقمية فـي  ! إن هذه المالحظة موجودة فعالً، ولها ما يبررها      
واآليـات،  كتاٍب هو القرآن ال يحوي أية معادالت أو أرقام باستثناء أرقام السور         

هذه المهمة صعبة للغاية، وتتطلب من الباحث أن يكرس كل وقته وجهده وعمله             
  . لهذا البحث الشائك

ومع ذلك . وتزداد المهمة صعوبة إذا علمنا أنه ال توجد مراجع لهذا العلم الناشئ        
فاإلعجـاز العـددي   . فإنني على يقين بأن معجزات القرآن ال تنفصل عن بعضها     

وقد تقودنا معاني   . البالغي، وكالهما يقوم على الحروف والكلمات     تابع لإلعجاز   
  ! اآليات إلى اكتشاف معجزة عددية

وعلى كل حال ينبغي على من يبحث في اإلعجاز العددي أن يهتم ويستفيد مـن               
بقية وجوه اإلعجاز القرآني، ويدرك بأن المعجزة الرقمية ما هي إال جزء يسير             

  . الىمن بحر إعجاز كتاب اهللا تع

  هل يصرف المؤمن عن معاني ودالالت اآليات؟: اإلعجاز العددي

  ولكن بعض علماء المسلمين يرون أن االهتمام بعد كلمات وحروف القرآن قد            
  !يصرف المؤمن عن دالالت ومعاني اآليات ليهتدي بها إلى طريق اهللا تعالى

ن يضع شيئاً فـي     فكيف يمكن للخالق العظيم جّل جالله أ      ! هذا فهم خاطىء أيضاً   
إن كل حـرف مـن حـروف        !! كتابه ليصرف الناس عن فهم آيات هذا الكتاب؟       

  .القرآن فيه معجزة لغوية وعددية تستحق التدبر والتفكُّر والتأمل

 وبما أن هذا القرآن صادر من عند اهللا تعالى فإن كل شيء فيه هو من عند اهللا،  
قول إن هذه المعجـزة ال تعنينـي   وال ينبغي لمؤمن حقيقي راسخ  في العلم أن ي       

) آمنَّا ِبِه كُلٌّ ِمن ِعنِْد ربنَا     (: ألنني مؤمن أصالً، بل لسان حال المؤمن يقول دائما        
  ].٣/٧: آل عمران[

 إن تأمل كلمات القرآن وآياته وحروفَه من الناحية العددية يجعل المؤمن أكثـر             
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 تجربة طويلـة تتجـاوز عـشر    حفظاً واستحضاراً لهذه اآليات، وهذا الكالم عن   
  . سنوات مع اإلعجاز الرقمي

وبالرغم من أنني أنفق وقتاً طويالً على دراسة وتأمل المعجـزات الرقميـة، إال              
أنني لم أنصرف عن دالالت اآليات، بل على العكس اكتسبتُ شيئاً جديـداً وهـو               

وأن الدقة في تالوة هذه اآليات، والحرص على كل حرف من حروف القـرآن،                
  !كتاب اهللا تعالى أعظم وأكبر مما كنت أتصور

هذا وإن المؤمن الذي أحب اهللا ورسوله وأصبح القرآن منهجاً له في حياتـه ال               
وحال المؤمن دائمـاً فـي   . ينبغي له أن ينأى بنفسه عن علوم العصر وتطوراته 

. ا الدين وشأن هذلهفٍة لجديد هذا القرآن وجديد إعجازه، وما يعلي شأن كالم اهللا    
أما عن األخطاء وبعض االنحرافات التي وقع بها بعض من بحثوا في لغة األرقام    
القرآنية فيجب أال تُثنينا عن دراسة هذا العلم الناشئ، بل يجب أن تكون حافزاً لنا 

 .لمعرفة األخطاء لينمكّن من تجنّبها

  هل يمكن للبشر أن يأتوا بمثل هذه المعجزات؟

ديهم الخبرة والتجربة بعد الحـروف وإحـصاء الكلمـات           وقد يسأل من ليس ل    
القرآنية، أليس من السهل على أي إنسان أن يركّب جمالً يراعي فيهـا تكـرار               

  الحروف، إذاً أين اإلعجاز؟

فـال  . مقياس لغوي ومقياس رقمي   :  في كتاب اهللا عز وجّل نحن أمام مقياسين       
وبالغته من أوله وحتى آخره،     نجد أي نقص أو خلل أو اختالف في لغة القرآن           

وفي الوقت نفسه مهما بحثنا في هذا الكتاب العظيم ال نجـد أي اخـتالف مـن                 
  .الناحية الرقمية، فهو كتاب محكم لغوياً ورقمياً

إن محاولة تقليد القرآن رقمياً سيخل بالجانب اللغوي، فال يستطيع أحـد مهمـا              
سه منظَّم من الناحيـة الرقميـة،       حاول أن يأتي بكالم بليغ ومتوازن وبالوقت نف       

سيبقى النقص واالختالف في كالم البشر، وهذا قانون إلهي لن يـستطيع أحـد              
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َأفَـال يتَـدبرون    (:تجاوزه، وهذا مانجد تصديقاً له في قول الحقّ تبارك وتعـالى    
]. ٤/٨٢: النـساء  [)كَِثيراًالْقُرآن ولَو كَان ِمن ِعنِْد غَيِر اللَِّه لَوجدوا ِفيِه اخِْتالفاً           

أليس في هذه اآلية دعوة لتأمل التناسق في كـالم اهللا تعـالى، وتمييـزه عـن                 
االضطراب واالختالف الموجود في كالم البشر؟ أليست هذه إشارة غير مباشـرة    

         لتدبر التناسق الموجود في كتاب اهللا تعالى من الناحية البيانية والعددية؟

  إلعجاز العددي على قراءات القرآن العشر؟ هل ينطبق ا

إن األرقام في القرآن الكريم هي مثار خالف عند كثير من العلمـاء والبـاحثين،      
وعدد قراءات القرآن عشر، وهذه قد تختلف من حيث عدد اآليات لكل سـورة،              

  تختلف من مصحف إلى آخر؟ فكيف نسمي هذه األرقام حقائق يقينية، وهي قد

َأفَـال  (: ذه الشبهة نجده في قول اهللا عز وجل عن القرآن الكريم          والجواب عن ه  
: النـساء  [)يتَدبرون الْقُرآن ولَو كَان ِمن ِعنِْد غَيِر اللَِّه لَوجدوا ِفيِه اخِْتالفاً كَِثيراً           

إذاً في كتاب اهللا ليس هناك اختالف، بل تعدد القراءات وتعدد األرقـام،             ]. ٤/٨٢
ويمكنني أن أقول بأن اإلعجـاز      . ني تعدد المعجزات وزيادة في اإلعجاز     وهذا يع 

الرقمي يشمل جميع قراءات القرآن، ويشمل جميع كلماتـه وحروفَـه وآياتـه             
ِجزعه، حتى النقطة في كتاب اهللا تعالى لها نظام موسور!  

 ولكن أبحاث اإلعجاز العددي تقتصر حالياً على قراءة حفص عن عاصم وهـو             
صحف اإلمام، فهذه القراءة هي األوسع انتشاراً في العالم اإلسـالمي  وهـي     الم

وحتى نكتشف معجزة جديدة يجب علينا إجراء دراسة . الموجودة بين أيدينا اليوم
مقارنة لهذه القراءات من الناحية الرقمية، والنتيجة المؤكدة لهذه الدراسة أن كل 

 من القراءات هدفه زيادة عجـز       وأن وجود عدد  . قراءة فيها معجزة خاصة بها    
قُل لَِّئِن اجتَمعِت اِإلنـس     (: البشر عن اإلتيان بمثل هذا القرآن الذي قال اهللا عنه         

والِْجن علَى َأن يْأتُواْ ِبِمثِْل هـذَا الْقُرآِن الَ يْأتُون ِبِمثِْلِه ولَو كَان بعضهم ِلـبعٍض               
  ].١٧/٨٨: اإلسراء [)ظَِهيراً
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ولكن يجب أن نعلم بأن هذه القراءات متشابهة باستثناء حروف معدودة، ولكـن            
  .طريقة اللفظ تتنوع من قراءة ألخرى تيسيراً من اهللا تعالى على عباده

لذلك يمكن اعتبار أن النتائج العددية الصحيحة تنطبق بنسبة كبيرة على جميـع             
  .روايات القرآن الكريم

بأن القرآن بجميع رواياته متناسق فـي ألفاظـه   وينبغي على كل مؤمن أن يعلم       
وقد . ومعانيه، وفي آياته وسوره، وفي بيانه ودالالته، وفي عدد كلماته وحروفه          

يخفي هذا التعدد لقراءات القرآن معجزة عظيمة، بيانية وعددية، ولكن عدم رؤية 
لبـشر  المعجزة، ال يعني أبداً أنها غير موجودة، إنما يعنـي أن رؤيتنـا نحـن ا       

  .  محدودة

  هل يوجد إعجاز عددي في لفظ كلمات القرآن؟

  إلى أي حد تراعي أبحاث اإلعجاز الرقمـي لفـظ  كلمـات             : وهنالك سؤال مهم
  القرآن، إذ كما نعلم أن القرآن نزل مقروءاً وليس مكتوباً؟ 

إن الذي يقرأ كتاب اهللا يرى أن عدد الحروف المرسومة ال يساوي عدد الحروف         
 غالباً، أي أن هناك تعدداً في األرقام، وتتعدد هذه األرقام أكثر إذا لفظنا              الملفوظة

وأن هنالك حروفاً تُكتب وال تُلفـظ،   .  كلمات اآلية باستمرار أو كل كلمة بمفردها      
  .وحروفاً أخرى تُلفظ وال تُكتب

ومن هنا يمكن استنتاج الحقيقة المهمة وهي أن المعجزة تشمل رسم الكلمـات             
  :بل يجب أن نتساءل. وهذا يزيد في اإلعجاز! عاًولفظها م

هل يوجد كتاب واحد في العالم يقرأ على عشرة أوجه مثل القرآن؟؟ فكيـف إذا               
  ! علمنا بأن كل قراءة من هذه القراءات تحوي معجزة رقمية مذهلة؟
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  هل يمكن معرفة الغيب باستخدام األرقام القرآنية؟

 العددي فيربط بعض األرقام القرآنية بأحداث  وهنالك من يبالغ في مسألة اإلعجاز     
سياسية أو تاريخية كزوال إسرائيل وأحداث الحادي عشر من أيلول والتنبؤ بقيام     

  الساعة، أال يعتبر هذا أحد منْزلقات اإلعجاز العددي؟

فقـد تتعـدد أراء     ! إن المبالغات موجودة في كل العلوم، حتى في تفاسير القرآن         
بعض اآليات، وقد نجد تفسيرات متناقـضة لـبعض آيـات           العلماء حول تفسير    

  .القرآن، وقد نجد تفسيرات خاطئة أيضاً

إن لغة الرقم هي اللغة التي نعبر بها عن الماضي والمستقبل، فنحن نعبر عـن               
التواريخ باألرقام كما نعبر عن األعمال التي سنقوم بها مثل السفر أو االستعداد             

وِلتَعلَمـوا عـدد    (: وقد قال تعالى  . ألرقام أيضا لموسم الحج أو لشهر رمضان با     
  ].١٧/١٢: اإلسراء [)السِنين والِْحساب وكُلَّ شَيٍء فَصلْنَاه تَفِْصيالً

واليوم يتنبأ علماء الفلك بموعد حدوث كسوف الشمس أو القمر بدقة تامة، وهذا 
 اهللا تعالى، ولكن هنالك أشياء يمكـن        نعم الغيب ال يعلمه إال    . ال يعد أمراً محرماً   

معرفتها بواسطة الحسابات، مثل الثقوب السوداء التي ال يمكن رؤيتها مطلقـاً،            
ولكن يمكن حساب وتحديد بعدها عنا، ومقدار جاذبيتها، وسرعة حركتها بواسطة 

  .لغة األرقام

علمـي   إذاً المشكلة ليست في لغة األرقام، بل في استعمال هذه اللغـة بـشكل               
صحيح، فإذا جاء من يدعي أنه استخرج من القـرآن تاريخـاً معينـاً أو حـدثاً       

  .مستقبلياً، فإن عليه أن يأتي بالبرهان العلمي اليقيني الذي ال يعارضه أحد فيه

: ومن األفضل تجنب الحديث بغير علم وبرهان عن الغيب، وأن نتذكر قوله تعالى            
  ].٦/٥٩: األنعام [)ِإالَّ هو  يعلَمهاوِعنده مفَاِتح الْغَيِب الَ(

لذلك ودرءاً للتأويالت البعيدة عن المنطق العلمي، نحاول من خالل الفقرة اآلتية            
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وضع ضوابط خاصة بأبحاث اإلعجاز الرقمي، مع التذكير بأن هـذه الـضوابط             
ليست كل شيء بل باب االجتهاد مفتوح أمام الباحثين والعلمـاء لتطـوير هـذا               

وبما أن معجزة القرآن متجددة كذلك الضوابط الخاصـة بهـذه           . حث وإغنائه الب
  . المعجزة متجددة حسب المكان والزمان

  ضوابط اإلعجاز الرقمي

. يتألف البحث العلمي من ثالثة عناصر، وهي المعطيـات والمـنهج والنتـائج            
عطيات فالمعطيات هي األساس الذي يقوم عليه البحث القرآني، فإذا كانت هذه الم 

صحيحة وكان المنهج المتبع في التعامل معها صحيحاً فالبد عنـدها أن تكـون              
  .النتائج التي سيقدمها البحث صحيحة أيضاً

أما إذا كانت المعطيات غير دقيقة أو غير صحيحة وكان المـنهج المتبـع فـي                
               التعامل معها أيضاً متناقضاً وال يقوم على أساس علمي، فإن النتائج بـال شـك

  .كون ضعيفة وغير مقنعة، وربما تكون خاطئةست

وحتى يكون البحث مقبوالً ويطمئن القلب إليه، يجب أن يوافق العلم والشرع، أي   
  : يجب أن يحقق الضوابط التالية لكل عنصر من عناصره

  . ضوابط خاصة بمعطيات البحث-١ 

  . ضوابط خاصة بمنهج البحث-٢

  . ضوابط خاصة بنتائج البحث-٣

  ة بمعطيات البحثضوابط خاص

بالنسبة لمعطيات البحث يجب أن تأتي من القرآن نفسه، وال يجوز أبداً أن نُقِحم              
وهذا ما جعل الكثير من األبحـاث       . في كتاب اهللا عز وجّل ماال يرضاه اهللا تعالى        

تفقد مصداقيتها بسبب اعتماد الباحث على أرقام من خارج القرآن الكريم، كمـا             
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   مل حروف اسم     .  لحدث في حساب الجل  )اهللا(فعندما نبدجّل وعال بأرقام، فنبـد 
األلف بالواحد، والالم بثالثين، والالم الثانية بثالثين، والهاء بخمسة، وهذه هـي     
قيم الحروف في حساب الجمل، ونَخْرج بعد ذلك بعدد يمثل مجموع هذه األرقـام              

وهـل  !  ؟ ٦٦ العدد   ماذا يعبر هذا  : ، والسؤال ٦٦ = ٥ + ٣٠ + ٣٠ + ١: هو
 )اهللا( ؟؟؟ بل ما عالقة هذا الـرقم باسـم         ٦٦ يساوي   )اهللا(يمكن القول بأن اسم     

  تبارك وتعالى؟ 

إن كتاب اهللا تعالى غزير بالعجائب واألسرار فال حاجة للجوء إلى غيره، فـنحن              
ففي آية واحدة نستطيع أن    . نستطيع أن نستنبط من كتاب اهللا تعالى آالف األرقام        

  : الكثير والكثير من المعطيات أو البيانات الرقمية الثابتة، مثالًنستخرج

  . عدد كلمات هذه اآلية-١

  . عدد حروف اآلية-٢

  . تكرار كل حرف من حروف اآلية-٣

  . تكرار كل كلمة من كلمات اآلية في القرآن-٤

  . أرقام السور التي وردت فيها كلمة ما من هذه اآلية-٥

  .دت فيها كلمة أو عبارة من القرآن أرقام اآليات التي ور-٦

  . توزع كل حرف من حروف اآلية على كلماتها-٧

  . رقم هذه اآلية في السورة-٨

  . رقم السورة حيث توجد هذه اآلية-٩

 أو  ،)الـم( أعداد حروف محددة في اآلية مثل حروف األلف والالم والميم            -١٠
.... أسماء اهللا الحـسنى  أو حروف . أي األلف والالم والهاء  ،  )اهللا(حروف اسم   
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 ٦٢ عبد الدائم الكحیلأسرار اإلعجاز في القرآن والسنة للمھندس ب مجاني من موقع كتا

  .وغير ذلك مما ال يحصى

.  عدد حروف كلمات محددة من اآلية، مثل حروف أول كلمة وآخر كلمـة             -١١
وهكذا أرقام ال تكاد تنتهي، كلها من آية واحدة، فتأمل كم نـستطيع اسـتخراج               

  أرقام من القرآن كلِّه؟

البيانات القرآنية الثابتـة    إذا كان لدينا هذا الكم الهائل من المعطيات و        : والسؤال
واليقينية، فلماذا نلجأ ألرقام أخرى من اصطالحات البشر؟ وهـل يعقـل أن اهللا              

  !تعالى عندما أنزل القرآن رتَّبه على حساب الجمل؟؟

 لذلك يمكن القول بأن المعطيات التي سنتعامل معها في موسوعتنا هذه جميعها            
 نفسه، ولم نقحم أي رقم من خارج كتاب         وبال استثناء تم استخراجها من القرآن     

لذلك يمكن تسمية النتائج التي توصـلنا إليهـا بالحقـائق اليقينيـة             . اهللا تعالى 
  .والثابتة

كما ينبغي أن تكون طريقة استخراج المعطيات القرآنية ثابتة وغيـر متناقـضة             
مـع  فقد دأب كثير من الباحثين على استخراج أية أرقام تصادفه أو تتفـق       . أبداً

              الحروف كما تُكتب وفق الرسم القرآني، وتـارة يعـد حساباته، فتجده تارة يعد
حروفاً أخرى كما تُلفظ، وتارة يخالف رسم القرآن بهدف الحصول علـى أرقـام           

  .محددة تتفق مع حساباته، وغير ذلك مما ال يقوم على أساس علمي  أو شرعي

 كما كُتبت في القرآن الكريم، وال       وفي أبحاثنا هذه نتبع دائماً عد حروف الكلمات       
نخالف هذه القاعدة أبداً، وهذا ثابت في جميع األبحاث التي سـنقدمها للقـارئ              

  .الكريم من خالل هذه الموسوعة بإذن اهللا تعالى

بـسم اهللا الـرحمن     (: ففي تدبرنا ألول آية من كتاب اهللا تبارك وتعالى، وهـي          
فعدد كلمات اآليـة   . اخل هذه اآلية العظيمة   ، استخرجنا أرقاماً ثابتة من د     )الرحيم

، وكلمـة   ٣ عدد حروفهـا     )بسم(:  وعدد حروف كل كلمة من كلماتها هو       ٤هو  
  . وهكذا..... ٦ عدد حروفها )الرحمن(، وكلمة ٤ عدد حروفها )اهللا(

http://www.kaheel7.com


 www.kaheel7.com   -------------- ------- -------- ------- --- ----------- ------- - موسوعة اإلعجاز الرقمي 

 ٦٣ عبد الدائم الكحیلأسرار اإلعجاز في القرآن والسنة للمھندس ب مجاني من موقع كتا

 مـرات،  ٤ مرات، ويتكرر حـرف الـالم   ٣يتكرر حرف األلف في هذه البسملة      
، ١رقم آية البسملة في القرآن هـو        . وهكذا.... ويتكرر حرف الهاء مرة واحدة    

، وكل كلمـة  ١ورقم السورة حيث توجد هذه البسملة وهي سورة الفاتحة رقمها    
 تتكرر  )اهللا(من كلمات البسملة تتكرر في القرآن عدداً محدداً من المرات، فكلمة            

  .  مرة٢٦٩٩في كتاب اهللا 

كل نسيجاً محكماً مـن األعـداد،       إن هذه األرقام تتشابك وتترابط عند صفِّها لتش       
  !والعجيب أن هذه األعداد جميعاً من مضاعفات الرقم سبعة

  ضوابط خاصة بمنهج البحث

 أما الطريقة التي نعالج بها هذه المعطيات القرآنية فيجب أن تكون مبنية علـى              
فال يجوز استخدام طرق غير علمية، ألن القرآن كتـاب      . أساس علمي  وشرعي   

، وكما أن اهللا بنى وأحكم هذا الكون بقوانين علمية محكمة، كذلك أنزل             اهللا تعالى 
ِكتَاب ُأحِكمتْ آياتُه ثُم     (:القرآن ورتبه وأحكمه بقوانين علمية محكمة، وقال عنه       

لِكِن اللّه يشْهد ِبما     (:، وقال عنه أيضاً   ]١١/١: هود [)فُصلَتْ ِمن لَّدن حِكيٍم خَِبيرٍ    
: النـساء  [)  ِإلَيك َأنزلَه ِبِعلِْمِه والْمآلِئكَةُ يـشْهدون وكَفَـى ِباللّـِه شَـِهيداً            َأنزَل

٤/١٦٦.[  

وقد نرى من بعض الباحثين اتباع منهج غير علمي، فهو يجمع الحروف تـارةً،             
ثم يطرح أرقام اآليات، وقد يضرب مرةً وأحياناً يقسم وأخرى يحذف أو يضيف،             

وبعـضهم يـسوق    . باته لتوافق رقماً محدداً مسبقاً في ذاكرته      حتى تنضبط حسا  
ومثل هـذه  . القارئ سوقاً باتجاه نتيجة وضعها سلفاً في ذهنه ويحاول أن يثبتها        

األساليب غير المنهجية مرفوضة، إال إذا قدم صـاحبها برهانـاً مؤكـداً علـى               
  .مصداقيتها

 القرآنيـة منهجـاً علميـاً    إذن يجب أن يكون المنهج المتبع في معالجة البيانات  
وثابتاً، وعدم ثبات المنهج قد يكون من أهم األخطاء التي يقع بها من يبحث في               
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  .هذا العلم

كما يجب أال يكون هنالك تناقض بين طريقة معالجة المعطيات القرآنيـة وبـين              
أما في هذه األبحاث التي سيعيش معها القارئ فـسوف        . الطرائق العلمية الثابتة  

. هجنا ثابتاً وفق طريقة صفّ األرقام حسب تسلسلها في كتاب اهللا تعالى           يكون من 
من خالل الدراسة العلمية الطويلة والمركزة آليات القرآن تبين أن طريقة صفّ            ف

األرقام تحافظ على تسلسل كلمات القرآن، بينما طريقة جمع األرقـام ال تراعـي      
  . ذلك

م على عد حروف كـل كلمـة مـن          وفكرة هذه الطريقة بسيطة للغاية، فهي تقو      
كلمات اآلية، وقراءة العدد الناتج كما هـو دون جمعـه أو طرحـه أو ضـربه،      

  .وسوف تكون األعداد الناتجة من مضاعفات الرقم سبعة دائماً وأبداً

رسـول الكـريم،    الإن هذه الطريقة في صف األرقام لم تكن موجودة على زمن            
ظام كهذا في القرآن أنه كتاب اهللا ورسالته وهذا يعني أن التفسير الوحيد لوجود ن

  .إلى البشر جميعاً

وسوف تكون طريقتنا في استنباط المعجزة هي وضع المعطيات القرآنية الرقمية           
ومعالجتها حتى نحصل على توافق هذه األرقام مع رقم محدد وهو الرقم سـبعة،      

عالى هو الذي اختـاره     وهذا الرقم المميز في القرآن لم نقم باختياره بل إن اهللا ت           
لكتابه، والعالقات الرقمية المبهرة التي سنراها يمكن تسميتها بالحقائق الثابتـة           

  .في كتاب اهللا تعالى

فعلى سبيل المثال نذكر إحدى الحقائق الرقمية المهمة في كتاب اهللا تعالى، فعندما 
ف والالم   في أول سورة من كتاب اهللا أي حروف األل         )اهللا(نقوم بعد حروف اسم     

، فهذه حقيقة ثابتة ال ريب فيها، فهذا التوافق         ٧ × ٧ حرفاً أي    ٤٩والهاء نجد   
سـبعة  (:  فيها، وهو  )اهللا(، مع عدد حروف     )السبع المثاني (: السم السورة وهو  

  . لم يأت عن طريق المصادفة، وال يمكن أن ينكره عالم أو جاهل)في سبعة
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 في أول سورة مـن كتـاب اهللا         )اهللا(من الذي جعل عدد حروف اسم       : والسؤال
 ومن الذي سمى هذه السورة بالسبع المثاني؟ ومـن          ؟)سبعة في سبعة  (يساوي  

الذي جعل عدد آيات هذه السورة العظيمة سبع آيات؟ أليس هو اهللا تعالى خالق              
  السماوات السبع؟

  ضوابط خاصة بنتائج البحث

. قية ال مجال للمصادفة فيها     أما نتائج البحث القرآني فيجب أن تمثّل معجزة حقي        
وينبغي على الباحث في هذا المجال إثبات أن نتائجـه لـم تـأت عـن طريـق                  

  .المصادفة، وذلك باستخدام قانون االحتماالت الرياضي

كما يجب أن يتنبه من يبحث في اإلعجاز العددي إلى أن األرقام هي وسيلة لرؤية 
ب أن يبقى بعيداً عن منْزلقـات       ويج! البناء العددي القرآني، وليست هي الهدف     

وأن يبتعد عن االستدالل بهذه . التنبؤ بالغيب الذي ال يعلمه إال اهللا سبحانه وتعالى
  .األرقام على تواريخ أو أحداث سياسية

ونحن ال ننكر أن القرآن يحوي كل العلوم ويحوي الماضي والمـستقبل، ولكـن              
ل أن نستنبط شيئاً من كتاب اهللا له عالقة         يجب التثبت والتأنِّي واالنتظار طويالً قب     

بعلم الغيب، فقد يثبت خطأ هذا االستنباط مستقبالً، فنكون بذلك قد وضعنا حجـة              
  .في يد أعداء اإلسالم للطعن في هذا الدين

 حقيقة رقمية جميعها جاءت     ٧٠٠في هذه الموسوعة سوف نعيش مع أكثر من         
وبما أن المنهج ثابت والمعطيات ثابتة      !! فيها األعداد من مضاعفات الرقم سبعة     

ومن داخل القرآن، فإن هذه الحقائق تمثل معجزة ال مجال للمصادفة فيها أبداً إن          
  .شاء اهللا تعالى

  منهج البحث في هذه الموسوعة

لقد قمنا بسلوك طريق محددة في األبحاث التي بين أيدينا في هذه الموسـوعة،              
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لبحث عن العالقات الرقمية التي أودعها اهللا       وهي استخراج األرقام من القرآن وا     
  .تعالى في هذه األرقام

ويمكن للقارئ أن يتوقع رؤية التناسقات العجيبة مع الرقم سـبعة، وذلـك فـي          
  :المجاالت اآلتية

 العالقات التي تربط بين عدد حروف كل كلمة من كلمات اآلية، وعدد حروف       -١
 رؤية أسرار حـروف القـرآن وأن        أول كلمة وآخر كلمة في اآلية، وذلك بهدف       

  .الطريقة التي كُتبت بها كلمات القرآن هي طريقة معجزة

 توزع حروف محددة داخل كلمات اآلية، مثل توزع حروف األلـف والـالم              -٢
 تعالى وغيره من أسماء اهللا الحسنى، وتوزع الحروف )اهللا(والهاء المكونة السم 

رى من خالل هذا التوزع إعجاز هذه        وغيرها من الحروف، لن    )الم(المميزة مثل   
الحروف وأنه ال يمكن لبشر أن يركب جمالً بليغة ويجعل كل حرف يتوزع بنظام              

  .يقوم على الرقم سبعة

 العالقة التي تربط أرقام اآليات والسور التي وردت فيها كلمة ما، وذلك من              -٣
 تعالى قد وضع    وهذا يؤكد أن اهللا   . خالل دراسة تكرار هذه الكلمة في القرآن كلِّه       

كل كلمة من كلمات القرآن بدقَّة متناهية، ولو تغير ترتيب اآليات والسور الختل             
  .هذا البناء المحكم

 العالقات الرقمية التي تربط بين رقم السورة ورقم اآلية وعدد الكلمات وعدد        -٤
الحروف، وذلك من أجل رؤية اإلحكام والترابط والتماسك في بناء آيات وسـور             

رآن الكريم، وإثبات أنه كتاب محكم ومترابط ومتكامل، ولو كان من صنع بشر      الق
  .لما رأينا فيه هذا التماسك والترابط المعجز

 البحث عن العالقات الرقمية التي تربط سور القرآن، ورؤية البناء المـذهل             -٥
الرتباط أول آية في القرآن مع بعض آيات القرآن برباط سباعي، وكذلك ارتباط             

وارتباطات أخرى وتناسقات مذهلة . ل سورة من القرآن مع بعض سور القرآنأو
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  .جميعها تقوم على الرقم سبعة ومضاعفاته

  األساس العلمي والشرعي لعد الكلمات القرآنية

سوف نعتبر واو العطف كلمة مستقلة عما قبلها وما بعدها، والسبب في ذلك هو              
 ال ينضبط إال علـى      ٧قائم على الرقم    أن النظام الرقمي الذي سنراه ونلمسه وال      

  . هذا األساس

إن اعتبار واو العطف كلمة مستقلة له أساس شرعي، وهو أن الرسول الكـريم              
عليه الصالة والسالم، عندما كُتب القرآن بين يديه، كانـت واو العطـف تُكتـب          

  .منفصلة ومستقلة عن الكلمة التي قبلها والكلمة التي بعدها

ناً في المخطوطات التي تعود لزمن سيدنا عثمـان رضـي اهللا            وهذا ما نراه يقي   
والصورة التالية توضح نموذجاً للمصاحف التي كُتبت في ذلك الزمن، . تعالى عنه

  .و تُظهر عدم وجود ارتباط بين واو العطف والكلمة التي بعدها

. أما الدليل العلمي فنجده في القرآن نفسه، وتحديداً في قصة أصـحاب الكهـف             
وهذا بـنص  .  سنوات ٣٠٩يعنا يعلم بأن أصحاب الكهف قد لبثوا في كهفهم          فجم

) ولَِبثُوا ِفي كَهِفِهم ثَلَاثَ ِمَئٍة ِسِنين وازدادوا ِتـسعاً        ( :يقول تعالى ، القرآن الكريم 
  ].١٨/٢٥: الكهف[

 كَانُوا ِمن آياِتنَا    َأم حِسبتَ َأن َأصحاب الْكَهِف والرِقيمِ     (: فالقصة تبدأ بقوله تعالى   
 ِإذْ َأوى الِْفتْيةُ ِإلَى الْكَهِف فَقَالُوا ربنَا آِتنَا ِمن لَّدنك رحمةً وهيْئ لَنَا ِمـن       *عجباً  

ي  ثُم بعثْنَاهم ِلنَعلَم أَ    * فَضربنَا علَى آذَاِنِهم ِفي الْكَهِف ِسِنين عدداً         *َأمِرنَا رشَداً   
  ].١٣-١٨/٩: الكهف [ ...)* َأمداً لَِبثُواالِْحزبيِن َأحصى ِلما 

 قُِل *ولَِبثُوا ِفي كَهِفِهم ثَلَاثَ ِمَئٍة ِسِنين وازدادوا ِتسعاً (:  وتنتهي عند قوله تعالى
ِبِه وَأسِمع ما لَهم من دوِنِه  لَه غَيب السماواِت والَْأرِض َأبِصر   لَِبثُوااللَّه َأعلَم ِبما    

  ]. ٢٦-١٨/٢٥: الكهف[) ِمن وِلي ولَا يشِْرك ِفي حكِْمِه َأحداً

http://www.kaheel7.com


 www.kaheel7.com   -------------- ------- -------- ------- --- ----------- ------- - موسوعة اإلعجاز الرقمي 

 ٦٨ عبد الدائم الكحیلأسرار اإلعجاز في القرآن والسنة للمھندس ب مجاني من موقع كتا

هل هنالك عالقة بين عدد السنوات التي لبثها أصحاب الكهف  وبـين             : والسؤال
عدد كلمات النص القرآني؟ وبما أننا نستدّل على الزمن بالكلمة فالبـد أن نبـدأ               

 إذاً فالـسر  )لبثوا(وبما أننا نريد أن نعرف مدة ما . هي بكلمة تدّل على زمن  وننت
  . يكمن في هذه الكلمة

فلو تأملنا النص القرآني الكريم منذ بداية القصة وحتى نهايتها، فإننـا نجـد أن          
 كلمـة  وتنتهي بالكلمـة ذاتهـا، أي     ) لبثوا(اإلشارة القرآنية الزمنية تبدأ بكلمة      

  .)لبثوا(

يب جداً أننا إذا قمنا بعد الكلمات مع عد واو العطف كلمة مـستقلة وذلـك         والعج
األخيرة، فسوف نجـد بالتمـام      ) لبثوا(األولى وحتى كلمة    ) لبثوا(بدءاً من كلمة    

  !!!!!  كلمات بعدد السنوات التي لبثها أصحاب الكهف٣٠٩والكمال 

  !!تطابق مذهل

 هذه الحقيقة، والحظ عزيزي     وهذا هو النص القرآني لمن أحب التأكد من صدق        
 األخيرة )لبثوا( األولى، وتوقفنا عند كلمة )لبثوا(القارئ كيف بدأنا العد من كلمة       

  :وعدد الكلمات بينهما يتطابق مع مدلول هذه الكلمة الزمني

)           يهةً ومحر نكنَا آِتنَا ِمن لَّدبِف فَقَالُوا رةُ ِإلَى الْكَهى الِْفتْيِرنَـا     ِإذْ َأوَأم ْئ لَنَا ِمن
 ثُـم بعثْنَـاهم ِلـنَعلَم َأي        * فَضربنَا علَى آذَاِنِهم ِفي الْكَهِف ِسِنين عدداً         *رشَداً  

   الِْحزبيِن َأحصى ِلما 

  ١٠*آمنُوا*ِفتْيةٌ*ِإنَّهم*ِبالْحقِّ*نَبَأهم*علَيك*نَقُص*نَحن*َأمداً*لَِبثُوا

  ٢٠*قَاموا*ِإذْ*قُلُوِبِهم*علَى*ربطْنَا*و*هدى*ِزدنَاهم*و*ربِهمِب

  ٣٠*دوِنِه*ِمن*نَّدعو*لَن*الَْأرِض*و*السماواِت*رب*ربنَا*فَقَالُوا

  ٤٠*دوِنِه*ِمن*اتَّخَذُوا*قَومنَا*هُؤلَاء*شَطَطاً*ِإذاً*قُلْنَا*لَقَد*ِإلَهاً
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 ٦٩ عبد الدائم الكحیلأسرار اإلعجاز في القرآن والسنة للمھندس ب مجاني من موقع كتا

  ٥٠*افْتَرى*ِممِن*َأظْلَم*فَمن*بيٍن*ِبسلْطَاٍن*علَيِهم*يْأتُون*لَّولَا*آِلهةً

  ٦٠*ِإلَّا*يعبدون*ما*و*اعتَزلْتُموهم*ِإِذ*و*كَِذباً*اللَِّه*علَى

وا*اللَّهِف*ِإلَى*فَْأوالْكَه*نشُري*كُم*لَكُمبن*رحمته*م٧٠*و*ر  

  ٨٠*طَلَعت*ِإذَا*الشَّمس*تَرى*و*مرفَقاً*ِركُمَأم*من*لَكُم*يهيْئ

راون*تَّزع*ِفِهمِميِن*ذَاتَ*كَهالْي*ت*ِإذَا*وبغَر*مه٩٠*ذَاتَ*تَّقِْرض  

  ١٠٠*اللَِّه*آياِت*ِمن*ذَِلك*منْه*فَجوٍة*ِفي*هم*و*الشِّماِل

  ١١٠*تَِجد*فَلَن*ِلْليض*من*و*الْمهتَِد*فَهو*اللَّه*يهِد*من

اً*لَهِليِشداً*ورم*و*مهبسقَاظاً*تَحَأي*و*مه*قُودر*١٢٠*و  

مهِميِن*ذَاتَ*نُقَلِّبالْي*اِل*ذَاتَ*والشِّم*م*وهاِسطٌ*كَلْبِه*بياع١٣٠*ِذر  

  ١٤٠*ِمنْهم*لَمِلْئتَ*و*ِفراراً*ِمنْهم*لَولَّيتَ*علَيِهم*اطَّلَعتَ*لَِو*ِبالْوِصيِد

  ١٥٠*كَم*منْهم*قَاِئٌل*قَاَل*بينَهم*ِليتَساءلُوا*بعثْنَاهم*كَذَِلك*و*رعباً

ماً*لَِبثْنَا*قَالُوا*لَِبثْتُموي*َأو*ضعٍم*بوقَالُوا*ي*كُمبر*لَم١٦٠*َأع  

  ١٧٠*َأيها*فَلْينظُر*الْمِدينَِة*ِإلَى*هِذِه*ِبوِرِقكُم*َأحدكُم*فَابعثُوا*لَِبثْتُم*ِبما

  ١٨٠*يشِْعرن*ال*و*لْيتَلَطَّفْ*و*منْه*ِبِرزٍق*فَلْيْأِتكُم*طَعاماً*َأزكَى

داً*ِبكُمَأح*موا*ِإن*ِإنَّهرظْهي*كُملَيع*وكُممجري*َأو*وكُمِعيد١٩٠*ِفي*ي  

ِملَِّتِهم*واتُفِْل*لَن*وداً*ِإذاً*حَأب*و*نَا*كَذَِلكثَرَأع*ِهملَي٢٠٠*ع  

  ٢١٠*ريب*لَا*الساعةَ*َأن*و*حقٌّ*اللَِّه*وعد*َأن*ِليعلَموا
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 ٧٠ عبد الدائم الكحیلأسرار اإلعجاز في القرآن والسنة للمھندس ب مجاني من موقع كتا

  ٢٢٠*ربهم*بنْياناً*علَيِهم*ابنُوا*فَقَالُوا*َأمرهم*بينَهم*يتَنَازعون*ِإذْ*ِفيها

لَمَأع*قَاَل*ِبِهم*وا*الَِّذينلَى*غَلَبع*ِرِهمَأم*ِهم*لَنَتَِّخذَنلَيِجداً*عس٢٣٠*م  

قُولُونيثَالثَةٌ*س*مهاِبعر*مهكَلْب*و*قُولُونةٌ*يسخَم*مهاِدسس*مهماً*كَلْبج٢٤٠*ر  

  ٢٥٠*علَمَأ*ربي*قُل*كَلْبهم*ثَاِمنُهم*و*سبعةٌ*يقُولُون*و*ِبالْغَيِب

  ٢٦٠*ِمراء*ِإلَّا*ِفيِهم*تُماِر*فَلَا*قَِليٌل*ِإلَّا*يعلَمهم*ما*ِبِعدِتِهم

  ٢٧٠*تَقُولَن*لَا*و*َأحداً*منْهم*ِفيِهم*تَستَفِْت*لَا*و*ظَاِهراً

  ٢٨٠*و*اللَّه*يشَاء*َأن*ِإلَّا*غَداً*ذَِلك*فَاِعٌل*ِإنِّي*ِلشَيٍء

  ٢٩٠*ربي*يهِديِن*َأن*عسى*قُْل*و*نَِسيتَ*ِإذَا*كرب*اذْكُر

بِلَأقْر*ذَا*ِمنشَداً*هر*ِفي*لَِبثُوا*و*ِفِهم٣٠٠*ِمَئٍة*ثَالثَ*كَه  

ِسِنين*وا*واددعاً*ازقُِل*ِتس*اللَّه*لَما*َأع٣٠٩*لَِبثُوا*ِبم  

 وجاء  ،)لبثوا(انتهى بكلمة    و )لبثوا(إذن البعد الزمني للكلمات القرآنية بدأ بكلمة        
عدد الكلمات من الكلمة األولى وحتى األخيرة مساوياً ومطابقاً للزمن الذي تعبر            
عنه هذه الكلمة أي الزمن الذي لبثه أصحاب الكهف والذي حدده البيان اإللهـي             

  أليست هذه معجزة قرآنية ينبغي على كل محب للقرآن أن يتدبرها؟. ٣٠٩بالرقم 

، وهذا يدّل ٣٠٠ في هذه القصة جاء رقمها    )ثالث مئة ( أيضاً أن عبارة     والعجيب
على التوافق والتطابق بين المعنى اللغوي للكلمة وبين األرقام التي تعبر عن هذه 

  .الكلمة

ويجب أن نؤكد بأن علماء اللغة ال يعدون واو العطف كلمة مستقلة، بل يتبعونها              
 بينت البحوث التي نراها في اإلعجاز العددي        ويلحقونها بالكلمة التي بعدها، وقد    
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 ٧١ عبد الدائم الكحیلأسرار اإلعجاز في القرآن والسنة للمھندس ب مجاني من موقع كتا

من قبل الكثير من الباحثين أن هذا األساس في عدم عد واو العطف كلمة، هـو                
وهذا إن دلَّ على شيء فإنما يدلُّ على وجود أكثر . صحيح ويعطي نتائج إعجازية

م ولكننا في هذه الموسوعة نفـضل االلتـزا       . من طريقة لعد الكلمات في القرآن     
  .بمنهج ثابت وال نخالفه أبداً

إن وجود أكثر من طريقة للعد واإلحصاء في القرآن يزيد فـي حجـم المعجـزة         
فهل يوجد كتاب واحد في     . القرآنية وتعقيدها، وأنها صادرة من اهللا العزيز العليم       

العالم تبقى حروفه وكلماته منضبطة كيفما عددنا الكلمات ومهما اتبعنا من طرق            
  حصاء؟للعد واإل

  األساس القرآني والرياضي لطريقة صفّ األرقام

ما هي الطريقة الرياضية األنسب التي اختارها اهللا تعالى ليحفظ بها القرآن مـن      
التحريف ؟ هذه الطريقة ستكون بمثابة برهان وتوقيع إلهي على صدق كالمـه             

  .عز وجل

رياضيات فيما  إنها طريقة صفّ األرقام، وأساس هذه الطريقة معروف في علم ال 
فنحن عندما نكتب أي عدد يتألف من مراتب     . يسمى بالسالسل الحسابية العشرية   

آحاد ثم عشرات : أو منازل، فإن كل مرتبة فيه تتضاعف عشر مرات عما يسبقها
وهذا النظام له أساس قرآني في قوله تعـالى عـن     . وهكذا... ثم مئات ثم ألوف   

  ].٦/١٦٠: األنعام [) َأمثَاِلهاعشْرنَِة فَلَه من جاء ِبالْحس(: مضاعفة األجر

. الجمع والضرب والقسمة والطرح   : نحن جميعاً نعلم العمليات الحسابية األربعة     
إن عملية الجمع يمكن أن تضبط العدد اإلجمالي للحروف أو اآليات أو الـسور،              

  ! ولكن ال تستطيع ضبط التفاصيل داخلها

لمات كتابه بتسلسل محدد، وال يجوز أبداً تغيير هـذا          إن اهللا عز وجّل قد رتّب ك      
التسلسل، لذلك ينبغي دراسة األرقام التي تعبر عن هذه الكلمات بحيـث نحـافظ              

فكما أنه لكل كلمة من كلمات القرآن منِْزلة، يجب أن يكون لكـل             . على تسلسلها 
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 ٧٢ عبد الدائم الكحیلأسرار اإلعجاز في القرآن والسنة للمھندس ب مجاني من موقع كتا

  .رقم منِْزلة أيضاً

 ال تتوفر فـي غيرهـا، فعنـدما    أما سبب صفّ األرقام فإن لهذه الطريقة ميزات     
 نحافظ على تسلسل هـذه    صفانصفّ أرقام اآليات مثالً، أو عدد حروف كل كلمة          

اآليات وهذه الكلمات وترتيبها بينما إذا جمعنا هذه األرقام جمعـاً اختفـى هـذا               
  .التسلسل وهذا الترتيب

ع هـذه   وعندما نصف عدد حروف كل كلمة صفّاً فإن العدد الناتج نرى فيه جمي            
. األرقام رؤية مباشرة، بينما إذا جمعنا هذه األرقام اختلطت ولم نعد نميز بينهـا             

كما أن عملية صفّ األرقام بحيث نعطي لكل رقم منْزلة ومرتبة يؤدي إلى إنتاج              
  .أعداد ضخمة جداً وهذا يزيد من تعقيد المعجزة الرقمية

بما بدأ اهللا به كتابه، وهـي     ولكي نرى تفاصيل ودقائق ونتائج هذه الطريقة نبدأ         
وسوف نرى فيها ترتيبـاً     ) ِبسِم اِهللا الرحمِن الرِحيمِ   (: أول آية من القرآن الكريم    

  :معجزاً في حروفها وكلماتها، والسؤال الذي ينبغي على القارئ تذكّره

كيف جاءت هذه التوافقات الغزيرة مع الرقم سبعة؟ وهل يستطيع البشر أن يأتوا             
   وهل ندرك من خالل هذه األرقام عظمة وروعة القرآن؟بمثلها؟
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 ٧٣ عبد الدائم الكحیلأسرار اإلعجاز في القرآن والسنة للمھندس ب مجاني من موقع كتا

  

  المبحث الثالث

  في رحاب أول آية
  من القرآن الكريم

  

  

إنها اآلية األكثر تكـرارا  : في هذه الفقرات تتجلّى معجزة حقيقية في أربع كلمات      
في ، في مختلف شؤونه يبدأ بها، في قراءته لكتاب اهللا يبدأ بها. في حياة المؤمن

  .يبدأ بها... مطعِمه ومشْرِبه وملْبِسه

  .)ِبسِم اِهللا الرحمِن الرِحيِم (:إنها أول آية في القرآن، إنها

هل يوجد كتاب واحد في العالم أول جملة فيه تحقـق هـذه األنظمـة              : ونتساءل
الرقمية المذهلة؟ بل هل يستطيع البشر أن يأتوا بجملة واحدة تتوفر فيها مئـات           

  اسقات مع الرقم سبعة مثل هذه اآلية الكريمة؟التن

سوف نعيش في رحاب هذه اآلية الكريمة لنرى في معجزاتها رداً على كل ملحد              
وسوف . يدعي أن القرآن صنع بشر، وأن باستطاعته أن يأتي بمثل هذا القرآن           

  .  تكون لغتنا في اإلقناع هي لغة األرقام

  ِبسِم اِهللا ا

  لرحمِن الرِحيِم
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 ٧٤ عبد الدائم الكحیلأسرار اإلعجاز في القرآن والسنة للمھندس ب مجاني من موقع كتا

  أرقام مميزة

  .١ ـ رقم سورة الفاتحة حيث توجد هذه اآلية هو ١

  .١ ـ رقم هذه اآلية ٢

  . كلمات٤ ـ عدد كلمات اآلية هو ٣

  . حرفاً كما تُكتب١٩ ـ عدد حروف اآلية هو ٤

  . حروف١٠ ـ عدد الحروف األبجدية في اآلية هو ٥

  . حرفا١٨ً ـ عدد حروف اآلية كما تُلفظ هو ٦

  :لمة من كلمات اآلية في القرآن الكريم ـ تكرار كل ك٧

   مرة ٢٢تكررت في القرآن ) بسم(كلمة 

   مرة ٢٦٩٩تكررت في القرآن ) اهللا(كلمة 

   مرة ٥٧تكررت في القرآن ) الرحمِن(كلمة 

   مرة ١١٥تكررت في القرآن ) الرِحيِم(كلمة 

  مقدمة 

نا معجزة حقيقية   سوف نعيش في رحاب أول أية من القرآن الكريم لتتراءى أمام          
هذه الكلمات يكررها المؤمن في كل شأنه، فـي         . تتجلّى في هذه الكلمات األربعة    

مأكله ومشربه وملبسه، وفي سفره وحضره وفي قراءته لكتاب ربه وفي مقدمة            
حتى إننا نجد الرسول الكريم صلى اهللا عليه وسلم ال يكاد يصنع شيئاً إال              . حديثه

  ر هذه البسملة؟ويبدأ باسم اهللا، فما هو س
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 ٧٥ عبد الدائم الكحیلأسرار اإلعجاز في القرآن والسنة للمھندس ب مجاني من موقع كتا

 قد نظمها )ِبسِم اِهللا الرحمِن الرِحيِم(: في فقرات هذا البحث سوف نرى أن كلمات      
وسوف يكـون   . اهللا تعالى بطريقة مذهلة يعجز اإلنس والجن عن اإلتيان بمثلها         

  . طريقنا إلثبات ذلك هو لغة عصرنا هذا ـ لغة األرقام، وبالتحديد الرقم سبعة

علم بأن الخالق تبارك وتعالى منذ بداية الخلق خلق سبع سماوات           فنحن جميعناً ن  
ومن األرض مثلهن، وأنزل هذا القرآن على سبعة أحرف، وقد اقتضت حكمته أن  

، إن هذه اآليـة تخفـي       )ِبسِم اِهللا الرحمِن الرِحيمِ   (: تكون أول آية يبدأ بها كتابه     
إن وجود هذا الرقم بالـذات      ! عةوراءها نظاماً شديد التعقيد يقوم على الرقم سب       

يدل داللة قاطعة على أن الذي خلق السماوات السبع هو الذي أنزل القرآن، وهنا     
: يفرض السؤال نفسه على كل من ال يصدق بأن القرآن هو كتاب من عنـد اهللا               

  ؟)ِبسِم اِهللا الرحمِن الرِحيِم(هل تستطيع أن تأتي بأربع كلمات مثل 

ل األمثلة الرائعة والمذهلة في هذا البحث عالقـات رقميـة            سوف نرى من خال   
وسوف يلمس القارئ لهذا البحث أننا استخدمنا       . عجيبة متوافقة مع الرقم سبعة    

منهجاً علمياً مادياً في معالجة المعطيات الرقمية فلم نُقحم أي رقم مـن خـارج               
م نأت بشيٍء من    القرآن، لم نحمل النصوص القرآنية ما ال تحتمله من التأويل، ل          

عندنا، بل كل البحث هو عبارة عن اكتشاف عالقات رقمية موجودة فـي كتـاب            
  .اهللا، وخصوصاً في أول آية منه

 وقد شاءت قدرة اهللا تعالى وحكمته أن يخبئ في كتابه هذه المعجـزة ويـؤخّر               
فلو فرضنا أن هـذه  . ظهورها إلى عصرنا هذا لتكون المعجزة أقوى وأشد تأثيراً   

زة قد ظهرت قبل مجيء عصر األرقام الذي نعيشه اليوم لم يكن لها تـأثير    المعج
  .يذكر

لذلك يمكن القول بأن مستقبل علوم اإلعجاز القرآني في القرن الواحد والعشرين            
سيكون لإلعجاز الرقمي، وذلك ألن المعجزة القرآنية تتميز بأنها مناسـبة لكـل             

  . قامعصر من العصور، وعصرنا هذا هو عصر األر
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 ٧٦ عبد الدائم الكحیلأسرار اإلعجاز في القرآن والسنة للمھندس ب مجاني من موقع كتا

إن المعطيات التي انطلقنا منها وبنينا عليها بحثنا هذا هي معطيات ثابتة يقينية ال 
فالمرجع الذي استخرجنا منه هذه المعجزة هو القـرآن الكـريم           . يعارضها أحد 

برواية حفص عن عاصم والرسم العثماني أو ما يسمى بمصحف المدينة المنورة   
  .أو المصحف اإلمام

 ،)ِبسِم اِهللا الرحمِن الـرِحيمِ (جد أن أول آية في القرآن هي  وفي هذا المصحف ن 
 وهي سورة الفاتحة، ورقم هذه اآلية هو        ١رقم السورة حيث نرى هذه اآلية هو        

 كلمات، عدد حروف كلمات اآلية كما كتبت في القرآن ٤، عدد كلمات اآلية هو  ١
يب فيها وال ينكرها عالم     وكما نرى فإن هذه المعطيات ثابتة وال ر       .  حرفاً ١٩هو  

وسوف نرى أن هذه األرقام عندما نصفّها بطريقة محددة فإننا نحصل           . أو جاهل 
على مئات األرقام وجميعها تأتي من مضاعفات الرقم سبعة أي هذه األعداد تقبل             

  .القسمة على سبعة من دون باٍق

  عظَمة هذه اآلية

 )ِبسِم اِهللا الرحمِن الـرِحيمِ    (:  ة هي لقد بدأ اهللا سبحانه و تعالى كتابه بآية كريم        
لذلك نجد الرسول الكريم  يبدأ ، فهي أول آية في القرآن  الكريم     ، ]١/١: الفاتحة[

  .و ذلك لثقل هذه اآلية و أهميتها، مختلف أعماله بهذه اآلية الكريمة

هذه الكلمات األربعة أنزلها اهللا تعالى لتكون شفاء و رحمة  لكل مؤمن رضـي               
اهللا تعالى رباً وباإلسالم ديناً وبالقرآن إماماً وبمحمد صلى اهللا عليه وسلم نبيـاً             ب

وال يعترفون بأنـه    ، ولكن ماذا عن أولئك الذين ال يؤمنون بهذا القرآن        . ورسوالً
  كتاب منَزل من عند اهللا سبحانه وتعالى؟

 تعـالى فـي     ماذا عن الملحدين الذين ال يفقهون إال لغة الماديات؟ هل وضع اهللا           
كتابه ما يثبت لهم أنه كتاب اهللا؟ هل هيأ لهم من البراهين واإلثباتات الدامغة ما               

  يجعلهم يقرون بعظمة الخالق عز وجلَّ؟ 

سوف نشاهد في آية واحدة معجزة حقيقية بلغة األرقام، هـذه اللغـة الجديـدة               
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 ٧٧ عبد الدائم الكحیلأسرار اإلعجاز في القرآن والسنة للمھندس ب مجاني من موقع كتا

  .سخرها اهللا لمثل عصرنا هذا، عصر االتصاالت الرقمية

، هذا النظام   ٧م اهللا تعالى أحرف هذه اآلية بنظام محكَم يتناسب مع الرقم            لقد نظَّ 
ال نجده في أي كتاب في العالم، وهذا يكفي دليالً على أن القرآن كتاب ليس بقول     

  . بشر بل أنزله رب البشر سبحانه وتعالى

  األساس الرياضي 

ِبـسِم اِهللا   (: ملةإذا قمنا بجمع حروف أول آية من كتاب اهللا عز وجل وهي البس            
ولكـن إذا   .  الذي يمثل مجموع حروف البسملة     ١٩، نجد الرقم    )الرحمِن الرِحيمِ 

، إذاً عملية الجمع ال     ١٩حدث تبديل بين تسلسل كلمات اآلية فإن المجموع يبقى          
تحافظ على تسلسل الكلمات، وبالتالي البد من وجود نظام رياضي آخر يحـافظ             

إنها طريقة صف األرقام وفق سلـسلة       :  القرآن الكريم  على تسلسل الكلمات في   
  .رقمية

  : لو قمنا بعد حروف كل كلمة من كلمات البسملة فإننا نجد

    حروف٣ عدد حروفها  )بسم (كلمة 

    حروف٤ عدد حروفها     )اهللا (كلمة 

    حروف٦ عدد حروفها  )الرحمِن (كلمة 

    حروف٦ عدد حروفها  )الرِحيِم (كلمة 

 حرفاً، فإذا ما تغير ترتيب      ١٩ = ٦ + ٦ + ٤ + ٣: إن مجموع هذه األرقام هو    
  .هذه الكلمات كما قلنا يبقى المجموع نفسه

واهللا تعالى حفظ تسلسل كلمات كتابه، لذلك اختار طريقة صف األرقام كما يلـي،       
  :لنكتب البسملة وتحت كل كلمة عدد حروفها
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 ٧٨ عبد الدائم الكحیلأسرار اإلعجاز في القرآن والسنة للمھندس ب مجاني من موقع كتا

  ِن      الرِحيِمِبسِم       اللَِّه     الرحم

٦           ٦        ٤        ٣  

إذا قرأنا العدد الذي يمثل تسلسل حروف البسملة كما هـو دون جمعـه يـصبح     
 ستة آالف وست مئة وثالثة وأربعون، ميزات هذا العدد أننا نـرى فيـه       ٦٦٤٣

 يمثـل   ٣ نرى بأن الرقم     ٦٦٤٣حروف كل كلمة من كلمات البسملة، ففي العدد         
  .. يمثل عدد حروف الكلمة الثانية وهكذا٤أول كلمة، الرقم حروف 

 ليبقى محفوظاً برعاية    ٦٦٤٣ولكن ما هو الميزان الذي بواسطته ينضبط العدد         
  . اهللا تعالى ؟ إنها عملية القسمة على رقم محدد، أو مضاعفات هذا الرقم

، إن عـدد  )يِمِبـسِم اِهللا الـرحمِن الـرحِ   (نكتب عدد حروف كل كلمة من كلمات     
  !  هذا العدد من مضاعفات السبعة٦٦٤٣الحروف مصفوفاً هو 

٩٤٩ × ٧ = ٦٦٤٣  

إن العدد الذي يمثل مصفوفة حروف البسملة هـو سـتة آالف            : ونقرأ كما يلي  
وست مئة وثالثة وأربعون، هذا العدد من مضاعفات السبعة، فهو يساوي حاصل      

  .٩٤٩ضرب سبعة في عدد صحيح هو 

 هذه المعادلة تتكرر آالف المرات في كتاب اهللا مع حروفه وكلماته          وهكذا نجد أن  
وفي بحثنا هذا سوف .... وآياته وسوره وحروف أسمائه ومع الحروف المميزة     

نعيش في رحاب أول آية من القرآن لنرى من خاللها روعـة البنـاء الرقمـي                
  . المعجز لهذه اآلية العظيمة

  ميزات هذه الطريقة

ف األرقام حسب تسلسلها في كتاب اهللا تعالى أنها تحافظ على من أهم مميزات ص
تسلسل كلمات اآلية، ولو تغير ترتيب أي كلمة فإن العدد المصفوف سيتغير ولن             
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 ٧٩ عبد الدائم الكحیلأسرار اإلعجاز في القرآن والسنة للمھندس ب مجاني من موقع كتا

يقبل القسمة على سبعة ألن طريقة صفّ األرقام حساسة جداً ألي تغيير في عدد              
  . أو تسلسل الحروف

ـ        ع بـأن األعـداد الناتجـة شـديدة     كما أن هذه الطريقة تتميز عن طريقة الجم
آحاد ـ عشرات ـ مئات ـ آالف ـ     : الضخامة، فكل كلمة تحتل مرتبة أو منِْزلة

وهكذا إذا أردنا كتابة العـدد الـذي يمثـل    ... . عشرات اآلالف ـ مئات اآلالف 
 مرتبة أي من مرتبـة المليـون        ٣١مصفوف حروف الفاتحة سنجد عدداً من         

  !!!مليون مليون مليون مليون

إذن طريقة صف األرقام تناسب معجزة شديدة التعقيد والضخامة تتجلى في القرن 
إن العـدد   ! كيف لو مثّلنا حروف كلمات القرآن كله      : والسؤال. الواحد والعشرين 

  !!فتأمل ضخامة أعداد القرآن! الناتج سيتألف من أكثر من سبعين ألف مرتبة

ى بالسالسل العددية أو الرقمية،     من األشياء الممتعة في علم الرياضيات ما يسم       
واكتشاف ودراسة هذه السالسل ساهم بشكل أساسي في تطور جميع العلوم مثل            

  علوم التكنولوجيا الرقمية، ولكن ما هي هذه السالسل وما الفائدة منها؟

فعندما فكّر العلماء باختراع الحاسبات الرقمية كان البد مـن وضـع التـصميم              
وبمـا أن   . ت الحسابية داخل هذه الحاسبات اإللكترونيـة      المناسب إلنجاز العمليا  

الحاسبة ال تفقه لغة األرقام، تم وضع األسس الرياضية لما سمي بالنظام الثنائي             
  .الذي يعتمد على رقمين فقط الواحد والصفر

وفق هذا النظام يتم كتابة أي عدد مهما كبر أو صغُر على شكل سلسلة تتألف من 
  . تكرر هذين الرقمين بما يتناسب مع العدد المطلوب ، وي٠ و ١الرقمين 

اآلن نأتي إلى النظام العشري الذي نستخدمه في حساباتنا العادية، وهذا النظـام             
، ويمكن أن نكتـب هـذه       ١٠يمكن تمثيله بواسطة سلسلة رقمية أساسها الرقم        

  :السلسلة من األعداد
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 ٨٠ عبد الدائم الكحیلأسرار اإلعجاز في القرآن والسنة للمھندس ب مجاني من موقع كتا

١٠٠٠٠٠    ١٠٠٠٠   ١٠٠٠   ١٠٠   ١٠     ١.......    

ولكي ال نثقل على القارئ الكـريم       . إذن كل حد يتضاعف عن سابقه عشر مرات       
بهذه األعداد  نبقى في رحاب اآلية الكريمة ونحلل العدد النـاتج والـذي يمثـل                

، فهذا العدد هو سلـسلة رقميـة يمكـن          ٦٦٤٣: سلسلة عددية من األرقام هي    
  : كتابتها وفق المجموع  اآلتي

)١٠٠٠ × ٦)  +  (١٠٠ × ٦  ()  +١٠ × ٤)  +  (١ × ٣ (  

٦٠٠٠          +       ٦٠٠        +     ٤٠      +      ٣      

  آالف+        مئات          +     عشرات       +  آحاد    

  . وهو يمثل مصفوف حروف البسملة٦٦٤٣وهذا يساوي العدد األصلي 

 صف األرقام، إنما إذن عندما نكتب عدد حروف كل كلمة من كلمات اآلية بطريقة    
نقوم بعد حروف كل كلمة، ووضع الرقم تحت الكلمة،  ونقرأ العدد الناتج والذي              

، أي أن   ......)آحاد، عشرات، مئات، آالف، عـشرات اآلالف      (يتألف من مراتب    
  .كل كلمة تحتل منِْزلة تتضاعف عشر مرات عن الكلمة التي تسبقها

 عز وجل، دليل على أن القرآن العظـيم         إن وجود السالسل الرقمية في كتاب اهللا      
  !!قد سبق علماء الرياضيات إلى هذا العلم بقرون طويلة

 ال يمثل مجمـوع  ٦٦٤٣قبل متابعة المعجزة اإللهية في البسملة نذكّر بأن العدد      
هل يكفي  هذا النظام     : والسؤال. عدد حروف اآلية بل هو مصفوف حروف اآلية       

  .حريف ؟ لنقرأ الفقرة اآلتيةلضبط حروف اآلية وحفظها من الت

  في أول آية من كتاب اهللا) اهللا(حروف اسم 

لزيادة ضبط حروف اآلية وإحكام بناِئها فقد رتب اهللا عز وجّل حروف اسمه في              
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 ٨١ عبد الدائم الكحیلأسرار اإلعجاز في القرآن والسنة للمھندس ب مجاني من موقع كتا

وفكرة هذا النظام تعتمد على عدد حروف  اسم     ! كلمات اآلية بنظام سباعي معجز    
 بل نعد فقط ما تحويه كل كلمة من        إذاً ال نعد كل حروف اآلية     .  في كل كلمة   )اهللا(

  :  وهذا يعطي)اهللا(حروف األلف والالم والهاء، أي حروف لفظ الجاللة 

  ٠ عدد حروف األلف والالم والهاء  )ِبسِم(كلمة 

  ٤ عدد حروف األلف والالم والهاء    )اِهللا(كلمة 

  ٢ عدد حروف األلف والالم والهاء )الرحمِن(كلمة 

   ٢ عدد حروف األلف والالم والهاء )الرِحيِم(كلمة 

 كل رقم يمثل ما تحويه كل       ٢٢٤٠: إذن نحن أمام سلسلة جديدة من األرقام هي       
  .  سبحانه وتعالى)اهللا(كلمة من حروف اسم 

  : في كلماتها)اهللا(ولذلك نعيد كتابة اآلية مع األرقام الجديدة التي تمثل توزع اسم 

  لرِحيِمِبسِم    اهللا    الرحمِن    ا

٢        ٢       ٤     ٠  

 ألفان ومئتان وأربعون هو عدد يقبل القسمة على سـبعة مـن             ٢٢٤٠إن العدد   
  : دون باق، أي هو من مضاعفات السبعة فهو يساوي

٣٢٠×٧=٢٢٤٠  

إذن العدد الذي يمثل مصفوفة حروف اآلية من مضاعفات السبعة، وكذلك  العدد             
  . في اآلية من مضاعفات السبعة)اهللا(الذي يمثل مصفوفة حروف اسم 

في علم الهندسة بمختلف اختصاصاتها هنالك علم مهم يدرس تـوزع األشـياء             
فمثالً في علم هندسة الطيران وحتى تكون الطائرة         . الهندسية في مجاالت محددة   
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 ٨٢ عبد الدائم الكحیلأسرار اإلعجاز في القرآن والسنة للمھندس ب مجاني من موقع كتا

ناجحة وآمنة وتنجز  رحالتها بسالمة، يجب دراسة توزع الضغط حول جناحيها            
. جة هذه المعطيات بحيث ال تتجاوز حدوداً هي المسموح بها         في كل نقطة، ومعال   

إذاً يتم تقسيم الجناح إلى شبكة مربعات ونقيس الضغط في كل مربع ثم نشكل ما               
  .يسمى بمصفوفة المعطيات الرقمية وتتم معالجتها بطرق رياضية معروفة

  األساس الرياضي لعملية توزع الحروف 

ة على كلمات اآلية ننطلـق مـن أسـاس          إذن عند دراستنا لتوزع حروف معين     
رياضي متين، فكل كلمة من كلمات اآلية تمثل مرتبة ومنِْزلة، إما أن يكون رقمها 

 األلـف   )اهللا(صفر وهذا  يعني أن الكلمة ال تحوي أي حرف من حروف اسـم               
 وهذا يعني أن الكلمة تحوي حرفـاً        ١والالم والهاء، أو تأخذ  هذه الكلمة الرقم         

فظ الجاللة قد يكون األلف أو الالم والهاء أو حرفين من حروف لفظ  من حروف ل  
  . الجاللة أو ثالثة أحرف

وهكذا ندرس مصفوفة هذه الحروف ونعالج العدد الناتج بطريقة القـسمة علـى    
  .سبعة حيث نحصل دائماً على أعداد من مضاعفات أو مكررات الرقم سبعة

 المجموعات، فنحن في البـسملة      أيضاً هنالك أساس رياضي فيما يسمى بتقاطع      
لدينا مجموعة تتألف من أربع كلمات، ويتم تقاطعها مع مجموعة هـي حـروف         

 أي األلف والالم والهاء وبالتالي نأخذ الحروف المشتركة بين هـاتين            )اهللا(اسم  
  .المجموعتين

 هو للدالة على أن اهللا عز       )اهللا(إن الهدف من وجود نظام قائم على حروف اسم          
ولكن هنالـك نظـام    . و الذي أنزل هذه اآلية وأحكمها بهذا البناء العجيب        وجل ه 

  .أكثر إعجازاً يقوم على أسماء اهللا الحسنى في هذه اآلية

  أسماء اهللا جلَّ وعال 

إن البارئ تبارك وتعالى أحكم بناء كتابة بشكل ال يمكن ألحدٍٍ أن يـأتي بمثلـه،                
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 ٨٣ عبد الدائم الكحیلأسرار اإلعجاز في القرآن والسنة للمھندس ب مجاني من موقع كتا

ومـن أغـرب األنظمـة      . وفريدفرتب الحروف والكلمات بنظام رياضي عجيب       
 وقبل  ).الرِحيِم( و )الرحمِن(الرياضية هو توزع حروف أسماء اهللا الحسنى وهما         

اكتشاف النظام الرياضي لحروف هذين االسمين في البسملة يجب أن نتدبر معنى    
  . ودالالت كل اسم

ـ : نحن نعلم أن الشدة عكس الرحمة وقد جمعت اآلية صفتين هللا عز وجل             فة ص
 وصـفة   ،)الـرحمنِ (التَّنْزيه والشدة والقوة والعظَمة والجبروت وتمثلها كلمـة         

  ).الرِحيِم(الرحمة والمغفرة والرأفة وتمثلها كلمة 

: إذن نحن أمام صفتين متعاكستين من حيث الداللة اللغوية والبالغية، والـسؤال          
 أن نجد تعاكساً رقمياً     ماذا عن النظام الرقمي لهاتين الكلمتين ؟ وهل من الممكن         

يتفق مع التعاكس اللغوي ؟ هذا ما سوف نشاهده فعالً من خالل دراسة تـوزع               
حروف هذين االسمين الكريمين على كلمات اآلية، لذا نجد أن األعـداد الناتجـة     

  !!تقبل القسمة على سبعة باتجاهين متعاكسين

ءة األعداد باتجـاهين    وهنا نكتشف شيئاً جديداً في الرياضيات القرآنية وهو قرا        
: وهذه ميزة يتميز بها كتاب اهللا تعالى للداللة على أنه كتاب محكَـم            ! متعاكسين

  ].١١/١: هود [)الر ِكتَاب ُأحِكمتْ آياتُه ثُم فُصلَتْ ِمن لَدن حِكيٍم خَِبيٍر(

نحن نعلم بأن التعاكس موجود في كل شيء فهنالك الخيـر والـشر، والـضالل               
لذلك يمكن القول بأن اهللا     . وهكذا.. ى، الظلمات والنور، السالب والموجب    والهد

: سبحانه وتعالى صمم الكون ببناء يحتوي على األزواج  من كل شـيء، وقـال              
)ونتَذَكَّر لَّكُمِن لَعيجوٍء خَلَقْنَا زكُلِّ شَي ِمن٥١/٤٩: الذريات [)و.[  

وجود للعبث أبداً في كـالم الحـقّ تبـارك          كل رقم في كتاب اهللا له دالالت، وال         
 ).الرِحيِم( و   )الرحمِن(: فنحن في هذه اآلية أمام صفتين من صفات اهللا        . وتعالى

 غالباً مـا    )الرحمِن(والذي يبحث في كتاب اهللا عن هذين االسمين يجد أن كلمة            
 َأن  ِللرحمِنِغي  وما ينب (:  ترد في مواضع الشدة ومواضع التنْزيه هللا تعالى، مثل        
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 ٨٤ عبد الدائم الكحیلأسرار اإلعجاز في القرآن والسنة للمھندس ب مجاني من موقع كتا

 ولَداً سـبحانَه    الرحمِنوقَالُوا اتَّخَذَ   (: وقوله تعالى ].  ١٩/٩٢: مريم [)يتَِّخذَ ولَداً 
  ونمكْرم ادْل ِعب(: وقوله تعالى ]. ٢١/٢٦: األنبياء [)بمولَاِئكَةُ    يالْمو وحالر قُومي

ِإلَّا م ونتَكَلَّمفّاً لَّا يص إذاً لَه مِننحاباًالروقَاَل ص٧٨/٣٨: النبأ [) و.[  

 غالباً ما ترد في مواضع الرحمة والمغفـرة والتوبـة            )الرِحيِم( بينما نجد كلمة    
قُْل يا ِعباِدي الَِّذين َأسرفُوا علَى َأنفُِسِهم لَا تَقْنَطُوا ِمن رحمِة اللَِّه ِإن اللَّه              (: مثال

َألَم (: وقوله تعالى ]. ٣٩/٥٣: الزمر [) الرِحيمِ ِفر الذُّنُوب جِميعاً ِإنَّه هو الْغَفُور     يغْ
               ابالتَّـو وه اللّه َأنقَاِت ودْأخُذُ الصياِدِه وِعب نةَ عبُل التَّوقْبي وه اللّه واْ َأنلَمعي

  ].٩/١٠٤: التوبة [)الرِحيِم

 وبما أننـا    ) الرِحيِم( وكلمة   )الرحمِن(نظامان رقميان لكلمة    البسملة  في  ويتجلى  
في هاتين الكلمتين أمام نظام لغوي متعاكس، فالشدة تعاكس الرحمة، سوف نرى      

  .بأن النظام الرقمي لحروف الكلمتين أيضاً متعاكس

  )الرحمِن(توزع حروف اسم 

) الـرحمنِ (يه هذه الكلمة من حروف      لنكتب آية البسملة وتحت كل كلمة ما تحو       
  :سبحانه وتعالى

  ِبسِم     اللَِّه     الرحمِن      الرِحيِم

٥          ٦        ٣         ١  

 معكوس هـذا العـدد هـو    ٥٦٣١ في اآلية يمثله العدد  )الرحمِن(توزع حروف   
ى اليسار فيصبح من  من اليمين إل  )الرحمِن( نقرأ العدد الخاص بكلمة       أي ١٣٦٥

  : مضاعفات السبعة

١٩٥ × ٧ = ١٣٦٥ 

  

http://www.kaheel7.com


 www.kaheel7.com   -------------- ------- -------- ------- --- ----------- ------- - موسوعة اإلعجاز الرقمي 

 ٨٥ عبد الدائم الكحیلأسرار اإلعجاز في القرآن والسنة للمھندس ب مجاني من موقع كتا

  )الرِحيِم(توزع حروف اسم 

  :)الرِحيِم(اآلن نكتب اآلية وتحت كل كلمة ما تحويه من حروف 

  ِبسِم     اللَِّه     الرحمِن      الرِحيِم

٦         ٥       ٣         ١  

وهو من مضاعفات السبعة  ٦٥٣١ العدد  في اآلية ويمثله  )الرِحيِم(توزع حروف   
  : أيضاً

٩٣٣ × ٧ = ٦٥٣١ 

إذن النظام المحكَم ينطق بالحق، فقد انعكس اتجاه القراءة لألرقام عندما انعكس            
وهذه النتيجة الرقمية تثبت أن في كتاب اهللا اتجاهين لقراءة األعداد بما            ! المعنى

ي التي تحدث عنها البيـان      يتناسب مع معنى النص القرآني، فهل هذه هي المثان        
  اإللهي؟

  الرحمِن             الرِحيِم

←                →  

اللَّه نَزَل َأحسن (: ن، يقول تعالىآقد يكون هذا النظام أحد جوانب المثاني في القر
شَون ربهـم ثُـم تَِلـين        تَقْشَِعر ِمنْه جلُود الَِّذين يخْ      مثَاِني الْحِديِث ِكتَاباً متَشَاِبهاً  

               ِلْل اللَّهضن يمو شَاءي نِدي ِبِه مهى اللَِّه يده ِإلَى ِذكِْر اللَِّه ذَِلك مهقُلُوبو مهلُودج
  . واهللا تعالى أعلم،  ]٣٩/٢٣: الزمر [)فَما لَه ِمن هاٍد

 الواردة في أول آيـة مـن      نعيد كتابة الحقائق الرقمية لتوزع حروف أسماء اهللا       
  : كتاب اهللا تعالى ونتأمل

               ِبسِم  اللَّه  الرحمِن  الرِحيِم  ةــاآلي
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 ٨٦ عبد الدائم الكحیلأسرار اإلعجاز في القرآن والسنة للمھندس ب مجاني من موقع كتا

  → ٢       ٢      ٤    ٠    )اهللا(روف ـوزع حـت

    ←   ٥       ٦      ٣    ١    )الرحمِن(توزع حروف 

   →٦       ٥      ٣    ١    )الرِحيِم(توزع حروف 

  من مضاعفات السبعة  )اهللا(ن العدد الذي يمثل توزع حروف اسم إ

 فهو من )الرحمِن(باتجاه اليمين ، أما العدد الذي يمثل توزع حروف اسم 
 )الرِحيِم(مضاعفات السبعة باتجاه اليسار، والعدد الذي يمثل توزع حروف اسم 

 .يقبل القسمة على سبعة باتجاه اليمين

   

  وهذه االتجاهات تدل على أنه ال →    ←      →:  اهاتإذن نحن أمام اتج
 . مصادفة في كتاب اهللا تعالى، وأن هذا النظام المبهر ليس من صنع بشر

إن وجود نظام متعاكس في الكون ونظام متعاكس في أرقام القرآن دليل على أن              
  .خالق الكون هو نفسه منَزل القرآن

  أول كلمة وآخر كلمة

هـل  : زع حروف محددة في البسملة بنظام سباعي ولكن الـسؤال  رأينا كيف تتو  
يكفي هذا النظام لتوزع الحروف لضبط وإحكام اآلية وحفظها من التحريف ؟ إن             
هذا النظام كاٍف ولكن من رحمة اهللا بعباده وضع مزيداً من الدالئل على صـدق               

  .آياته وأن كل حرف في كتابه معجزة بحد ذاته

ي أنزل القرآن وأحكمه بنظام معجز ليثبت لمن يشك فيه أنه           إن اهللا تعالى هو الذ    
سنُِريِهم آياِتنَا ِفي الْآفَاِق وِفي َأنْفُِسِهم حتَّـى      (: كتاب من عند اهللا عز وجل القائل      

ٍء شَِهيدلَى كُلِّ شَيع َأنَّه كبكِْف ِبري لَمقُّ َأوالْح َأنَّه ملَه نيتَب٤١/٥٣: فصلت[) ي .[  
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 ٨٧ عبد الدائم الكحیلأسرار اإلعجاز في القرآن والسنة للمھندس ب مجاني من موقع كتا

  حروف أول كلمة وآخر كلمة

 )بسم(ة فيها هي    ـإن النظام الرقمي المحكَم يشمل أول وآخر البسملة، فأول كلم         
، لنكتـب   ٦عدد حروفها    )الرِحيِم(هي   اـفيه ةـر كلم ـ وآخ ٣ اـدد حروفه ـع

  :هذه النتيجة

  ِبسِم     اِهللا     الرحمِن     الرِحيِم

٦                            ٣  

هذا العدد مـضاعفات     ٦٣العدد الذي يمثل حروف أول كلمة وآخر كلمة هو           إن 
  : السبعة

٩ × ٧ = ٦٣  

إذن أول البسملة يرتبط بآخرها برباط محكَم يقوم على الرقم سبعة، وهـذا أمـر    
طبيعي ألن أي بناء حتى يكون متماسكاً يجب أن يرتبط أوله بآخره و إال النهار               

 وهذا العدد يمثل أيـضاً      ٦٣دد الذي يربط أول البسملة بآخرها هو        إن الع  !البناء
عدد السنوات التي عاشها الرسول الكريم صلى اهللا عليه وسلم، وقد يكون فـي              

واهللا ! هذا التوافق والتناسق إشارة إلى عمر رسول اهللا في أول آية من كتاب اهللا
  .تعالى أعلم

  تكرار أول كلمة وآخر كلمة

ن هذه اآلية الكريمة ترتبط مع القرآن كله، بتكرار أول كلمة وآخر            العجيب فعالً أ  
 في )بسم(فلو بحثنا كم مرة تكررت كلمة . كلمة فيها بنظام يقوم على الرقم سبعة   

دها ـرآن نج ـ في الق  )الرِحيِم(ة  ـا عن كلم  ـبحثن وـ مرة ول  ٢٢القرآن نجدها   
  . مرة١١٥رت ـد ذكـق
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 ٨٨ عبد الدائم الكحیلأسرار اإلعجاز في القرآن والسنة للمھندس ب مجاني من موقع كتا

حِم     اِهللا     الرِحيِمِبسمِن     الر  

١١٥                           ٢٢  

 هذا العدد من مضاعفات     ١١٥٢٢إن العدد الذي يمثل تكرار هاتين الكلمتين هو         
  :  أيضا٧ًالرقم 

١٦٤٦ × ٧ = ١١٥٢٢  

إذن النظام ال يقتصر على حروف الكلمات بل يشمل تكرار هذه الكلمات أيضاً في              
  . كتاب اهللا عز وجلَّ

ذه النتيجة تدل على أن اهللا تعالى أحكم كتابه العظيم بنظام محكَم، وأنه لـو               إن ه 
قام أحد من البشر بتحريف القرآن وإضافة أو حذف شيٍء منه الختل هذا البناء              

  . العجيب

كما تدل أيضاً على ارتباط محكَم ألول كلمة وآخر كلمة في القرآن، وأن تكـرار               
  ].١٣/٨: الرعد [)وكُلُّ شَيٍء ِعنده ِبِمقْداٍر(: ائلالكلمات جاء بتقدير من اهللا الق

  طريقة إحصاء تكرار الكلمات القرآنية

عند عد تكرار الكلمة في القرآن الكريم، نأخذ الكلمة مع ما يتعلق بها من حروف   
 نجدها في المعجـم المفهـرس       )ِبسِم(فكلمة  . عطف أو جر أو قَسم أو غير ذلك       

هذه الكلمة نجدها قد    .  مرة ٢٢ ونجد تكرارها    )اسم(م بصيغة   أللفاظ القرآن الكري  
 ومجموع مـرات    )اسم( و   )باسم( و   )بسم(: رسمت على ثالثة أشكال في القرآن     

  . مرة٢٢ذكر هذه األشكال الثالثة هو 

      طبعاً نحصي اآليات المرقمة، أما البسمالت الواردة في أوائل السور والتي ال تُعد
: بكلمة أخرى . وهذا منهج ثابت في أبحاثنا الرقمية     . حصيهاآية من السورة فال ن    

  . آية٦٢٣٦كافة اإلحصاءات تتم ضمن عدد آيات القرآن البالغة 
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 ٨٩ عبد الدائم الكحیلأسرار اإلعجاز في القرآن والسنة للمھندس ب مجاني من موقع كتا

 فنتبع معها المنهج ذاته، أي نحصي عدد مرات تكـرار هـذه             )الرِحيِم(أما كلمة   
لمـة مثـل     وال نُحصي مشتقات الك    )الرِحيِم، رِحيم، رِحيماً  (: الكلمة مع متعلقاتها  

  .)يرحم( أو )الرحمة(

مع التأكيد على أن المعجزة تبقى مستمرة كيفما تعددت طرق العد واإلحـصاء،              
ولكن يفضل أن يكون المنهج ثابتاً ومتماسكاً لكي نُلغي أي احتمال للمصادفة في             

  .نتائج هذه األبحاث

  ارتباط محكَم مع آخر آية

ل شيء يرتبط بإحكام في كتاب اهللا تعالى،        من روعة اإلعجاز الرقمي أنك ترى ك      
واآلن سوف نرى االرتباط المذهل للبسملة وهي أول آية في كتاب اهللا مع آخـر            

والرقم سبعة هو أسـاس  ، ]١١٤/٦: الناس [)ِمن الِجنَِّة والنَّاسِ (آية في القرآن    
ول آية وإلى هذه المجموعة المذهلة من الحقائق الرقمية المتعلقة بأ      . هذا الترابط 

  : وآخر آية من القرآن الكريم

  الحقيقة األولى

  : ترتبط أول آية مع آخر آية من حيث رقم اآلية وعدد كلماتها

  أول آية في القرآن                   آخر آية في القرآن

     عدد كلماتها رقم اآلية      عدد كلماتها رقم اآلية  

٤                ٦   ٤               ١  

 نجد عدداً من مضاعفات السبعة هـو  ٤ ـ  ٦ ـ  ٤ ـ  ١صفّ هذه األرقام عند 
٤٦٤١ذلك ، لنر :  

٦٦٣×  ٧=  ٤٦٤١  
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 ٩٠ عبد الدائم الكحیلأسرار اإلعجاز في القرآن والسنة للمھندس ب مجاني من موقع كتا

إن هذه النتيجة تدل على أن اهللا تعالى قد رتّب رقم وكلمات أول آية وآخر آيـة                 
من كتابه بشكل يقوم على الرقم سبعة، ليكون هذا الترتيب دليالً لكل عاقل يدرك              

  .لقرآن وأنه ليس كالم بشرمن خالله إحكام ا

ولكي ال يظن أحد أن هذه النتيجة وهذا االرتباط قد جاء بالمصادفة، نخرج المزيد  
  .من العالقات السباعية ألول آية في القرآن وآخر آية من القرآن الكريم

  الحقيقة الثانية

ي حتى عندما نضم رقم السورة يبقى النظام قائماً، فأول آية من القرآن موجودة ف
وعنـدما  .  ١١٤ ، وآخر آية في القرآن نجدها في السورة رقم           ١السورة رقم   

  :نضم رقم السورة إلى رقم اآلية إلى عدد الكلمات نجد

  

  أول آية في القرآن                     آخر آية في القرآن

     كلماتها اآلية   اآلية   كلماتها              السورة  السورة   

٤       ٦      ١١٤                ٤      ١          ١  

إن العدد الذي يمثل أرقام السورة واآلية والكلمات ألول آية وآخـر آيـة فـي                 
  :  هذا العدد من مضاعفات السبعة٤٦١١٤٤١١: القرآن هو

٦٥٨٧٧٧٣ × ٧ = ٤٦١١٤٤١١  

  الحقيقة الثالثة

م السورة ـ رقم   ويبقى النظام قائماً عندما يدخل عدد حروف كل آية، لنكتب رق
اآلية ـ عدد الكلمات ـ عدد الحروف بهذا الترتيب، وذلك مـن أجـل أول آيـة     

  : وآخر آية من القرآن الكريم
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 ٩١ عبد الدائم الكحیلأسرار اإلعجاز في القرآن والسنة للمھندس ب مجاني من موقع كتا

  أول آية في القرآن                   آخر آية في القرآن

    كلماتها  حروفها اآلية  السورة         اآلية  كلماتها  حروفها السورة 

١٣      ٤        ٦    ١١٤          ١٩   ٤       ١       ١  

  :  من مضاعفات الرقم سبعة أيضا١٣٤٦١١٤١٩٤١١ًوهنا نجد العدد الضخم 

١٩٢٣٠٢٠٢٧٧٣ × ٧ = ١٣٤٦١١٤١٩٤١١  

  الحقيقة الرابعة

 ولكن األمر األكثر غرابة أننا نجد لكل آية نظاماً مستقالً، فأول آية في القـرآن               
 عدد حروفهـا    ٤ عدد كلماتها    ١ رقم اآلية    ١ رقم السورة : تتميز باألرقام اآلتية  

١٩:  

  اآلية   كلماتها   حروفها السورة  

١٩    ٤        ١        ١  

 : من مضاعفات السبعة١٩٤١١عند صفّ هذه األرقام نجد العدد 

٢٧٧٣ × ٧ = ١٩٤١١  

  الحقيقة الخامسة

قم اآلية  ر ١١٤ويتكرر النظام ذاته مع آخر آية من القرآن الكريم، فرقم السورة            
  :١٣ عدد حروفها ٤ عدد كلماتها ٦

    كلماتها    حروفها   اآلية  السورة   

١٣         ٤        ٦      ١١٤  
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 ٩٢ عبد الدائم الكحیلأسرار اإلعجاز في القرآن والسنة للمھندس ب مجاني من موقع كتا

 : من مضاعفات السبعة١٣٤٦١١٤وبصفّ هذه األرقام نجد العدد 

١٩٢٣٠٢ × ٧ = ١٣٤٦١١٤  

  :تجدر اإلشارة هنا إلى أن األرقام المميزة لآليات هي وفق التسلسل التالي

ثم رقم اآلية بعد ذلك .  رقم السورة يأتي أوالً ألن السورة تحوي عدداً من اآليات       
ثم يأتي عدد كلمات اآلية، والكلمة تحوي عدداً مـن  . واآلية تحوي عدداً الكلمات  

وهذه قاعدة ثابتة في جميـع      . ثم بعد ذلك يأتي عدد حروف هذه اآلية       . الحروف
  : أبحاث اإلعجاز الرقمي

  .ةـ رقم السور ١

  .ـ رقم اآلية ٢

  .ـ عدد الكلمات ٣

  .ـ عدد الحروف ٤

  الحقيقة السادسة

 أحرف أبجدية   ١٠ تتألف من  )ِبسِم اِهللا الرحمِن الرِحيمِ   (:  أول آية في القرآن هي    
  . نذكرها حسب األكثر تكرارا مع تكرار كل حرف من هذه األحرف في البسملة، 

  :العشرة ونرتبها حسب األكثر تكراراًواآلن نكتب تكرار جميع حروف البسملة 

   مرة٤ في البسملة الالمتكرر حرف 

   مرة٣في البسملة  األلف تكرر حرف

   مرة٣ في البسملة الميمتكرر حرف 
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 ٩٣ عبد الدائم الكحیلأسرار اإلعجاز في القرآن والسنة للمھندس ب مجاني من موقع كتا

   مرة٢ في البسملة الراءتكرر حرف 

   مرة٢ في البسملة الحاءتكرر حرف 

   مرة١ في البسملة الباءتكرر حرف 

  رة م١ في البسملة السينتكرر حرف 

   مرة١ في البسملة الهاءتكرر حرف 

   مرة١في البسملة  النون تكرر حرف

   مرة١ في البسملة الياءتكرر حرف 

  :نصفُّ هذه التكرارات بهذا التسلسل لنجد

  ل    م    ا    ر   ح    ب    س    هـ    ن    ي

١     ١     ١     ١     ١    ٢   ٢   ٣   ٣   ٤  

ل تكرار كل حرف من هذه األحـرف مـصفوفاً يقبـل            المذهل أن العدد الذي يمث    
  : القسمة على سبعة

١٥٨٧٣١٧٦٢ × ٧ = ١١١١١٢٢٣٣٤  

  الحقيقة السابعة

ِمـن  (: ولكن األعجب من ذلك وجود النظام ذاته في آخر آية من القرآن وهـي             
 ، نكتب األحرف األبجدية المكونة لهذه اآلية أيضا حسب األكثـر            )الِجنَِّة والنَّاسِ 

اتكرار:  

   مرة٣في آخر آية من القرآن  األلف تكرر حرف

http://www.kaheel7.com


 www.kaheel7.com   -------------- ------- -------- ------- --- ----------- ------- - موسوعة اإلعجاز الرقمي 

 ٩٤ عبد الدائم الكحیلأسرار اإلعجاز في القرآن والسنة للمھندس ب مجاني من موقع كتا

   مرة٣في آخر آية من القرآن  النون تكرر حرف

   مرة٢ آخر آية من القرآن الالمتكرر حرف في 

   مرة١في آخر آية من القرآن  الميم تكرر حرف

   مرة١في آخر آية من القرآن  الجيم تكرر حرف

   مرة١في آخر آية من القرآن  الهاء تكرر حرف

   مرة١في آخر آية من القرآن  الواو تكرر حرف

   مرة١ في آخر آية من القرآن السينتكرر حرف 

  :٧ من مضاعفات الرقم ١١١١١٢٣٣العدد الذي يمثل هذه التكرارات 

١٥٨٧٣١٩ × ٧ = ١١١١١٢٣٣  

هنالك أيضاً نظام سباعي لحروف كلمات آخر آية من القرآن، لنكتب آخر آية من 
  :  كلمة عدد حروفهاالقرآن ونكتب تحت كل

  ِمن     الجِنَِّة    و   النَّاِس

٥      ١      ٥      ٢  

  : والعدد الذي يمثل توزع أحرف هذه اآلية يقبل القسمة على سبعة

٧٣٦ × ٧ = ٥١٥٢  

إن ترتيب الحروف حسب األكثر تكراراً له أساس في علم الرياضيات فيما يسمى             
ود في عمل الكمبيوتر حيث يقـوم بترتيـب         وهذا نظام موج  . بالتصنيف والنِّسب 

  .معطيات معينة حسب نظام معين
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 ٩٥ عبد الدائم الكحیلأسرار اإلعجاز في القرآن والسنة للمھندس ب مجاني من موقع كتا

في القرآن دليل ) األكبر فاألصغر(إن وجود نظام لتكرار الحروف بتسلسل رياضي 
  .على السبق العلمي للقرآن في علم التصنيف

  اآلن نلخص هذه الحقائق المتعلقة بأول آية في وآخر آية في القرآن

  .ة من اآليتين هو عدد من مضاعفات السبعةـ توزع حروف كل آي١

ـ تكرار جميع حروف كل آية من اآليتين يعطي عدداً من مـضاعفات الـرقم               ٢
  .سبعة

ـ مصفوف أرقام السورتين حيث توجد أول آية وآخر آية يعطي عـدداً مـن               ٣
  .مضاعفات الرقم سبعة

  .ـ أرقام اآليتين وعدد كلماتهما يعطي عدداً من مضاعفات السبعة٤

ـ أرقام السورتين مع أرقام اآليتين مع عـدد كلماتهمـا يعطـي عـدداً مـن                ٥
  .مضاعفات الرقم سبعة

ـ أرقام السورتين مع أرقام اآليتين مع عدد كلماتهما وعدد حروفهما يعطـي             ٦
  .عدداً من مضاعفات الرقم سبعة

ـ رقم السورة مع رقم اآلية مع عدد الكلمات والحروف لكل آية من اآليتـين               ٧
  .عدداً من مضاعفات السبعةيعطي 

كيف جاءت هذه التوافقات مـع الـرقم        : ونتساءل بعد هذه السباعيات المتكررة    
  سبعة؟ هل هي بترتيب بشر؟ أم هي من عند رب البشر؟

  ونظام تراكمي للحروف

مهما تنوعت طرق العد واإلحصاء يبقى النظام قائماً، فلو قمنا بعد حـروف كـل      
شكل مستمر أي حروف الكلمة مع ما قبلهـا، سـوف           كلمة من كلمات البسملة ب    
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 ٩٦ عبد الدائم الكحیلأسرار اإلعجاز في القرآن والسنة للمھندس ب مجاني من موقع كتا

يبقى العدد الذي يمثل مصفوف حروف البسملة وفق هذه الطريقة من مضاعفات            
  .الرقم سبعة

  :لنكتب البسملة وتحت كل كلمة عدد حروفها مع ما قبلها

  ِبسِم      اِهللا      الرحمِن      الرِحيِم

١٩         ١٣         ٧        ٣  

 من مضاعفات ١٩١٣٧٣: ن العدد الذي يمثل حروف الكلمات بهذه الطريقة هو       إ
  : السبعة أيضاً

٢٧٣٣٩ × ٧ = ١٩١٣٧٣  

إن هذا النظام يبقى مستمراً حتى لو قمنا بعكس عملية العد، فـإذا مـا عـددنا                 
  :حروف الكلمات تراكمياً ولكن من اليسار إلى اليمين فسوف نجد

  

ِم      اِهللا      الرِحيِمِبسمِن     الرح  

٦         ١٢       ١٦       ١٩  

  :  من مضاعفات السبعة٦١٢١٦١٩والعدد في هذه الحالة هو 

٨٧٤٥١٧ × ٧ = ٦١٢١٦١٩  

إذن كيفما عددنا الحروف وفي أي اتجاه، تبقى األرقام منضبطة على الرقم سبعة، 
 إنـه  !جـه األرض ويبقى القرآن كتاباً محكَماً، كيف ال وهو أعظم كتاب علـى و        

قُل لَِّئِن اجتَمعِت اِإلنس والِْجن علَى َأن يـْأتُواْ ِبِمثْـِل           (: الكتاب الذي قال اهللا عنه    
: اإلسـراء  [)هـذَا الْقُرآِن الَ يْأتُون ِبِمثِْلِه ولَو كَـان بعـضهم ِلـبعٍض ظَِهيـراً          
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 ٩٧ عبد الدائم الكحیلأسرار اإلعجاز في القرآن والسنة للمھندس ب مجاني من موقع كتا

١٧/٨٨.[  

  رآن في القارتباط محكَم مع أول حروف مميزة

الحروف المقطعة أو النورانية كما يسمونها لها إعجاز مذهل يقوم على الـرقم              
فهي حروف ميزها   . وأنا أفضل أن تُسمى هذه الحروف بالحروف المميزة       . سبعة

ـ            شرين سـورة   اهللا تعالى عن بقية حروف القرآن ووضعها في مقدمة تسع وع
  .وهذا يدل على أهمية هذه الحروف وخصوصيتها

رد بحثاً كامالً في هذه الموسوعة لتدبر النظام البديع لتكرار وتـوزع            وسوف نف 
ولكننا اآلن نعيش في رحـاب     . الحروف المميزة في كلمات وآيات وسور القرآن      

أول آية من كتاب اهللا تعالى، لذلك سوف نتدبر العالقات الرياضية ألول آية مـن            
  .وفي القرآن القرآن مع أول حروف مميزة

  فتكرار الحرو

في كتاب اهللا تعالى هنالك حروف مميزة ميزها اهللا عن بقية الحروف ووضـعها              
 وسـوف نـرى   )الم(في مقدمة بعض السور، أول هذه الحروف في القرآن هي          

 وبين أول افتتاحية مميـزة وهـي        )البسملة(عالقة سباعية عجيبة بين أول آية       
  . )الم(

نا بذلك سيدنا رسول اهللا صـلى       هذه االفتتاحية تتألف من ثالثة حروف كما أخبر       
ال أقول الـم  حرف، ولكن ألفٌ حـرف والم حـرف            (: اهللا عليه وسلم في قوله    

إذاً بدأ اهللا تعالى أول سورة بعد الـسبع المثـاني           ]. رواه الترمذي  [)وميم حرف 
هل يوجـد   : والسؤال. وهي سورة البقرة بثالثة أحرف هي األلف والالم والميم        

  هذه الحروف في أول آية ؟ نظام محكم لتكرار 

إن حرف األلف تكرر في البسملة ثالث مرات، حرف الالم تكرر أربـع مـرات،               
فإذا كتبنـا حـروف     . حرف الميم تكرر ثالث مرات وإلى هذه الحقيقة الرياضية        
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 ٩٨ عبد الدائم الكحیلأسرار اإلعجاز في القرآن والسنة للمھندس ب مجاني من موقع كتا

  :  نجد)ِبسِم اِهللا الرحمِن الرِحيِم( وتحت كل حرف حرف تكراره في )الـم (

  الم       حرف الميمحرف األلف     حرف ال

٣                ٤                   ٣  

 وهذا العـدد    ٣٤٣إن العدد الذي يمثل مصفوفة تكرار الحروف الثالثة هذه هو           
  !!!يساوي بالتمام والكمال سبعة في سبعة في سبعة

٧ × ٧ × ٧ = ٣٤٣  

  إن هذه العملية ذات أساس رياضي يتمثل في نظام تقاطع المجموعات، 

  في هذه النتيجة أمام مجموعتين، المجموعة األولى تتألف من حروف فنحن

 البسملة التسعة عشر، والمجموعة الثانية تتألف من ثالثة حروف هي 

، وتقاطع هاتين المجموعتين يعطي مجموعة جديدة تتألف من عشرة )الـم(
 .٣٤٣ ، ومصفوف هذه األرقام هو ٣= ، م ٤=، ل ٣= ا :  حروف هي

هل كان لدى الرسول الكريم عليه الصالة والـسالم علـم           : من تساؤل وهنا البد   
بنظام المجموعات الرياضية وتقاطعها وتوزع أجزائهـا، ونظـام المـضاعفات           

  والمكررات الرقمية؟ 

  عدد الكلمات

 ويكون ١هو  )الـم(، وعدد كلمات  ٤ هو   )ِبسِم اِهللا الرحمِن الرِحيمِ   ( عدد كلمات   
  :تيلدينا التناسب اآل

  أول آية في القرآن      أول افتتاحية في القرآن

١                          ٤  
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 ٩٩ عبد الدائم الكحیلأسرار اإلعجاز في القرآن والسنة للمھندس ب مجاني من موقع كتا

  . من مضاعفات السبعة١٤وعند صفّ هذين الرقمين نحصل على العدد 

  رقم اآلية وعدد كلماتها

 ١هـو    )الـم(، رقم آية    ٤ وعدد كلماتها    ١هو  ) ِبسِم اِهللا الرحمِن الرِحيمِ   ( رقم  
  :١ وعدد كلماتها

  أول آية في القرآن               أول افتتاحية في القرآن

  رقم اآلية    عدد كلماتها       رقم اآلية     عدد كلماتها

١            ١                    ٤               ١  

 من مضاعفات السبعة وهـو نفـس        ١١٤١عند صفّ هذه األرقام يتشكل العدد       
  :ورة وآخر سورة في القرآنالعدد الذي يمثل رقم أول س

١٦٣ × ٧ = ١١٤١  

  رقم اآلية وعدد كلماتها وعدد حروفها

 ١هو   )الـم(، رقم آية    ١٩ وعدد حروفها    ٤ وعدد كلماتها    ١ رقم آية البسملة    
  :  لنكتب هذه األرقام٣ وعدد حروفها ١كلماتها د وعد

  أول آية في القرآن                     أول افتتاحية في القرآن

  آلية    كلماتها    حروفها              اآلية    كلماتها    حروفهاا

٣          ١          ١                ١٩         ٤        ١  

  : مؤلف من سبع مراتب ويقبل القسمة على سبعة٣١١١٩٤١نحصل على العدد 

٤٤٤٤٥٦٣  ×٧ = ٣١١١١٩٤١  
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 ١٠٠ عبد الدائم الكحیلأسرار اإلعجاز في القرآن والسنة للمھندس ب مجاني من موقع كتا

  رقم السورة

 ورقم سـورة البقـرة      ١آية في القرآن هو      رقم سورة الفاتحة حيث توجد أول       
 ٢١، وبصفّ الرقمين نحصل على العـدد        ٢حيث توجد أول افتتاحية مميزة هو       

  .من مضاعفات السبعة

  رقم السورة مع رقم اآلية

، ١، ورقم البسملة فيهـا هـو   ١ رقم السورة حيث توجد أول آية وهي الفاتحة      
  :١ فيها هو )الـم( ورقم ٢ورقم سورة البقرة 

  ول آية في القرآن               أول افتتاحية في القرآنأ

  السورة   اآلية              السورة   اآلية

١        ٢                 ١         ١  

  :  من مضاعفات السبعة١٢١١ وعند صفّ هذه األرقام بهذا الشكل نجد العدد 

١٧٣ × ٧ = ١٢١١  

جود تنوع في هذه المعادالت وهذا يدل       من خالل هذه المعادالت الرقمية نالحظ و      
على أن اإلعجاز الرقمي ال يقتصر على نوع واحد من أنواع األنظمة الرقمية بل              

  . هو عدد ال نهائي من هذه األنظمة

قد يدعي أحد المشككين بكتاب اهللا تعالى أن باستطاعته اإلتيان بمثل معادلـة أو              
حاول من تأليف جملة تتضمن مئـات     ولكنه لن يتمكَّن ومهما     ، معادلتين أو ثالثة  

  .المعادالت الرقمية المحكَمة كما في كتاب اهللا تعالى

لذلك فإن هذه الحقائق الرقمية هي برهان ملموس على استحالة اإلتيان بمثل آية      
إن هذه األنظمة الرقمية العجيبة ال يمكن أن تكون قد جـاءت عـن              . من القرآن 
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 ١٠١ عبد الدائم الكحیلأسرار اإلعجاز في القرآن والسنة للمھندس ب مجاني من موقع كتا

   .تتكرر بهذا الشكل المذهلألن المصادفة ال ،  طريق المصادفة

 في هذه اآلية العظيمة، ونشاهد عـدداً     )القرآن( واآلن لنتأمل توزع حروف كلمة    
  . ثالث مرات متتالية٧يتناسب مع الرقم 

  )القرآن(حروف كلمة 

 تتركب من األلف والالم والقاف والراء والنون، هـذه الحـروف            )القرآن(كلمة  
  . هي األلف والالم والراء والنونيوجد منها في البسملة أربعة أحرف و

!!!  في أول آية من القـرآن  )القرآن(لقد اقتضت مشيئة اهللا أن نجد صدى لكلمة         
 ـ ا ل )القرآن(لنكتب كلمات البسملة ونخرج ما تحويه كل كلمة من أحرف كلمة 

  :ق ر ن

  

  ِبسِم    اللَِّه   الرحمِن     الرِحيِم

٣         ٤       ٣     ٠  

 من مضاعفات الرقم سبعة ثالث مرات       ٣٤٣٠ هو )القرآن(لعدد الذي يمثل كلمة     ا
  !!متتالية

١٠ × ٧ × ٧ × ٧ = ٣٤٣٠  

هذا تأكيد من رب السماوات السبع جل شأنه بلغة الرقم سبعة ثالث مرات علـى               
  !أن هذا القرآن كتاب اهللا تعالى

، مكـن تقليـده   ويوقد يظن البعض أن هذا النظام الرقمي لتكرار الحروف بسيط           
 تغيير حرف واحـد     وال يمكن اإلتيان بمثله ألن    ، ولكنه في الحقيقة شديد التعقيد    

  .سوف يؤدي إلى انهيار البناء الرقمي بالكامل
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 ١٠٢ عبد الدائم الكحیلأسرار اإلعجاز في القرآن والسنة للمھندس ب مجاني من موقع كتا

،  إن هذه الحقائق التي انضبطت بشكل بديع مع الرقم سبعة لم تكن لتـأتي عبثـاً     
اب ُأحِكمتْ آياتُـه ثُـم      ِكتَ(: إنما هو اهللا تعالى الذي أحكم آيات كتابه وقال عنها         

  ].١١/١: هود [)فُصلَتْ ِمن لَّدن حِكيٍم خَِبيٍر

  الرِحيِم الرحمِن

 في هذين االسمين من أسماء اهللا الحسنى نجد عجائـب ال تُحـصى فهمـا أول            
لنتأمل هذه التناسقات العجيبة مع الرقم سبعة فـي         . اسمين هللا تعالى في القرآن    

  : حروف هذين االسمين العظيمينتكرار وتوزع 

  تكرار كل اسم 

لقد رتب اهللا تعالى تكرار كل كلمة من هاتين الكلمتين في كتابه بنظام يقوم على               
 ٥٧ نجدها قد تكررت في القران كله        )الرحمِن(فإذا بحثنا عن كلمة     . الرقم سبعة 

  .  مرة١١٥ فقد تكررت في القران كله )الرِحيِم(مرة، أما كلمة 

  لرحمِن         الرِحيِما

١١٥            ٥٧  

وكل عدد من هذين العددين ليس من مضاعفات السبعة، ولكن عندما يجتمعـان             
  : يشكالن عدداً من مضاعفات السبعة

١٦٥١ × ٧= ١١٥٥٧  

 من سبعة أحرف أبجدية، وهي األلف والـالم          ) الرحمِن  الرِحيمِ   (تتألف عبارة   
إن تكرار هذه الحروف السبعة فيه معجزة       . ميم والنون والياء  والراء والحاء وال  

  .تقوم على الرقم سبعة
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 ١٠٣ عبد الدائم الكحیلأسرار اإلعجاز في القرآن والسنة للمھندس ب مجاني من موقع كتا

  تكرار كل حرف

 أيضا له نظام، فإذا عبرنا عن كـل     ) الرحمِن  الرِحيمِ   (إن كل حرف من حروف      
حرف بمقدار تكراره في البسملة نجد عدداً من مضاعفات السبعة، ففـي هـذين        

مام سبعة حروف أبجدية، نكتب هذه الحروف السبعة مع االسمين الكريمين نحن أ
  :تكرار كل منها في البسملة

  ١=      ي١=     ن ٣=     م٢=     ح ٢=     ر ٤=     ل ٣= أ 

  : بتكرار ها من البسملة نجد  ) الرحمِن  الرِحيِم(عندما نمثل حروف 

  ا   ل   ر   ح   م   ن   ا   ل   ر   ح   ي   م

٣   ١    ٢  ٢   ٤   ٣  ١  ٣   ٢   ٢  ٤  ٣  

  :  يقبل القسمة على سبعة٣١٢٢٤٣١٣٢٢٤٣إن العدد 

٤٤٦٠٦١٦١٧٤٩×  ٧=  ٣١٢٢٤٣١٣٢٢٤٣  

  تسلسل الحروف

وعندما نمثل كل حرف من حروف هذه العبارة الكريمة برقم متسلسل نجد عدداً              
  :من مضاعفات السبعة أيضاً

  ح     ي   ما   ل   ر   ح   م   ن   ا   ل    ر    

١٢  ١١   ١٠   ٩   ٨  ٧  ٦   ٥   ٤   ٣  ٢  ١  

  :  من مضاعفات السبعة١٢١١١٠٩٨٧٦٥٤٣٢١إن العدد 

١٧٣٠١٥٦٩٦٦٤٩٠٣ × ٧ = ١٢١١١٠٩٨٧٦٥٤٣٢١  
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 ١٠٤ عبد الدائم الكحیلأسرار اإلعجاز في القرآن والسنة للمھندس ب مجاني من موقع كتا

  تسلسل أول حرف وآخر حرف

فترتيب أول حتى إن رقم أول حرف وآخر حرف من كل كلمة يخضع للنظام ذاته،  
 ، وترتيب أول حرف فـي       ٦رتيب آخر  حرف هو       وت ١ هو   )الرحمِن(حرف في   

  :  ونكتب هذه األرقام كما يلي١٢ وترتيب آخر حرف فيها هو ٧ هو )الرِحيِم(

  ا   ل   ر   ح   ي   م        ا    ل   ر   ح   م   ن

١٢                     ٧        ٦                      ١  

حرف وآخر حرف من هـاتين الكلمتـين        إن العدد الذي يمثل رقم أو ترتيب أول         
  :  من مضاعفات السبعة أيضا١٢٧٦١ً: هو

١٨٢٣ × ٧ = ١٢٧٦١  

كيفما توجهنا بهذه العبارة نجدها محكَمة، ومهما       ! وسبحان اهللا أسرع الحاسبين   
    .عز وجلَّاتبعنا من طرق يبقى النظام قائماً وشاهداً على قدرة اهللا 

  البسمالت المرقمة

جميعها غيـر   ،   وذلك في القرآن كله    ١١٤ نجد عدد البسمالت هو      في كتاب اهللا  
وقولـه  . ١ورقمها  : اآلية األولى من سورة الفاتحة    : مرقمة باستثناء موضعين  

، ورقـم   )ِإنَّه ِمن سلَيمان وِإنَّه ِبسِم اِهللا الرحمِن الرِحيمِ       : (تعالى في سورة النمل   
  : عدداً من مضاعفات السبعة٣٠ـ ١ن ويشكل هذان الرقما، ٣٠هذه اآلية 

٤٣ × ٧=  ٣٠١  

وهنالك عالقة بين سورة الفاتحة وسورة النمل من حيث رقم كل سـورة وعـدد    
  : آياتها كما يلي
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 ١٠٥ عبد الدائم الكحیلأسرار اإلعجاز في القرآن والسنة للمھندس ب مجاني من موقع كتا

              سورة النمل→سورة الفاتحة          

  رقمها            آياتها  رقمها           آياتها

٩٣            ٢٧  ٧               ١  

  : من مضاعفات السبعة٩٣٢٧٧١إن العدد 

١٣٣٢٥٣ × ٧ = ٩٣٢٧٧١  

لذلك نجد عالقة عكسية مع سـورة   ،  أما سورة التوبة فال يوجد فيها آية بسملة       
  : أي نقرأ العدد بالعكس،  الفاتحة

  

              سورة التوبة ←سورة الفاتحة           

  اتها       آي رقمها       رقمها           آياتها

١٢٩               ٩   ٧                ١  

  : من مضاعفات السبعة١٧٩٩٢١نقرأ العدد من اليمين إلى اليسار فتصبح قيمته 

٢٥٧٠٣ × ٧=  ١٧٩٩٢١  

وبما أن سورة النمل هي السورة الوحيدة التي ذكرت فيها البسملة مرتين فإننـا           
 فعدد آيات هذه السورة نجد عالقة في هذه السورة بين رقمي أول آية وآخر آية، 

  :٩٣، وآخر آية رقمها ١ آية، أول آية رقمها ٩٣هو 

  رقم أول آية     رقم آخر آية

٩٣                ١  
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 ١٠٦ عبد الدائم الكحیلأسرار اإلعجاز في القرآن والسنة للمھندس ب مجاني من موقع كتا

العدد الذي يمثل رقمي اآلية األولى واألخيرة في سورة النمل مـن مـضاعفات              
  : السبعة لمرتين ونتذكر بأن البسملة تكررت مرتين في هذه السورة

١٩×  ٧ × ٧  =٩٣١  

  !! الذي هو عدد حروف البسملة١٩وتأمل في الناتج 

  ارتباط البسملة بالمعوذتين

 استعانة باهللا واستعاذة به ولجوءاً إليه، )ِبسِم اِهللا الرحمِن الرِحيِم( إننا نلمس في 
قُْل (: ولذلك سوف نرى نظاماً مذهالً في حروف هذه البسملة كلمات سورتي

    .)قُْل َأعوذُ ِبرب النَّاِس( و )لَقَأعوذُ ِبرب الفَ

  قـلـورة الفــس

وهذا ما نلمسه فـي تـوزع       ، من عجائب البسملة ارتباط حروفها بسور القرآن      
ونبدأ بالسورة ما قبـل األخيـرة مـن         ، حروف البسملة على كلمات المعوذتين      

لنخرج ما تحويه كل كلمة من كلمات هذه الـسورة مـن            . القرآن، سورة الفلق  
  :حروف البسملة

  قل   أعوذ   برب   الفلق   من   شر   ما   خلق

١     ٢    ١     ٢     ٣      ٣       ١    ١  

  و   من   شر   غاسق   إذا   وقب    و   من   شر   النفثت

٣     ١   ٢    ٠      ١     ٢      ٢     ١     ٢   ٠  

  ا   حسدفي   العقد    و   من    شر    حاسد    إذ

٢     ٢      ٣      ١       ٢   ٠      ٢    ١  
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 ١٠٧ عبد الدائم الكحیلأسرار اإلعجاز في القرآن والسنة للمھندس ب مجاني من موقع كتا

إن العدد الضخم الذي يمثل توزع حروف البسملة في هذه السورة من مضاعفات 
  :الرقم سبعة وهو

  :  هذا العدد يساوي٢٢٣١٢٠٢١٣١٢٠١٢٢١٢٠١٢١٢٣٣١١

 =٣١٨٧٤٣١٦١٦٠٠١٧٤٤٥٧٣١٦٠٤٧٣ × ٧  

  :يمكن تقسيم هذه السورة المباركة إلى مقطعين

   ).قل أعوذ برب الفلق(: وتمثلها اآلية األولى من هذه السورة:  ـ استعاذة باهللا١

 ومـن  *من شر ما خلق    (: وتمثلها بقية السورة  : ـ استعاذة من شر خلق اهللا     ٢
  ). ومن شر حاسد إذا حسد *ومن شر النفاثات في العقد* شر غاسق إذا وقب 

لنتأكد ! لى كل قسم من هذين القسمين     والعجيب أننا نجد النظام الرقمي ينطبق ع      
  :من ذلك

  قل   أعوذ    برب    الفلق

٣      ٣      ١      ١ 

 من مضاعفات   ٣٣١١العدد الذي يمثل توزع حروف البسملة في هذا القسم هو           
 : السبعة

٤٧٣ × ٧ = ٣٣١١  

  :نأتي اآلن إلى القسم الثاني لنجد النظام ذاته يتكرر

  و    من    شر    غاسق    إذا    وقب        من    شر    ما    خلق

١      ٢       ٢      ١      ٢    ٠     ١      ٢    ١      ٢       
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 ١٠٨ عبد الدائم الكحیلأسرار اإلعجاز في القرآن والسنة للمھندس ب مجاني من موقع كتا

  و  من   شر   النفثت   في  العقد  و  من   شر    حاسد  إذا  حسد

٢      ٢     ٣   ١    ٢  ٠  ٢     ١       ٣      ١    ٢   ٠  

 البسملة في هذا المقطع أيضاً من مضاعفات الـرقم          إن العدد الذي يمثل حروف    
  :يساوي ٢٢٣١٢٠٢١٣١٢٠١٢٢١٢٠١٢١٢: سبعة

 =٢٢٣١٢٠٢١٣١٢٠١٢٢١٢٠١٢١٢ × ٧  

كما يمكن تقسيم المقطع الثاني المتضمن االستعاذة من شر خلق اهللا إلى مقطعين        
  :أيضاً

  استعاذة من شر الخلق

ذه استعاذة باهللا تعالى من شر  فه). ومن شر غاسق إذا وقب*من شر ما خلق ( 
المخلوقات مثل الغاسق وهو الليل المظلم عندما يقبل، ومن شر مـا ضـم هـذا       

  .الظالم من مخلوقات

  استعاذة من شر أعمال الخلق

وهذه استعاذة بـاهللا    ).  ومن شر حاسد إذا حسد     *ومن شر النفاثات في العقد       (
يصنعون السحر من خالل النفث والنفخ فـي     تعالى من شر أعمال السحرة الذين       

ومن شر أعمال الحاسـدين الـذين يحـسدون         . عقٍد يصنعونها لإلضرار بالناس   
  .الناس على ما آتاهم اهللا من فضله

  :والعجيب حقاً أننا نجد النظام ذاته يتكرر في كل من المقطعين الجديدين

  المقطع األول

 مـن مـضاعفات   ١٢٢١٢٠١٢١٢ العدد الذي يمثل توزع حروف البسملة هو        
  : السبعة
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 ١٠٩ عبد الدائم الكحیلأسرار اإلعجاز في القرآن والسنة للمھندس ب مجاني من موقع كتا

١٧٤٤٥٧٣١٦ × ٧ = ١٢٢١٢٠١٢١٢  

  المقطع الثاني

إن العـدد الـذي يمثـل تـوزع حـروف البـسملة هـو               ،   يبقى النظام قائماً  
  :  من مضاعفات السبعة أيضا٢٢٣١٢٠٢١٣١٢٠ً

٣١٨٧٤٣١٦١٦٠× ٧  =٢٢٣١٢٠٢١٣١٢٠  

بل هو من عند اهللا     ،  ءإن هذا النظام المحكَم لم يأت عن طريق المصادفة العميا         
ولكي نزداد يقيناً بعظمة هذه المعجزة نقوم بإحصاء الكلمات تصنيفها          ،  عز وجلَّ 

  . حسب ما تحويه من حروف البسملة

في هذه السورة كلمات تحتوي على حرف واحد فقط من حروف البـسملة مثـل      
هنالك أيـضاً  . ٩ها وهذه الكلمات عدد  . وهكذا.... )وقَب( و   )أعوذُ( و   )قُْل(كلمة  

عدد .. ).ِمن( و   )ِبرب(كلمات احتوت على حرفين من حروف البسملة مثل كلمة          
أما الكلمات التي تحتوي على ثالثة حروف من البـسملة          ،  ١٠هذه الكلمات هو    

  : لنكتب هذه النتائج في جدول.  كلمات٤ فعددها )إلِه(مثل 

    ثالثة حروف   حرفان     حرف واحد    

٤              ١٠               ٩  

  :  من مضاعفات السبعة٤١٠٩إن العدد 

٥٨٧ × ٧=  ٤١٠٩  

  :لنوجه سؤاالً لكل من ال يقتنع باإلعجاز الرقمي فنقول

هل يمكن للمصادفة أن توزع حروف البسملة في سورة الفلق بنظام يقوم علـى              
 على كل مقطع مـن      ثم تأتي هذه المصادفة لتوزع حروف البسملة      ، الرقم سبعة 
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 ١١٠ عبد الدائم الكحیلأسرار اإلعجاز في القرآن والسنة للمھندس ب مجاني من موقع كتا

ثم تأتي المصادفة لترتب ما تحويه كلمات السورة        ، مقاطع السورة بنفس النظام   
  من حروف البسملة بالنظام ذاته؟

فهل يمكـن للمـصادفات     ، إذا كانت هذه جميعاً مصادفات تتكرر في سورة الفلق        
ذاتها أن تتكرر بشكل كامل في سورة الناس؟ إنها ليست مصادفات إنمـا هـي               

  .تمعجزا

  سورة الناس

نقوم اآلن بتكرار الخطوات السابقة مع آخر سورة في القـرآن، وهـي سـورة             
  :لنكتب سورة الناس ونخرج ما تحويه كل كلمة من حروف البسملة. الناس

  قل    أعوذ    برب    الناس     ملك    الناس     إله    الناس

٥     ٣          ٥     ٢          ٥      ٣       ١     ١  

  من    شر     الوسواس    الخناس    الذي    يوسوس     في

١        ٣         ٣         ٥          ٥         ١     ٢  

  صدور     الناس      من     الجنة     و    الناس

٥      ٠     ٤        ٢        ٥           ١  

: مـات هـذه الـسورة هـو        إن العدد الذي يمثل توزع حروف البسملة عبر كل        
!!  إن هذا العدد من مضاعفات الرقم سبعة       ،٥٠٤٢٥١١٣٣٥٥١٢٥٣٥٢٥٣١١
  : وهو يساوي٥٠٤٢٥١١٣٣٥٥١٢٥٣٥٢٥٣١١

 =٧٢٠٣٥٨٧٦٢٢١٦٠٧٦٤٦٤٧٣ × ٧  

  : وفي هذه السورة العظيمة نجد مقطعين أيضاً
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 ١١١ عبد الدائم الكحیلأسرار اإلعجاز في القرآن والسنة للمھندس ب مجاني من موقع كتا

  ). إله الناس* ملك الناس *قل أعوذ برب الناس  (:تعالى استعاذة باهللا  ـ١

 الذي يوسـوس فـي   *من شر الوسواس الخناس (: ستعاذة من الشيطان ـ ا ٢
  ).  من الجنة والناس*صدور الناس 

  ! في كال المقطعين نجد النظام ذاته يتكرر

  قل    أعوذ    برب    الناس     ملك    الناس     إله    الناس

٥     ٣          ٥     ٢          ٥      ٣       ١     ١  

  ! من مضاعفات السبعة٥٣٥٢٥٣١١العدد سوف نجد 

٧٦٤٦٤٧٣ × ٧ = ٥٣٥٢٥٣١١  

  ويتكرر النظام ذاته في المقطع 

  من    شر     الوسواس    الخناس    الذي    يوسوس     في

١        ٣         ٣         ٥          ٥         ١     ٢  

  صدور     الناس      من     الجنة     و    الناس

٥      ٠     ٤        ٢        ٥           ١  

  .  من مضاعفات السبعة أيضا٥٠٤٢٥١١٣٣٥٥١٢ًالعدد  

٧٢٠٣٥٨٧٦٢٢١٦ × ٧ =٥٠٤٢٥١١٣٣٥٥١٢  

واآلن نجري إحصاء لمحتوى كل كلمة من حروف البسملة كما فعلنا في الفقـرة         
السابقة لنجد أن هنالك كلمات في هذه السورة تحتوي على حرف أو حـرفين أو        

  : ثة حروف أو أربعة حروف أو خمسة حروف من البسملة كما يليثال
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 ١١٢ عبد الدائم الكحیلأسرار اإلعجاز في القرآن والسنة للمھندس ب مجاني من موقع كتا

  . ٥ ـ عدد الكلمات التي تحتوي على حرف واحد من البسملة هو ١

  . ٣ ـ عدد الكلمات التي تحتوي على حرفين من حروف البسملة هو ٢

  . ٤ ـ عدد الكلمات التي تحتوي على ثالثة حروف من البسملة هو ٣

  . ١حتوي على أربعة حروف من البسملة هو  ـ عدد الكلمات التي ت٤

  . ٧ ـ عدد الكلمات التي تحتوي على خمسة حروف من البسملة هو ٥

  حرف      حرفان      ثالثة        أربعة     خمسة

٧         ١            ٤         ٣          ٥  

  :  من مضاعفات السبعة٧١٤٣٥إن العدد 

١٠٢٠٥ × ٧  =٧١٤٣٥  

ئج تؤكد أن اهللا عز وجلَّ قد رتب حروف البسملة في آيات وسور إن هذه النتا
نزداد يقيناً بمصداقية هذا النظام اإللهي نذهب إلى أعظم  ولكي، كتابه بنظام محكَم

 في كل كلمة )ِبسِم اِهللا الرحمِن الرِحيِم( آية من كتاب اهللا لنر كيف تتجلّى حروف
  . ظام يقوم على الرقم سبعة أيضاً بنمن كلمات هذه اآلية العظيمة

  أعظم آية في القرآن

  :وهي آية الكرسي،  هكذا حدثنا رسول اهللا، عن أعظم آية في كتاب اهللا تعالى 

 اللّه الَ ِإلَـه ِإالَّ هو الْحي الْقَيوم الَ تَْأخُذُه ِسنَةٌ والَ نَوم لَّه ما ِفي السماواِت وما                (
  من ذَا الَِّذي يشْفَع ِعنْده ِإالَّ ِبِإذِْنِه يعلَم ما بين َأيِديِهم وما خَلْفَهـم والَ               ِفي اَألرضِ 

هُؤودالَ يو ضاَألراِت واومالس هِسيكُر ِسعا شَاء وِعلِْمِه ِإالَّ ِبم نٍء مِبشَي ِحيطُوني 
الْع ِليالْع وها ومِحفْظُهمن سورة البقرة٢٥٥اآلية [) ِظيم  .[  
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 ١١٣ عبد الدائم الكحیلأسرار اإلعجاز في القرآن والسنة للمھندس ب مجاني من موقع كتا

إذا عبرنا عن كل كلمة من كلمات هذه اآلية العظيمة برقم يمثل ما تحويـه مـن             
حروف البسملة، فإننا نحصل على عدد شديد الضخامة والذي يمثل توزع حروف    

  :البسملة في كلمات آية الكرسي

  

الْح    وِإالَّ    ه    الَ    ِإلَـه    ِسنَةٌاللّه    الَ    تَْأخُذُه    ومالْقَي    ي  

٣       ٢     ٢       ٤       ٤       ١    ٣       ٣     ٢     ٤  

  ِفي    اَألرِض        و    ماالسموِتو   الَ    نَوم    لَّه    ما    ِفي    

٤       ١     ٢    ٠         ٤       ١    ٢     ٢   ٢     ٢   ٠  

نيا    بم    لَمعِإالَّ    ِبِإذِْنِه    ي    هِعنْد    شْفَعن    ذَا    الَِّذي    يم  

٣     ٢     ٣       ٤      ٣     ٢        ١         ٣    ١     ٢  

    منيِحيطُون    ِبشَيٍء      َأيِديِهم    و    ما    خَلْفَهم    و    الَ

٢        ٢         ٤      ٢    ٠       ٣      ٢    ٠         ٥  

   هِسيكُر    ِسعا    شَاء    وِتِعلِْمِه    ِإالَّ    ِبمومالس ضاَألر   و      

٤     ٠        ٤          ٤         ١      ١     ٣     ٣       ٣  

   هُؤدالَ    ي    ِح وِظيمالْع    ِليالْع     وه    ا    ومفْظُه  

٤       ٤      ١     ٠         ٤       ٢      ٢   ٠  

 نكتب العدد الذي يمثل توزع حروف البسملة في كلمات آيـة الكرسـي علـى               
  : سطرين
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 ١١٤ عبد الدائم الكحیلأسرار اإلعجاز في القرآن والسنة للمھندس ب مجاني من موقع كتا

٤٣٢١٣ ١٢٤١٢٠٤١٢٢٢٢٠٣٢٢٤٤١٣٣٢٤  

٤٤١٠٤٢٢٠٤٠٤٤١١٣٣٣٢٢٤٢٠٣٢٠٥٣٢٣  

إن هذه النتيجة الرقمية الثابتة تؤكد أن حروف        ! ت السبعة هذا العدد من مضاعفا   
وقد رأينا جانباً من هذا النظام فـي        ،  البسملة لها نظام موجود في آيات القرآن      

كيف كُِتبت في القرآن مـن دون       ) السماوات(وتأمل كلمة   . أعظم آية من القرآن   
ختل هـذا   الالكلمات    ولوال هذه الطريقة الفريدة في رسم         ،)السموِت(ألف هكذا   

  . النظام المحكَم

  النسيج الرقمي 

كما رأينا في فقرات سابقة ال يقتصر إعجاز هذه البسملة على حروفها وكلماتها             
بل هنالك إعجاز مذهل في ارتباط هذه البسملة مع آيات القرآن بنسيج            ،  فحسب

هللا يظهر عظمة هذا البناء الرقمي العجيـب فـي كتـاب ا           ،  رقمي متنوع ومعقد  
  . تعالى

إن رؤية الترابط العجيب للبسملة مع جميع آيات القرآن عملية تحتاج ألبحـاث             
ولكن يكفي في هذا البحث أن نختار نموذجين مـن أول سـورة وآخـر         ،  كثيرة

  : سورة في القرآن الكريم، ونأخذ البسملة مع اآلية التي تليها مباشرة

  :ـ ـ فأول سورة في كتاب اهللا تبدأ ب١

  ) الحمد هللا رب العالمين* اِهللا الرحمِن الرِحيِم  ِبسِم(

  :ـ ـ وآخر سورة في كتاب اهللا تبدأ ب٢

  ) قل أعوذ برب الناس*ِبسِم اِهللا الرحمِن الرِحيِم (

وسوف نقتصر على أول كلمة وآخر كلمة من كل آية مع التأكيد علـى أن كـل                 
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 ١١٥ عبد الدائم الكحیلأسرار اإلعجاز في القرآن والسنة للمھندس ب مجاني من موقع كتا

ر سورة وأول وآخر كلمة لكـي ال        ولكن نختار دائماً أول وآخ    . كلمة فيها معجزة  
  . يظن القارئ أن العملية انتقائية أو جاءت بالمصادفة

 ٢٢ والتي تكررت في القرآن كله كما رأينـا          )بسم(: أول كلمة في البسملة هي    
 ١١٥ التي نجدها مكررة في القـرآن كلـه       )الرِحيِم(: مرة، وآخر كلمة فيها هي    

  . مرة

 فنجـد أن أول     ،)الحمد هللا رب العالمين   (: اتحة هي أما اآلية الثانية في سورة الف     
وآخر كلمـة فيهـا   ،   مرة٣٨ قد تكررت في القرآن كله )الحمد(: كلمة فيها هي 

  .  مرة٧٣ وقد تكررت في القرآن كله )العالمين(: هي

 ٧٣ ـ  ٣٨ ـ  ١١٥ ـ  ٢٢: سوف نرى في ترابط وتشابك هذه األعداد األربعة
وكأننا أمام نسيج رقمي معقد ، ناسبة مع الرقم سبعةمعادالت رقمية تأتي دائماً مت  

تختلط فيه األرقام وتترابط وتتشابك، ولكنها تبقى دائماً من مـضاعفات الـرقم              
  :واآلن إلى هذه المعادالت. سبعة

  المعادلة األولى

 ٢٢: تكررتا في القرآن  ) ِبسِم اِهللا الرحمِن الرِحيمِ   (إن الكلمة األولى واألخيرة في      
 مـن مـضاعفات     ١١٥٢٢ والعدد الذي يمثل مصفوف هذه األرقام هو         ١١٥و  

  :السبعة

١٦٤٦ × ٧  =١١٥٢٢  

  .وقد رأينا هذا الترابط في فقرة سابقة

  المعادلة الثانية

 نجد أن أول كلمة وآخر كلمة قد تكررتا         )الحمد هللا رب العالمين   (في قوله تعالى    
 وعنـدما   ٧٣٣٨ شكل العدد  وعند صفّ هذين العددين يت     ٧٣ و   ٣٨: في القرآن 
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 ١١٦ عبد الدائم الكحیلأسرار اإلعجاز في القرآن والسنة للمھندس ب مجاني من موقع كتا

 ٨٣٣٧نقرأ هذا العدد باالتجاه المعاكس أي من اليمين إلى اليسار تصبح قيمته             
   : هذا العدد من مضاعفات السبعة

١١٩١ × ٧ = ٨٣٣٧  

ولكن إذا . وهنا نتساءل عن سر وجود اتجاهين متعاكسين لقراءة األرقام القرآنية
نت معاني متعاكسة أيضاًما تدبرنا آيات القرآن العظيم نجد أنها تضم .  

،   نجد صفة الرحمة تتجلى في أسماء اهللا وصفاته        )ِبسِم اِهللا الرحمِن الرِحيمِ   (ففي  
الحمـد هللا رب    (بينما في اآليـة الثانيـة       ،  والرحمة تكون من الخالق للمخلوق    

إذاً ،  والحمد يكون من المخلوق إلى الخالق سبحانه      ،  نجد صفة الحمد   )العالمين
واهللا ،  يرافقهما اتجاهان متعاكسان رقميـاً    ، نحن أمام اتجاهين متعاكسين لغوياً    

  .أعلم

  :نلخص هذه النتيجة المهمة

  الحمد  هللا رب  العالمين           بسم  اهللا الرحمِن  الرِحيِم

٧٣       ←     ٣٨            ١١٥     →       ٢٢  

              قراءة العدد باتجاه اليسارقراءة العدد باتجاه اليمين         

  المعادلة الثالثة

فنحن أمام أربعة أرقام    ،  اإلعجاز هنالك تشابك لهذه األرقام مع بعضها بشكل شديد       
  .فقط ولكننا كيفما صففناها نجد عدداً من مضاعفات الرقم سبعة

  مينالعال   هللا رب   الحمد           الرِحيِم  اهللا الرحمِن   بسم 

٧٣              ٣٨              ١١٥                  ٢٢  
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 ١١٧ عبد الدائم الكحیلأسرار اإلعجاز في القرآن والسنة للمھندس ب مجاني من موقع كتا

  : من اآلية الثانيةتكرار الكلمة األولى من اآلية األولى مع الكلمة األولى

  )الحمد(           )بسم(

٣٨                ٢٢  

 مـن   ٣٨٢٢إن العدد الذي يمثل تكرار هاتين الكلمتين في كتاب اهللا تعالى هـو              
  : السبعةمضاعفات 

٥٤٦ × ٧ = ٣٨٢٢  

إذن ترتبط أول كلمة من اآلية األولى مع أول كلمة من اآلية الثانية برباط يقـوم            
  .على الرقم سبعة

  المعادلة الرابعة

  :تكرار الكلمة األخيرة من اآلية األولى مع الكلمة األخيرة من اآلية الثانية

  )العالمين          ()الرِحيِم(

٧٣              ١١٥  

  :  من مضاعفات السبعة٧٣١١٥هو إن العدد الذي يمثل تكرار الكلمتين 

١٠٤٤٥ × ٧ = ٧٣١١٥  

إذن ترتبط الكلمة األخيرة من اآلية مع الكلمة األخيرة من اآلية الثانيـة بـنفس               
  .الرباط القائم على الرقم سبعة

  المعادلة الخامسة

  :رة من اآلية الثانيةتكرار الكلمة األولى من اآلية األولى مع الكلمة األخي
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 ١١٨ عبد الدائم الكحیلأسرار اإلعجاز في القرآن والسنة للمھندس ب مجاني من موقع كتا

  )العالمين(           )بسم(

٧٣               ٢٢  

  :  من مضاعفات السبعة٧٣٢٢مصفوف العددين يعطي عدداً هو 

١٠٤٦ × ٧ = ٧٣٢٢  

أي أن العالقة السباعية تتكرر هنا مع أول كلمة من اآلية األولى وارتباطها بآخر        
  .كلمة من اآلية الثانية

  المعادلة السادسة

  :ار الكلمة األخيرة من اآلية األولى مع الكلمة األولى من اآلية الثانيةتكر

  )الحمد(           )الرِحيِم(

٣٨               ١١٥  

  :  من مضاعفات السبعة أيضا٣٨١١٥ًوالمصفوف يعطي عدداً هو 

٥٤٤٥ × ٧ = ٣٨١١٥  

. ن العظـيم  رأينا ست معادالت رقمية في هاتين اآليتين من أول سورة في القرآ           
والنتيجة المؤكدة أن المصادفة ال يمكن لها وال ينبغي أن تكون قد أتـت بهـذه                

يبقى المشكّك في حالة تخبط علـى غيـر         ! ولكن سبحان اهللا  . التوافقات المذهلة 
  !!هدى فيدعي أن هذا النظام المحكَم قد جاء بالمصادفة

تتكـرر بهـذا الـشكل      ومع أنه ال يمكن إلنسان عاقل أن يصدق بأن المصادفة           
لنرى النظـام   ،  العجيب، إال أننا سنذهب إلى آخر سورة من كتاب اهللا عز وجلَّ           

لننتقل إلى المعادلة الـسابعة اآلن    . برمته يتكرر وبشكل كامل دون خلل أو نقص       
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 ١١٩ عبد الدائم الكحیلأسرار اإلعجاز في القرآن والسنة للمھندس ب مجاني من موقع كتا

  . وننظر ونقارن ونتدبر

  المعادلة السابعة

في أول سورة من كتاب اهللا      رأينا التوافقات المذهلة للبسملة مع اآلية التي تليها         
تعالى، فماذا عن آخر سورة من هذا الكتاب العظيم؟ وهل يبقـى النظـام قائمـاً                

  وشاهداً على قدرة اهللا الذي أحصى كل شيء عدداً؟  

آخر سورة في القرآن هي سورة الناس، لنكتب البسملة مع اآلية التي تليها في              
ة تماماً كما فعلنـا فـي الفقـرات         هذه السورة، مع تكرار الكلمة األولى واألخير      

  :السابقة

 قد تكررت في القـرآن      )قل( نجد أن كلمة     )قل أعوذ برب الناس   (في قوله تعالى    
 فقد تكررت في القرآن كله      )الناس( مرة، أما آخر كلمة في هذه اآلية         ٣٣٢كله  

  : مرة٢٤١

  الناس       أعوذ برب        قل 

٢٤١                          ٣٣٢  

  !وعند صفّ هذين العددين نجد العدد من مضاعفات السبعة باتجاهين

٣٤٤٧٦ × ٧ =٢٤١٣٣٢  

٣٣٣٠٦ × ٧ = ٢٣٣١٤٢  

والسؤال لماذا كانت في هذه اآلية قراءة األرقام تتم وفق اتجـاهين؟ لـو دققنـا     
هـي   )قل(فكلمة  . النظر جيداً وجدنا أن هذه اآلية تتعلق بالخالق والمخلوق معاً         

الرسول الكريم صلى اهللا عليه وسلم، واالستعادة ال تكون إال باهللا           أمر إلهي إلى    
  . تعالى رب الناس
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 ١٢٠ عبد الدائم الكحیلأسرار اإلعجاز في القرآن والسنة للمھندس ب مجاني من موقع كتا

أمر إلهي من الخالق إلـى خلقـه لالسـتعاذة بـه        : إذن هذه اآلية فيها اتجاهان    
واللجوء إليه، بكلمة ثانية األمر صادر من الخالق إلى المخلـوق، واالسـتعاذة             

  .تكون من المخلوق بالخالق تعالى

. فقد جاءت قراءة األرقام متناسبة مع السبعة باالتجاهين، واهللا تعالى أعلم          لذلك  
  :واآلن سوف نرى أن هذه األرقام األربعة

  ٢٤١ ـ ٣٣٢ ـ ١١٥ ـ ٢٢

  : تبقى متوافقة مع الرقم سبعة كيفما صففناها

  الناس  أعوذ برب  قل          الرِحيِم  اهللا الرحمِن  بسم

٢٤١             ٣٣٢          ١١٥               ٢٢  

  .لندرس اآلن ترابط وتشابك هذه الكلمات

  

  المعادلة الثامنة

ندرس تكرار الكلمة األولى من اآلية األولى مع تكرار الكلمة األولى مـن اآليـة           
  : الثانية

  )قل()          بسم(

٣٣٢            ٢٢  

  :  مضاعفات السبعة من٣٣٢٢٢إن العدد الذي يمثل تكرار هاتين الكلمتين هو 

٤٧٤٦ × ٧ = ٣٣٢٢٢  
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 ١٢١ عبد الدائم الكحیلأسرار اإلعجاز في القرآن والسنة للمھندس ب مجاني من موقع كتا

  المعادلة التاسعة

  :ندرس تكرار الكلمة األخيرة من اآلية األولى مع الكلمة األخيرة من اآلية الثانية

  )الناس(           )الرِحيِم(

٢٤١              ١١٥  

  :   من مضاعفات السبعة٢٤١١١٥: إن العدد الذي يمثل تكرار الكلمتين هو

٣٤٤٤٥  ×٧  =٢٤١١١٥  

  المعادلة العاشرة

  : ندرس تكرار الكلمة األولى من اآلية األولى مع الكلمة األخيرة من اآلية الثانية

  )الناس(             )بسم(

٢٤١                ٢٢  

 مـن مـضاعفات     ٢٤١٢٢وهنا أيضاً نجد أن تكرار الكلمتين يعطي عدداً هـو           
  : السبعة

٣٤٤٦ × ٧ = ٢٤١٢٢  

  ادية عشرةالمعادلة الح

  :واآلن ندرس تكرار آخر كلمة من اآلية األولى مع أول كلمة من اآلية الثانية

  )قل(         )الرِحيِم(

٢٤١           ١١٥  
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 ١٢٢ عبد الدائم الكحیلأسرار اإلعجاز في القرآن والسنة للمھندس ب مجاني من موقع كتا

  :  من مضاعفات السبعة أيضا٣٣٢١١٥ًيعطي عدداً هو  

٤٧٤٤٥ × ٧ = ٣٣٢١١٥  

رأينا هذا  في هذه المعادالت درسنا فقط تكرار ست كلمات من كتاب اهللا تعالى، و            
. النسيج الرائع من التناسقات مع الرقم سبعة وبما يتناسب مـع معنـى اآليـة              

ماذا لو درسنا كلمات القرآن كله والبالغ عددها أكثر من سبعين ألـف            : والسؤال
كلمة؟ إنني على ثقة بأنه لو تفرغ جميع البشر للكتابة حـول إعجـاز القـرآن                

  !  هذا اإلعجازدوعجائبه فلن ينف

  ة تتجلى في القرآنالبسمل

  ذكرنا بأن البسملة تتألف من عشرة حروف أبجدية وهي

  ب   س   م    ا    ل    هـ   ر   ح    ن   ي

. من عظمة هذه اآلية أن حروفها تتوزع على كلمات القرآن الكريم بنظام محكَـم       
 )يٍد وِإنَّا لَموِسعون  والسماء بنَينَاها ِبأَ  : (يقول عز وجلَّ عن بناء السماء وتوسِعها      

  . إن حروف البسملة تتوزع في هذه اآلية بنظام سباعي]. ٥١/٤٧: الذاريات[

  :لنخرج من كل كلمة من كلمات هذه اآلية ما تحويه من حروف البسملة العشرة

ونوِسعِإنَّا     لَم    يٍد    وا    ِبَأينَهنَياء    بمالس    و  

٤        ٣    ٠      ٤       ٦        ٥     ٠  

 إن العدد الذي يمثل توزع حروف البسملة على كلمات اآلية مـن مـضاعفات               
السبعة ثالث مرات للتأكيد على إعجاز هذه اآلية وصدق كـالم الحـق سـبحانه      

  : وتعالى

١٢٥٥٠ × ٧ × ٧ × ٧ = ٤٣٠٤٦٥٠  

http://www.kaheel7.com


 www.kaheel7.com   -------------- ------- -------- ------- --- ----------- ------- - موسوعة اإلعجاز الرقمي 

 ١٢٣ عبد الدائم الكحیلأسرار اإلعجاز في القرآن والسنة للمھندس ب مجاني من موقع كتا

كتاب اهللا تعالى مـن دون       فقد كُتبت في     )بنَينَها (:وتأمل معي طريقة كتابة كلمة    
فقد كُتبت في القرآن الكريم بياء ثانية، ولـو تغيـرت           ) ِبَأييٍد (:بينما كلمة . أِلف

أليس هذا البناء المبهر هو آية من       . طريقة الكتابة هذه الختّل هذا البناء المحكَم      
عِرفُونَها وما ربك ِبغَاِفـٍل     وقُِل الْحمد ِللَِّه سيِريكُم آياِتِه فَتَ     (: آيات اهللا تعالى القائل   

لُونما تَعم٢٧/٩٣: النمل [)ع .[  

  وقُِل الْحمد ِللَِّه

  :لنخرج من كل كلمة ما تحويه من حروف البسملة لنجد

  و    قُِل     الْحمد     ِللَِّه     سيِريكُم     آيِتِه     فَتَعِرفُونَها

٤       ٣            ٥       ٣        ٤        ١   ٠  

لُونما     تَعمِبغَِفٍل      ع     كبا    رم    و  

٣       ٢         ٢        ٢     ٢     ٠  

إن العدد الذي يمثل توزع حروف البسملة على كلمات اآليـة مـن مـضاعفات               
  : السبعة

٤٦٠٣١٤٩٠٧٦٣٠ × ٧ = ٣٢٢٢٢٠٤٣٥٣٤١٠  

آلية التي تعهد اهللا بها أن يرينا آياته أنه سبحانه رتب حروف       والعجيب في هذه ا   
بشكل معجز، فلو قمنا بعد حروف األلف والالم والهاء وجدنا أربعـة     )اهللا(اسمه  

  : وإذا أخرجنا من كل كلمة ما تحويه من هذه الحروف نجد٢ × ٧عشر حرفاً 

    ِريكُميِللَِّه     س     دمقُِل     الْح    اوِرفُونَهِتِه     فَتَعآي   

٢        ٢         ٠        ٣         ٢      ١    ٠  
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 ١٢٤ عبد الدائم الكحیلأسرار اإلعجاز في القرآن والسنة للمھندس ب مجاني من موقع كتا

لُونما     تَعمِبغَِفٍل      ع     كبا    رم    و  

١        ١         ١       ٠      ١   ٠  

  :من مضاعفات الرقم سبعة) اهللا(والعدد الذي يمثل توزع حروف لفظ الجاللة 

١٥٨٥٨٦٠٢٩٠٣٠ × ٧ = ١١١٠١٠٢٢٠٣٢١٠  

 ٤٩وأخيراً إذا قمنا بعد حروف هذه اآلية نجد أن عدد حروفها بالتمام والكمـال               
  !!!حرفاً أي سبعة في سبعة

سوف نرى في فقرات الحقة أن اإلعجاز الرقمي للبسملة ال يقتصر على الـرقم              
رقام في أول آية ووجود هذه األ. بل جميع األرقام األولية لها إعجاز مذهل، سبعة

  .من القرآن دليل على وحدانية منَزل القرآن جلََّ جاللُه

  آية التّنْزيه عن الولد

إنها اآلية  ،  في آية قصيرة بعدد كلماتها تتجلى معجزة كبيرة بإعجازها وأرقامها         
 في هذه اآليـة     )لمْ يِلد ولمْ يولَد   (: التي تشهد على وحدانية الخالق سبحانه وأنه      

  .جلى معجزة تربط حروفها بأول آية من كتاب اهللا تعالىتت

ِبـسِم اِهللا الـرحمِن     (: في هذه اآلية العظيمة معجزة تقوم على حروف كلمـات         
لم يلد ولـم    (: فكل كلمة من كلمات البسملة تتوزع حروفها على كلمات        ، )الرِحيِم

  .  بنظام محكَم)يولد

  

  ) بسم(كلمة 

ذه الكلمة وبين اآلية هو حرف الميم، فلو أخرجنا من  إن الحرف المشترك بين ه     
  :كل كلمة ما تحويه من حرف الميم نجد
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 ١٢٥ عبد الدائم الكحیلأسرار اإلعجاز في القرآن والسنة للمھندس ب مجاني من موقع كتا

ولَدي ْ   و   لم    ِلدي    ْلم  

٠     ١   ٠     ٠     ١  

  : من مضاعفات الرقم سبعة١٠٠١.العدد

٠١٤٣ × ١١ × ٧=  ٠١٠٠١  

  ) اهللا(كلمة 

 هو حـرف الـالم،      ) يلد ولم يولد   لم( وبين   )اهللا( إن الحرف المشترك بين اسم      
  :لنخرج ما تحويه كل كلمة من حرف الالم

ولَدي ْ    و    لم     ِلدي     ْلم  

١      ١    ٠      ١     ١  

  : من مضاعفات الرقم سبعة١١٠١١والعدد 

١٥٧٣ × ٧ = ١١٠١١  

  ) الرحمِن(كلمة 

 )لم يلد ولم يولد   (: له تعالى  وبين قو  )الرحمِن( إن الحروف المشتركة بين كلمة      
  :هي الالم والميم، لندرس توزع هذين الحرفين

ولَدي ْ    و    لم     ِلدي ْ    لم  

١      ٢    ٠     ١     ٢  

  : من مضاعفات الرقم سبعة١٢٠١٢إن العدد 

١٧١٦ × ٧ = ١٢٠١٢  
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 ١٢٦ عبد الدائم الكحیلأسرار اإلعجاز في القرآن والسنة للمھندس ب مجاني من موقع كتا

  ) الرِحيِم(كلمة 

 هي الالم و الياء     )يلد ولم يولد  لم  (إن الحروف المشتركة بين هذه الكلمة وبين         
  :لندرس توزع حروف الالم والياء والميم، والميم 

ولَدي ْ    و    لم     ِلدي     ْلم  

٢     ٢    ٠      ٢     ٢  

  : من مضاعفات الرقم سبعة٢٢٠٢٢والعدد 

٣١٤٦ × ٧ = ٢٢٠٢٢  

مات متتاليـة   هل يمكن لمصادفة أن تتكرر أربع مرات في أربع كل         : وهنا نتساءل 
  وتأتي جميع األعداد منضبطة مع الرقم سبعة؟؟؟

ومن عظمة اإلعجاز الرقمي أن المعجزة ال تقتصر على اآلية الواحدة، بل تشمل             
ارتباط هذه اآلية مع غيرها من آيات القرآن، وكأننا أمام شبكة مـن العالقـات               

  . الرقمية المعقدة

كتب البسملة وتحت كل كلمة مـن  ولكي ال يظن أحد أن للمصادفة أي دور هنا، ن        
فالكلمـات  . )لمْ يِلد ولمْ يولَـد    (: كلماتها الرقم الناتج من توزع حروفها على آية       

األربعة للبسملة توزعت كل منها على كلمات هذه اآلية وأعطانا هذا التوزع عدداً 
نـواتج  . من مضاعفات السبعة، وكان ناتج القسمة على سبعة عدد صحيح دائماً         

  : قسمة األربعة هيال

  ٠١٤٣  ):بسم( ـ كلمة ١

  ١٥٧٣  ):اهللا( ـ كلمة ٢

  ١٧١٦ ):الرحمِن( ـ كلمة ٣
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 ١٢٧ عبد الدائم الكحیلأسرار اإلعجاز في القرآن والسنة للمھندس ب مجاني من موقع كتا

   ٣١٤٦ ):الرِحيِم( ـ كلمة ٤

  :نكتب هذه النواتج على تسلسلها 

  بسم               اهللا            الرحمِن           الرِحيِم

٣١٤٦          ١٧١٦         ١٥٧٣         ٠١٤٣  

  :إن العدد المتشكل من صفّ هذه األرقام يعطي عدداً من مضاعفات السبعة أيضاً

٤٤٩٤٥٣٠٨٧٩٦١٤٤٩ × ٧ = ٣١٤٦١٧١٦١٥٧٣٠١٤٣  

وفي بحثنا هذا ندرس أول آية من القرآن وارتباطها مع اآليات ذات الداللة  مثل               
زلْنَا الذِّكْر وِإنَّا لَـه    ِإنَّا نَحن نَ  (: قوله تعالى في اآلية التي تعهد فيها بحفظ القرآن        

اِفظُونففي هذه اآلية ارتباط مذهل مع أول آية من كتـاب           ]. ١٥/٩: الحجر [)لَح
  :اهللا تعالى، وإلى بعض هذه التوافقات مع الرقم سبعة

  ارتباط أرقام اآليتين

 بربـاط   ٩ مع رقم آية حفظ القرآن وهو        ١ يرتبط رقم أول آية في القرآن وهو        
  :٧ على الرقم متين يقوم

  أول آية من القرآن       آية حفظ القرآن

  ٩                رقمها    ١رقمها   

 مـن مـضاعفات     ٩١إذا قمنا بصف هذين الرقمين فسوف نحصل على الـرقم           
  :السبعة

١٣ × ٧ = ٩١  
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 ١٢٨ عبد الدائم الكحیلأسرار اإلعجاز في القرآن والسنة للمھندس ب مجاني من موقع كتا

   ارتباط الكلمات

  :٨ وعدد كلمات آية حفظ القرآن هو ٤عدد كلمات آية البسملة 

  رآن       آية حفظ القرآنأول آية من الق

  ٨              كلماتها   ٤كلماتها  

  : من مضاعفات السبعة٨٤والعدد الناتج من صفّ هذين الرقمين هو 

١٢ × ٧ = ٨٤  

  ارتباط رقم السورة ورقم اآلية

 أيضاً، ورقم سورة الِحجر حيـث   ١ ورقم البسملة فيها     ١رقم سورة الفاتحة هو     
  :٩ ورقم اآلية ١٥وردت آية حفظ القرآن هو 

  أول آية من القرآن                  آية حفظ القرآن

  رقم السورة   رقم اآلية          رقم السورة    رقم اآلية

٩           ١٥                 ١               ١  

  : لدى صفّ هذه األرقام يتشكل لدينا عدد من مضاعفات السبعة

١٣٠٧٣ × ٧ = ٩١٥١١  

  

  اآلية وعدد آيات القرآنارتباط رقم 

 آيـة ورقـم هـذه اآليـة في القرآن       ٦٢٣٦ فعـدد آيـات القـرآن الكـريم     
   :٩هو 
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 ١٢٩ عبد الدائم الكحیلأسرار اإلعجاز في القرآن والسنة للمھندس ب مجاني من موقع كتا

  عدد آيات القرآن        رقم آية حفظ القرآن

٩                         ٦٢٣٦  

 من مضاعفات السبعة مرتين للتأكيد ٩٦٢٣٦وعند صف الرقمين يتشكل العدد 
  :ظ كتابه المجيدمن اهللا تعالى على حف

١٩٦٤ × ٧ × ٧ = ٩٦٢٣٦  

  ارتباط رقم اآلية مع سور القرآن

  :٩ ورقم هذه اآلية هو ١١٤فعدد سور القرآن الكريم هو 

  عدد سور القرآن           رقم آية حفظ القرآن

٩                            ١١٤  

  :  من مضاعفات السبعة مرتين أيضا٩١١٤ًوبصفّ الرقمين نجد العدد 

١٨٦ × ٧ × ٧ = ٩١١٤  

! وتأمل معي كيف جاءت األعداد لتقبل القسمة على سـبعة مـرتين متتـاليتين             
  :ونتذكر هنا بأن عدد آيات القرآن يرتبط بعدد سور القرآن بعالقة سباعية أيضاً

  عدد آيات القرآن          عدد سور القرآن

١١٤                       ٦٢٣٦  

 هذا العدد يتـألف     ١١٤٦٢٣٦ر القرآن الكريم هو     والعدد الذي يمثل آيات وسو    
  :من سبع مراتب ويقبل القسمة على سبعة أيضاً

١٦٣٧٤٨×  = ١١٤٦٢٣٦  
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 ١٣٠ عبد الدائم الكحیلأسرار اإلعجاز في القرآن والسنة للمھندس ب مجاني من موقع كتا

وهكذا لو تغير رقم هذه اآلية أو عدد السور أو اآليات النهار هذا النظام الرقمي               
بالكامل، وهذا دليل على أن ترقيم آيات القرآن هو أمر إلهي ال يجوز المساس به 

ونؤكد أن بعض اآليات رقمت بطريقة أخـرى فـي قـراءات            .  يجوز تغييره  وال
  .القرآن العشر، وهذا يدل على تعدد اإلعجاز

  ةلتكـرار كلمات البسم

عدداً محدداً من المرات في      تكررت   )ِبسِم اِهللا الرحمِن الرِحيمِ   (كل كلمة من كلمات     
ها اهللا تعالى بدقة شديدة بما يـدل      األرقام قد نظم   القرآن الكريم، هذا التكرار وهذه    

  . على وحدانيته عز وجلَّ

فقد تكررت ) اهللا( مرة، أما كلمة ٢٢في القرآن كله ) بسم(كما رأينا تكررت كلمة 
  مرة، وكلمة٥٧تكررت في القرآن كله ) الرحمِن(، وكلمة ٢٦٩٩في القرآن كله  

  .  مرة١١٥تكررت ) الرِحيِم(

  : ات األرقام الخاصة بتكرار الكلمات فسوف نجدفلو قمنا بجمع مفرد

  ٤ =  ٢+٢مجموع أرقامه )  ٢٢) = (بسم(تكرار 

  ٢٦ =  ٢+٦+٩+٩مجموع أرقامه )  ٢٦٩٩= () اهللا(تكرار 

  ١٢ =  ٥+٧ومجموع أرقامه )  ٥٧) = (الرحمِن(تكرار

  ٧ =  ١+١+٥ومجموع أرقامه )  ١١٥) = (الرِحيِم(تكرار

  :مع مجموع المراتب لكل عددلنكتب هذه األعداد 

  بسم           اهللا          الرحمِن            الرِحيِم

٧               ١٢           ٢٦            ٤  
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 ١٣١ عبد الدائم الكحیلأسرار اإلعجاز في القرآن والسنة للمھندس ب مجاني من موقع كتا

 من مضاعفات الـسبعة   ٧١٢٢٦٤إن العدد الذي يمثل مصفوف هذه األرقام هو         
  : لمرتين

١٤٥٣٦ × ٧ × ٧ = ٧١٢٢٦٤  

  : أيضاً من مضاعفات السبعة لمرتين أيضاًوالعجيب أن مقلوب هذا العدد 

٩٤٣٣ × ٧ × ٧ = ٤٦٢٢١٧  

  : كما أن مجموع هذه األرقام يساوي بالضبط سبعة في سبعة

٧ × ٧=  ٤٩ = ٧ + ١٢ + ٢٦ + ٤  

إن هذه الحقائق الثابتة تمثل عجيبة من عجائب هذا القرآن، فهل يمكن لبشر أن              
 فيه تسير بنظام يشبه هـذا النظـام    يصنع كتاباً متكامالً ويجعل كلمات أول جملة      

  المحكَم؟

  توزع عجيب

 بسملة موزعة بنظام معين على سور القرآن بحيث نجد          ١١٤في القرآن الكريم    
  . في بداية كل سورة بسملة باستثناء سورة التوبة حيث ال توجد هذه البسملة

سورة ولكن هنالك سورة توجد فيها بسملتان في أولها وفي سياق آياتها، وهي 
: النمل[) ِإنَّه ِمن سلَيمان وِإنَّه ِبسِم اِهللا الرحمِن الرِحيِم(: النمل في قوله تعالى

ِبسِم اِهللا الرحمِن ( والشيء العجيب جداً هو أن هذا التوزع لـ ]. ٢٧/٣٠
 في سور القرآن له حكمة سوف ندرك جزءاً منها من خالل الحقيقة )الرِحيِم

  . اآلتيةالرقمية 

فلو قمنا بدراسة توزع هذه البسمالت عبر سور القران كلِّه فسوف نرى توافقـاً            
لنخرج من كل سورة ما تحويه مـن البـسمالت، فمـثالً       . مذهالً مع الرقم سبعة   
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 ١٣٢ عبد الدائم الكحیلأسرار اإلعجاز في القرآن والسنة للمھندس ب مجاني من موقع كتا

 ألنها تحوي بسملة واحدة، وسورة البقرة كذلك تأخذ ١سورة الفاتحة تأخذ الرقم    
...  ة في مقدمتها، وكذلك سورة آل عمران ألنها تحتوي على بسملة واحد١الرقم 
  .وهكذا

بينمـا  .  أما سورة التوبة فتأخذ الرقم صفر، ألنها ال تحتوي على أيـة بـسملة             
 ألنها تحتوي على بسملتين في أولهـا وفـي سـياق            ٢سورة النمل تأخذ الرقم     

 مرتبة بعـدد    ١١٤عند صفّ هذه األرقام يتشكل لدينا عدد من         . وهكذا... آياتها
  : القرآن وهوسور 

١١١١١١١١١١١٢١١١١١١١١١١١١١١١١١٠١١١١١١١١  

١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١  

١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١  

 مرتبة هو من مضاعفات السبعة ١١٤إن هذا العدد شديد الضخامة والمؤلف من 
ة علـى سـبعة   والشيء العجيب جداً أن عملية القـسم . باالتجاهين كيفما قرأناه  

أي أن هذا العدد الضخم الذي يمثل توزع البسملة    !!  مرة في كل اتجاه    ١٩تنتهي  
 جزءاً، كل جزء من مضاعفات السبعة، ولكـن         ١٩على سور القرآن يتألف من      

  !  حرفا١٩ً جزءاً؟ ألن عدد حروف البسملة هو ١٩لماذا 

هـل  : قـرآن وهنا يعجب المرء من دقة وعظمة هذا التوزع للبسملة في سور ال           
جاء هذا التناسب مع الرقم سبعة وباالتجاهين بالمصادفة؟ وهل للمـصادفة دور            

 مرة بعدد حروف البسملة وباالتجاهين ١٩في جعل عملية القسمة تنتهي بالضبط 
  أيضاً؟

وهكذا عندما نسير في رحاب هذه اآلية الكريمة ونتدبر عجائبها ودقَّـة نَظِْمهـا              
  .اية لمعجزاتهاوإحكامها فال نكاد نجد نه

لذلك مهما حاولنا تصور عظمة كتاب اهللا فإن كتاب اهللا أعظم، ومهمـا حاولنـا               
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 ١٣٣ عبد الدائم الكحیلأسرار اإلعجاز في القرآن والسنة للمھندس ب مجاني من موقع كتا

  . تخيل إعجاز هذا القرآن فإن معجزته أكبر من أي خيال

  نتائج البحث

سوف نقدم للقارئ الكريم في هذه الخاتمة النتائج المهمة لهذا البحث، ففي هـذا    
ِبـسِم اِهللا الـرحمِن     (ة على سبعة فـي      البحث رأينا أكثر من سبعين عملية قسم      

ن احتمال المصادفة في هذه العمليات المئة       إ، وحسب قانون االحتماالت ف    )الرِحيِم
  :مجتمعة هو

  ....سبعين مرة....... ١/٧ × ١/٧ × ١/٧

! وعند حساب قيمة هذه المصادفة فسوف نجدها ضئيلة لحدود ال يتخيلها العقـل           
!!!  صفراً ٦٠ ه وبجانب ٦ على   ١زة كهذه هو أقل من      فاحتمال المصادفة في معج   

  :أي

    ٦٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠)  صفرا٦٠ً (٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠/ ١

ِبـسِم اِهللا الـرحمِن     (أي أنه لو أراد أحد من البشر أن يأتي بجملة واحدة مثـل              
، وتتوفر فيها هذه التناسقات السباعية، فعليه أن يقوم بأكثر مـن سـتة             )الرِحيِم

ون مليون مليون مليون مليون مليون مليون مليون مليـون عمليـة            مليون ملي 
فهل يمكـن إلنـسان عاقـل أن        !!! رياضية وقد يحصل على كلمات ال معنى لها       

  يصدق أن جميع هذه األعداد جاءت بالمصادفة؟

إذن هذا البحث يقدم البرهان الرقمي والمادي على أنه ال مصادفة في كتـاب اهللا        
ب من عند اهللا تعالى، وهذه األرقام هي خير شاهد على ذلـك       جلَّ وعال، وأنه كتا   

  . لكل من ال تقنعه لغة الكلمات

 فإنه  )ِبسِم اِهللا الرحمِن الرِحيمِ   ( إذا أراد إنسان أن يؤلف كتاباً ويبدأ بجملة تشبه          
ألن جميع أجهزة الكمبيوتر على وجه      . لن يستطيع تحقيق هذه التوافقات الكثيرة     

قيت تعمل بال توقف إلنتاج جملة مثل هذه اآلية الكريمة، تتحقق فيها         األرض لو ب  
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 ١٣٤ عبد الدائم الكحیلأسرار اإلعجاز في القرآن والسنة للمھندس ب مجاني من موقع كتا

ولن تجـد فـي     ... ثمانين عملية قسمة على سبعة فإنها ستعمل لباليين السنين        
  . لغات العالم ما يحقق هذه المعادالت الرقمية

إن وجود لغة األرقام بهذه المستويات العالية في كتاب ُأنزل قبل أربعة عشر قرناً       
دليل صادق وملموس على أن القرآن صالح لكل زمان و مكان وأنه كتـاب              هو  

ه عليـه وعلـى آلـه الـصالة     رسولعالمي أنزله اهللا تعالى لجميع البشر وأمر      
  . والسالم أن يخاطب الناس جميعاً

في عصٍر كهذا نحن بحاجة إلى أي وسيلة للدعوة إلى اهللا عز وجلَّ وإقناع غير               
وبحث كهذا هو بمثابة طريقة جديـدة  . م دين العلم والمنطق   المسلمين بأن اإلسال  

لحوار المشككين بكتاب اهللا تعالى ودعوتهم لرؤية الحق ونور اإليمان بلغة هـذا             
  . العصر

إن هذا البحث يمثل وسيلة إلظهار عظمة كتاب اهللا تبارك شأنه، وهذا يعلي مـن        
من  فيـزداد إيمانـاً      فأما المـؤ  . شأن كتاب ربنا في نظر المؤمن وغير المؤمن       

وأما . وتثبيتاً ويمتلك حجة قوية تثبته على الحق في عصر الهجوم على اإلسالم           
الذي ال يؤمن بهذا القرآن فعسى أن تكون هذه الحقائق الرقمية علـى كثرتهـا               

  . وسيلة يعترف من خاللها بعظمة هذا القرآن ولو في قرارة نفسه

وسوعة اإلعجاز الرقمي هذه في وضـع       ونسأل اهللا تعالى أن نساهم من خالل م       
األساس العلمي لهذا العلم وتصحيح نظرة بعض علماء المسلمين إلى موضـوع            

  .اإلعجاز الرقمي وأنه علم صحيح وثابت

             وأن ما حصل من بعض االنحرافات واألخطاء في بدايات هذا العلم يجب أال يثني 
 عند الحـق سـبحانه      نا عن دراسة وتأمل هذه المعجزة ألنها صادرة من        ءعلما

  .وتعالى

إن هذا البحث وما فيه من عجائب هو تصديق لقول الحبيب المصطفى، عنـدما              
فهـذه إحـدى عجائـب    ، ]رواه الترمذي [)وال تنقضي عجائبه  (: قال عن القرآن  
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 ١٣٥ عبد الدائم الكحیلأسرار اإلعجاز في القرآن والسنة للمھندس ب مجاني من موقع كتا

  .القرآن في عصر المعلوماتية الذي نعيشه اليوم

اآلن لدراسـة   وبعد أن درسنا اإلعجاز في كتاب اهللا وهو غيض من فيض نأتي             
اإلعجاز في سورة كاملة من القرآن ونبدأ بأول سورة وهـي سـورة الفاتحـة               
لنشاهد عالقات رقمية تقوم على الرقم سبعة وهذا يثبت استحالة اإلتيان بسورة            

  .مثل القرآن

وسورة الفاتحة هي أعظم سورة في القرآن الكريم، وقد قال في حقِّها المصطفى              
والذي نفسي بيده ما ُأنزل مثلها فـي التـوراة وال فـي             : (صلّى اهللا عليه وسلّم   

اإلنجيل وال في الزبور وال في الفرقان وهي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي             
  ].رواه اإلمام أحمد [)أوتيتُه

وبما أن المولى تبارك وتعالى هو الذي سمى هذه السورة بالسبع المثاني، فقـد              
وهنـا  . ٧ لتشكل أعداداً من مضاعفات الرقم       جاءت جميع الحقائق الرقمية فيها    

إذا كان القرآن من صـنع محمـد    : نوجه سؤاالً لكل من يشك بصدق هذا القرآن       
صلّى اهللا عليه وسلّم كما يدعي المبطلون، فكيف استطاع هذا النبي الرِحيِم صلّى             
 اهللا عليه وسلّم أن يرتب كلمات وحروف سورة الفاتحة بحيث تشكل نظاماً معقداً            

  يقوم على الرقم سبعة ويسميها بالسبع المثاني؟

بل كيف استطاع رسول الخير عليه وعلى آله الصالة والسالم أن يأتي بمعادالت             
  رقمية تعجز أحدث أجهزة القرن الواحد والعشرين عن اإلتيان بمثلها؟ 
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 ١٣٦ عبد الدائم الكحیلأسرار اإلعجاز في القرآن والسنة للمھندس ب مجاني من موقع كتا

  

  المبحث الرابع

  أجمل كلمة
  في القرآن الكريم

  

  

ومـا أروع   ... ن ذات اهللا تعالى وعلمه وعظمتـه      ما أكثر اآليات التي تحدثت ع     
ووحدانيتـه وأسـماءه    .. الكلمات التي تصف قدرة الخـالق سـبحانه وتعـالى         

  ....الحسنى

: ، إنـه اسمفي هذا البحث نتناول آيات تتحدث عن اهللا، تتجلى فيها أحرف أجمل           
هـل  :  سبحانه وتعالى الذي رتب حروف اسمه بنظام مـذهل  ونتـساءل             )اهللا(

  ع البشر تنظيم كلمات بهذا الشكل المبهر؟يستطي

 لنرى كيـف رتـب اهللا       )!اهللا(سوف نعيش رحلة ممتعة في رحاب أجمل كلمة           
تعالى حروف اسمه في كتابه بنظام عجيب وفريد يدل على أنه هو منَزل القرآن              
وأن كل حرف في هذا الكتاب العظيم ينطق بالحق وأن كل رقم من أرقام القرآن                

  .القرآن كتاب اهللا جلَّ وعالليشهد بأن 
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 ١٣٧ عبد الدائم الكحیلأسرار اإلعجاز في القرآن والسنة للمھندس ب مجاني من موقع كتا

  مقدمة

 )اهللا(أحرف اختارها اهللا تعالى بحكمته من بين جميع األحرف ليسمي بها نفسه 
رتّبها اهللا ونظّمها بنظام معجز في آيات ، هذه األحرف هي األلف والالم والهاء، 

هو وأن كل حرف في هذا القرآن ، ليثبت للبشر جميعاً أن القرآن كتاب اهللا، كتابه
،  سبحانه وتعالى)اهللا(إنه النظام الرقمي ألحرف لفظ الجاللة ، من عند اهللا تعالى
  .عصر المعلومات الرقمية لتشهد بصدق كتاب اهللا عز وجلَّمعجزة تتجلَّى في 

    !من أصدقُ ِمن اهللا؟

مات ، هذه كل]٤/١٢٢: النساء[) ومن َأصدقُ ِمن اللَِّه ِقيالً(  :يقول عز من قائل
رائعة يتحدث فيها رب العزة عن ِصدِق كالمه، لنتأمل التناسق المبهر مع الرقم 

  : تعالى)اهللا(سبعة لحروف اسم 

 في هذا النص الذي يتحدث عن اهللا، وجدنا )اهللا( إذا ما قمنا بعد حروف اسم -١
  !سبعة أحرف بالضبط

 .٧د من مضاعفات الرقم  ولو قمنا بصفّ هذه األرقام صفاّ، لتَشكّل لدينا عد-٢

 ولو أخرجنا من كل كلمة ما تحويه من حروف األلف والالم والهاء أي -٣
 في كلمات )اهللا(حروف لفظ الجاللة نجد العدد الذي يمثل توزع حروف اسم 

سبعة في سبعة في سبعة : تتحدث عن صدق قول اهللا، هذا العدد يساوي بالضبط
 ! في سبعة في مئة

 عز وجلَّ، بل في )اهللا(صر على عدد وتكرار وتوزع حروف  التناسق ال يقت-٤
موضع وترتيب هذا االسم العظيم بين كلمات النص تناسق مبهر يقوم على الرقم 

، وكذلك عدد الحروف، )اهللا(فلو أحصينا عدد الكلمات قبل وبعد اسم . سبعة أيضاً
فات السبعة لوجدنا أعداداً من مضاعاأللف والالم والهاء، وكذلك عدد حروف 

  !دائماً
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 ١٣٨ عبد الدائم الكحیلأسرار اإلعجاز في القرآن والسنة للمھندس ب مجاني من موقع كتا

  وإلى تفاصيل هذه المعجزة الحقيقية

والَِّذين آمنُواْ وعِملُواْ الصاِلحاِت (: يقول البارئ عز وجلَّ مخاطباً البشر جميعاً
نمقّاً واللِّه ح دعداً وا َأبِفيه خَاِلِدين ارا اَألنْهِتهِري ِمن تَحنَّاٍت تَجج مِخلُهنُدس 

، هذا سؤال يطرحه القرآن على الناس، ]٤/١٢٢: النساء [)َأصدقُ ِمن اللِّه ِقيالً
  فهل يعقل أن يكون في المخلوقات من هو أصدق من خالق السماوات واألرض؟

هل اهللا تعالى بحاجة إلى طرح مثل هذا : وانظر معي إلى سعة رحمة اهللا تعالى
ها الرحمة اإللهية للبشر على السؤال؟ هل يحتاج رب العزة لمن يصدقه؟ إن

ومع هذا فمن ال يقتنع بلغة الكالم فهنالك لغة األرقام التي ال . كفرهم وإلحادهم
  . يمكن لبشر أن ينكرها

ومن َأصدقُ (: اآلن سوف نعيش مع إعجاز حقيقي في مقطع من مقاطع القرآن
حكَمة، ونزداد إيماناً ويقيناً  لنرى النظام المبهر في هذه الكلمات الم،)ِمن اللِّه ِقيالً

. بأن اهللا هو قائل هذه الكلمات، وقد وضع فيها تناسقاً عجيباً مع الرقم سبعة
لنكتب كلمات هذا المقطع القرآني ونكتب بدالً من كل كلمة رقماً يمثل عدد أحرف 

  :كل كلمة

  و     من     َأصدقُ    ِمن      اللِّه    ِقيالً

٤      ٤       ٢      ٤        ٢     ١  

 يقبل القسمة على ٤٤٢٤٢١: لنجد أن العدد الذي يمثل أحرف هذه الكلمات هو
  :سبعة

٦٣٢٠٣ × ٧ = ٤٤٢٤٢١  

 يقبل القسمة على سبعة أيضاً مرة ٦٣٢٠٣والعجيب أن الناتج من هذه العملية 
  :ثانية، لنر ذلك
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 ١٣٩ عبد الدائم الكحیلأسرار اإلعجاز في القرآن والسنة للمھندس ب مجاني من موقع كتا

٩٠٢٩ × ٧ = ٦٣٢٠٣  

 تعالى بقدرته أحرف هذا المقطع أيضاً نظم ولكن المعجزة مستمرة، فكما نظَّم اهللا
أي أحرف األلف والالم والهاء والمكونة . أحرف لفظ الجاللة فيه بنظام محكَم

 قد أحكمها اهللا تعالى في هذا المقطع بما يتناسب مع الرقم سبعة، )اهللا(لكلمة 
  . بشكل شديد اإلعجاز

 كلماته رقماً يمثل ما تحويه لنكتب هذا المقطع القرآني ونكتب تحت كل كلمة من
  :هذه الكلمة من أحرف لفظ الجاللة األلف والالم والهاء

  و    من    َأصدقُ    ِمن    اللِّه   ِقيالً

٢     ٤     ٠        ١      ٠    ٠  

لقد نتج معنا عدد في هذه الحالة يمثل توزع األحرف الثالثة األلف والالم والهاء 
 فنجده أيضاً يقبل ٢٤٠١٠٠ع القرآني، نقرأ هذا العدد كما هو عبر كلمات المقط

  : القسمة على سبعة

٣٤٣٠٠ × ٧ = ٢٤٠١٠٠  

 يقبل القسمة على سبعة مرة ثانية ٣٤٣٠٠ولكن العجيب أن الناتج أيضاً هو 
لنر:  

٤٩٠٠ × ٧ = ٣٤٣٠٠  

  ينقسم على سبعة أيضاً مرة ثالثة، وهذه النتائج٤٩٠٠واألعجب أن الناتج هنا 
  :الرقمية تؤكد صدق كالم الحق عز وجلَّ، وإلى لغة األرقام

٧٠٠ × ٧ = ٤٩٠٠  

  : أيضاً ينقسم على سبعة مرة رابعة٧٠٠و الناتج من هذه العملية هو العدد 

http://www.kaheel7.com


 www.kaheel7.com   -------------- ------- -------- ------- --- ----------- ------- - موسوعة اإلعجاز الرقمي 

 ١٤٠ عبد الدائم الكحیلأسرار اإلعجاز في القرآن والسنة للمھندس ب مجاني من موقع كتا

١٠٠ × ٧ = ٧٠٠  

إذن نحن أمام حقائق ال يمكن لجاهل أو عالم أن ينكرها، فلغة األرقام التي 
ذا القرآن تكفي دليالً قوياً على أن القرآن نشهدها في مقطع من مقاطع آيات ه
ولكن كيف لو قمنا بدراسة جميع آيات . حق وأنه كتاب اهللا سبحانه وتعالى

  القرآن رقمياً، ما هو حجم المعجزة في هذه الحالة؟

 فيه سبعة، وتكرار )اهللا(، وعدد حروف اسم )اهللا(نص يتحدث عن ! وسبحان اهللا
 من )اهللا(السبعة، وتوزع حروف اسم  من مضاعفات )اهللا (حروف اسم

والناتج النهائي هو مئة، !! )اهللا(مضاعفات السبعة أربع مرات بعدد حروف اسم 
  !!أليست هذه التناسقات دليالً على أن القرآن كالم اهللا مئة بالمئة؟

  أرقام محكَمة

 ) ِمن لَّدن حِكيٍم خَِبيٍرِكتَاب ُأحِكمتْ آياتُه ثُم فُصلَتْ: ( يقول عز وجلَّ عن كتابه
، هذا إقرار من رب العزة سبحانه بأن القرآن كتاب محكَم ومتكامل ]١١/١: هود[

هل يقتصر القرآن على اإلحكام اللغوي؟ طبعاً الذي : ومتماسك، ولكن السؤال
يتعمق في آيات اهللا يدرك أن هذا القرآن محكَم لغوياً وعلمياً ورقمياً وكيفما 

إلى آيات القرآن وجدناها شديدة اإلحكام والتكامل وإن كل كلمة قد وضعها نظرنا 
  . اهللا تعالى بدقة فائقة ال يستطيع البشر أن يأتوا بمثلها

ومن َأصدقُ ِمن اللِّه (: ففي الفقرة السابقة رأينا النظام الرقمي ألحرف مقطع
 يقبل القسمة ٤٤٢٤٢١هو ، ورأينا أن العدد الذي يمثل أحرف هذا المقطع ) ِقيالً

 في المقطع نفسه )اهللا( مرتين، كما رأينا أن العدد الذي يمثل لفظ الجاللة ٧على 
  ! )اهللا( يقبل القسمة على سبعة أربع مرات بعدد أحرف اسم ٢٤٠١٠٠هو 

  : كتابة هاتين النتيجتين لنرى التكامل المذهل لهما دلنِع

٩٠٢٩ × ٧ × ٧ = ٤٤٢٤٢١  
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 ١٤١ عبد الدائم الكحیلأسرار اإلعجاز في القرآن والسنة للمھندس ب مجاني من موقع كتا

١٠٠ × ٧ × ٧  ×٧ × ٧ = ٢٤٠١٠٠  

 ونصف ١٠٠ ـ ٩٠٢٩: العمليتيني والشيء المذهل فعالً أننا عندما نأخذ نتاج
 هذا العدد ١٠٠٩٠٢٩: هذين العددين بطريقتنا لصفّ األرقام ينتج عدد جديد هو

  : مكون من سبع مراتب ويقبل القسمة على سبعة

١٤٤١٤٧ × ٧ = ١٠٠٩٠٢٩  

ام محكَم، فهل بعد هذا اإلعجاز إذن حتى ناتج عملية القسمة على سبعة له نظ
إعجاز؟ ولكن بقي شيء آخر له عالقة بالرقم سبعة، ففي هذه المعادلة لدينا 

  :، إن مجموع أرقام هذا العدد هو من مضاعفات السبعة أيضا١٠٠٩٠٢٩ًالعدد 

٣ × ٧ = ٢١ = ١ + ٩ + ٢ + ٩  

 ١٤٤١٤٧القسمة ولكي يكتمل النظام اإلعجازي فإننا نجد النتيجة ذاتها مع ناتج 
  :فمجموع أرقامه أيضاً من مضاعفات الرقم سبعة

٣ × ٧ = ٢١ = ١ + ٤ + ٤ + ١ + ٤ + ٧  

  وتستمر المعجزة

، ]٤/١٢٢: النساء[) ومن َأصدقُ ِمن اللِّه ِقيالً(: نبقى في رحاب قول اهللا تعالى
اللة ـ  لنرى الترتيب المدهش ألحرف لفظ الج)اهللا(ونبقى في رحاب لفظ الجاللة 

  . األلف والالم والهاء في هذا المقطع القرآني

  :بعملية إحصاء بسيطة في المقطع القرآني نجد ما يلي

  .  مرات في المقطع٣ ـ حرف األلف تكرر ١

  .  مرات أيضا٣ً ـ حرف الالم تكررت ٢
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 ١٤٢ عبد الدائم الكحیلأسرار اإلعجاز في القرآن والسنة للمھندس ب مجاني من موقع كتا

  .  مرة واحدة١ ـ حرف الهاء تكرر ٣

  : نقوم اآلن بترتيب هذه اإلحصاءات

  رف الالم        حرف الهاءحرف األلف       ح

١                   ٣                   ٣  

 هذا العدد يقبل القسمة على سبعة ، لنر ١٣٣في هذه الحالة نحن أمام عدد هو 
  : مصداق ذلك

١٩ × ٧ = ١٣٣  

و حتى لو قمنا بجمع أحرف لفظ الجاللة في هذا المقطع لوجدنا أن عدد هذه 
  :األحرف هو سبعة بالضبط

٧ = ١ + ٣ + ٣  

نبقى في رحاب لفظ الجاللة لنرى العجائب الرقمية لندرك ضعفنا وعجزنا أمام 
، )ومن َأصدقُ ِمن اللِّه ِقيالً(: ونتابع في عجائب قوله تعالى. هذا القرآن

 في هذا النص )اهللا(إذا كان البارئ سبحانه قد رتب حروف اسمه : ونتساءل
 سبعة، فهل رتب موقع هذا االسم الكريم بذات الكريم بنظام يقوم على الرقم

  النظام؟ 

  )اهللا(موقع مميز السم 

 سبحانه وتعالى في هذا النص يتميز بموقع رتبه البارئ سبحانه )اهللا(إن اسم 
بشكل يتناسب مع الرقم سبعة، بحيث يأتي عدد الكلمات والحروف وحروف لفظ 

  .  سبعةالجاللة قبل وبعد هذا االسم متناسباً مع الرقم

  : لنجد)اهللا(لنقم اآلن بإحصاء عدد الكلمات قبل وبعد اسم 
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 ١٤٣ عبد الدائم الكحیلأسرار اإلعجاز في القرآن والسنة للمھندس ب مجاني من موقع كتا

قُ ِمندَأص نمِقيالً    اللِّه    و  

١                          ٤  

 كلمة واحدة ولدى صفّ ١ كلمات، وبعده ٤ هو )اهللا(إن عدد الكلمات قبل اسم 
  . من مضاعفات السبعة١٤هذين الرقمين نجد عدداً هو 

٢ × ٧ = ١٤  

  : ولو قمنا بعد حروف هذه الكلمات قبل وبعد لفظ الجاللة لوجدنا

قُ ِمندَأص نمِقيالً    اللِّه    و  

٤                          ٩  

 هذا العدد يساوي ٤٩ هو )اهللا(إن العدد الذي يمثل عدد الحروف قبل وبعد اسم 
  .سبعة في سبعة

٧ × ٧ = ٤٩  

على حروف لفظ الجاللة األلف والالم والهاء لبقي النظام ولو طبقنا هذه القاعدة 
نقوم بإحصاء عدد حروف األلف والالم والهاء قبل وبعد اسم . السباعي قائماً

  :)اهللا(

قُ ِمندَأص نمِقيالً    اللِّه    و  

٢                         ١  

  :٢١ هو )اهللا( قبل وبعد اسم )اهللا(العدد الذي يمثل حروف اسم 

٣ × ٧ = ٢١  
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 ١٤٤ عبد الدائم الكحیلأسرار اإلعجاز في القرآن والسنة للمھندس ب مجاني من موقع كتا

  العد التراكمي

إذا قمنا بعد حروف الكلمات بشكل تراكمي متزايد، أي نعد حروف الكلمة ونضيف 
هذا العدد للكلمة التالية وهكذا لتأخذ الكلمة األخيرة في النص عدداً مساوياً لعدد 

  . حروف النص

عند دراسة هذه الطريقة في العد معروفة جيداً في الرياضيات الحديثة، وتستعمل 
األشياء المترابطة، ووجود هذه الطريقة في كتاب اهللا تعالى يعني أنه كتاب 
مترابط ومحكَم، كيف ال يكون كذلك هو كتاب رب العالمين؟ لنكتب عدد حروف 

  :كل كلمة بهذه الطريقة لنجد

  و   من    َأصدقُ    ِمن     اللِّه       ِقيالً

١٧      ١٣      ٩        ٧      ٣    ١  

 هذا العدد ١٧١٣٩٧٣١:  إن العدد الذي يمثل حروف كلمات النص تراكمياً هو
  : من مضاعفات السبعة

٢٤٤٨٥٣٣ × ٧ = ١٧١٣٩٧٣١  

 في هذا النص الكريم يبقى )اهللا(ولو طبقنا هذه الطريقة على عد حروف اسم 
أللف لنكتب هذا النص وتحت كل كلمة ما تحويه من حروف ا. النظام مستمراً

  :والالم والهاء بشكل تراكمي مستمر، أي نحصي الحروف في الكلمة مع ما قبلها

  و   من     َأصدقُ     ِمن     اللِّه     ِقيالً

٧       ٥       ١       ١        ٠   ٠  

إن العدد الذي يمثل تراكم حروف األلف والالم والهاء في كلمات النص هو 
  :سبعة من مضاعفات ال٧٥١١٠٠
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 ١٤٥ عبد الدائم الكحیلأسرار اإلعجاز في القرآن والسنة للمھندس ب مجاني من موقع كتا

١٠٧٣٠٠ × ٧ = ٧٥١١٠٠  

إذن تتعدد طرق العد واإلحصاء ويبقى النظام الرقمي واحداً وشاهداً على وحدانية 
  :إن كّل من يطّلع على هذه الحقائق البد أن يتساءل. منَزل القرآن سبحانه وتعالى

 هل يمكن لبشٍر أن يتحدث عن نفسه بجملة واحدة بليغة ووجيزة، ويجعل عدد 
، وتوزعها من ٧، وتكرار هذه الحروف من مضاعفات ٧سمه فيها حروف ا

، ثم يجعل تكرار الكلمات قبل وبعد اسمه من مضاعفات ٧×٧×٧×٧مضاعفات 
، و تكرار حروف اسمه قبل وبعد هذا ٧×٧، وتكرار الحروف قبل وبعد اسمه ٧

  ؟؟٧االسم من مضاعفات 

يف لو طلبنا من البشر أن  هذا بالنسبة لجملة واحدة تتألف من بضع كلمات ، فك
يأتوا بكتاب يحوي أكثر من سبعين ألف كلمة كالقرآن؟؟؟ وصدق اهللا تعالى القائل 

قُْل لَِئِن اجتَمعِت الِْأنْس والِْجن علَى َأن يْأتُوا ِبِمثِْل هذَا الْقُرآِن  (:عن عظمة كتابه
ِلب مهضعب كَان لَوِبِمثِْلِه و ْأتُونٍض ظَِهيراًال ي١٧/٨٨: اإلسراء [)ع.[  

  

  )اهللا(أسماء اهللا في أول آية وآخر آية ذُكر فيها اسم 

 في القرآن كثيراً ودراسة هذا العدد الضخم يتطلب أبحاثاً )اهللا(لقد تكررت كلمة 
  . كثيرة، ولكن نكتفي دائماً بأول مرة وآخر مرة وردت هذه الكلمة في كتاب اهللا

:  العظيمة ألول مرة في كتاب اهللا في أول آية من كتاب اهللافقد وردت هذه الكلمة
 وآخر مرة ).الرحمن الرحيم(:  متبوعة باسمين هللا هما)بسم اهللا الرحمن الرحيم(

 متبوعة باسم هللا )اهللا الصمد(: وردت هذه الكلمة في كتاب اهللا في قوله تعالى
  . )الصمد(هو

اعية بين هاتين اآليتين، ونذكِّر وإلى هذه السلسلة العجيبة من العالقات السب
  : ببعض الحقائق الرقمية التي رأيناها من قبل
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 ١٤٦ عبد الدائم الكحیلأسرار اإلعجاز في القرآن والسنة للمھندس ب مجاني من موقع كتا

  المعادلة األولى

 ألول مرة، وسورة )اهللا(إن سورة الفاتحة هي السورة التي وردت فيها كلمة 
ولو .  آلخر مرة في القرآن)اهللا(اإلخالص هي السورة التي وردت فيها كلمة 

 سورة، وهذا ١١٢فاتحة وحتى اإلخالص لوجدنا قمنا بإحصاء عدد السور من ال
  :العدد من مضاعفات السبعة

١٦ × ٧ = ١١٢  

  المعادلة الثانية

اآلن ولكي ال يظن القارئ الكريم أن هذه النتيجة جاءت بالمصادفة نقوم بإحصاء 
 ٦٢٢٣، لنجد )اهللا الصمد(:  وحتى)بسم اهللا الرحمن الرحيم(: عدد اآليات من

  :  مضاعفات السبعة مرتينآية وهذا العدد من

١٢٧ × ٧ × ٧ = ٦٢٢٣  

  .وهذا تأكيد من اهللا تعالى بالرقم سبعة مرتين على صدق وإحكام كتابه

  المعادلة الثالثة

  :إن مجموع حروف اآليتين يعطي عدداً من مضاعفات السبعة

  اهللا الصمد             بسم اهللا الرحمن الرحيم

  ٩روفها                      ح١٩حروفها    

٤ × ٧ = ٢٨ = ٩  +١٩  

  المعادلة الرابعة

  : أي األلف والالم والهاء في كلتا اآليتين)اهللا(إن مجموع حروف اسم 
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 ١٤٧ عبد الدائم الكحیلأسرار اإلعجاز في القرآن والسنة للمھندس ب مجاني من موقع كتا

  اهللا الصمد             بسم اهللا الرحمن الرحيم

  ٦=                     ا ل هـ ٨= ا ل هـ 

خر آية ورد  وآ)اهللا( في أول آية ورد فيها اسم )اهللا(إن مجموع حروف اسم 
  :  هو عدد من مضاعفات السبعة أيضا)اهللا(فيها اسم 

٢ × ٧ = ١٤ = ٦ + ٨  

 ١٤ فيها هو )اهللا( حرفاً وعدد حروف اسم ٢٨الحظ أن عدد حروف اآليتين هو 
وقارن هذه النتيجة بنتيجة سابقة وهي أن عدد ! حرفاً أي نصف عدد الحروف

لمميزة في القرآن هو النصف  حرفاً، وعدد الحروف ا٢٨حروف لغة القرآن هو 
  .حرفا١٤ًأي 

  المعادلة الخامسة

 أي األلف والالم والراء والحاء والميم والنون في )الرحمن(إن عدد حروف اسم 
  :كلتا اآليتين هو عدد من مضاعفات السبعة أيضاً

   اهللا الصمد                  بسم اهللا الرحمن الرحيم

  ٦=  الرحمن             حروف١٥= حروف الرحمن 

  :ومجموع الرقمين هو

٣ × ٧ = ٢١ = ٦ + ١٥  

 سبحانه وتعالى، فمجموع عدد )الرِحيِم(والقاعدة ذاتها تنطبق مع حروف كلمة 
  .  أي سبعة في ثالثة٢١  في كلتا اآليتين هو )الرِحيِم(حروف اسم 

  وهنا نكرر التساؤل عن هذه النتائج 
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 ١٤٨ عبد الدائم الكحیلأسرار اإلعجاز في القرآن والسنة للمھندس ب مجاني من موقع كتا

 وحتى اآلية )اهللا(التي ورد فيها اسم هل جاء عدد اآليات من اآلية األولى 
 من مضاعفات السبعة، هل جاء هذا العدد )اهللا(األخيرة حيث ورد اسم 

بالمصادفة؟ وهل جاءت المصادفة لتجعل عدد السور أيضاً من مضاعفات 
السبعة؟ وهل جاء عدد حروف اآليتين ليشكل عدداً من مضاعفات السبعة 

  بالمصادفة؟

 في هاتين )اهللا( من جديد لتجعل عدد حروف اسم وهل جاءت هذه المصادفة
اآليتين اللتين تتحدثان عن اهللا تعالى، من مضاعفات السبعة؟ وهل جعلت 

 من مضاعفات السبعة، وكذلك عدد )الرحمن(المصادفة العمياء عدد حروف اسم 
   ؟)الرحيم(حروف 

  المعادلة السادسة

  :نتأمل الجدول اآلتيوهذه المعادلة تتعلق برقم السورة ورقم اآلية، ل

  )اهللا الصمد                     (  )بسم اهللا الرحمن الرحيم(

  ةـالسورة             اآلي  ةـالسورة             اآلي

٢               ١١٢  ١                 ١  

إن العدد الذي يمثل األرقام المميزة لكلتا اآليتين المتعلقة برقم السورة ورقم اآلية 
  : من مضاعفات السبعة٢١١٢١١هو 

٣٠١٧٣ × ٧ = ٢١١٢١١  

 من مضاعفات ٢١  يشكالن عدداً هو ٢ـ١مع العلم أن رقمي اآليتين هو 
  . السبعة أيضاً
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 ١٤٩ عبد الدائم الكحیلأسرار اإلعجاز في القرآن والسنة للمھندس ب مجاني من موقع كتا

  المعادلة السابعة

تكرار كلمات اآليتين في القرآن كله، إن العدد الذي يمثل تكرار كلمات اآليتين في 
  : القرآن من مضاعفات السبعة أيضاً

      اهللا       الرحمن        الرحيم       اهللا       الصمدبسم   

١      ٢٦٩٩      ١١٥          ٥٧     ٢٦٩٩      ٢٢  

  :إن العدد الذي يمثل تكرار كلمات اآليتين من مضاعفات السبعة

  :  وهذا العدد يساوي ١  ٢٦٩٩  ١١٥  ٥٧  ٢٦٩٩  ٢٢

= ١٨١٤١٥٩٣٦٧٥٢٨٤٦ × ٧  

  : كرارات هو عدد من مضاعفات السبعة أيضاًكما أن مجموع هذه الت

٥٥٩٣ = ١ + ٢٦٩٩ + ١١٥ + ٥٧ + ٢٦٩٩ + ٢٢  

٧٩٩ × ٧ = ٥٥٩٣  

  المعادلة الثامنة

) الرحمن( )اهللا(:  ثالثة أسماء هللا تعالى وهي)بسم اهللا الرحمن الرحيم(في 
، لكل اسم من هذه األسماء الثالثة عدد حروف محدد وعدد مرات تكرار )الرحيم(

  : دة كما يليمحد

  .  مرة٢٦٩٩ وتكررت في القرآن ٤ عدد حروفها )اهللا( ـ كلمة ١

  .  مرة٥٧ وتكررت في القرآن ٦عدد حروفها ) الرحمن( ـ كلمة ٢

  .  مرة١١٥ وتكررت في القرآن ٦عدد حروفها ) الرحيم( ـ كلمة ٣
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 ١٥٠ عبد الدائم الكحیلأسرار اإلعجاز في القرآن والسنة للمھندس ب مجاني من موقع كتا

  : لنضع هذه األرقام في جدول ونرى التناسب مع الرقم سبعة

  )الرحيم)                     (الرحمن            ()           اهللا(

  حروفه    تكراره  حروفه    تكراره  حروفه      تكراره

١١٥        ٦              ٥٧         ٦            ٢٦٩٩          ٤  

إن العدد الذي يمثل حروف وتكرار أسماء اهللا في أول آية من كتاب اهللا هو 
  :فات السبعة من مضاع١١٥٦٥٧٦٢٦٩٩٤

١٦٥٢٢٥١٨١٤٢ × ٧ = ١١٥٦٥٧٦٢٦٩٩٤  

   ).اهللا الصمد( وهي )اهللا(هذا النظام نجده يتكرر مع آخر آية فيها اسم 

  المعادلة التاسعة

 حروف وقد تكرر هذا االسم في القرآن ٤ هو )اهللا( ـ عدد حروف اسم ١
  .  مرة٢٦٩٩

في القرآن  حروف وقد تكرر هذا االسم ٥ هو )الصمد( ـ عدد حروف اسم ٢
  . مرة واحدة

  :نرتب هذه األرقام بنفس الطريقة السابقة

  )الصمد()                                  اهللا(

  حروفه        تكراره  حروفه      تكراره

١             ٥    ٢٦٩٩         ٤  

 من ١٥٢٦٩٩٤: إن العدد الذي يمثل تكرار وحروف هذين االسمين الكريمين هو
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 ١٥١ عبد الدائم الكحیلأسرار اإلعجاز في القرآن والسنة للمھندس ب مجاني من موقع كتا

  : السبعةمضاعفات 

٢١٨١٤٢  ×٧=  ١٥٢٦٩٩٤  

هذه النتيجة تدل على أن اهللا تعالى قد رتب واختار لحروف وتكرار أسمائه في 
  . القرآن أرقاماً محددة بحيث تحقق نظاماً محكَماً

  المعادلة العاشرة

. الحروف في اآلياتبين في هذه المعادلة نرى نظاماً معقداً بعض الشيء للتداخل 
 تركبـت   )اهللا الرحمن الرحيم  (: ى من القرآن ثالثة أسماء هللا هي      ففي اآلية األول  

  :من ثمانية حروف أبجدية هي

  ا  ل   هـ   ر  حـ   م   ن   ي

 تتركب من ستة حروف )اهللا الصمد(:  هي)اهللا(أما آخر آية ذكرت فيها كلمة 
  :أبجدية هي

  ا    ل    هـ    ص    م    د

  :يتين هو من مضاعفات السبعةإن مجموع الحروف األبجدية لكلتا اآل

٢ × ٧ = ١٤ = ٦ + ٨  

 في كلتا )اهللا(قارن هذه النتيجة مع نتيجة سابقة وهي أن عدد حروف اسم 
  .  حرفا١٤ًاآليتين هو 

والعجيب أننا إذا درسنا توزع هذه حروف أسماء اهللا الواردة في أول آية وآخر 
اهللا الرحمن الرحيم اهللا (: ءفي هذه األسما. آية نجد أعداداً من مضاعفات السبعة

 بنظام سباعي، وكذلك تتوزع حروف )اهللا الرحمن الرحيم( تتوزع حروف )الصمد
  .ونحصل دائماً على أعداد من مضاعفات السبعة.  بنفس النظام)اهللا الصمد(
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 ١٥٢ عبد الدائم الكحیلأسرار اإلعجاز في القرآن والسنة للمھندس ب مجاني من موقع كتا

  )اهللا الرحمن الرحيم(توزع حروف 

 الرحمن اهللا(: لنخرج من كل اسم من هذه األسماء الحسنى ما يحويه من حروف
  ):الرحيم

  اهللا       الرحمن       الرحيم       اهللا       الصمد

٣           ٤          ٦           ٦         ٤  

إن العدد الذي يمثل توزع حروف األسماء الواردة في أول آية هو عدد من 
  :مضاعفات السبعة

٤٩٥٢ × ٧ = ٣٤٦٦٤  

دفة ندرس توزع حروف االسمين ولكي ال نظن أن هذه النتيجة جاءت بالمصا
  .)اهللا الصمد(الكريمين 

  )اهللا الصمد(توزع حروف 

لنخرج من كل اسم من هذه األسماء الحسنى ما يحويه من حروف هذين االسمين 
   ):اهللا الصمد(

  اهللا       الرحمن       الرحيم       اهللا       الصمد

٥        ٤           ٣           ٣          ٤  

 من مضاعفات السبعة ٥٤٣٣٤في هذه الحالة يتكرر النظام ذاته لنجد العدد 
  :أيضاً

٧٧٦٢ × ٧ = ٥٤٣٣٤  
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 ١٥٣ عبد الدائم الكحیلأسرار اإلعجاز في القرآن والسنة للمھندس ب مجاني من موقع كتا

  )الرحمن الرحيم(توزع حروف 

  : تبقى العالقة السباعية قائمة)الرحمن الرحيم(ولو درسنا توزع حروف 

  اهللا       الرحمن       الرحيم       اهللا       الصمد

٣          ٣           ٦           ٦          ٣  

 من مضاعفات السبعة لمرتين ليؤكد لنا اهللا تعالى صدق هذا ٣٣٦٦٣والعدد 
  : النظام المحكم وأنه لم يأت بالمصادفة

٦٨٧ × ٧ × ٧ = ٣٣٦٦٣  

  )الصمد(توزع حروف اسم 

  : سبحانه وتعالى)الصمد(ويبقى النظام قائماً من أجل توزع حروف 

      الرحيم       اهللا       الصمداهللا       الرحمن   

٥         ٣            ٣            ٣        ٣  

  :من مضاعفات السبعة) الصمد(إن العدد الذي يمثل توزع حروف اسم 

٧٦١٩ × ٧ = ٥٣٣٣٣  

  أول مرة في القرآن) اهللا(اسم 

 الرحمِن ِبسِم اِهللا(: ورد هذا االسم الكريم ألول مرة في الكتاب في أول آية منه
 وتكرار هذه )اهللا(، وقد رتب اهللا تعالى موضع هذه اآلية وعدد حروف )الرِحيِم

  .الكلمة في القرآن بشكل يتناسب مع الرقم سبعة

  : لنتأمل المعطيات اآلتية ألول آية من كتاب اهللا
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 ١٥٤ عبد الدائم الكحیلأسرار اإلعجاز في القرآن والسنة للمھندس ب مجاني من موقع كتا

  رقم اآلية      عدد حروفها         تكرار كلماتها

٢٨٩٣                  ١٩               ١  

، تكررت كل كلمة ١٩، عدد حروفها ١فالبسملة هي أول آية في القرآن رقمها 
 مرة، عند ٢٨٩٣من كلماتها عدداً محدداً من المرات مجموع هذه التكرارات هو 
 من ٢٨٩٣١٩١صفّ هذه األرقام نحصل على عدد من سبع مراتب هو 

  : مضاعفات السبعة باالتجاهين

٤١٣٣١٣ × ٧ = ٢٨٩٣١٩١  

٢٧٣٤٢٦ × ٧ = ١٩١٣٩٨٢  

 يبقى النظام قائماً، لنكتب رقم اآلية مع )اهللا(عندما نطبق هذه األرقام مع اسم 
  : في القرآن لنجد)اهللا( وتكرار كلمة )اهللا(عدد حروف 

  )اهللا(تكرار اسم )          اهللا(رقم اآلية         حروف 

٢٦٩٩                      ٤                   ١  

 ألول مرة، وعدد حروف )اهللا( حيث وردت كلمة ١ن العدد الذي يمثل رقم اآلية إ
 هذه األرقام تشكل عدداً ٢٦٩٩، وعدد مرات تكراره في القرآن كله ٤هذا االسم 

  : من مضاعفات السبعة ثالث مرات٢٦٩٩٤١: هو

٧٨٧ × ٧ × ٧ × ٧ = ٢٦٩٩٤١  

 حيث وردت ،)الرحمن(ة هذا النظام السباعي ينطبق على األرقام الخاصة بكلم
 وعدد مرات تكرارها في ٦ وعدد حروفها ١هذه الكلمة ألول مرة في اآلية رقم 

  : مرة٥٧القرآن كله 
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 ١٥٥ عبد الدائم الكحیلأسرار اإلعجاز في القرآن والسنة للمھندس ب مجاني من موقع كتا

  )الرحمن(تكرار )           الرحمن(اآلية               حروف 

٥٧                              ٦                           ١  

  : من مضاعفات السبعة٥٧٦١: قام هوالعدد الذي يمثل هذه األر

٨٢٣  ×  ٧  = ٥٧٦١  

  الفاتحة واإلخالص

 في كتاب اهللا ألول مرة في سورة الفاتحة في قوله )اهللا(كما رأينا فقد ذكر اسم 
 ، وآخر مرة ذكر هذا االسم الكريم في القرآن )بسم اهللا الرحمن الرحيم(: تعالى

 وهنالك سلسلة من العالقات ).مداهللا الص(: في سورة اإلخالص في قوله تعالى
الرقمية بين هاتين السورتين واآليتين، رأينا بعضاً منها في فقرة سابقة واآلن 

  . نأتي إلى رقم كل سورة وعدد آياتها، فقد جاءت بنظام يقوم على الرقم سبعة

 الرحمـِن *ِمين  الْحمد للِّه رب الْعالَ*ِبسِم اِهللا الرحمِن الرِحيِم : (سورة الفاتحة
 اهِدنَــــا الصراطَ * ِإياك نَعبد وِإياك نَستَِعين * ماِلِك يوِم الديِن *الرِحيِم 

 ستَِقيمالم*الِّينالَ الضو لَيِهموِب عغضغَيِر الم لَيِهممتَ عَأنع اطَ الَِّذين٧ [) ِصر 
  ].آيات

 ولَم يكُن لَّه * لَم يِلد ولَم يولَد * اللَّه الصمد *و اللَّه َأحد قُْل ه(: سورة اإلخالص
دآيات٤ [)كُفُواً َأح  .[  

  عالقة السورتين

 هو سبعة أحرف، وكذلك عدد حروف كلمة )الفاتحة( ـ عدد حروف كلمة ١
  !  هو سبعة)اإلخالص(

  :٤ وآياتها ١١٢اإلخالص ، ورقم ٧ وآياتها ١ ـ رقم الفاتحة ٢
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 ١٥٦ عبد الدائم الكحیلأسرار اإلعجاز في القرآن والسنة للمھندس ب مجاني من موقع كتا

  سورة الفاتحة                         سورة اإلخالص                  
  رقمها       عدد آياتها                   رقمها        عدد آياتها

٤            ١١٢  ٧              ١  

 من ٤١١٢٧١: إن العدد الذي يمثل رقم وآيات سورتي الفاتحة واإلخالص هو
  . سبعةمضاعفات ال

٥٨٧٥٣ × ٧ = ٤١١٢٧١  

 ويجب أن نتذكر بأن سورة الفاتحة هي السبع المثاني وهي أعظم سورة في 
  ! القرآن، وأن سورة اإلخالص تعدل ثلث القرآن

  عالقة اآليتين

، أما آية ١ واآلية ١ في السورة رقم )بسم اهللا الرحمن الرحيم(لقد وردت آية 
  : ٢ واآلية ١١٢  فقد وردت في السورة رقم)اهللا الصمد(

  )                   اهللا الصمد)                   (بسم اهللا الرحمن الرحيم(
  رقم السورة       رقم اآلية         رقم السورة        رقم اآلية

٢                 ١١٢                ١                   ١  

 من ٢١١٢١١: اآليتين هوإن العدد الذي يمثل رقم السورة واآلية لكلتا 
  : مضاعفات الرقم سبعة باالتجاهين

٣٠١٧٣ × ٧  = ٢١١٢١١  

٢٢٨٨ × ٧ × ٧ = ١١٢١١٢  
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 ١٥٧ عبد الدائم الكحیلأسرار اإلعجاز في القرآن والسنة للمھندس ب مجاني من موقع كتا

  مالحظة

الحظ عزيزي القارئ أن أسماء اهللا الواردة في هاتين اآليتين جاءت تكراراتها 
 الرحيم مرة، ٥٧  الرحمن مرة،٢٦٩٩ اهللا: في كتاب اهللا تعالى أعداداً مفردة

كدليل على أن اهللا ) ِوتْر( مرة، جميع هذه األعداد مفردة ١ الصمد مرة، ١١٥
  .تعالى ِوتْر، أي واحد ال شريك له

  يتعدد الرسم والنظام واحد

سؤال حير الكثير من العلماء والباحثين الذين تبحروا في علوم القرآن الكريم 
عالم؟ ولكن لماذا كتبت كلمات القرآن بطريقة تختلف عن أي كتاب في ال: وهو

معظم هؤالء العلماء قد أحس بأن هذه الطريقة لكتابة القرآن تخفي وراءها 
معجزة عظيمة، لذلك حافظوا على القرآن كما كتب أول مرة حتى وصلنا اليوم 

  .  سنة١٤٠٠كما أنزل قبل أكثر من 

إذن من الذي حفظ القرآن من التحريف أو التبديل طوال هذه السنوات؟ إنـه اهللا           
، ]٤٥/٢: الجاثية [) ِمن اللَِّه الْعِزيِز الْحِكيمِ    الِْكتَِبتَنِْزيُل  (: ائل عن كتابه الكريم   الق

  ]. ٢٧/١: النمل [) مِبيٍنِكتَاٍبِتلْك آياتُ الْقُرآِن و(: وهو القائل أيضاً

من عجائب هاتين اآليتين أن الكلمة ذاتها قد كتبت بشكلين مختلفين في القرآن، 
 بينما في اآلية الثانية ،)الكتب(نجدها قد كُتبت من دون ألف هكذا ) لكتابا(فكلمة 

   كُتبت باأللف، فلماذا؟ )كتاب(نجد أن كلمة 

إن لغة األرقام ربما تعطي إجابة واضحة ودقيقة عن بعض أسرار رسم كلمات 
القرآن، ولكي نتعرف على هذا السر نقوم بكتابة اآلية وتحت كل كلمة رقماً يمثل 

  :  أي األلف والالم والهاء في هذه الكلمة)اهللا( أحرف لفظ الجاللة عدد

     ِمن    اللَِّه    الْعِزيِز    الْحِكيِم  الِْكتَِبتَنْـِزيُل  

٢          ٢      ٤       ٠     ٢             ١  
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 ١٥٨ عبد الدائم الكحیلأسرار اإلعجاز في القرآن والسنة للمھندس ب مجاني من موقع كتا

  : بقبل القسمة على سبعة٢٢٤٠٢١إن العدد 

٣٢٠٠٣ × ٧ = ٢٢٤٠٢١  

كتابة الكلمة من دون ألف وعندما ننتقل لآلية الثانية نجد أن وهنا نالحظ طريقة 
لنتبع الطريقة ذاتها في كتابة اآلية .  في القرآن لم تحذف منها األلف)كتاب(كلمة 

  : وتحت كل كلمة رقماً يمثل عدد أحرف األلف والالم والهاء في هذه الكلمة

 آِن    وتُ     الْقُرآي     ِبيٍن      ِكتَاٍب ِتلْكم   

٠        ١       ٠     ٣         ١         ١  

  : يقبل القسمة على سبعة أيضا١٠٣١١ًوالعدد في هذه الحالة هو 

١٤٧٣ ×  ٧ = ١٠٣١١  

  .إذن في كتاب اهللا تعالى نحن أمام شبكة معقدة من األرقام، فالقرآن بناء محكَم

كل حرف من أحرف هذا إن : لذلك نحن في هذا البحث أمام حقيقة ال شك فيها
. القرآن هو وحي من اهللا تعالى، وال يجوز زيادة حرف أو إنقاصه من كتاب اهللا

ألن هذه . نه يجب التقيد بالرسم القرآني العثماني لكلمات القرآنأوهذا يعني 
الطريقة في كتابة كلمات القرآن هي التي رضيها اهللا لكتابه، فإذا أردنا أن نفهم 

 ونتدبر عجائبه ينبغي أن نتناوله كما هو دون زيادة وال أسرار هذا القرآن 
  .نقصان

  وحدانية اهللا

 لنستمع إلى أسلوب القرآن في صياغة الحقائق المتعلقة بوحدانية اهللا عز وجلَّ، 
شَِهد اللّه َأنَّه الَ (: يقول تعالى. ولنرى كيف تركبت ألفاظها وحتى طريقة كتابتها

و وِإالَّ ه ِإلَـهِكيمالْح ِزيزالْع وِإالَّ ه ِط الَ ِإلَـهاً ِبالِْقسلُواْ الِْعلِْم قَآِئمُأوالَِئكَةُ والْم( 
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 ١٥٩ عبد الدائم الكحیلأسرار اإلعجاز في القرآن والسنة للمھندس ب مجاني من موقع كتا

  ].٣/١٨: آل عمران[

لندخل إلى كلمات هذه اآلية العظيمة لنشاهد كيف توزعت أحرف لفظ الجاللة عبر 
ن، ونكتب تحت وبالطريقة السابقة نكتب اآلية كما كتبت في القرآ. هذه الكلمات

  :كل كلمة رقماً يمثل ما  تحويه هذه الكلمة من األلف والالم والهاء

  و   وِإالَّ   ه   الَ   ِإلَـه   َأنَّه   اللّه   لِئكَةُشَِهدلُواْ   الِْعلِْمالْمو َ ُأو     

٣     ٣    ٠     ٤    ٠     ١    ٣     ٣    ٢    ٢   ٤      ١  

  ِبالِْقسِط   الَ   ِإلَـه   ِإالَّ  هو   الْعِزيز   الْحِكيمقَآِئماً   

٢       ٢      ١   ٣       ٣    ٢     ٢        ٢  

 ٢٠إن العدد الذي يمثل أحرف لفظ الجاللة في هذه اآلية هو عدد ضخم من 
قة، مرتبة و يقبل القسمة على سبعة ، وكيفما قرأناه، لنتأكد رقمياً من هذه الحقي

  : يساوي٢٢١٣٣٢٢٢٣٣٠٤٠١٣٣٢٢٤١فالعدد 

 =٣١٦١٨٨٨٩٠٤٣٤٣٠٤٧٤٦٣ × ٧  

ولو قرأنا العدد ذاته من اليمين إلى  اليسار باتجاه قراءة القرآن يبقى قابالً 
  : ويساوي١٤٢٢٣٣١٠٤٠٣٣٢٢٢٣٣١٢٢للقسمة على سبعة ويصبح 

 =٢٠٣١٩٠١٤٨٦١٨٨٨٩٠٤٤٦ × ٧  

فقد كُتبت في القرآن من دون ) الئكةالم(وانظر معي بعد هذه األرقام إلى كلمة 
ولذلك فإن عدد أحرف األلف والالم والهاء في هذه الكلمة ، )الملئكة(ألف هكذا 

. ، ولو كتبت هذه الكلمة باأللف الختل النظام الرقمي بالكامل٥بدالً ، ٤أصبح 
  فهل هذا العمل في متناول البشر؟

 وبالوقت ،بليغ ومحكَم ومعبروهيهات أن يأتي إنسان مهما بلغ من العلم بكالم 
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 ١٦٠ عبد الدائم الكحیلأسرار اإلعجاز في القرآن والسنة للمھندس ب مجاني من موقع كتا

  .إنها قدرة اهللا الواحد األحد! نفسه منظم وفق أدق درجات النظام الرقمي

  

  لم يتخذ ولداً.. اهللا 

فهو إله واحد ، من الحقائق األساسية التي يؤكدها القرآن أن اهللا لم يكن له ولد
يعجزه شيء في هذا اإلله العظيم ال ، إذا أراد أمراً فإنما يقول له كن فيكون

ما كَان ِللَِّه َأن يتَِّخذَ ِمن ولٍَد سبحانَه ِإذَا (: فهو القائل. األرض وال في السماء
كُونكُن فَي قُوُل لَها يراً فَِإنَّمى َأم١٩/٣٥: مريم [)قَض.[  

ولكن من ال تقنعه لغة ، هذا رد من اهللا عزَ وجلَّ على كل من يدعي أن هللا ولداً
ماذا يمكن أن نقول له؟ وما هي اللغة التي تقنعه؟ بال شك ، لكلمات على بالغتهاا

  .فهي لغة يقينية ال مجال للظن فيها، إ ن لغة األرقام ال يمكن لعاقٍل أن ينكرها

ومن عظيم رحمة اهللا تعالى بهؤالء أنه أودع في آيات كتابه لغة جديدة جاء 
فالمؤمن يزداد أيماناً وتسليماً ، ك أو عليكعصر األرقام ليكشفها لنا لتكون حجة ل

والذي ال يؤمن باهللا وآياته ومعجزته فعسى أن تكون لغة الرقم وسيلة له ، هللا
  .ليرى من خاللها صدق هذا القرآن العظيم

  : لنكتب كلمات اآلية وتحت كل كلمة ما تحويه من أحرف األلف والالم والهاء

      ِإذَا    قَضىسبحنَهيتَِّخذَ    ِمن    ولٍَد    ما    كَان    ِللَِّه    َأن    

٠     ٢        ١       ١      ٠       ٠      ١    ٣     ١      ١  

كُونكُن      فَي     قُوُل    لَها    يراً    فَِإنَّمَأم  

٠       ٠      ٢     ١         ٢       ٢  

زع أحرف األلف والالم والهاء عبر كلمات اآلية إن العدد الضخم الذي يمثل تو
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 ١٦١ عبد الدائم الكحیلأسرار اإلعجاز في القرآن والسنة للمھندس ب مجاني من موقع كتا

  :  يقبل القسمة على سبعة٠٠٢١٢٢٠٢١١٠٠١٣١١: هو

٣٠٣١٤٥٨٧١٤٤٧٣ × ٧ = ٢١٢٢٠٢١١٠٠١٣١١  

، فالناتج من هذه العملية أيضاً يقبل القسمة على سبعة، ولكن هذا ليس كل شيء
  : لنر ذلك

٤٣٣٠٦٥٥٣٠٦٣٩ × ٧ = ٣٠٣١٤٥٨٧١٤٤٧٣  

  : ولمرة ثالثة، أن الناتج يقبل القسمة على سبعة أيضاًوهنا من جديد نجد 

٦١٨٦٦٥٠٤٣٧٧ × ٧ = ٤٣٣٠٦٥٥٣٠٦٣٩  

وهذا تأكيد من اهللا تعالى ، إذن شاهدنا عدداً ينقسم على سبعة ثالث مرات متتالية
. وأن كالمه حقٌّ وأنه إله واحد ال شريك له، بلغة األرقام على أنه لم يتخذ ولداً

، كما أن اهللا سبحانه وتعالى قد نظم أحرف اسمه: قد نتساءلولكن في هذه اآلية 
  فهل نظم أحرف كلمات اآلية بنظام محكَم؟

لنكتب كلمات هذه اآلية كما كتبت في القرآن من جديد ولكن هذه المرة نكتب 
  : لنرى أن اهللا قد نظَّم كل شيء في هذا القرآن، تحت كل كلمة عدد حروفها

      ِإذَا    قَضىسبحنَه     َأن    يتَِّخذَ    ِمن    ولٍَد   ما     كَان    ِللَِّه

٣      ٣       ٥       ٣      ٢      ٤      ٢    ٣      ٣       ٢  

كُونكُن     فَي     قُوُل    لَها    يراً    فَِإنَّمَأم  

٥       ٢       ٢      ٤       ٥        ٤  

  : ل أحرف كلمات هذه اآلية يقبل القسمة على سبعةالعدد الذي يمث

٧٤٦٣٦٣٣٣٦١٧٧٤٧٦ × ٧ = ٥٢٢٤٥٤٣٣٥٣٢٤٢٣٣٢  
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 ١٦٢ عبد الدائم الكحیلأسرار اإلعجاز في القرآن والسنة للمھندس ب مجاني من موقع كتا

ولكن قد يأتي من ، إن هذا النظام المحكَم هو تصديق لقول الحق سبحانه وتعالى
  ! يقول إن هذا النظام جاء مصادفة

ظم بهذا أن المصادفة ال يمكن أن تأتي بكالم دقيق ومنقبل كل شيء يجب أن نعلم 
ومع ذلك نضرب مثاالً آخر . و إال لوجد هذا النظام في أي كتاب بشري، الشكل

  . ليزداد مثل هذا الشخص يقيناً بصدق كالم اهللا عز وجلَّ

: فقال، لقد رد اهللا تعالى في موضع آخر قول المشركين الذين يدعون هللا الولد
لنر كيف رتب اهللا تعالى ]. ١٩/٩٢: مريم [)داًوما ينبِغي ِللرحمِن َأن يتَِّخذَ ولَ(

لنكتب تحت كل كلمة ما ، بعظيم قدرته أحرف اسمه األعظم عبر كلمات هذه اآلية
  :)اهللا(تحويه من لفظ الجاللة 

  و  ما   ينبِغي   ِللرحمِن   َأن   يتَِّخذَ   ولَداً

٢      ٠    ١       ٢       ٠    ١  ٠  

 ٢٠١٢٠١٠:  عبر كلمات اآلية هو)اهللا( الذي يمثل توزع أحرف اسم  إن العدد
  : يقبل القسمة على سبعة

٢٨٧٤٣٠ × ٧   =  ٢٠١٢٠١٠  

والمذهل أن العدد نفسه إذا قرأناه باالتجاه األخر، من اليمين إلى اليسار أي 
  وهذا العدد ينقسم على سبعة، لنتأكد ٠١٠٢١٠٢: باتجاه قراءة القرآن يصبح

  : رقمياًمن ذلك 

١٤٥٨٦ × ٧ = ١٠٢١٠٢  

إن القرآن يؤكد دائماً على وحدانية اهللا سبحانه وتعالى، وأن النظام الكوني 
قُل لَّو كَان (: سوف يختل لو كان هنالك إله آخر، لذلك يقول اهللا سبحانه وتعالى

]. ١٧/٤٢: اإلسراء  [)الًمعه آِلهةٌ كَما يقُولُون ِإذاً الَّبتَغَواْ ِإلَى ِذي الْعرِش سِبي

http://www.kaheel7.com


 www.kaheel7.com   -------------- ------- -------- ------- --- ----------- ------- - موسوعة اإلعجاز الرقمي 

 ١٦٣ عبد الدائم الكحیلأسرار اإلعجاز في القرآن والسنة للمھندس ب مجاني من موقع كتا

  . )اهللا(وفي هذه اآلية نجد أنفسنا أمام نظام رقمي معجز للفظ الجاللة 

لنكتب كلمات اآلية وتحت كل كلمة ما تحويه من أحرف األلف والالم والهاء، 
  : لنرى النظام الرقمي

  ى ِذي  الْعرِش  سِبيالًقُل لَّو كَان معه آِلهةٌ كَما يقُولُون ِإذاً  الَّبتَغَواْ  ِإلَ

٢     ٢     ٠   ٢      ٣    ٢      ١    ١   ٤   ١   ١  ١  ١  

العدد الذي يمثل أحرف لفظ الجاللة، أي األلف والالم والهاء في هذه اآلية يقبل 
  : القسمة على سبعة باالتجاهين

٣١٤٦١٧٣٠٥٨٧٣ ×  ٧    = ٢٢٠٢٣٢١١٤١١١١  

 اآلخر من اليمين إلى اليسار لوجدناه قابالً للقسمة ولو قرانا هذا العدد باالتجاه
على سبعة مرتين أيضاً، لنر :  

٢٢٦٨١٨٦١٨٧٨ ×  ٧ × ٧ =  ١١١١٤١١٢٣٢٠٢٢  

ولكن الذي أدهشني فعالً أننا إذا أخذنا ناتجي القسمة في كلتا الحالتين أي  
:  هذا الناتج األول أما الناتج الثاني فهو٣١٤٦١٧٣٠٥٨٧٣

ندما نصفّ هذين العددين بجانب بعضهما نجد عدداً جديداً ، ع٢٢٦٨١٨٦١٨٧٨
  :شديد الضخامة هو

٢٢٦٨١٨٦١٨٧٨  ٣ ١٤٦١٧٣٠٥٨٧٣  

 مرتبة، وهذا العدد يقبل القسمة على سبعة باالتجاهين ٢٣ هذا العدد مكون من 
  : أيضاً، لنر ذلك

  : قراءة العدد من اليسار إلى اليمين

http://www.kaheel7.com


 www.kaheel7.com   -------------- ------- -------- ------- --- ----------- ------- - موسوعة اإلعجاز الرقمي 

 ١٦٤ عبد الدائم الكحیلأسرار اإلعجاز في القرآن والسنة للمھندس ب مجاني من موقع كتا

  :يساوي هذا العدد ٢٢٦٨١٨٦١٨٧٨٣١٤٦١٧٣٠٥٨٧٣

 =٣٢٤٠٢٦٥٩٨٢٦١٦٣٧٣٩٠٠٨٣٩   ×٧  

  :  مرتين٧قراءة العدد من اليمين يقبل القسمة على 

  : هذا العدد يساوي٣٧٨٥٠٣٧١٦٤١٣٨٧٨١٦٨١٨٦٢٢

=٧٧٢٤٥٦٥٦٤١٠٩٩٥٥٤٤٥٢٧٨ × ٧ × ٧  

ولو ذهبنا . ٣ × ٧ مرتبة أي ٢١والناتج النهائي كما نرى هو عدد مكون من 
 عن إحصائها، فلو قمنا بإحصاء عدد أحرف نتتبع هذه اآلية ومعجزاتها لعجزنا

  . ٣ × ٧ حرفاً بالضبط أي ٢١األلف والالم والهاء في هذه اآلية لوجدنا 

واآلن نتوجه بسؤال إلى كل من يشك بصدق هذا القرآن، هل جاء هذا النظام 
المحكَم بالمصادفة؟ لذلك يقول اهللا تعالى لهؤالء متحدياً إياهم أن يأتوا بمثل 

  ]. ٥٢/٣٤: الطور [)فَلْيْأتُوا ِبحِديٍث مثِْلِه ِإن كَانُوا صاِدِقين( :القرآن

حتى في آيات التحدي وضع اهللا نظاماً رقمياً مذهالً يدل على قدرة اهللا تعالى بما 
  . يظهر ضعف البشر وعجزهم عن اإلتيان بمثل كالم الحق سبحانه

 كل كلمة رقماً يمثل ما تحويه لنكتب هذه اآلية كما نراها في القرآن، ونكتب تحت
قد كُتبت في ) صادقين(هذه الكلمة من أحرف لفظ الجاللة مع مالحظة أن كلمة 

  :)صِدِقين (القرآن من دون ألف هكذا

  صِدِقينفَلْيْأتُوا   ِبحِديٍث   مثِْلِه   ِإن   كَانُوا   

٠         ٢    ١     ٢     ٠          ٣  

هر أمامنا يقبل القسمة على سبعة وباالتجاهين، فعندما نقرأ إن العدد الذي يظ
  : العدد من اليسار نجد
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 ١٦٥ عبد الدائم الكحیلأسرار اإلعجاز في القرآن والسنة للمھندس ب مجاني من موقع كتا

٣٠٢٩ × ٧  = ٠٢١٢٠٣  

  :  وعندما نقرأ هذا العدد باالتجاه اآلخر أي من اليمين إلى اليسار

٤٣١٦٠ × ٧ = ٣٠٢١٢٠  

من إعجاز هذه اآلية أيضاً أننا نجد نظاماً رقمياً يعتمد على الرقم سبعة في 
  :يها، فاآلية مكونة من مقطعين كما يليمقطع

  .)فَلْيْأتُوا ِبحِديٍث مثِْلِه( ـ ١

  .)ِإن كَانُوا صاِدِقين( ـ ٢

  :في كل مقطع من هذين المقطعين نجد النظام ذاته يتكرر

  فَلْيْأتُوا     ِبحِديٍث     مثِْلِه

٢        ٠             ٣  

  : ينقسم على سبعة٢٠٣العدد 

٢٩ × ٧ = ٢٠٣  

ِدِقينِإن     كَانُوا     ص  

٠         ٢        ١  

  : ينقسم على سبعة٠٢١و هنا أيضاً العدد 

٣ × ٧ = ٢١  

 بجانب بعضهما نجد ٣ـ٢٩والمذهل فعالً أننا عندما نقوم بصفّ ناتجِي القسمة 
  : ينقسم على سبعة٣٢٩عدداً جديداً هو 
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 ١٦٦ عبد الدائم الكحیلأسرار اإلعجاز في القرآن والسنة للمھندس ب مجاني من موقع كتا

٤٧ × ٧ = ٣٢٩  

م يعتمد على الرقم سبعة، ولكن هل انتهت معجزة إذن حتى مقاطع اآليات لها نظا
هذه اآلية؟ وهل توقفت عند هذا الحد؟ ما دام التحدي قائماً فالمعجزة مستمرة، 
لذلك عندما نعد أحرف هذه اآلية كما كتبت في القرآن نجد أن عدد حروفها هو 

وعندما نحصي أحرف لفظ الجاللة في هذه اآلية . ٤ × ٧ حرفاً أي ٢٨بالضبط 
  : جدن

  . أحرف٥ ـ عدد أحرف األلف في اآلية ١

  . حرفان٢ ـ عدد أحرف الالم في اآلية ٢

  . حرف واحد١ ـ عدد أحرف الهاء في اآلية ٣

 بهذه األرقام نجد أنفسنا أمام عدد )اهللا( وعندما نعبر عن أحرف لفظ الجاللة 
  : ٧أيضاً ينقسم على 

  ا       ل       ل      هـ

١      ٢       ٢     ٥  

  !! يقبل القسمة على سبعة مرتين١٢٢٥العدد 

٢٥ × ٧ × ٧ = ١٢٢٥  

  هـو اهللا 

من هو : يقول رب العزة سبحانه وتعالى متحدثاً عن نفسه بكلمات عظيمة ليعرفنا
هو اللَّه الَِّذي لَا ِإلَه ِإلَّا هو الْمِلك الْقُدوس (: اهللا تعالى؟ لنستمع إلى هذه اآلية

 لَامالسشِْركُونا يماللَِّه ع انحبس رتَكَبالْم اربالْج ِزيزالْع ِمنيهالْم ْؤِمنالْم (
، هذا تعريف باهللا وصفاته وقدرته بلغة الكلمات، ولكن لألرقام ]٥٩/٢٣: الحشر[
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 ١٦٧ عبد الدائم الكحیلأسرار اإلعجاز في القرآن والسنة للمھندس ب مجاني من موقع كتا

لذلك نكتب هذه اآلية كما كُتبت في القرآن ونكتب تحت . أيضاً حديثها  وبالغتها
  :  رقماً يمثل عدد حروف األلف والالم والهاء في هذه الكلمةكل كلمة

وسالْقُد     ِلكالْم     وِإلَّا     ه     الَِّذي     لَا     ِإلَه     اللَّه     وه  

٢          ٣       ١     ٣       ٣     ٢       ٢       ٤       ١  

لَمالسالْم      ْؤِمنالْم      رتَكَبالْم     اربالْج      ِزيزالْع      ِمنيه  

٢         ٣          ٢             ٣           ٢            ٣  

نحبسشِْركُونا       يماللَِّه      ع        

٠            ١       ٤           ٠  

هذه اآلية يقبل القسمة على إن العدد الذي نراه والذي يمثل لفظ الجاللة في 
  : سبعة

٢٠٠٣٣١٨٩٠٣٣٠٤٧٤٦٣ × ٧ = ١٤٠٢٣٢٣٢٣٢٣١٣٣٢٢٤١  

 : والشيء المعجز أن الناتج عن عملية القسمة أيضاً ينقسم على سبعة

٢٨٦١٨٨٤١٤٧٥٧٨٢٠٩ × ٧ = ٢٠٠٣٣١٨٩٠٣٣٠٤٧٤٦٣  

 إذاً العدد الذي يعبر عن أحرف لفظ الجاللة في هذه اآلية قبل القسمة على سبعة 
ولكن ماذا لو قرأنا العدد ذاته باالتجاه اآلخر، أي من اليمين إلى اليسار؟ . رتينم

إننا أمام حقائق رقمية ال تقبل الجدل، فالعدد على ضخامته يبقى  قابالً للقسمة 
 : على سبعة عند قراءته من اليمين إلى اليسار

٢٠٣١٩٠١٨٩٠٣٣١٨٨٦٣٠ ×٧= ١٤٢٢٣٣١٣٢٣٢٣٢٣٢٠٤١٠  

  :  أيضاً ينقسم على سبعةوهنا نجد أن الناتج
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 ١٦٨ عبد الدائم الكحیلأسرار اإلعجاز في القرآن والسنة للمھندس ب مجاني من موقع كتا

٢٩٠٢٧١٦٩٨٦١٨٨٤٠٩٠ ×٧ = ٢٠٣١٩٠١٨٩٠٣٣١٨٨٦٣٠  

إذا كيفما قرأنا العدد الذي يمثل لفظ الجاللة في هذه اآلية نجده ينقسم على سبعة 
نجري اآلن عدا ألحرف لفظ الجاللة األلف والالم والهاء لنرى النتيجة !!! مرتين

  : المذهلة

  .  حرفا١٧ً هو  ـ عدد أحرف األلف في اآلية١

  .  حرفا١٨ً ـ عدد أحرف الالم في اآلية هو ٢

 .  أحرف٦ ـ عدد أحرف الهاء في اآلية هو ٣

إن اهللا تعالى اختار هذه األرقام لحكمة عظيمة، فهي تحقق نظام رقمياً مذهالً، 
 : فعندما نضفّ هذه األرقام بجانب بعضها نجد عدداً يقبل القسمة على سبعة

  حرف الالم      حر فالهاءحرف األلف      

٦              ١٨                   ١٧  

  : يقبل القسمة على سبعة٦١٨١٧إن العدد 

٨٨٣١ × ٧ = ٦١٨١٧  

إن هذا النظام يتكرر كثيراً في كتاب اهللا، وحسبنا األمثلة في هذا البحث إلعطاء 
لمات فكرة جيدة للقارئ عن معجزة لفظ الجاللة في القرآن، و معجزة خطّ ك

قد كتبت في ) السالم(القرآن، فقد كتبت اآلية السابقة بطريقة غريبة، فكلمة 
ولو !  لم تحذف منها األلف)الجبار( بينما كلمة )السلَم(القرآن من دون ألف هكذا 

أننا حذفنا من هذه الكلمة حرف األلف أو أضفنا األلف لتلك الكلمة فسيؤدي هذا 
نجدها في القرآن من دون ) سبحان(، كذلك كلمة إلى خلل في القسمة على سبعة

 طريقة في رسم الكلمات مصادفة؟ال فهل جاءت هذه ،)سبحن(ألف 
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 ١٦٩ عبد الدائم الكحیلأسرار اإلعجاز في القرآن والسنة للمھندس ب مجاني من موقع كتا

 لنتابع في اآلية التالية لندرك بما ال يقبل الشك أن طريقة كتابة الكلمات القرآنية 
تخفي معجزة عظيمة، هذه المعجزة تتكشف أمامنا شيئا فشيئاً بوساطة لغة 

هو اللَّه الْخَاِلقُ الْباِرُئ الْمصور لَه الَْأسماء (: يقول تعالى في اآلية التالية. األرقام
ِكيمالْح ِزيزالْع وهِض والَْأراِت واوما ِفي السم لَه حبسنَى يسالحشر [)الْح :

٥٩/٢٤ .[  

 بينما اسم ،)لخلقا(قد كُتبت هكذا ) الخالق(وفي هذه اآلية نالحظ أن اسم 
 فقد كتب باأللف، وهذه الطريقة في رسم هاتين الكلمتين تناسب النظام )البارئ(

  .الرقمي

 ولكي نثبت هذه الحقائق بلغة األرقام لنكتب كلمات اآلية ثم نكتب تحت كل كلمة 
ما تحويه من أحرف لفظ الجاللة األلف والالم والهاء، وتجدر اإلشارة إلى أن 

 األلف مرتين لذلك نجدها مكتوبة في القرآن هاقد حذفت من) تالسماوا(كلمة 
 واآلن إلى النظام الرقمي ألحرف لفظ الجاللة في هذه اآلية )السموت(هكذا 

  : العظيمة

   اللَّه   والْخَِلقُ هحبسنَى   يساء   الْحمالَْأس   لَه   روصاِرُئ   الْمالْب    

٠          ٢         ٤     ٢       ٢        ٣        ٣      ٤    ١  

ِكيمالْح    ِزيزالْع    وه    ِض     والَْأر    ِت   ووما   ِفي   السم    لَه  

٢        ٢       ١     ٠       ٣      ٠       ٢         ٠   ١   ٢  

 : قبل القسمة على سبعةإن العدد الذي يمثل أحرف لفظ الجاللة في هذه اآلية ي

١٥٧٥٧٤٣٠٢٨٩١٧٤٧٦٣ × ٧ = ٢٢١٠٣٠٢٠١٢٠٢٤٢٢٣٣٤١  

وبالطريقة السابقة ذاتها نقوم بإحصاء هذه األحرف الثالثة في هذه اآلية لنجد 
 : النتيجة المذهلة
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 ١٧٠ عبد الدائم الكحیلأسرار اإلعجاز في القرآن والسنة للمھندس ب مجاني من موقع كتا

  .  مرة١٥ـ  تكرار حرف األلف في اآلية ١

  . ات مر١٤ـ تكرار حرف الالم في اآلية ٢

  . مرات٥آلية ـ تكرار حرف الهاء في ا٣

  :وبترتيب وصفّ هذه األعداد الثالثة نجد عدداً يقبل القسمة على سبعة

  حرف األلف      حرف الالم        حرف الهاء

٥                  ١٤                    ١٥  

  :٧ يقبل القسمة على ٥١٤١٥وهنا نجد العدد 

٧٣٤٥ × ٧ = ٥١٤١٥  

 وحدانية اهللا

 )ِإنَِّني َأنَا اُهللا ال ِإلَه إالّ أنَا(: م الذكر متحدثاً عن وحدانيتهيقول عز وجلَّ في محك
، هذه سبع كلمات تقرر أنه ال إله إال اهللا، ومن عجائب هذه ]٢٠/١٤: طه[

  .الكلمات أن اهللا تعالى قد أحكم حروف اسمه فيها بنظام يقوم على الرقم سبعة

  في النص) اهللا(حروف اسم 

 ما تحويه من حروف لفظ الجاللة، أي األلف والالم عندما نخرج من كل كلمة
  :  والهاء نجد

  

  ِإنَِّني     َأنَا     اُهللا     ال     ِإلَه     إالّ     أنَا

٢    ٣      ٣       ٢     ٤      ٢       ١  
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 ١٧١ عبد الدائم الكحیلأسرار اإلعجاز في القرآن والسنة للمھندس ب مجاني من موقع كتا

 في الكلمات السبع هو )اهللا(إن العدد الذي يمثل توزع حروف لفظ الجاللة 
  :  الرقم سبعة من مضاعفات٢٣٣٢٤٢١

٣٣٣٢٠٣ × ٧ = ٢٣٣٢٤٢١  

  :ولو قرأنا هذا العدد باالتجاه المعاكس أي من اليمين إلى اليسار يصبح

  :  يبقى هذا العدد من مضاعفات السبعة١٢٤٢٣٣٢

١٧٧٤٧٦ × ٧ = ١٢٤٢٣٣٢  

  أرقام تميز النص

  حرفاً، وقد وضعه اهللا تعالى ١٧ في هذا النص القرآني هو )اهللا(إن عدد حروف 
إذاً األرقام المميزة لهذا النص . ١٤ واآلية رقم ٢٠في سورة طه ذات الرقم 

  : الكريم هي على التسلسل

  )اهللا(    رقم اآلية      عدد الكلمات      حروف   رقم السورة

١٧               ٧               ١٤                  ٢٠  

 من ١٧٧١٤٢٠: ي هوإن العدد الذي يمثل األرقام المميزة للنص القرآن
  : مضاعفات السبعة

٢٥٣٠٦٠ × ٧ = ١٧٧١٤٢٠  

  

  حروف النص

لنكتب عدد أحرف . حتى حروف الكلمات نظَّمها البارئ عز وجلَّ بنظام سباعي
  : كل كلمة
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 ١٧٢ عبد الدائم الكحیلأسرار اإلعجاز في القرآن والسنة للمھندس ب مجاني من موقع كتا

  ِإنَِّني     َأنَا     اُهللا     ال     ِإلَه     إالّ     أنَا

٣    ٣       ٣     ٢     ٤       ٣      ٤  

عدد الذي يمثل حروف النص يتألف من سبع مراتب وهو من مضاعفات ال
  : السبعة

٤٧٦٠٦٢ × ٧ = ٣٣٣٢٤٣٤  

  مقاطع النص

  : هذا النص الكريم يتألف من مقطعين

  . تعريف باهللا سبحانه وتعالى): ِإنَِّني َأنَا اُهللا( ـ ١

  . إشارة إلى وحدانية اهللا تعالى): ال ِإلَه إالّ أنَا( ـ ٢

       َأنَا        اُهللاِإنَِّني 

٤        ٣       ٤  

  :  من مضاعفات السبعة٤٣٤العدد الذي يمثل حروف المقطع هو 

٦٢ × ٧ = ٤٣٤  

  : وفي المقطع الثاني يبقى النظام قائماً لنكتب عدد حروف كل كلمة

  

  ال       ِإلَه      إالّ      أنَا

٣      ٣      ٣        ٢  

http://www.kaheel7.com


 www.kaheel7.com   -------------- ------- -------- ------- --- ----------- ------- - موسوعة اإلعجاز الرقمي 

 ١٧٣ عبد الدائم الكحیلأسرار اإلعجاز في القرآن والسنة للمھندس ب مجاني من موقع كتا

  :  السبعة لمرتين من مضاعفات٣٣٣٢العدد 

٦٨ × ٧ × ٧ = ٣٣٣٢  

جاء ) ِإنَِّني َأنَا اُهللا(الحظ عزيزي القارئ أن المقطع األول الذي يعرفنا من هو اهللا 
العدد الممثل لحروفه من مضاعفات السبعة مرة واحدة، ولكن عندما انتقل البيان 

جاء عدد )  أنَاال ِإلَه إالّ(اإللهي للمقطع الثاني والحديث عن وحدانية اهللا تعالى 
فالكافر ! الحروف ليتناسب مع الرقم سبعة مرتين للتأكيد على وحدانية اهللا تعالى

قد يعترف بوجود إله لهذا الكون ولكنه ينكر وحدانية الخالق العظيم، لذلك جاء 
  !! التأكيد بلغة الرقم مرتين على أن اهللا واحد أحد

  نتائج 

هذا البحث ال تمثّل سوى قطرة صغيرة من إن الحقائق الرقمية التي رأيناها في 
ولو أننا ألَّفنا كتباً عن القرآن بعدد ذرات الكون لما . بحر إعجاز هذا القرآن

 وكيف تنقضي عجائب كتاب هو كتاب رب .انقضت عجائب ومعجزات القرآن
وكيف تنتهي معجزات كالم اهللا تبارك وتعالى؟ والنتائج الرقمية ! العالمين عز وجلَّ

فكل حرف في القرآن قد حفظه .  بحث كهذا هي تصديق لكالم الحق عز وجلَّفي
 قرناً وحتى يومنا هذا، حتى طريقة رسم كلمات القرآن ١٤اهللا لنا منذ أكثر من 

قد حفظها اهللا تعالى ووضع فيها معجزة عظيمة جاءت لغة األرقام لتكشف أحد 
  .عالى على كل شيءجوانب هذه المعجزة لنَزداد يقيناً بقدرة اهللا ت

في هذا البحث رأينا أيضاً أكثر من سبعين عملية قسمة على سبعة، وبإمكانك 
عزيزي القارئ أن تحسب احتمال المصادفة رياضياً، وستجد انه احتمال ال يمكن 

وال تنس أن جميع التناسقات السباعية . أن يصدقه أحد لشدة ضآلته وِصغره
  .رك وتعالى تبا)اهللا(جاءت مع كلمة واحدة هي 

هل يستطيع أكبر مؤلف في العالم أن يكتب كتاباً ويجعل فيه من أحرف اسمه 
داخل هذا الكتاب نظاماً رقمياً دقيقاً؟ بل حتى لو اجتمع علماء الدنيا بأجهزتهم 
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 ١٧٤ عبد الدائم الكحیلأسرار اإلعجاز في القرآن والسنة للمھندس ب مجاني من موقع كتا

وحاسباتهم، هل يستطيعون صنع كتاب يتحكمون بأحرف معينة في كلماته بحيث 
  تحقق نظاماً رقمياً وبالغة فائقة؟ 

وبعدما رأينا هذه العجائب في أول آية من القرآن وأعظم كلمة من القرآن 
 عظيم، سوف نبقى في أول القرآن ونعيش رحلة ممتعة مع أول والقرآن كله

إنها كما أخبرنا عنها : سورة في القرآن وهي كذلك أعظم سورة من القرآن
ع المثاني وهي السب(: الصادق المصدوق عليه صلوات اهللا وسالمه بقوله

  ].رواه البخاري[) والقرآن العظيم الذي أوتيتُه
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 ١٧٥ عبد الدائم الكحیلأسرار اإلعجاز في القرآن والسنة للمھندس ب مجاني من موقع كتا

  

  المبحث الخامس

  رحلة مع أعظم سورة
  في القرآن الكريم

  

  

  :قال اهللا تعالى عن سورة الفاتحة

)ِظيمالْع آنالْقُرثَاِني والْم نعاً مبس نَاكآتَي لَقَدو(  

  ] ١٥/٨٧: الحجر[

  :صلى اهللا عليه وآله وسلم عن سورة الفاتحةقال رسول اهللا 

ما ُأنِزل في التوراة وال في اإلنجيل وال في الزبور وال في ، والذي نَفسي بيدِه
  هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيتُه، الفرقان مثلُها

  ] رواه اإلمام أحمد[
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 ١٧٦ عبد الدائم الكحیلأسرار اإلعجاز في القرآن والسنة للمھندس ب مجاني من موقع كتا

  مقدمة 

عنـدما يـرى    ...  مع كتاب ربه   إن أجمل اللحظات هي تلك التي يعيشها المؤمن       
عندما يمتزج العلم باإليمـان  ... أسراراً جديدة تتجلى في آيات هذا الكتاب العظيم 

  ... للوصول إلى اهللا سبحانه وتعالى

وفي بحثنا هذا سورة عظمية هي التي أقسم الرسول الكريم  بأن اهللا لـم ينـزل            
ال في الفرقان، إنهـا الـسبع       مثلها في التوراة وال في اإلنجيل وال في الزبور و         

  ...المثاني، وهي أم القرآن، وهي فاتحة الكتاب

واليوم نعيش ألول مرة مع معجزات هذه السورة بلغة القرن الواحد والعـشرين             
لغة األرقام، والحقائق الرقمية التي نكتشفها ال يمكن ألحٍد أن يأتي بمثلها، وهي             

  . إلى البشر جميعاًته اهللا، ورسالتدل داللة قاطعة على أن هذا القرآن كتاب

وهذا هو الرسول الكريم عليه الصالة والسالم يحدثنا عن أعظـم سـورة فـي               
حتى إن اهللا   ، وهي سورة الفاتحة    ، وهي السبع المثاني    ، إنها ُأم الكتاب  : القرآن

تعالى قدم ذكرها على ذكر القرآن بخطابه للحبيب األعظـم عليـه صـلوات اهللا               
: الِحجـر [) ولَقَد َآتَينَاك سبعا ِمن الْمثَـاِني والْقُـرَآن الْعِظـيم         (: فقال ، وسالمه

١٥/٨٧.[   

، فال صالة لمن لـم يقرأ بفاتحة الكتاب، إنها السورة التي ال تَِصح الصالة إال بها
 ،وهي السورة التي وضعها رب العزِة سبحانه في مقدمة كتابـه ِلِعظَـم شـأنها              

  .فجعلها سبع آيات، واختار آلياتها الرقم سبعة

هل يوجد وراء هذه السورة معجزة عظيمة هيأها البـارئ       : ونتساءل بعد كل هذا   
فسورة الفاتحـة   ، عز وجّل لمثل عصرنا هذا؟ إن فكرة هذا البحث بسيطة للغاية          

  .هي عبارة عن بناء محكم من الكلمات واألحرف

ء فتبين بما ال يقبل الشك أن أساس هذا البناء المذهل           وقد قُمنا بدراسة هذا البنا    

http://www.kaheel7.com


 www.kaheel7.com   -------------- ------- -------- ------- --- ----------- ------- - موسوعة اإلعجاز الرقمي 

 ١٧٧ عبد الدائم الكحیلأسرار اإلعجاز في القرآن والسنة للمھندس ب مجاني من موقع كتا

ألن اهللا تعالى هو الذي سـمى هـذه         ، وهذا أمر بديهي    . يقوم على الرقم سبعة   
بل كل ما فعلناه هو     ، فنحن لـم نأت بشيٍء من عندنا       ، السورة بالسبع المثاني    

  ! اكتشاف عالقات رقمية موجودة أصالً في هذه السورة

إنما هي وسـيلة  ، علينا أن نتذكَّر دائماً بأن األرقام ليست هدفًا بحد ذاتها      وينبغي  
، عسى أن نزداد إيمانًا ويقينًا بهذا الكتاب العظـيم        ، لرؤية البناء القرآني المحكَم   

 ِإن هـذَا الْقُرآن ِيهِدي ِللَِّتي ِهي َأقْوم ويبـشِّر الْمـْؤِمِنين          (: الذي قال اهللا  عنه    
  ].١٧/٩: اإلسراء  [)الَِّذين يعملُون الصاِلحاِت َأن لَهم َأجراً كَِبيراً

إن سورة الفاتحة هي مفتاح اإلعجاز في كتاب اهللا وهي السورة الوحيدة التـي              
فالسبع تعني الرقم سبعة، والمثاني تعني المضاعفات أو        ! سماها اهللا تعالى برقم   

وبما أن الفاتحة هي أم الكتـاب فـإن         . عمليات رياضية التثنية وفي هذا إشارة ل    
  . األنظمة الرقمية في سورة الفاتحة موجودة في القرآن

وسوف نشاهد كيف نظَّم اهللا جلَّ وعال كل حرف وكل كلمة وكل آية في سـورة                
فاهللا تبارك وتعالى هو الذي جعل هذه السورة سبع . الفاتحة بنظام محكََم ومتكامل  

ذي سماها بالسبع المثاني، وهو الذي أحكم حروف اسـمه فيهـا            آيات، وهو ال  
ــ أي األلـف     ) اهللا(بشكل يتناسب مع تسميتها، فجاء عدد حروف لفظ الجاللة          
 حرفاً، أي سبعة في ٤٩والالم والهاء ـ في هذه السورة مساوياً بالتمام والكمال 

  !!سبعة

ذه الـسورة بنظـام    ـ األلف والالم والميم ـ جاءت في ه  )الم(حتى إن حروف 
 ولو بحثنا في هذه الـسورة       ).الر(مذهل يقوم على الرقم سبعة، وكذلك حروف        

 حرفاً، أي سبعة في اثنان، ولو أحصينا        ١٤عن الحروف المشددة لوجدنا عددها      
 نقطة، أي سبعة في ثمانية، ولـو        ٥٦عدد النقط في هذه السورة لرأينا بالضبط        

 حرفاً أبجدياً، أي    ٢١ا أنها تركبت أساساً من      درسنا تركيب سورة الفاتحة لوجدن    
سبعة في ثالثة، وهنالك سبعة أحرف لـم تُذكر في هذه السورة، وهكذا عالقات             

  .ال تكاد تنتهي جميعها ترتبط مع الرقم سبعة ومضاعفاته
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 ١٧٨ عبد الدائم الكحیلأسرار اإلعجاز في القرآن والسنة للمھندس ب مجاني من موقع كتا

لوال األهمية البالغة للرقم سبعة لـم يكن اهللا عز وجل ليسمي هذه      : ويمكن القول 
ولم يكن ليجعل عدد آياتها سبعة، ولـم يكـن ليجعـل            !  المثاني السورة بالسبع 

حروفها األبجدية من مضاعفات السبعة، كذلك لـم يكن سبحانه وتعالى ليجعـل            
  !!!عدد حروف اسـمه فيها سبعة في سبعة

 إلى التثنية والتكرار، أي مكررات أو مضاعفات الرقم         )المثاني( وقد تشير كلمة    
فعالً في هذا البحث، فجميع األرقام الواردة فيه هـي          وهذا ما سوف نراه     . سبعة

  .من مضاعفات الرقم سبعة

  ارتباط الفاتحة مع آخر سورة في القرآن

إذا كـان   : ونسأل، كيفما نظرنا إليه وجدناه كتابا محكما     ... هذه عظمة كتاب اهللا   
يا اهللا تعالى قد رتب ونظم وأحكم أول كلمة وآخر كلمة من كتابه بما يتفق حساب              

فهل يبقى هذا التنظيم الدقيق مستمرا ليشمل أول سورة وآخـر           ، مع الرقم سبعة  
  سورة في القرآن؟

،  وعدد آياتها سـبعة ١أول سورة في القرآن كما نعلم هي سورة الفاتحة رقمها      
نـصفّ  ، ٦ وعدد آياتها    ١١٤وآخر سورة في القرآن هي سورة الناس رقمها         

  : هذه األرقام على التسلسل

  ورة في القرآن                  آخر سورة في القرآنأول س

  رقم السورة   عدد آياتها             رقم السورة     عدد آياتها

٦          ١١٤                    ٧                  ١  

  :  من مضاعفات الرقم سبعة لمرتين٦١١٤ ٧١والعدد 

١٢٤٧٩ × ٧ × ٧ = ٦١١٤٧١  
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 ١٧٩ عبد الدائم الكحیلأسرار اإلعجاز في القرآن والسنة للمھندس ب مجاني من موقع كتا

  :  مجموع أرقامه هو١٢٤٧٩النهائي مع مالحظة أن الناتج 

  ! بعدد سنوات نزول القرآن٢٣ = ١ + ٢ + ٤ + ٧ + ٩

بل تـستمر لتـشكل كلمـات وأحـرف كلتـا           ، المعجزة ال تتوقف عند هذا الحد     
وإلى الجدول لنرى أن كل شيء في هذا القرآن هو بتقـدير العزيـز              ، السورتين

  : العليم

   سورة في القرآنأول سورة في القرآن                آخر

  رقمها  آياتها  كلماتها  حروفها       رقمها  آياتها  كلماتها  حروفها

٨٠     ٢١     ٦   ١١٤           ١٣٩     ٣١     ٧        ١  

  : والعدد الضخم الناتج من صفّ جميع هذه األرقام ينقسم على سبعة

١١٤٥٩٤٤٤٨٧٧٠٤٥٣ × ٧ = ٨٠٢١٦١١٤ ١٣٩٣١٧١  

وسوف نـرى مـن   ، م إحصاؤها كما رسمت في كتاب اهللا تعالى       أحرف السور يت  
فكل حرف فـي    ، خالل الفقرات القادمة أن رسم كلمات القرآن فيه معجزة مذهلة         

، هذا القرآن قد وضعه اهللا تعالى بدقة متناهية يعجز البشر عن اإلتيان بمثلهـا               
ة، أما لفظ اقتصرنا في هذا البحث على األحرف المرسومة في سورة الفاتح: لذلك

كلمات السورة وتعدد القراءات فسوف نفرد له بحثاً مستقالً إن شاء اهللا تعـالى،         
  . ألن المعجزة في الرسم واللفظ معاً

  أقصـر سـورة وأطـول سـورة

لقد تحدى رب العزة سبحانه وتعالى البشر أن يأتوا بسورة مثل القرآن من أقصر 
هللا تعالى لكل سورة عددا محددا من اآليات        لذلك فقد اختار ا   . سورة ألطول سورة  

ويكفي أن ندرك العالقة العجيبة بين آيـات        ، بنظام يعتمد على الرقم سبعة أيضا     
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 ١٨٠ عبد الدائم الكحیلأسرار اإلعجاز في القرآن والسنة للمھندس ب مجاني من موقع كتا

  .أقصر سورة وأطول سورة لنستيقن بحقيقة المعجزة اإللهية

وأطول سورة في القرآن عدد آياتها ،  آيات٣أقصر سورة في القرآن عدد آياتها     
  :    هذين العددين نجد عددا جديدا هو وعندما نَصف٢٨٦ُّ

  أقصر سورة      أطول سورة

٢٨٦                ٣  

  : أي هو و مقلوبه،  ينقسم على سبعة باالتجاهين٢٨٦٣إن العدد 

٤٠٩ ×  ٧ = ٢٨٦٣  

٥٢٦ × ٧ = ٣٦٨٢  

 !واألجـزاء لها نظـام 

وافقـة بـشكل    حتى التقسيمات التي أتت الحقاً ألجزاء القرآن الثالثين جاءت مت         
 جزءا ٣٠فكما نعلم منذ زمن بعيد تم تقسيم المصحف إلى ، مذهل مع الرقم سبعة
، ومع أن هذا العمل تم بعد زمن الرسول  بسنوات طويلـة           ، بشكل متساٍو تقريبا  

فقد جاء هذا التقسيم متناغما مع النظام الرقمـي  ، وباجتهاٍد من علماء المسلمين  
لة قاطعة على أن اهللا تعالى قد تعهد هذا القرآن منـذ أن    أال يدّل هذا دال   ، القرآني

  أنزله وإلى يوم القيامة؟ 

بصفّ هذين الـرقمين  ، ٣٠وآخر جزء رقمه ، ١ أول جزء في القرآن رقمه     ـ١
  :  من مضاعفات الرقم سبعة٣٠١نجد عددا جديدا 

٤٣ × ٧ = ٣٠١ 

 هذين العددين   بصفّ،  جزءا ٣٠ سورة مقسمة إلى     ١١٤ عدد سور القرآن     ـ٢
 :      من مضاعفات السبعة٣٠ ١١٤: نجد العدد التالي
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 ١٨١ عبد الدائم الكحیلأسرار اإلعجاز في القرآن والسنة للمھندس ب مجاني من موقع كتا

٤٣٠٢ × ٧ = ٣٠١١٤  

 جزءا، بصفّ هذين العـددين      ٣٠ آية مقسمة إلى     ٦٢٣٦ عدد آيات القرآن     ـ٣
  ! من مضاعفات الرقم سبعة، ٣٠ ٦٢٣٦نجد العدد التالي 

٤٣٧٤٨ × ٧ = ٣٠٦٢٣٦  

مة الثالثة  نجد عـددا ضـخما مـن     والمذهل فعالً أننا عندما نصفّ نواتج القس     
  : مضاعفات الرقم سبعة مرتين

٨٩٢٨٢٥١٠٧ × ٧ × ٧ = ٤٣٧٤٨ ٤٣٠٢ ٤٣  

  : كما أن مجموع أرقام هذا العدد هو عدد من مضاعفات الرقم سبعة أيضا

٦×٧ = ٤٢ = ٤ + ٣ + ٧ + ٤ + ٨ + ٤ + ٣ + ٠ +  ٢ +٤ + ٣  

 نرى في فقرة الحقـة أن       وسوف، إذن كل شيء في كتاب اهللا يسير بنظام محكم        
، واآلن نذهب ألطول آية في كتاب اهللا تعـالى        ! النقطة في القرآن لها نظام مذهل     
  هل تخفي وراءها أسرارا رقمية؟

  نظـام لعـدد اآليـات

بل نجد نظاما   ، ال يقتصر نظام سور القرآن على أقصر سورة وأطول سورة فقط          
 سـورة  ١٩:  سورة١١٤لف من   فالقرآن كتاب مؤ  . مذهالً  لعدد آيات كل سورة     

 سورة عدد آياتها هو رقم مؤلف      ٧٧، عدد آياتها من مرتبة واحدة أي رقم واحد       
نـضع هـذه    ،  سورة عدد آياتها مؤلف مـن ثـالث مراتـب          ١٨، من مرتبتين 

  : اإلحصاءات في جدول

  مرتبة            مرتبتين       ثالث مراتب

١٨              ٧٧            ١٩  
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 ١٨٢ عبد الدائم الكحیلأسرار اإلعجاز في القرآن والسنة للمھندس ب مجاني من موقع كتا

،  من مضاعفات الرقم سبعة لمرتين     ١٨ ٧٧ ١٩ الذي يمثل هذه السور      إن العدد 
  : لنرى مصداق ذلك رقميا

٣٨٣١ × ٧ × ٧ = ١٨ ٧٧ ١٩  

وما هذا البحث ... وهكذا لو تبحرنا في أعماق هذا القرآن لرأينا إعجازا وإعجازا     
النهاية فكما أن كلمات اهللا     ، إال بداية لعلم ناشئ هو علم اإلعجاز الرقمي للقرآن        

  .كذلك أرقام اهللا النهاية إلعجازها، لها

  قراءات القرآن

إن الذي يتبحر في علوم القرآن يجد أن هنالك أكثر من رواية لكتاب اهللا، ويمكن               
القول إن للقرآن عشر قراءات أساسية، فلو فتحنا هذه المصاحف نجد أن هنالك             

   ؟فما هو السر. تغيراً في أرقام اآليات من مصحف آلخر

إن اهللا عز وجل ارتضى لكتابه هذه القراءات، ونحن على ثقة تامة بأن كل قراءة 
وتعدد القراءات يعني تعدد المعجزات لكتاب اهللا، ونحن في ! تخفي وراءها معجزة

هذا البحث قمنا بدراسة لغة األرقام في المصحف اإلمام الذي أيدينا اآلن، وأرقامه 
يقين بأنه لو تم إجراء دراسة مقارنة للغة األرقام         ثابتة ال ريب فيها، وإنني على       

في روايات القرآن فسوف يتم اكتشاف معجزة مذهلة، ولكن أيـن مـن يبحـث               
  ويتفكر ويتدبر في هذا الكتاب العظيم؟

إن كل حرف وكل رقم وكل نقطة في هذا المصحف ليست من صنع البشر، مـع                
وا آياِته وسوره، ولكـن هـذا       أن البشر هو الذين كتبوا المصحف ونقَّطوه ورقَّم       

  .العمل تم بحفظ ورعاية وإلهام من اهللا تعالى

لو أن أحدنا أراد    : وسوف نضرب مثاالً بسيطاً لتخيل حجم اإلعجاز في كتاب اهللا         
تأليف كتاب فإنه سيضع فيه قمة ما توصل إليه من علوم ولغة وبيـان وجمـال               

 ليـد أحـٍد أن      حتعالى؟ هل يسم  ، فكيف برب السماوات السبع سبحانه و      ...ودقة
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 ١٨٣ عبد الدائم الكحیلأسرار اإلعجاز في القرآن والسنة للمھندس ب مجاني من موقع كتا

تضيف شيئاً على كتابة إال بما يشاء ويرضى عز وجل؟ بل هل يعجز تبارك شأنه           
  حكم؟معن تنظيم كلمات كتابة بنظام 

لذلك يمكننا القول بأن كل علوم الدنيا واآلخرة موجودة في هذا القرآن، وما علم              
  ! ن بحر علوم القرآنالرقميات الذي نكتشفه اليوم في كتاب اهللا إال نقطة م

وتأمل معي ضخامة هذا المعنى حول كتاب اهللا وأنه قرآن يحوي من العلوم مـا               
ولَو َأن قُرَآنًا سيرتْ ِبِه الِْجباُل َأو قُطِّعتْ ِبِه الَْأرض َأو كُلِّـم ِبـِه               (: يفوق الخيال 

  ].١٣/٣١: الرعد[) الْموتَى بْل ِللَِّه الَْأمر جِميعا

هل يوجد كتاب واحد في العالم يقرأ على سبعة أو عشرة أوجه؟            : ويبقى السؤال 
  !إن تعدد قراءات القرآن هو معجزة بحد ذاته

  ُأم الكتاب

في هـذا   . ال تقتصر معجزة السبع المثاني على الفاتحة بل تشمل القرآن العظيم          
، ر وآيات القرآنالفصل سوف نرى الترابط المذهل لهذه السورة العظيمة مع سو       

وربما يعطينا هذا النظام المحكَم تفسيرا ومدلوالً جديدا لِسر تسمية سورة الفاتحة      
  ). أم الكتاب(بـ 

واآلن إلى عالقة عجيبة بين أعظم سورة في القرآن وهي الفاتحة، وبين سورة             
 أقسم رسول اهللا  أنها تعدل ثلث القرآن وهي سـورة اإلخـالص والمعـوذتين،              

تباط المذهل ال يقتصر على اآليات والسور بل الكلمات واألحرف نظمها اهللا            واالر
  . تعالى وأحكمها

  آخر ثالث سور في القرآن

هـذه الـسور    . ال يخفى على أحٍد منا عظَمة السور الثالث األخيرة من القـرآن           
من حيـث   ، الثالث ترتبط مع سورة الفاتحة برباط مذهل يعتمد على الرقم سبعة          

  .ياتهاآ وعدد ةررقم السو
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 ١٨٤ عبد الدائم الكحیلأسرار اإلعجاز في القرآن والسنة للمھندس ب مجاني من موقع كتا

فـرقم  ، لكل سورة من هذه السور الثالث رقم يميزها حسب تسلسلها في القرآن           
ولكل . ١١٤ورقم سورة الناس    ، ١١٣رقم سورة الفلق    ، ١١٢سورة اإلخالص   

وعدد آيات سـورة    ، ٤فعدد آيات سورة اإلخالص     ، سورة أيضا عدد آيات محدد    
  : لتدرجالحظ ا، ٦وعدد آيات سورة الناس ، ٥الفلق 

  ١١٤         ١١٣           ١١٢         رقم السورة

  ٦            ٥                ٤            عدد آياتها

العجيب فعالً أن هذه األرقام عندما تجتمع علـى تسلـسلها تـشكل عـددا مـن           
  :مضاعفات الرقم سبعة

   سورة الناس  سورة اإلخالص            سورة الفلق

  اتها         رقمها      آياتها              رقمها      آياتهارقمها     آي

٦         ١١٤               ٥        ١١٣            ٤     ١١٢  

 يقبل القسمة علـى  ٦١١٤   ٥١١٣   ٤١١٢: العدد الذي يمثل هذه األرقام هو   
  :وباالتجاهين، سبعة

٨٧٣٥٠١٦٢٠١٦ × ٧ = ٦١١٤٥١١٣٤١١٢  

٣٠٢٠٤٤٥٠٥٨٨ × ٧ = ٢١١٤٣١١٥٤١١٦  

، إذن العدد الذي يمثل رقم وآيات كل من السور الثالث يقبل القسمة على سـبعة             
ولكن الشيء المذهل جدا أن رقم وآيات كل سورة يقبل  القسمة على سبعة من                

 :اليمين إلى اليسار
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 ١٨٥ عبد الدائم الكحیلأسرار اإلعجاز في القرآن والسنة للمھندس ب مجاني من موقع كتا

  األرقام المميزة لسورة اإلخالص

  رقم السورة           عدد آياتها

٤       ←      ١١٢  

  األرقام المميزة لسورة الفلق

  رقم السورة           عدد آياتها

٥       ←        ١١٣  

  األرقام المميزة لسورة الناس

  رقم السورة           عدد آياتها

 ٦       ←       ١١٤  

وبما أن هذه السور عظيمة ومميزة في كتاب اهللا جاء النظام الرقمي لها مميـزا          
  ! األعداد من اليمين دائمابحيث نقرأ، ومذهالً

٣٠٢ × ٧ = ٢١١٤  

٤٤٥ × ٧ = ٣١١٥  

١٢ × ٧ × ٧ × ٧ = ٤١١٦  

،  الحظ أن هذه العمليات المتتالية ختمت بقسمة على سبعة لثالث مرات متتاليـة  
ليؤكد اهللا تعالى على أن هذا النظام موجود في كتابه فهل نتـذكر ونُكِْبـر هـذا                 

  القرآن ونعظِّم شأنه؟ 

هذه السور الثالث التي ارتبطت مع      ... شيء فهنالك المزيد والمزيد    هذا ليس كل  
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 ١٨٦ عبد الدائم الكحیلأسرار اإلعجاز في القرآن والسنة للمھندس ب مجاني من موقع كتا

هل نجد أثرا لهذا الرباط مع سـورة        ، بعضها برباط محكم يقوم على الرقم سبعة      
سوف نرى اآلن المعجزة الرقمية اإللهية تتجلّى بين أعظم  الفاتحة ـ أم الكتاب؟ 

ن قال عنهما المصطفى     ومعوذتي، سورة في القرآن وبين سورة تعدل ثلث القرآن       
  !بأنه لـم ير مثلُهن قَطّ

  واإلخالص والفلق والناس.. الفاتحة 

، وكذلك رقم سورة اإلخالص وآياتها    ، نكتب في جدول رقم سورة الفاتحة وآياتها      
  . ومثلها سورة الناس، لنرى النظام ذاته يتكرر دائماً، كذلك بالنسبة لسورة الفلق

بطان مع كل من سورة اإلخالص وسورة الفلق وسورة         فرقم الفاتحة وآياتها يرت   
الناس من حيث رقم كل سورة وعدد آياتها، وتبقى جميع األعداد المتشكلة مـن              

  .مضاعفات الرقم سبعة

  اإلخالص                          الفاتحة

  رقمها      آياتها               رقمها     آياتها

٤         ١١٢            ٧             ١  

العدد الذي يمثل رقم وآيات سورتي الفاتحة واإلخالص من مـضاعفات الـرقم             
  :سبعة

٥٨٧٥٣ × ٧ = ٤١١٢٧١  

            الفلـق  الفاتحة

  رقمها         آياتها          رقمها        آياتها

٥           ١١٣             ٧              ١  
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 ١٨٧ عبد الدائم الكحیلأسرار اإلعجاز في القرآن والسنة للمھندس ب مجاني من موقع كتا

  :حة والفلق من مضاعفات الرقم سبعةالعدد الذي يمثل رقم وآيات سورتي الفات

٧٣٠٥٣ × ٧ = ٥١١٣٧١  

  الفاتحة                          الناس

  رقمها      آياتها              رقمها        آياتها

٦          ١١٤                ٧            ١  

  :العدد الذي يمثل رقم وآيات سورتي الفاتحة والناس من مضاعفات الرقم سبعة

٨٧٣٥٣ × ٧ = ٦١١٤٧١  

حتى نواتج القسمة في الحاالت الثالث لو قمنا بصفّها على هذا التسلـسل نجـد               
  : شيًئا شديد اإلعجاز

 هذا العدد الذي يمثل نواتج القسمة في الحاالت         ٨٧٣٥٣  ٧٣٠٥٣  ٥٨٧٥٣ 
  !!الثالث يقبل القسمة على سبعة باالتجاهين

١٧٨٢٧٢٩١٩٤٦٠٩٧ × ٧ × ٧  = ٨٧٣٥٣ ٧٣٠٥٣ ٥٨٧٥٣  

٥١١٢١٩٢٩١٠٥٠٥٤ × ٧  = ٣٥٧٨٥ ٣٥٠٣٧ ٣٥٣٧٨  

وهنا من جديد نجد أن مجموع ناتجي القسمة هو عدد من مضاعفات الرقم سبعة    
  : أيضا

١٧٨٢٧٢٩١٩٤٦٠٩٧  

+٥١١٢١٩٢٩١٠٥٠٥٤  

=٦٨٩٤٩٢٢١٠٥١١٥١  
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 ١٨٨ عبد الدائم الكحیلأسرار اإلعجاز في القرآن والسنة للمھندس ب مجاني من موقع كتا

 =٩٨٤٩٨٨٨٧٢١٥٩٣ × ٧  

ه أليست هذه المعادالت تعبر عن أعقد مستويات الرياضيات؟ هل يمكن بعد هـذ            
  الحقائق المذهلة أن نقول إن القرآن ليس كتابا إلهيا محكما؟

  

  وأول سورة في القرآن) الم(

لنكتب سورة الفاتحة كاملة وتحت كل كلمة رقما يمثل ما تحويه هذه الكلمة مـن        
  : األلف والالم والميم

  لِّه       ربِبسِم       اِهللا      الرحمِن      الرِحيِم      الْحمد      ل

٠       ٢            ٣           ٣           ٣       ٣          ١  

  الْعلَِمين       الرحمِن      الرِحيِم       مِلِك      يوِم      الديِن

٢         ١        ٢           ٣              ٣             ٤  

    دبنَع      اكطَِإيراهِدنَا      الص      تَِعيننَس      اكو      ِإي     

٢          ٢           ٠         ٢       ٠         ٠        ٢  

لَيِهممتَ       عَأنع        طَ       الَِّذينِصر        ستَِقيمالم  

٢            ٢             ٢           ٠               ٤  

الِّينالَ        الض        و       لَيِهموِب      عغضغَيِر      الم  

٤         ٢        ٠           ٢               ٣        ٠  

  ،  عبر كلمات سورة الفاتحة)الم(إن العدد الضخم جدا والذي يمثل توزع 
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 ١٨٩ عبد الدائم الكحیلأسرار اإلعجاز في القرآن والسنة للمھندس ب مجاني من موقع كتا

 هــذا العــدد مــن ٤٢٠٢٣٠٢٢٢٠٤٢٢٠٢٠٠٢٢١٢٣٣٤٠٢٣٣٣٣١هــو 
  : فات الرقم سبعة فهو يساويمضاع

=٦٠٠٣٢٨٨٨٨٦٣١٧١٧١٤٦٠١٧٦٢٠٠٣٣٣٣٣ × ٧  

بل لو قمنا بإحصاء أحرف األلف والالم والمـيم فـي سـورة          ، ليس هذا فحسب  
 حرفًا، عدد أحـرف الالم     ٢٢عدد أحرف األلف    :  الفاتحة لوجدنا عددها بالضبط   

  : لنرتب هذه النتائج.  حرفًا١٥ حرفًا، عدد أحرف الميم ٢٢

  ف األلف     حرف الالم    حرف الميمحر

١٥              ٢٢                  ٢٢  

كيفما رتَّبناها نجد عددا ، ١٥ ـ  ٢٢ ـ  ٢٢: العجيب جدا أن هذه األعداد الثالثة
  : يقبل القسمة على سبعة

٢١٧ ٤٦ × ٧ = ١٥ ٢٢ ٢٢  

٣١٦٤٦ × ٧ = ٢٢ ١٥ ٢٢  

٣١٧٤٥ × ٧ = ٢٢ ٢٢ ١٥ 

  : هذا العدد هوكما أن مجموع أرقام 

٢ × ٧ = ١٤ = ١ + ٥ + ٢ + ٢ + ٢ + ٢  

  وآخر سورة في القرآن)  الم(

وحتـى  ، القرآن هو بناء محكم ومتماسك من السور واآليات والكلمات واألحرف         
فهو كتاب  ، وهذا ما نجده في كتاب اهللا     ، يكون البناء قويا يجب يرتبط أوله بآخره      

  .محكَم بل شديد اإلحكام
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 ١٩٠ عبد الدائم الكحیلأسرار اإلعجاز في القرآن والسنة للمھندس ب مجاني من موقع كتا

واآلن لنذهب إلى آخر   ،  في أول سورة من كتاب اهللا      )الم(م المذهل لـ    رأينا النظا 
 .سورة من القرآن لنرى النظام يتكرر

ونكتب تحت كل كلمة رقما يمثل ، لنكتب آخر سورة في القرآن وهي سورة الناس
  : ما تحويه هذه الكلمة من األلف والالم والميم

     مِلِك     النَّاِس      ِإلَِه      النَّاِسقُْل     َأعوذُ     ِبرب     النَّاِس   

٣        ٢        ٣        ٢         ٣        ٠        ١      ١  

ِوسسواِس      الْخَنَّاِس       الَِّذي      يوسالْو      ِمن       شَر  

٠          ٢            ٣              ٣        ٠        ١  

         صدوِر      النَّاِس        ِمن      الِْجنَِّة      و     النَّاِسِفي

٣      ٠        ٢        ١          ٣          ٠          ٠  

  :  في السورة من مضاعفات السبعة وهو)الم(العدد الذي يمثل 

  

  :  وهذا العدد يساوي٣٠٢١٣٠٠٠٢٣٣٠١٣٢٣٢٣٠١١

 =٤٣١٦١٤٢٨٩٠٤٣٠٤٦١٧٥٧٣ × ٧  

  :في هذه السورة أمران

  : آيات٣استعاذة باهللا وصفاته  

  ) ِإلَِه النَّاِس* مِلِك النَّاِس  *قُْل َأعوذُ ِبرب النَّاِس  (

  :  آيات٣استعاذة من الشيطان وصفاته 
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 ١٩١ عبد الدائم الكحیلأسرار اإلعجاز في القرآن والسنة للمھندس ب مجاني من موقع كتا

 نَّـةِ  ِمن الْجِ  * الَِّذي يوسِوس ِفي صدوِر النَّاِس         *ِمن شَر الْوسواِس الْخَنَّاِس       (
  )والنَّاِس

اآليات الثالث األولى التي تتضمن االستعاذة باهللا تعالى تحتوي على نظام محكَـم         
  :  نكتب هذه اآليات وتحت كل كلمة ما تحويه من األلف والالم والميم،)الم(لـ 

  اِسقُْل     َأعوذُ     ِبرب     النَّاِس      مِلِك     النَّاِس      ِإلَِه      النَّ

٣        ٢        ٣        ٢         ٣        ٠        ١      ١  

  :  من مضاعفات الرقم سبعة٣٢٣٢٣٠١١وهنا نجد العدد 

٤٦١٧٥٧٣ × ٧  =  ٣٢٣٢٣٠١١  

عدد أحـرف    ، ٨والعجيب في هذه اآليات الثالث أن عدد أحرف األلف فيها هو            
نجد عددا يقبل القسمة على     بصفّ هذه األرقام     ، ١عدد أحرف  الميم      ، ٦الالم  

  !سبعة باالتجاهين

  حرف األلف     حرف الالم    حرف الميم

١               ٦                 ٨  

٢٤ × ٧ = ١٦٨  

١٢٣ × ٧ = ٨٦١  

 :ومجموع الناتجين يعطي عدداً من مضاعفات الرقم سبعة أيضاً

     فتأمل عظَمة القرآن؟٣ × ٧ × ٧ = ١٢٣ + ٢٤

  :اآليات الثالث األخيرة من هذه السورة، لنتأملولكن ماذا عن 
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 ١٩٢ عبد الدائم الكحیلأسرار اإلعجاز في القرآن والسنة للمھندس ب مجاني من موقع كتا

ِوسسواِس      الْخَنَّاِس       الَِّذي      يوسالْو      ِمن       شَر  

٠          ٢            ٣              ٣        ٠        ١  

    الِْجنَِّة      و      وِر      النَّاِس        ِمندالنَّاِسِفي       ص   

٣      ٠        ٢        ١          ٣          ٠          ٠  

  :  في هذه اآليات يقبل القسمة على سبعة مرتين)الم(العدد الذي يمثل توزع 

٦١٦٥٩١٨٤١٤٩ ×  ٧ × ٧ = ٣٠٢١٣٠٠٠٢٣٣٠١  

بأنه عز وجّل هـو     ، أليس هذا النظام المحكم رسالة من اهللا تعالى لجميع البشر         
ورتَّبها بشكل ال يمكـن لبـشٍر أن         الحروف ووضع فيه هذه  ، أنزل القرآن   الذي  

   يأتي بمثله؟

ولو سرنا عبر سور القرآن لرأينا عجائب ال تنقضي للسور التي بدأت بـأحرف              
يمثل معجزة بحد ذاته، بل كل       كل حرف من كتاب اهللا    : وال نبالغ إذا قلنا   ، مميزة  

  !حرف من كتاب اهللا يحتاج لبحث مستقل

  وآيـة السـبع المثـاني)  الـر(

هي خطاب اهللا   ، اآلية الوحيدة في القرآن التي أشارت إلى عظَمة سورة الفاتحة         
: الحجـر [) ولَقَد آتَينَاك سبعاً مـن الْمثَـاِني والْقُـرآن الْعِظـيم    (: تعالى لرسوله 

الفاتحة ارتباطًـا   لقد رتَّب اهللا تعالى هذه اآلية بشكل يرتبط مع سورة           ]. ١٥/٨٧
  . وثيقًا ويبقى أساس هذا الرباط هو الرقم سبعة دائماً

وفي هذه الكلمات القليلة سوف نكتشف معجزة كبرى ال يمكن لبـشر أن يـأتي               
بمثلها، ولغة الرقم هي خير لغة إلثبات هذه المعجزة، اآلية تتحدث عـن الـسبع     
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 ١٩٣ عبد الدائم الكحیلأسرار اإلعجاز في القرآن والسنة للمھندس ب مجاني من موقع كتا

لقرآن بنظام سـباعي    المثاني وهي فاتحة الكتاب وجاءت حروفها وموقعها في ا        
  .عجيب ومتوافق مع سورة الفاتحة

  موقع اآلية

  :٨٧ وهي سورة الِحجر، واآلية رقم ١٥هذه اآلية تقع في السورة رقم 

  رقم السورة        رقم اآلية

٨٧                  ١٥  

  :  وبصفّ هذين العددين نجد عددا من مضاعفات الرقم سبعة

١٢٤٥ × ٧ = ٨٧ ١٥  

  .م السورة مع رقم اآلية بشكل يقوم على الرقم سبعةإذن يرتبط رق

  

  رقم اآلية وكلماتها

 والعجيب أننا نجد ارتباطاً سباعياً لهذين الرقمين        ٩ وعدد كلماتها    ٨٧رقم اآلية   
  :كما يلي

  رقم اآلية         عدد كلماتها

٩              ٨٧  

  : السبعة من مضاعفات ٩٨٧ العدد الذي يمثل رقم اآلية وعدد كلماتها 

١٤١ × ٧ = ٩ ٨٧  
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 ١٩٤ عبد الدائم الكحیلأسرار اإلعجاز في القرآن والسنة للمھندس ب مجاني من موقع كتا

  رقم اآلية وكلماتها وحروفها

 وترتبط هذه األرقـام     ٣٥ وعدد حروفها    ٩ وعدد كلماتها    ٨٧رقم هذه اآلية هو     
  :مع الرقم سبعة كما يلي

  رقم اآلية    عدد كلماتها    عدد حروفها

٣٥              ٩          ٨٧  

 مـن  ٣٥ ٩ ٨٧:  عـددا هـو   عندما نصفّ هذه األعداد وفق هذا التسلسل نجد   
  : مضاعفات الرقم سبعة هو ومقلوبه

٥١٤١ × ٧ = ٣٥٩٨٧  

١١٢٧٩ × ٧ = ٧٨٩٥٣  

إن هذه النتيجة الرقمية تؤكد ارتباط رقم اآلية مع عدد كلماتها وعـدد حروفهـا            
  .برباط يقوم على الرقم سبعة

  كلمات سورة الفاتحة مع كلمات اآلية 

  :، لننظر٩ كلمات اآلية  وعدد٣١عدد كلمات سورة الفاتحة هو 

  كلمات سورة السبع المثاني     كلمات آية السبع المثاني

٩                             ٣١  

وهذا ،  من مضاعفات الرقم سبعة مرتين     ٩ ٣١ بصفّ هذين العددين نجد العدد      
 وبما يتوافق ٧×٧يؤكد ارتباط سورة الفاتحة بكاملها مع هذه اآلية برباط أساسه 

  !م السورة وهو السبع المثانيمع اس

١٩ × ٧ ×٧ = ٩٣١  
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 ١٩٥ عبد الدائم الكحیلأسرار اإلعجاز في القرآن والسنة للمھندس ب مجاني من موقع كتا

  ارتباط السورتين

سورة الحجر كلها التي وردت فيها آية السبع المثاني ترتبط مع سورة الفاتحـة              
سورة الحجـر   ،  وعدد آياتها سبعة   ١فسورة الفاتحة رقمها    : برباط مذهل أيضا  

  :٩٩ وعدد آياتها ١٥رقمها 

   الحجرسورة الفاتحة               سورة

  رقمها   آياتها             رقمها   آياتها

٩٩     ١٥                  ٧      ١  

 من مضاعفات الرقم سبعة     ٩٩١٥ ٧١:  بصفّ هذه األرقام نجد عددا جديدا هو      
  : كما يلي

١٤١٦٥٣ × ٧ = ٩٩١٥٧١  

  تكرار مذهل للحروف المميزة

نجد في مقـدمتها األحـرف      هذه اآلية وضعها اهللا تعالى في سورة الحجر التي          
 فهل من نظام محكم لهذه األحرف في هذه اآلية؟ لنكتب اآلية كمـا             )الر(المميزة  

كُتبت في القرآن وتحت كل كلمة رقما يمثل ما تحويه هذه الكلمة من األلف والالم 
  : والراء

  رآن    الْعِظيمو   لَقَد    آتَينَك     سبعاً    من     الْمثَاِني    و    الْقُ

٢      ٤     ٠      ٣       ٠       ١     ١      ١  ٠  

  :  في اآلية من مضاعفات الرقم سبعة)الر(إن العدد الذي يمثل توزع 

٣٤٣٢٨٧٣٠ × ٧ = ٢٤٠٣٠١١١٠  

http://www.kaheel7.com


 www.kaheel7.com   -------------- ------- -------- ------- --- ----------- ------- - موسوعة اإلعجاز الرقمي 

 ١٩٦ عبد الدائم الكحیلأسرار اإلعجاز في القرآن والسنة للمھندس ب مجاني من موقع كتا

  : ولو أحصينا عدد أحرف األلف والالم والراء في هذه اآلية لوجدنا

  رف الراءحرف األلف      حرف الالم       ح

١                  ٤                    ٧  

 من مضاعفات الرقم سـبعة      ١٤٧ في اآلية هو     )الر(إن العدد الذي يمثل تكرار      
  : مرتين، وتذكّر بأن اآلية تتحدث عن السبع المثاني

٣ ×  ٧ × ٧ =١٤٧  

لف المذهل والعجيب فعالً أننا نجد التوافق ذاته في سورة الفاتحة، فعدد أحرف األ   
  : والالم والراء في الفاتحة هو

  

  حرف األلف      حرف الالم       حرف الراء

٨                ٢٢                   ٢٢  

 من ٨٢٢٢٢:  في كامل سورة الفاتحة هو     )الر(وهنا نجد العدد الذي يمثل تكرار       
  : مضاعفات الرقم سبعة لمرتين أيضا

١٦٧٨ × ٧ × ٧ = ٨٢٢٢٢  

تكرار األلف والالم والراء في اآلية التي تتحدث عن سـورة           ! عظيمسبحان اهللا ال  
وتكرار األحرف ذاتها في سورة الفاتحة يقبـل        ، ٧×٧الفاتحة يقبل القسمة على     

  أليس هذا عجيبا؟..  أيضا٧×٧القسمة على 

  األحـرف الممـيزة وآيـة السبـع المثـاني

اآلية من األحرف المميـزة   حتى عندما نُخِرج ما تحويه كل كلمة من كلمات هذه           
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 ١٩٧ عبد الدائم الكحیلأسرار اإلعجاز في القرآن والسنة للمھندس ب مجاني من موقع كتا

لنكتب اآلية وتحت كل كلمة رقما يمثـل       ، نجد نظاما سباعيا مذهال   ، األربعة عشر 
 : ما يحتويه من أحرف مميزة

  

ِظيمالْع    آنالْقُر    ثَاِني    والْم     نعاً    مبس     نَكآتَي    لَقَد   و  

٥        ٦      ٠     ٦       ٢       ٣       ٤     ٢    ٠  

  :٧إن العدد الذي يمثل توزع األحرف المميزة في اآلية يقبل القسمة على 

٨٠٠٨٩٠٦٠ ×  ٧  =  ٥٦٠٦٢٣٤٢٠ 

وعدد الكلمـات  ، ٤ × ٧=  حرفاً ٢٨إن عدد األحرف المميزة في هذه اآلية هو        
 ٣٥وال ننسى أن عدد أحرف اآلية هـو         . التي فيها هذه األحرف هو سبعة أيضا      

  .٥ × ٧= رفًا ح

  إعجاز في مقاطع اآلية

  :هذه اآلية تتركب من ثالثة مقاطع  كما يلي

ِظيمالْع آنالْقُرثَاِني    والْم نعاً مبس    نَكآتَي لَقَد و  

  .والعجيب أننا نجد في كل مقطع نظاماً يتكرر للرقم سبعة

  المقطع األول 

  : كلمة من الحروف المميزةنكتب المقطع األول ونُخرج ما تحويه كل 

نَكآتَي    لَقَد   و  

٤       ٢    ٠  
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 ١٩٨ عبد الدائم الكحیلأسرار اإلعجاز في القرآن والسنة للمھندس ب مجاني من موقع كتا

  ٦٠ × ٧ = ٤٢٠:      من مضاعفات السبعة٤٢٠إن العدد 

  المقطع الثاني

نكرر هذه العملية مع المقطع الثاني بكتابته وإخراج الحروف المميزة مـن كـل              
  :كلمة

  سبعاً    من    الْمثَاِني

٦       ٢       ٣  

٨٩ × ٧ = ٦٢٣  

  المقطع الثالث

ويبقى القانون مستمراً ليشمل المقطع الثالث، نكتب المقطع األخير مـن اآليـة             
  : وتحت كل كلمة ما تحويه من الحروف المميزة

ِظيمالْع     آنالْقُر      و  

٥           ٦       ٠  

  :  من مضاعفات السبعة٥٦٠العدد 

٨٠ × ٧ = ٥٦٠  

  حروف كل مقطع

  : نكتب حروف كل مقطع نجد عدداً من مضاعفات السبعةعندما 

ِظيمالْع آنالْقُرثَاِني       والْم نعاً مبس        نَكآتَي لَقَد و  

١٣                     ١٣                 ٩  
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 ١٩٩ عبد الدائم الكحیلأسرار اإلعجاز في القرآن والسنة للمھندس ب مجاني من موقع كتا

  :  من مضاعفات السبعة١٣١٣٩إن العدد الذي يمثل حروف المقاطع الثالثة هو 

١٨٧٧ × ٧ = ١٣١٣٩  

  الحروف المميزة في كل مقطع

هذا النظام يبقى قائماً عندما نحصي الحروف المميزة لكل مقطع، نكتب المقاطع             
  :الثالث وتحت كل مقطع ما يحويه من الحروف المميزة

ِظيمالْع آنالْقُرثَاِني      والْم نعاً مبس      نَكآتَي لَقَد و  

١١                  ١١                 ٦  

  :  من مضاعفات السبعة١١ ١١ ٦إن العدد 

١٥٨٨ × ٧ = ١١١١٦  

  حروف السبع المثاني

 مـن   كلمةحويه كل   كلمات اآلية وقمنا بإخراج ما ت     النتيجة المذهلة أننا إذا كتبنا      
حروف السبع المثاني، إن عبارة السبع المثاني تتركب من سبعة أحرف مميـزة             

 هذه الحروف التسعة تتكرر فـي  ،)ب ث (فين هما    وحر )ا ل س ع م ن ي      (: هي
  :٧×٧مقاطع اآلية بنظام يقوم على الرقم 

  

 و  لَقَد   نَكعاً    آتَيبس  نم  ثَاِني   والْم   آنالْقُر   ِظيمالْع   

٥      ٤       ٠     ٧    ٢      ٤      ٣    ١   ٠  

  :بعة مرتين كما يلي من مضاعفات الرقم س٤٥٠٧٢٤٣١٠إن العدد 
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 ٢٠٠ عبد الدائم الكحیلأسرار اإلعجاز في القرآن والسنة للمھندس ب مجاني من موقع كتا

١١٠٣٥١٩٠ × ٧ × ٧=  ٤٥٠٧٢٤٣١٠  

أي أن حروف عبارة السبع المثاني توزعت في اآلية التي تحدثت عـن الـسبع               
  أليس هذا إعجازاً واضحاً؟ ! المثاني بنظام يقوم على سبعة في سبعة

  )القرآن العظيم(حروف 

م لنكتـب هـذه     تتكرر حروف اآلية بنظام أيضاً، فاآلية تتحدث عن القرآن العظي         
العبارة وتحت كل حرف مقدار تكراره في اآلية ذاتها، فمثالً حرف األلف تكرر في 

 مرات وحرف القاف تكرر في اآلية  مـرة  ٤اآلية سبع مرات وحرف الالم تكرر  
  : واحدة وهكذا

  ا      لـــقــر    آ    ن     ا    لــعــظــيــم

٣     ٣   ١      ٢     ٤   ٧     ٤   ٧    ١     ٢       ٤   ٧  

 مـن   ٣٣١٢٤٧٤٧١٢٤٧: إن العدد الذي يمثل تكرار حروف هذه العبارة هـو         
  :مضاعفات السبعة

٤٧٣٢١٠٦٧٣٢١ × ٧ =  ٣٣١٢٤٧٤٧١٢٤٧  

  : والعجيب أن كل كلمة من هاتين الكلمتين يتكرر فيها النظام ذاته، لنرى ذلك

  ا    لــقــر    آ    ن

٤   ٧    ١    ٢    ٤  ٧  

 من مضاعفات   ٤٧١٢٤٧لعدد الذي يمثل تكرار حروف القرآن في اآلية هو          إن ا 
  :السبعة

٦٧٣٢١ × ٧ = ٤٧١٢٤٧  
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 ٢٠١ عبد الدائم الكحیلأسرار اإلعجاز في القرآن والسنة للمھندس ب مجاني من موقع كتا

 بعـدد سـنوات     ٢٣إذن تتكرر حروف القرآن في اآلية بنظام يعتمد على الرقم           
  :نطبق هذه القاعدة على كلمة العظيم فنجد! نزول القرآن

  ا    لــعـظــيــم

٣    ٣     ١  ٢    ٤  ٧  

  :  من مضاعفات السبعة٣٣١٢٤٧عدد إن ال

٤٧٣٢١ × ٧ = ٣٣١٢٤٧  

إن هذه الحقائق تدل داللة قاطعة على وجود نظام محكَم لكل كلمة وكل حرف من            
  . حروف القرآن الكريم

،  موجودة كلُّها في سورة الفاتحة١٤وتجدر اإلشارة إلى أن األحرف المميزة الـ 
فهـل  !!  أيـضا  ١٧×٧أي  ، رفًا ح ١١٩وهذه األحرف تتكرر في السورة لتشكل       

ندرك بعد هذه الحقائق عن الرقم سبعة في سورة الفاتحة سر تسميتها بالـسبع              
  المثاني؟

  لماذا هذه النهايات؟

، هكذا أسرار القرآن ال تنتهي، وفي هذا الفصل سر ينكشف أمامنـا ألول مـرة           
، ط ارتباطًا مذهالً نهايات اآليات ترتب! ليفسر لنا سبب انتهاء كل آية بكلمة معينة    
نظام عجيب  ، إنه نظام نهايات اآليات   : ويبقى الرقم سبعة هو أساس هذا الترابط      

  .اليمكن لبشٍر أن يأتي بمثله

  إعجـاز فواصـل الفـاتحة

، كل آية خُتمت بكلمة محددة فيكون لدينا سبع كلمات   ، سورة الفاتحة سبعة آيات   
  فهل من نظام خاص بهذه الكلمات؟
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 ٢٠٢ عبد الدائم الكحیلأسرار اإلعجاز في القرآن والسنة للمھندس ب مجاني من موقع كتا

وتحت كل كلمة عدد حروفها ، الكلمات السبع والتي تفصل بين اآليات لنكتب هذه 
  : كما رسمت في القرآن الكريم

الِّينالض   تَِقيمسالْم   تَِعينيِن   نَسِحيِم   الدالر   لَِمينِحيِم    الْعالر  

٧        ٨          ٦         ٥       ٦          ٧           ٦  

عدد مكون من ،  ٧٨٦٥٦٧٦: دد الذي يمثل أحرف هذه الكلمات السبع هوإن الع
  : وينقسم على سبعة، سبع مراتب

١١٢٣٦٦٨× ٧= ٧٨٦٥٦٧٦  

  : والناتج أيضا يقبل القسمة على سبعة

١٦٠٥٢٤ × ٧ = ١١٢٣٦٦٨  

  : والناتج أيضا يقبل القسمة على سبعة

٢٢٩٣٢ × ٧=  ١٦٠٥٢٤  

  : والناتج يقبل القسمة على سبعة كذلك

٣٢٧٦ × ٧ = ٢٢٩٣٢  

  : والناتج يقبل القسمة على سبعة لمرة الخامسة

٤٦٨×  ٧=٣٢٧٦  

. والناتج دائما هو عدد صـحيح     ، نحن إذاً أمام خمس عمليات قسمة على سبعة       
؟ هذا العدد له خمس مركبـات أوليـة فهـو    ٤٦٨ولكن ماذا عن الناتج النهائي   

  : يساوي
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 ٢٠٣ عبد الدائم الكحیلأسرار اإلعجاز في القرآن والسنة للمھندس ب مجاني من موقع كتا

١٣ × ٣ × ٣ ×٢ × ٢= ٤٦٨  

 ٧خمسة عندما نقوم بصفِّها نجد عـددا مـن مـضاعفات الـرقم       هذه األعداد ال  
  : ٢×٧=١٤ومجموع أرقامه 

١٩٠٤٦ × ٧= ١٣٣٣٢٢  

  !!            حتى ناتج القسمة على سبعة جاء بنظام يقوم على الرقم سبعة

  : يمكن إعادة كتابة العدد الذي يمثل فواصل سورة الفاتحة على الشكل اآلتي

١٣ × ٣ × ٣ × ٢ × ٢ × ٧  ×٧ × ٧ × ٧ × ٧= ٧٨٦٥٦٧٦  

  : هو سبعة في سبعة١٣٣٣٢٢٧٧٧٧٧والعجيب أن مجموع أرقام العدد 

٧ × ٧= ٤٩= ١+٣+٣+٣+٢+٢+٧+٧+٧+٧+٧  

١٩٠٤٦١١١١١ × ٧= ١٣٣٣٢٢٧٧٧٧٧  

والذي يمثل فواصل الفاتحة يقبل القسمة على ، إذن العدد المكون من سبع مراتب
نصفّها نجد  عددا يقبل القسمة   وحتى مركباته العشرة عندما     ، سبعة خمس مرات  

هل جاءت هذه النتيجة المذهلة عن طريق       !!! ٧×٧على سبعة ومجموع أرقامه     
  المصادفة؟ 

  ؟. . . هـل من مزيـد 

أن عجائبـه ال    ، كما قلنا القاعدة التي يجب علينا تذكرها دائما أثناء تدبر القرآن          
لمـذهل لنهايـات سـورة      رأينا في الفقرة السابقة النظام ا     . تنقضي مهما بحثنا  

منها ما تكـرر    ، لكل كلمة منها عدد من األحرف     ، وهذه الكلمات السبع  ، الفاتحة
  فهل من معجزة في نظام التكرار هذا؟، ومنها ما لـم يتكرر
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 ٢٠٤ عبد الدائم الكحیلأسرار اإلعجاز في القرآن والسنة للمھندس ب مجاني من موقع كتا

لنكتب فواصل سور الفاتحة وتحت كل كلمة رقما يمثـل عـدد األحـرف غيـر                
  : ةالمكررة، أي األحرف األبجدية التي تركبت منها كل كلم

الِّينالض   تَِقيمسالْم   تَِعينيِن   نَسِحيِم   الدالر   لَِمينِحيِم    الْعالر  

٥         ٧             ٥       ٥       ٦         ٦              ٦  

من جديد نجد العدد الذي يمثل أحرف فواصل الفاتحة عدا المكـرر منهـا هـو                 
  : ل القسمة على سبعة باالتجاهين هذا العدد يقب٥٧٥٥٦٦٦

٨٢٢٢٣٨ × ٧ = ٥٧٥٥٦٦٦  

٩٥٢٢٢٥ × ٧ = ٦٦٦٥٥٧٥  

وبالنتيجة نجد أن األحرف المكررة في كل كلمة من هذه الكلمات الـسبع تـشكل     
  :  النظام الرقمي ذاته

  ينالرِحيِم    الْعلَِمين   الرِحيِم   الديِن   نَستَِعين   الْمستَِقيم   الضالِّ

٢          ١          ١       ٠        ٠         ١           ٠  

  :  ليقبل القسمة على سبعة من جديد٢١١٠٠١٠يظهر العدد 

٣٠١٤٣٠ × ٧ = ٢١١٠٠١٠  

، من هذه الحقائق الرقمية ربما ندرك الحكمة من كتابة كلمات القرآن بهذا الشكل          
لف ولو كتبت باأللف الختل هذا البناء  كتبت في القرآن من دون أ)العلَِمين(فكلمة 
  !وهذا يعني أن جميع األرقام ستختلف! المحكم

حرف واحد لو تغَّير سيؤدي إلى خلل كبير فـي          ، فانظر إلى هذا اإلعجاز الرباني    
فكيف لو تغير القرآن كله؟ فهل يبقى من هذا النظام شيء؟ لذلك يمكـن              ، النظام
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 ٢٠٥ عبد الدائم الكحیلأسرار اإلعجاز في القرآن والسنة للمھندس ب مجاني من موقع كتا

فلو أصاب هـذا الكتـاب أي     ، ظ اهللا بها كتابه   إن لغة األرقام هي التي حفِ     : القول
  . تحريف النهار البناء الرقمي القرآني

  !في كل حرف معجزة 

فسورة الفاتحة تركبت أساسا مـن      ، سوف نرى األبجدية العجيبة لسورة الفاتحة     
هذه األحرف تتكرر في سورة الفاتحـة بنظـام محكَـم         ، ٣×٧ حرفًا أبجديا    ٢١

وهذا يثبت بما . سبعة هو أساس هذه األنظمة الرقمية المذهلةويبقى الرقم . أيضا
، ال يقبل الشك أنه لو تغير حرف واحد من القرآن النهارت هذه األنظمة تمامـا              

  .ولكن اهللا هو الذي حفظ القرآن وحفظ هذه األنظمة الرقمية

  أبجـديـة عجـيـبة

رف تكراره في   لنكتب األحرف التي تركبت منها سورة الفاتحة وإلى جانب كل ح          
  : هذه السورة حسب األكثر تكرارا

  . مرة٢٢تكرر في سورة الفاتحة :  ـ حرف األلف١

  . مرة٢٢تكرر في سورة الفاتحة  :  ـ حرف الالم٢

  . مرة١٥تكرر في سورة الفاتحة :  ـ حرف الميم٣

  . مرة١٤تكرر في سورة الفاتحة  :  ـ حرف الياء٤

  . مرة١١حة  تكرر في سورة الفات:  ـ حرف النون٥

  . مرات٨تكرر في سورة الفاتحة  :  ـ حرف الراء٦

  . مرات٦تكرر في سورة الفاتحة :  ـ حرف العين٧

  . مرات٥تكرر في سورة الفاتحة  :  ـ حرف الهاء٨

http://www.kaheel7.com


 www.kaheel7.com   -------------- ------- -------- ------- --- ----------- ------- - موسوعة اإلعجاز الرقمي 

 ٢٠٦ عبد الدائم الكحیلأسرار اإلعجاز في القرآن والسنة للمھندس ب مجاني من موقع كتا

  . مرات٥تكرر في سورة الفاتحة  :  ـ حرف الحاء٩

  . مرات٤تكرر في سورة الفاتحة  :  ـ حرف الباء١٠

  . مرات٤ر في سورة الفاتحة  تكر:  ـ حرف الدال١١

  . مرات٤تكرر في سورة الفاتحة  :  ـ حرف الواو١٢

  . مرات٣تكرر في سورة الفاتحة :  ـ حرف السين١٣

  . مرات٣تكرر في سورة الفاتحة :  ـ حرف الكاف١٤

  . مرات٣تكرر في سورة الفاتحة  :  ـ حرف التاء١٥

  . مرة٢تكرر في سورة الفاتحة :  ـ حرف الصاد١٦

  . مرة٢تكرر في سورة الفاتحة : ـ حرف الطاء ١٧

  . مرة٢تكرر في سورة الفاتحة :  ـ حرف الغين١٨

  . مرة٢تكرر في سورة الفاتحة :  ـ حرف الضاد١٩

  . مرة١تكرر في سورة الفاتحة :  ـ حرف القاف٢٠

  . مرة١تكرر في سورة الفاتحة :  ـ حرف الذال٢١

ـ        : اب نحـصل علـى عـدد هـو        وعند صفّ هذه التكرارات لحروف فاتحة الكت
 هذا العـدد الـضخم هـو مـن          ١١٢٢٢٢٣٣٣٤٤٤٥٥٦٨١١١٤١٥٢٢٢٢

أي كتاب في العالم تتكرر حروفه بهـذا        : ونطرح سؤاالً ! مضاعفات الرقم سبعة  
  الشكل الدقيق؟ 

إن العدد الضخم الذي يمثل تكرار هذه األحرف في سورة الفاتحة ينقـسم علـى               
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 ٢٠٧ عبد الدائم الكحیلأسرار اإلعجاز في القرآن والسنة للمھندس ب مجاني من موقع كتا

  : الرقم سبعة فهو يساوي

 =١٦٠٣١٧٦١٩٢٠٦٥٠٩٧٣٠٢٠٢١٧٤٦ × ٧  

بل يشمل جميع حروف سـورة   ، إذن النظام المحكم ال يقتصر على أحرف محددة       
  !الفاتحة

  الفـاتـحة والقـرآن

 ١١٤إن العدد الذي يمثل تكرار أول حرف وآخر حرف في سورة الفاتحة هـو               
فأول حرف في هذه السورة هو الباء وقد تكرر هـذا           !! بعدد سور القرآن العظيم   

 مرات، وآخر حرف في هذه السورة هو النون وقد تكـرر            ٤في السورة   الحرف  
 : مرة، أي١١في سورة الفاتحة 

  أول حرف في الفاتحة          آخر حرف في الفاتحة

١١                                 ٤  

.  عدد سور القـرآن الكـريم      ١١٤وعند صف هذين الرقمين نحصل على العدد        
 في أول حرف وآخر حرف من فاتحة الكتاب، أليـست           وكأننا نلمس القرآن كله   

  !هذه السورة هي أم القرآن؟

، ولكي نزداد يقينًا بأن تكرار األحرف في الفاتحة له نظام محكم يتعلق بـالقرآن             
 وتحت كل حرف من أحرفها رقما يمثل تكرار هذا الحـرف            ،)القرآن(نكتب كلمة   

  :في سورة الفاتحة

         ر     ا      نا       ل           قـ  

١١    ٢٢     ٨         ١         ٢٢    ٢٢  

 في سورة الفاتحة    )القرآن(إن العدد الناتج لدينا والذي يمثل تكرار أحرف كلمة          
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 ٢٠٨ عبد الدائم الكحیلأسرار اإلعجاز في القرآن والسنة للمھندس ب مجاني من موقع كتا

  :  من مضاعفات الرقم سبعة١١٢٢٨١٢٢٢٢: هو

١٦٠٤٠١٧٤٦ × ٧ = ١١ ٢٢ ٨١ ٢٢٢٢  

  : ٢٣والملفت لالنتباه أن مجموع أرقام هذا العدد هو 

٢٣ = ١ + ١ + ٢ + ٢ + ٨ + ١ + ٢ + ٢ + ٢ + ٢  

  أليست الفاتحة هي أم القرآن؟ !!  بعدد سنوات نزول القرآن

  )آمـين(كلـمة 

 وهي طلب االستجابة من اهللا تعالى بعد الـدعاء بـسورة            ،) آمين(مع أن كلمة    
ا ولكنها ترتبط ارتباطً  ، ال نجدها مكتوبة في القرآن      ، مع أن هذه الكلمة   ، الفاتحة

لنكتب هذه الكلمة وتحت كل حرف من حروفها رقما يمثل        ، وثيقًا بسورة الفاتحة    
  : تكرار هذا الحرف في سورة الفاتحة

  ا         م         ي         ن

١١      ١٤      ١٥     ٢٢  

 من مضاعفات الرقم سبعة مرتين ومن مضاعفات الـرقم          ١١١٤١٥٢٢والعدد  
٢٣ :  

٩٨٨٦ × ٢٣ × ٧ × ٧ = ١١١٤١٥٢٢  

  : هو٩٨٨٦ومجموع أرقام الناتج 

  !    بعدد كلمات سورة الفاتحة٣١= ٩+٨+٨+٦

 ، ١١ ثـم    ١٤ ثـم    ١٥ ثم   ٢٢: ونالحظ التدرج في تكرار األحرف األكثر فاألقل      
أليس هذا نظاما محكما؟ والتوافق العجيب نجده في مجموع أرقام هذا العدد الذي          
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 ٢٠٩ عبد الدائم الكحیلأسرار اإلعجاز في القرآن والسنة للمھندس ب مجاني من موقع كتا

  : ١٧ والليلة ـ الرقميرتبط بعدد الركعات المفروضة في اليوم

  !  بعدد الركعات المفروضة١٧= ١+١+١+٤+١+٥+٢+٢

  أول آيـة وآخـر آيـة من الفاتحة

وحتى يكتمل البناء المحكَم لسورة الفاتحة نجد عالقات عجيبة أساسـها الـرقم             
  : ألول آية وآخر آية من هذه السورة العظيمة، سبعة

  عدد الحروف

 ٤٣وعدد حروف آخر في الفاتحة      ،  حرفًا ١٩ عدد حروف أول آية في الفاتحة       
  : حرفًا، ويكون لدينا االرتباط التالي

  آخر آية  أول آية

٤٣  ١٩  

 مـن   ٤٣ ١٩إن العدد الذي يمثل أحرف أول آية وآخر آية من الفاتحـة هـو               
  : مضاعفات الرقم سبعة

٦١٧ × ٧ = ٤٣١٩  

  عدد الحروف األبجدية

من األحرف األبجدية أي األحـرف      كل آية من هاتين اآليتين قد تركبت من عدد          
    : غير المكررة، يتناسب مع الرقم سبعة أيضاً

  آخر آية  أول آية

١٦  ١٠  
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 ٢١٠ عبد الدائم الكحیلأسرار اإلعجاز في القرآن والسنة للمھندس ب مجاني من موقع كتا

  :  من مضاعفات الرقم سبعة١٦١٠والعدد 

   بعدد سنوات نزول القرآن٢٣ × ١٠ × ٧ = ١٦١٠

  الكلمات والحروف

 وعدد كلمات آخـر     ١٩ وعدد حروفها    ٤عدد كلمات أول آية في سورة الفاتحة        
الكلمات ترتبط مع األحرف في أول آية ، ٤٣ وحروفها ١٠ة في سورة الفاتحة آي

  : لنرى ذلك، وآخر آية بشكل ينسجم مع الرقم سبعة

  أول آية في الفاتحة                 آخر آية في الفاتحة

  كلماتها          حروفها    كلماتها             حروفها

٤٣               ١٠          ١٩                   ٤  

  : وهنا من جديد العدد المكون من سبع مراتب ويقبل القسمة على سبعة

٦١٥٧٤٢ × ٧ = ٤٣١٠١٩٤  

  أول حرف وآخر حرف من أول آية وآخر آية في سورة الفاتحة 

  : أول حرف وآخر حرف في كل آية من هاتين اآليتين يتكرر بنظام محكَم

  

  أول آية في الفاتحة

    آخر حرف أول حرف          

١٥                       ٤  

العدد الذي يمثل تكرار أول حرف وآخر حرف في اآلية األولى من سورة الفاتحة        
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 ٢١١ عبد الدائم الكحیلأسرار اإلعجاز في القرآن والسنة للمھندس ب مجاني من موقع كتا

  : من مضاعفات الرقم سبعة١٥٤هو 

٢٢ × ٧ = ١٥٤  

  آخر آية في الفاتحة

  أول حرف          آخر حرف

١١                ٢  

ي اآلية األخيـرة مـن سـورة        العدد الذي يمثل تكرار أول حرف وآخر حرف ف        
  : من مضاعفات الرقم سبعة١١٢الفاتحة هو 

١٦ × ٧ = ١١٢  

  السـبـع المـثانـي والقـرآن

 المكونة لسورة الفاتحة ترتبط ارتباطًا مذهالً بكلمـات القـرآن           ٢١األحرف الـ   
وسوف نضرب مثاالً من مقدمة سورة      ، وآياته وفق نظام يقوم على الرقم سبعة      

: البقـرة  [)ذَِلك الِْكتَاب الَ ريب ِفيِه هدى لِّلْمتَِّقـين       (: ل اهللا تعالى  البقرة حيث يقو  
لنكتب هذه اآلية ونكتب تحت كل كلمة رقما يمثل عدد أحرفها عدا حرف              ]. ٢/٢

  :  فال نحصي هذا الحرف ألنه غير موجود في سورة الفاتحة)فيه(الفاء في كلمة 

ال     ر    الِْكتَب    ذَِلكتَِّقينى    ِللْمدِفيِه    ه    بي  

٧          ٣      ٢      ٣       ٢       ٥        ٣  

  :  هو عدد مكون من سبع مراتب وينقسم على سبعة٧٣٢٣٢٥٣العدد 

١٠٤٦١٧٩ × ٧ = ٧٣٢٣٢٥٣  

ويرتبط هذا . ٤×٧=٢٨الناتج أيضا عدد مكون من سبع مراتب ومجموع أرقامه  
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 ٢١٢ عبد الدائم الكحیلأسرار اإلعجاز في القرآن والسنة للمھندس ب مجاني من موقع كتا

ومع ذلك ، فاآلية يمكن تقسيمها إلى مقطعين، للغوي ألجزاء اآليةالنظام بالمعنى ا
  : يبقى النظام الرقمي قائما، لنكتب عدد حروف كل مقطع عدا الفاء

تَِّقينى ِللْمدِفيِه           ه بيال ر الِْكتَب ذَِلك  

١٠           ١٥  

  :  من مضاعفات الرقم سبعة أيضا١٠١٥ًالعدد 

١٤٥ × ٧ = ١٠١٥  

حتى عندما نجزئ اآلية إلى ثالثة مقاطع لغويا فإن النظام الرقمي يبقى مستمرا،             
نكتب المقاطع الثالثة   ، حرف الفاء ال يحصى ألنه غير موجود في سورة الفاتحة         

  : وتحت كل مقطع عدد حروفه عدا الفاء

تَِّقينى  ِللْمدِفيِه      ه بيال ر      الِْكتَب  ذَِلك  

١٠                ٧                  ٨  

  :  من مضاعفات الرقم  سبعة باالتجاهين١٠٧٨وهنا نجد العدد 

٢٢ × ٧ × ٧ = ١٠٧٨  

١٢٤٣ × ٧ = ٨٧٠١  

وتأمل معي عمليات القسمة على سبعة باالتجاهين وبقاء النظام الرقمـي قائمـاً             
أن اهللا تعالى على الرغم من تجزئة اآلية إلى مقاطع حسب المعنى اللغوي لها، وك

  . يؤكد لكل مشكك في هذا القرآن بأننا كيفما درسنا آيات القرآن نجده محكماً

، وهكذا لو سرنا عبر آيات القرآن لوجدنا نظاما متكامالً يقوم على هذه الحروف            
وهو ارتباطها الوثيق مع    ، وهذا النظام يكشف لنا سر تسمية الفاتحة بأم القرآن          
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 ٢١٣ عبد الدائم الكحیلأسرار اإلعجاز في القرآن والسنة للمھندس ب مجاني من موقع كتا

  .لى أعلمواهللا تعا، القرآن كله

  آيـة ـ كلمـة ـ حـرف: ارتباط

، من عجائب سورة الفاتحة ارتباط رقم اآلية بعدد كلمات هذه اآلية وعدد حروفها        
األول يمثل رقم اآلية، والثاني يمثل عدد       :  أرقام ٣نعبر عن كل آية بـ      : كما يلي 

  : كلمات اآلية، والثالث يمثل عدد حروفها

  

  رِحيِم ِبسِم اللَِّه الرحمِن ال

١٩      ٤     ١  

 لَِمينالْع بِللَِّه ر دمالْح  

١٧       ٤    ٢  

  الرحمِن الرِحيِم 

١٢     ٢    ٣  

  مِلِك يوِم الديِن 

١١    ٣    ٤  

 تَِعيننَس اكِإيو دبنَع اكِإي  

١٩       ٥     ٥  

 تَِقيمسطَ الْمرِدنَا الصاه  

١٨       ٣     ٦  
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 ٢١٤ عبد الدائم الكحیلأسرار اإلعجاز في القرآن والسنة للمھندس ب مجاني من موقع كتا

 الِّينال الضو ِهملَيوِب عغْضِر الْمغَي ِهملَيتَ عمَأنْع طَ الَِّذينِصر  

٤٣          ١٠              ٧  

 ١٩٤١: عندما نقرأ هذا العدد بشكل كامل نجده من مـضاعفات الـرقم سـبعة             
  :  وهو يساوي٤٣١٠٧  ١٨٣٦ ١٩٥٥ ١١٣٤ ١٢٢٣ ١٧٤٢

 =٦١٥٨١٦٩٠٨٨٥٠٧٣٠٤٨٧٤٦١٦٧٧٤٥٦٣ × ٧  

ثم إن هذه النتائج الرقمية لو كانت عن طريق المصادفة، لما رأينا هذا اإلحكـام               
المعجز، وقد حاولتُ جاهداً الحصول على أي نظام في مقاطع من الشعر واألدب             

فقد تجد أن مقطعاً من قصيدة يقبل القـسمة علـى           . ولكن لـم أحصل على ذلك    
مقطع ذاته عملية قسمة ثانية على سبعة، ولكن        سبعة بالمصادفة، وقد تجد في ال     

الثالثة تكاد تكون مستحيلة، وهيهات أن تحصل على عشر عمليات قسمة علـى             
  .سبعة مثالً

فكيف إذا علمنا أنه في سورة الفاتحة التي ال تتجـاوز الثالثـة أسـطر مئـات                 
مـن  : العمليات الرياضية، وجميعها جاءت منضبطة مع الرقم سبعة، والـسؤال         

  لذي ضبط هذه األرقام جميعاً؟ا

  عظَـمة فاتحـة الكتـاب

تتعدد طرق العد   ، تتجلّى عظمة هذه السورة أنك كيفما نظرت إليها تجدها محكمة         
ليشهد على أن كل حرف في القرآن هو مـن          ، واإلحصاء ويستمر النظام المحكم   

يستطيع البشر هل : ونطرح سؤاالً على كل من يشك بالقرآن     ، اهللا سبحانه وتعالى  
  !  كلمة مثل الفاتحة؟ قطعا ال يستطيعون٣١أن يأتوا بـ

   كلمـة٣١لمـاذا 

هذه األعداد األوليـة عنـد      ، ٣١ وآياتها سبعة وكلماتها     ١سورة الفاتحة رقمها    
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 ٢١٥ عبد الدائم الكحیلأسرار اإلعجاز في القرآن والسنة للمھندس ب مجاني من موقع كتا

  :  من مضاعفات السبعة٣١ ٧ ١: صفِّها بهذا الترتيب تشكل عددا هو

٤٥٣ × ٧ = ٣١٧١  

 وينتهي عند آخر كلمـة  ١حة برقم متسلسل يبدأ بـ    ولو قمنا بترقيم كلمات الفات    
  : يتشكل لدينا عدد ضخم جدا هو، ٣١بـ 

١٧ ١٦ ١٥ ١٤ ١٣ ١٢ ١١ ١٠ ٩ ٨ ٧ ٦ ٥ ٤ ٣ ٢ ١  

٣١ ٣٠ ٢٩ ٢٨ ٢٧ ٢٦ ٢٥ ٢٤ ٢٣ ٢٢ ٢١ ٢٠ ١٩ ١٨  

واألعجب من ذلـك أن عمليـة    !! هذا العدد يقبل القسمة على سبعة وباالتجاهين      
  !!!  سبع مرات في كل اتجاهالقسمة على سبعة تنتهي

 والرقم ١٩ والرقم ٧إن األرقام األولية المفردة التي نراها تتكرر كثيرا مثل الرقم 
ولـذلك  ، وهي دليل على أن القرآن منَزل من الواحد األحـد          ... ٣١ والرقم   ٢٣

ولو أن األمر يتم    ، جاء ترتيب األحرف واآليات والسور متناسبا مع هذه األعداد          
بل لو فتشنا في أي كتاب في العالم ، ريق المصادفات لما رأينا أبحاثًا كهذه عن ط

ألن المنطق يفرض وجود منظِّم وراء      ، عن أدنى نظام ال نجده أبدا مهما حاولنا         
 تعالى الذي نظّم سورة الفاتحة وكيـف        )اهللا(واآلن سوف نتأمل كلمة     ، أي نظام 

  .جاءت حروف هذه الكلمة بنظام محكَم

  يتجـلّى في أعظـم سـورة. . . . ـه اللّ

أنزل هذه  ، إنه اهللا سبحانه وتعالى   : عظَمة سورة الفاتحة تعبر عن عظمة منَزلها      
السورة ورتَّب أحرف اسمه األعظم فيها بشكل يدل داللة قاطعة لكل ذي بـصيرة            

ونثبت هذه الحقيقة بلغـة األرقـام التـي ال       . على أن اهللا هو منَزل هذه السورة      
لنكتب سورة الفاتحة وتحت كل كلمة رقما يمثل ما تحويه . نكرها جاهل وال عالم   ي

  :هذه الكلمة من أحرف لفظ الجاللة
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 ٢١٦ عبد الدائم الكحیلأسرار اإلعجاز في القرآن والسنة للمھندس ب مجاني من موقع كتا

لَِمينالْع    بِللَِّه    ر   دمِحيِم     الْحِن    الرمحِم     اللَِّه     الرِبس  

٣       ٠       ٣       ٢          ٢         ٢        ٤         ٠  

اكِإي    و   دبنَع    اكيِن    ِإيِم    الدوِلِك     يِحيِم    مِن    الرمحالر  

٢     ٠     ٠      ٢      ٢       ٠      ١          ٢           ٢  

  ين    َأنْعمتَنَستَِعين     اهِدنَا     الصرطَ     الْمستَِقيم    ِصرطَ     الَِّذ

١         ٢        ٠            ٢          ٢         ٣          ٠  

الِّينال     الض     و     ِهملَيوِب     عغْضِر    الْمغَي     ِهملَيع  

٤        ٢     ٠      ٢           ٢          ٠         ٢  

  : فظ الجاللة عبر كلمات السورة هوإن العدد الذي يمثل توزع أحرف ل

٤٢٠٢٢٠٢١٢٠٢٢٣٠٢٠٠٢٢٠١٢٢٣٠٣٢٢٢٤٠  

ولكن المذهل حقًا أن عدد أحرف لفظ الجاللة        . هذا العدد يقبل القسمة على سبعة     
  :مجموع هذه األحرف هو، ٥=هـ ،   ٢٢=ل ،   ٢٢=أ : في سورة الفاتحة

  أليس هذا عجيبا؟: ٧×٧ حرفًا أي ٤٩=٥+٢٢+٢٢

عجاز القرآني أن هذا النظام المحكم ألحرف لفظ الجاللة ال يقتصر           من عظَمة اإل  
  .بل يشمل القرآن العظيم، على سورة الفاتحة 

ـًا    . .ونظـام تراكـمي أيض

  : لنكتب السورة وتحت كل كلمة عدد حروفها مع الكلمة التي قبلها

  ِه    رب     الْعلَِمينِبسِم    اللَِّه    الرحمِن    الرِحيِم    الْحمد   ِللَّ
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 ٢١٧ عبد الدائم الكحیلأسرار اإلعجاز في القرآن والسنة للمھندس ب مجاني من موقع كتا

٣٦      ٢٩     ٢٧     ٢٤       ١٩       ١٣       ٧       ٣  

  الرحمِن    الرِحيِم    مِلِك     يوِم    الديِن

٥٩      ٥٤      ٥١     ٤٨        ٤٢  

تَِعيننَس      اكِإي       و      دبنَع     اكِإي 

٧٨        ٧٢       ٦٨     ٦٧        ٦٣  

تَِقيمسطَ     الْمرِدنَا     الصاه 

٩٦        ٨٨       ٨٣  

ِهملَيتَ    عمَأنْع     طَ     الَِّذينِصر  

١١٤    ١٠٩     ١٠٤     ٩٩  

الِّينال       الض       و       ِهملَيوِب       عغْضِر      الْمغَي  

١٣٩      ١٣٢      ١٣٠     ١٢٩       ١٢٤     ١١٧  

  :  مرتبة٦٩إن العدد الضخم جدا الذي يمثل أحرف الفاتحة تراكميا هو 

٨٣٧٨٧٢٦٨٦٧٦٣٥٩٥٤٥١٤٨٤٢٣٦٢٩٢٧٢٤١٩١٣٧٣  

١٣٩١٣٢١٣٠١٢٩١٢٤١١٧١١٤١٠٩١٠٤٩٩٩٦٨٨  

 مع ملاحظة أن طريقة العد التراكمي  !!هذا العدد من مضاعفات الرقم سبعة     
و المستمر هي طريقة معروفة جداً في علم الرياضيات تستخدم مع           أو المتزايد أ  

األشياء المترابطة والمتماسكة، ووجود هذا النظام التراكمي لحروف القرآن يعني 
حرفاً النهـار هـذا النظـام       زاد  ولو نقص حرفاً أو     !أنه كتاب مترابط ومتماسك   
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 ٢١٨ عبد الدائم الكحیلأسرار اإلعجاز في القرآن والسنة للمھندس ب مجاني من موقع كتا

  .   بالكامل

ل كان محمد  يمتلـك حاسـبات        ه: ويجب أن نذكِّر كل من لديه شك بهذا القرآن        
  إلكترونية وبرامج متطورة لمعالجة مثل هذه األعداد الضخمة؟

  

  تتعــدد القـراءات والنـظام واحـد

، المرجع لجميع هذه الحقائق الرقمية هو القرآن الكريم برواية حفص عن عاصم           
ومع ذلك يبقى عدد آيـات سـورة        ، ولكن هنالك مصاحف ال ترقم البسملة فيها      

 فهل يبقى   .حة سبعة ألن اآلية األخيرة منها تصبح آيتين في هذه المصاحف          الفات
  النظام الرقمي قائما في هذه الحالة؟

لنكتب سورة الفاتحة عدا البسملة، ونكتب تحت كل كلمة من كلماتها ما تحويـه              
  :من حروف األلف والالم والهاء

لَِمينالْع    بِللَِّه    ر   دمالْح  

٣        ٠      ٣      ٢ 

اكِإي    و   دبنَع    اكيِن    ِإيِم    الدوِلِك     يِحيِم    مِن    الرمحالر  

٢     ٠     ٠      ٢      ٢       ٠      ١          ٢           ٢  

  ِذين    َأنْعمتَنَستَِعين     اهِدنَا     الصرطَ     الْمستَِقيم    ِصرطَ     الَّ

١         ٢        ٠            ٢          ٢         ٣            ٠  

الِّينال     الض     و     ِهملَيوِب     عغْضِر    الْمغَي     ِهملَيع  

٤        ٢     ٠      ٢           ٢          ٠         ٢  
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 ٢١٩ عبد الدائم الكحیلأسرار اإلعجاز في القرآن والسنة للمھندس ب مجاني من موقع كتا

: الجاللة في كلمات الفاتحـة عـدا البـسملة هـو          العدد الذي يمثل أحرف لفظ      
 هذا العدد يقبل القـسمة علـى        ٤٢٠٢٢٠٢١٢٠٢٢٣٠٢٠٠٢٢٠١٢٢٣٠٣٢

  :فإذا قرأنا العدد من اليسار نجد!!! الرقم سبعة باالتجاهين

  : هذا العدد يساوي٤٢٠٢٢٠٢١٢٠٢٢٣٠٢٠٠٢٢٠١٢٢٣٠٣٢

 =٦٠٠٣١٤٥٨٨٦٠٣٢٨٨٥٧٤٥٧٣١٧٥٧٦ × ٧  

  : يصبحوإذا قرأنا العدد من اليمين

  : وهذا يساوي٢٣٠٣٢٢١٠٢٢٠٠٢٠٣٢٢٠٢١٢٠٢٢٠٢٤

 =٣٢٩٠٣١٥٧٤٥٧١٧١٨٨٨٦٠١٧١٧٤٣٢ × ٧  

، والعجيب أنه في هذا التوزع ألحرف لفظ الجاللة يظهر نظام لنهايـات اآليـات    
 نكتب هذه الكلمات السبعة وتحت كل       .فنحن أمام سبع آيات كل آية انتهت بكلمة       

  ):اهللا(كلمة ما تحويه من حروف اسم 

الِّينعليهم   الض   تَِقيمسالْم   تَِعينيِن   نَسِحيِم   الدالر    لَِمينالْع  

٤         ٢         ٢         ٠        ٢          ٢          ٣  

  :  يقبل القسمة على سبعة باالتجاهين٤٢٢٠٢٢٣إن العدد 

٨٦١٢٧ × ٧ × ٧ = ٤٢٢٠٢٢٣  

٤٦٠٠٣٢ × ٧ = ٣٢٢٠٢٢٤  

هل نحن أمام مفهوم جديد لمعنى  السبع المثاني؟ وهل يمكن لنـا أن              : ءلونتسا
ندرك جزءا من سر تسمية هذه السورة بالسبع المثاني؟ ال يزال أمامنا عدد كبير             

تتعدد قراءات القرآن لحكمة عظيمـة      ، من األسرار القرآنية أيضا لـم تكتشف       
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 ٢٢٠ عبد الدائم الكحیلأسرار اإلعجاز في القرآن والسنة للمھندس ب مجاني من موقع كتا

والبد أن تكون لوجوه    . هللا تعالى ومعجزة ربما تكشفها لنا األيام القادمة إن شاء ا        
حتى طريقة رسم كلمات القرآن أيـضا       ، القراءات هذه معجزة يراها أي إنسان       

 . وغير ذلك كثير... فيها معجزة عظيمة

  يتـجلّى. . الرحـمـن 

اء قُِل ادعواْ اللّه َأِو ادعواْ الرحمـن َأياً ما تَدعواْ فَلَـه اَألسـم            (: يقول عز وجل  
وتحت كـل   ، لنكتب سورة الفاتحة عدا البسملة    ، ] ١٧/١١٠: اإلسراء [)الْحسنَى

  :)الرحمن(كلمة ما تحويه من أحرف 

لَِمينالْع    بِللَِّه    ر   دمالْح  

٥       ١     ٢      ٤  

دبنَع    اكيِن    ِإيِم    الدوِلِك     يِحيِم    مِن    الرمحالراكِإي    و     

٢    ٠    ١      ٢       ٣       ١       ٢        ٥             ٦  

  نَستَِعين     اهِدنَا     الصرطَ     الْمستَِقيم    ِصرطَ     الَِّذين    َأنْعمتَ

٣         ٣        ١        ٤               ٣         ٣            ٢  

لَيعالِّينال     الض     و     ِهملَيوِب     عغْضِر    الْمغَي     ِهم  

٥        ٢     ٠       ٢           ٣          ١          ٢  

:  فـي هـذه الـسورة هـو        )الـرحمن (إن العدد الذي يمثل توزع أحرف كلمة        
 هذا العدد يقبل القـسمة علـى        ٥٢٠٢٣١٢٣٣١٤٣٣٢٢٠١٢٣١٢٥٦٥١٢٤

  : ولمرتين، فهو يساويسبعة

 =١٠٦١٦٩٦٣٩٤١٧٠٠٤٤٩٢٣٠٨٦٨٦٧٦ × ٧ × ٧  
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 ٢٢١ عبد الدائم الكحیلأسرار اإلعجاز في القرآن والسنة للمھندس ب مجاني من موقع كتا

  :  كما يلي) الرحمن (في هذه السورة عدا البسملة تكررت أحرف كلمة

  

  ا        ل          ر         ح           م         ن

١٠      ١٢         ٣        ٦         ١٨     ١٩  

  : سبعة من مضاعفات الرقم١٠١٢٣٦١٨١٩العدد 

١٤٤٦٢٣١١٧ ×٧= ١٠١٢٣٦١٨١٩  

 

  نتائج 

بعد هذه الحقائق المبهرة عن سورة هي أعظم سورة في القرآن هل نزداد يقينًا              
وإيمانًا بصدق قول الرسول الكريم عليه صلوات اهللا وسالمه عندما قـال عـن              

 ُأم ما َأنْزَل اُهللا في التَّوراِة واإلنجيـِل مثـلَ  (: سورة الفاتحة في الحديث الصحيح 
) وهي مقْسومةٌ بيني وبين عبِدي وِلعبدي ما سـَألَ        ، وهي السبع المثاني  ، القرآِن

  ]. رواه الترمذي[

 ٣هل ندرك أن كالم اهللا أعظم وأكبر مما نتصور؟ في سورة واحدة ال تتجـاوز                
م جميعها تتناسب مـع الـرق     ، وأرقام النهاية لها    ، أسطر معجزة رقمية مذهلة     

هل يمكن للبشر ولو اجتمعوا أن يأتوا بثالثة أسطر كالفاتحة؟ فكيف لـو             ، سبعة
  فهل نتخيل مدى اإلعجاز في كتاب اهللا؟، وقفنا أمام القرآن كلِّه 

إن أي إنسان يدعي أنه يستطيع أن يأتي بمثل القرآن ال يعرف شيًئا عن عظَمـة   
 رياضيات أو ذرة أو غيرها بل إن كل من يقول إن القرآن ليس كتاب. هذا القرآن
وحجـم العلـم اإللهـي      ، لـم يدرك بعد ِثقَل كالم الحقّ عز وجـّل          ، من العلوم   

ألـيس أرقـى مـستويات      ، والذي رأيناه في هذا البحـث       . الموجود في القرآن  
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 ٢٢٢ عبد الدائم الكحیلأسرار اإلعجاز في القرآن والسنة للمھندس ب مجاني من موقع كتا

  الرياضيات؟

  ومن النتائج المهمة لهذا البحث أيضاً

الفاتحة، وارتباطهـا مـع     إثبات اإلعجاز العددي لحروف وكلمات وآيات سورة        
وإثبات عالقة هذه السورة مـع الـرقم سـبعة،          . القرآن الكريم فهي أم القرآن    

  .خصوصاً أن اسمها السبع المثاني

إذا قمنا بعد العالقات الرقمية القائمة على الرقم سبعة في هذه السورة الكريمة،             
ا مع الـرقم  سوف نجد أكثر من خمسين عالقة رقمية جاء التناسب والتوافق فيه      

سبعة، وهذا يعني أن احتمال المصادفة في هذه النتائج مجتمعة حـسب قـانون              
خمـسين  ...... واحد على سبعة في سبعة في سـبعة  : االحتماالت الرياضي هو 

مرة، وهذا يساوي أقل من واحد على مليون مليون مليون مليون مليون مليون              
  . مليون

هل يدخل في دائرة المنطـق؟      : ل للمصادفة فتأمل أيها القارئ الكريم هذا االحتما     
وهل جاءت جميع التوافقات السباعية هذه بالمصادفة؟ مع العلم أن هذا البحـث             

  !هو جزء يسير من معجزات هذه السورة

إن كل من لديه شيء من العقل والتفكير المنصف ال بد إال ويتساءل عن مصدر               
 السبع المثاني، في كتاب ُأنـزل  هذه المكررات الغزيرة مع الرقم سبعة في سورة     

قبل قرون طويلة، عندما لم يكن أحد على وجه األرض يـستطيع القيـام بهـذه                
إن الجواب المنطقي الوحيد هو أن القـرآن كتـاب          . العمليات الرياضية المعقدة  

  .  صادر من رب السماوات السبع سبحانه وتعالى

نزال في أول سورة من القرآن واآلن وبعد هذه الرحلة التي ال تكاد تنتهي وال 
لن نبتعد عن هذه السورة العظيمة وننتقل إلى السورة التالية ونبحر في ! الكريم

: أعماق اآلية األولى منها، إنها قول الحق تعالى في أول آية من سورة البقرة
في هذه الحروف الثالثة فقط سوف تتراءى لنا مالمح لبناء عددي محكم ). الـم(
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وف الثالثة وغيرها من الحروف المميزة التي جاء ذكرها في يخص هذه الحر
  . أوائل بعض سور القرآن

هل جاء العصر الذي ينكشف فيه أكثر أسرار القرآن غموضاً؟ هذه : ونتساءل
الحروف التي حيرت العلماء والباحثين، هل يمكن للغة الرقم سبعة أن تفسر لنا 

  سر وجود هذه الحروف في كتاب اهللا تعالى؟

وكأن اهللا تعالى أراد من وراء هذه الحروف أن تكون برهاناً ملموسـاً ألولئـك               
فهـل  . الملحدين ليبين لهم أن هذا النظام المحكـم وراءه مـنظِّم علـيم حكـيم              

  يستطيعون أن يأتوا بمثله؟ 

إذن يجب عليهم أن يؤمنوا بأن القرآن ليس صناعة بشرية بل كما قال عنه الحقّ 
 كَان هذَا الْقُرَآن َأن يفْتَرى ِمن دوِن اللَِّه ولَِكن تَصِديقَ الَِّذي بين             وما(: عز وجلَّ 

          الَِمينالْع بر ِفيِه ِمن بيتَفِْصيَل الِْكتَاِب لَا رِه ويدقُْل فَـْأتُوا       *ي اهافْتَر قُولُوني َأم 
    تُمتَطَعِن اسوا معادٍة ِمثِْلِه وورِبس        اِدِقينص كُنْتُم وِن اللَِّه ِإند ا    * ِمنوا ِبمْل كَذَّبب 

               فَ كَـانكَي فَانْظُر ِلِهمقَب ِمن الَِّذين كَذَّب كَذَِلك تَْأِويلُه ْأِتِهما يلَمِحيطُوا ِبِعلِْمِه وي لَم
ةُ الظَّاِلِميناِقب٣٩-١٠/٣٧: يونس [)ع.[  
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 ٢٢٤ عبد الدائم الكحیلأسرار اإلعجاز في القرآن والسنة للمھندس ب مجاني من موقع كتا

  

  

  سالمبحث الساد

  أسرار الحروف المميزة
  في القرآن الكريم

  

  

ربما يكون من أكثر األسرار القرآنية غموضاً هذه األحرف التي ميزها اهللا تعالى              
ووضعها في مقدمة ربع سور القرآن تقريباً، فهل جاء العصر الذي يمن اهللا بـه     

شف لنـا   ك ت علينا بمعرفة بعض أسرار هذه األحرف؟ وهل يمكن للغة األرقام أن          
  بعض أسرار القرآن الكريم؟

فهل تأتي لغة األرقـام     ! اهللا أعلم بمراده    : قال العلماء فيها أقواالً كثيرة أصحها     
  لتكشف بعضا من أسرار هذه األحرف؟

 الذي يمثـل  ٧في هذا البحث حقائق رقمية دامغة عن عالقة هذه األحرف بالرقم    
رقمية تعتمد علـى تـوزع      ومعجزة هذه الحروف ال   . محور إعجاز هذه الحروف   

  .وتكرار هذه الحروف في آيات وسور وكلمات القرآن الكريم
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  مقدمة

لقد شاء اهللا تعالى أن يختار لبناء كتابه العظيم عدداً من أحرف اللغـة العربيـة                 
وشاءت حكمة البارئ عز وجّل أن . ٧ حرفاً، وهذا العدد من مضاعفات الرقم ٢٨

 حرفاً ليميزها ويضعها في مقدمات بعض       ١٤ي  يختار من هذه األحرف نصفها أ     
  :هذه األحرف هي. السور

  ا   ل   م   ص   ر   ك   هـ   ي  ع  ط   س   ح   ق   ن

 هذه األحرف األربعة عشر ركّب اهللا تعالى منها أيضاً افتتاحيات للـسور، عـدد        
  . أيضاً، منها ما تكرر ومنها ما لم يتكرر١٤هذه االفتتاحيات 

ى من خالل هذه الرحلة كيف رتب اهللا تعالى تكـرار وتـوزع هـذه               وسوف نر 
وسوف تتراءى لنا مالمح لبناء عـددي  . الحروف في كلمات وآيات وسور كتابه   

  .محكم قائم على هذه الحروف

  األحرف المميزة في القرآن

  :وهذه االفتتاحيات هي على الترتيب كما يلي

  الترتيب    اسم السورة      االفتتاحية

  لبقرة           الـما ١
 آل عمران       الـم ٢
 األعراف     الـمص ٣
 يونس            الـر ٤
 هود              الـر ٥
 يوسف           الـر ٦
 الرعد           الـمر ٧
 إبراهيم          الـر ٨
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 ٢٢٦ عبد الدائم الكحیلأسرار اإلعجاز في القرآن والسنة للمھندس ب مجاني من موقع كتا

 الِحجر           الـر ٩
 مريم         كهيعص ١٠
 طه                طه ١١
 الشعراء          طسم ١٢
           طسالنمل   ١٣
 القصص         طسم ١٤
 العنكبوت       الـم ١٥
 الروم           الـم ١٦
 لقمان          الـم ١٧
 السجدة        الـم ١٨
 يس              يس ١٩
 ص              ص ٢٠
 غافر             حم ٢١
 فصلت           حم ٢٢
 الشورى    حم عسق ٢٣
 الزخرف          حم ٢٤
 الدخان          حم ٢٥
     حمالجاثية        ٢٦
 األحقاف        حم ٢٧
 ق                 ق ٢٨

 القلم          ن ٢٩

 هل توجد معجزة رياضية في هذا الترتيب المحكم؟: والسؤال اآلن

  )الـم(تسلسل السور التي بدأت بـ 

 ويالحظ أن هذه السور الست جـاء        )الـم(نالحظ أنه يوجد ست سور بدأت بـ        
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  .١٨ـ  ١٧ ـ ١٦ ـ ١٥ ـ ٢ ـ ١ :ترتيبها كما يلي

    لنرتب هذه السور الستة مع الرقم التسلـسلي لكـل     ! هذا الترتيب المحكم له سر
  :منها

  البقرة    آل عمران    العنكبوت      الروم     لقمان      السجدة

١٨         ١٧        ١٦           ١٥            ٢           ١  

 هذا العدد الضخم    ١٨١٧١٦١٥٢١: فالعدد الذي يمثل هذه األرقام التسلسلية هو      
 ، لنر   ٧ فهو من مضاعفات هذا الرقم، أي يقبل القسمة على           ٧له عالقة بالرقم    

  :ذلك

٢٥٩٥٩٤٥٠٣ × ٧ = ١٨١٧١٦١٥٢١  

  :٧والشيء العجيب أن الناتج أيضاً يقبل القسمة على 

٣٧٠٨٤٩٢٩ × ٧ = ٢٥٩٥٩٤٥٠٣  

  : مرة ثالثة، لنر٧والناتج أيضاً هنا يقبل القسمة على 

٥٢٩٧٨٤٧ × ٧ = ٣٧٠٨٤٩٢٩  

 ٤٢ عدد مكون من سبع مراتب ومجموع أرقامه         ٥٢٩٧٨٤٧وناتج القسمة هو    
  :من مضاعفات السبعة

   هو عدد هذه السور٦الرقم    ٦ × ٧ = ٤٢

إذن نحن أمام مخطط إلهي لإلعجاز الرقمي في القرآن، فكل شيء يسير بنظـام              
  .في هذا القرآن
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  السور المكية والسور المدنية

  :هذه السور الستة لدينا أربع سور نزلت بمكة وهيفي 

  العنكبوت      الروم     لقمان      السجدة

١٨          ١٧        ١٦             ١٥  

  :والعجيب أن أرقام هذه السور التسلسلية من مضاعفات السبعة

٢٥٩٥٩٤٥ × ٧ = ١٨١٧١٦١٥  

أرقامهما ونرى التناسب أيـضاً  أما السورتان الباقيتان فقد نزلتا بالمدينة، لنكتب        
  :مع الرقم سبعة

  البقرة         آل عمران

٢              ١  

  . من مضاعفات السبعة٢١وهنا نجد من جديد العدد 

 شكلت عدداً من مضاعفات السبعة      )الـم(إذن أرقام السور الستة التي بدأت بـ        
اعفات ثالث مرات، وناتج القسمة هو سبع مراتب ومجموع أرقامـه مـن مـض          

السبعة، ولو جزأنا هذه السور الستة لقسمين، ما نزل بمكة وما نـزل بالمدينـة    
  تبقى أرقام هذه السور من مضاعفات السبعة، هل هذه مصادفات أم معجزات؟

  أرقام اآليات

من عظَمة هذا النظام الرقمي أننا مهما بحثنا وكيفما بحثنا نجد األرقام محكَمـة              
 مرات، ماذا ٦تكررت في القرآن . شر عن اإلتيان بمثلهومنضبطة بشكل يعجز الب

 في القرآن، فلو قمنـا      ١ دائماً رقمها    )الـم(عن أرقام هذه اآليات؟ إننا نجد أن        
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 ٢٢٩ عبد الدائم الكحیلأسرار اإلعجاز في القرآن والسنة للمھندس ب مجاني من موقع كتا

 لحصلنا على عدد يقبل القسمة علـى       ١١١١١١: بصف أرقام هذه اآليات الستة    
  :سبعة

١٥٨٧٣ × ٧ = ١١١١١١  

  عدد آيات كل سورة

  : كل منها هوهذه السور الست عدد آيات

  البقرة    آل عمران    العنكبوت      الروم     لقمان      السجدة

٣٠           ٣٤        ٦٠          ٦٩         ٢٠٠      ٢٨٦  

: إن العدد الذي يمثل آيات هذه السور مجتمعة حسب تسلسلها في القـرآن هـو           
مة علـى    مرتبة ويقبل القس   ١٤ وهذا العدد مكون من      ٣٠٣٤٦٠٦٩٢٠٠٢٨٦

  :سبعة، لنتأكد

٤٣٣٥١٥٢٧٤٢٨٩٨ × ٧ = ٣٠٣٤٦٠٦٩٢٠٠٢٨٦  

إنها نتيجة مذهلة، ولكن األعجب أن مجموع هذه اآليات للسور الستة أيضاً هو             
  :، لنتأكد من ذلك٧عدد من مضاعفات الـ 

٦٧٩= ٣٠+٣٤+٦٠+٦٩+٢٠٠+٢٨٦  

  : أي٧ من مضاعفات الـ ٦٧٩وهذا المجموع 

٩٧× ٧ = ٦٧٩  

ش، ما هو مصدره؟ وكيف جاءت هذه النتائج؟ أليس هـو اهللا            هذا التكامل المده  
  تعالى منظِّم ومحصي هذه األرقام؟

ـ             )الــم  (ولكن هنالك المزيد، فالعدد الذي يمثل آيات السور الستة التي بدأت ب
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 ٢٣٠ عبد الدائم الكحیلأسرار اإلعجاز في القرآن والسنة للمھندس ب مجاني من موقع كتا

إن مجموع أرقام هذا العدد هـو بالتمـام    ٣٠٣٤٦٠٦٩٢٠٠٢٨٦كما رأينا هو   
  !!!والكمال سبعة في سبعة

٧× ٧ = ٤٩= ٣+٠+٣+٤+٦+٠+٦+٩+٢+٠+٠+٢+٨+٦  

إذن مجموع عدد آيات السور الستة جاء من مضاعفات السبعة، ومصفوف عدد            
!!! هذه اآليات أيضاً من مضاعفات السبعة، ومجموع أرقامه هو سبعة في سبعة           

  أليست هذه معجزة مبهرة؟

  !السر األكثر غُموضا

يقول اهللا .  تعالى أحببت أن أبدأ بهولكي نبسط الفكرة نستعين بمثال من كتاب اهللا 
، هذا مقطع من    ]٣/١٩٥: آل عمران [ )إن اَهللا يِحب المحِسنين   (: في محكَم الذكر  

، لندرس كيف توزعت    )الـم(آية من سورة آل عمران التي بدأها اهللا تعالى بـ           
  . عبر كلمات هذا المقطع)الـم(هذه األحرف 

أخذ من كل كلمة ما تحويه من أحرف األلـف           كلمات، ن  ٤هذا المقطع مكون من     
  :والالم والميم، أي

)ر عنها بالرقم )إن١ فيها حرف ألف، لذلك نعب.  

  .٣ لفظ الجاللة فيه ألف والم والم، فيكون المجموع )اَهللا(

)ِحبليس فيها ألف وال الم وال ميم، لذلك نعبر عنها بالصفر) ي.  

)ِسنينح٣م، أي المجموع فيها ألف والم ومي) الم.  

ولكي نسهل رؤية هذه األرقام نصفها في جدول، نكتب كلمات الـنص القرآنـي              
  :وتحت كل كلمة رقماً يمثِّل ما تحويه هذه الكلمة من حروف األلف والالم والميم

ِسنينحالم    ِحبي    اللَّه    إن  
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 ٢٣١ عبد الدائم الكحیلأسرار اإلعجاز في القرآن والسنة للمھندس ب مجاني من موقع كتا

٣       ٠        ٣     ١  

كما هو دون جمعه أو إجراء أي تغيير عليه فيكون   واآلن نقرأ العدد من الجدول      
 ثالثة آالف وواحد وثالثون، إن هذا العدد له عالقة مباشـرة            ٣٠٣١: هذا العدد 

لنعبر عن ذلك بلغة     !، فهو يقبل القسمة على الرقم سبعة ومن دون باقٍ         ٧بالرقم  
  :األرقام

٤٣٣ × ٧ = ٣٠٣١  

بجانب بعضها إنمـا نحـافظ علـى      وتجدر اإلشارة إلى أننا عندما نصفّ األرقام        
مجموع أحـرف األلـف     . تسلسل هذه األرقام، وهنا تكمن معجزة القرآن العظيم       

  :والالم والميم في هذا المقطع هو من الجدول السابق

٧ = ٣ + ٠ + ٣ + ١  

  .سوف نرى أن النظام الرقمي يشمل الكثير من نصوص القرآن وآياته

  والنظام الرقمي) الـم(

 تعالى هذه األحرف الثالثة األلف والالم والميم بـشكل مـذهل فـي          لقد رتّب اهللا  
وفي هذا الفصل سوف نرى نماذج من هذا النظام الرقمي الـذي            . القرآن الكريم 

سخّره اهللا تعالى لمثل عصرنا هذا ليكون دليالً قوياً على عجز البـشر أن يـأتوا        
ام المذهل، وهـذا   هو أساس هذا النظ    ٧وسوف نرى أن الرقم     . بمثل هذا القرآن  

  .يثبت قدرة خالق السماوات السبع عز وجّل

 في القـرآن، لنـرى      )الـم(واآلن لننتقل إلى أول سورة وآخر سورة بدأت بـ          
  . في هاتين السورتين)الـم(النظام الرقمي المذهل لـ 
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 ٢٣٢ عبد الدائم الكحیلأسرار اإلعجاز في القرآن والسنة للمھندس ب مجاني من موقع كتا

  )الـــم( أول سورة وآخر سورة بدأت بـ 

ـ    . سورة هي سورة الـسجدة     هي سورة البقرة، وآخر      )الـم(أول سورة بدأت ب
. لقد رتّب اهللا تعالى بحكمته حروف أول آية من كل سورة بنظام سباعي مـذهل              
. وجاءت كلتا اآليتين بالتأكيد على أن القرآن كتاب ال ريب فيه، أي ال شك فيـه               

والنظام الرقمي الذي نراه أمامنا هو برهان مادي على صدق كالم الحقّ عز وجّل 
  .تاب اهللا وليس في ذلك أي شك أو ريبأن هذا الكتاب هو ك

  وأول سـورة) الــم (

بعد فاتحة القرآن نجد أن اهللا تعالى قد بدأ أول سورة وهي سورة البقـرة  بــ              
 )ذَِلك الِْكتَاب الَ ريب ِفيِه هدى لِّلْمتَِّقين      (:  ثم قال تعالى متحدثاً عن كتابه      ) الــم(
 سبحانه قد رتب األحرف الثالثة عبر كلمات هذه         ، والمذهل أن اهللا   ]٢/٢: البقرة[

والمنهج الذي نتبعه في هذا البحـث هـو إحـصاء    . ٧اآلية بشكل يتعلق بالرقم    
 في كل كلمة من كلمات اآلية،  وصفّ هذه األرقام وقراءة          )الـم(األحرف الثالثة   

  .العدد الناتج لرؤية التناسب مع الرقم سبعة

لمة رقماً يمثل ما تحويه هذه الكلمة مـن األلـف     لنكتب اآلية األولى وتحت كل ك     
  :  والالم والميم، والكلمة التي ال تحوي أياً من هذه األحرف تأخذ الرقم صفر

  

     ذَِلكالِْكتَبتَِّقينى    لِّلْمدِفيِه   ه   بيالَ    ر     

٣        ٠      ٠     ٠     ٢      ٢         ١  

 يقبل  ٣٠٠٠٢٢١ توزع هذه األحرف  عبر كلمات اآلية هو          إن العدد الذي يمثل   
  :٧القسمة على 

٤٢٨٦٠٣ × ٧ = ٣٠٠٠٢٢١  
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 ٢٣٣ عبد الدائم الكحیلأسرار اإلعجاز في القرآن والسنة للمھندس ب مجاني من موقع كتا

  : أيضا٧ًوالشيء الغريب أن ناتج هذه العملية يقبل القسمة على 

٦١٢٢٩ × ٧ = ٤٢٨٦٠٣  

  : أيضا٧ًواألغرب أن الناتج هنا يقبل القسمة على 

٨٧٤٧ × ٧ = ٦١٢٢٩  

أكيداً قوياً بأن اهللا تعالى قد أحكَم هذه اآلية ونظّـم  إن هذه النتيجة المذهلة تؤكد ت    
نجدها في القرآن ) الكتاب(فكلمة . أحرفها تنظيماً دقيقاً، حتى طريقة كتابة كلماتها

 ولو كُتبت هذه ٢فيها هو ) الـم( أي عدد أحرف  )الِْكتَب: (قد كُتبت من دون ألف    
يختل النظـام الرقمـي      وسوف   ٣ فيها   )الـم(الكلمة باأللف ألصبح عدد أحرف      

 في هذه اآلية سيـصبح      )الـم(بالكامل؛ ألن العدد الذي يمثل توزع هذه األحرف         
فتأمل معي دقة كلمات اهللا ودقة      . ٧ وهذا عدد ال يقبل القسمة على        ٣٠٠٠٢٣١

بدالً من  ) هدى للمؤمنين : (ولو قال تعالى  . رسمها وترتيبها ودقة اختيار ألفاظها    
)تَِّقينى لِّلْمدأيضاً الختل هذا النظام المحكم)ه !  

  وآخر سورة) الـم(

 هي سورة السجدة، يقول )الـم(كما ذكرنا آخر سورة في القرآن بدأت بالحروف 
كما فـي   ]. ٣٢/٢: السجدة [)تَنِْزيُل الِْكتَاِب ال ريب ِفيِه ِمن رب الْعالَِمين       (: تعالى

لنكتب هذه اآليـة    .  هذه اآلية أيضاً   الفقرة السابقة النظام الرقمي ذاته يتكرر مع      
  ):الـم(كما كُتبت في القرآن، ونكتب رقماً يمثل ما تحويه هذه الكلمة من أحرف 

  الْعلَِمين   ال   ريب   ِفيِه   ِمن   رب   الِْكتَِبتَنِْزيُل   

٤     ٠    ١     ٠     ٠     ٢      ٢        ١  

 عبر كلمـات    )الـم( يمثل توزع    ٤٠١٠٠٢٢١والعدد  ٤٠١٠٠٢٢١: لنجد العدد 
  :٧اآلية، هذا العدد يقبل القسمة على 
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 ٢٣٤ عبد الدائم الكحیلأسرار اإلعجاز في القرآن والسنة للمھندس ب مجاني من موقع كتا

٥٧٢٨٦٠٣ × ٧ = ٤٠١٠٠٢٢١  

  قد كُتبت في القـرآن مـن دون ألـف، كـذلك كلمـة              )الكتب(ونالحظ أن كلمة    
 لذلك يمكن القول بأنه لو زاد أو نقص حرف واحد من القرآن الختـل       ).العلمين(

  .لذي نراه في آيات اهللاهذا النظام الرقمي البديع ا

في هـذه اآليـة يقبـل       ) الـم(العدد الذي يمثل توزع     : ولكن هنالك شيء مذهل   
 حتى لو قرأناه من اليمين إلى اليسار، أي باتجاه قراءة كلمـات             ٧القسمة على   

  : اآلية ليصبح هذا العدد في هذه الحالة مساوياً

١٧٤٢٨٧٢ × ٧ = ١٢٢٠٠١٠٤  

رآن ونصوصه لرأينا نظاماً معجزاً، طبعـاً النظـام         وهكذا لو سرنا عبر آيات الق     
الرقمي ال يسير آية آية بل يسير وفق معنى النص القرآني، وسـوف نـرى أن               
. النص القرآني يمكن أن يكون آية أو مقطعاً من آية أو مجموعة آيات أو سورة         

وعندما نقسم النص القرآني يجب أن يكون التقسيم تابعاً للمعنى اللغـوي لكـل              
  .عمقط

وإنني على ثقة بأن الطريقة التي توزع بها هذا النظام عبر نـصوص القـرآن               
والتي لم نكتشفها بعد تكمن فيها معجزة عظيمة، إنها تنتظر من يبحـث ويفنـي         
عمره ليرى عجائب هذا القرآن الذي سيكون يوماً ما هو الرفيق الوحيـد الـذي     

  .أعددت لذلك اليومتجده أمامك عندما يتخلى عنك كل البشر، فانظر ماذا 

  أسـرار رسـم القـرآن

أسرار طالما بحثها العلماء وطرحوا األسئلة حولها، فكل من يقرأ القرآن يخطـر       
لماذا كُتبت كلمات القرآن بهذا الشكل؟ فالقرآن هو الكتاب الوحيد في : بباله سؤال

 دون  العالم الذي يتميز بطريقة فريدة لرسم كلماته، فنجد مثالً الكلمة تكتب مـن            
التي نجدها في القرآن هكذا     ) الصالة(ألف، وأحياناً تبدل األلف بالواو مثل كلمة        
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 ٢٣٥ عبد الدائم الكحیلأسرار اإلعجاز في القرآن والسنة للمھندس ب مجاني من موقع كتا

  ).الصلوة(

وسـوف  . إن هذه الطريقة الخاصة بكلمات القرآن تخفي وراءها معجزة رقمية          
نستأنس بمثال واحد لندرك أن هذه الطريقة لخطّ القرآن تناسب النظام الرقمـي             

ن آياته مؤكداً على أهمية الصالة والحفاظ عليهـا  يقول تعالى في آية م . القرآني
حِفظُوا علَى الصلوِت والصلوِة الوسـطى وقُومـوا ِهللا         (:  فيأمر عباده المؤمنين  

هذه اآلية موجودة في سورة البقرة التي استُفتحت بـ   ]. ٢/٢٣٨: البقرة [)قَِنِتين
   في هذه اآلية؟)الـم (  فكيف توزعت أحرف )الـم(

  ظُوا   علَى   الصلوِت  و   الصلوِة   الوسطى  و  قُوموا   ِهللا   قَِنِتينحِف

٠     ٢    ٢    ٠       ٢         ٣     ٠      ٣        ١        ١  

 لنتأكد مـن    ٧ عبر كلمات اآلية يقبل القسمة على        )الـم(العدد الذي يمثل توزع     
  :ذلك بلغة األرقام

٣١٤٦١٤٧٣ × ٧ = ٢٢٠٢٣٠٣١١  

 حرفاً أي   ١٤ولو قمنا بإحصاء أحرف األلف والالم والميم في هذه اآلية لوجدنا            
إن هذه النتائج تثبت بما ال يقبل أدنى شك أن في القرآن نظاماً رقميـاً               . ٢ × ٧

  . ٧محكَماً يعتمد على الرقم 

ن واألمثلة الواردة في هذا البحث تقدم تفسيراً جديداً لسر كتابـة كلمـات القـرآ    
  . في القرآن الكريم)الـم(بالشكل الذي نراه، كما تقدم تفسيراً جديداً لمعنى 

فهذه األحرف المميزة وضعها اهللا تعالى في كتابه ليؤكد لنا أن في هذا القـرآن               
ولو . نظاماً رقمياً محكماً يعتمد على هذه األحرف وتوزعها عبر نصوص القرآن          

تجنا إلى عشرات األبحاث القرآنيـة، ولكـن   ذهبنا نتتبع األمثلة في كتاب اهللا الح     
نكتفي ببعض األمثلة والتي تُظهر بما ال يقبل الشك أن النظام الرقمي موجـود،              

  !ألن المصادفة ال يمكن أن تتكرر دائماً
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 ٢٣٦ عبد الدائم الكحیلأسرار اإلعجاز في القرآن والسنة للمھندس ب مجاني من موقع كتا

وأكبر دليل على أن هذا النظام لم يأت عن طريق المصادفة، هو أننا نجد أن هذه                
مـثالً مقـاطع    . ى وليست مجرد أرقام   األرقام تعبر عن نصوص قرآنية ذات معن      

اآليات ذات المعنى المتكامل لغوياً نجد أن لها نظاماً رقمياً أيضاً، لنقـرأ الفقـرة         
  .اآلتية لنزداد يقيناً بعظمة هذا القرآن وعظمة منَزل القرآن

  ونظام للمقاطع أيضاً

مة القـرآن   حتى مقاطع اآليات نظَّمها اهللا تعالى بنظام محكَم، وهذا يدل على عظ           
لذلك سوف نضرب أمثلة من سـورة آل عمـران التـي            . وأنه كلَّه كتاب محكم   

ـ  ، وسوف نختار بعض مقاطع اآليات التي نظّمها اهللا بنظـام           )الـم(استُفتحت ب
 ويجب أن نعلم أن األمثلة في هذا البحث ليـست كـل شـيء          ).الـم(يعتمد على 

ظام الرقمي آليات اهللا فنزداد     وليس الهدف هو األرقام بل الهدف لندرك طبيعة الن        
  .إيماناً ويقيناً بقدرة اهللا تعالى ومعجزته الخالدة

آل  [)وما يعلَـم تَْأِويلَـه ِإالَّ اللّـه       (يقول عز وجّل عن كتابه وعظمة هذا الكتاب         
، إن كلمات هذا المقطع الذي يؤكد بأن التأويل الحقيقي ال يعلمه إال ]٣/٧: عمران

وقـد  .  نحن البشر أن نحيط بشيء من علم اهللا إال بمـا إذاً بـه       اهللا وال نستطيع  
شاءت حكمة اهللا تعالى أن تنكشف أمامنا بعض أسرار القرآن في هـذا العـصر           

  .لتكون حجة قوية عن منكري القرآن

  ):الـم(نكتب ما تحويه هذه الكلمات من أحرف 

  هو    ما     يعلَم     تَْأِويلَه     ِإالَّ     اللّ

٣      ٣        ٢        ٢      ٢   ٠  

 يقبـل   ٣٣٢٢٢٠ عبر كلمات هذا المقطع هو       )الـم(إن العدد الذي يمثل توزع      
 مرتين للتأكيد على أنه ال يعلم التأويل المطلق لكتـاب اهللا إال اهللا         ٧القسمة على   

  :تعالى
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 ٢٣٧ عبد الدائم الكحیلأسرار اإلعجاز في القرآن والسنة للمھندس ب مجاني من موقع كتا

٦٧٨ ٠ ×٧ × ٧  = ٤٧٤٦ ٠ ×٧ = ٣٣٢٢٢٠  

رتين متتاليتين، وهذه نتيجة تؤكد صـدق هـذا          م ٧إذن العدد قبل القسمة على      
النظام الرقمي ودقته، الذي وضعه تعالى بحكمته ليكون تذكرة لنا لنكون في حالة      

: خشوع دائم هللا تعالى، لذلك ختم اهللا تعالى هذه اآلية بمقطع آخر، يقول عز وجل
ام الرقمي المذهل يتكرر لنر النظ]. ٣/٧: آل عمران  [)األلباِب وما يذَّكَّر إالَّ ُأولُوا   (

  :هنا أيضاً بالطريقة ذاتها

  األلبِب     و    ما     يذَّكَّر     إالَّ     ُأولُوا

٤        ٣       ٣       ٠       ٢    ٠  

 يقبل القـسمة     ٤٣٣٠٢٠ في هذه الكلمات هو      )الـم(إن العدد الذي يمثل توزع      
  :٧على 

٦١٨٦٠ × ٧ = ٤٣٣٠٢٠  

 وفـي  ،)األلبِب (قد كُتبت في القرآن من دون ألف     ) األلباب(كلمة  وهنا نالحظ أن    
هذا دليل على أن رسم كلمات القرآن فيه معجزة وهو وحي مـن اهللا ال يجـوز                 

  .تغييره

إذن كل حرف مكتوب في القرآن الكريم إنما وضعه اهللا بوحيه وإلهامـه، ولـو               
 ولوال أن اهللا تعالى     درسنا هذا القرآن حقّ الدراسة لوجدنا في كل حرف معجزة،         

قد حفظ هذا القرآن منذ أن أنزله وحتى يوم القيامة لما وصـلنا القـرآن بهـذا                 
  .الشكل، لذلك هذا البحث هو دليل جديد على صدق كالم الحق تعالى

لننتقل اآلن إلى حقيقة أخرى من حقائق القرآن العظيم، وهي الرزق، وأن هـذا              
  .زق من يشاء بغير حسابالرزق تابع لمشيئة اهللا تعالى فهو ير

إن اللّه يرزقُ من يشَاء ِبغَيِر (: لنتأمل هذا المقطع القرآني من قول الحق سبحانه     
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 ٢٣٨ عبد الدائم الكحیلأسرار اإلعجاز في القرآن والسنة للمھندس ب مجاني من موقع كتا

، في هذه الكلمات الرائعة السبعة أودع اهللا نظامـاً          ]٣/٣٧: آل عمران  [)ِحساٍب
لنكتب تحت كل كلمة ما تحويه من أحرف األلـف والـالم            . رقمياً سباعياً معجزاً  

  : والميم

  إن     اللّه     يرزقُ     من     يشَاء     ِبغَيِر     ِحساٍب

١          ٠      ١        ١        ٠       ٣      ١  

 يقبل القـسمة  ١٠١١٠٣١ في هذه العبارة هو )الـم(إن العدد الذي يمثل توزع  
  :٧على 

١٤٤٤٣٣ × ٧ = ١٠١١٠٣١  

ن من سبع مراتب، ومجموع أحرف األلف والـالم          مكو ١٠١١٠٣١ثم إن العدد    
  :والميم في هذا النص القرآني هو سبعة

٧ = ١ + ١ + ١ + ٣ + ١  

 وعدد  ٧في جملة واحدة تتحدث عن رزق اهللا تأتي كلماتها عددها           ! وسبحان اهللا 
  .٧ وتتوزع هذه الحروف بنظام يتناسب مع الرقم ٧حروف األلف والالم والميم 

ل يستطيع البشر على الرغم من تطور علومهم وحواسبهم أن          ه: واآلن لنتساءل 
  يأتوا بكتاٍب مثل القرآن؟

  والدعاء له نظام

:   أدعية، آخر دعاء فيها هو     ٧من عظمة سورة البقرة أن آخر آية فيها تضمنت          
)     ِم الْكَاِفِرينلَى الْقَونَا عرالَنَا فَانصووقـد أودع اهللا    ]. ٢/٢٨٦: البقـرة  [)َأنتَ م
  :عالى في هذا الدعاء نظاماً رقمياً مذهالً، لنر ذلكت
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 ٢٣٩ عبد الدائم الكحیلأسرار اإلعجاز في القرآن والسنة للمھندس ب مجاني من موقع كتا

ِم     الْكَِفِرينلَى     الْقَونَا    عرلينَا    فَانصوأنتَ     م  

٢        ٣        ١         ٢        ٣         ١  

 يقبـل   ٢٣١٢٣١ في هذا المقطع القرآنـي هـو         )الـم(العدد الذي يمثل توزع     
  :٧القسمة على 

٣٣٠٣٣ × ٧ = ٢٣١٢٣١  

والعجيب أننا لو قرأنا العدد من اليمين إلى اليسار، أي باتجـاه قـراءة كلمـات                
  :٧ أيضاً يقبل القسمة على ١٣٢١٣٢القرآن تصبح قيمة العدد هي 

١٨٨٧٦ × ٧ = ١٣٢١٣٢  

  هل ينطبق هذا النظام على كل اآليات؟

يمكـن اكتـشاف كـل    طبعاً كتاب اهللا تعالى معجزته مستمرة وال تنتهي، لذلك ال   
وقد تعهد البارئ عز وجل بأن آياته       . أسرار القرآن ألن اإلعجاز عندها سيتوقف     

ثم إن في كتاب اهللا أنظمة رقمية ال تُحصى، . ومعجزاته مستمرة حتى يظهر الحق
ولكل نص من نصوص القرآن نظام محكم، ومن عظمة وروعة المعجزة اإللهية            

لواحدة الكثير مـن المعجـزات لغويـاً وعلميـاً          لهذا القرآن أننا نجد في اآلية ا      
وكمثال رقمي على ذلك نلجأ إلى آية مـن آيـات اهللا لنـرى              . ورقمياً... وغيبياً

  .نظامين رقميين دقيقين جداً

  اإلعجـاز في آيـة

هو الَِّذي يـصوركُم    (:  يقول سبحانه وتعالى يصف قدرته ودقّة صنعه وتصويره       
هـذه  ]. ٣/٦: آل عمران  [) يشَاء الَ ِإلَـه ِإالَّ هو الْعِزيز الْحِكيم       ِفي اَألرحاِم كَيفَ  

آية من آيات الخالق عز وجل ركّبها اهللا سبحانه وتعالى مـن مجموعـة مـن                
وإذا . الكلمات واألحرف، وكل حرف وضعه اهللا بمقدار وميزان وحـساب دقيـق         

http://www.kaheel7.com


 www.kaheel7.com   -------------- ------- -------- ------- --- ----------- ------- - موسوعة اإلعجاز الرقمي 

 ٢٤٠ عبد الدائم الكحیلأسرار اإلعجاز في القرآن والسنة للمھندس ب مجاني من موقع كتا

تـي بـدأها اهللا تعـالى      تذكّرنا أن هذه اآلية موجودة في سـورة آل عمـران ال           
 سوف نرى كيف نظّم اهللا هذه األحرف الثالثة عبر كلمـات الـسورة              ،)الـم(بـ

 )اهللا( ونظام مذهل يعتمد على حروف اسم    )الـم(بنظام مذهل يعتمد على حروف      
  .منَزل هذه اآلية

  )الـم(توزع حروف 

  ):الـم(لنكتب كلمات اآلية وتحت كل كلمة ما تحويه من حروف 

   وهشَاءفَ     ياِم    كَيحِفي    اَألر    كُمروصالَِّذي    ي   

١        ٠        ٥         ٠         ١          ٢      ٠  

ِكيمالْح       ِزيزالْع     وِإالَّ       ه      الَ      ِإلَـه  

٣           ٢        ٠        ٣       ٢        ٢  

  :لذي يمثل توزع هذه الحروف من مضاعفات السبعةالعدد ا

٤٥٧٦٠٣٠٠٧١٦٠ × ٧ = ٣٢٠٣٢٢١٠٥٠١٢٠  

وعندما نقرأ هذا العدد من اليمين إلى اليسار، أي باتجاه قراءة الكلمات نجد العدد 
  :٧أيضاً قابالً للقسمة على 

٣٠٠٧١٦٠٣٢٨٩ × ٧ = ٠٢١٠٥٠١٢٢٣٠٢٣  

م والميم في هذه اآلية أيـضاً       هنالك شيء آخر، وهو أن عدد أحرف األلف والال        
  :٧من مضاعفات الرقم 

٣ × ٧ = ٢١ = ٣ + ٢ + ٣ + ٢ + ٢ + ١ +  ٥ + ١ + ٢  

ولكن سوف نقف اآلن علـى      . ٧دائماً نجد أعداداً تنقسم على      : هذه نتائج مذهلة  
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 ٢٤١ عبد الدائم الكحیلأسرار اإلعجاز في القرآن والسنة للمھندس ب مجاني من موقع كتا

نتيجة أكثر إعجازاً ـ والقرآن كله معجز ـ فالذي أنزل هذه اآلية هو اهللا تعالى،   
 في كلمات اآلية، لنرى كيف رتّب أحرف اسمه العظـيم           )الـم( كما رتّب أحرف  

) اهللا(إنه النظام الرقمي ألحـرف لفـظ الجاللـة          : عبر كلمات اآلية بالنظام ذاته    
  .أحرف األلف والالم والهاء: سبحانه وتعالى

  )اهللا(توزع حروف اسم 

كيـف  :  بكلمـة أخـرى    ) اهللا(نكتب ما تحويه كل كلمة من أحرف لفظ الجاللة          
توزعت أحرف األلف والالم والهاء في كل كلمة من كلمات اآلية؟ لنخـرج مـا               

  :تحويه كل كلمة من أحرف األلف والالم والهاء

شَاءفَ     ياِم    كَيحِفي    اَألر    كُمروصالَِّذي    ي    وه  

١         ٠         ٤        ٠         ٠         ٢      ١  

  لَـه      ِإالَّ       هو     الْعِزيز       الْحِكيمالَ      ِإ

٢            ٢         ١      ٣        ٣       ٢  

  :٧وهنا أيضاً نجد العدد الذي يمثل توزع أحرف لفظ الجاللة يقبل القسمة على 

٣١٦١٨٨٧٢٠٠٠٣ × ٧ = ٢٢١٣٣٢١٠٤٠٠٢١  

خر، أي من اليمين إلى اليسار باتجـاه  والعجيب أننا عندما نقرأ العدد باالتجاه اآل     
  :٧قراءة القرآن نجد عدداً يقبل القسمة على 

١٧١٤٨٥٨٩٠٤٤٦ × ٧ = ١٢٠٠٤٠١٢٣٣١٢٢  

ولكن هنالك شيء آخر، فعدد أحرف األلف والالم والهاء في هذه اآلية هو أيضاً              
  : أي٤٩، كما أن عدد حروف اآلية ٣ × ٧ حرفاُ أي ٢١
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 ٢٤٢ عبد الدائم الكحیلأسرار اإلعجاز في القرآن والسنة للمھندس ب مجاني من موقع كتا

٧  ×  ٧ = ٤٩  

آية تتحدث عن قدرة خالق السماوات السبع،       !! صى هذه األرقام  وسبحان من أح  
فيها من مـضاعفات    ) الـم(ويأتي عدد حروفها سبعة في سبعة، وعدد حروف         

السبعة، وتوزع هذه الحروف أيضاً من مضاعفات السبعة كيفما قرأنا العدد يميناً            
زع حروف  من مضاعفات السبعة، وتو) اهللا(أو شماالً، ثم يأتي عدد حروف اسم 

أفال : هذا االسم الكريم أيضاً من مضاعفات السبعة وكيفما قرأناه يميناً أو شماالً           
 نتدبر هذا القرآن؟؟

إذاً رأينا نظاماً رقمياً لـ     !! فانظر إلى دقة كلمات اهللا، وعظمة معجزة هذا القرآن        
 القرآن  ، ولو سرنا عبر آيات    )اهللا( ورأينا أيضاً نظاماً رقمياً للفظ الجاللة        )الـم(

  لرأينا عجائب ال تنتهي، فأين كالم البشر من كالم خالق البشر سبحانه وتعالى؟ 

وفي هذا البحث نحن نحاول قدر اإلمكان أن نأتي بأمثلة مبـسطة وذات أرقـام               
قصيرة، فكيف إذا أردنا أن ندرس أحرف القرآن كلِّه والبالغة أكثر من ثالث مئة              

  ألف حرف؟

ى أمام بحِر محيط يزخر بالمعجزات الرقمية، هذه المعجزات إننا في كتاب اهللا تعال  
والعجائب التي ال تنقضي وال تفنى وال تحدها حدود، إنها بمثابة توقيـع وخـاتم          
وبرهان من اهللا تعالى على مصداقية هذه القرآن، وأنه كتاب اهللا لكل البـشرية               

يه وسـلم هـو   على اختالف ألسنتهم وألوانهم، وأن الرسول الكريم صلى اهللا عل       
  .رسول رب العالمين لناس كافة

  في رحاب سورة العنكبوت

ـ            ، )الـم(سوف نعيش اآلن مع أمثلة رائعة من سورة العنكبوت التي استُفتحت ب
لنرى بما ال يقبل الشك أو المصادفة أن اهللا تعالى قد نظّم هذه الـسورة بنظـام                 

لبحث هـي غـيض مـن    وتجدر اإلشارة إلى أن األمثلة الواردة في هذا ا        . محكَم
فيض، ولو أردنا استعراض جميع آيات القرآن ونصوصه وسوره الحتجنا إلـى            
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 ٢٤٣ عبد الدائم الكحیلأسرار اإلعجاز في القرآن والسنة للمھندس ب مجاني من موقع كتا

  .مجلدات ضخمة جداً، لذلك التذكرة هي الهدف وليست األرقام

سورة العنكبوت من السور العظيمة ـ وكل القرآن عظيم ـ التي بدأها اهللا تعالى   
من اهللا تعالى وبرهان ودليل     ، وكأن هذه األحرف الثالثة بمثابة وثيقة        )الـم(بـ  

وضعه اهللا في كتابه ليكون شاهداً على صدق هذا القرآن في عـصرنا هـذا ـ    
  .عصر الرقميات

لذلك سوف نضرب مثاالً من هذه السورة لنرى النظام الرقمي المـذهل لتـوزع              
هل جـاءت هـذه   : ونطرح السؤال اآلتي. األلف والالم والميم عبر آيات السورة   

  . أو مصادفةً؟ وأنى لمصادفة أن تأتي بنظام محكماألرقام عبثاً

  واآلية الثانية) الـم(

، ثـم يقـول مخاطبـاً النـاس         )الـم(يبدأ اهللا تعالى هذه السورة باآلية األولى        
: العنكبـوت  [)َأحِسب النَّاس َأن يتْركُوا َأن يقُولُوا آمنَّا وهـم ال يفْتَنُـون           (جميعاً

٢٩/٢.[  

ت تثلج صدر المؤمن وتواسيه في مصائبه وِفتَنه في هذه الحياة،           يا لها من كلما   
فما دام صاحب البالء هو اهللا وهو الذي يختبر ويمتحن عبـاده فالمـصيبة مـا                
أجملها، وما أحلى البالء إذا كانت الخاتمة ستكون الجنة الخالدة التي أعدها اهللا             

من حقيقي صابر ابتغاء تعالى لمن يصبر على مصائب الدنيا وفتنها ويثبت أنه مؤ 
  .وجه اهللا

ولكن هذا الكالم البليغ والمعبر هل يخفي وراءه بالغة أكثر دقة وال يستطيع أن              
. ينكرها أحد؟ إنها بالغة األرقام، لنرى كيف نظّم اهللا سبحانه وتعالى هذه الكلمات

  :)الـم(نُخرج ما تحويه كل كلمة من حروف 

  وا   َأن   يقُولُوا  آمنَّا   و  هم   ال   يفْتَنُونَأحِسب  النَّاس   َأن   يتْركُ

٠    ٢    ١  ٠    ٣       ٢    ١       ١     ١     ٣          ١  
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 ٢٤٤ عبد الدائم الكحیلأسرار اإلعجاز في القرآن والسنة للمھندس ب مجاني من موقع كتا

 يقبل القسمة على    ٠٢١٠٣٢١١١٣١ في هذه اآلية هو      )الـم(العدد الذي يمثل    
  :سبعة

٣٠٠٤٥٨٧٣٣ × ٧ = ٠٢١٠٣٢١١١٣١  

  واآلية الثالثة) الـم(

ذاتها تنطبق على اآلية التالية من هذه السورة، حيث يقول الحـق عـز              النتيجة  
وجل متابعاً حديثه لعباده مطمِئناً إياهم أنهم ليسوا أول من يختبر، بل هذه سـنة               

  . اهللا في عباده، فالجنة غالية، وال ينالها إال الصابرون

ِذين ِمن قَبِلِهم فَلَـيعلَمن     ولَقَد فَتَنَّا الَّ  (: لذلك يخبرنا تعالى عن هذه الحقيقة بقوله      
الْكَاِذِبين نلَمعلَيقُوا ودص الَِّذين ٢٩/٣: العنكبوت [)اللَّه.[  

  :نُخرج ما تحويه كل كلمة من حروف األلف والالم والميم

ِلِهمِمن       قَب      فَتَنَّا      الَِّذين     لَقَد     و  

٢           ١         ٢        ١      ١     ٠  

     نلَمعلَي       قُوا      ودص     الَِّذين    اللَّه     نلَمعفَلَيالْكَِذِبين   

٢           ٣           ٠        ١         ٢      ٣           ٣  

  :٧وهنا أيضاً نجد أنفسنا أمام عدد ينقسم على 

٣٢٨٧٤٧٦٠١٧٣٠ × ٧ = ٢٣٠١٢٣٣٢١٢١١٠  

 ٢١هنالك شيء آخر مذهل، عدد أحرف األلف والالم والميم في هذه اآلية هـو               
  . ٣ × ٧حرفاً أي 
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 ٢٤٥ عبد الدائم الكحیلأسرار اإلعجاز في القرآن والسنة للمھندس ب مجاني من موقع كتا

  واآلية الرابعة) الـم(

واآلن ينتقل الحديث إلى خطاب الذين يعملون السيئات وسوء عقيـدتهم، يقـول             
سيَئاِت َأن يـسِبقُونَا  َأم حِسب الَِّذين يعملُون ال(: تعالى في اآلية التالية عن هؤالء   

ونكُمحا ياء م٢٩/٤: العنكبوت[ ) س .[  

 )الـم(النظام ذاته نجده أيضاً في هذه اآلية الكريمة، لنكتب العدد الذي يعبر عن              
  :في هذه اآلية

ونكُمحا  ياء  مِبقُونَا  سسَئاِت  َأن  ييالس   لُونمعي  الَِّذين  ِسبح  َأم  

١     ٢   ١      ١     ١       ٣        ٢       ٢     ٠    ٢  

  :٧  يقبل القسمة على )الـم(وهنا نجد أن العدد الذي يمثل توزع حروف 

١٧٣٠١٨٨٨٦ × ٧ = ١٢١١١٣٢٢٠٢  

، وهذا دليل صادق على أن هذه الكلمات قـد      ٧إذن دائماً نجد أعداداً تنقسم على       
  . أنزلها رب السماوات السبع

  قــــاء اهللال

لنتابع رحلة التدبر في رحاب سورة العنكبوت، وننتقل إلـى اآليتـين التـاليتين               
لذلك عندما تكـون    . ويجب أن نعلم بأن النظام الرقمي يتبع معنى النص القرآني         

. اآلية متعلقة بما قبلها أو بما بعدها فيجب دراستها كاملة مع اآلية التي تليهـا              
ي يتناسب مع النصوص القرآنية التي تـشكل معنـى          النظام الرقم : بكلمة أخرى 

لغوياً كامالً، وهنا تكمن عظمة القرآن، فاهللا سبحانه وتعالى جعل لغـة األرقـام              
تابعة للمعنى اللغوي لندرك أن هذا النظام المحكم من عند اهللا، إذاً نحن أمام نظام 

 سـورة  لنتابع رحلتنا فـي رحـاب   . رقمي ناطق وليس مجرد أرقام ال معنى لها       
  .٦ و ٥العنكبوت وننتقل إلى اآليتين 
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 ٢٤٦ عبد الدائم الكحیلأسرار اإلعجاز في القرآن والسنة للمھندس ب مجاني من موقع كتا

من كَان يرجو ِلقَاء اللَِّه فَِإن َأجـَل        (: لنتدبر هذا النص القرآني المكون من آيتين      
      ِليمالْع ِميعالس وهـِن         *اللَِّه لَآٍت وع لَغَِني اللَّه ِلنَفِْسِه ِإن اِهدجا يفَِإنَّم داهن جمو 

الْع٦ ـ ٢٩/٥: العنكبوت[) الَِمين.[  

 في هذا النص بالطريقة ذاتها حيث نعبر عن كل          )الـم(ندرس النظام الرقمي لـ     
  :كلمة برقم يمثل عدد األحرف الثالثة في هذه الكلمة

  من     كَان     يرجوا     ِلقَاء     اللَِّه     فَِإن     َأجَل    اللَِّه     آلٍت

٢       ٣       ٢      ١       ٣      ٢         ١        ١       ١  

  و     هو      السِميع      الْعِليم       و      من      جهد      فَِإنَّما

٣          ٠        ١      ٠         ٤           ٣        ٠     ٠  

  لَّه       لَغَِني      عِن       الْعلَِمينيجِهد      ِلنَفِْسِه       ِإن      ال

٤         ٠         ١        ٣        ١         ١           ٠  

إن هذا العدد وعلى الـرغم      .  من مضاعفات السبعة   )الـم(لنجد العدد الذي يمثل     
 مرتبة، أي من مرتبة المئـة ألـف مليـون مليـون مليـون               ٢٤من ضخامته   

  : ويساوي٤٠١٣١١٠٣٠١٠٤٣٠٠٢٣٢١٣٢١١١

 =٥٧٣٣٠١٤٧١٥٧٧٥٧١٧٦٠١٨٨٧٣ × ٧  

 جهد، يجهد، (:  في القرآن بألف، أما الكلمات     )يرجوا(وكما نرى فقد كُتبت كلمة      
  .  فقد كتبت من دون ألف)العلمين

مهما امتدت األرقام وكبرت تبقى قابلة للقسمة على سـبعة،          : هذه عظَمة القرآن  
ونحن في بحثنا   . على عظمة الخالق المبدع عز وجل     ويبقى النظام قائماً وشاهداً     

كيـف إذا   : هذا نحاول قدر اإلمكان أن نستعين باألمثلة القصيرة، ولكن الـسؤال          
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 ٢٤٧ عبد الدائم الكحیلأسرار اإلعجاز في القرآن والسنة للمھندس ب مجاني من موقع كتا

إننـي علـى    ! أكثر من سبعين ألف مرتبة    : درسنا العدد الذي يمثل القرآن كامالً     
  !يقين بأن أضخم أجهزة الكمبيوتر سوف تقف عاجزة أمام هذا النظام المذهل

  

  مقطع من اآلية

فقد خـتم اهللا    . أيضاً مهما كانت األرقام قليلة فإننا نجد النظام الرقمي يبقى قائماً          
: العنكبـوت  [)ِإن اللَّه لَغَِني عِن الْعـالَِمين     (: تعالى النص القرآني السابق بقوله    

لنكتب هذا المقطع القصير ونرى النظام المدهش فيه بالطريقة نفـسها،    ]. ٢٩/٦
  :)الـم(كل كلمة يمثلها رقم هو ما تحويه من أي 

لَِمينِن      الْعع      لَغَِني      اللَّه      ِإن  

٤         ٠         ١      ٣       ١  

 ثالث مرات ليؤكد لنا اهللا تعالى أنه غني    ٧ يقبل القسمة على     ٤٠١٣١هذا العدد   
  : ينفع به نفسه أمام اهللا يوم القيامةعن عباده وأن العمل الذي يقوم به العبد إنما

١١٧ × ٧ × ٧ × ٧ = ٤٠١٣١  

 هذا النظام بالكامل  فـانظر        الختلَّ )لَغَِني(بدالً من   ) غني: (ولو أن اهللا تعالى قال    
  .إلى عظمة أحرف هذا القرآن

  إعجاز مذهل في آية

ن دوِن اللَِّه َأوِلياء مثَُل الَِّذين اتَّخَذُوا ِم(: يقول سبحانه وتعالى في سورة العنكبوت
            ـونلَمعكَانُوا ي وِت لَونكَبتُ الْعيوِت لَبيالْب نهَأو ِإنتاً ويوِت اتَّخَذَتْ بنكَبثَِل الْعكَم( 

هذه آية كريمة يتحدث فيها اهللا تعالى عن أولئك المشركين ]. ٢٩/٤١: العنكبوت[
هم كمثل بيت العنكبوت ال يستقر، فأضـعف  الذين اتخذوا أولياء من دون اهللا فمثل  
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 ٢٤٨ عبد الدائم الكحیلأسرار اإلعجاز في القرآن والسنة للمھندس ب مجاني من موقع كتا

  البيوت هو بيت العنكبوت، فهل يلجأ إليه إنسان عاقل؟

إن كل من يفقه بالغة اللغة العربية عندما يتدبر هذه اآلية العظيمة يدرك أن هذا               
ليس بقول بشر، ولكن أولئك الذين ال يفقهون إال اللغة المادية، مـاذا هيـأ اهللا                

. ؟ إنها لغة األرقام ال يمكن ألحـد أن ينكرهـا أو يجحـدها             تعالى لهم في كتابه   
. والعجيب في هذه اآلية أننا نجد في كل مقطع من مقطعيها نظاماً رقمياً محكمـاً              

  ):الـم(لنترك لغة األرقام تتحدث، نتبع الطريقة نفسها لتوزع 

  ِه     َأوِلياءمثَُل       الَِّذين       اتَّخَذُوا       ِمن       دوِن       اللَّ

٣       ٣          ٠        ١           ٢          ٢           ٢  

نهَأو       ِإن      تاً       ويوِت      اتَّخَذَتْ      بنكَبثَِل      الْعكَم  

١        ١      ٠       ١          ١               ٢            ٢  

     لَبيتُ       الْعنكَبوِت      لَو      كَانُوا      يعلَمونالْبيوِت   

٢          ٢          ١           ٢            ١          ٢  

إن العدد الذي يمثل توزع حروف ألف الم ميم في هـذه اآليـة العظيمـة هـو                  
  : من مضاعفات السبعة مرتين٢٢١٢١٢١١٠١١٢٢٣٣٠١٢٢٢

 =٤٥١٤٥٣٢٨٥٩٤٣٣٣٢٦٧٨ × ٧ × ٧  

. من عظمة النظام الرقمي أننا نجد في كل مقطع من مقطعي اآلية نظاماً محكمـاً         
  :ففي هذه اآلية نحن أمام مقطعين

مثَُل الَِّذين اتَّخَذُوا ِمن دوِن اللَِّه َأوِلياء كَمثَِل الْعنكَبـوِت           (:المقطع األول من اآلية   
  : في هذا المقطع)الـم(يمثل والعدد الذي ). اتَّخَذَتْ بيتاً

http://www.kaheel7.com


 www.kaheel7.com   -------------- ------- -------- ------- --- ----------- ------- - موسوعة اإلعجاز الرقمي 

 ٢٤٩ عبد الدائم الكحیلأسرار اإلعجاز في القرآن والسنة للمھندس ب مجاني من موقع كتا

  مثَُل       الَِّذين       اتَّخَذُوا       ِمن       دوِن       اللَِّه     َأوِلياء

٣       ٣          ٠        ١           ٢          ٢           ٢  

  كَمثَِل      الْعنكَبوِت      اتَّخَذَتْ      بيتاً

١          ١               ٢            ٢  

  :٧والعدد هنا يقبل القسمة على 

١٦٠٣٣٢٨٧٤٦ × ٧ = ١١٢٢٣٣٠١٢٢٢  

وِإن َأوهن الْبيـوِت    ( :ننتقل إلى المقطع الثاني من اآلية لنرى النظام ذاته يتكرر         
ونلَمعكَانُوا ي وِت لَونكَبتُ الْعيالـم(العدد الذي يمثل )لَب(:  

  

  ِإن   وونلَمعكَانُوا   ي   وِت   لَونكَبتُ   الْعيوِت   لَبيالْب   نهَأو    

٢       ٢    ١           ٢       ١       ٢       ١     ١   ٠  

  :، لنر٧وهنا نجد العدد يقبل القسمة على 

٣١٦٠١٧٣٠ × ٧ = ٢٢١٢١٢١١٠  

 بهذه المواصفات لعجزنا عن     إنني على ثقة تامة بأننا لو أردنا تركيب أرقام فقط         
ذلك، فكيف إذا كانت هذه األرقام تعبر عن كلمات في قمة البالغـة والفـصاحة               
والبيان؟ ولكن من الذي نظّم هذه األحرف؟ وما هي القدرة التـي صـنعت هـذا           
النظام العجيب؟ إنها قدرة اهللا خالق السماوات السبع اقتضت حكمته تعالى اختيار      

 لبناء الكون ولبناء القرآن لنعلم أن اهللا على كـل شـيء              ليكون أساساً  ٧الرقم  
  .قدير، وأن اهللا قد أحاط بكل شيء علماً
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 ٢٥٠ عبد الدائم الكحیلأسرار اإلعجاز في القرآن والسنة للمھندس ب مجاني من موقع كتا

فعندما ندرك أن كل ذرة من ذرات هذا الكون هي بناء مؤلف من سبع طبقـات،                
           وندرك أن كل آية من آيات هذا القرآن هي بناء قائم على الـرقم سـبعة، البـد

م أسرار الكون ويعلم أسرار القرآن  وأن خالق الكون          عندها أن نعلم بأن اهللا يعل     
  .هو نفسه منَزل القرآن سبحانه وتعالى

  في القرآن الكريم) الـم( 

في هذا الفصل نتدبر بعض اآليات التي جاءت حروف األلف والالم والميم منظمة     
إن المعجزة الرقمية أكبر من طاقة العقل البشري، وهذا أمـر           . على الرقم سبعة  

نطقي ألن كلمة معجزة تعني الشيء الذي ال يستطيع أحد أن يأتي بمثله، ومـع       م
  .أننا اليوم نعيش عصراً رقمياً إال أننا عاجزون عن اإلتيان بمثل هذه األرقام

  اهللا هو الحق

من الحقائق التي يتحدث عنها القرآن أن اهللا تعالى هو الحق وأن ما يدعون من               
ذَِلك ِبـَأن   (: يان اإللهي يتحدث عن ذات اهللا تعالى      دونه هو الباطل، لذلك نجد الب     

     الْكَِبير ِليالْع وه اللَّه َأناِطُل ووِنِه الْبِمن د ونعدا يم َأنقُّ والْح وه لقمان[) اللَّه :
٣١/٣٠.[  

هذه اآلية وضعها اهللا تعالى في سورة لقمان التي نجد في مقـدمتها الحـروف               
 وقد جاءت حروف األلف والالم والميم بنظام يقوم على الـرقم            .)الـم(ة  المميز
  :سبعة

  ذَِلك    ِبَأن     اللَّه     هو    الْحقُّ     و    َأن    ما     يدعون     ِمن

١         ٠       ٢     ١   ٠        ٢      ٠     ٣       ١      ١  

   و      َأن      اللَّه     هو     الْعِلي      الْكَِبيردوِنِه     الْبِطُل    

٢          ٣         ٠      ٣       ١    ٠       ٣         ٠  
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 ٢٥١ عبد الدائم الكحیلأسرار اإلعجاز في القرآن والسنة للمھندس ب مجاني من موقع كتا

فالعدد الذي يمثل توزع حروف األلف والالم والميم في كل كلمة من كلمات هذه               
  :سبعة هذا العدد من مضاعفات الرقم ٢٣٠٣١٠٣٠١٠٢١٠٢٠٣١١: اآلية هو

٣٢٩٠١٤٧١٥٧٤٤٣١٤٧٣ × ٧= ٢٣٠٣١٠٣٠١٠٢١٠٢٠٣١١  

  .لنتبع اآلن مزيداً من اآليات لنرى دقة النظام الرقمي لهذه الحروف العجيبة

  ةـن األمثلـزيد مــم

قُْل ِإن تُخْفُواْ ما ِفي صدوِركُم َأو تُبدوه        :(يقول اهللا عز وجل في سورة آل عمران       
  لَمعيو اللّه هلَمعي    ٍء قَِديرلَى كُلِّ شَيع اللّهِض وا ِفي األرماِت واوما ِفي السآل  [) م

وإذا ما عبرنا عن كل كلمة برقم يمثل ما تحويه هذه الكلمة من    ]. ٣/٢٩: عمران
  :حروف األلف والالم والميم

 وهدتُب    َأو    وِركُمدا    ِفي    صقُْل    ِإن    تُخْفُواْ    مهلَمعي     

٢        ٠      ١        ١         ٠    ٢      ١       ١    ١  

  اللّه      و     يعلَم     ما      ِفي     السموِت      و     ما      ِفي

٠      ٢      ٠           ٣       ٠       ٢       ٢      ٠      ٣  

 اللّه      ِض      واألرٍء     قَِديرلَى    كُلِّ     شَيع      

٠        ٠      ١        ١      ٣       ٠          ٣  

:  فـي هـذه اآليـة الكريمـة هـو          )الــم (نجد العدد الـذي يمثـل حـروف         
 هذا العدد من مضاعفات السبعة فهو ٠٠١١٣٠٣٠٢٠٣٠٢٢٠٣٢٠١١٠٢١١١

  :يساوي

 =١٦١٤٧١٧١٨٦٠٢٩٠٢٨٧٢٨٨٧٣ × ٧  
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 ٢٥٢ عبد الدائم الكحیلأسرار اإلعجاز في القرآن والسنة للمھندس ب مجاني من موقع كتا

من آيات القرآن وخصوصاً تلك التي وضعها اهللا تعالى في سور تبـدأ             إن كثيراً   
  . قد جاءت حروف األلف والالم والميم فيها منظَّمة بنظام سباعي)الـم(بـ 

  مثال آخر

ما خَلْقُكُم ولَا بعثُكُم ِإلَّا كَنَفٍْس واِحدٍة ِإن        (: يقول عز وجل عن خلق البشر وبعثهم      
  ب ِميعس اللَّهفإذا مثلنا كل كلمة برقم يعبر عن محتواها        ]. ٣١/٢٨: لقمان [)ِصير

  : نجد)الـم(من 

ِصيرب  ِميعس  اللَّه  ٍة  ِإنِحدإال  كَنَفٍْس  و  ثُكُمعال  ب   و  ا  خَلْقُكُمم  

٠    ١     ٣   ١      ٠     ٠    ٣      ١    ٢   ٠     ٢    ٢  

 ٠١٣١٠٠٣١٢٠٢٢: توزع حروف األلف والالم والميم هو     إن العدد الذي يمثل     
  :هذا العدد من مضاعفات السبعة

١٨٧١٤٧٣١٤٦ × ٧=٠١٣١٠٠٣١٢٠٢٢  

ولـو أضـيفت   . التي كُتبت من دون ألف) وحدة (وتأمل معي في هذه اآلية كلمة     
  .األلف لهذه الكلمة الختل هذا النظام

  رزق اهللا

 في سورة العنكبوت في قول الحـق  ومن اآليات التي تتحدث عن رزق اهللا تعالى      
 )وكََأين ِمن دابٍة لَا تَحِمُل ِرزقَها اللَّه يرزقُها وِإياكُم وهو السِميع الْعِليم(: عز وجل

  ].٢٩/٦٠: العنكبوت[

في هذه اآلية يبقى النظام قائماً لحروف األلف والالم والميم، فعندما نمثـل كـل               
  :)الـم(من كلمة ما تحويه 
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 ٢٥٣ عبد الدائم الكحیلأسرار اإلعجاز في القرآن والسنة للمھندس ب مجاني من موقع كتا

  و    كََأين      ِمن     دابٍة    ال     تَحِمُل     ِرزقَها     اللَّه    يرزقُها

١      ٣        ١         ٢      ٢      ١        ١      ١      ٠  

ِليمالْع       ِميعالس      وه       و      اكُمِإي     و  

٤           ٣         ٠       ٠        ٣       ٠  

  : هذا العدد من مضاعفات السبعة٤٣٠٠٣٠١٣١٢٢١١١٠: نجد العدد مصفوفاً

٦١٤٣٢٨٧٥٨٨٨٧٣٠ × ٧ = ٤٣٠٠٣٠١٣١٢٢١١١٠  

ونالحظ في هذه اآلية الكريمة عدم وجود حروف محذوفـة، فجميـع الحـروف              
وهذا . تبت باأللف أيضاً   كُ )إياكم(كُتبت باأللف، وكلمة    ) دابة(مثالً كلمة   . موجودة

ـ      ويؤكد أن رسم القرآن هو بتقدير اهللا عـز          )الـم(يؤكد وجود النظام الرقمي ل
  .وجل ال يجوز المساس به

ورد علـى   ! إن هذا النظام العجيب هو رد على كل من يدعي بأن القرآن محرف            
 ووجود هذه الحروف المميزة في كتـاب اهللا       . كل من يشك بمصداقية هذا القرآن     

واكتشاف هذا البناء المذهل لها لهو برهان مادي على عظمة هذا القرآن وأنـه              
  !.كتاب العصر، بل كتاب لكل العصور

  في كالم النبوة) الـم(

لقد حدثنا رسول اهللا  عن كلمات ُأنزلت من تحت العرش، وأمرنا باإلكثـار مـن             
سبع جاءت حـروف األلـف    هذه كلمات ،)ال حوَل وال قُوةَ ِإالَّ باهللا    (: قولها وهي 

  .والالم والميم فيها بنظام يقوم على السبعة مرتين

  : عندما نكتب ما تحويه كل كلمة من حروف األلف والالم والميم نجد

  ال     حوَل    و    ال     قُوةَ     ِإالَّ     باهللا
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 ٢٥٤ عبد الدائم الكحیلأسرار اإلعجاز في القرآن والسنة للمھندس ب مجاني من موقع كتا

٣       ٣      ٠     ٢     ٠     ١      ٢  

  :ة مرتينهذا العدد من مضاعفات السبع

٦٧٣٨٨ × ٧ × ٧ = ٣٣٠٢٠١٢  

وفي هذا النظام دليل على أن رسول اهللا  لم يأت بشيء من عنده بل كما وصفه                 
: النجم [)ِإن هو إلّا وحي يوحى. وما ينِْطقُ عِن الهوى(: رب العزة سبحانه بقوله

  ].٤ـ٥٣/٣

حويه كل كلمـة مـن      أيضاً، فعندما نكتب ما ت    ) الـم(وفي هذه الكلمات نظام لـ      
  :األلف والالم والميم نجد

  و    ما    ينِْطقُ    عِن    الهوى    ِإن    هو    إلّا    وحي    يوحى

٠         ٠    ٣      ٠    ١        ٢       ٠       ٠     ٢   ٠  

  : من مضاعفات السبعة٠٠٣٠١٢٠٠٢٠العدد 

٤٣٠٢٨٦٠ × ٧ = ٣٠١٢٠٠٢٠  

  :أن النظام يبقى قائماً في كل آية بمفردهاوالعجيب 

  و    ما    ينِْطقُ    عِن    الهوى

٢       ٠       ٠     ٢   ٠  

  : من مضاعفات السبعة٢٠٠٢٠العدد 

٢٨٦٠ × ٧ = ٢٠٠٢٠  
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 ٢٥٥ عبد الدائم الكحیلأسرار اإلعجاز في القرآن والسنة للمھندس ب مجاني من موقع كتا

  ِإن    هو    إلّا    وحي    يوحى

٠         ٠    ٣      ٠    ١  

  :ة أيضاً من مضاعفات السبع٠٠٣٠١العدد 

٤٣ × ٧ = ٣٠١  

  فَلْيْأتُوا ِبحِديٍث ِمثِْلِه

فَلْيـْأتُوا  : (وصدق اهللا حين تحدى البشر جميعاً أن يأتوا بمثل هذا القرآن فقـال            
ِديٍث ِمثِْلِه ِإنِبح اِدِقين٥٢/٣٤: الطور [)كانُوا ص.[  

  :وفي هذه اآلية نجد نظاماً لحروف األلف والالم والميم

      كانُوا      صِدِقين    ِبحِديٍث     ِمثِْلِه     ِإنفَلْيْأتُوا  

٠         ٢        ١      ٢          ٠           ٣  

 من مـضاعفات الـسبعة    ٠٢١٢٠٣ في اآلية هو     )الـم(العدد الذي يمثل توزع     
  :وباالتجاهين

٠٣٠٢٩ × ٧ = ٠٢١٢٠٣  

٤٣١٦٠ × ٧ = ٣٠٢١٢٠  

العدد الذي يمثل    )فَلْيْأتُوا ِبحِديٍث ِمثِْلهِ    (:ذه اآلية ونجد النظام يتكرر في أجزاء ه     
  : من مضاعفات الرقم سبعة٢٠٣ في هذا المقطع هو )الـم(توزع 

٢٩ × ٧ = ٢٠٣  

نكتب المقطـع الثـاني     !  بعدد السور المميزة في القرآن     ٢٩الحظ أن الناتج هو     
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 ٢٥٦ عبد الدائم الكحیلأسرار اإلعجاز في القرآن والسنة للمھندس ب مجاني من موقع كتا

وهنـا  ) نُوا صـاِدِقين  كا ِإن(: لآلية وما تحويه كل كلمة من األلف والالم والميم        
  : من مضاعفات السبعة٢١العدد  يكون

٣ × ٧ = ٢١  

 من مضاعفات الرقم ٣٢٩ يشكالن عدداً لدى صفهما هو ٣ و ٢٩وناتجا القسمة 
  :سبعة

٤٧ × ٧ = ٣٢٩  

كيف كُتبت في القرآن من دون ألف حفاظاً على النظام       ) صِدِقين(وانظر إلى كلمة    
ومن َأصـدقُ ِمـن اِهللا      (: هللا تعالى القائل عن نفسه    إنها قدرة ا  . الرقمي القرآني 

  ].٤/٨٧: النساء [)حِديثاً

  ومن َأصدقُ ِمن اِهللا حِديثاً

وقد وضع اهللا تعالى في كلمات هذا المقطع القرآني نظاماً لحروف األلف والـالم        
  :والميم

  و    من     َأصدقُ     ِمن     اِهللا     حِديثاً

١        ٣       ١        ١       ١   ٠  

فالعدد الذي يمثل توزع هذه الحروف في كلمات هـذا المقطـع مـصفوفاً هـو                
  : من مضاعفات السبعة١٣١١١٠

١٨٧٣٠ × ٧ = ١٣١١١٠  

والعجيب في هذا المقطع أن مجموع عدد حروف األلف والـالم والمـيم أيـضاً               
ج جميعهـا عـن طريـق       هل جاءت هذه النتـائ    : ونكرر السؤال . يساوي سبعة 
  المصادفة؟
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 ٢٥٧ عبد الدائم الكحیلأسرار اإلعجاز في القرآن والسنة للمھندس ب مجاني من موقع كتا

  األوامر اإللهية

حتى األوامر اإللهية لعباده المؤمنين جاءت الحروف فيها منظمة تنظيماً مذهالً،           
 التـي هـي   فهذا أمر من اهللا تبارك وتعالى للمؤمنين بأال يجادلوا أهل الكتاب إال      
ذلك يقول عز أحسن، ألن دين اإلسالم هو دين العلم واإلقناع وليس دين اإلكراه، ل

ولَا تُجاِدلُوا َأهَل الِْكتَاِب ِإلَّا ِبالَِّتي ِهي َأحسن ِإلَّا الَِّذين ظَلَموا ِمنْهم وقُولُوا             (وجل    
               ونِلمـسم لَـه ـننَحو اِحـدو كُمِإلَهنَا وِإلَهو كُمُأنِزَل ِإلَينَا ونَّا ِبالَِّذي ُأنِزَل ِإلَيآم( 

  ].٢٩/٤٦: العنكبوت[

هذه اآلية وضعها البارئ سبحانه في سورة العنكبوت التي استُفتحت بـالحروف            
 وسوف نرى أن هذه الحروف الثالثة قد رتبها اهللا في هذه اآلية بـشكل               ،)الـم(

  .يتناسب مع السبعة دائماً

  :)الـم(لنخرج من كل كلمة ما تحويه من حروف 

  

   الِْكتَِب     ِإلَّا     ِبالَِّتي     ِهي     َأحسن     َأهَل   تُجِدلُواو     لَا    

١       ٠        ٢       ٣         ٢      ٢         ٢      ٢    ٠  

  ِإلَّا       الَِّذين     ظَلَموا     ِمنْهم      و     قُولُوا      آمنَّا      ِبالَِّذي

٢          ٣       ٢       ٠      ٢          ٣         ٢        ٣  

كُمِإلَه    نَا     وِإلَه     و      كُمُأنِزَل     ِإلَي      نَا     وُأنِزَل     ِإلَي  

٣      ٠      ٣       ٠        ٣       ٢        ٠      ٣       ٢  

ِحدوونِلمسم       لَه       ننَح      و         
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 ٢٥٨ عبد الدائم الكحیلأسرار اإلعجاز في القرآن والسنة للمھندس ب مجاني من موقع كتا

٣          ١       ٠        ٠         ٠  

: إن العدد الذي يمثل توزع حروف األلف والالم والميم فـي هـذه اآليـة هـو                
  إن هذا العـدد الـضخم     ٣١٠٠٠٣٠٣٠٣٢٠٣٢٢٣٢٠٢٣٢٣١٠٢٣٢٢٢٢٠

  : يقبل القسمة على سبعة ثالث مرات متتالية فهذا العدد يساوي

 =٩٠٣٧٩٨٩٢٢٢١٦٦٨٣١٤٩٣٦٥٣٣٥٩٥٤٠ × ٧ × ٧ × ٧  

ولَا تُجاِدلُوا َأهَل الِْكتَاِب ِإلَّا ِبـالَِّتي       (وحتى عندما نأخذ المقطع األول من هذه اآلية       
نسَأح ونخرج ما تحويه كل كلمة من حروف األلف والالم والميم نجد)ِهي :  

َأح     َل    الِْكتَِب     ِإلَّا     ِبالَِّتي     ِهيِدلُوا     َأهلَا    تُج     ونس  

١       ٠        ٢       ٣         ٢      ٢         ٢      ٢    ٠  

  :، هذا العدد من مضاعفات السبعة باالتجاهين١٠٢٣٢٢٢٢٠العدد 

١٤٦١٧٤٦٠ × ٧ = ١٠٢٣٢٢٢٢٠  

٣١٧٤٧٤٣ × ٧ = ٢٢٢٢٣٢٠١  

 :والعدد الناتج من صف ناتجي القسمة األخيرين من مضاعفات السبعة

٤٥٣٥٣٤٧٣٥١٦٧٨٠ × ٧  =٣١٧٤٧٤٣١١٤٦١٧٤٦٠  

 × ٧ حرفـاً أي     ١٤كما أن عدد حروف األلف والالم والميم في هذا المقطع هو            
كيف كتبت جميعها مـن   )  وِحد– الِكتَِب   –تُجِدلُوا  (: وانظر معي إلى الكلمات   . ٢

  . دون ألف

  آخر السورة نزوالً

في آخر سورة ف األلف والالم والميم بشكل يناسب الرقم سبعة ولقد رتب اهللا حر
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 ٢٥٩ عبد الدائم الكحیلأسرار اإلعجاز في القرآن والسنة للمھندس ب مجاني من موقع كتا

  . نزلت وهي سورة النصر

  :عندما نعبر عن كل كلمة بما تحويه من حروف األلف والالم والميم نجد

  

تَ     النَّاسَأير     و     الْفَتْح     اللَِّه     و     راء     نَصإذَا     ج  

٣        ١       ٠       ٢       ٠      ٣       ٠       ١       ٢  

  يدخُلُون      ِفي      ِديِن      اللَِّه     َأفْواجاً      فَسبح      ِبحمِد

١           ٠            ٣        ٣        ٠       ٠            ١  

  ربك    و     استَغِْفره      ِإنَّه     كَان      تَواباً

٢        ١        ١         ١        ٠      ٠  

 في كلمات آخر سورة نزلت مـن القـرآن   )الـم(العدد الذي يمثل توزع حروف      
 هذا العدد مـن مـضاعفات       ٢١١١٠٠١٠٣٣٠٠١٣١٠٢٠٣٠١٢: الكريم هو 

  :السبعة مرتين فهو يساوي

 =٤٣٠٨١٦٥٣٧٣٤٧٢٠٦١٦٣٨٨ × ٧ × ٧  

إنَّا فَتَحنَا لَـك  (: وعندما فتح اهللا على رسوله فتحاً مبيناً ونصره أنزل قوله تعالى         
، نكتب ما تحويه كل كلمة من حروف األلف والـالم           ]٤٨/١: الفتح[) مِبيناً فَتْحاً

  :والميم

  مِبيناً      إنَّا     فَتَحنَا     لَك      فَتْحاً

٢         ١        ١        ١      ٢  
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 ٢٦٠ عبد الدائم الكحیلأسرار اإلعجاز في القرآن والسنة للمھندس ب مجاني من موقع كتا

  : سبعة هذا العدد المتناظر من مضاعفات ال٢١١١٢: لنجد العدد مصفوفاً

٣٠١٦ × ٧ = ٢١١١٢  

وهكذا آيات  . ٧كما أن مجموع عدد حروف األلف والالم والميم في هذه اآلية هو           
وآيات جاءت بنظام يعجز البشر عن تقليده أو اإلتيان بمثله لغوياً فكيف إذا كان              

  هذا النظام اللغوي يرتبط بنظام رقمي غاية في الدقة؟

  توزع الكلمات

وقد بحثت عن النظـام الثنـائي       ! ك تجد فيه ما تريد    من عظمة إعجاز القرآن أن    
النظام الثنائي هو احتمالين فقط واحد وصفر، وكما        . فوجدته في كتاب اهللا تعالى    

نعلم فإن جميع األجهزة الرقمية كالكمبيوتر ووسائل االتصال وغيرها تقوم فـي            
  .عملها أساساً على هذا النظام

فالكلمة التـي   . ني على دراسة كلمات اآلية    وتعتمد فكرة هذا النظام الثنائي القرآ     
 أما الكلمة التي ال تحوي أيـاً        ١تحوي حرف األلف أو الالم أو الميم تأخذ الرقم          

، وتكون األعداد المصفوفة الناتجة بهذه الطريقة      ٠من هذه الحروف فتأخذ الرقم      
وسوف نلجأ إلى مثال واحد فقـط مـن أول سـورة    . من مضاعفات الرقم سبعة  

   ).الـم (ورة بدأت بـوآخر س

  ) الـم(أول سورة بدأت بـ 

:   هي سورة البقرة التي نجد في مقدمتها قوله تعالى       )الـم(فأول سورة بدأت بـ     
 )      تَِّقينى ِللْمدِفيِه ه بيلَا ر الِْكتَاب لندرس توزع حـروف    ]. ٢/٢: البقرة [) ذَِلك
  . في هذه اآلية)الـم( وتوزع كلمات )الـم(

  )الـم(روف توزع ح

  : كما رأينا في فقرة سابقة)الـم(في هذه اآلية نظام لـ 
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 ٢٦١ عبد الدائم الكحیلأسرار اإلعجاز في القرآن والسنة للمھندس ب مجاني من موقع كتا

تَِّقينى    لِّلْمدِفيِه    ه    بيالَ    ر     الِْكتَب    ذَِلك  

٣        ٠      ٠      ٠       ٢         ٢      ١  

 ٣٠٠٠٢٢١: فالعدد الذي يمثل توزع حروف األلف والالم والميم في اآلية هـو           
  :هذا العدد من مضاعفات السبعة ثالث مرات

٨٧٤٧ × ٧ × ٧ × ٧ = ٣٠٠٠٢٢١  

  . حروف٨الحظ أن عدد حروف األلف والالم والميم هو 

  )الـم(توزع الكلمات التي تحوي 

، كل كلمة   ٠ و ١أما النظام الثنائي في هذه اآلية فنجده من خالل التعبير برقمين            
  :٠وإال فتأخذ الرقم  ١فيها ألف أو الم أو ميم تأخذ الرقم 

تَِّقينى    لِّلْمدِفيِه    ه    بيالَ    ر     الِْكتَب    ذَِلك  

١        ٠       ٠      ٠      ١         ١       ١  

: هـو ) الــم (العدد الذي يمثل توزع الكلمات التي تحوي أحد أوكـل حـروف             
  : من مضاعفات الرقم سبعة١٠٠٠١١١

١٤٢٨٧٣ × ٧ = ١٠٠٠١١١  

  تناسق الكلمات والحروف

، إذاً عدد الكلمات التي     ٤هو  ) الـم(وفي هذه الحالة نجد عدد الكلمات التي فيها         
، وبـصفّ  ٨ وعدد حروف األلف والالم والميم في اآلية هو ٤هو  ) الـم(تحوي  

  : وهو من مضاعفات السبعة٨٤هذين الرقمين نجد العدد 

١٢ × ٧ = ٨٤  
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 ٢٦٢ عبد الدائم الكحیلأسرار اإلعجاز في القرآن والسنة للمھندس ب مجاني من موقع كتا

) الـم( هو نصف مجموع حروف      )الـم(ت التي فيها    مع مالحظة أن عدد الكلما    
  .في اآلية

  )الـم(آخر سورة بدأت بـ 

 وهي السجدة ونجد في بدايتها قول       )الـم(واآلن نأتي آلخر سورة استفتحت بـ       
: الـسجدة  [)تَنِْزيُل الِْكتَاِب لَا ريب ِفيِه ِمـن رب الْعـالَِمين         (الحق تبارك وتعالى    

٣٢/٢.[  

  )الـم (توزع حروف

  :نكتب ما تحويه كل كلمة من حروف األلف والالم والميم

لَِمينالْع    بِفيِه    ِمن    ر    بيتَنِْزيُل    الِْكتَِب    لَا    ر  

٤       ٠      ١     ٠      ٠     ٢       ٢         ١  

  : إن هذا العدد من مضاعفات السبعة٤٠١٠٠٢٢١فيتشكل ليدنا العدد  

٥٧٢٨٦٠٣ × ٧ = ٤٠١٠٠٢٢١  

  )الـم(توزع الكلمات التي تحوي 

  )الــم ( للكلمة التي فيها     ١نكتب الرقم   .  فهذا ما نجده في النظام الثنائي لآلية      
  :  فنجد)الـم( للكلمة التي ال تحوي ٠والرقم 

لَِمينالْع    بِفيِه    ِمن    ر    بيتَنِْزيُل    الِْكتَِب    لَا    ر  

١       ٠       ١     ٠     ٠     ١        ١        ١  

   : هذا العدد من مضاعفات السبعة أيضا١٠١٠٠١١١ًالعدد  
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 ٢٦٣ عبد الدائم الكحیلأسرار اإلعجاز في القرآن والسنة للمھندس ب مجاني من موقع كتا

١٤٤٢٨٧٣ × ٧ = ١٠١٠٠١١١  

  تناسب الكلمات والحروف

، وعدد حروف األلف والـالم  ٥  هو   )الـم(وهنا نجد أن عدد الكلمات التي فيها        
 مـن   ١٠٥صفّ هـذين الـرقمين هـو         فيكون العدد الناتج من      ١٠والميم هو   

  :مضاعفات السبعة

١٥ × ٧ = ١٠٥  

  نلخص هذه النتائج العجيبة

 وعـدد   ٤  هـو     )الـم( جاء فيها عدد الكلمات التي تحوي        )الـم(أول آية بعد    
 ٧ = ٨٤:  والعدد الناتج من صف العددين هو      ٨ هو الضعف أي     )الـم(حروف  

 ×١٢  

  هو   )الـم(، فعدد الكلمات التي تحوي      كذلك نجد القاعدة ذاتها من أجل آخر آية       
، والعدد الناتج من صف الـرقمين       ١٠  هو الضعف أي      )الـم( وعدد حروف    ٥

  :هو

١٥ × ٧ = ١٠٥  

  : من مضاعفات السبعة١٥١٢ يشكالن عدداً هو ١٥ و ١٢ القسمة اناتج

٢١٦ × ٧ = ١٥١٢  

 مـضاعفات     في آية البقرة من     )الـم(العدد الذي يمثل توزع الكلمات التي فيها        
والعدد الذي يمثل توزع حـروف      . السبعة، وينطبق الكالم ذاته على آية السجدة      

  في آية البقرة من مضاعفات السبعة، وينطبق الكالم ذاتـه علـى آيـة                )الـم(
  .السجدة
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 ٢٦٤ عبد الدائم الكحیلأسرار اإلعجاز في القرآن والسنة للمھندس ب مجاني من موقع كتا

  بنظام يقوم على الرقم سبعة، وكذلك تتوزع حـروف           )الـم(إذن تتوزع كلمات    
 على الرقم سبعة، أليس هذا النظام المحكـم       في هذه الكلمات بنظام يقوم      )الـم(

  من عند اهللا عز وجل؟

إن معجزة هذه الحروف، والتي تنكشف أمامنا ونحـن نعـيش القـرن الواحـد               
وكأن هذه الحروف تريد أن ! والعشرين هي بمثابة توقيع وخاتم من اهللا جل وعال

 أن تـأتي    هل تستطيع : تنطق بالحق لتخاطب كلَّ من يشك بهذا القرآن لتقول له         
بكالم بليغ في غاية البيان والفصاحة وإذا ما أخرجنا من هذه الكلمـات حروفـاً               

  محددة وجدناها دائماً من مضاعفات الرقم سبعة؟؟

بل يـشمل جميـع    ،  )الـم(إن النظام العجيب للرقم سبعة ال يقتصر على حروف          
، وهذا  وسوف نختار شيئاً من إعجاز هذه الحروف      . الحروف المميزة في القرآن   

وال نبالغ إذا قلنا إن كل آية مـن آيـات      . غيض من فيض معجزة القرآن العظيم     
  .القرآن تحتاج بحثاً مستقالً، وهذا ما سنقوم به مستقبالً إن شاء اهللا تعالى

  ) حــم(حروف 

لقد وصف رب العزة سبحانه وتعالى كتابه بأنه ال يأتيه الباطل من بين يديه وال               
لَا يْأِتيِه الْباِطُل ِمن   (:ية الثانية واألربعين من سورة فصلت     من خلفه، فقال في اآل    

  ].٤١/٤٢: فصلت [)بيِن يديِه ولَا ِمن خَلِْفِه تَنِْزيٌل من حِكيٍم حِميد

إن اهللا تعالى قد وضع هذه اآلية في سورة فصلت، وكما نعلم هذه السورة تبـدأ                
ع هذين الحرفين فـي هـذه اآليـة،         ، لذلك نقوم بدراسة توز    )حــم(بالحرفين  

  :فنخرج ما تحويه كل كلمة من كلمات اآلية من حرفي الحاء والميم

  

لَا      ِمن     ِه       ويدِن     ييِطُل     ِمن     بْأِتيِه     الْبال     ي  

١      ٠      ٠        ٠        ٠      ١        ٠        ٠      ٠  
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 ٢٦٥ عبد الدائم الكحیلأسرار اإلعجاز في القرآن والسنة للمھندس ب مجاني من موقع كتا

       تَنِْزيٌل       من       حِكيٍم       حِميدخَلِْفِه  

٢          ٢           ١         ٠           ٠  

إن العدد الذي يمثل الحاء والميم في هذه اآلية من مضاعفات الرقم سبعة، هـذا               
  :٢ × ٧ مرتبة أي ١٤العدد مكون من 

٣١٥٧١٥٧١٤٣٠٠٠ × ٧ = ٢٢١٠٠١٠٠٠٠١٠٠٠  

  : أيضاً من مضاعفات الرقم سبعة٧مة على والناتج من القس

٤٥١٠٢٢٤٤٩٠٠٠ × ٧ = ٣١٥٧١٥٧١٤٣٠٠٠  

، ومجموع عدد حروف الحاء والميم فيـه        ٦ × ٧ أي   ٤٢إن رقم هذه اآلية هو      
  !!هو سبعة أحرف

  ولـو أنـه   )تَنِْزيٌل من حِكيٍم حِميٍد(: وتأمل دقة ألفاظ هذه اآلية عندما قال تعالى   
الختل هذا النظام، ألن عدد حروف الحـاء والمـيم          ) يم عليم تنْزيل من حك  : (قال

) عليم(، بينما كلمة ٢ فيها حاء وميم وأخذت الرقم )حِميد(سينقص واحداً، فكلمة  
  . ١فيها ميم واحدة وتأخذ الرقم 

لذلك فإن تغيير مكان كلمة مع أنه ال يؤثر على المعنى اللغوي كثيراً إال أنه يؤدي 
إذاً هو كتاب كما وصفه رب العزة تعالى بأنه ال          ! الرقمي لآلية إلى انهيار البناء    

  .يأتيه الباطل من بين يديه وال من خلفه

  )الـمر(حروف 

 ولكن في بعـض     )ِكتَب( في القرآن تُكتب غالباً من دون ألف هكذا          )كتاب(كلمة  
  مواضع القرآن نجدها مكتوبة باأللف، فلماذا؟

وكمثال علـى   . ن أسرار كتابة كلمات القرآن    إن لغة الرقم تعطينا أجوبة دقيقة ع      
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 ٢٦٦ عبد الدائم الكحیلأسرار اإلعجاز في القرآن والسنة للمھندس ب مجاني من موقع كتا

وما كَان   (:ذلك نجد قول الحق تعالى في اآلية الثامنة والثالثين من سورة الرعد           
         ٍل ِكتَابٍة ِإالَّ ِبِإذِْن اللِّه ِلكُلِّ َأجِبآي ْأِتيوٍل َأن يسهذه اآلية  ]. ١٣/٣٨: الرعد [ )ِلر

ما نعلم من السور المميزة التي تبدأ بـ موجودة في سورة الرعد وسورة الرعد ك
  :لندرس توزع هذه الحروف عبر كلمات اآلية. )الـمر(

  و    ما     كَان     ِلرسوٍل      َأن      يْأِتي     ِبآيٍة     ِإالَّ      ِبِإذِْن

١        ٣      ١        ١       ١           ٣       ١      ٢   ٠  

     ِلكُلِّ        َأجٍل       ِكتَاباللِّه    

١          ٢           ٢         ٣  

  :عبر كلمات اآلية يقبل القسمة على سبعة) الـمر(إن العدد الذي يمثل توزع 

١٧٤٧٣٣٠١٦١٦٠ × ٧ = ١٢٢٣١٣١١١٣١٢٠  

 ٧ أي   ٢١إن عدد حروف األلف والالم والميم والراء في هذا النص القرآني هو             
 ×٣ .  

  ع الحروفتوز

، وتوزع هذه   ٦ × ٧ حرفاً أي    ٤٢ولكن العجيب أن عدد حروف هذا المقطع هو         
لنكتب المقطع وتحـت كـل كلمـة عـدد          . الحروف من مضاعفات السبعة أيضاً    

  :حروفها

  

  و    ما     كَان     ِلرسوٍل      َأن      يْأِتي     ِبآيٍة     ِإالَّ      ِبِإذِْن

٤       ٣     ٤       ٤         ٢        ٥         ٣       ٢   ١  
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 ٢٦٧ عبد الدائم الكحیلأسرار اإلعجاز في القرآن والسنة للمھندس ب مجاني من موقع كتا

ٍل       ِكتَاباللِّه       ِلكُلِّ        َأج  

٤          ٣          ٣          ٤  

  :العدد الذي يمثل حروف النص القرآني مصفوفاً من مضاعفات السبعة

٦١٩٢٠٤٩١٧٩٠٣ × ٧ = ٤٣٣٤٤٣٤٤٢٥٣٢١  

  . حرفاً أبجديا١٤ًالقرآني قد تركب من بقي شيء مهم وهو أن هذا النص 

  نلخص النتائج الخاصة بهذا المقطع القرآني

  .٢ × ٧ حرفاً أبجدياً أي ١٤ ـ هذا المقطع يتركب من ١

  .٦ × ٧ حرفاً أي ٤٢ ـ عدد حروفه هو ٢

  . ـ توزع هذه الحروف عبر الكلمات من مضاعفات السبعة٣

 ٧ حرفاً أي ٢١ في هذا المقطع هو  ـ عدد حروف األلف والالم والميم والراء٤
  . نصف حروف المقطع٣× 

  . ـ تتوزع هذه الحروف لتشكل عدداً من مضاعفات السبعة٥

  )الـر(حروف 

ويستَنِبُئونَك َأحقٌّ هو قُْل ِإي وربي ِإنَّه لَحـقٌّ  (: ويقول عز وجل في سورة يونس  
  ِجِزينعِبم ا َأنتُممي هذه اآلية العظيمة التي يؤكـد فيهـا         ف]. ١٠/٥٣: يونس [)و

البارئ سبحانه وتعالى بأن القرآن حق نظام لحروف األلف والالم والراء، هـذه             
  . الحروف التي نجدها في مقدمة سورة يونس حيث وردت اآلية

  :نكتب اآلية وتحت كل كلمة رقماً يمثل ما تحويه من حروف األلف والالم والراء
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 ٢٦٨ عبد الدائم الكحیلأسرار اإلعجاز في القرآن والسنة للمھندس ب مجاني من موقع كتا

تَنِبُئونَكسي     يوبر      قُْل      ِإي      و      وقٌّ      هَأح        

١       ٠       ١       ١       ٠        ١            ٠        ٠  

ِجِزينعِبم         ا         َأنتُمقٌّ      و        ملَح       ِإنَّه  

٠             ١          ١        ٠       ١         ١  

 ١٤ في كلمات هذه اآلية يتـألف مـن        )الـر(إن العدد الذي يمثل توزع حروف       
  : وهو من مضاعفات السبعة وباالتجاهين٢ × ٧مرتبة 

٠١٥١٣٠١٤٤٤٣٠٠ × ٧ = ٠١١٠١١١٠١١٠١٠٠  

٠٠١٤٤٤٣٠١٥٧٣٠ × ٧  = ٠٠١٠١١٠١١١٠١١٠  

  .والعجيب حقاً أن كل مقطع من مقطعي اآلية فيه نظام محكم

  

  لالمقطع األو

 في هـذا المقطـع نظـام لحـروف    : )ويستَنِبُئونَك َأحقٌّ هو قُْل ِإي وربي( ـ  ١
  :، فإذا ما أخرجنا من كل كلمة ما تحويه من األلف والالم والراء)الــر(

  و     يستَنِبُئونَك      َأحقٌّ      هو      قُْل      ِإي      و      ربي

١       ٠       ١       ١       ٠        ١            ٠        ٠  

  : من مضاعفات السبعة باالتجاهين١٠١١٠١٠٠نجد العدد 

١٤٤٤٣٠٠ × ٧ = ١٠١١٠١٠٠  

١٤٤٤٣ × ٧ = ٠٠١٠١١٠١  
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 ٢٦٩ عبد الدائم الكحیلأسرار اإلعجاز في القرآن والسنة للمھندس ب مجاني من موقع كتا

  المقطع الثاني

في هذا المقطع أيـضاً نظـام لحـروف    : )ِإنَّه لَحقٌّ وَ ما   َأنتُم  ِبمعِجِزين( ـ  ٢
 : أخرجنا من كل كلمة ما تحويه من األلف والالم والراء،نجد، فإذا ما)الــر(

ِجِزينعِبم         ا         َأنتُمقٌّ      و        ملَح       ِإنَّه  

٠             ١          ١        ٠       ١         ١  

  : من مضاعفات السبعة باالتجاهين١١٠١١ العدد 

١٥٧٣ × ٧ = ١١٠١١  

  زات هذه اآلية الرقميةنلخص معج

:  ـ العدد الذي يمثل توزع األلف والالم والـراء فـي كلمـات اآليـة هـو      ١ 
 من مضاعفات الرقم سبعة وباالتجاهين سـواء قرأنـا          ٠١١٠١١١٠١١٠١٠٠

  .العدد من اليسار أم من اليمين

 ـ العدد الذي يمثل توزع األلف والالم والراء في كلمات المقطـع األول مـن    ٢
  . من مضاعفات الرقم سبعة وباالتجاهين أيضا١٠١١٠١٠٠ًاآلية هو 

 ـ العدد الذي يمثل توزع األلف والالم والراء في كلمات المقطع الثاني لآليـة   ٣
  . من مضاعفات الرقم سبعة وباالتجاهين٠١١٠١١: هو

 حروف ألف الم راء، فسبحان الذي نظم هذه         ٤مع مالحظة أن كل مقطع يحوي       
  .األرقام وأحكمها

  ء إبراهيم عليه السالمدعا

رب اجعلِْني مِقيم ( : في سورة إبراهيم نجد دعاء سيدنا إبراهيم عليه السالم لربه  
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 ٢٧٠ عبد الدائم الكحیلأسرار اإلعجاز في القرآن والسنة للمھندس ب مجاني من موقع كتا

عندما نعبر عن كـل     ] ١٤/٤٠: إبراهيم [)الصلوِة وِمن ذُريِتي ربنَا وتَقَبْل دعاء     
ـ      ٣٤١٤٥٢١٦٤٦٢: كلمة بعدد حروفها مصفوفاً نجد العـدد       ن  هـذا العـدد م

  .مضاعفات السبعة

 والمذهل أننا نجـد     )الر(إن هذه اآلية وردت في سورة إبراهيم التي ابتدأت بـ           
لحروف األلف والالم والراء توزعاً يقوم على الرقم سبعة، فإذا عبرنا عن كـل              

  :كلمة من كلمات اآلية برقم يمثل ما تحويه من األلف والالم والراء نجد

ِقيملِْني  معاج   باءرعْل   دتَقَب  نَا  وبِتي   ريِمن   ذُر  لوِة  والص     

١     ١    ٠    ٢       ١     ٠   ٠      ٣      ٠       ٢      ١  

وتأمل .  هذا العدد من مضاعفات السبعة     ١١٠٢١٠٠٣٠٢١: العدد مصفوفاً هو  
باأللف الختـل هـذا      بالواو وليس باأللف، ولو كتبت       )الصلوِة(كيف كتبت كلمة    

  .النظام الدقيق

واآلن لو ذهبنا إلى آية في سورة العنكبوت فيها أمر للرسول صـلى اهللا عليـه                
اتُْل ما ُأوِحي ِإلَيك ِمن الِْكتَاِب وَأِقِم الصلَاةَ        (: وسلم بإقامة الصالة نجد قوله تعالى     

) ولَِذكْر اللَِّه َأكْبر واللَّه يعلَم ما تَـصنَعون       ِإن الصلَاةَ تَنْهى عِن الْفَحشَاء والْمنكَِر       
  ]. ٢٩/٤٥: العنكبوت[

نجد في هذه اآلية نظاماً للحروف، فعندما نعبر عن كل كلمة بـرقم يمثـل عـدد           
  :حروفها مصفوفاً نجد

  

  صلَوةَاتُْل     ما     ُأوِحي     ِإلَيك    ِمن     الِْكتَِب    و    َأِقِم    ال

٦        ٣     ١        ٥        ٢        ٤        ٤      ٢      ٣  
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 ٢٧١ عبد الدائم الكحیلأسرار اإلعجاز في القرآن والسنة للمھندس ب مجاني من موقع كتا

نكَِر      والْم     شَاء     وِن     الْفَحى     علَوةَ    تَنْهالص     ِإن  

١         ٦       ١        ٦         ٢        ٤       ٦        ٢  

  كْبر     و     اللَّه      يعلَم     ما     تَصنَعونلَِذكْر      اللَِّه     َأ

٦        ٢       ٤       ٤      ١       ٤      ٤          ٤  

 ٢٥ هذا العدد المكون مـن       ٦٢٤٤١٤٤٤١٦١٦٢٤٦٢٦٣١٥٢٤٤٢٣: العدد
: هـو ) واآلية تتحدث عـن الـصالة     ( بعدد الصلوات الخمس     ٥ × ٥مرتبة أي   

  : ويساوي٦٢٤٤١٤٤٤١٦١٦٢٤٦٢٦٣١٥٢٤٤٢٣

 =٨٩٢٠٢٠٦٣٠٨٨٠٣٥١٨٠٤٥٠٣٤٨٩ × ٧  

والعجيب أن هذه اآلية وردت في سورة العنكبوت وهذه السورة كما رأينا تبـدأ              
 وقد توزعت هذه الحروف على كلمات اآلية بنظام يقوم      )الـم(بالحروف المميزة   

لف والالم  وإذا عبرنا عن كل كلمة برقم يمثل ما تحويه من األ          . على الرقم سبعة  
  :والميم الواردة في افتتاحية سورة العنكبوت نجد

  اتُْل    ما     ُأوِحي     ِإلَيك    ِمن    الِْكتَِب     و    َأِقِم    الصلَوةَ

٣      ٢     ٠         ٢        ١        ٢        ١       ٢     ٢  

   الْفَحشَاء     و     الْمنكَِر      وِإن     الصلَوةَ    تَنْهى     عِن    

٠         ٣        ٠         ٣        ٠        ٠        ٣       ١  

وننَعا     تَصم     لَمعي      اللَّه     و     راللَِّه     َأكْب      لَِذكْر  

٠        ٢      ٢       ٣       ٠       ١       ٣         ١  

 هذا العدد أيضاً من     ٠٢٢٣٠١٣١٠٣٠٣٠٠٣١٣٢٠٢١٢١٢٢: العدد مصفوفاً 
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 ٢٧٢ عبد الدائم الكحیلأسرار اإلعجاز في القرآن والسنة للمھندس ب مجاني من موقع كتا

  :مضاعفات الرقم سبعة فهو يساوي

 =٣١٨٥٩٠١٤٧١٨٥٧٥٩٠٢٨٨٧٤٤٦ × ٧  

) واهللا يعلم ما تعملـون (أو ) واهللا يعلم ما تفعلون:  (وفي هذه اآلية لو قال تعالى    
، فسبحان الذي حفظ كل     الختل هذا البناء المحكم ألن نظام األلف الم راء سيتغير         

  .حروف كتابه إلى يوم القيامة

  مقدمة سورة القلم

في بحث واحد من المستحيل دراسة جميع حروف القرآن المميزة، لذلك نلجأ إلى  
ونحن في هذه الفقـرة     . أمثلة مبسطة قدر المستطاع، فعجائب القرآن ال تنقضي       

ع هذا الحرف عبـر      وجاء توز  )ن(أمام سورة القلم التي بدأت بحرف واحد هو         
لنأخذ المقطع األول مـن الـسورة       . السورة بنظام عجيب يقوم على الرقم سبعة      

ن والْقَلَـِم ومـا     (: والمؤلف من خمس آيات تخاطب الرسول الكريم  وتمدحـه         
  ونطُرسنُوٍن       *يجِبم كبِة رما َأنتَ ِبِنعنُـوٍن    * ممم رراً غَيلََأج لَك ِإنِإ* وو   نَّـك

  ].٥ـ٦٨/١: القلم [)لَعلى خُلٍُق عِظيٍم

إن اهللا تعالى قد وضع حرف النون في مطلع هذه السورة ليدلنا على وجود نظام               
هذا النظام يستحيل اإلتيان بمثلـه، ألن       . لتوزع هذا الحرف عبر كلمات السورة     

البشر يعجزون عن التحكم بتكرار حرف معين في حديثهم بشكل يجعل من توزع             
هذا الحرف وتكراره نظاماً رقمياً محكماً، إن هذا العمل ال يقـدر عليـه إال رب                

  .السماوات السبع سبحانه وتعالى

لنكتب ما تحويه كل كلمة من حرف النون، أما حرف النون في مقدمة الـسورة               
  :فهو دليل لهذا النظام

      ِبِنعمِة      ربكو    الْقَلَِم     و    ما     يسطُرون     ما     َأنتَ 

٠           ١         ١     ٠          ١       ٠    ٠      ٠     ٠  
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 ٢٧٣ عبد الدائم الكحیلأسرار اإلعجاز في القرآن والسنة للمھندس ب مجاني من موقع كتا

  ِبمجنُوٍن      و      ِإن      لَك      لََأجراً       غَير      ممنُوٍن

٢        ٠            ٠        ٠       ١       ٠           ٢  

  ِإنَّك     ِظيٍمولى     خُلٍُق      علَع     

٠         ٠       ٠        ١     ٠  

 إن العدد الذي يمثل توزع حرف النون عبر كلمات النص القرآني هو عدد يتألف 
:  وهـذا العـدد مـن مـضاعفات الـسبعة وهـو        ٣ × ٧ مرتبـة أي     ٢١من  

  : ويساوي٠٠٠١٠٢٠٠٠١٠٢٠١١٠١٠٠٠٠

 =١٤٥٧١٤٤٣١٤٤٤٣٠٠٠٠ × ٧  

 والكلمات التي فيها نـون      ٣×٧ أي   ٢١ النص القرآني عدد الكلمات هو       في هذا 
  :وعدد الكلمات التي ال تحوي حرف النون هو!  كلمات٧هو 

٢ × ٧ = ١٤  

  :هنالك المزيد من عجائب النص وهو إذا عبرنا عن كل كلمة بعدد حروفها نجد

       ِبِنعمِة      ربكو    الْقَلَِم     و    ما     يسطُرون     ما     َأنتَ

٣          ٥       ٣      ٢          ٦        ٢    ١      ٥     ١  

  ِبمجنُوٍن      و      ِإن      لَك      لََأجراً       غَير      ممنُوٍن

٥         ٣        ٥         ٢       ٢       ١           ٦  

   ِإنَّك     ِظيٍمولى     خُلٍُق      علَع    

٤         ٣        ٤      ٣      ١  
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 ٢٧٤ عبد الدائم الكحیلأسرار اإلعجاز في القرآن والسنة للمھندس ب مجاني من موقع كتا

ــو   ــصفوفاً ه ــريم م ــنص الك ــذا ال ــروف ه ــل ح ــذي يمث ــدد ال : إن الع
 إن هذا العدد من مضاعفات الرقم سـبعة         ٤٣٤٣١٥٣٥٢٢١٦٣٥٣٢٦٢١٥١

  !باالتجاهين

  قلب القرآن

ؤال الذي نجيب   والس. كلنا يعلم حديث الرسول  عن سورة يس بأنها قلب القرآن          
: هل يمكن للغة األرقام أن تكشف لنا أسرار هذين الحرفين         : عنه في هذا الفصل   

 ولـيس   )يـس (الياء والسين؟ ولماذا استفتحت هذه السورة العظيمة بحـرفين          
  حروفاً أخرى؟

  ترميز السورة

من التفاسير المعروفة للحروف التي في أوائل سور القرآن أنها أسـماء لهـذه              
 ينطبق على سورة يس التي تبدأ بحرفي الياء والـسين واسـمها             وهذا. السور

  .)يس(عبارة عن هذين الحرفين 

لماذا اقتضت حكمة اهللا سبحانه وتعالى أن يبدأ هـذه          : ولكن السؤال الذي يطرح   
السورة بهذين الحرفين بالذات وليس أي حرفين آخرين؟ والشيء الذي سـنراه            

ر وتوزع هذين الحرفين في كلمات وآيات       ونلمسه في السطور اآلتية هو أن تكرا      
بمعنى آخر في سورة يس بناء محكم يقـوم         . سورة يس إنما يسير بنظام محكم     

وكأن هذه الحروف هي رمـوز      . على هذين الحرفين بالذات بشكل ال يقبل الشك       
تشير إلى بناء يقوم عليها ويمكن للغة الرقم الدقيقة التعبير عن طبيعة هذا البناء         

  .رقم سبعةوأساسه ال

ولكي تتضح فكرة الترميز في القرآن الكريم نقوم بعد حروف اليـاء وحـروف              
  :ولدينا ثالثة احتماالت. السين في السورة

  

http://www.kaheel7.com


 www.kaheel7.com   -------------- ------- -------- ------- --- ----------- ------- - موسوعة اإلعجاز الرقمي 

 ٢٧٥ عبد الدائم الكحیلأسرار اإلعجاز في القرآن والسنة للمھندس ب مجاني من موقع كتا

  االحتمال األول

وفي .  عدد حروف الياء والسين في السورة كاملة مع البسملة التي في مقدمتها          
ــو  ــاءات ه ــدد الي ــة نجــد أن ع ــسينات ٢٣٧هــذه الحال   . ٤٨، وعــدد ال

  .عندما نضع بدالً من كل حرف قيمة تكراره في السورة

  

  عد الحروف مع البسملة

  حرف الياء       حرف السين

٤٨              ٢٣٧  

  :٧ من مضاعفات الرقم ٤٨٢٣٧وبصفّ هذين الرقمين نجد العدد 

٦٨٩١ × ٧ = ٤٨٢٣٧  

 لكن هـل    ،٧إذن تكرار هذين الحرفين في السورة مع البسملة يعتمد على الرقم            
  يبقى النظام قائماً عدا البسملة؟

  االحتمال الثاني

 إذاً ٤٧ـ٢٣٦وهو يساوي .  عدد حروف الياء والسين في السورة عدا البسملة      
 حرفاً، وعدد حـروف الـسين فـي         ٢٣٦عدد حروف الياء في هذه الحالة هو        

  . حرفا٤٧ًالسورة في هذه الحالة هو 

  عد الحروف عدا البسملة

     حرف السينحرف الياء    

٤٧                ٢٣٦  
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 ٢٧٦ عبد الدائم الكحیلأسرار اإلعجاز في القرآن والسنة للمھندس ب مجاني من موقع كتا

 أيضاً ولكـن    ٧ من مضاعفات الرقم     ٤٧٢٣٦: وبصفّ هذين الرقمين نجد العدد    
  :مرتين متتاليتين

٩٦٤ × ٧× ٧ = ٤٧٢٣٦  

  االحتمال الثالث

 فنجد في هذه )يس( نحصي حروف الياء والسين في السورة لكن عدا االفتتاحية 
  . حرفا٤٦ً، وعدد حروف السين هو  حرفا٢٣٥ًالحالة أن عدد حروف الياء 

  عد الحروف عدا البسملة وعدا االفتتاحية

  حرف الياء       حرف السين

٤٦              ٢٣٥  

 من  ٤٦٢٣٥: وهنا من جديد نجد العدد مصفوفاً والذي يمثل تكرار الياء والسين          
  :٧مضاعفات الرقم

٦٦٠٥ × ٧ = ٤٦٢٣٥  

 تتغير، ولكنها تبقى قابلة للقـسمة علـى         في االحتماالت الثالث ومع أن األرقام     
 ٩٦٤ ـ  ٦٨٩١والغريب حقاً أن نواتج القسمة في الحاالت الثالث هي  . سبعة

  ٩٦٤  ٦٨٩١ هذه األعداد عند صفّها تعطـي عـدداً ضـخماً هـو               ٦٦٠٥ـ  
  : مرتين٧ من مضاعفات الرقم ٦٦٠٥

١٣٤٨١٥٦٠٥٩ × ٧ × ٧ = ٦٦٠٥٩٦٤٦٨٩١  

ي رتّب ونظّم حروف الياء والسين في هذه السورة         من الذ : وهنا ال بد من سؤال    
  بهذا التناسب المذهل مع الرقم سبعة؟
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 ٢٧٧ عبد الدائم الكحیلأسرار اإلعجاز في القرآن والسنة للمھندس ب مجاني من موقع كتا

  توزع الياء والسين

إن توزع هذين الحرفين في السورة يقوم على نظام محكم أساسه الرقم سـبعة              
ونبدأ بالبسملة، ونكتب تحت كل كلمة من كلماتها ما تحويـه مـن اليـاء     . أيضاً

  : والسين

      الرحمن    الرحيمبسم    اهللا 

١        ٠       ٠       ١  

 مـن   ١٠٠١إن العدد الذي يمثل توزع حرفي الياء والسين في البـسملة هـو              
  :٧مضاعفات الرقم 

١٤٣ × ٧ = ١٠٠١  

إن هذين الحرفين يتوزعان بشكل عجيب في نصوص السورة فلو أخذنا الـنص             
 ِإنَّك لَِمن   *لْقُرآِن الْحِكيِم    وا *يس  : (األول من سورة يس في قوله تبارك وتعالى       

  ِلينسرتَِقيٍم     *الْمساٍط ملَى ِصرِحيمِ   * عِزيِز الرفإذا  ]٥ـ٣٦/١: يس [) تَنِْزيَل الْع ،
عبرنا عن كل كلمة كما كُتبت في القرآن برقم يمثل ما تحويه هذه الكلمـة مـن                 

  :حرفي الياء والسين فإننا نجد

     الْحِكيِم     ِإنَّك    لَِمن    الْمرسِلين     علَىيس    و   الْقُرآِن

١            ٢        ٠       ٠        ١       ٠      ٠     ٢  

  ِصرٍط     مستَِقيٍم      تَنِْزيَل     الْعِزيِز      الرِحيِم

١          ١         ١           ٢          ٠  

: ثل توزع حرفي الياء والسين في كلمات هذها النص الكريم هـو            العدد الذي يم  
  : هذا العدد من مضاعفات الرقم سبعة١١١٢٠١٢٠٠١٠٠٢
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 ٢٧٨ عبد الدائم الكحیلأسرار اإلعجاز في القرآن والسنة للمھندس ب مجاني من موقع كتا

١٥٨٨٥٨٨٥٧٢٨٦ × ٧ = ١١١٢٠١٢٠٠١٠٠٢  

ولو ذهبنا إلى آخر آية من سورة يس وعبرنا عن كل كلمة بما تحويه من الياء                
: يـس  [)تُ كُلِّ شَـيٍء وِإلَيـِه تُرجعـون       فَسبحان الَِّذي ِبيِدِه ملَكُو   (: والسين نجد 

  ):يس(، لنخرج من كل  كلمة ما تحويه من حرفي ]٣٦/٨٣

ونعجِه   تُرِإلَي   ٍء   ولَكُوتُ   كُلِّ   شَيِدِه   مالَِّذي   ِبي   نحبفَس  

٠      ١    ٠    ١      ٠       ٠       ١      ١           ١  

  : هذا العدد من مضاعفات الرقم سبعة٠١٠١٠٠١١١ :والعدد هو

١٤٤٢٨٧٣ × ٧ = ١٠١٠٠١١١  

  موقع مميز للسورة

بما أن هذه السورة هي قلب القرآن ال بد أن يكون موقعها بين سـور القـرآن                 
 وقد الحظـتُ أن     ١٩ هو   ٢٩فرقم هذه السورة بين السور المميزة الـ        . مميزاً

  :٧رقم  من مضاعفات ال٩١مقلوب هذا العدد أي 

١٣ × ٧ = ٩١  

 وأيضاً مقلوب هذا العدد     ٣٦ فهو   ١١٤أما ترتيب السورة بين سور القرآن الـ        
  .٩ × ٧ = ٦٣ من مضاعفات السبعة ٦٣أي العدد 

  ترتيب السورة بين السور المميزة        ترتيب السورة بين سور القرآن

٣٦                                      ١٩  

 يتشكل عدد هو ٣٦ ـ  ١٩لرقمين المميزين لهذه السورة، أي ولو قمنا بصفِّ ا
 هذا العدد يعبر عن رقم السورة بين السور المميزة ورقمها بـين سـور    ٣٦١٩
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 ٢٧٩ عبد الدائم الكحیلأسرار اإلعجاز في القرآن والسنة للمھندس ب مجاني من موقع كتا

  :القرآن، وهو من مضاعفات الرقم سبعة كيفما قرأناه

٥١٧ × ٧ = ٣٦١٩  

١٣٠٩ × ٧ = ٩١٦٣  

  : هو٩١٦٣كما أن مجموع أرقام هذا العدد 

١٩ = ٩+١+٦+٣  

  . هو رقم السورة بين السور ذات الفواتح المميزة١٩ والعدد

التي أطلقها الرسول صلى اهللا عليه وسلم علـى هـذه           ) قلب القرآن (إن عبارة   
 ٣قلـب   : السورة ترتبط برقم السورة وذلك عندما نكتب حروف هـذه العبـارة           

، ٦٣: قلب القـرآن  :  حروف، والعدد الناتج من صف الرقمين      ٦حروف، القرآن   
  . ٩ × ٧ = ٦٣د من مضاعفات السبعة هذا العد

  . رقم سورة يس بين سور القرآن٣٦ومقلوب هذا العدد هو 

  األحرف المميزة السبعة

اللّه الَ   ِإلَـه  ِإالَّ   هو : (أعظم آية في القرآن هي آية الكرسي نجد في مقدمتها
  ومالْقَي  يفيها نظاماً عجيبـاً    هذه الكلمات السبعة نجد     ]. ٢/٢٥٥: البقرة [ )الْح

:  حـروف وهـي  ٧لحروفها المميزة، فعدد الحروف المميزة في هذه اآلية هـو   
أما حرف الواو فهو ليس من ) األلف والالم والهاء والحاء والياء والقاف والميم(

  .الحروف المميزة الواردة في أوائل السور

  :لنكتب اآلية وتحت كل كلمة عدد حروفها المميزة

       ِإلَـه    ِإالَّ     هو   الْحي     الْقَيوماللّه     الَ
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٥        ٤      ١      ٣      ٣       ٢      ٤  

  : من مضاعفات السبعة باالتجاهين٥٤١٣٣٢٤العدد 

١١٠٤٧٦ × ٧ × ٧ = ٥٤١٣٣٢٤  

٦٠٤٧٣٥ × ٧ = ٤٢٣٣١٤٥  

  نتائج 

واردة في صفحات هذا    هنالك سؤال قد يخطر على بال من قرأ األمثلة واآليات ال          
هل ينطبق هذا النظام الرقمي للرقم سبعة علـى جميـع نـصوص             : البحث وهو 

  وآيات وسور القرآن؟

لقد تبين بنتيجة البحث المستمر أن لكل نص قرآني بناء يتميز فيه عـن غيـره               
ولكـن  . وأن كل آية من آيات كتاب اهللا لها بناء رقمي محكم لكلماتها وحروفها            

ومن إعجاز القرآن أن معجزته . بناء يحتاج إلى المتابعة الطويلةالبحث في هذا ال
  .ال تظهر إال بتوقيت محدد

 فالمعجزة الرقمية الخاصة بهذه الحروف والتي تظهر اليوم، مناسـبة لعـصر            
ومن هنـا تنبـع     . التكنولوجيا الرقمية الذي نعيشه في القرن الواحد والعشرين       

ولو كانت المعجزة الرقميـة     . ة عصرهم عظمة القرآن في مخاطبته لكل قوم بلغ      
بهذه البساطة لتم كشفها منذ زمن بعيد، إال أن حكمة اهللا تعالى اقتضت إخفاء هذا 
الجانب اإلعجازي في كتابه حتى يأتي الزمن المناسب، ليكون للمعجزة أثرها في            
 هداية البشر إلى طريق اهللا عز وجل، ولتكون برهاناً مادياً على صدق رسالة اهللا         

  .إلى عباده

ومن ميزات هذه الحروف أن أسرارها كثيرة يستطيع المـؤمن أن يبحـر فـي               
أعماقها ليرى عجائب القرآن وأسراره، وليعيش أجمل لحظات مع كتاب ربه، فما  
أحلى اإليمان عندما يمتزج بالعلم ليكون طريقاً للوصول إلى اهللا تعالى والقـرب             
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  .منه

 رقمي، فطريقة صفّ األرقام التي اتبعناها في        وفي كتاب اهللا تعالى أكثر من نظام      
هذا البحث ليست كل شيء، إنما هنالك طرائق رياضية كثيرة تحتـاج ألبحـاث              

إن كلمات وحروف وآيات وسور القرآن منظمـة        : ويمكن القول . أخرى لشرحها 
  .تنظيماً دقيقاً وفق أعلى مستويات الرياضيات المعقدة

عالى بعلمه المسبق يعلم بأنه سيأتي عصر تتطور وبالنتيجة يمكن القول بأن اهللا ت     
فيه علوم الرياضيات، ويكثر فيه الملحدون العلمانيون، لذلك فقد أودع في كتابه            
حروفاً مميزة ووضعها في أوائل السور وأخفى إعجازهـا حتـى جـاء عـصر               
الرقميات الذي نعيشه اليوم، ليكون التحدي بهذه الحروف أبلغ وأقـوى، وهـذا             

جزة تأتي بالشكل الذي برع فيه المشككون، لتُعجزهم في اختصاصهم،          شأن المع 
  .وتبين لهم أن القرآن هو كالم اهللا الحقّ

سنُِريِهم آياِتنَا ِفي الْآفَاِق وِفـي      (: وهذا ما نجد صدى له في قول الحقّ عز وجلّ         
) ِف ِبربك َأنَّه علَى كُـلِّ شَـيٍء شَـِهيد         َأنْفُِسِهم حتَّى يتَبين لَهم َأنَّه الْحقُّ َأولَم يكْ       

  ]. ٤١/٥٣: فصلت[

في هذا البيان اإللهي تأكيد على أن آيات اهللا مستمرة وسوف يرى هذه اآليـات               
والمعجزات كل من لديه شك من هذا القرآن، وستبقى هذه المعجزات مرئية من             

  .قبل هؤالء الملحدين حتى يتبين لهم أن القرآن حق

 اإلعجاز في ثالثة أحرف ومن قبله شاهدنا معجزات تتجلّى في آيـة وفـي               رأينا
  واآلن هل يوجد إعجاز في كل سطر من أسطر القرآن؟. سورة

سوف نرى في البحث اآلتي إعجازاً مذهالً في سورة تُعد من السور القصيرة جداً 
ـ              سطر في كتاب اهللا تعالى، وهي سورة اإلخالص، هذه السورة التي ال تتجاوز ال

وبمـا أن  ! الواحد في كتاباتنا نحن البشر تعدل عند منَزلها سبحانه ثُلُث القـرآن       
  .هذه السورة تتحدث عن اهللا فإن معجزاتها تتعلق بأسماء اهللا تعالى
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  المبحث السابع

  أسماء اهللا الحسنى تتجلى
  في سورة اإلخالص

  

  

  

 آية وأول سـورة      بعدما رأينا المعجزات العجيبة تتجلى في كلمات وحروف أول        
 )!اهللا(وأول حروف مميزة، ورأينا عجائب رقمية تتجلى في أجمل كلمـة وهـي             

سوف نعيش اآلن مع رحلة في رحاب أسماء اهللا الحسنى عندما تتجلى في سورة 
في سورة نلمس في كل كلمة من كلماتها وحدانية اهللا تعـالى            ! تعدل ثلث القرآن  

  .وصفاته وأنه إله واحد

. السور في القرآن ولكنها عظيمة بمعانيها ودالالتها وإعجازهـا        إنها من أقصر    
  :ونطرح سؤاالً على كل من يظن أن القرآن قول بشر

هل يستطيع البشر ولو اجتمعوا أن يأتوا بسورة ال تتجاوز السطر الواحد فيهـا              
  من الحقائق الرياضية والرقمية مثل هذه السورة؟
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  مقـدمة

ا العلم الذي نسأله سبحانه أن يجعله علمـاً نافعـاً ال          الحمـد للَّه الذي هدانا لهذ    
يبتغى به إال رضوانه، ونعوذ به من علٍم ال ينفع، ونصلِّي ونسلِّم على هذا النبي               

: كان جالساً مع أصحابه ذات يوٍم فسألهم     . األمي وعلى آله وصحبه تسليماً كثيراً     
ذلك الـسؤال الـصعب،     أيعجز أحدكم أن يقرأ ثلث القرآن في ليلة؟ فتعجبوا من           

فكيف يمكن قراءة ثلث القرآن في ليلة واحدة؟ ولكن الرسول الكريم صـلى اهللا              
عليه وسلم الذي وصفه اهللا بأنه رؤوف رحيم بالمؤمنين، أخبرهم بسورة تساوي    

  ].رواه البخاري [)قَُل هو اللَّه َأحد تَعِدُل ثُلُثَ القُرآن(: ثلث القرآن فقال لهم

سرار تلك السورة العظيمة، وهل يمكن للغة األرقـام أن تكـشف لنـا            فما هي أ  
معجزة جديدة تثبت عظَمة هذه السورة؟ لنبدأ هذه الرحلة الممتعة فـي سـورة              
اإلخالص لنر سلسلة من التوافقات العجيبة مع الرقم سبعة عسى أن نزداد إيماناً            

  .بخالق السموات السبع عز وجلَّ

القارئ مع إثباتات وبراهين تؤكد معجزة القرآن العظـيم،   وفي هذا البحث يعيش     
وأن البشر لو اجتمعوا عاجزون عن اإلتيان ولو بسورة مثل القرآن، وما أجمـل    

  ! لغة األرقام عندما تنطق بالحق

إن الحقائق الرقمية الواردة في هذا البحث جميعها حقائق يقينية وثابتة ال ينكرها  
حقائق لم تأِت عن طريق المصادفة، فالمـصادفة ال     جاهل فضالً عن عالم، هذه ال     

تتكرر دائماً بل يجب أن نستيقن بأنه في كتاب اهللا تعالى ال وجود للمصادفة بـل                
ِكتَاب ُأحِكمتْ آياتُه ثُـم  (: كل شيء فيه بتقدير من العزيز الحكيم القائل عن كتابه     

  .]١١/١: هود [)فُصلَتْ ِمن لَدن حِكيٍم خَِبيٍر

كلنا يعلم دالالت الرقم سبعة في الكون والقرآن وأحاديث المصطفى عليه الصالة            
وسوف نرى من خالل فقرات هذا البحث أن اهللا تعالى بقدرته وعلمـه             . والسالم

نظَّم وأحكم كلمات وحروف هذه السورة العظيمة بنظام محكَم يقوم علـى الـرقم        
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  .سبعة ومضاعفاته

  لسورةفي آيات ا) اهللا(حروف اسم 

كما رتَّب البارئ عز وجلَّ كل شيء في هذا القرآن بإحكام، نجد ترتيبـاً مـذهالً                
وكما نعلم سـورة اإلخـالص آياتهـا        .  في سورة اإلخالص   )اهللا(السمه األعظم   

 أي األلف والالم    ،)اهللا(أربعة، كل آية تحوي عدداً محدداً من أحرف لفظ الجاللة           
  :والهاء

   ٧عدد أحرف األلف والالم والهاء  :)حدقُْل هو اللَّه َأ(

)دمالص ٦عدد أحرف األلف والالم والهاء  :)اللَّه  

)ولَدي لَمو ِلدي ٤عدد أحرف األلف والالم والهاء  :)لَم  

)دا َأحكُفُو لَه كُني لَم٥عدد أحرف األلف والالم والهاء  :)و  

  في كل آية) اهللا(حروف اسم 

  :رقام الخاصة بتكرار حروف لفظ الجاللةنرتب األ

  ٤         اآلية ٣      اآلية ٢        اآلية ١اآلية 

٥               ٤            ٦              ٧ 

: إذن نحن أمام عدد محدد من أحرف لفظ الجاللـة فـي كـل آيـة كمـا يلـي                   
لعدد مـن   وهذا ا٥٤٦٧ عند صفّ هذه األرقام نجد عدداً جديداً هو     ٥ـ٤ـ٦ـ٧

 :  مضاعفات الرقم سبعة

٧٨١ × ٧ = ٥٤٦٧  
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  عدد كلمات كل آية

ليس هذا فحسب، بل إن كل آية من هذه اآليات األربع تحوي عدداً محـدداً مـن       
، اآليـة  ٢ كلمات، اآلية الثانية عـدد كلماتهـا      ٤اآلية األولى   : الكلمات كما يلي  

  .٦، اآلية الرابعة عدد كلماتها ٥الثالثة عدد كلماتها 

  ٤        اآلية ٣        اآلية ٢    اآلية ١اآلية 

٦             ٥              ٢            ٤ 

 بصفّ هذه األرقام نجـد عـدداً هـو          ٦ـ٥ـ٢ـ٤: إذن عدد كلمات كل آية هو     
 : من مضاعفات السبعة٦٥٢٤

٩٣٢ × ٧ = ٦٥٢٤  

  )اهللا(الكلمات التي تحوي حروف اسم 

وي حرف ألف أو الم أو هاء، ومنها ما ال يحوي هذه إن هذه الكلمات منها ما يح
ولو أحصينا الكلمات التي فيهـا األلـف والـالم          . األحرف الخاصة بلفظ الجاللة   

، تتوزع هذه الكلمات على اآليـات كمـا         ٢ ×٧ كلمة أي    ١٤والهاء نجد عددها    
  :يلي

  ٤         اآلية ٣        اآلية ٢    اآلية ١اآلية 

٤               ٤              ٢           ٤ 

 : من مضاعفات الرقم سبعة٤٤٢٤إن العدد 

٦٣٢ × ٧ = ٤٤٢٤  
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وكنتيجة نجد أن الكلمات التي ال تحوي شيئاً من أحرف لفظ الجاللة األلف والالم            
  :والهاء، جاءت منظمة على الرقم سبعة أيضاً

  ٤       اآلية ٣     اآلية ٢      اآلية ١اآلية 

٢             ١            ٠            ٠ 

 : من مضاعفات الرقم سبعة٢١٠٠لدينا هنا العدد 

٣٠٠ × ٧ = ٢١٠٠  

  حرف الدال في كل آية

في سورة اإلخالص نالحظ أن جميع اآليات انتهت بحرف الدال فهل مـن نظـام               
لتوزع هذا الحرف؟ بالطريقة السابقة ذاتها نكتب رقم اآلية وما تحويه من حرف             

  :الدال

  ٤      اآلية ٣       اآلية ٢      اآلية ١ية اآل

١            ٢             ١             ١ 

 من مضاعفات الرقم ١٢١١العدد الذي يمثل توزع حرف الدال في آيات السورة هو   
٧: 

١٧٣ × ٧ = ١٢١١  

  آية تشهد على وحدانية اهللا

 بـدأت هـذه اآليـة       ،)دلم يلد ولم يول   (: لنتأمل اآلية الثالثة من سورة اإلخالص     
  :بحرف الالم وخُتمت بحرف الدال، لنر توزع هذين الحرفين عبر كلمات اآلية
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  توزع أول حرف في اآلية

 نكتب اآلية وتحت كل كلمة ما تحويه من حرف الالم، والكلمة التي ال تحوي هذا 
  :الحرف تأخذ الرقم صفر

  لم      يلد      و      لم      يولد

١       ١      ٠      ١     ١ 

 : من مضاعفات الرقم سبعة١١٠١١إن العدد الذي يمثل توزع حرف الالم هو 

١٥٧٣ × ٧ = ١١٠١١  

إذن يتوزع حرف الالم أول حرف في اآلية بنظام يعتمد على الرقم سبعة، وناتج              
  .١٥٧٣القسمة هو عدد صحيح 

  توزع آخر حرف في اآلية

تب اآلية وتحت كل كلمة ما فيهـا مـن           نطبق النظام ذاته على حرف الدال، لنك      
  :حرف الدال

  لم      يلد      و      لم      يولد

١       ٠      ٠       ١    ٠ 

 : في هذه الحالة من مضاعفات الرقم سبعة أيضا١٠٠١٠ًوالعدد 

١٤٣٠ × ٧ = ١٠٠١٠  

إذن يتوزع حرف الدال آخر حرف في اآلية بنظام يعتمد على الرقم سبعة  وناتج               
  .١٤٣٠لقسمة هو عدد صحيح ا
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 هو عدد من مضاعفات الـسبعة       ١٤٣٠ + ١٥٧٣: المذهل أن مجموع الناتجين   
  :٣٠٠٣ويساوي 

٤٢٩ × ٧ = ٣٠٠٣  

  في اآلية) الـم(أحرف 

في هذه اآلية نظام لألحرف المميزة األلف والالم والميم، نكتب اآلية وتحت كـل              
  ):الـم(كلمة ما تحويه من 

     لم      يولدلم       يلد      و   

١       ٢      ٠     ١      ٢ 

 من مضاعفات الرقم    ١٢٠١٢ عبر كلمات اآلية هو      )الم(العدد الذي يمثل توزع     
 :سبعة

١٧١٦ × ٧ = ١٢٠١٢  

حتى عندما نُخرج من كل كلمة ما تحويه من األحرف المميزة األربعة عشر نجد              
ة حروف مميزة هي الالم     عدداً من مضاعفات الرقم سبعة، هذه اآلية تحوي ثالث        

  :والميم والياء

  لم      يلد       و       لم       يولد

٢        ٢       ٠      ٢     ٢ 

 : هو عدد متناظر من مضاعفات الرقم سبعة٢٢٠٢٢والعدد 

٣١٤٦ × ٧ = ٢٢٠٢٢  
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 ٢٨٩ عبد الدائم الكحیلأسرار اإلعجاز في القرآن والسنة للمھندس ب مجاني من موقع كتا

  ...األحد يتجلَّى

لـى الـرقم   في هذه اآلية العظيمة تتجلى معظم أسماء اهللا الحسنى بنظام يقوم ع           
لنكتب كلمات  .  الذي ال شريك له    )األحد(ومن أسماء اهللا الحسنى وصفاته      . سبعة

  : ـ ا ل ح د)األحد( كل كلمة ما تحويه من أحرف كلمة اآلية وتحت

  لم      يلد      و     لم     يولد

٢      ١    ٠     ٢      ١ 

ن هـذا النظـام      من مضاعفات الرقم سبعة مرتين للتأكيد على أ        ٢١٠٢١العدد  
 :صادر من الواحد األحد

٤٢٩ × ٧ × ٧ = ٢١٠٢١  

 نجد النظام يبقى مستمراً، لنخرج مـن  )أحد(حتى عندما نعبر بلغة األرقام عن كلمة        
  :كل كلمة ما تحويه من الحروف أ ح  د

  لم       يلد     و     لم     يولد

١      ٠     ٠     ١      ٠ 

  :ذه الحروف من مضاعفات السبعةإن العدد الذي يمثل توزع ه

١٤٣٠ × ٧ = ١٠٠١٠ 

 في هذه اآلية باألرقـام وجـدنا عـدداً مـن            )األحد(إذن عندما عبرنا عن كلمة      
، والكالم ٤٢٩مضاعفات الرقم سبعة مرتين وناتج القسمة كان عدداً صحيحاً هو   

، والعجيـب أن صـفّ      ١٤٣٠وكان ناتج القـسمة     ) أحد(ذاته انطبق على كلمة     
 يعطي عدداً جديداً من سبع مراتـب وهـو        ١٤٣٠ و   ٤٢٩ي القسمة هذين    ناتج

  : من مضاعفات الرقم سبعة أيضا١٤٣٠٤٢٩ً
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 ٢٩٠ عبد الدائم الكحیلأسرار اإلعجاز في القرآن والسنة للمھندس ب مجاني من موقع كتا

٢٠٤٣٤٧ × ٧ = ١٤٣٠٤٢٩  

إن هـذه   ! إن هذه النتـائج جـاءت بالمـصادفة       : بعد هذه النتائج قد يقول قائل     
حكـم  التناسقات العجيبة مع الرقم سبعة تدل داللة قاطعة على أن اهللا تعالى قد أ             

  .أحرف كتابه ونظمها ورتبها بشكل يستحيل اإلتيان بمثله

  أسماء اهللا الحسنى

إن معظم أسماء اهللا الحسنى تتجلى في هذه اآلية الكريمـة، فـاهللا تعـالى هـو           
الرحمن وهو الرحيم وهو الواحد األحد وهو المبدئ المعيد الذي يبدأ الخلق ثـم              

 كل كلمة ما تحويه مـن أحـرف         يعيده، فكيف يكون له ولد؟ لنكتب اآلية وتحت       
  ):المبدئ(كلمة 

  لم       يلد      و     لم      يولد

٣      ٢     ٠       ٣      ٢ 

 : من مضاعفات الرقم سبعة٣٢٠٣٢إن العدد 

٤٥٧٦ × ٧ = ٣٢٠٣٢  

الـصمد، الملـك،    : الكالم نفسه ينطبق على كثير من أسماء اهللا الحسنى، مـثالً          
 )القـدير (ونأخذ كمثال على ذلك كلمـة       ......  العليم، العزيز، الحكيم، المحصي،  

  :لنجد أن العدد الذي يمثل هذه الكلمة في اآلية من مضاعفات الرقم سبعة

  لم      يلد     و      لم     يولد

٣      ١     ٠      ٣     ١ 

 : يقبل القسمة على سبعة أيضا٣١٠٣١ًإن العدد 
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 ٢٩١ عبد الدائم الكحیلأسرار اإلعجاز في القرآن والسنة للمھندس ب مجاني من موقع كتا

٤٤٣٣ × ٧ = ٣١٠٣١  

ذه اآلية أننا عندما نخرج من كل كلمة من كلماتها ما تحويـه       والمذهل حقاً في ه   
من أحرف كثير من أسماء اهللا الحسنى نجد عدداً ينقسم على سبعة سواء أخذنا              

  .، تبقى القاعدة ثابتةصمد  أو  الصمد: االسم معرفاً أو غير معرف، مثالً

  عجائب هذه اآلية

قى الرقم سبعة هو أسـاس هـذه   سوف نكتشف عجائب رقمية في هذه اآلية ويب       
فلو أخذنا جميع األرقام المتعلقة بحروفها والتي انقسمت        . العجائب التي ال تنتهي   

! على سبعة، وعكسنا اتجاه قراءة هذه األرقام تبقى قابلة للقسمة علـى سـبعة             
  :وهذه األرقام هي

 توزع هذه الحروف على كلمات اآلية يعطي عدداً يقبـل القـسمة             ):اهللا(حروف  
  :على سبعة باالتجاهين

١٥٧٣ × ٧ = ١١٠١١  

 توزع هذه الحروف على كلمات اآلية يعطي عدداً يقبل القسمة ):الرحمن(حروف  
  :على سبعة باالتجاهين

١٧١٦ × ٧ = ١٢٠١٢  

٣٠٠٣ × ٧ = ٢١٠٢١  

 توزع هذه الحروف على كلمات اآلية يعطي عدداً يقبل القسمة           ):الرحيم(حروف  
  :على سبعة باالتجاهين

٣١٤٦ × ٧ = ٢٢٠٢٢  

 توزع هذه الحروف على كلمات اآلية يعطي عدداً يقبل القسمة           ):القدير(حروف  
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 ٢٩٢ عبد الدائم الكحیلأسرار اإلعجاز في القرآن والسنة للمھندس ب مجاني من موقع كتا

  :على سبعة باالتجاهين

٤٤٣٣ × ٧ = ٣١٠٣١  

١٨٥٩ × ٧ = ١٣٠١٣  

توزع هذه الحروف على كلمات اآلية يعطي عدداً يقبـل القـسمة       ): أحد(حروف  
  :على سبعة باالتجاهين

٢٨٦٠ × ٧ = ٢٠٠٢٠  

توزع هذه الحروف على كلمات اآلية يعطي عدداً يقبل القسمة          ): ئالمبد(حروف  
  :على سبعة باالتجاهين

٤٥٧٦ × ٧ = ٣٢٠٣٢  

٣٢٨٩ × ٧ = ٢٣٠٢٣  

وهكذا تبقى األعداد منضبطة على الرقم سبعة باتجاهين متعاكسين وبشكل يتوافق 
  ).لم يلد ولم يولد(مع معنى اآلية بما يثبت أن اهللا واحد أحد 

   لآليةموقع مميز

 وعـدد الحـروف     ٥ وعدد كلمات هذه اآلية هـو        ٣رقم هذه اآلية في السورة      
  :٥األبجدية التي تركبت منها هو 

  

  رقم اآلية              عدد كلماتها           أحرفها األبجدية

٥                         ٥                        ٣  
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 ٢٩٣ عبد الدائم الكحیلأسرار اإلعجاز في القرآن والسنة للمھندس ب مجاني من موقع كتا

 : السبعةعند صف هذه األرقام نجد عدداً من مضاعفات

١٧٩ × ٧ = ١٢٥٣  

وتحتل هذه اآلية موقعاً في كتاب اهللا عز وجّل يتناسب مع الرقم سـبعة، فـرقم                
 عـدد  ٥ عـدد كلماتهـا   ٣ رقم اآلية   ١١٢السورة التي تقع فيها هذه اآلية هو        

  :١٢حروفها 

  السورة      اآلية       كلماتها        حروفها

١٢             ٥           ٣        ١١٢  

 مـن مـضاعفات     ١٢٥٣١١٢بصفّ هذه األرقام نجد عدداً من سبع مراتب هو          
 :الرقم سبعة، لنر ذلك

١٧٩٠١٦ × ٧ = ١٢٥٣١١٢  

إن هذه القاعدة تبقى ثابتة من أجل الحروف األبجدية التي تركبت منها هذه اآلية         
فيصبح لدينا العدد الذي يمثل موقع اآلية داخل ، )ل م ي د و(وهي خمسة أحرف    

  :السورة هو

  رقم اآلية              عدد كلماتها           أحرفها األبجدية

٥                       ٥                        ٣ 

 : من مضاعفات الرقم سبعة٥٥٣العدد 

٧٩ × ٧ = ٥٥٣  

  :الكالم ذاته ينطبق على األرقام التي تمثل موقع اآلية داخل القرآن
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 ٢٩٤ عبد الدائم الكحیلأسرار اإلعجاز في القرآن والسنة للمھندس ب مجاني من موقع كتا

  ية      عدد كلماتها        حروفها األبجديةرقم السورة     رقم اآل

٥                     ٥               ٣            ١١٢ 

  : من مضاعفات الرقم سبعة مرتين٥٥٣١١٢وهنا نجد العدد 

١١٢٨٨ × ٧ × ٧ = ٥٥٣١١٢  

  ارتباط مذهل مع أم القرآن

وكا نعلم  . عةترتبط سورة الفاتحة مع سورة اإلخالص برباط يقوم على الرقم سب          
فإن سورة الفاتحة هي أم القرآن لذلك جاءت هذه العالقات الرياضية المحكمـة             
بين سورة الفاتحة التي هي أعظم سورة في القرآن وبين سورة اإلخالص التـي   

  .تعدل ثُلُث القرآن، وكلتا السورتين تتحدثان عن اهللا تعالى

  ارتباط رقم السورة وعدد اآليات

 ٤ وعدد آياتها ١١٢، رقم سورة اإلخالص ٧ وعدد آياتها ١حة فرقم سورة الفات
  :نكتب األرقام

  سورة اإلخالص                  سورة الفاتحة  

 رقمها         آياتها            رقمها           آياتها

٤              ١١٢            ٧               ١ 

 :داً من مضاعفات الرقم سبعة نجد عد٤ـ١١٢ـ٧ـ١عندما نصفّ هذه األعداد 

٥٨٧٥٣ × ٧ = ٤١١٢٧١  
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 ٢٩٥ عبد الدائم الكحیلأسرار اإلعجاز في القرآن والسنة للمھندس ب مجاني من موقع كتا

  ارتباط رقم السورة وعدد الحروف األبجدية

كما ترتبط سورة الفاتحة مع سورة اإلخالص برباط أكثر تعقيداً، فـرقم سـورة              
 ١١٢ حرفاً، رقم سـورة اإلخـالص        ٢١، عدد األحرف األبجدية فيها      ١الفاتحة  

  :نرتب هذه األرقام.  حرفا١٣ًوعدد األحرف األبجدية فيها 

  سورة اإلخالص                  سورة الفاتحة  

 رقمها     حروفها األبجدية            رقمها      حروفها األبجدية

١٣           ١١٢                     ٢١               ١ 

 : نجد عدداً من مضاعفات الرقم سبعة١٣  ١١٢  ٢١  ١بصفّ هذه األرقام 

١٨٧٣١٧٣ × ٧ = ١٣١١٢٢١١  

ويقصد باألحرف األبجدية في السورة كما نعلم األحرف التي تركبـت منهـا هـذه               
  .السورة عدا المكرر

  ارتباط السور واآليات والكلمات والحروف

. ترتبط سورة اإلخالص مع سورة الفاتحة برباط عجيب يقوم على العدد سـبعة            
اتها ـ عدد كلماتهـا ـ عـدد     رقم السورة ـ عدد آي : فلكل سورة أرقام تميزها

  :حروفها

  سورة اإلخالص                  سورة الفاتحة  

 حروفها   كلماتها   آياتها    رقمها           كلماتها   حروفها   آياتها    رقمها

٤٧      ١٧        ٤       ١١٢             ١٣٩       ٣١         ٧           ١ 

 :ه األرقام مصفوفة من مضاعفات الرقم سبعةإن العدد الذي يمثل هذ
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 ٢٩٦ عبد الدائم الكحیلأسرار اإلعجاز في القرآن والسنة للمھندس ب مجاني من موقع كتا

٦٧٣٩١٥٨٨٧٧٠٤٥٣ × ٧ = ٤٧١٧٤١١٢١٣٩٣١٧١  

  ارتباط السور واآليات والكلمات والحروف األبجدية

لدينا رباط آخر يقوم على رقم السورة وعدد آياتها وعدد كلماتها وعدد األحرف             
 المكـرر، فـي      حرفاً ما عدا   ٢١ففي سورة الفاتحة    . األبجدية التي تركبت منها   

  : حرفاً، نرتب األرقام١٣سورة اإلخالص 

  سورة اإلخالص                  سورة الفاتحة  

حروفهـا    كلماتهـا   آياتهـا    رقمها    كلماتها  حروفها األبجدية  آياتها  رقمها
 األبجدية

١٣        ١٧    ٤    ١١٢         ٢١        ٣١     ٧    ١ 

 :٧، وينقسم على ٢×٧ مرتبة ١٤ه القيم هو عدد من إن العدد الذي يمثل هذ

١٨٨٢٠١٦٠٣٠٤٥٣ × ٧ = ١٣١٧٤١١٢٢١٣١٧١  

  :واألعجب من ذلك أن النظام ذاته ينطبق على كل سورة بمفردها

  : ـ العدد الخاص بسورة الفاتحة هو١

  سورة الفاتحة

 كلماتها     حروفها األبجدية     آياتها    رقمها

٢١           ٣١         ٧         ١ 

 : من مضاعفات الرقم سبعة وقد رأينا هذا العدد من قبل٢١ ٣١ ٧ ١العدد 

٣٠٤٥٣ × ٧ = ٢١٣١٧١  
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 ٢٩٧ عبد الدائم الكحیلأسرار اإلعجاز في القرآن والسنة للمھندس ب مجاني من موقع كتا

  : ـ العدد الخاص بسورة اإلخالص هو٢

  سورة اإلخالص

  حروفها األبجدية    كلماتها  آياتها         رقمها

١٣           ١٧          ٤       ١١٢ 

  : الرقم سبعة أيضاً من مضاعفات١٣١٧٤١١٢

١٨٨٢٠١٦ × ٧ = ١٣١٧٤١١٢  

  مصفوف الكلمات والحروف

وقد . لكل آية من آيات السورة عدد محدد من الكلمات، وعدد محدد من األحرف            
  .رتب اهللا تعالى لكل آية كلماتها وحروفها بنظام يقوم على العدد سبعة

  : لنكتب عدد كلمات وعدد حروف كل آية من آيات سورة اإلخالص

  ٤اآلية           ٣اآلية             ٢اآلية              ١اآلية  

 كلماتها   حروفها    كلماتها    حروفها      كلماتها    حروفها    كلماتها   حروفها

١٥         ٦       ١٢       ٥        ٩         ٢      ١١       ٤ 

 :قم سبعةالعدد الذي يمثل كلمات وأحرف كل اآليات من مضاعفات الر

٢٢٣٠٣٧٠٣٠٢ × ٧ = ١٥٦١٢٥٩٢١١٤  

إذن لكل آية عدد من الكلمات وعدد من األحرف، وعندما نصف لكل آيـة عـدد             
  .٧ مرتبة يقبل القسمة على ١١كلماتها مع عدد حروفها ينتج عدد من 

  مجموع الحروف والكلمات
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 ٢٩٨ عبد الدائم الكحیلأسرار اإلعجاز في القرآن والسنة للمھندس ب مجاني من موقع كتا

  ! قمنا بجمع هذه األرقام لبقي العدد من مضاعفات السبعةوحتى لو 

، اآلية الثانيـة مجمـوع      ١٥= ١١+٤ وحروفها    األولى مجموع كلماتها    فاآلية
، اآليـة الثالثـة مجمـوع كلماتهـا وحروفهـا           ١١=٩+٢كلماتها وحروفهـا    

، نرتب هذه ٢١ = ١٥+٦، واآلية الرابعة مجموع كلماتها وحروفها ١٧=١٢+٥
  :األرقام

  ٤ة اآلي          ٣اآلية             ٢اآلية              ١اآلية  

٢١             ١٧               ١١                  ١٥ 

 :٧ من مضاعفات الرقم ٢١١٧١١١٥: إن العدد الناتج من صفّ هذه األرقام هو

٣٠٢٤٤٤٥ × ٧ = ٢١١٧١١١٥  

 األلف والالم والهاء في هذه السورة التـي         )اهللا(واآلن نذهب إلى حروف كلمة      
  ى النظام قائماً ليشمل هذه الحروف؟تعبر عن وحدانية اهللا تعالى، هل يبق

  كلمات وأحرف لفظ الجاللة

حتى أحرف لفظ الجاللة في كل آية والتي تناسبت مع الرقم سبعة كما رأينا سابقاً 
نجد نظاماً يربط بين كلمات كل آية وما تحويه من هذه األحرف، لنكتـب عـدد                

  :كلمات كل آية وما تحويه هذه اآلية من األلف والالم والهاء

  ٤اآلية                 ٣اآلية                    ٢اآلية                      ١اآلية  

 كلماتها   ا ل هـ    كلماتها   ا ل هـ     كلماتها  ا ل هـ    كلماتها  ا ل هـ 

٥           ٦        ٤            ٥         ٦         ٢          ٧           ٤ 

: ي يمثل توزع كلمات وأحرف لفظ الجاللة عبر آيات الـسورة هـو            إن العدد الذ  
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 ٢٩٩ عبد الدائم الكحیلأسرار اإلعجاز في القرآن والسنة للمھندس ب مجاني من موقع كتا

 : من مضاعفات الرقم سبعة٥٦٤٥٦٢٧٤

٨٠٦٥١٨٢ × ٧ = ٥٦ ٤٥ ٦٢ ٧٤  

  .وتأمل معي هذه المعادالت اإللهية كيف جاءت متناسبة جميعها مع الرقم سبعة

  وهنا نجـد العـدد مـن مـضاعفات     ٦  ٥  ٢  ٤: عدد كلمات كل آية هو  _ ١
  :السبعة

 وهنـا نجـد العـدد مـن         ٥  ٤  ٦  ٧:  في كل آية هو    )اهللا(ـ عدد حروف    ٢
  .مضاعفات السبعة

 هذا العدد مـن     ٥٦  ٤٥  ٦٢  ٧٤:  في كل آية   )اهللا(ـ عدد كلمات وحروف     ٣
  .مضاعفات السبعة

فعدد كلمات كل آيـة جـاء   . وهنا نتساءل كيف انضبطت هذه األرقام بهذا الشكل     
 في كل آية جاء بنظـام مـن         )اهللا(د حروف   ، وعد ٧بنظام من مضاعفات الرقم     

 أيضاً، وعندما دمجنا هذه األرقام بقي العـدد النهـائي مـن             ٧مضاعفات الرقم   
  هل هذا العمل في متناول البشر؟: ٧مضاعفات الرقم 

تجدر اإلشارة إلى أن هذا النظام لكلمات وحروف لفظ الجاللة في آيات السورة،             
 وعـدد  ٤ هـو  )بسم اهللا الرحمن الـرحيم    (مات  فعدد كل ! يبقى قائماً مع البسملة   

 مـن   ٨٤ وهـذا العـدد      ٨حروف لفظ الجاللة األلف والالم والهاء فيهـا هـو           
، وعند إضافته للعدد اإلجمالي للسـورة يبقى   ١٢ × ٧ = ٨٤مضاعفات السبعة   

وهذا يدل على تعدد أساليب اإلعجاز الرقمي       . العدد الجديد من مضاعفات السبعة    
  .لعظيملهذا الكتاب ا

  كل شيء مترابط في هذه السورة

رأينا كيف ارتبطت كلمات كل آية بالرقم سبعة، كما رأينا كيف ارتبطـت كلمـات    
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 ٣٠٠ عبد الدائم الكحیلأسرار اإلعجاز في القرآن والسنة للمھندس ب مجاني من موقع كتا

اآلن سوف ندخل رقم اآلية وسنجد أن النظام . وحروف كل آية بالرقم سبعة أيضاً
  .وهذا دليل على أن القرآن كتاب محكَم كيفما نظرنا إليه! يبقى ثابتاً

  :رقم اآلية، عدد كلماتها، عدد حروفها:  ثالثة أرقامنكتب لكل آية

  )قل هو اهللا أحد(

  رقم اآلية       عدد كلماتها       عدد حروفها

١١                 ٤               ١  

  )اهللا الصمد(

  رقم اآلية       عدد كلماتها       عدد حروفها

٩                 ٢              ٢  

  )لدلم يلد ولم يو(

  رقم اآلية       عدد كلماتها       عدد حروفها

١٢                   ٥              ٣  

  )ولم يكن له كفُواً أحد( 

  رقم اآلية       عدد كلماتها       عدد حروفها

١٥                  ٦              ٤  

قم سـبعة،   إن العدد الناتج من صفّ هذه األرقام بهذا الترتيب من مضاعفات الر           
  :لنتأكد من ذلك رقمياً

٢٢٣٤٤٦٤٨٤٦٠١٦٣ × ٧ = ١٥٦٤ ١٢٥٣ ٩٢٢ ١١٤١  
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 ٣٠١ عبد الدائم الكحیلأسرار اإلعجاز في القرآن والسنة للمھندس ب مجاني من موقع كتا

وهكذا مهما استمرت العالقات الرقمية فإن األعداد تبقى منـضبطة مـع الـرقم              
  :ولكي نستوعب مدى تعقيد هذا النظام نلخص المعادالت الرقمية الثالثة. سبعة

  .السبعة هذا العدد من مضاعفات ٦ ٥ ٢ ٤: ـ كلمات كل آية١

 هذا العدد مـن  ١٥ ٦ ـ  ١٢ ٥ ـ  ٩ ٢ ـ  ١١ ٤: ـ كلمات وحروف كل آية٢
  .مضاعفات السبعة أيضاً

  .هو عدد من مضاعفات السبعة كما رأينا: ـ رقم وكلمات وحروف كل آية٣

إذن عندما عبرنا عن السورة بعدد كلمات كل آية جاء العدد من مضاعفات الرقم              
. ٧آية لكلماتها جاء العدد من مضاعفات الرقم        ، وعندما قمنا بضم حروف كل       ٧

وعندما أضفنا رقم اآلية لكلماتها وحروفها بقي العدد الناتج من مضاعفات الرقم            
  !فانظر إلى دقة وعظَمة هذا النظام المحكَم. ٧

  نظام متعاكس 

إن النظام الرقمي الذي نكتشفه اليوم في هذه السـورة العظيمة لـيس مجـرد              
ه األرقام لغتها وتعبيرها، وهذا ما سنجد له صدى من خالل دراسة            أرقام، بل لهذ  

وفي سورة اإلخالص لدينا أربع آيات      . أحرف السورة وكيف توزعت على اآليات     
  :يمكن تقسيمها إلى قسمين

  القسم األول

  ) اهللا الصمد*قل هو اهللا أحد   (

  إثبات لوحدانية اهللا
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 ٣٠٢ عبد الدائم الكحیلأسرار اإلعجاز في القرآن والسنة للمھندس ب مجاني من موقع كتا

  القسم الثاني

  )يكن له كفواً أحد ولم *لم يلد ولم يولد   (

  نفي الولد والشريك عن اهللا

إذن نحن أمام آيتي إثبات وآيتي نفي، لنكتب عدد حروف كل آيـة لنـر النظـام       
المتعاكس رقمياً والذي يتوافق مع معنى السورة من خالل القسمة علـى سـبعة    

  :باتجاهين متعاكسين

  ٤اآلية       ٣اآلية                ٢اآلية        ١اآلية  

١٥     → ١٢                     ٩    ←     ١١ 

 هذا العدد يقبل القسمة على سبعة ٩١١العدد الذي يمثل حروف آيتي اإلثبات هو 
 مـن مـضاعفات الـرقم       ١١٩باتجاه اليسار، لذلك عندما نعكس اتجاهه يصبح        

 :سبعة

١٧ × ٧ = = ١١٩  

لعدد يقبل القسمة على  وهذا ا١٥١٢أما العدد الذي يمثل حروف آيتي النفي فهو 
  :سبعة باتجاه اليمين

٢١٦ × ٧ =  ١٥١٢  

قل هو اهللا (: اآليتان األولى والثانية تحدثتا عن وحدانية اهللا تبارك وتعالى وقدرته
وهذه صيغة إثبات الوحدانية هللا عز وجلَّ، أما اآليتان الثالثة          )  اهللا الصمد  *أحد  

لـم  (: والرابعة فجاء المعنى اللغـوي متعاكساً بصيغة النفي، نفي الولد أو الكُفُؤ       
 ←:  وكما أنه في اللغة صـيغ متعاكـسة  ).كفواً أحد ولم يكن له *يلد ولم يولد  
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 ٣٠٣ عبد الدائم الكحیلأسرار اإلعجاز في القرآن والسنة للمھندس ب مجاني من موقع كتا

 علـى سـبعة باتجـاهين        لتقبل القسمة  كذلك جاءت الحروف   .→إثبات و نفي    
 .متعاكسين بما يتوافق مع االتجاه اللغوي لآلية

أما ما يتعلق بترتيب هذه األرقام فاألساس الذي ننطلق منه كما أسلفنا من قبـل               
هو رقم السورة ثم يأتي رقم اآلية بالمرتبة الثانية ألن السورة تحوي عدداً مـن               

ن الكلمات ثم عدد الحـروف ألن  ثم عدد الكلمات ألن اآلية تحوي عدداً م  . اآليات
  .كل كلمة تحوي عدداً من الحروف

وقد يكون في القرآن ترتيب آخر يعطي النتائج ذاتها وهذا بحاجة إلـى دراسـة               
وعلى كل حال . موسعة قد نتمكن من إنجازها مستقبالً، لرؤية أسرار الترتيب هذا

ليب الترتيـب   فأنا على يقين بأننا مهما اتبعنا من طرق ومهمـا تنوعـت أسـا             
واإلحصاء والعد، وكيفما توجهنا بآيات القرآن نجدها محكَمة وال نجد أي اختالف  

ولَو كَان ِمن ِعنِْد غَيِر اللَِّه لَوجدوا ِفيِه        : (وهذا تصديق لقول الحق تبارك وتعالى     
  ].٤/٨٢: النساء [)اخِْتالفاً كَِثيراً

  أسماء اهللا في سورة اإلخالص

 أسماء اهللا الحسنى لنرى كيف تتجلَّى هذه األسماء الكريمة في           سوف نعيش مع  
سورة اإلخالص التي هي سورة التوحيد والسورة التي نجد فيهـا صـفات اهللا              

  .تعالى

إن وجود نظام رقمي  مذهل ألسماء اهللا في سورة تتحدث عن اهللا لهـو دليـل                 
 الحـسنى فـي   مادي ورقمي قوي جداً على أن اهللا تعالى قد أحكم أحرف أسمائه  

آيات كتابه ليدلنا على قدرة اهللا على كل شيء، وأن اهللا هو الواحد األحد لم يتخذ        
  .ولداً وال يساويه شيء فهو خالق كل شيء، سبحانه وتعالى عما يشركون

وتعتمد فكرة هذا النظام على إبدال كل كلمة برقم، هذا الرقم يمثل ما تحويه كـل                
  .حسنى مثل الملك أو القدوسمن حروف أحد أسماء اهللا الكلمة 

http://www.kaheel7.com


 www.kaheel7.com   -------------- ------- -------- ------- --- ----------- ------- - موسوعة اإلعجاز الرقمي 

 ٣٠٤ عبد الدائم الكحیلأسرار اإلعجاز في القرآن والسنة للمھندس ب مجاني من موقع كتا

  )الملك(توزع حروف اسم 

 في هذه السورة يـتم علـى        )الملك( وعلى سبيل المثال فإن توزع حروف كلمة      
  ):قل هو اهللا أحد(: الشكل اآلتي، ففي قوله تعالى

  .١ الالم فقط وبالتالي تأخذ الرقم )الملك( فيها من حروف اسم )قُْل(ـ كلمة ١

 لذلك تأخـذ الـرقم      )الملك(أي حرف من حروف اسم       ليس فيها    )هو(ـ كلمة   ٢
  .صفر

 تحتوي على األلف والالم والالم والهاء غير موجودة في الملك،           )اهللا(ـ كلمة   ٣
  .٣لذلك تأخذ الرقم 

 هو األلف فقـط   )الملك( الحرف المشترك بين هذه الكلمة وكلمة        )أحد(ـ كلمة   ٤
  .١لذلك تأخذ الرقم 

عجيب أن األعداد التي تعبر عن حروف أسماء اهللا         وال. وهكذا إلى نهاية السورة   
  . الحسنى في هذه السورة تأتي بنظام محكَم، محور هذا النظام هو الرقم سبعة

هو اللَّه الَِّذي ال ِإلَه ِإالَّ هو (:  هو اسم من أسماء اهللا الحسنى، يقول تعالى)الملك(
 وسالْقُد ِلكمة هذا القرآن أن كل حرٍف فيه قد        ومن عظ ]. ٥٩/٢٣: الحشر [)الْم

والذي أنزل سورة اإلخالص هو المِلك تبـارك        .  بمقدار وبنظام محكَم   وضعه اهللا 
 داخل هذه السورة بنظام رقمي يتناسـب  )الملك(وتعالى، لذلك رتب أحرف اسمه    

ه قَد َأحاَطَ ِبكُلِّ َأن اللَّه علَى كُلِّ شَيٍء قَِدير وَأن اللَّ(: مع الرقم سبعة، لندرك ونعلم  
  ].٦٥/١٢: الطالق[) شَيٍء ِعلْماً

لنكتب كلمات سورة اإلخالص ونخرج من كل كلمة ما تحويه من أحـرف كلمـة          
  :أي األلف والالم والميم والكاف) الملك(

  

http://www.kaheel7.com


 www.kaheel7.com   -------------- ------- -------- ------- --- ----------- ------- - موسوعة اإلعجاز الرقمي 

 ٣٠٥ عبد الدائم الكحیلأسرار اإلعجاز في القرآن والسنة للمھندس ب مجاني من موقع كتا

  قل      هو     اهللا     أحد      اهللا     الصمد

٣        ٣         ١      ٣       ٠      ١  

  كفواً     أحد       يلد    و    لم    يولد    و    لم    يكن    لهلم 

١       ٢      ١     ١     ٢     ٠     ١       ٢   ٠   ١    ٢  

:  عبر كلمات هذه الـسورة هـو       )الملك(إن العدد الذي يمثل توزع أحرف كلمة        
 : هذا العدد من مضاعفات الرقم سبعة١٢١١٢٠١٢٠١٢٣٣١٣٠١

١٧٣٠٢٨٧٤٣٠٣٣٣٠٤٣ × ٧ = ١٢١١٢٠١٢٠١٢٣٣١٣٠١  

لـذلك وضـع اهللا     ! ومع أن هذه النتيجة مذهلة فقد يأتي من يقول إنها مصادفة          
تعالى نظاماً آخر ليؤكد هذه النتيجة، فعندما نُخرج ما تحويه كل آية من أحـرف               

  : نجد عدداً من مضاعفات الرقم سبعة)الملك(كلمة 

  ٤   اآلية     ٣      اآلية ٢     اآلية ١ اآلية

٧          ٦          ٦          ٥ 

 : من مضاعفات السبعة٧٦٦٥وهنا نجد العدد 

١٠٩٥ × ٧ = ٧٦٦٥  

 في كلمات السورة بنظام يقوم على الرقم سبعة،         )الملك(إذن تتوزع أحرف كلمة     
وبالوقت نفسه تتوزع هذه األحرف في آيات السورة بنظام يقـوم علـى الـرقم               

  باً؟سبعة، أليس هذا عجي

  )القدوس(توزع حروف اسم 

ويبقى النظام مستمراً، فعندما نعبر عن كل كلمة من كلمات السورة برقم يمثل ما              
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 ٣٠٦ عبد الدائم الكحیلأسرار اإلعجاز في القرآن والسنة للمھندس ب مجاني من موقع كتا

 أي األلف والالم والقاف والدال والواو       ،)القدوس(تحويه هذه الكلمة من أحرف      
  :والسين، يتشكل لدينا عدد من مضاعفات الرقم سبعة، لنر ذلك

  أحد      اهللا      الصمدقل     هو     اهللا     

٣         ٣       ٢       ٣       ١     ٢  

  كفواً    أحد    لم    يلد    و   لم    يولد    و    لم    يكن    له

٢       ٢      ١       ٠     ١    ١     ٣     ١   ١    ٢    ١  

: عبـر كلمـات الـسورة هـو       ) القـدوس  (إن العدد الذي يمثل توزع أحـرف      
 ! من مضاعفات الرقم سبعة٢٢١٠١١٣١١٢١٣٣٢٣١٢

٣١٥٧٣٠٤٤٤٥٩٠٤٦١٦ × ٧ = ٢٢١٠١١٣١١٢١٣٣٢٣١٢  

لم يتوقف اإلعجاز بعد، فهنالك نظام آخر لتكرار هذه الحروف في كل آيـة مـن           
 كما فعلنـا    )القدوس(آيات سورة اإلخالص، لنكتب ما تحويه كل آية من أحرف           

  :في الفقرة السابقة

  ٤       اآلية ٣      اآلية ٢     اآلية ١ اآلية

٧            ٨             ٦             ٨ 

 مـن   ٧٨٦٨ عبر آيات السورة هو      )القدوس(إن العدد الذي يمثل توزع حروف       
 :مضاعفات السبعة

١١٢٤ × ٧ = ٧٨٦٨  

النظام نفسه يتكرر مع اسمين من أسماء اهللا الحسنى، فهل          ! وسبحان اهللا العظيم  
  : ئق بالمصادفة؟ وهنا نتساءلجاءت هذه الحقا
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 ٣٠٧ عبد الدائم الكحیلأسرار اإلعجاز في القرآن والسنة للمھندس ب مجاني من موقع كتا

هل يمكـن لبشٍر مهما بلغ من القدرة أن يأتينا بنص أدبي يعبر فيه عن نفـسه                
تعبيراً دقيقاً، ويرتب حروف اسمه هو في هذا النص مع حروف ألقابه أو أسمائه 
بحيث تأتي جميعها من مضاعفات الرقم سبعة؟ إنها عملية مـستحيلة، بـل إن              

  .نع نظام مشابه لهذه السورة هو أمر غير معقولمجرد التفكير في ص

فهذه السورة عبر اهللا تعالى فيها عن نفسه وصفاته ووحدانيته سبحانه وتعالى،            
: وهي ال تتجاوز السطر الواحد، في هذا السطر كل شيء يسير بنظام رقمي دقيق  

ل  وحروف أسماء اهللا الحسنى، ك     )اهللا(الكلمات والحروف  وحروف لفظ الجاللة       
فكيف إذا درسنا القرآن كله المؤلف من أكثر مـن ثمانيـة            ! هذا في سطر واحد   

  آالف سطر؟

إن هذه الحقائق الدامغة تدل داللة يقينية أن البشر عاجزون عن اإلتيان بـسورة     
 .مثل القرآن، وهذه سورة اإلخالص خير دليل يشهد بصدق كالم اهللا تعالى

اعته اإلتيان بسورة مثـل القـرآن       وقد نجد من وقت آلخر من يدعي أن باستط        
الكريم، أو حتى بمثل القرآن؟ وقد رأينا بالفعل في اآلونة األخيـرة مـا سـمي                

  !بالفرقان الحق، وهو محاولة لتقليد القرآن

من الناحية الرقمية ) الفرقان البشري( وإنني على يقين أننا إذا قمنا بدراسة هذا        
ام، بل سـنجد التناقـضات واالختالفـات      فلن نجد فيه أي أثر ألدنى نظام أو إحك        

  .   الرقمية ولن نجد فيه نصاً واحداً أو جملة واحدة تنضبط رقمياً مع أي رقم كان

 أما في كتاب اهللا عز وجلَّ مهما بحثنا ومهما تدبرنا فلن نجد خلالً واحداً سـواء   
صـدق اهللا   و. في لغة القرآن أو في بالغته وبيانه أو في أعداد كلماته وحروفه           

ال يْأِتيِه الْباِطُل ِمن بيِن يديـِه وال ِمـن           (:سبحانه وتعالى عندما يقول عن كتابه     
  ]. ٤١/٤٢: فصلت [)خَلِْفِه تَنِْزيٌل ِمن حِكيٍم حِميٍد
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 ٣٠٨ عبد الدائم الكحیلأسرار اإلعجاز في القرآن والسنة للمھندس ب مجاني من موقع كتا

  نظام مذهل السمين من أسماء اهللا

: نىواآلن سوف نتدبر نظاماً متعاكساً لتوزع حروف اسمين من أسماء اهللا الحس           
وهنا يتجلى التعقيد الرقمي لهذه األنظمـة التـي تتمثـل فـي          ،  )الخالق البارئ (

 )الخالق(فالعدد الذي يمثل توزع حروف كلمة       . اتجاهات متعاكسة لقراءة األرقام   
، أما العدد الذي يمثل توزع حروف كلمة        ٧في هذه السورة من مضاعفات الرقم       

 ولكـن باتجـاه معـاكس ،أي        ٧ في السورة فهو من مضاعفات الرقم        )البارئ(
  .مقلوب هذا العدد

  عز وجلَّ عبر كلمات السورة) الخالق(توزع حروف اسم 

 ، أي الحروف )الخالق( من كل كلمة ما تحويه من حروف  بالطريقة ذاتها نخرج
  :األبجدية  ا  ل  خ  ق

  قل    هو    اهللا     أحد     اهللا     الصمد

٢       ٣       ١       ٣     ٠     ٢  

  لم     يلد   و    لم    يولد    و   لم    يكن    له    كفواً     أحد

١      ١       ١     ٠     ١   ٠     ١      ١   ٠    ١     ١ 

 علـى كلمـات الـسورة مـن         )الخالق(إن العدد الذي يمثل توزع حروف اسم        
 :، فهو يساوي٧مضاعفات الرقم 

 =١٥٨٥٨٧١٥٨٩٠١٨٦ × ٧  

  تعالى في كلمات السورة) البارئ(ع حروف اسم توز

 سـبحانه وتعـالى، أي الحـروف        )البارئ(نكرر العملية ذاتها مع حروف كلمة       
  :األبجدية ا ل ب ر ي
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 ٣٠٩ عبد الدائم الكحیلأسرار اإلعجاز في القرآن والسنة للمھندس ب مجاني من موقع كتا

  قل     هو    اهللا    أحد     اهللا     الصمد

٢       ٣       ١      ٣     ٠      ١  

  له    كفواً    أحدلم    يلد   و   لم    يولد    و   لم    يكن   

١      ١      ١    ١     ١   ٠      ٢     ١   ٠   ٢     ١ 

: نقرأ العدد من اليمين إلى اليسار باالتجاه المعاكس لقراءة األرقام فتصبح قيمته           
  :فهو يساوي! ٧العدد من مضاعفات الرقم  هذا ١٠٣١٣٢١٢٠١٢٠١١١١١

 =١٤٧٣٣١٦٠٠١٧١٥٨٧٣ × ٧  

 اإلعجاز الرقمي هو زيادة في تعقيد المعجزة الرقمية لهذا  إن تنوع وتعدد أساليب   
لذلك .  مهما حاولواالقرآن، وزيادة في استحالة تقليد هذه المعجزة من قبل البشر 

  !يمكن القول بأن عدد األنظمة الرقمية في هذا الكتاب العظيم ال نهاية له

 )البارئ( بنظام سباعي، وتوزعت حروف اسم       )الخالق(لقد توزعت حروف اسم     
بنظام سباعي معاكس، ومثل هذا النظام ال يمكن أن يكون من صنع بشر، بل هو               

  .من عند رب البشر تبارك وتعالى

قُْل لَو كَان الْبحر ِمداداً ِلكَِلماِت ربي لَنَِفد الْبحر          (:وانظر معي إلى عظمة كالم اهللا     
ولـو تأملنـا   ]. ١٨/١٠٩:الكهف [) ِجْئنَا ِبِمثِْلِه مدداً َأن تَنْفَد كَِلماتُ ربي ولَو     قَبَل

) البـصير (أسماء اهللا الحسنى لوجدنا النظام يبقى قائماً، فمثالً كلمـة           الكثير من   
  .وغيرها ... )العدل(، وكذلك كلمة ٧ يقوم على الرقم تتوزع حروفها بنظام

ات القسمة علـى    وقد يتساءل القارئ الكريم عن سر تعاكس االتجاهات في عملي         
والجواب عن ذلك، واهللا تعالى أعلم هو أن القرآن كتاب محكَم وهو كتاب             . سبعة

وكما أن معاني ودالالت أسماء اهللا الحسنى تتعـدد،   .  وصفه اهللا تعالى   مثاني كما 
  . كذلك تتعدد اتجاهات القسمة على سبعة
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 ٣١٠ عبد الدائم الكحیلأسرار اإلعجاز في القرآن والسنة للمھندس ب مجاني من موقع كتا

نهايـة لكلماتـه   وتأمل معي هذا الشكل الذي يعبر عن امتداد صفات اهللا وأنه ال            
  :كيفما توجهنا يميناً أو يساراً

  االسم                          الخالق                  البارئ

  ←                     →         اتجاه القسمة على سبعة

فاهللا تعالى هو الخالق الذي خلق الكون من العدم، وهو البارئ الذي برأ وأحكـم            
وكما أنه ال نهاية لخلق اهللا تعالى، كـذلك  .  خَلْقَه وشَكْلَهونظَّم وأعطى هذا الكون  

وأننا كيفما توجهنا وفي أي اتجاه فإن أسماء اهللا . ال نهاية إلتقان صنع اهللا تعالى  
  .ال نهاية لها

واآلن نأتي إلى دراسة سورة اإلخالص مع البسملة، فالبسملة ليست آية من هذه   
حن نقرأ بها ونستفتح كـل شـؤوننا بهـا،    السورة ولكنها مكتوبة في القرآن ون  

النظام العجيب قائماً مع البسملة؟ وهل تبقـى األعـداد مـن          هل يبقى   : والسؤال
  مضاعفات الرقم سبعة؟ 

  اإلعجاز يستمر مع البسملة

 لذلك يجب دراسة ،)بسم اهللا الرحمن الرحيم(عندما نقرأ سورة اإلخالص نبدأ بـ 
أن البسملة ليست آية من سورة اإلخـالص        البسملة أيضاً في هذه السورة، مع       

ولكنها مكتوبة في القرآن، وسوف نرى كيف تتجلى حروف أسماء اهللا الحـسنى   
  .في هذه السورة

وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على أن اهللا تعالى هو الذي اختار لهذه السورة              
  .أعلمكلمات محددة لتناسب جميع هذه التوافقات مع الرقم سبعة، واهللا تعالى 

 عدا سورة التوبة ،)بسم اهللا الرحمن الرحيم(إننا نجد جميع سور القرآن تبدأ بـ      
لذلك فإن دراسـة  . التي جاءت بالبراءة من المشركين، فلم يستحقوا الرحمة أبداً     

سورة اإلخالص يجب أن تشمل البسملة، وندرك هذه األهمية من خـالل صـفّ              
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 ٣١١ عبد الدائم الكحیلأسرار اإلعجاز في القرآن والسنة للمھندس ب مجاني من موقع كتا

  :م سبعة، لنكتب عدد أحرف كل آيةحروف كل آية لنجد عدداً من مضاعفات الرق

  ٤     اآلية ٣         اآلية ٢      اآلية ١البسملة        اآلية 

١٥          ١٢             ٩           ١١           ١٩ 

 من مـضاعفات الـرقم      ١٥١٢٩١١١٩إن العدد الذي يمثل حروف اآليات هو        
 :سبعة

٢١٦١٣٠١٧ × ٧ = ١٥١٢٩١١١٩  

 حروف آخـر  ١٥ حروف البسملة، وآخر عدد هو    ١٩ عدد هو    ونالحظ بأن أول  
 من مضاعفات الرقم سبعة لمـرتين       ١٥١٩آية، وبضم هذين العددين نجد العدد       

  :لتأكيد هذا النظام البديع

٣١ × ٧ × ٧ = ١٥١٩  

ليس هذا فحسب، بل إن حروف البسملة تتوزع في آيات هذه السورة بنظام يقوم    
: ما تحويه كل آية من حروف البسملة، بكلمة أخرى    لنخرج اآلن   . على هذا الرقم  

  ما هي الحروف المشتركة لكل آية مع حروف البسـملة؟

لنكتب آيات سورة اإلخالص آية آية مع البسملة التي في أولها ونكتب تحت كل              
  :آية عدد حروف هذه اآلية

  )بسم اهللا الرحمن الرحيم(

  .حرف أ١٩عدد حروف البسملة في كلمات هذه اآلية هو  

  )قل هو اهللا أحد(

  . أحرف٨عدد حروف البسملة في كلمات هذه اآلية هو  
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 ٣١٢ عبد الدائم الكحیلأسرار اإلعجاز في القرآن والسنة للمھندس ب مجاني من موقع كتا

  )اهللا الصمد(

  . أحرف٧عدد حروف البسملة في كلمات هذه اآلية هو  

  )لم يلد ولم يولد(

  . أحرف٨عدد حروف البسملة في كلمات هذه اآلية هو  

  )ولم يكن له كفُواً أحد(

  . أحرف٩ هو  عدد حروف البسملة في كلمات هذه اآلية

  :لنرتب هذه األرقام حسب تسلسلها

  ٤     اآلية ٣         اآلية ٢      اآلية ١البسملة        اآلية 

٩           ٨               ٧            ٨              ١٩ 

 من ٩٨٧٨١٩: إن العدد الذي يمثل توزع حروف البسملة على آيات السورة هو
 :مضاعفات الرقم سبعة

١٤١١١٧ × ٧ = ٩٨٧٨١٩  

  )الـم(الحروف المميزة 

 األلف والالم والميم تتوزع عبر آيات هـذه الـسورة           )الم(إن الحروف المميزة    
  :بشكل مذهل يعتمد على الرقم سبعة

  ٤     اآلية ٣         اآلية ٢      اآلية ١البسملة        اآلية 

٥            ٦               ٦            ٥             ١٠ 

 عبر آيات السورة مـع البـسملة هـو          )الم(إن العدد الذي يمثل توزع حروف       
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 ٣١٣ عبد الدائم الكحیلأسرار اإلعجاز في القرآن والسنة للمھندس ب مجاني من موقع كتا

 : من مضاعفات الرقم سبعة٥٦٦٥١٠

٨٠٩٣٠ × ٧ = ٥٦٦٥١٠  

 وكيف تتجلَّى وتتوزع بنظام محكَم يقـوم        )الم(إذن رأينا تفسيراً منطقياً لحروف      
أن النظـام ذاتـه     ولكن العجيب جداً جداً،     . على الرقم سبعة في سورة اإلخالص     
  )!!الم(يتكرر مع أول حرف وآخر حرف في 

  )الم(أول حرف من 

  هو األلف، لنكتب ما تحويه كل آية من هذا الحرف  فمـثالً             )الم(أول حرف في    
 عـدد حـروف     )قل هو اهللا أحد   ( أحرف ألف،    ٣فيها  ) بسم اهللا الرحمن الرحيم   (

  :، وهكذا٢األلف فيها 

  ٤     اآلية ٣         اآلية ٢اآلية       ١البسملة        اآلية 

٢          ٠               ٢            ٢               ٣ 

 مـن   ٢٠٢٢٣إن العدد الذي يمثل توزع حرف األلف على آيات الـسورة هـو              
 :مضاعفات السبعة

٢٨٨٩ × ٧ = ٢٠٢٢٣  

  )الم(آخر حرف من 

يم، فإذا كتبنـا مـا       وهو حرف الم   )الم(النظام نفسه ينطبق على آخر حرف في        
  :تحويه كل آية من هذا الحرف نجد

  ٤     اآلية ٣         اآلية ٢      اآلية ١البسملة        اآلية 

١          ٢                ١           ٠                 ٣ 
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 ٣١٤ عبد الدائم الكحیلأسرار اإلعجاز في القرآن والسنة للمھندس ب مجاني من موقع كتا

 مـن   ١٢١٠٣العدد الذي يمثل توزع حرف الميم علـى آيـات الـسورة هـو               
 :مضاعفات السبعة لمرتين

٢٤٧ × ٧ × ٧ = ١٢١٠٣  

  :والعجيب أن مجموع ناتجي القسمة في كلتا الحالتين هو

٣١٣٦ = ٢٤٧ + ٢٨٨٩  

  : من مضاعفات السبعة لمرتين أيضا٣١٣٦ًهذا العدد 

٦٤ × ٧ × ٧ = ٣١٣٦  

واآلن نأتي إلى بعض أسماء اهللا الحسنى لنرى كيف تتجلى حروفها فـي هـذه               
  .عة اإلعجاز المستمرالسورة العظيمة، ودائماً يكون للرقم سب

  المحصي يتجلَّى

وقـد  .  اسم من أسماء اهللا الحسنى، فهو الذي أحصى كل شيء عدداً           )المحصي(
اقتضت حكمة المحصي سبحانه وتعالى اختيار كلمات محددة في سورة اإلخالص           

 لنكتب الـسورة مـع البـسملة        ).المحصي(تتجلى فيها أسماؤه الحسنى ومنها      
 أي األلـف والـالم      )المحصي(ويه من حروف كلمة     ونخرج من كل كلمة ما تح     

  :والميم والحاء والصاد والياء، لنرى ذلك

  بسم   اهللا   الرحمن   الرحيم    قل   هو   اهللا   أحد    اهللا    الصمد

٤       ٣      ٢    ٣     ٠    ١      ٥          ٤     ٣      ١  

     يكن     له    كفواً     أحدو    لم      لم     يلد    و   لم    يولد

٢        ١     ١      ١       ٢     ٠    ٢      ٢   ٠     ٢    ٢  
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 ٣١٥ عبد الدائم الكحیلأسرار اإلعجاز في القرآن والسنة للمھندس ب مجاني من موقع كتا

 في كلمات السورة من مـضاعفات       )المحصي(إن العدد الذي يمثل توزع حروف       
 : يساوي٢١١١٢٠٢٢٠٢٢٤٣٢٣٠١٥٤٣١السبعة وهو 

 =٣٠١٦٠٠٣١٤٦٠٦١٧٥٧٣٦٣٣ × ٧  

لى السورة كاملة بل يشمل أجزاءها، ففـي هـذه      ال يقتصر هذا النظام العجيب ع     
السـورة نحن أمام إثبات ونفي، لنكتب آيات اإلثبات مع ما تحويه كل كلمة من               

  : سبحانه وتعالى)المحصي(حروف 

  بسم   اهللا    الرحمن   الرحيم   قل   هو   اهللا    أحد    اهللا    الصمد

٤      ٣     ٢      ٣    ٠    ١     ٥         ٤       ٣     ١  

 : من مضاعفات السبعة٤٣٢٣٠١٥٤٣١إن العدد 

٦١٧٥٧٣٦٣٣ × ٧ = ٤٣٢٣٠١٥٤٣١  

ويبقى النظام قائماً من أجل آيتي النفي، لنرى ذلك بكتابة اآليتين وما تحويه كل              
  ):المحصي(كلمة من حروف 

  لم     يلد   و   لم     يولد    و   لم    يكن    له    كفواً    أحد

٢       ١     ١      ١    ٢   ٠     ٢      ٢   ٠    ٢     ٢  

 من مضاعفات السبعة باالتجاهين بما يتفق والمعنـى   ٢١١١٢٠٢٢٠٢٢والعدد  
 ):لم يولد) (لم يلد(اللغوي 

٣٠١٦٠٠٣١٤٦ × ٧ = ٢١١١٢٠٢٢٠٢٢  

٣١٤٦٠٠٣٠١٦ × ٧ = ٢٢٠٢٢٠٢١١١٢  

ها نظاماً يقوم على الرقم وحتى لو أخذنا كل آية من هاتين اآليتين لوحدها نجد في        
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 ٣١٦ عبد الدائم الكحیلأسرار اإلعجاز في القرآن والسنة للمھندس ب مجاني من موقع كتا

  ):المحصي(سبعة، لنكتب اآليتين ومع كل كلمة ما تحويه من حروف 

  لم     يلد   و   لم     يولد

٢      ٢   ٠    ٢     ٢ 

 : من مضاعفات السبعة باالتجاهين٢٢٠٢٢العدد 

٣١٤٦ × ٧ = ٢٢٠٢٢  

  و   لم    يكن    له    كفواً    أحد

٢       ١     ١      ١    ٢   ٠  

 : من مضاعفات السبعة باالتجاهين٢١١١٢٠العدد 

٣٠١٦٠ ×٧= ٢١١١٢٠  

إن هذه النتائج القطعية الثبوت تؤكد أن اهللا تعالى هو الذي أحكم هذه اآليات بهذا     
الشكل المذهل، وهذا يدل على أن البشر يستحيل عليهم أن يؤلفوا كلمات بليغـة              

ياً مع الرقم سبعة، إن هذا العمل ال      ومحكمة لغوياً وفي الوقت نفسه تنضبط حساب      
 .يقدر عليه إال رب السماوات السبع سبحانه وتعالى

لذلك عندما ادعى المشككون بمصداقية هذا القرآن أن باستطاعتهم اإلتيان بمثله           
: الطور [)فَلْيْأتُوا ِبحِديٍث ِمثِْلِه ِإن كَانُوا صاِدِقين     (: رد اهللا تعالى عليهم قولهم فقال     

ونحن اليوم نعيش في القرن الواحد والعشرين وقد مضى على نزول           ]. ٥٢/٣٤
   أربعة عشر قرناً، فهل استطاع أحد أن يأتي بمثل القرآن؟هذا التحدي اإللهي

 فاهللا تعالى هـو  ،)المبدئ(نذهب اآلن إلى اسم آخر من أسماء اهللا الحسنى وهو           
لَِّذي يبدُأ الْخَلْقَ ثُم يِعيده وهـو  وهو ا (:الذي يبدأ الخلق ثم يعيده، يقول عز وجل      

 ِكيمالْح ِزيزالْع وهِض والَْأراِت واوملَى ِفي السثَُل الَْأعالْم لَهِه ولَيع نوالروم [)َأه :
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 ٣١٧ عبد الدائم الكحیلأسرار اإلعجاز في القرآن والسنة للمھندس ب مجاني من موقع كتا

٣٠/٢٧.[  

  المبـدئ

نخرج من كل كلمة    ،  )المبدئ(لندرس توزع حروف اسم من أسماء اهللا الحسنى         
  : والالم والميم والباء والدال والياءحـروف األلف

  بسم   اهللا   الرحمن  الرحيم   قل  هو  اهللا  أحد   اهللا   الصمد

٤      ٣    ٢    ٣    ٠    ١      ٤       ٣      ٣     ٢  

  و  لم   يكن   له  كفواً   أحد  لم   يلد  و  لم    يولد

٢      ١    ١     ١   ٢   ٠    ٣     ٢  ٠  ٣   ٢  

 سـبحانه وتعـالى فـي الـسورة         )المبدئ(العدد الذي يمثل توزع حروف اسم       
 :  وهو يساوي٢١١١٢٠٣٢٠٣٢٤٣٢٣٠١٤٣٣٢

 =٣٠١٦٠٠٤٥٧٦٠٦١٧٥٧٣٤٧٦ × ٧  

وهنا من جديد نجد نظاماً مستقالً لجزأي السورة أي اإلثبات والنفي، كمـا فـي               
  :الفقرة السابقة

    أحد  اهللا  الصمدبسم  اهللا الرحمن  الرحيم     قل  هو  اهللا

٤     ٣   ٢    ٣   ٠   ١        ٤       ٣    ٣    ٢  

 ٤٣٢٣٠١٤٣٣٢:  في هذه اآليات هـو     )المبدئ(العدد الذي يمثل توزع حروف      
 .من مضاعفات السبعة

  :ويبقى النظام مستمراً ليشمل آيتي النفي
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 ٣١٨ عبد الدائم الكحیلأسرار اإلعجاز في القرآن والسنة للمھندس ب مجاني من موقع كتا

  لم  يلد  و لم   يولد     و   لم   يكن   له   كفواً   أحد

٢     ١     ١    ١    ٢  ٠       ٣   ٢ ٠   ٣  ٢  

وهذا دليل  !  يقبل القسمة على سبعة باالتجاهين     ٢١١١٢٠٣٢٠٣٢: وهنا العدد 
 !وتأكيد من اهللا عز وجل بلغة الرقم على أنه واحد أحد لم يلد ولم يولد

  :وفي كل آية أيضاً من هاتين اآليتين يتكرر النظام ذاته

   يولدلم     يلد     و     لم   

٣     ٢     ٠      ٣     ٢  

 : يقبل القسمة على سبعة باالتجاهين٣٢٠٣٢العدد 

٤٥٧٦ × ٧ = ٣٢٠٣٢  

٣٢٨٩ × ٧ = ٢٣٠٢٣  

 و     لم    يكن    له    كفواً     أحد

٢      ١       ١     ١     ٢   ٠  

 : من مضاعفات الرقم سبعة باالتجاهين٢١١١٢٠العدد 

٣٠١٦٠ × ٧ = ٢١١١٢٠  

٣٠١٦ × ٧=  ٢١١١٢  

ومع أن هذا االفتراض بعيد جداً      ! قد يقول قائل إن هذه النتائج جاءت بالمصادفة       
عن المنطق العلمي الذي يفرض بأن المصادفة ال يمكن أن تتكرر دائمـاً، فـإن               

 .كتاب اهللا فيه المزيد والمزيد من اآليات والعجائب بما ينفي هذا االفتراض نهائياً
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 ٣١٩ عبد الدائم الكحیلأسرار اإلعجاز في القرآن والسنة للمھندس ب مجاني من موقع كتا

  :القرآن اسمين هللا تعالى وردا متالزمين في قوله تعالى       فمن األسماء الواردة في     
)  وددالْو الْغَفُور وهإن منطق المصادفة ينفي أن يتكـرر       ]. ٨٥/١٤: البروج [)و

النظام ذاته مع هذين االسمين، فقد تنضبط حروف اسم دون اآلخر  أما أن يأتي               
أمر يدل على وجود كل اسم من هذين االسمين بنظام يقوم على الرقم سبعة، هذا           

  .منظِّم عليم حكيم، وهذا ما سوف نراه في الفقرة اآلتية

  الغفور الودود

، ]٨٥/١٤: البـروج  [)وهو الْغَفُور الْـودود  (:يقول تعالى في كتابه يصف نفسه     
السورة العظيمة يتجلى هذان االسمان من أسماء اهللا الحـسنى، فقـد            وفي هذه   

ظيماً دقيقاً بحيث إذا أخرجنا من كل كلمـة مـا            منظمة تن  جاءت حروف السورة  
 نجد عدداً من مضاعفات السبعة وهذا النظام ينطبـق          )الغفور(تحويه من أحرف    

  : لنرى ذلك،)الودود(على أحرف 

   )الغفور(توزع حروف كلمة 

نكتب . تتوزع حروف هذا االسم العظيم على كلمات سورة اإلخالص بنظام سباعي
رج منها هذه الحروف أي األلف والالم والغين والفـاء          السورة مع البسملة ونخ   

  :والواو والراء

  بسم  اهللا   الرحمن  الرحيم  قل  هو  اهللا  أحد  اهللا   الصمد

٢     ٣   ١    ٣   ١    ١     ٣       ٣      ٣    ٠  

  و   لم    يكن   له   كفواً    أحد  لم   يلد  و  لم   يولد

١      ٣     ١     ٠     ١   ١    ٢    ١  ١   ١   ١  

 فـي كلمـات الـسورة هـو          )الغفـور (العدد الذي يمثل توزع حـروف اسـم         
 :  وهذا العدد يساوي١٣١٠١١٢١١١١٢٣١٣١١٣٣٣٠
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 ٣٢٠ عبد الدائم الكحیلأسرار اإلعجاز في القرآن والسنة للمھندس ب مجاني من موقع كتا

 =١٨٧١٥٨٨٧٣٠١٧٥٩٠١٦١٩٠ × ٧  

   )الودود(أحرف كلمة 

 أي األلـف والـالم      )الودود(ويبقى النظام الرقمي العجيب قائماً مع حروف اسم         
  :الدالوالواو و

  بسم   اهللا   الرحمن   الرحيم   قل  هو  اهللا  أحد   اهللا  الصمد

٣     ٣     ٢    ٣   ١    ١      ٢        ٢      ٣     ٠  

  لم  يلد  و   لم  يولد    و    لم   يكن  له   كفواً   أحد

٢      ٢     ١    ٠    ١   ١    ٣    ١   ١  ٢   ١  

:  فـي هـذه الـسورة يـساوي        )الـودود (حروف اسم   والعدد الذي يمثل توزع     
 :  وهذا العدد يساوي٢٢١٠١١٣١١٢١٣٣٢٣١١٢٢٣٠

 =٣١٥٧٣٠٤٤٤٥٩٠٤٦١٥٨٨٩٠ × ٧  

لنتابع رحلة أسماء اهللا الحسنى في رحاب هذه السورة العظيمة ونأتي السم من             
قُ من  اللَّه لَِطيفٌ ِبِعباِدِه يرز   (: يقول عز وجل عن نفسه    . وهو اللطيف أسماء اهللا   

  الْقَِوي وهو شَاءي ِزيزلنرى أن النظام ذاته يبقى قائماً       ]٤٢/١٩: الشورى [) الْع ،
  .مع حروف هذه الكلمة

  )اللطيف(توزع حروف اسم 

هذا االسم أيضاً يتجلى في كلمات السورة بنظام محكم، نخرج من كل كلمـة مـا        
  :لياء والفاء أي األلف والالم والطاء وا)اللطيف(تحويه من أحرف 
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 ٣٢١ عبد الدائم الكحیلأسرار اإلعجاز في القرآن والسنة للمھندس ب مجاني من موقع كتا

  بسم  اهللا   الرحمن  الرحيم   قل  هو   اهللا   أحد   اهللا   الصمد

٢      ٣    ١     ٣    ٠   ١      ٣        ٢     ٣     ٠  

  و  لم   يكن   له   كفواً   أحد  لم   يلد  و  لم  يولد

١     ٢    ١    ١     ١  ٠   ٢   ١  ٠   ٢   ١  

:  هـو )اللطيـف (عدد الذي يمثـل تـوزع حـروف اسـم           بالطريقة ذاتها نجد ال   
 : ويساوي١٢١١١٠٢١٠٢١٢٣١٣٠١٣٢٣٠

 =١٧٣٠١٤٥٨٦٠١٧٥٩٠٠١٨٩٠ × ٧  

إن عدد أسماء اهللا الحسنى كما أخبرنا عنها الرسـول الكريم صـلى اهللا عليـه               
وكل اسم من هـذه األسـماء يتجلـى         !  اسماً من أحصاها دخل الجنة     ٩٩وسلم  

ولكن أرقام القرآن . قتصرنا على ما يتعلق بالرقم سبعةبطريقة معجزة جداً، وقد ا 
  . ال نهاية إلعجازها وال حدود تحدها ألنه أرقام من عند اهللا تعالى

  )الولي(توزع حروف اسم 

وهذا اسم من أسماء اهللا الحسنى يتجلى في هذه السورة العظيمة، لنخرج من كل      
  .والواو والياء أي األلف والالم )الولي(كلمة ما تحويه من حروف 

  بسم   اهللا   الرحمن   الرحيم   قل  هو  اهللا   أحد  اهللا  الصمد

٢     ٣    ١    ٣    ١   ١      ٣        ٢      ٣      ٠  

  يولد   و  لم  يكن  له  كفواً  أحد   لم   يلد  و   لم

١    ٢    ١    ١   ١  ١   ٣     ١   ١  ٢    ١  

 في هذه السورة من مضاعفات الـسبعة فهـو          )الولي(إن العدد الممثل لحروف     
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 ٣٢٢ عبد الدائم الكحیلأسرار اإلعجاز في القرآن والسنة للمھندس ب مجاني من موقع كتا

 :  ويساوي١٢١١١١٣١١٢١٢٣١٣١١٣٢٣٠: يساوي

 =١٧٣٠١٦١٥٨٨٧٤٧٣٣٠١٨٩٠ × ٧  

  : في كل آية نجد)الولي(ليس هذا فحسب بل لو قمنا بعد حروف 

  ٤     اآلية ٣     اآلية ٢     اآلية ١البسملة    اآلية

٧           ٨           ٥           ٦           ٨ 

 : من مضاعفات السبعة٧٨٥٦٨والعدد 

١١٢٢٤ × ٧ = ٧٨٥٦٨  

إذن تتوزع حروف هذا االسم العظيم على كلمات السورة بنظام سباعي، ويتكرر            
واآلن إلى نظام رقمي أكثر تعقيداً حيث ال يقتـصر          . هذا النظام مع آيات السورة    

تتحدث عن قـدرة اهللا      على حروف أسماء معينة بل يشمل عبارات كاملة          النظام
  .تعالى

  العبارات تتجلَّى بنظام محكم

رأينا كيف تتجلى أسماء اهللا الحسنى في هذه السورة، فهل يبقى النظام قائماً من              
  أجل العبارات القرآنية الدالة على اهللا تعالى؟

 ، هذا مقطع  ]٣٩/٦٢: الزمر [)اللَّه خَاِلقُ كُلِّ شَيءٍ    (يقول تعالى في محكم الذكر      
 يدل على أن اهللا هو الذي خلق كل شيء فليس قبله شيء وليس بعـده                من آية 

لنكتـب  . ا ل هـ خ ق ك ش ي       : العبارة تتركب أساساً من الحروف    هذه  . شيء
  : ونخرج من كل كلمة ما تحويه من هذه الحروفكلمات السورة

  بسم  اهللا  الرحمن  الرحيم  قل  هو   اهللا  أحد   اهللا  الصمد
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 ٣٢٣ عبد الدائم الكحیلأسرار اإلعجاز في القرآن والسنة للمھندس ب مجاني من موقع كتا

٢     ٤     ١    ٤    ١  ٢      ٣       ٢     ٤    ٠  

  و   لم   يكن   له   كفواً   أحد   لم   يلد   و  لم   يولد

١     ٢     ٢    ٢   ١    ٠    ٢    ١  ٠    ٢   ١  

: فـي هـذه الـسورة هـو        )اللَّه خَاِلقُ كُلِّ شَـيءٍ    (إن العدد الذي يمثل حروف      
 :  السبعة ويساوي من مضاعفات١٢٢٢١٠٢١٠٢١٢٤١٤١٢٣٢٤٠

 =١٧٤٥٨٦٠١٤٥٨٩١٦٣٠٣٣٢٠ × ٧  

وكلَّما تبحرنا في أعماق هذا القرآن أكثر       ! وهكذا أرقام وأرقام ال نهاية إلعجازها     
وهذا تصديق لقول الحبيب األعظم عليه الصالة والسالم        .  عجائب ال تنقضي   رأينا

  ].رواه الترمذي [)وال تنقضي عجائبه(: عندما وصف القرآن بقوله

هل يقتصر إعجاز القرآن على نظام عد واحد؟ لنقرأ الفقرة التالية           : ن السؤال ولك
لنزداد يقيناً بأن كل شيء في هذا القرآن محكَم ومتكامل وال نجد مهما بحثنا أي               

  .اختالف أو خلل أو نقص

وهذا تصديق لقول الحق عز وجل عن هذا القرآن عندما دعى إلى تدبره ورؤية              
: النـساء [) ان ِمن ِعنِْد غَيِر اللَِّه لَوجدوا ِفيـِه اخِْتالفـاً كَِثيـراً           ولَو كَ (:  إحكامه

٤/٨٢.[  

  نظام الحروف

في سورة اإلخالص نظام رقمي دقيق لعدد حروف كلماتها، لنكتب الـسورة مـع    
 عد مستمر، وطريقـة العـد     -البسملة وتحت كل كلمة عدد حروفها مع ما قبلها        

روفة حديثاً في الرياضيات، وتـستعمل مـع الكميـات          المستمر أو التراكمي مع   
  . ال يوجد فيها انفصال ألجزائهاالمتماسكة التي 
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 ٣٢٤ عبد الدائم الكحیلأسرار اإلعجاز في القرآن والسنة للمھندس ب مجاني من موقع كتا

 على أنه كتـاب متكامـل       إن وجود هذا النظام التراكمي في كتاب اهللا دليل مادي         
  :ومحكم ومتماسك

  بسم    اهللا   الرحمن    الرحيم    قل    هو     اهللا     أحد

٣٠    ٢٧     ٢٣    ٢١    ١٩       ١٣     ٧       ٣  

  اهللا      الصمد    لم     يلد        و      لم       يولد

٥١      ٤٧    ٤٥       ٤٤    ٤١    ٣٩        ٣٤  

  و       لم       يكن      له       كفواً         أحد

٦٦         ٦٣        ٥٩    ٥٧       ٥٤    ٥٢  

ــي ل ــد التراكم ــو  إن الع ــضخامة وه ــديد ال ــدداً ش ــا ع ــرف أعطان : ألح
 هذا العدد ٦٦٦٣٥٩٥٧٥٤٥٢٥١٤٧٤٥٤٤٤١٣٩٣٤٣٠٢٧٢٣٢١١٩١٣٧٣

 !!! من مضاعفات السبعة

إن هذه الحقيقة الدامغة تثبت أننا مهما اتبعنا من طرق للعد واإلحـصاء تبقـى               
هو زيادة في حجـم     األرقام محكمة ومنضبطة، إذاً تعدد أساليب اإلعجاز الرقمي         

  ! على وجه األرضمعجزة الرقمية لكتاب اهللا عز وجل، كيف ال وهو أعظم كتابال

وما يعزب عن ربـك   (:إن اهللا تعالى قد أحكم كل ذرة من ذرات الكون فهو القائل 
  ِفي ِكتَاٍبِمن ِمثْقَاِل ذَرٍة ِفي الَْأرِض وال ِفي السماِء وال َأصغَر ِمن ذَِلك وال َأكْبر ِإلَّا

، أيعجز هذا اإلله العظيم أن يحكم كل شيء فـي كتابـه             ]١٠/٦١:يونس[) مِبيٍن
  بنظام دقيق؟

  )اهللا(توزع الكلمات التي تحوي حروف اسم 

عندما نبحث في سورة اإلخالص وهي سورة التوحيد وفيهـا صـفة اهللا تعـالى     
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 ٣٢٥ عبد الدائم الكحیلأسرار اإلعجاز في القرآن والسنة للمھندس ب مجاني من موقع كتا

 من لفظ الجاللـة     الوحدانية والتنْزيه عن الشريك، نجد في بعض كلماتها حروفاً        
  . وكلمات أخرى لم تحتِو على هذه الحروف)اهللا(

والنظام الثنائي الذي نحاول اكتشافه يعتمد على مبدأ بسيط وهو وجود أو عـدم              
الكلمة التي تحـوي    : وجود شيء ما، فبالنسبة للفظ الجاللة في سورة اإلخالص        

  اً مـن هـذه    تأخذ الرقم واحد، والكلمة ا)اهللا(ألفاً أو الماً أو هاءلتي ال تحوي أي
  .الحروف الثالثة تأخذ الرقم صفر

  :واحد أو صفر كما يلي: لنكتب كلمات سورة اإلخالص وتحت كل كلمة رقماً

  . في الكلمة أو كلها)اهللا(  يعني وجود بعض حروف ١الرقم 

  . في الكلمة)اهللا(  يعني عدم وجود أي حرف من ٠الرقم 

 ل  هو  اهللا  أحد  اهللا  الصمدبسم  اهللا  الرحمن  الرحيم  ق

١    ١    ١    ١   ١   ١      ١        ١    ١    ٠  

    كفواً    أحد لم   يلد   و  لم   يولد   و   لم   يكن   له

١     ١      ١    ٠    ١   ٠    ١    ١   ٠   ١   ١  

 : من مضاعفات السبعة١١١٠١٠١١٠١١١١١١١١١١١٠إن العدد 

 =١٥٨٥٨٥٨٧١٥٨٧٣٠١٥٨٧٣٠ × ٧  

وهنا يجب علينا أن نعلم بأن هذا النظام أو هذه الطريقة في العد والمعتمدة على               
وهذا يؤكد بأن القرآن يحوي     . الواحد والصفر لم تكن معروفة زمن نرول القرآن       

كيف ال وهو كتاب خالق كل شيء سبحانه وتعالى؟ ألـيس           ! من العلوم كل شيء   
  ؟ ]١٧/١٢: اإلسراء [)يٍء فَصلْنَاه تَفِْصيالًوكُلَّ شَ(: اهللا تعالى هو القائل
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 ٣٢٦ عبد الدائم الكحیلأسرار اإلعجاز في القرآن والسنة للمھندس ب مجاني من موقع كتا

أليس اهللا سبحانه وتعالى هو الذي رد دعوى المشركين الذين اتهموا رسول اهللا             
ما كَان حـِديثاً يفْتَـرى ولَِكـن        : (صلى اهللا عليه وسلم باالفتراء على اهللا؟ وقال       

: يوسف [)لِّ شَيٍء وهدى ورحمةً ِلقَوٍم يْؤِمنُون     تَصِديقَ الَِّذي بين يديِه وتَفِْصيَل كُ     
أي أن كل شيء يمكـن   ؟  )وتفصيل كل شيء   (:فما معنى قوله تعالى   ]. ١٢/١١١

  .أن ندركه موجود في القرآن

ولكن إذا جاء شخص وبحث في القرآن ولم ير لغة الرياضيات فيه، فهـل هـذا                
 إن هـذا يعنـي أن رؤيـة هـذا           يعني أن الرياضيات غير موجودة في القرآن؟      

  .الشخص محدودة  وعليه أن يبحث أكثر ليرى هذه العجائب

إن هذه األنظمة الرياضية المعقدة التي نراها في كتاب اهللا من خالل أبحاث الرقم             
سبعة، أال تمثل أرقى مستويات الرياضيات؟ لذلك من الخطأ الجسيم أن نقول إن             

ياضيات، إن هذا القول ينقص كثيـراً مـن    القرآن ليس بكتاب ذرة أو علوم أو ر       
لَـو َأنْزلْنَـا هـذَا      (:  لنستمع إلى هذا الوصف الدقيق لكتاب اهللا      . شأن كتاب اهللا  

الْقُرآن علَى جبٍل لَرَأيتَه خَاِشعاً متَصدعاً ِمن خَشْيِة اللَِّه وِتلْك الَْأمثَـاُل نَـضِربها              
  ].٥٩/٢١: الحشر [)فَكَّرونِللنَّاِس لَعلَّهم يتَ

 ) اهللا(توزع مذهل لكل حرف من حروف 

رأينا في فقرات هذا البحث كيف تتوزع حروف أسماء اهللا الحسنى فـي كلمـات      
هذه السورة العظيمة، واآلن سوف نرى نظاماً مذهالً لتوزع كل حرف من حروف 

  .لفظ الجاللة، أي األلف والالم والهاء

املة مع البسملة ثم نخرج من كل كلمة ما تحويه مـن            لنكتب سورة اإلخالص ك   
حرف األلف، ثم نخرج من كل كلمة ما تحويه من حرف الالم، ثم نعيد العمليـة                

  .من أجل حرف الهاء
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 ٣٢٧ عبد الدائم الكحیلأسرار اإلعجاز في القرآن والسنة للمھندس ب مجاني من موقع كتا

  توزع حرف األلف

  :لنكتب السورة وتحت كل كلمة عدد حروف األلف في كل كلمة

  دبسم  اهللا الرحمن الرحيم  قل هو  اهللا  أحد  اهللا  الصم

١      ١    ١    ١  ٠  ٠      ١       ١   ١     ٠  

  يولد  و  لم  يكن   له  كفواً   أحد   لم   يلد  و   لم

١     ١    ٠     ٠   ٠  ٠   ٠     ٠  ٠   ٠   ٠ 

  :توزع حرف األلف على كلمات السورة يعطي عدداً يساوي

 =١٥٧١٤٢٨٥٧١٤٤٤٤٤٢٨٧٣٠ × ٧  

  توزع حرف الالم

  :ة وتحت كل كلمة عدد حروف الالم في كل كلمةلنكتب السور

  بسم  اهللا الرحمن الرحيم  قل هو  اهللا  أحد  اهللا  الصمد

١      ٢     ٠   ٢   ٠   ١    ١      ١    ٢     ٠  

  يولد  و  لم  يكن   له  كفواً   أحد   لم   يلد  و   لم

٠     ٠   ١     ٠  ١  ٠    ١    ١   ٠  ١    ١ 

 ٧الالم على كلمات السورة أيضاً يعطي عدداً من مضاعفات الـرقم            توزع حرف   
  : يساوي٠٠١٠١٠١١٠١١١٢٠٢٠١١١٢٠: فالعدد

 =١٤٤٣٠١٤٤٤٤٥٧٤٧٠١٦٠ × ٧  

http://www.kaheel7.com


 www.kaheel7.com   -------------- ------- -------- ------- --- ----------- ------- - موسوعة اإلعجاز الرقمي 

 ٣٢٨ عبد الدائم الكحیلأسرار اإلعجاز في القرآن والسنة للمھندس ب مجاني من موقع كتا

  توزع حرف الهاء

  :لنكتب السورة مع بسملتها وتحت كل كلمة عدد حروف الهاء في كل كلمة

  بسم  اهللا الرحمن الرحيم  قل  هو  اهللا  أحد  اهللا  الصمد

٠    ١     ٠    ١   ١   ٠      ٠    ٠     ١     ٠  

  يولد   و   لم    يكن   له  كفواً   أحد    لم   يلد   و   لم

٠     ٠    ١   ٠     ٠  ٠    ٠     ٠  ٠  ٠    ٠ 

توزع حرف الهاء على كلمات السورة يعطي عدداً معكوسـه مـن مـضاعفات              
  :ساوي ي٠١٠٠٠١١٠١٠٠٠٠٠٠٠٠٠١٠٠السبعة فالعدد 

 =١٤٢٨٧٢٨٧١٤٢٨٥٧١٤٣٠٠ × ٧  

إن العدد الذي يمثل توزع حرف األلف في هذه السورة من مضاعفات الـسبعة،              
 العدد الذي يمثل توزع حرف الالم، أما حرف الهاء فنجد معكوس العدد يقبل كذلك

  .القسمة على سبعة

.  هاء هذا االسم العظيم أول حرف فيه هو األلف وآخر حرف هو ال            )اهللا(إن كلمة   
  :وقد رأينا نظاماً بديعاً لهذين الحرفين وتوزعهما عبر كلمات السورة

  )اهللا(توزع آخر حرف في اسم )    اهللا(توزع أول حرف في اسم 

→                                        ←  

وتأمل معي هذين السهمين اللذين يعبران عن اتجاه قسمة األعداد، فأول حـرف             
وهو األلف توزع في سورة اإلخالص بنظام سباعي باتجاه         ) اهللا(في لفظ الجاللة    

هو الهاء، وقد توزع عبر كلمات هذه       ) اهللا(وآخر حرف في لفظ الجاللة      اليمين،  
وكأن هذين االتجاهين نحو اليمين ونحـو       .  سباعي باتجاه اليسار   السورة بنظام 
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 ٣٢٩ عبد الدائم الكحیلأسرار اإلعجاز في القرآن والسنة للمھندس ب مجاني من موقع كتا

  ! يميناً أو شماالًاليسار يعبران عن أن كلمات اهللا ال نهاية لها كيفما توجهنا

إن الذي يقرأ هذا األعداد الضخمة واتجاهاتها في القسمة على سبعة يظن نفسه             
أمام كتاب في الرياضيات الحديثة، فهل كان الرسول الكريم صلى اهللا عليه وسلم             

النبي األمي عالماً بكل هذه األعداد؟ أليس في هذه األعداد دليـل علـى أن               وهو  
  عز وجلَّ؟ عند اهللا القرآن من

ولَو َأنَّما ِفي الَْأرِض ِمن شَجرٍة َأقْالم والْبحر يمده    (: وصدق اهللا القائل عن كلماته    
ِكيمح ِزيزع اللَّه اتُ اللَِّه ِإنتْ كَِلما نَِفدٍر محةُ َأبعبِدِه سعب ٣١/٢٧: لقمان [)ِمن.[  

  نتائج البحث

ومن خالل هذا البحث رأينا مباشرة أكثر من ثمانين عمليـة           في سورة اإلخالص    
قسمة على سبعة، وبلغة األرقام إن احتمال المصادفة في هذه األعداد مجتمعـة             
حسب قانون االحتماالت هو أقل من واحد على مليون مليـون مليـون مليـون               
مليون مليون مليون مليون مليون مليون مليون، وهذا يعني أن االحتمـال هـو              

  !! صفرا٦٧ًاحد على واحد وبجانبه أكثر من و

ولو طلبنا من أسرع أجهزة الكمبيوتر أن تعطي مثـل هـذا النظـام فـإن هـذا          
السنوات ليأتينا بسطر واحـد     ... الكمبيوتر سيبقى يعمل باستمرار باليين باليين       
  مثل سورة اإلخالص، وهيهات أن يأتي بذلك؟

ت مادي على استحالة اإلتيان بسورة مثل لذلك يمكن اعتبار هذا البحث بمثابة إثبا
وهنا يتجلَّى قول الحق عز وجلَّ عن هذا األمر لكل من يشك أو يرتـاب               . القرآن
وِإن كُنْتُم ِفي ريٍب ِمما نَزلْنَا علَى عبِدنَا فَْأتُوا ِبسورٍة مـن ِمثِْلـِه               (:القرآنبهذا  

كُماءدوا شُهعادوِنود ِمن اِدِقينص كُنْتُم ٢٣ـ٢/٢٣: البقرة [) اللَِّه ِإن.[  

في هذا البحث أثبتنا استحالة اإلتيان بمثل سورة قصيرة جداً مـن سـور هـذا                
وهذا من فضل اهللا علينا أن هدانا لهذه البراهين المادية، التـي            . القرآن العظيم 
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 ٣٣٠ عبد الدائم الكحیلأسرار اإلعجاز في القرآن والسنة للمھندس ب مجاني من موقع كتا

ـ    أن القـرآن  طالما بحث عنها علماء مخلصون كان همهم إقناع غير المسلمين ب
  .كتاب اهللا تعالى، وباللغة التي يفهمونها جيداً وهي لغة الرقم
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 ٣٣١ عبد الدائم الكحیلأسرار اإلعجاز في القرآن والسنة للمھندس ب مجاني من موقع كتا

  

  المبحث الثامن

  إعجاز حروف القرآن
  والرقم سبعة

  

  

فاآليات التي تدبرناها   . نعيش اآلن مع نظام رقمي سباعي لحروف القرآن الكريم        
ي كل آية معجـزة     في األبحاث السابقة ليست كل شيء، في إعجاز القرآن بل ف          

  .كبيرة

ومن خالل الفقرات التالية سوف نرى بأن النظام السباعي يشمل القـرآن كلـه،    
فاآلية القرآنية تتعلق أحياناً بما . ولكن بشرط أن ندرس القرآن كنصوص متكاملة

لذلك ينبغي دراسة النص كامالً تبعاً للمعنى اللغـوي        . قبلها وما بعدها من اآليات    
  .الذي يتضمنه

ن هنا نخرج بنتيجة مهمة وهي أن اإلعجاز الرقمي تابع لإلعجـاز البيـاني،              وم
وهذا ما سندركه من خالل رحلتنا في هذا        . فكالهما قائم على الحروف والكلمات    

  .البحث مع حروف القرآن الكريم
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 ٣٣٢ عبد الدائم الكحیلأسرار اإلعجاز في القرآن والسنة للمھندس ب مجاني من موقع كتا

  

  مقدمة 

سواء كانت آية كاملة     سوف نرى من خالل هذا البحث أن نصوص القرآن العظيم         
كلمة بدقـة    رتّب اهللا تعالى  كل        عدة آيات، هذه النصوص    ن آية أو  أو جزءاً م  

نـص  ولكن هنالك لكـل     . بمثله  يعجز البشر عن اإلتيان    فائقة وفق نظام رقمي   
 في القرآن ال يعلمه إال اللّـه تعـالى،          نظام رقمي، فعدد األنظمة الرقمية    قرآني  

ة لحروف القـرآن    وهذا البحث هو نقطة البداية للدخول في علم األنظمة الرقمي         
  .العظيم

 ونوِسعِإنَّا لَمو  

يتحدث علماء اليوم عن توسع الكون، فقد أصبحت حقيقة ازدياد حجـم الكـون              
باستمرار من الحقائق العلمية الثابتة، بسبب األدلة الكثيـرة مـن علـم الفلـك               

  .والمختبرات الفضائية

يلـة، عنـدما تطـورت      هذه الحقيقة لم يتم إثباتها بشكل قاطع إال منذ سنوات قل          
  . أجهزة القياس والتحليل ومعالجة البيانات بالكمبيوتر وباستخدام لغة األرقام

! ولكن نجد للقرآن بياناً أوضح وأعمق يتجلى بشكل معجز في سبع كلمات فقـط             
: الـذاريات  [)والسماء بنَينَاها ِبَأيٍد وِإنَّـا لَموِسـعون      (: يقول اهللا سبحانه وتعالى   

وفي هذه اآلية معجزة علمية واضحة فقد تحدثت بوضوح عن توسع           ]. ٥١/٤٧
 قبل العلم الحديث بأربعة عشر      )وِإنَّا لَموِسعون (السماء باستمرار من خالل كلمة      

  .قرناً

ولكي نزداد يقيناً بمصداقية هذه المعجزة فقد أودع اهللا تعالى بين كلمات وحروف    
! م على الرقم سبعة الذي يمثل عدد السماواتهذه اآلية معجزة رقمية حقيقية تقو  
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 ٣٣٣ عبد الدائم الكحیلأسرار اإلعجاز في القرآن والسنة للمھندس ب مجاني من موقع كتا

اآلية تتحدث عن بناء السماء وتوسعها، وسوف نرى نظاماً مذهالً يقـوم علـى              
  .الرقم سبعة

  حروف الكلمات

  :لنكتب عدد حروف كل كلمة

، عـدد   عما قبلها وما بعدها تكتب مستقلةواو العطف هي كلمة ألنها: )و( ـ  ١
  .١= أحرفها 

  . ألن الهمزة ليست حرفا٥ً= عدد أحرفها : )السماء ( ـ٢

  .ألن عالمة المد ليست حرفاً ٦= عدد أحرفها : )بنَينَها ( ـ٣

 نعدها حرفاً  ولكنالثانية ال تلفظأن الياء   مع العلم٥=  أحرفها عدد: )بأييٍد ( ـ٤
  .ألنها مكتوبة في القرآن

  .١= واو العطف كلمة عدد أحرفها : )و ( ـ٥

  . أحرف ألن الشدة ليست حرفاً فهي ليست من أصل القرآن٣: )نَّاإ( ـ ٦

  . أحرف٧: )لَموِسعون ( ـ٧

  :لنكتب اآلية كما كُتبت في القرآن وتحت كل كلمة عدد حروفها

  و     ِإنَّا     لَموِسعون بنَينَها    ِبَأييٍد    و    السماء   

٧        ٣      ١     ٥        ٦        ٥      ١  

 من مضاعفات الرقم سبعة ٧٣١٥٦٥١إن العدد الذي يمثل حروف هذه اآلية هو 
  :مرتين
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 ٣٣٤ عبد الدائم الكحیلأسرار اإلعجاز في القرآن والسنة للمھندس ب مجاني من موقع كتا

١٤٩٢٩٩ × ٧ × ٧ = ٧٣١٥٦٥١  

إن مقلوب العدد أيضاً من مضاعفات الرقم سبعة، فعندما نقرأ العدد الذي يمثـل              
  : وهذا يساوي١٥٦٥١٣٧: حروف اآلية من اليمين إلى اليسار تصبح قيمته

٢٢٣٥٩١ × ٧ = ١٥٦٥١٣٧  

إذن كيفما قرأنا هذا العدد وبأي اتجاه وجدناه من مضاعفات الرقم سبعة وكـان              
  . الناتج عدداً صحيحاً

 ونصفّ هذين   ٢٢٣٥٩١ و   ١٤٩٢٩٩: والعجيب أننا عندما نأخذ ناتجي القسمة     
 هذا العدد مـن مـضاعفات       ٢٢٣٥٩١ ١٤٩٢٩٩: العددين نجد عدداً جديداً هو    

:  ولو قمنا بصفّ العددين بطريقـة ثانيـة ينـتج عـدد هـو              الرقم سبعة أيضاً،  
  . أيضاً هذا العدد من مضاعفات السبعة١٤٩٢٩٩ ٢٢٣٥٩١

  : بقي أن نذكر أن مجموع هذين العددين

  :  من مضاعفات السبعة مرتين٣٧٢٨٩ يساوي ٢٢٣٥٩١+١٤٩٢٩٩ 

٧٦١٠ × ٧ × ٧ = ٣٧٢٨٩٠  

  :ومقلوبه أيضاً من مضاعفات الرقم سبعة

١٤٠٣٩×  ٧ = ٩٨٢٧٣  

  حروف اآلية

 = ٢٨ حرفاً، أي من مضاعفات الرقم سبعة،        ٢٨إن عدد حروف هذه اآلية هو       
وقد جاءت هذه الحروف الثمانية والعـشرون بنظـام   . ٧، وعدد كلماتها  ٤ × ٧

  .شديد الدقة يتناسب دائماً مع الرقم سبعة
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 ٣٣٥ عبد الدائم الكحیلأسرار اإلعجاز في القرآن والسنة للمھندس ب مجاني من موقع كتا

قـة   إن القرآن قد كُتب على زمن الرسول الكريم صلى اهللا عليـه وسـلم بطري              
مميزة، فالهمزة لم تكن معروفة زمن نزول القرآن لذلك لم تُكتـب ولـو كُتبـت                

 وهذا سيؤدي إلى تغيـر   ٥ أحرف بدالً من     ٦ )السماء(ألصبح عدد حروف كلمة     
نجدها في القرآن قد كُتبـت مـن دون   ) بنيناها(البناء الرقمي لآلية، ثم إن كلمة      

  . الختل هذا البناء الرقمي بالكامل ولو رسمت األلف فيها)بنَينَها(ألف هكذا 

وهذا يعني أن في رسم القرآن معجزة تكشفها لنا لغة األرقام، فهل نزداد يقينـاً               
  وإيماناً وتسليماً هللا عز وجل ولكتابه؟ 

نجدها في القرآن قد كُتبت بياء إضافية التُلفـظ هكـذا           ) بأيٍد(والعجيب أن كلمة    
فانظر . ضافية الختفى هذا البناء الرقمي المعجز ولوال وجود هذه الياء اإل،)بأييٍد(

إلى دقة كلمات اهللا عز وجل وكيف أن كل حرف قد وضع في مكانه بدقة شديدة                
  .يعجز البشر عن اإلتيان بمثلها

  الحروف المميزة في اآلية

المعجزة لم تتوقف بل اليزال هنالك المزيد من عجائب هـذه اآليـة، فـالحروف         
 نجد لها حضوراً في هذه اآلية، لنكتب ١٤سور والتي عددها    المميزة في أوائل ال   

  : اآلية ونخرج من كل كلمة ما تحويه من الحروف المميزة فنجد

ونوِسعِإنَّا     لَم     يٍد    وا    ِبَأينَهنَياء    بمالس    و  

٥         ٣     ٠     ٣        ٥        ٥      ٠  

 هذا العدد   ٥٣٠٣٥٥٠:  توزع الحروف المميزة في اآلية هو      إن العدد الذي يمثل   
  :من مضاعفات السبعة هو ومقلوبه

٧٥٧٦٥٠ × ٧ = ٥٣٠٣٥٥٠  

٧٩٠٠٥ × ٧   = ٥٥٣٠٣٥  

http://www.kaheel7.com


 www.kaheel7.com   -------------- ------- -------- ------- --- ----------- ------- - موسوعة اإلعجاز الرقمي 

 ٣٣٦ عبد الدائم الكحیلأسرار اإلعجاز في القرآن والسنة للمھندس ب مجاني من موقع كتا

  .٣×٧ حرفاً أي ٢١كما أن عدد الحروف المميزة في اآلية هو بالضبط 

، وعـدد الحـروف     ٤×٧ كلمات وعدد حروفها     ٧آية تركبت من    ! وسبحان اهللا 
، وجميع هذه الحروف جاءت بنظام      ٧ وعدد الحروف العادية     ٣×٧ فيها   المميزة

يقوم على الرقم سبعة، واآلية تتحدث عن السماء وعدد السماوات سبع أليـست             
  هذه معجزة مادية حقيقية؟

  الحروف غير المميزة في اآلية

اآلن لندرس توزع الحروف المتبقية غير المميزة في اآلية، نكتب اآلية وتحت كل 
  :كلمة ما تحويه من الحروف غير المميزة

ونوِسعِإنَّا     لَم     يٍد    وا    ِبَأينَهنَياء    بمالس    و  

٢         ٠    ١      ٢         ١        ٠     ١  

 يقبـل   ٢٠١٢١٠١كما نالحظ أن مجموع هذه الحروف سبعة، وتـشكل العـدد            
  : القسمة على سبعة باالتجاهين

٢٨٧٤٤٣ × ٧ = ٢٠١٢١٠١  

١٤٤٥٨٦ × ٧ = ١٠١٢١٠٢  

ونالحظ أن ناتجي القسمة كل منهما مجموع أرقامه هو عدد من مضاعفات الرقم      
  :سبعة

٤ × ٧ = ٢٨  

  في اآلية) الرحمن(حروف اسم 
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 ٣٣٧ عبد الدائم الكحیلأسرار اإلعجاز في القرآن والسنة للمھندس ب مجاني من موقع كتا

 تتجلى في هذه اآلية بنظام يتعلق بالرقم سـبعة، فعنـدما        )الرحمن (حروف كلمة 
ا ل ر ح    :  أي حروف  )الرحمن(من حروف   نكتب اآلية وتحت كل كلمة ما تحويه        

  : م ن  وسوف نجد

ونوِسعِإنَّا     لَم     يٍد    وا    ِبَأينَهنَياء    بمالس    و  

٣         ٣     ٠     ١       ٣          ٤     ٠  

  : في اآلية هو)الرحمن(إن عدد حروف 

٢×٧ = ١٤ = ٣ + ٣ + ١ + ٣ + ٤  

 مـن   ٣٣٠١٣٤٠ عبر كلمات اآلية بحيث تـشكل العـدد          هذه الحروف توزعت  
  : مضاعفات الرقم سبعة

٤٧١٦٢٠ × ٧ = ٣٣٠١٣٤٠  

  حروف البسملة في اآلية

لنكتب اآليـة   .  لها نظام مذهل في اآلية     )ِبسِم اللَِّه الرحمِن الرِحيمِ   ( حتى حروف   
وف وتحت كل كلمة ما تحويه من حروف البسملة، أي نكتب رقماً يمثـل الحـر              

المشتركة بين هذه اآلية وأول آية في القرآن الكريم وذلك بهدف رؤية التـرابط              
  : بينهما

ونوِسعِإنَّا     لَم     يٍد    وا    ِبَأينَهنَياء    بمالس   و  

٤          ٣     ٠     ٤      ٦         ٥      ٠  

  !!! تتالية من مضاعفات السبعة ثالث مرات م٤٣٠٤٦٥٠إن العدد 

١٢٥٥٠ × ٧ × ٧ × ٧ = ٤٣٠٤٦٥٠  
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 ٣٣٨ عبد الدائم الكحیلأسرار اإلعجاز في القرآن والسنة للمھندس ب مجاني من موقع كتا

  ! وسبحان اهللا الذي أحصى كل شيٍء عدداً

  ارتباط اآلية مع البسملة

 مـن   )ِبسِم اللَِّه الرحمِن الـرِحيمِ    ( كما أن هذه اآلية ترتبط بأول آية من القرآن          
فرقم سورة الفاتحة حيـث وردت      . حيث رقم السورة واآلية والكلمات والحروف     

 ٥١ رقم سورة الذاريات ٤ وعدد كلماتها ١ ورقم آية البسملة هو ١بسملة هو ال
  :٧ وعدد كلماتها ٤٧ورقم اآلية 

  البسملة                               آية توسع السماء

  السورة      اآلية     كلماتها         السورة      اآلية     كلماتها

٧        ٤٧          ٥١             ٤        ١             ١  

  :عندما نصفّ هذه األرقام نجد عدداً من مضاعفات السبعة باالتجاهين

١٥٢٥٥٣٩ × ٧ × ٧ = ٧٤٧٥١٤١١  

١٦٣٠٨٢١ × ٧ = ١١٤١٥٧٤٧  

وهكذا عالقات رقمية ال تنتهي كلها تدل على أن الذي خلق السماوات السبع هو              
  .الذي نزل هذا القرآن وحفظه إلى يوم القيامة

لو تأملنا كل آية من آيات القرآن الكريم من الناحية الرقمية لوجدنا بناء مذهالً              و
ولكن سوف نستـشهد اآلن بـبعض آيـات         . يقوم على الرقم سبعة ومضاعفاته    

ومقاطع من آيات ونصوص تتضمن عدة آيات، وسوف نقتصر في تدبرنا لهـذه             
 بحثنا في هذه اآليـة      اآليات على حروف كلماتها فقط، مع التأكيد على أننا مهما         

  .أوتلك نجد إعجازاً متجدداً ال ينتهي
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 ٣٣٩ عبد الدائم الكحیلأسرار اإلعجاز في القرآن والسنة للمھندس ب مجاني من موقع كتا

وسوف نركز بحثنا في آيات تتحدث عن القرآن الكريم وعظمته وأنه منَزل مـن              
    . عند اهللا العزيز العليم، وعن اهللا تعالى ووحدانيته وقدرته وصفاته

  القرآن تَنِْزيل من العزيز الرحيم

وبـنفس    قدير على كل شيء،     عزيز قوي  ما هي صفات منَزل القرآن؟ إنه     
القـرآن   كيف نجد .  على الرغم من كفرهم وإلحادهم     الوقت هو رحيم بعباده   

هـذه آيـة     ].٣٦/٥: يـس  [)تَنِْزيَل الْعِزيِز الرِحيمِ  (: عن هذه الحقيقة  يحدثنا  
 القرآن هو تنْزيـل      تؤكد أن الكالم الموجود في     قصيرة تركبت من ثالث كلمات    

  .رحيم وليس بقول بشرمن العزيز ال

  :لنكتب هذه اآلية وتحت كل كلمة عدد حروفها

  تَنِْزيَل        الْعِزيِز      الرِحيِم

٦           ٦            ٥  

  :، لنر٧ مضاعفات الرقم  هذا العدد من٦٦٥العدد الذي يمثل اآلية هو 

٩٥ × ٧ = ٦٦٥  

  التـي تعتمـد علـى      ملغة الـرق   أخرى هي    لغة الكلمات هناك لغة   إذن وراء   
  .، فالذي بنى السماوات السبع هو الذي أنزل القرآن٧مضاعفات العدد 

  

  القرآن هو قول فصل

فصل  أن القرآن هو قول      هذه اآلية تخبرنا  ،  ]٨٦/١٣: الطارق [)ِإنَّه لَقَوٌل فَصلٌ  (
 بشكل مذهل فـي تركيـب       سبعة لنر كيف يدخل العدد   . يفصل بين الحق والباطل   

  :ية، لنكتب هذه اآلية وتحت كل كلمة عدد حروفهاكلمات اآل
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 ٣٤٠ عبد الدائم الكحیلأسرار اإلعجاز في القرآن والسنة للمھندس ب مجاني من موقع كتا

  ِإنَّه      لَقَوٌل     فَصٌل

٣        ٤        ٣  

  :سبعة القسمة على   يقبل٣٤٣ اآلية هو العدد الذي يمثل هذه

٧ × ٧ × ٧ = ٣٤٣  

 ٣٣٣هو  ، ألصبح العدد الذي يمثل اآلية       ) فصل إنه قول : ( تعالى قال  ولو أن اللّه  
 القرآن وأن كل حـرف   وهذا يثبت دقة ألفاظ. على سبعةيقبل القسمة وهذا عدد ال    

  .موجود في القرآن إنما وضع بتقدير وعلم اللّه تعالى

  القرآن منَزل من عند عزيز حكيم

حـم   (: لنقرأ مطلع سورة الجاثية التي تحدثنا عن حقيقة ال شك فيها، وهـي            
  ].٢ ـ ٤٥/١: الجاثية [)الْحِكيِمتَنِْزيُل الِْكتَاِب ِمن اللَِّه الْعِزيِز 

من  اللّه العزيز الحكيم، وليسنحن أمام حقيقة وهي أن هذا الكتاب منَزل من عند 
 عند   هذه الكلمات من   الشكل تدلنا على أن    وصياغة كلمات اآلية بهذا      .صنع بشر 

ال  الكـالم  يفقه اللغة العربية ولو قليالً يدرك أن هذا  إنسان   اللّه تعالى، وأن أي   
  . قول بشٍر بل هو كالم اللّه تعالىيمكن أن يكون

فهل يمكن أن تكون   العلمية على كثرتها،وال تقنعه األدلة فالذي ال يفقه لغة الكلمات    
الـنص  لنر العدد الذي يمثـل  ؟  الذي يقنع أمثال هؤالء بليغة إلى الحد  لغة األرقام 

ن ونكتب تحت كل كلمة      كما كُتب في القرآ    نكتب النص القرآني  :  السابق القرآني
  : عدد حروف هذه الكلمة

      ِمن    اللَِّه    الْعِزيِز    الْحِكيِم الِْكتَِبحم    تَنِْزيُل   

٦        ٦      ٤       ٢       ٥         ٥       ٢  
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 ٣٤١ عبد الدائم الكحیلأسرار اإلعجاز في القرآن والسنة للمھندس ب مجاني من موقع كتا

  : من مضاعفات الرقم سبعةإن العدد الذي يمثل حروف هذا النص

٩٤٨٩٣٦ × ٧ = ٦٦٤٢٥٥٢  

من دون ألف ولو كُتبت بغير هـذه الطريقـة      ) الكتب(نجدها هكذا   ) تابالك(كلمة  
  .الختل هذا البناء المحكَم

  يكونبحيث القرآني وغيره نظَّم كلمات وأحرف هذا النصمن الذي : والسؤال هنا
اقتـضت  .  باٍق؟ إنه عزيز وحكيمومن دون سبعةالعدد الممثل له قابالً للقسمة على  

ليد أحٍد أن تمتد إلى     كان اللّه ليسمح    وما   تابه بهذا الشكل،  حكمة اللّه أن يكون ك    
ِإنَّا نَحن نَزلْنَا   (:  تحريف لذلك يقول   كتابه وتغير فيه ولو حرفاً، فقد حفظه من أي        

اِفظُونلَح ِإنَّا لَهو ١٥/٩: الحجر [)الذِّكْر.[  

 أنزله الذي يعلم السر  

ذلك رداً على أولئك الملحـدين الـذين        يقول عز من قائل عن كتابه العظيم و       
قُْل َأنْزلَه الـذي يعلَـم      (: يدعون أن القرآن كتاب أساطير وخرافات وأكاذيب      

، هـذه  ]٢٥/٦: الفرقـان  [)رِحيماً السر ِفي السماواِت واَألرِض ِإنَّه كَان غَفُوراً   
  ن ماذا تخبرنا لغة األرقام؟ولك  هو اللّه تعالى،أنزل القرآن تخبرنا أن الذياآلية 

 أن مجموع   ٧×٧ومن عجائب هذه اآلية التي جاء مصفوف حروفها متناسباً مع           
  . أيضاً، فتأمل هذا التناسب السباعي المحكَم٧×٧حروفها هو 

  : ونكتب تحت كل كلمة عدد حروفها كما كُتبت في القرآنلنكتب هذه اآلية 

لَمعالذي    ي    لَهِفي    قُْل     َأنْز    رِت     السومالس  

٦       ٢       ٤        ٤       ٤       ٥      ٢  

  رِحيماً      و     اَألرِض       ِإنَّه      كَان      غَفُوراً
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 ٣٤٢ عبد الدائم الكحیلأسرار اإلعجاز في القرآن والسنة للمھندس ب مجاني من موقع كتا

٥           ٥          ٣         ٣            ٥       ١  

  !! مرتينسبعةيقبل القسمة على  ٥٥٣٣٥١٦٢٤٤٤٥٢هذا العدد 

١١٢٩٢٨٩٠٢٩٤٨ × ٧ × ٧ = ٥٥٣٣٥١٦٢٤٤٤٥٢  

 ٨  أحرف بـدالً مـن     ٦ )السموت(كُتبت هكذا   ) السماوات(أن كلمة   وكما نالحظ   
يعلـم   هو الذي أحرف، إن الذي ألهم المسلمين أن يكتبوا هذه الكلمة بهذا الشكل    

ر القرآن  كيف ال يعلم ما في القرآن وهو منزل القرآن؟ وهو الذي يس      سر القرآن 
  .تالوةً وفهماً وتدبراً وذكراً

  تيسير القرآن

ويتفكر  القرآن ويقرأها إنسان ليسمع آيات وسائل ال تحصى يسرها اللّه تعالى لكل
سـورة  القرآن عبر     من متذكّر؟ هكذا يحدثنا    ويتدبر كالم اللّه، ولكن هل    فيها  
لنر النظـام   ]. ٥٤/١٧: القمر [)ْل ِمن مدِكرٍ  ولَقَد يسرنَا الْقرآن ِللذِّكِْر فَه    (: القمر

  :لنكتب هذه اآلية وتحت كل كلمة عدد حروفها. الرقمي في هذه اآلية

  

  و   لَقَد    يسرنَا    الْقرآن    ِللذِّكِْر    فَهْل    ِمن    مدِكر

٤      ٢     ٣       ٥          ٦       ٥       ٣   ١  

 لمرتين للتأكيد   سبعة يقبل القسمة على     ٤٢٣٥٦٥٣١يمثل اآلية هو    العدد الذي   
  :من اهللا تعالى على تيسير هذا القرآن

٨٦٤٤١٩ × ٧ × ٧ = ٤٢٣٥٦٥٣١  

  ال يأتون بمثله
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 ٣٤٣ عبد الدائم الكحیلأسرار اإلعجاز في القرآن والسنة للمھندس ب مجاني من موقع كتا

علَـى َأن    والِْجـن  قُْل لَِئِن اجتَمعِت اِإلنْس   ( :كنتُ أتدبر قول اللّه تعالى     لعدة سنوات 
 ) ظَِهيـراً   كَـان بعـضهم ِلـبعضٍ      لْقرآن ال يْأتُون ِبِمثِْلِه ولَـو     ايْأتُوا ِبِمثِْل هذَا    

ورائهـم  ما هو السر في القرآن الذي يجعل كل البشر ومن           ] ١٧/٨٨: اإلسراء[
 وتقنيات، ما الذي يجعلهم عاجزين عن       عالم الجن وبكل ما أوتوا من تطور علمي       

 يؤلف كتاباً مثـل     أحد أن   يستطع ة لم حتى هذه اللحظ  اإلتيان بكتاب يشبه القرآن؟     
  . وهذا دليل منطقي على استحالة اإلتيان بمثل القرآنالقرآن،

أن تكون من     سنة ال يمكن   ١٤٠٠الموجودة في القرآن منذ     العلمية  إن الحقائق   
 بشكل عملي إال منـذ أقـل   صنع بشر مهما كان ذكياً، ألننا لم نكتشف هذه الحقائق  

 هذا دليل على أن القرآن ليس بكالم بشر، بل هـو             سنة الماضية وفي   ١٠٠من  
  .كتاب رب البشر سبحانه وتعالى

 ما هي مواصفات األعداد التي تمثـل النـصوص القرآنيـة؟          : والسؤال اآلن 
  :لندرس النظام الرقمي لهذه اآلية العظيمة، وذلك بكتابة عدد حروف كل كلمة

  ِت     اِإلنْسعتَمقُْل     لَِئِن      اجالِْجن    و      

٤      ١          ٥          ٦         ٣      ٢  

      ِبِمثِْلِه     الْقرآن    ال     يْأتُونِبِمثِْل     هذَا    علَى     َأن    يْأتُوا

٥     ٥      ٢       ٦         ٣      ٤      ٥     ٢     ٣  

لَو      وهضعب     ٍض     كَانعِلب     ظَِهيراًم         

٥          ٤          ٥        ٣       ٢     ١  

هـذا   ٥٤٥٣٢١٥٥٢٦٣٤٥٢٣٤١٥٦٣٢: إن العدد الذي يمثل هذه اآلية هـو       
  : فهو يساوييقبل القسمة على سبعةالعدد 
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 ٣٤٤ عبد الدائم الكحیلأسرار اإلعجاز في القرآن والسنة للمھندس ب مجاني من موقع كتا

 =٧٧٩٠٣٠٧٨٩٤٧٧٨٩٠٥٩٣٧٦ × ٧  

ثة مقاطع كما يلـي      فاآلية مكونة من ثال    هل هذا كل شيء؟ ال زال هناك المزيد،       
  :وحسب المعنى اللغوي نكتب

  ).قُْل لَِئِن اجتَمعِت اِإلنْس والِْجن( ـ ١

  ).علَى َأن يْأتُوا ِبِمثِْل هذَا الْقرآن ال يْأتُون ِبِمثِْلِه( ـ ٢

  ).ولَو كَان بعضهم ِلبعٍض ظَِهيراً( ـ ٣

  بقابليـة   فيه نظام رقمـي يتمثـل      المذهل أن كل مقطع من هذه المقاطع الثالثة       
 أي أن العدد الذي يمثل كل مقطع من هذه المقاطع الثالثـة           . القسمة على سبعة  

  :، لنر ذلكسبعةلآلية يقبل القسمة على 

  المقطع األول من اآلية

  : لنكتب عدد حروف كل كلمة من كلمات هذا المقطع

  

      ِت     اِإلنْسعتَمقُْل     لَِئِن      اجالِْجن    و  

٤      ١          ٥          ٦         ٣      ٢  

  :٧العدد الذي يمثل مصفوف حروف اآلية يقبل القسمة على 

٥٩٣٧٦ × ٧ = ٤١٥٦٣٢  
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 ٣٤٥ عبد الدائم الكحیلأسرار اإلعجاز في القرآن والسنة للمھندس ب مجاني من موقع كتا

  المقطع الثاني من اآلية 

لنكتب عدد حروف كل كلمة من كلمات هذا المقطع  لنرى قابلية القـسمة علـى            
  : سبعة من جديد

 لَى    َأنْأتُواعذَا       يِبِمثِْل     هْأتُونِبِمثِْلِه     الْقرآن     ال     ي      

٥      ٥       ٢       ٦        ٣      ٤      ٥     ٢      ٣  

  :٧أيضاً العدد الذي يمثل هذا المقطع يقبل القسمة على 

٧٨٩٤٧٧٨٩ × ٧ = ٥٥٢٦٣٤٥٢٣  

  المقطع الثالث من اآلية

  :  كل كلمة من كلمات هذا المقطعلنكتب عدد حروف

لَو      ٍضوعِلب     مهضعب     ظَِهيراً     كَان         

٥            ٤           ٥        ٣       ٢     ١  

 مرتين بما يتوافق مـع معنـى   ٧العدد الذي يمثل هذا المقطع يقبل القسمة على    
  :)بعضهم ِلبعٍض(اآلية 

١١١٢٩ × ٧ × ٧ = ٥٤٥٣٢١  

 أن ينظموا   وتقنياتهم هل يستطيع البشر برغم تقدم علومهم     : والسؤال لكل ملحد  
 بـالقرآن    بالنسبة آلية واحدة من القرآن، فما بالنا       الشكل المذهل؟ هذا  كلمات بهذا   
    آية؟٦٢٣٦المكون من 

 على أن   رقمي دقيق جداً، وهذا دليل مادي     اللّه نحن أمام برنامج     إذن في كتاب    
  .اللّه تعالى دون تحريف أو تغيير أو تبديلمن عند اللّه، وقد حفظه قرآن ال
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 ٣٤٦ عبد الدائم الكحیلأسرار اإلعجاز في القرآن والسنة للمھندس ب مجاني من موقع كتا

  القرآن كتاب اللّه 

 اللّه تعالى بها رسوله الكريم صلى اهللا عليه وآله وسلم كلها            آيات كثيرة خاطب  
صـلى اهللا  محمداً  تقول إن هذا القرآن كلُّه حق وأنتنطق بالحق وكأنها تريد أن      

   فهل نجد في هذه اآليات إثباتات رقمية على ذلك؟ ...قّعلى حعليه وآله وسلم 

   وما ينطق عن الهوى

الرسول صلى اهللا عليه وآله وسلم  أخبرنا بدقة ما أوحاه إليه ربه، لم يـزد أو                 
 بكلمات بليغة   النجم القرآن عن هذه الحقيقة بآيتين من سورة      يعبر  . ينقص حرفاً 

ِإن . وما ينِْطقُ عِن الْهوى     (:  يقول تعالى  :ومن ورائها نظام رقمي لهذه الكلمات     
  ].٤-٥٣/٣: النجم[) هو ِإالَّ وحي يوحى

  :نكتب النص الكريم وتحت كل كلمة عدد حروفها

  و     ما    ينِْطقُ    عِن    الْهوى     ِإن    هو    ِإالَّ    وحي     يوحى

٤        ٣      ٣     ٢    ٢         ٥       ٢     ٤     ٢     ١  

  هذا العدد المكون من      ٤٣٣٢٢٥٢٤٢١هو   العدد الذي يمثل هذا النص القرآني     
  :عشر مراتب يقبل القسمة على سبعة

٦١٨٨٩٣٢٠٣ × ٧ =  ٤٣٣٢٢٥٢٤٢١  

 فـي    خلـل  كلمة سيؤدي إلى    جداً فتغيير أي   الرقمي حساس  وكما نرى فإن النظام   
  .٧قابلية القسمة على 

بل بلَّغنا  أن الرسول صلى اهللا عليه وآله وسلم  ال ينطق عن الهوى         ن نستنتج إذ
علـى أن   جديـداً  القرآن كما أوحاه اللّه تعالى إليه، ولغة األرقام تضيف دليالً         
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 ٣٤٧ عبد الدائم الكحیلأسرار اإلعجاز في القرآن والسنة للمھندس ب مجاني من موقع كتا

 ولم يأِت بـشيٍء مـن       الهوى  ال ينطق عن   صلى اهللا عليه وآله وسلم      الرسول  
  .عنده بل كلٌّ من عند اللّه

اللّه تعالى بها رسوله الكريم صلى اهللا عليه وآله وسلم فهـل     آيات كثيرة خاطب    
 على أن هذه اآليات حق وأن محمـداً صـلى اهللا          نظام رقمي يدل   اآليات في هذه 

  عليه وآله وسلم  هو رسول اللّه إلى جميع البشر؟

  إنك لمن المرسلين

ـ (:  عليه الصالة والـسالم    الحبيب محمد هذا خطاب من اللّه تعالى إلى        ك لَِمـن   ِإنَّ
ِلينسرالنظام الرقمي لآلية] ٣٦/٣: يس [)الْم لنر:  

ِلينسرالْم     لَِمن      ِإنَّك  

٨        ٣        ٣  

  : مرتينسبعةيقبل القسمة على  ٨٣٣الذي يمثل هذه اآلية هو العدد 

١٧ × ٧ × ٧ = ٨٣٣  

  .٢×٧ حرفاً أي ١٤وعدد حروف اآلية هو 

  قوالً ثقيالً

هـو   القول الثقيل ] ٧٣/٥: المزمل [)ِإنَّا سنُلِْقي علَيك قَوالً ثَِقيالً    (: بقولهوخاطبه  
وخر أمـام    أنزل القرآن على جبٍل لتصدع وتشقق     اللّه تعالى   القرآن، ولو أن    
محمد عيه صـلوات    أمي هو الرسول الكريمفما بالنا برجلٍ   عظمة كالم اللّه،  
 الرقمـي   أعظم كتاب على اإلطالق؟ لنر النظام   رآنُأنزل عليه الق  اهللا وسالمه وقد    

  :لهذه اآلية العظيمة
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 ٣٤٨ عبد الدائم الكحیلأسرار اإلعجاز في القرآن والسنة للمھندس ب مجاني من موقع كتا

  ِإنَّا    سنُلِْقي    علَيك    قَوالً    ثَِقيالً

٥       ٤       ٤        ٥     ٣  

  :٧ يقبل القسمة على ٥٤٤٥٣العدد الذي يمثل هذه اآلية هو 

٧٧٧٩ × ٧ = ٥٤٤٥٣  

 حرفاً  ٢١تتحدث عن القرآن عدد حروفها      وتأمل معي كيف جاءت اآلية التي       
، ومصفوف حروف هذه اآلية أيضاً من مضاعفات الرقم ٧من مضاعفات الرقم 

  .سبعة

  :والسؤال لكل من ينكر هذا القرآن

 بكـالم مـنظم  أن يأتي   صلى اهللا عليه وآله وسلم      هل يمكن للنبي األمي محمد      
 يمكـن لـه أن     هم هل والسؤال األ  سنة؟   ١٤٠٠الشكل المذهل قبل     وبليغ بهذا 

 حـرف   أن يتغير فيه ولو    هذه القرون الطويلة دون    بقاء هذا الكالم طوال      يضمن
  واحد؟

  . العرش العظيم السبع وربعليه إال رب السماوات إن هذا العمل ال يقدر 

  واذكر اسم ربك 

ـ   ]٧٦/٢٥: اإلنسان[) بكْرةً وَأِصيالً  واذْكُِر اسم ربك   (:ثم قال له   اللّـه  ر  ، ألن ذك
وعندما يذكر   ،]١٣/٢٨: الرعد[)  الْقُلُوب َأال ِبِذكِْر اللَِّه تَطْمِئن   (: يطمئن القلب 

  وال ينساه أبداً، لذلك َأمر اللّه تعالى رسوله العظـيم          المؤمن ربه فإن اللّه يذكره    
 اللّه تعالى، ولكن هذه اآلية كيف نجد النظام          أن يذكُر  صلى اهللا عليه وآله وسلم    

ولـم  ...  أن هذه اآلية هي مـن عنـد اللّـه          الرقمي لكلماتها؟ هل من دليل على     
 ميزان األرقام، لنكتب ولم يتغير فيها ولو حرف واحد؟ للجواب نلجأ إلى... تُحرف

  :هذه اآلية وتحت كل كلمة عدد حروفها
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 ٣٤٩ عبد الدائم الكحیلأسرار اإلعجاز في القرآن والسنة للمھندس ب مجاني من موقع كتا

كبر     ماذْكُِر     اس    َأِصيالً     و    ةً     وكْرب  

٥     ١       ٤        ٣       ٣       ٤     ١  

  :٧ على القسمة  يقبل٥١٤٣٣٤١: إن العدد الذي يمثل هذه اآلية هو

٧٣٤٧٦٣ × ٧ = ٥١٤٣٣٤١  

  ... العظيم القرآن إنها معجزة،وهذا إعجازه... وهذا قرآنه... كالم اللّههذا هو 

  وتسبيح... سجود

 يسجد للّـه ويـسبحه    إلى اللّه، أن     األعمال وأحبها ثم في اآلية التالية أخبره بخير       
  ]. ٧٦/٢٦: اإلنسان [)لَيالً طَِويالً فَاسجد لَه وسبحه اللَّيِل وِمن( :طويالً

 هو خالق    يسبح بحمده تعالى، ألن اللّه     وكل شيء ... كل شيء في الكون يسجد للّه     
  .يركل شيء، وله ما في السماوات وما في األرض وهو على كل شيء قد

  : نأتي اآلن إلى لغة األرقام، لنكتب هذه اآلية وتحت كل كلمة عدد حروفها

ِمن    ِل     والَّي     هحبس    و     لَه     دجالً    طَِويالً    فَاسلَي  

٥      ٤      ٤       ١     ٢        ٥         ٤      ٢   ١  

  :٧ يقبل القسمة على ٥٤٤١٢٥٤٢١العدد الذي يمثل اآلية الكريمة هو 

٧٧٧٣٢٢٠٣ × ٧ = ٥٤٤١٢٥٤٢١  

 أحـرف،  ٥ مـن   أحرف بدال٤ً = )الَّيل(كُتبت في القرآن هكذا ) الليل: (إن كلمة 
، ٧ على    اآلية ال يقبل القسمة    العدد الذي يمثل   هذا الشكل ألصبح  ولو كُتبت بغير    

  .فانظر إلى كلمات اللّه وإلى دقة رسمها في كتابه العزيز
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 ٣٥٠ عبد الدائم الكحیلأسرار اإلعجاز في القرآن والسنة للمھندس ب مجاني من موقع كتا

  ونذير... بشير: الرسول

 بشيراً للمـؤمنين بـالثواب      صلى اهللا عليه وآله وسلم      أرسل اللّه رسوله محمداً     
 أتـى  وال بنون إال من الكافرين بعذاٍب أليم يوم ال ينفع مال         العظيم، ونذيراً للملحدين  

 ؟صلى اهللا عليه وآله وسـلم       لحبيبه محمد   ماذا يقول اللّه تعالى      اللّه بقلٍب سليم،  
 تُسَأُل عن َأصحاِب    ونَِذيراً وال ِبالْحقِّ بِشيراً    ِإنَّا َأرسلْنَاك (: نستمع إلى هذه اآلية   ل

  ].٢/١١٩: البقرة [)الْجِحيِم

 ِإنَّا َأرسلْنَك (: إن هذه اآلية كُتبت في القرآن بشكل مختلف عن اإلمالء الحديث هكذا           
لندقق النظر فـي طريقـة       )ُل عن َأصحِب الْجِحيمِ    تُس ونَِذيراً وال ِبالْحقِّ بِشيراً   

  : كتابة كلمات هذه اآلية

  .٧ أحرف بدالً من ٦ )أرسلنك (:كُتبت) أرسلناك( ـ كلمة ١

  .٤ أحرف بدالً من ٣ )تُسل (:كُتبت) تُسَأُل( ـ كلمة ٢

  .٥ أحرف بدالً من ٤ )أصحب (:كُتبت) أصحاب( ـ كلمة ٣

 اآلية كما كُتبت في القرآن، لنكتب هذه اآلية وتحت كل لنر النظام الرقمي في هذه    
  :كلمة عدد حروفها

  و     نَِذيراً      و      الِبالْحقِّ     بِشيراً           َأرسلْنَكِإنَّا     

٢      ١        ٥      ١        ٥        ٥           ٦      ٣  

    الْجِحيِم      َأصحِب      عن      تُسُل

٦             ٤           ٢         ٣  

  :٧ يقبل القسمة على ٦٤٢٣٢١٥١٥٥٦٣العدد الذي يمثل هذه اآلية هو 
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 ٣٥١ عبد الدائم الكحیلأسرار اإلعجاز في القرآن والسنة للمھندس ب مجاني من موقع كتا

٩١٧٦٠٢١٦٥٠٩ × ٧ = ٦٤٢٣٢١٥١٥٥٦٣  

  .٧ونالحظ أن كلمات اآلية كُتبت بطريقة تناسب النظام الرقمي للعدد 

  هل يشمل النظام الرقمي مقاطع اآليات؟

 تـشكل نظامـاً     أن نصوص القرآن  از في كتاب اللّه جّل وعال       من عظمة اإلعج  
  كان النص القرآني جزءاً من آية أو آيـة كاملـة أو عـدة             رقمياً متكامالً سواء 

  .آيات

 برقم يمثل عدد أحـرف هـذه        كلمة من كلمات هذه النصوص    إذا عبرنا عن كل     
  !  شديدة التعقيد لدينا سلسلة رقمية فسوف تتشكلالكلمة،

أيـضاً،   القرآن موجود في مقاطع اآليات القصيرة        ألحرف كلمات  الرقمي   النظام
القرآنـي سـواء     يتبع معنى النصفالنظام الرقميوهنا تتجلى عظمة كتاب اللّه،      

  .كان النص القرآني جزءاً من آية أو آية كاملة أو عدة آيات

  واللّه خبير بما تعملون

 بصير بما تعملون، واللّـه علـيم بمـا          واللّه خبير بما تعملون، واللّه    : عبارات مثل 
تكررت هذه العبارات في العديد من آيات القرآن        ... يفعلون، واللّه عليم بما يعملون،    

: فهل يوجد نظام رقمي لكلمات هذه العبارات؟ لنر النظام الرقمي في المقطع التـالي             
)   لُونما تَعِبم خَِبير اللّهاآلية وتحت كل كلمة     لنكتب هذه ،  ]٣/١٥٣: آل عمران  [)و 

  :عدد حروفها

لُونما     تَعِبم      خَِبير     اللّه      و  

٦      ٣         ٤      ٤     ١  

  :٧ يقبل القسمة على ٦٣٤٤١العدد الذي يمثل هذه العبارة هو 
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 ٣٥٢ عبد الدائم الكحیلأسرار اإلعجاز في القرآن والسنة للمھندس ب مجاني من موقع كتا

٩٠٦٣ × ٧ = ٦٣٤٤١  

ـ               بكـل  روهذا النظام الرقمي هو تصديق لقول اللّه تعالى، فهو فعالً علـيم وخبي
  .أعمال البشر كبيرها وصغيرها

  إن اللّه كان غفوراً رحيماً

من الذي أنزل هذه العبارات؟ أليس هو . عبارات  كثيرة تكررت في القرآن الكريم
لنأخذ هذه . اللّه تعالى، والدليل المادي على ذلك وجود نظام رقمي معجز لكلماتها     

  :المقاطع من نهايات آليات من سورة النساء

)ِحيماًِإنغَفُوراً ر كَان ٤/٢٣: النساء [) اللّه.[  

  ].٤/١١: النساء [)ِإن اللّه كَان عِليما حِكيماً(

  ].٤/٣٥: النساء [)ِإن اللّه كَان عِليماً خَِبيراً(

  ].٤/٥٨: النساء [)ِإن اللّه كَان سِميعاً بِصيراً(

  : كل كلمة عدد حروفهالنكتب عبارة من هذه العبارات القرآنية وتحت

  ِإن     اللّه     كَان    غَفُوراً    رِحيماً

٥        ٥        ٣      ٤      ٢  

  :٧ هذا العدد يقبل القسمة على 

٧٩٠٦ × ٧ = ٥٥٣٤٢  

 يكمـن  غاية في البالغة واإلعجاز وهكذا الكثير الكثير من العبارات القرآنية، كلمات   
  . الدقةوراءها نظام رقمي غاية في
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 ٣٥٣ عبد الدائم الكحیلأسرار اإلعجاز في القرآن والسنة للمھندس ب مجاني من موقع كتا

  اللّه ال إله إال هو

]. ٦٤/١٣: التغـابن  [)اللَّه ال ِإلَه ِإالَّ هـو     (: عبارة مهمة جداً تكررت في القرآن     
فهل يوجد نظام رقمي لكلمات هذه العبارة؟ لنكتب هذه العبارة وتحت كل كلمـة               

  :عدد حروفها

وِإالَّ      ه     ال     ِإلَه    اللَّه  

٢       ٣      ٣     ٢    ٤  

  !  ثالث مرات٧ يقبل القسمة على ٢٣٣٢٤العدد الذي يمثل هذه العبارة هو 

٦٨ × ٧ × ٧ × ٧ = ٢٣٣٢٤  

الكلمات   السبع هو الذي أنزل هذه     السبع واألراضين إذن الذي خلق السماوات     
)    وِإالَّ ه ال ِإلَه يعتمد على العدد  بنظام رقمي  ١٤ وهو الذي نظم أحرفها الـ       )اللَّه

  . يكفر بآيات اللّه فجزاؤه جهنم التي لها سبعة أبوابسبعة، أما من

  ...كلمات تنطق بالحقّ

  وصـفاته  تعـالى  ذات اللّـه   بالعبارات الهامة التي تتحدث عن    القرآن مليء   
نظاماً  وراءها   تخفي  هذه العبارات  ،وسعت كل شيء   وقدراته وعلمه ورحمته التي   

بعض األمثلة  . بارات هو اللّه الواحد القهار    العأنزل هذه   رقمياً يدل على أن الذي      
  . النظام الرقمياألمثلة في كتاب اللّه تعطينا صورة واضحة عن هذاأكثر وما 

  ال يخلف الميعاد... اللّه

  ].٣/٩: آل عمران [)ِإن اللَّه ال يخِْلفُ الِْميعاد (:يقول عز وجلَّ

  :لنكتب هذه العبارة وتحت كل كلمة عدد حروفها
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 ٣٥٤ عبد الدائم الكحیلأسرار اإلعجاز في القرآن والسنة للمھندس ب مجاني من موقع كتا

  ن     اللَّه     ال     يخِْلفُ     الِْميعادِإ

٧            ٤        ٢        ٤       ٢  

  :٧هذا العدد يقبل القسمة على 

١٠٦٠٦ × ٧ = ٧٤٢٤٢  

  ...يرزقُ من يشاء

لنمثـل  ]. ٣/٣٧: آل عمران [)ِإن اللَّه يرزقُ من يشَاء ِبغَيِر ِحسابٍ   (: يقول تعالى 
  : بعدد حروفهاكل كلمة

  ِإن     اللَّه     يرزقُ     من     يشَاء     ِبغَيِر     ِحساٍب

٤         ٤         ٣        ٢        ٤        ٤     ٢  

  :٧العدد الذي يمثل هذا المقطع يقبل القسمة على 

٦٣٣٢٠٦ × ٧ = ٤٤٣٢٤٤٢  

  عليم بذات الصدور

، لنكتب عـدد    ]٣/١١٩: آل عمران  [)للّه عِليم ِبذَاِت الصدورِ   ِإن ا (: يقول اللّه تعالى  
  :حروف كل كلمة

  إن     اللّه      عِليم      ِبذَاِت     الصدوِر

٦         ٤         ٤       ٤     ٢  

  :٧ على  آل عمران يقبل القسمة١١٩ من نهاية اآلية الذي يمثل هذه العبارةالعدد 

٩٢٠٦  ×٧ = ٦٤٤٤٢  
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 ٣٥٥ عبد الدائم الكحیلأسرار اإلعجاز في القرآن والسنة للمھندس ب مجاني من موقع كتا

  ونصيراً... هادياً

بـنفس  ]. ٢٥/٣١: الفرقان [)وكَفَى ِبربك هاِديا ونَِصيرا   (: يقول تعالى عن نفسه   
  :الطريقة نكتب عدد حروف كل كلمة

  و    كَفَى     ِبربك     هاِديا     و      نَِصيرا

٥        ١       ٥         ٤       ٣     ١  

  : مرتين٧  يقبل القسمة على ٥١٥٤٣ هذا المقطع  العدد الذي يمثل

١٠٥١٩ × ٧ × ٧ = ٧٣٦٣٣ × ٧ = ٥١٥٤٣١  

  بصيراً... خبيراً

لنكتب ]. ١٧/١٧: اإلسراء [)وكَفَى ِبربك ِبذُنُوِب ِعباِدِه خَِبيرا بِصيرا (:يقول تعالى
  :عدد حروف كل كلمة

ِبذُنُوِب     ِعب     كبكَفَى     ِبر    اوِصيرا     باِدِه     خَِبير  

٥          ٥          ٥          ٥        ٤       ٣     ١  

 ٧ اإلسراء، المكون مـن      ١٧أيضاً العدد الذي يمثل هذا المقطع من نهاية اآلية          
  :٧كلمات يقبل القسمة على 

٧٩٣٦٣٣ × ٧ = ٥٥٥٥٤٣١  

  ...إن في ذلك آلية

تعالى فـي  لذلك يقول ...  يسمع أو يعقل أو يؤمنآيات اللّه كثيرة، ولكن أين من    
إن في ذلك آليت لقوم      إن في ذلك آلية لقوم يسمعون،     : العديد من آيات القرآن   

فما هو  ...  آلية لقوٍم يعلمون    إن في ذلك   ،ذلك آلية لقوم يعقلون    يؤمنون، إن في  
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 ٣٥٦ عبد الدائم الكحیلأسرار اإلعجاز في القرآن والسنة للمھندس ب مجاني من موقع كتا

: النحـل  [)يـسمعون ِإن ِفي ذَِلك آليةً ِلقَـوٍم   (: النظام الرقمي لمثل هذه العبارات    
  :لنكتب عدد حروف كل كلمة]. ١٦/٦٥

ونعمسٍم     يةً     ِلقَوآلي    ِفي     ذَِلك    ِإن  

٦         ٤       ٤       ٣      ٢     ٢  

  :٧ يقبل القسمة على ٦٤٤٣٢٢العدد الذي يمثل هذه العبارة هو 

٩٢٠٤٦ × ٧ = ٦٤٤٣٢٢  

   يتوكل على اللّه ومن... ومن يؤمن باللّه

  : المقطعينالكثير من مقاطع اآليات تحدثت عن اإليمان والثقة باللّه، لنر هذين

)    هِد قَلْبهِباللَِّه ي ْؤِمني نمنتبع المنهج ذاته في كتابة عدد      ]. ٦٤/١١: التغابن [)و
  :حروف كل كلمة لنجد

    قَلْبهو     من     يْؤِمن     ِباللَِّه     يهِد   

٤       ٣       ٥         ٤       ٢    ١  

  :٧ يقبل القسمة على ٤٣٥٤٢١العدد الذي يمثل هذا النص الكريم 

٦٢٢٠٣ × ٧ = ٤٣٥٤٢١  

)هبسح ولَى اللَِّه فَهكَّْل عتَوي نمعدد حروف كل كلمة]. ٦٥/٣: الطالق [)و:  

  للَِّه     فَهو    حسبهو    من     يتَوكَّْل     علَى     ا

٤       ٣      ٤        ٣        ٥        ٢    ١  
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 ٣٥٧ عبد الدائم الكحیلأسرار اإلعجاز في القرآن والسنة للمھندس ب مجاني من موقع كتا

العدد الذي يمثل حروف هذا النص الكريم المؤلف من سبع كلمات يقبل القسمة على             
٧:  

٦٢٠٥٠٣ × ٧ = ٤٣٤٣٥٢١  

 كلماتهـا بمـا   هناك الكثير من المقاطع القصيرة والطويلة لآليات والتي انتظمت       
 وهذا إن دلَّ على شيء فإنما يدلُّ على إحكام آيات القـرآن             ٧ع العدد   يتناسب م 

  .ودقَّة نظمه وترتيبه

  ِذكْر اللّه

نكتـب عـدد    ]. ١٣/٢٨: الرعـد  [)َأال ِبِذكِْر اللَِّه تَطْمِئن الْقُلُـوب     (:  يقول تعالى 
  :الحروف لكل كلمة

  لُوبَأال     ِبِذكِْر     اللَِّه     تَطْمِئن     الْقُ

٦         ٥        ٤       ٤      ٣  

  :٧يقبل القسمة على  ٦٥٤٤٣ العدد الذي يمثل هذا المقطع

٩٣٤٩ × ٧ = ٦٥٤٤٣  

  أمر اهللا

وهنـا يتكـرر    ]. ٦٥/٥: الطالق [)ذَِلك َأمر اللَِّه َأنْزلَه ِإلَيكُم    (: يقول عز من قائل   
  :النظام ذاته، لنكتب تحت كل كلمة عدد حروفها

  

كُمِإلَي      لَهاللَِّه     َأنْز     رَأم      ذَِلك  

٥         ٥      ٤       ٣        ٣  
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 ٣٥٨ عبد الدائم الكحیلأسرار اإلعجاز في القرآن والسنة للمھندس ب مجاني من موقع كتا

  :٧ القسمة على يقبل  ٥٥٤٣٣الذي يمثل هذا المقطع العدد 

٧٩١٩ × ٧ = ٥٥٤٣٣  

وكما نرى المهم أن يعطي المقطع معنى متكامالً، فالمقاطع القرآنية سواء كانت            
 تسير وفق نظام رقمي، وهذا      منتصفها أو نهايتها فإن كلماتها     أو   في بداية اآلية  

  .لكمال اإلعجاز في كتاب اللّه تعالى

  القصص الحق

نكتب حروف كل   ]. ٣/٦٢: آل عمران  [)ِإن هذَا لَهو الْقَصص الْحقُّ    (: يقول تعالى 
  :كلمة

  ِإن     هذَا     لَهو     الْقَصص     الْحقُّ

٤          ٥        ٣      ٣      ٢  

  :٧ يقبل القسمة على ٤٥٣٣٢وهنا أيضاً العدد الذي هذا المقطع 

٦٤٧٦ × ٧ = ٤٥٣٣٢  

 يدل على أنه كالم من عند اللّه وأن القـرآن كلُّـه   والنظام الرقمي في هذا الكالم  
  .حقّ

  خطاب للرسول صلى اهللا عليه وسلم

 اهللا وسالمه في آخر سورة نزلـت        يخاطب اهللا تعالى حبيبه محمداً عليه صلوات      
لنكتب عدد حروف   ]. ١١٠/٣: النصر [)فَسبح ِبحمِد ربك واستَغِْفره   (: من القرآن 

  :كل كلمة
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 ٣٥٩ عبد الدائم الكحیلأسرار اإلعجاز في القرآن والسنة للمھندس ب مجاني من موقع كتا

هتَغِْفراس      و       كبِد       رمِبح        حبفَس  

٧           ١       ٣            ٤              ٤  

  : ثالث مرات متتالية٧يقبل القسمة على يمثل هذا المقطع الذي العدد 

٢٠٨ × ٧ × ٧ × ٧ = ٧١٣٤٤  

  :ولو قرأنا العدد باالتجاه اآلخر يبقى من مضاعفات السبعة

٦٣٣١ × ٧ = ٤٤٣١٧  

إن القسمة على سبعة باالتجاهين يعتبر من المسائل الرياضية المعقدة، ووجـود            
  . اب اهللا تعالىهذا النظام في القرآن دليل على أنه كت

ويالحظ أن اآليات التي تحوي مزيداً من التناسقات السباعية الهدف منها للتأكيد            
  .على إعجاز هذه اآليات

  خطاب للمؤمنين

 )وعسى َأن تَكْرهوا شَيًئا وهو خَير لَكُـم        (: يقول تعالى مخاطباً عباده المؤمنين    
  : كما كُتبت في كتاب اهللا تعالىلنكتب عدد حروف المقطع]. ٢/٢١٦: البقرة[

لَكُم   رخَي    وه    وا     شياً    وهتَكْر     ى     َأنسع     و  

٣      ٣     ٢    ١      ٣        ٦        ٢       ٣      ١  

  :٧ القسمة على  يقبل٣٣٢١٣٦٢٣١ يمثل هذا المقطعالعدد الذي 

٤٧٤٤٨٠٣٣ × ٧ = ٣٣٢١٣٦٢٣١  
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 ٣٦٠ عبد الدائم الكحیلأسرار اإلعجاز في القرآن والسنة للمھندس ب مجاني من موقع كتا

 أحـرف  ٣  أي)شياً(كتبت في القرآن بياء واحدة هكذا ) شيئاً(نالحظ أن كلمة   وكما  
  . أحرف، وهذا يؤكد وجود أسرار لرسم كلمات القرآن العظيم٤بدالً من 

  العلماء أشد خشية للّه

ِإنَّما يخْشَى اللَّه ِمـن     (:  كلمات ٦ من سورة فاطر هناك مقطع من        ٢٨في اآلية   
كلمـة   القـرآن؟     هذه الكلمات في   كيف كُتبت ،  ]٣٥/٢٨: فاطر [)ءِعباِدِه الْعلَما 

 أحرف، بينمـا  ٦ فجاء عدد أحرف هذه الكلمة     .)العلمؤا( كُتبت هكذا ) العلماء(
  قـابالً  لهذا المقطـع    العدد الممثل  وبالتالي يصبح  أحرف،   ٧ = )العلمؤا(كلمة  

  .٧للقسمة على 

  :لنكتب عدد حروف كل كلمة

   الْعلَمؤاى     اللَّه    ِمن    ِعباِدِه    ِإنَّما     يخْشَ

٧         ٥      ٢      ٤          ٤       ٤  

  : مرتين٧ يقبل القسمة على ٧٥٢٤٤٤العدد الذي يمثل هذا المقطع 

١٥٣٥٦ × ٧ × ٧ = ٧٥٢٤٤٤  

  ماذا عن مقاطع اآليات الطويلة

غوي للنص القرآني سـواء   يتبع المعنى اللوأحرف القرآنالنظام الرقمي لكلمات   
 من آية أو عدة آيات، المهم أن يعطي قصيراً، جزءاً أم  طويالًكان النص القرآني  

  .وسنضرب بعض األمثلة ألجزاء من آيات قرآنية طويلة نسبياً. معنى متكامالً

  طاعة الرسول صلى اهللا عليه وآله وسلم 
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 ٣٦١ عبد الدائم الكحیلأسرار اإلعجاز في القرآن والسنة للمھندس ب مجاني من موقع كتا

 ففي نهايـة    ،ه وآله وسلم    صلى اهللا علي  يأمرنا اللّه تعالى بطاعة رسوله الكريم       
 فَخُـذُوه ومـا   وما آتَاكُم الرسوُل(:  من سورة الحشر نقرأ المقطع التالي  ٧اآلية  
اكُمالِْعقَاِبنَه شَِديد اللَّه ِإن اتَّقُوا اللَّهوا وفَانْتَه نْه٥٩/٧: الحشر [) ع.[  

  :رآن الكريم لنكتب العدد الممثل لحروف كل كلمة كما كُتبت في الق

      عنْه     فَخُذُوه     و    ما     نَهيكُمو   ما    آتَيكُم     الرسوُل

٣         ٥      ٢     ١          ٥         ٦          ٥     ٢   ١  

  قَاِبفَانْتَهوا     و      اتَّقُوا      اللَّه     ِإن     اللَّه     شَِديد     الِْع

٦         ٤        ٤      ٢       ٤       ٥       ١         ٧  

  ٦٤٤٢٤٥١٧٣٥٢١٥٦٥٢١:  النص القرآني هوإن العدد الذي يمثل هذا

  :٧ مرتبة وهو يقبل القسمة على ١٧يتكون من 

٩٢٠٣٥٠٢٤٧٨٨٧٩٥٠٣ × ٧ = ٦٤٤٢٤٥١٧٣٥٢١٥٦٥٢١  

ثل عدد الـسنوات التـي       والذي يم  ٦٣والعجيب أن هذا العدد يقبل القسمة على        
  :عاشها الرسول الكريم صلى اهللا عليه وسلم

١٠٢٢٦١١٣٨٦٥٤٢١٦٧ × ٦٣ = ٦٤٤٢٤٥١٧٣٥٢١٥٦٥٢١  

يتحدث اهللا تعالى بنص كريم يأمرنا أن نطيع الرسول         ! وسبحان اهللا اعلي العظيم   
الكريم صلى اهللا عليه وسلم ويأتي العدد الذي يمثل حروف هذا النص متناسباً مع 

واألعجب من ذلك أننا إذا عددنا حروف هذا        ! سول عليه الصالة والسالم   عمر الر 
  !!! حرفا٦٣ًالنص نجد بالتمام والكمال 

  .ننتقل اآلن إلى  مقطع آخر يتحدث عن قول الكافرين عن القرآن
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 ٣٦٢ عبد الدائم الكحیلأسرار اإلعجاز في القرآن والسنة للمھندس ب مجاني من موقع كتا

  رد فعل الكافرين

اللّه وهو    حتى قالوا عن كالم    العرب وفصحاءهم  أذهل بلغاء عندما نزل القرآن    
 للكفار، لنستمع إلى نهاية     فكيف عبر القرآن عن هذا الموقف      ،حرإنه س الحق  
وقَاَل الذين كَفَروا ِللْحقِّ لَما جاءهم ِإن هـذَا ِإالَّ ِسـحر            (:  من سورة سبأ   ٤٣اآلية  
ِبيننكتب الحروف]٣٤/٤٣: سبأ [)م ،:  

  

 مهاءا  جقِّ  لَموا  ِللْحكَفَر  قَاَل  الذين   وِبينم   رذَا   ِإالَّ  ِسحه  ِإن    

٤     ٣    ٣    ٣    ٢       ٤     ٣     ٤     ٥      ٥    ٣   ١  

  : يقبل القسمة على سبعةالعدد الذي يمثل النص القرآني

٦١٩٠٣٤٧٧٩٣٣ × ٧ = ٤٣٣٣٢٤٣٤٥٥٣١  

  فويل للقاسية قلوبهم

ولكـن مـا     لقرآن هو الذكر،  اللّه تعالى، وا  األعمال هو ذكر    أحب وأعظم وأكبر    
 نهاية اآليـة     لنقرأ  من ذكر اللّه وآياته وقرآنه؟     القاسية قلوبهم عقوبة هؤالء   

 )فَويٌل ِللْقَاِسيِة قُلُوبهم ِمن ِذكِْر اللَِّه ُأولَِئك ِفي ضالٍل مِبـينٍ          (:  من سورة الزمر   ٢٢
  :نكتب حروف النص]. ٣٩/٢٢: الزمر[

     قُلُوبهم   ِمن   ِذكِْر   اللَِّه   ُأولَِئك   ِفي   ضلٍل   مِبيٍنفَويٌل    ِللْقَِسيِة

٤      ٣     ٢      ٥     ٤     ٣     ٢       ٦         ٦       ٤  

  : مرتين٧العدد الذي يمثل هذا النص يقبل القسمة على 

٨٨٢٧٤١٣٦ × ٧ = ٤٣٢٥٤٣٢٦٦٤  
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 ٣٦٣ عبد الدائم الكحیلأسرار اإلعجاز في القرآن والسنة للمھندس ب مجاني من موقع كتا

  :يتطلب أن تُكتبإذن النظام الرقمي لهذا النص القرآني 

  .من دون ألف)  ِللْقَِسيِة(هكذا ) للقاسية( ـ كلمة ١

  .من دون ألف) ضلٍل(هكذا ) ضالل( ـ كلمة ٢

  .وهذا ما نجده فعالً في كتاب اللّه تعالى

  فضل اللّه تعالى

 فـضله  اللّه تعـالى مـن   على الرغم من كفر هؤالء المنكرين للقرآن يرزقهم      
  : من سورة البقرة٢٤٣ن نهاية اآلية  لنر هذا المقطع مالعظيم،

)          ونشْكُرالنَّاِس ال ي َأكْثَر لَِكنلَى النَّاِس وٍل علَذُو فَض اللَّه ٢/٢٤٣: البقرة[) ِإن[ ،
  :لنكتب اآلن حروف كل كلمة من كلمات هذا المقطع

  لنَّاِس  ال  يشْكُرونِإن   اللَّه  لَذُو  فَضٍل  علَى  النَّاِس  و  لَِكن  َأكْثَر  ا

٦     ٢     ٥     ٤     ٣   ١    ٥     ٣    ٣      ٣   ٤   ٢  

  :العدد الذي يمثل هذا النص القرآني من مضاعفات الرقم سبعة

٨٩٣٤٧٣٦١٩٠٦ × ٧ = ٦٢٥٤٣١٥٣٣٣٤٢  

  وله المثل األعلى

ولَه (: الى من سورة الروم التي تتحدث عن ذات اللّه تع         ٢٧لنستمع إلى نهاية اآلية     
   ِكيمالْح ِزيزالْع وهِض واَألراِت واوملَى ِفي السثَُل اَألعلنكتب عدد ]. ٣٠/٢٧: الروم [)الْم

  :حروف كل كلمة ونرى كيف يتكرر النظام الرقمي لحروف القرآن الكريم

وه  ِض  واَألر  ِت   ووملَى  ِفي   السثَُل   اَألعالْم   لَه  وِكيمالْح   ِزيزالْع     
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 ٣٦٤ عبد الدائم الكحیلأسرار اإلعجاز في القرآن والسنة للمھندس ب مجاني من موقع كتا

٦      ٦     ٢  ١     ٥   ١       ٦     ٢      ٦      ٥  ٢ ١  

  :٧هذا العدد الذي يمثل النص القرآني يقبل القسمة على 

٩٤٥٩٣٠٨٩٥٠٣ × ٧ = ٦٦٢١٥١٦٢٦٥٢١  

استعراض   والطويلة، ولو أردنا  وكثير من مقاطع اآليات القصيرة    وهكذا حال كثير    
 الحتجنـا إلـى    هذا النظام الرقمي ينطبق عليها  القرآنية التي    جميع النصوص 

  .عشرات بل مئات األبحاث العلمية القرآنية

  آيات تتحدث عن اللّه 

إذا كان من يجحد كالم اللّه تعالى ال تقنعه الكلمات، فهل يمكـن أن تكـون لغـة       
   برهاناً مقنعاً له على صدق القرآن؟األرقام

اللّـه   القرآن هي من عنـد       قول إن كل كلمة في هذا      بالحق لت  آيات كثيرة تنطق  
سـبحانه   من هـو اللّـه    :  األولى ليخبرنا  جاء بالدرجة القرآن هو كتاب    . تعالى

  وتعالى؟ 

ببعض اللّه تعالى نأتي     ورحمة   عن علم وقدرة   اآليات التي تتحدث   من بين مئات  
إن . ا بمثلها يأتو أن   وأنى للبشر   هذه اآليات هي من عند اللّه      األمثلة لندرك أن  

 دليل علمي مادي على أن القرآن كتاب اللّـه          لهذه اآليات وغيرها   النظام الرقمي 
  .تعالى

  ألم تعلم؟

َألَم تَعلَم  (:  من سورة الحج والتي تحدثنا عن علم اهللا تعالى         ٧٠لنستمع إلى اآلية    
  ضِ     َأناَألراِء وما ِفي السم لَمعي اللَّه  ذَِلك تَاٍبِك ِفي  ِإنذَِلك ِإن   ـِسيرلَى اللَّـِه يع  (

  ]. ٢٢/٧٠: الحج[
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 ٣٦٥ عبد الدائم الكحیلأسرار اإلعجاز في القرآن والسنة للمھندس ب مجاني من موقع كتا

  :لنكتب عدد حروف كل كلمة

    َأن    لَمتَع    ِضَألَماَألر    اِء     وما     ِفي    السم     لَمعي    اللَّه  

٥      ١        ٥        ٢    ٢        ٤     ٤     ٢     ٤     ٣  

   ِإنِكتٍَب    ِفي     ذَِلك    ذَِلك     ِإن     ِسيرلَى     اللَِّه     يع   

٤       ٤        ٣       ٣      ٢      ٣       ٢      ٣     ٢  

 وهـو مـن     ٤٤٣٣٢٣٢٣٢٥١٥٢٢٤٤٢٤٣ العدد الذي يمثل هذه اآلية هـو      
  :مضاعفات الرقم سبعة ويساوي

  =٦٣٣٣١٨٩٠٣٥٩٣١٧٧٧٤٩ × ٧  

  يعلم كل شيء.. .اللّه

يعلَم ما يِلج ِفي اَألرِض وما يخْرج ِمنْها وما ينِْزُل ِمـن            (: يقول تعالى عن علمه   
  جرعا يماِء ومالس    الْغَفُور ِحيمالر وها ونكتب حـروف كـل     ]. ٣٤/٢: سبأ[)  ِفيه

  :كلمة

   ِض   وِفي   اَألر   ِلجا   يم    لَمعنِْزُليا    يم    ا  وِمنْه   جخْرا   يم  

٤     ٢    ١    ٤      ٤     ٢   ١       ٥     ٢    ٣     ٢     ٤  

جرعا    يم    اِء    ومالس    ِمنالْغَفُور    ِحيمالر    وه    ا    وِفيه      

٦        ٦       ٢    ١     ٤        ٤     ٢    ١     ٥       ٢  

: العدد الذي يمثل هذه اآلية الكريمة من مضاعفات الرقم سـبعة فهـو يـساوي             
  :   أي٦٦٢١٤٤٢١٥٢٤٢١٤٤٢١٥٢٣٢٤
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 ٣٦٦ عبد الدائم الكحیلأسرار اإلعجاز في القرآن والسنة للمھندس ب مجاني من موقع كتا

 =٩٤٥٩٢٠٣٠٧٤٨٨٧٧٧٤٥٠٣٣٢ × ٧  

  هو اللّه ... عالم الغيب

)  َأحدا عاِلم الْغَيِب فَال يظِْهر علَى غَيِبهِ     (: أما الغيب فال يعلمه إال اللّه، يقول تعالى       
]نكتب هذه اآلية كما كُتبت في القرآن]٧٢/٢٦: الجن ،:  

 ِلماعدِبِه     َأحلَى     غَيع     ظِْهرِب     فَال     يالْغَي      

٤        ٤        ٣        ٤       ٣          ٥      ٣  

  :ى سبعةالعدد الذي يمثل هذه اآلية هو عدد من سبع مراتب ويقبل القسمة عل

٦٣٣٤٨٩ ×  ٧ = ٤٤٣٤٣٥٣  

  ).عِلم(كُتبت من دون ألف هكذا ) عاِلم( كلمة :مالحظة

  وللّه غيب السماوات واألرض

  َأو هـو   ِإالَّ كَلَمِح الْبصرِ   السماواِت واَألرِض وما َأمر الساعةِ    وِللَِّه غَيب   (: يقول  
  ].١٦/٧٧: النحل[) يٍء قَِديرَأقْرب ِإن اللَّه علَى كُلِّ شَ

وبنفس الطريقة نجد أن العدد الذي يمثل حروف هـذه اآليـة مـن مـضاعفات             
قد كتبت مـن دون ألـف هكـذا         ) السماوات(وكما نالحظ أن كلمة     . السبعة

وهكذا حال الكثيـر مـن آيـات        .  أحرف ٨بدالً من    أحرف   ٦ أي   )السموت(
  .ب النظام الرقمي لنصوص القرآن كل كلمة كُتبت بالطريقة التي تناسالقرآن،

 واللَّه يقِْضي ِبالْحقِّ والَِّذين يدعون ِمـن دوِنـِه لَـا            (: لنتأمل هذه اآلية الكريمة   
 ِصيرالْب ِميعالس وه اللَّه ٍء ِإنِبشَي ونقْض٤٠/٢٠: غافر[) ي.[   

  :لنكتب عدد حروف كل كلمة
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 ٣٦٧ عبد الدائم الكحیلأسرار اإلعجاز في القرآن والسنة للمھندس ب مجاني من موقع كتا

  ِبالْحقِّ    و    الَِّذين     يدعون      ِمن     دوِنِهو    اللَّه    يقِْضي    

٤       ٢            ٥        ٥      ١     ٥         ٤       ٤    ١  

ِصيرالْب       ِميعالس      وه      اللَّه     ٍء     ِإنِبشَي    ونقْضال     ي  

٦             ٦        ٢       ٤      ٢        ٣          ٥       ٢  

  .وهنا نجد العدد الذي يمثل حروف النص من مضاعفات السبعة

  يحيي ويميت... اللّه

)     اِرثُونالْو ننَحنُِميتُ وِيي ونُح نِإنَّا لَنَحر   ، هذه آيـة   ]١٥/٢٣: الحجر [)وتقـر
 لقد كُتبت   .ومن عليها  الذي يرث األرض   قدرة اللّه تعالى فهو يحيي ويميت وهو      

  .هذه اآلية في القرآن بشكل يناسب تماماً النظام الرقمي

  . بياء واحدة)نُحي(كتبت ) نحيي( ـ كلمة ١

  . من دون ألف)الْوِرثُون(كتبت ) الوارثون( ـ كلمة ٢

لنفتح القرآن على سورة الحجر ونتأكد من ذلك، لنكتب هذه اآلية وتحت كل كلمة       
  :عدد حروفها

   و    ني ِإنَّا     لَنَحنُح      ننَح    نُِميتُ    و    و    ِرثُونالْو  

٧          ٣      ١      ٤      ١      ٣       ٤       ٣   ١  

  :٧ يقبل القسمة على ٧٣١٤١٣٤٣١العدد الذي يمثل هذه اآلية هو 

١٠٤٤٨٧٦٣٣ × ٧ = ٧٣١٤١٣٤٣١  
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 ٣٦٨ عبد الدائم الكحیلأسرار اإلعجاز في القرآن والسنة للمھندس ب مجاني من موقع كتا

 كتابة هذه  اآليات بل على طريقةوعية كلماتنإذن اإلعجاز ال يقتصر فقط على 
 لهي دليل ال يقبل الشك على معجـزة   هذا البحث  في   الكلمات واألمثلة التي نراها   

  .القرآن العظيم

  

  وحدانية الخالق سبحانه

 علـواً   ؟ سبحانه وتعالى عما يقولـون      كل شيء   وهو خالق  اللّه ولداً، كيف يتخذ   
ما كَان ِللَِّه َأن يتَِّخـذَ ِمـن ولَـٍد       (: ة مريم  من سور  ٣٥لنستمع إلى اآلية    . كبيراً

     كُونفَي كُن قُوُل لَها يا فَِإنَّمرى َأمِإذَا قَض انَهحبنكتـب هـذه   ]١٩/٣٥: مريم[) س ،
  :الكلمات الرائعة كما نراها في كتاب اهللا تعالى وتحت كل كلمة عدد حروفها

   ِللَِّه     َأن     ا    كَانلٍَد      مو       تَِّخذَ     ِمني   نَهحبِإذَاس      

٣        ٥         ٣        ٢         ٤      ٢      ٣      ٣     ٢  

كُونفَي      كُن      قُوُل      لَها     يا      فَِإنَّمرى     َأمقَض  

٥         ٢       ٢        ٤         ٥         ٤        ٣  

  :٧العدد الذي يمثل كلمات هذه اآلية يقبل القسمة على 

٧٤٦٣٦٣٣٣٦١٧٧٤٧٦ × ٧ = ٥٢٢٤٥٤٣٣٥٣٢٤٢٣٣٢  

  ).سبحنَه(كُتبت من دون ألف هكذا ) سبحانه(ويجدر بنا أن نالحظ أن كلمة 
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 ٣٦٩ عبد الدائم الكحیلأسرار اإلعجاز في القرآن والسنة للمھندس ب مجاني من موقع كتا

  أنَّى يكون له ولد

بِديع (: ١٠١ األنعام اآلية أخرى من سورة لنتأكد من هذه الحقيقة نستمع إلى آية
   كُونِض َأنَّى ياَألراِت واومالس            ـوهٍء وخَلَقَ كُلَّ شَيةٌ واِحبص لَه تَكُن لَمو لَدو لَه 

ِليمٍء ع٦/١٠١: األنعام [)ِبكُلِّ شَي.[  

لندرس النظام الرقمي لهذه اآلية كما كُتبت في القرآن، لنكتب هذه اآلية وتحـت              
  :اكل كلمة عدد حروفه

  

كُونِض   َأنَّى   ياَألر  ِت  وومالس   ِديعبتَكُن    لَم   و   لَدو   لَه     

٣     ٢   ١   ٣    ٢    ٤      ٣      ٥    ١        ٦        ٤  

ِليمٍء    عِبكُلِّ   شَي   وه   ٍء    وخَلَقَ   كُلَّ   شَي   ةٌ   وِحبص  لَه  

٤        ٢      ٣     ٢   ١   ٢      ٢      ٣      ١     ٤     ٢  

 يقبل القسمة   ٤٢٣٢١٢٢٣١٤٢٣٢١٣٢٤٣٥١٦٤: العدد الذي يمثل هذه اآلية    
  : فهو يساوي٧على 

 =٦٠٤٥٨٨٩٠٢٠٣٣١٦١٧٧٦٤٥٢ × ٧  

) صاحبة(كلمة   أيضاً   ،)السموِت( :هكذا كُتبت) السماوات(أن كلمة   وكما نالحظ   
  ؟ األلف من هاتين الكلمتينلماذا حذفت ، إذاً )من دون ألف ()بةٌصِح(كُتبت هكذا 

، ومن الذي يعلـم هـذه   ٧ليصبح العدد الممثل لآلية قابالً للقسمة على   : الجواب
الحقيقة؟ إنه اللّه تعالى الذي لم يتخذ ولداً وهو الذي خلق كل شيء وهـو بكـل       

  .شيٍء عليم
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 ٣٧٠ عبد الدائم الكحیلأسرار اإلعجاز في القرآن والسنة للمھندس ب مجاني من موقع كتا

 كالم غايـة فـي البالغـة والفـصاحة          هذا إعجاز اللّه وهذه آياته وهذا قرآنه،      
بل ...  من إعجاز اللّهاللّه؟ وأين إعجاز البشر فأين كالم البشر من كالم... والبيان

  أين هي كُتب البشر من كتاب اللّه تعالى؟

  إلـه واحـد

اإللهـي، وأن    لنستمع إلى آية من آيات اللّه تعالى نرى من خاللها عظمة البيان           
 ثَاِلـثُ  لَقَد كَفَر الذين قَالُوا ِإن اللَّـه  (: حقٌّ ال شك فيهيكل كلمة في هذه اآلية ه    

  ا ِمنموا              ثَالثٍَة وكَفَـر الذين نسملَي قُولُونا يموا عنْتَهي لَم ِإنو اِحدو ِإلٍَه ِإالَّ ِإلَه 
َأِليم ذَابع م٥/٧٣: المائدة [)ِمنْه.[  

نفـتح    ذلك بلغة األرقام القويـة،     ، لنثبت اللّه تعالى عند   إن هذا الكالم هو كالم من     
عندما نعلـم   كيف كُتبت، وربما نُذهل ٧٣ سورة المائدة وننظر اآلية القرآن على 

، ولو لم تحذف هذه األحرف الختـل        الكلمات من بعض  أن هناك أحرف محذوفة   
  :لنكتب هذه اآلية وتحت كل كلمة عدد حروفها! النظام الرقمي لآلية

       و     ما ثَلثٍَة   ثَاِلثُ     قَد    كَفَر    الذين   قَالُوا    ِإن    اللَّهلَ

٢     ١      ٤       ٤     ٤       ٢     ٥       ٥        ٣     ٣  

ِمن      ِإلٍَه      ِإالَّ      ِإلَه       ِحدواونْتَهي     لَم     ِإن      و      

٦      ٢      ٢     ١       ٣        ٣       ٣       ٣      ٢  

َأِليم   ذَابع    موا    ِمنْهكَفَر    الذين    نسملَي    قُولُونا    يمع  

٤       ٤      ٤        ٥        ٥          ٥         ٦       ٣  

 لـم  )ثَاِلـثُ  (بينما كلمـة ) ثَلثٍَة( هكذا دون ألفكُتبت من ) ثالثة( ـ إن كلمة  ١
  .تحذف منها األلف
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 ٣٧١ عبد الدائم الكحیلأسرار اإلعجاز في القرآن والسنة للمھندس ب مجاني من موقع كتا

  ).وِحد(كُتبت من دون ألف ) واحد( ـ كلمة ٢

  :ما هو العدد الذي يمثل هذه اآلية العظيمة؟ إنه العدد

٤ ٤ ٤ ٥ ٥ ٥ ٦ ٣ ٦ ٢ ٢ ١ ٣ ٣ ٣ ٣ ٢ ٢ ١ ٤ ٤ ٤ ٢ ٥ ٥ ٣ ٣  

 بمـا   ٧سمة على    ضخامته يقبل الق    هذا العدد على    مرتبة، ٢٧إنه عدد مكون من     
  :يتوافق مع النظام الرقمي القرآني، فهذا العدد يساوي

 =٦٣٥٠٧٩٤٨٠٣١٦١٩٠٤٦٠٢٠٦٣٢٢١٩ × ٧  

  :إذن نسأل

 من الذي ألهم المـسلمين أن يحـذفوا       من الذي صاغَ كلمات اآلية بهذا الشكل؟        
 ؟ من الذي حفظ هذه اآلية طـول       )ثَاِلثُ(ويبقوها في كلمة    ) ثَلثٍَة( األلف من كلمة  

   سنة دون أدنى تغيير؟١٤٠٠

 يكن له شريك في الملك، وهو ، ولميتخذ ولداًلم  الواحد القهار الذيأليس هو اللّه 
  .القادر على كل شيء، سبحانه وتعالى عما يشركون

  بيده ملكوت كل شيء

)ونعجِه تُرِإلَيٍء ولَكُوتُ كُلِّ شَيِدِه مالذي ِبي انحبكتب هذه لن]. ٣٦/٨٣: يس [)فَس
  :اآلية كما نراها في كتاب اهللا تبارك وتعالى وتحت كل كلمة عدد حروفها

ونعجِه    تُرِإلَي    ٍء   ولَكُوتُ   كُلِّ   شَيِدِه    مالذي    ِبي   نحبفَس  

٦      ٤    ١      ٢      ٢       ٥       ٤        ٤         ٥  
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 ٣٧٢ عبد الدائم الكحیلأسرار اإلعجاز في القرآن والسنة للمھندس ب مجاني من موقع كتا

 بـشرط أن تُكتـب كلمـة        ٧ القسمة علـى     ية يقبل إن العدد الذي يمثل هذه اآل     
إذا فتحنا كتاب  وهذا ما نجده في القرآن    ،)فَسبحن( ألف هكذا    من دون ) فسبحان(

  : والعدد الذي يمثل هذه اآلية من مضاعفات الرقم سبعة.اللّه

٩١٦٠٣٦٣٥ × ٧ = ٦٤١٢٢٥٤٤٥  

 دقيقـاً   برنامجاً جعل فيه    األمثلة يتضح لنا أن الذي أنزل القرآن      من خالل هذه    
الـساعة،  من المعجزات التي بدأت مع إنزال القرآن وسوف تستمر حتى قيـام             

  .ونحن نقف اآلن على أحد جوانب المعجزة الرقمية للقرآن

  لماذا كُتبت كلمات القرآن بهذا الشكل؟

 نفسها كُتبت   لماذا نجد الكلمة  : األهمية كثيراً ما وقفتُ حائراً أمام سؤال غاية في       
 ـكتاب  ( على شكلين هكذا كُتبت) كتاب ( فمثالً نجد كلمة،رآن بعدة أشكالفي الق

) إنمـا  ( وكلمـة )تبرك ـ  تبارك( بشكلين هكذا أيضاً كُتبت) تبارك( وكلمة )كتب
  ... وغيرها كثير كثير)إن ما ـ إنَّما( شكلين كالتالي كُتبت أيضاً على

ونحـن    الذي نراه في القرآن؟    وغيرها على هذا النحو   فما سر كتابة هذه الكلمات      
اللّـه تعـالى      بهذا الشكل، لذلك مـشيئة     هذه الكلمات نعلم أن اللّه لو شاء لم تُكتب        

 آخر في العالم فيه  كتاب وال يوجد أي،الفريدة في رسم القرآناقتضت هذه الطريقة 
  .مثل هذه الميزة

ـ  وربمـا ال   الكلمات مهمة صعبة   سؤال كهذا بلغة  إن اإلجابة على     لنا إلـى   توص
المتعلقـة   األسئلة المهمـة     كثير من  ما أسهل اإلجابة على   ، ولكن   نتيجة منطقية 
  . لغة األرقامواضحة هي بالقرآن بلغة 

 القرآني هو  من أنواع اإلعجازنرى نوعاً جديداًسوف   خالل األمثلة القادمةمن
  . كلمات القرآنإعجاز رسم
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 ٣٧٣ عبد الدائم الكحیلأسرار اإلعجاز في القرآن والسنة للمھندس ب مجاني من موقع كتا

  وتبرك... تبارك

) تبـارك ( كل منهما بكلمة     ورتان فقط بدأت  س،   سورة ١١٤العظيم  في القرآن   
لنـر كلمـة     لنفتح كتاب اللّه على هاتين السورتين     . هما سورة الفرقان وسورة الملك    

  : كما يلي)تبرك(ومرة ) تبارك(كُتبت مرة ) تبارك(

: قـان الفر [) الذي نَزَل الْفُرقَان علَى عبِدِه ِليكُـون ِللْعلَِمـين نَـِذيراً      تَبارك(ـ   ١
٢٥/١.[  

  ].٦٧/١: الملك [) الذي ِبيِدِه الْملْك وهو علَى كُلِّ شَيٍء قَِديرتَبرك(ـ  ٢

فـي لغـة     بألف ومرة من غير ألـف؟        مرة) تبارك(لماذا كُتبت كلمة    : والسؤال
إن : بشكل دقيق ، ولكن لغة األرقام تجيب على ذلك        الكلمات ال نجد إجابة منطقية    

 الذي يمثـل اآليـة     والعدد   ،٧ يقبل القسمة على     آلية األولى ا الذي يمثل العدد  
لنكتب اآليتان كما كُتبتا في القرآن لنر النظام        . ٧ القسمة على    الثانية كذلك يقبل  

  :الرقمي

  النظام الرقمي ألول آية من سورة الفرقان

  :لنكتب عدد حروف كل كلمة

كارِدتَببلَى  عع  قَانَل  الْفُرنَِذيراً  الذي  نَز  لَِمينِللْع  كُونِه  ِلي  

٥      ٧      ٥       ٤     ٣      ٧      ٣     ٤     ٥  

  : يقبل القسمة على سبعة٥ ٧ ٥ ٤ ٣ ٧ ٣ ٤ ٥العدد الذي يمثل هذه اآلية  

٨٢٢٠٥٣٣٥ × ٧ = ٥٧٥٤٣٧٣٤٥  

ـ  ،٥ = عدد أحرفها باأللف) تبارك(هذه اآلية كتبت كلمة إذن في    و  وبالتـالي ل
  .حذفت األلف لم يقبل العدد الممثل لآلية القسمة على سبعة
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 ٣٧٤ عبد الدائم الكحیلأسرار اإلعجاز في القرآن والسنة للمھندس ب مجاني من موقع كتا

  النظام الرقمي ألول آية من سورة الملك

  :لنكتب اآلية مع عدد حروف كل كلمة

كتَبرٍء   قَِديرلَى  كُلِّ  شَيع   وه  و   لْكِدِه   الْمالذي   ِبي     

٤     ٢    ٢    ٣     ٢   ١    ٥       ٤      ٤       ٤  

   :٧أيضاً العدد الذي يمثل هذه اآلية يقبل القسمة على 

٤٢٢٣٢١٥٤٤٤ × ٧ = ٤٢٢٣٢١٥٤٤٤  

أحرفهـا  عدد  )تبرك( دون ألف هكذامن ) تبارك(إذن في هذه اآلية كُتبت كلمة       
العدد الممثـل   ولم يعد    ٥هذه الكلمة بألف ألصبح عدد حروفها        ولو كُتبت    ٤= 

على أن القرآن كتاب من عند اللّه ال  وهذا دليل مادي. ٧ للقسمة على لآلية قابالً
هـذه  ومـا   ،  وطريقة كتابتها إال اللّه تعالى     يقدر على تركيب وتنظيم هذه الكلمات     

  .على صدق القرآن دليالً جديداً نراها إال التي األرقام

 يا من ال يفقه إال لغة     ... المادي أيها اإلنسان : األرقام تريد أن تقول   وكأن هذه   
يخشع قلبك أمـام    وهذه معجزة كتابه فهل      هذه آيات اللّه،  ... األرقام والماديات 

هـل سـيهتز قلبـك      ...  اللّه عينك عندما ترى آيات    هل ستدمع ...  المعجزة هذه
  آيات اللّه؟ مرض نسيان اإللحاد؟ هل سيشفى صدرك منلينفض عنه غُبار وصدأ 

: للّه شفاء ورحمة للمؤمنين وقال فيه     إذن تجد الشفاء في كتاب اللّه الذي أنزله ا        
)ْؤِمِنينةٌ ِللْممحرو ِشفَاء ا هوالْقرآن م ُل ِمننُنَز١٧/٨٢: اإلسراء [)و.[  

  ونَبؤا... نَبأ

  :لنقارن هذين النصين من القرآن العظيم، نكتبهما كما كُتبا في كتاب اللّه
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 ٣٧٥ عبد الدائم الكحیلأسرار اإلعجاز في القرآن والسنة للمھندس ب مجاني من موقع كتا

 الـذي هـم ِفيـِه    *النَّبأ الْعِظـيِم    عِن *عم يتَساءلُون  (:   ـ  النص األول ١
خْتَِلفُون٣-٧٨/١: النبأ [)م.[  

 -٣٨/٦٧: ص [) َأنْتُم عنْه معِرضون*قُْل هو نَبٌؤا عِظيم  (:  ـ النص الثاني ٢
٦٨.[  

فكُتبـت   ، أما في النص الثاني     بشكلها المألوف    )نبأ(في النص األول كُتبت كلمة      
لنترك لغة األرقام تتحدث      هذه الواو؟  ما هو الهدف من    تلفظ،    بواو ال  )نبؤا(هكذا  

 حِفظَ كل حـرٍف فيـه إلـى يـوم         القرآن هو اللّه،   يقيناً أن الذي أنزل   وتخبرنا  
  :القيامة

  النص األول

  :لنكتب عدد حروف كل كلمة كما كُتبت في القرآن

   هم    ِفيِه    مخْتَِلفُونعم    يتَساءلُون   عِن   النَّبأ    الْعِظيِم   الذي 

٧      ٣     ٢       ٤        ٦      ٥      ٢        ٧        ٢  

 يقبل القسمة علـى     ٧ ٣ ٢ ٤ ٦ ٥ ٢ ٧ ٢العدد الذي يمثل هذا النص القرآني       
  :سبعة

١٠٤٦٣٧٨٩٦ × ٧ = ٧٣٢٤٦٥٢٧٢  

   النص الثاني

  :لنكتب عدد حروف كل كلمة كما كُتبت في القرآن

      عِظيم    َأنْتُم    عنْه    معِرضون نَبٌؤا    هو   قُْل

٦       ٣       ٤       ٤      ٤     ٢     ٢  
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 ٣٧٦ عبد الدائم الكحیلأسرار اإلعجاز في القرآن والسنة للمھندس ب مجاني من موقع كتا

 ٧ يقبل القـسمة علـى       ٦ ٣ ٤ ٤ ٤ ٢ ٢العدد الذي يمثل هذا النص القرآني       
  :أيضاً

٩٠٦٣٤٦ × ٧ = ٦٣٤٤٤٢٢  

 أحرف، لمـاذا؟  ٣دالً من  ب أحرف٤ أي )نبؤا( كُتبت هكذا   )نبأ(ونالحظ أن كلمة    
 الكلمة بالذات ضروري ليصبح العدد الـذي يمثـل          ألن وجود هذه الواو في هذه     

  .٧النص القرآني قابالً للقسمة على 

  إليـه مـن علـوم      ومهما توصـلوا   يمكن للبشر ولو اجتمعوا   هل  : والسؤال اآلن 
  ؟ كلماتهكتاب ويتحكَّموا بطريقة كتابة كل كلمة من وتقنيات، هل يمكنهم تنظيم 

اللّـه   ، ألن القرآن هو كتاب    أن تتفوق على علم اللّه تعالى     إن علوم البشر ال يمكن      
كـذبوا    الخالق تعالى؟ إن الـذين  يمكن لمخلوق أن يتفوق على    وفيه علم اللّه، فهل     

 ِبمـا لَـم يِحيطُـوا       بْل كَذَّبوا (: بالقرآن ال يعرفون شيئاً عن القرآن، يقول تعالى       
ِبِعلِْمِه وتَْأِويلُه ْأِتِهما ي١٠/٣٩: يونس [)لَم.[  

  إن ما... إنما

  ، لماذا؟)إن ما ـ إنَّما(:  كُتبت على شكلين في القرآن)إنَّما(كلمة 

 القرآن قائماً، لنعلم أن القـرآن      الرقمي لكلمات  ليبقى النظام : والجواب دائماً هو  
ة وحتى يومنا هذا، وأن      سن ١٤٠٠، وأنه لم يتغير منه حرف منذ        كتاب اللّه هو  

  .البشر عاجزين عن اإلتيان بمثله

ِإن مـا   (:، ونكتب اآلية كما نراها١٣٤ ـ لنفتح القرآن على سورة األنعام اآلية  ١
     ا َأنْتُممآلٍت و وندتُوعِجِزينعلآلية متمـثالً    ، النظام الرقمي  ]٦/١٣٤: األنعام [)ِبم 
بعد أن نكتب هذه اآلية الكريمة وتحت كـل          نتعرف عليه    ٧بقابلية القسمة على    

  :كلمة عدد حروفها
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 ٣٧٧ عبد الدائم الكحیلأسرار اإلعجاز في القرآن والسنة للمھندس ب مجاني من موقع كتا

      ا    َأنْتُمم   آلٍت    و    وندا    تُوعم     ِإنِجِزينعِبم  

٧         ٤    ٢    ١     ٣          ٦       ٢      ٢  

  :٧العدد الذي يمثل هذه اآلية يقبل القسمة على 

١٠٦٠١٩٤٦ × ٧ = ٧٤٢١٣٦٢٢  

 الذي   ألصبح العدد  )إنَّما( بشكل متصل هكذا     )إن ما (:  لو كُتبت كلمتي   :مالحظة
، ٧  وهذا العدد ال يقبل القـسمة علـى           ٧ ٤ ٢ ١ ٣ ٦ ٤:   اآلية هو  يمثل هذه 

  !فانظر إلى دقة رسم كلمات القرآن

ِإنَّمـا  (:  ـ من بين اآليات الكثيرة في كتاب اللّه لنفتح القرآن على اآليـة  ٢
هرَأمكُونفَي كُن قُوَل لَهي ئاً َأنشَي اد٣٦/٨٢: يس [) ِإذَا َأر.[  

 بيـاء   )شـياً (كُتبت هكـذا    ) شيئاً(،كلمة  نكتب هذه اآلية كما كُتبت في القرآن      
  :واحدة، نكتب اآلية كما نراها في كتاب اهللا تعالى وتحت كل كلمة عدد حروفها

شَي   ادِإذَا   َأر   هرا   َأمِإنَّمكُونفَي   كُن   قُوَل   لَهي   اً   َأن  

٥      ٢    ٢     ٤     ٢    ٣     ٤    ٣     ٤     ٤  

  : أيضا٧ً يقبل القسمة على ٥٢٢٤٢٣٤٣٤٤والعدد  

٧٤٦٣١٩١٩٢ × ٧ = ٥٢٢٤٢٣٤٣٤٤  

سـورة  [  كما في اآلية السابقة    ) ما إن(اآلية هكذا    في هذه    )ِإنَّما(لو كُتبت كلمة    
: لحـروف هـذه اآليـة هـو     ألصـبح العـدد الممثـل       ] ١٣٤عام اآليـة    األن

  .٧وهذا العدد ال يقبل القسمة على  ٥٢٢٤٢٣٤٣٤٢٢
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 ٣٧٨ عبد الدائم الكحیلأسرار اإلعجاز في القرآن والسنة للمھندس ب مجاني من موقع كتا

 النظـام   إذن من الذي يعلم أن طريقة الكتابة هذه لكلمات القرآن هي التي تحقق            
وكُـلَّ شَـيٍء     (:الرقمي؟ إنه الذي أحصى كل شيء في كتاٍب عنده وهو القائـل           

 نَاهيص٧٨/٢٩: النبأ [)ِكتَباًَأح.[  

  إليالف قريش

 ِإيالِفِهـم ِرحلَـةَ     * قُريٍشِإليالِف  : (لنتأمل الطريقة التي كُتبت بها هذه السورة      
 الذي َأطْعمهم ِمن جوٍع وءامنَهم ِمن  *هذَا الْبيِت    رب    فَلْيعبدوا *والصيِف   الشِّتَاِء
  ].٣ ـ ١٠٦/١: قريش [)خَوٍف

ربمـا   . إذا كُتبت بهذا الـشكل     ٧ السورة ال يقبل القسمة على     الذي يمثل هذه  العدد  
، )إليلف (مكتوبة )إليالف(أن كلمة    السورة لنر  القرآن على هذه  نُذْهل لو فتحنا    

الرقمـي   خـالل النظـام   لنتعرف مـن     ،)إلفهم(مكتوبة هكذا   ) إيالفهم(وكلمة  
  . شكل ال بهذاكلماتها سر كتابة للسورة على

  :نكتب هذه السورة العظيمة وتحت كل كلمة عدد حروفها

  و   الصيِف         ِرحلَةَ    الشِّتَاِءِإلِفِهم     قُريٍش    ِإليلِف 

٥      ١     ٥        ٤         ٥        ٤          ٥  

  طْعمهمهذَا       الْبيِت      الذي      َأ     رب     فَلْيعبدوا

٦          ٤           ٥          ٣       ٢            ٨  

  ِمن     جوٍع       و         ءامنَهم      ِمن     خَوٍف

٣       ٢          ٥        ١        ٣       ٢  

: الذي يمثل حروف كلمات هذه السورة من مضاعفات الرقم سبعة وهو          العدد  
٣ ٢ ٥ ١ ٣ ٢ ٦ ٤ ٥ ٣ ٢ ٨ ٥ ١ ٥ ٤ ٥ ٤ ٥ .  
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 ٣٧٩ عبد الدائم الكحیلأسرار اإلعجاز في القرآن والسنة للمھندس ب مجاني من موقع كتا

 القرآن   لماذا كُتبت كلمات   تفسيراً دقيقاً  أعطانا   لهذه السورة إذن النظام الرقمي    
  .بهذا الشكل

  ما هي قاعدة رسم الكلمات؟

بما أن نفس الكلمـة     هل توجد قاعدة ثابتة لطريقة رسم أو كتابة كلمات القرآن؟           
 لكلمـات   قاعدة الكتابة  إذاً   ى اللغوي،  المعن مع ثبات متعددة   نجدها مكتوبة بأشكال  

  .القرآن لغوياً غير معروفة بالنسبة لنا

بما أن اللّه تعالى هو الذي أنزل القـرآن         : ولكن رقمياً توجد هذه القاعدة، وهي     
الدقـة   شـديد  تُشكِّل نظاماً رقمياً   أحرف القرآن بحيث   إذاً هو الذي اختار ترتيب    

 الذِّكْر وِإنَّـا   نَحن نَزلْنَاِإنَّا(: ى القانون اإللهي ويبق البشر عن اإلتيان بمثله، يعجز
 اِفظُونلَح التي تتكون من عدة آيات      القرآنية   النصوصإن  ]. ١٥/٩: الحجر [)لَه

  هل تبقى هذه األعداد الكبيرة قابلة للقسمة على سبعة؟ ، أرقاماً ضخمة جداً تشكل

  أول ما نزل من القرآن

  

)  ِم رْأ ِباسالذي خَلَقَ    اقْر كلٍَق      *بع ِمن انخَلَقَ اِإلنْس *     ماَألكْر كبرْأ والذي  * اقْر 
لنكتب حـروف هـذا     ]. ٥-٩٦/١: العلق[)  علَّم اِإلنْسان ما لَم يعلَم     *علَّم ِبالْقَلَِم   

  :النص الكريم كما كُتبت في القرآن 

   اِإلنْسني       خَلَقَ     خَلَقَ      اقْرْأ      ِباسِم     ربك     الذ

٦          ٣        ٣           ٤       ٣          ٤        ٤  

  ِمن         علٍَق       اقْرْأ       و      ربك       اَألكْرم       الذي

٤           ٦           ٣        ١       ٤         ٣           ٢  
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 ٣٨٠ عبد الدائم الكحیلأسرار اإلعجاز في القرآن والسنة للمھندس ب مجاني من موقع كتا

ع      لَّمِبالْقَلَِم          ع      لَّم ناِإلنْسلَمعي       ا       لَمم        

٤         ٢       ٢          ٦          ٣             ٦          ٣  

: إن العدد الذي يمثل حروف هذا النص القرآني كما رسمت فـي القـرآن هـو               
 ٢١ مـن     والمكـون  الضخم هذا العدد    ٤٢٢٦٣٦٣٤٦٣١٤٣٢٦٣٣٤٣٤٤

  :٧مرتبة يقبل القسمة على 

 =٦٠٣٧٦٦٢٠٩٠٢٠٤٦٦١٩١٩٢ × ٧  

  .دون ألف  من)اإلنسن(هكذا ) اإلنسان( وربما نعلم لماذا كُتبت كلمة

  آخر سورة نزلت

سـيدنا    علـى كاملة نزلت ماذا عن آخر سورة نزلت من القرآن؟ آخر سورة          
 كانـت   ، وهـذه الـسورة    النصر هي سورة    صلى اهللا عليه وآله وسلم      محمد  

ِإذَا (:  بربهصلى اهللا عليه وآله وسلم اقتراب لقاء الرسول األعظم  مؤشراً على
     الْفَتْحاللَِّه و رنَص اءتَ   *جَأيرِفي ِدينِ   و خُلُوندي ـا     النَّاساجاللَِّه َأفْو*  حبفَـس  

كبِد رمِبح هتَغِْفراسوابتَو كَان لنكتب عدد حـروف  ] ٣ ـ  ١١٠/١: النصر [)ا ِإنَّه
  :كل كلمة

      الْفَتْح     اللَِّه      و      رنَص       اءتَ ِإذَا      جَأير      و  

٤         ١        ٥        ١       ٤         ٣         ٢         ٣  

  اللَِّه      َأفْواجا       فَسبح      النَّاس       يدخُلُون       ِفي       ِديِن

٤          ٦       ٤         ٣         ٢           ٦            ٥  
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 ٣٨١ عبد الدائم الكحیلأسرار اإلعجاز في القرآن والسنة للمھندس ب مجاني من موقع كتا

كبِد       رمِبح       هتَغِْفراس       اوابتَو       كَان      ِإنَّه         

٥          ٣       ٣            ٧          ١       ٣            ٤  

  :العظيمة السورة هذهالعدد الضخم الذي يمثل أحرف 

٥ ٣ ٣ ٧ ١ ٣ ٤ ٤ ٦ ٤ ٣ ٢ ٦ ٥ ٤ ١ ٥ ١ ٤ ٣ ٢ ٣  

  .هذا العدد من مضاعفات الرقم سبعة

  ماذا عن بقية سور القرآن؟

وفي هـذا    هذا النظام أم جهلناه،بها سواء علمنالكل سورة نظام رقمي خاص    
 اللّه مئات من األنظمـة       واحداً، وربما يوجد في كتاب     البحث تناولنا نظاماً رقمياً   

  .الرقمية األكثر تعقيداً، واللّه أعلم

 ، ثـم يكفـرون  يحـصى  من النِّعم مـاال اللّه تعالى يخلُق الخلق ويرزقهم ويعطيهم      
وتعـالى   يرسل إليهم الرسل ليذَكِّروهم بالخالق سـبحانه      ... ويجحدون وينكرون 

بأنَّـه  ينزُل عليهم كُتبه ويقسم لهم      ...  في كُفِرهم  نوعلى الرغم من ذلك يستمرو    
  ؟ هل اللّه بحاجة إلى هذا القسم !على حقّ وسبحان اللّه

 هذا هل يمكن إلنساٍن أن      بعد كلِّ ... ويرزقهم يكفرون ومع ذلك يرحمهم   ومع ذلك   
  يتخيَل مدى سعِة رحمِة اللّه؟

  إنـه لقرآن كريـم

 هو كتاب كريم عظيم ـ أن القرآن  النجوم ـ وهو قَسم  لى بمواقعلقد أقسم اللّه تعا
عن هـذه   منَزٌل من رب العالمين، لننظُر إلى األسلوب الرائع للقرآن في التعبير            

 ـ ٧٨ ـ ٧٧ ـ ٧٦ ـ ٧٥[ عبر اآليات ٧الحقيقة وبما يتناسب رقمياً مع العدد 
  .من سورة الواقعة]٨٠ ـ ٧٩
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 ٣٨٢ عبد الدائم الكحیلأسرار اإلعجاز في القرآن والسنة للمھندس ب مجاني من موقع كتا

  ِإنَّه لَقـرآن * وِإنَّه لَقَسم لَو تَعلَمون عِظيم  *قِْسم ِبمواِقِع النُّجوِم    ُأفَال  (: يقول تعالى 
  كْنُوٍن  *كَِريمِفي ِكتَاٍب م * ونرطَهِإالَّ الْم هسمتَنِْزيٌل* ال ي   ـالَِمينالْع بر ِمـن  (

نص الكريم كما لنكتب حروف كل كلمة من كلمات هذا ال]. ٨٠-٥٦/٧٥: الواقعة[
  :كُتبت

   و       ِإنَّه      لَقَسم      لَو      النُّجوِم      ِبموِقِعُأقِْسم     فَال       

٢       ٤         ٣      ١        ٦            ٥          ٤         ٣  

       مكْنُوٍنِكتٍَب     كَِريم      ِفي      تَعلَمون   عِظيم     ِإنَّه      لَقرآن

٥       ٣       ٢         ٤         ٥         ٣       ٤         ٦  

  الْعلَِمين    ِمن     رب     ال     يمسه     ِإالَّ      الْمطَهرون     تَنِْزيٌل

٧        ٢       ٢      ٥           ٨         ٣      ٤       ٢  

  :العدد الضخم الذي يمثل هذا النص القرآني هوإن 

٧ ٢ ٢ ٥ ٨ ٣ ٤ ٢ ٥ ٣ ٢ ٤ ٥ ٣ ٤ ٦ ٢ ٤ ٣ ١ ٦ ٥ ٤ ٣  

بمواقع، كتاب،  (: مع مالحظة أن الكلمات اآلتية    . ٧هذا العدد يقبل القسمة على      
بموقـع، كتـب،    (:  في القرآن الكريم من دون ألف هكـذا        ، كلها كُتبت  )العالمين
  ).العلمين

المئة  مرتبة أي من مرتبة      ٢٤ القرآني مؤلف من      هذا النص  يمثل العدد الذي إن  
الـذي يمثـل     ألف بليون بليون، ولكي نتخيل مدى ضخامة هذا العدد نقارنه بالعدد          

 ٣٠ال يتجاوز بعدها   هذا   يومنا حتى    إن أبعد مجرة مكتشفة    ،أبعد نجم عن األرض   
  . مرتبة فقط١١ألف مليون سنة ضوئية أي عدد من 
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 ٣٨٣ عبد الدائم الكحیلأسرار اإلعجاز في القرآن والسنة للمھندس ب مجاني من موقع كتا

 الذي يمثل كامل القرآن العظيم؟ إنه عدد مكون مـن         ما هو حجم العدد   : والسؤال
......  من مرتبة البليون بليون بليون بليـون       أي!!! أكثر من سبعين ألف مرتبة    

وعدد كهذا نحتاج لكتابته !!!  من سبعين ألف مرةنقول هذه الكلمة أكثرويجب أن 
مثـل   تخيل   ، وال يمكن   الطبيعة  في يمكن أن يوجد عدد كهذا     وال    صفحة، ١٠٠إلى  

 المئـة  هذا العدد، فأكبر عدد يمكن تصوره هو عدد ذرات الكون وهو يزيد قليالً عـن          
ربما نعلم من خالل هذه المقارنة لماذا نقـول دائمـاً فـي األذان              . مرتبة فقط 

  !! اللّه أكبر:والصالة

  وآيت... آيات

 شـديدة الـضخامة،     ماذا لو كان النص القرآني طويالً؟ طبعاً سينتج معنا أعداد         
لننتقل اآلن إلى أحد نصوص سورة يـونس، يقـول اهللا           . ولكن اللّه أكبر وأعظم   

ال يرجون ِلقَاءنَا اْئِت ِبقرآن غَيِر       قَاَل الذين    بينٍَت ءايتُنَا تُتْلَى علَيِهم    وِإذَا (:تعالى
        لَهدُأب ِلي َأن كُونا يقُْل م لْهدب ذَا َأوه   ِتلْقَائِمن    ى    نَفِْسي ِإنوحا يِإالَّ م َأتَِّبع   ِإلَـي 

 ما تَلَوتُه علَيكُم وال قُْل لَو شَاء اللَّه * عذَاب يوٍم عِظيٍم   ِإنِّي َأخَافُ ِإن عصيتُ ربي    
يكُمرلَِبثْتُ     َأد قِ      ِبِه فَقَدِلِه َأفَال تَعقَب ا ِمنرمع ِفيكُمى    * لُونِن افْتَرِمم َأظْلَم نلَى  فَمع

  ].١٧-١٠/١٥: يونس[)  ِإنَّه ال يفِْلح الْمجِرمونِبآيِتِهَأو كَذَّب  كَِذبا اللَِّه

  :في هذا النص القرآني نالحظ ما يلي

  . لم تُحذف منها األلف)آياتُنا( ـ كلمة ١

  ).آيتهب(كُتبت من دون ألف هكذا ) بآياته( ـ كلمة ٢

  ).بينت(كُتبت من دون ألف هكذا ) بيناٍت( ـ كلمة ٣

  ).ِتلقاِئ(كُتبت بياء ال تلفظ هكذا ) تلقاِء( ـ كلمة ٤

الـنص    يمثل هـذا  العدد الذي  ما هي مواصفات  نأتي اآلن إلى منطق األرقام،      
  مرتبة، أي من مرتبة    ٧٣القرآني؟ بال شك إنه عدد فائق الضخامة ومؤلف من          
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 ٣٨٤ عبد الدائم الكحیلأسرار اإلعجاز في القرآن والسنة للمھندس ب مجاني من موقع كتا

ال  هـذا العـدد      وبـالطبع . بليون ليون بليون بليون بليون بليون بليون     البليون ب 
 أي يقبـل    ٧ هو من مضاعفات الـ      إذا علمنا أن هذا العدد    يمكن تخيله، فكيف    

   من دون باٍق؟٧القسمة على 

بطريقة   كلها انتظمت كلماتهاالقرآنية القصير والطويلة ومئات من النصوصمئات 
 كل كلمة من النص،      وموضع كتابة الكلمات ريقة   فحسب بل ط   ليس هذا مدهشة،  

  . وكأننا أمام برنامج متطور ودقيق جداً

هل كان لدى الرسول األمي صلى اهللا عليه وآله وسلم          : وفي هذا المقام نتساءل   
أجهزة كمبيوتر وبرامج متطورة لتركيب مثل هذه األرقام وضبطها بهـذه الدقـة        

 هم الذين ال يعرفون القراءة والكتابـة      هل كان أصحابه رضي اللّه عن     العالية؟  
  واألنظمة الرقمية؟ علماء في الرياضيات

 شيء أعظم بكثير أال وهو اإليمان والثقة بمنَزل القرآن سـبحانه            لقد كان لديهم   
  .وتعالى

  إن جهنم كانت مرصاداً

ه ليدلَّنا اللّ ؟٧لماذا كانت أبواب جهنم : القرآنية ربما ندركمن خالل هذه النصوص 
ونظم كلماته بما    القرآن   السبع هو الذي أنزل    خلق السماوات  تعالى على أن الذي   

 وجعل لها سبعة أبواب، واللّـه  يكذب به نار جهنم    وأعد لمن  ٧مع الرقم    يتناسب
  . أعلم

كَانَـتْ  ِإن جهـنَّم    (: لنتناول أحد النصوص القرآنية والتي تصور لنا نار جهـنم         
 ِإالَّ  * ِفيها برداً وال شَراباً   ال يذُوقُون    * ِفيها َأحقَاباً     لِبِثين * مآباً   ينِللطَِّغ * ِمرصاداً

ِكذَّاباً ِبآيِتنَا   وكَذَّبوا   * ِحساباً   ِإنَّهم كَانُوا ال يرجون    * جزاء ِوفَاقاً    * حِميماً وغَساقاً 
  ].٣٠ ـ٧٨/٢١: النبأ [)قُوا فَلَن نَِزيدكُم ِإالَّ عذَاباً  فَذُو* َأحصينَه ِكتَباً وكُلَّ شَيٍء *
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 ٣٨٥ عبد الدائم الكحیلأسرار اإلعجاز في القرآن والسنة للمھندس ب مجاني من موقع كتا

هـذه الكلمـات     ،)، بآياتنا، أحصيناه، كتاباً   للطاغين، البثين : (ونالحظ أن الكلمات  
. )كتبـاً ،   أحـصينه  ،بآيتنا ،لبثين،  للطغين (:من دون ألف هكذا    كُتبت في القرآن  
  :لنر النظام الرقمي لكلماته القرآني كما كُتب في القرآن لنكتب هذا النص

     نَّمهج    اداًِإنصكَانَتْ     ِمر     آباً      ِللطَِّغينم     ا لِبِثينِفيه       

٤         ٥      ٤             ٦          ٦          ٤         ٤     ٢  

   ِإالَّ         و     ال     شَراباًِفيها      برداًال       يذُوقُون      َأحقَاباً     

٣        ٥      ٢      ١     ٤         ٤         ٦           ٢         ٦  

  ِإنَّهم     كَانُوا      ال     جزاء     ِوفَاقاً      حِميماً     و     غَساقاً

٢        ٥         ٤        ٥        ٣          ٥      ١        ٥  

ونجروا      يكَذَّب      اباً      وِتنَا         ِحسكُلَِّبآي     ِكذَّاباً      و  

٢     ١        ٥         ٦           ٥       ١         ٥           ٥  

  الَّ   عذَاباً     فَذُوقُوا     فَلَن     نَِزيدكُم     ِإَأحصينَه    ِكتَباًشَيٍء     

٥      ٣       ٦           ٣         ٦         ٤         ٦         ٢  

  !! ٧إن العدد الذي يمثل هذا النص القرآني يقبل القسمة على 

وأحرف  أبواب، انتظمت كلمات     ٧إذن نحن أمام نص يتحدث عن جهنم التي لها          
العـدد   على الرغم ضـخامة ، و٧ مع العدد النص بما يتناسبوطريقة كتابة هذا  
 !!٧ يقبل القسمة على الممثل للنص فإنه
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 ٣٨٦ عبد الدائم الكحیلأسرار اإلعجاز في القرآن والسنة للمھندس ب مجاني من موقع كتا

  إن هذه تذكرة

 وما تَشَاءون ِإالَّ َأن     * شَاء اتَّخَذَ ِإلَى ربِه سِبيالً        فَمن هِذِه تَذِْكرةٌ ِإن  (: يقول تعالى 
      كَان اللَّه ِإن اللَّه شَاءا يِكيما حِليمع *    نِخُل مدِتِه يمحِفي ر شَاءيو  الظَِّلِمـين 

ملَه دا َأعا َأِليمذَاب٣١-٧٦/٢٩: اإلنسان [)ع.[  

وكمـا نالحـظ أن   . ٧ إن العدد الذي يمثل هذا النص القرآني يقبل القسمة على     
 ويمكنك عزيزي القارئ أن تجـرب    ).الظلمين(كتبت في القرآن    ) الظالمين(كلمة  

  .جدها أنها تنضبط على الرقم سبعة دائماًمئات النصوص القرآنية لت

ولكن يجب االنتباه إلى أن اآلية التي تظنها ال تتوافق مع الرقم سبعة، فيجب أن               
تبحث عن اآلية التي قبلها أو بعدها والمرتبطة بها، ألن القرآن الكريم ليس بهذه      

لما بحثنا وهذا يعني أننا ك. البساطة، فهو كتاب رب العالمين أنزله بعلمه وحكمته      
  !أكثر رأينا عجائب أكثر

  .واآلن إلى أهم نتائج هذا البحث

  نتائج 

سـوف   إذا تغيرت طريقة كتابة كلمـات القـرآن       : بما ال يقبل الشك يمكن القول     
هو بوحٍي من اللّه      في القرآن  مكتوب كل حرف : الرقمي لها، لذلك  يختل النظام   

 من كلمات القرآن، واللّـه     دة كتابته ولو كلمة واح    تعالى وال يجوز تغيير طريقة    
  .أعلم

 هل يقتصر كتاب اللّه تعالى وهو أعظم كتاب على نظام رقمي واحد، أم أن هناك              
  :أنظمة رقمية ال يحصي عددها إال منَزُل القرآن؟ يمكننا أن نقول وبثقة تامة

كما أن األنظمة الرياضية والقوانين التي تحكم الكون ال تنتهي، كذلك القـوانين             
  !نظمة التي رتب اهللا عليها كلمات وأحرف كتابه ال تنتهيواأل
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 ٣٨٧ عبد الدائم الكحیلأسرار اإلعجاز في القرآن والسنة للمھندس ب مجاني من موقع كتا

وتـدبر   هذا البحث العلمي ليس كل شيء، فما هو إال خطوة باتجـاه اكتـشاف             
  .القرآن األنظمة الرقمية في

في  سنة هل كان إنسان واحد       ١٤٠٠منذ  :  يخطر ببالي سؤال في هذا المقام      ولكن
 على   للقرآن ال يقتصر فقط    السبق العلمي إذاً    يعلم شيئاً عن األنظمة الرقمية؟     العالم

العلوم، بل القرآن وغيرها من  واألرض علوم اللغة والتشريع والفلك والطب والبحار
  .  الرقمية بأربعة عشر قرناً الرياضيات والكمبيوتر إلى األنظمةسبق علماء

 كذلك يؤكد هذا البحث أن رسم كلمات القرآن فيه معجزة وال يجـوز تغييـره أو               
المساس به، وأن اهللا تعالى قد رتب كل حرف في مكانه الدقيق وهذا يؤكد إعجاز      

  .خط القرآن

أن يرتـاب    يمكن إلنسان عاقل     اللّه، هل  وبعد كل هذه الحقائق الرقمية عن كتاب      
  من عند اللّه؟  أو يشك بأن القرآن ليس

 بسورة  والقدرات أن يأتي ولو    وصل  إليه من العلم       مهما   هل يمكن لبشر   بل
قُْل يا َأيها النَّاس ِإن كُنْـتُم ِفـي         (:  إلى هذه اآلية العظيمة     لنستمع مثل القرآن؟ 

      وندبتَع الذين دبِديِني فَال َأع ِمن الـذي        شَك اللَّه دبع ن َأ ن دوِن اللَِّه ولَِك  ِم
ِمن َأكُون تُ َأنِمر   ]. ١٠/١٠٤: يونس[)  الْمْؤِمِنينيتَوفَّاكُم وُأ

سوف نعيش اآلن ومن خالل البحث اآلتي مع إعجاز أرقام اآليات وتسلسلها في             
وسوف نختار بعض الكلمات القرآنية التي تكررت في كتاب اهللا          . كتاب اهللا تعالى  

  .عدداً من المرات وجاءت أرقام آياتها لتشكل أعداداً من مضاعفات الرقم سبعة

على أخذ الكلمة من دون مشتقاتها اللغويـة، مـع          وقد اقتصرنا في هذا البحث      
التأكيد على أن النظام الرقمي يشمل كل كلمة مع مشتقاتها وأحياناً ترتبط الكلمات 
بعضها ببعض بشكل شديد التعقيد، وحسبنا في هذا المبحث أن نرى جانباً مـن               

  .جوانب اإلعجاز الرقمي آليات القرآن العظيم
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 ٣٨٨ عبد الدائم الكحیلأسرار اإلعجاز في القرآن والسنة للمھندس ب مجاني من موقع كتا

ء كل شيء في القرآن ينضبط بدقة مذهلة على الرقم       ويجب أن نؤكد للسادة القرا    
سبعة، ولكن يجب أن ننتبه إلى معنى الكلمة أو اآلية وما تتعلق وترتبط به مـن                
كلمات أو آيات، وإلى وجود اتجاهين في قراءة األعداد القرآنية بما يتناسب مع             

  .معنى النص

وسوعة كافية للبرهان وباعتقادي أن مئات األمثلة التي قدمناها من خالل هذه الم        
  . على وجود هذه المعجزة العظيمة في كتاب اهللا تعالى
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 ٣٨٩ عبد الدائم الكحیلأسرار اإلعجاز في القرآن والسنة للمھندس ب مجاني من موقع كتا

  

  بحث التاسعمال

  إعجاز آيات القرآن
  الترتيب المحكم ألرقام اآليات

  

  

  

إن الذي يبحث عن نوع جديد من أنواع اإلعجاز القرآني يحتار من أين يبدأ 
فبحوث . رة ماء وسط البحر المحيطوكيف ينتهي، فمثلُه كمثَل من يبحث عن قط

القرآن ال تنتهي، وأنواع اإلعجاز فيه ال تنقضي، ومعجزة القرآن مستمرة إلى 
  .يوم القيامة

وفي هذا البحث سنعيش رحلة ممتعة مع نظام تكرار كلمات القرآن الكريم، 
هذا النظام يقوم أيضاً على . وسوف نرى بأن الكلمة القرآنية تتكرر بنظام محكم

  .لنقرأ فقرات هذا البحث. رقم سبعة ومضاعفاتهال

سوف نستنتج في هذا البحث أن اهللا تعالى هو الذي رتب آيات القرآن وألهم 
ولو كان ترقيم اآليات من صنع . المسلمين أن يرقموها بالشكل الذي نراه اليوم

  .بشر لم نر فيه أبداً مثل هذا النظام المحكم
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 ٣٩٠ عبد الدائم الكحیلأسرار اإلعجاز في القرآن والسنة للمھندس ب مجاني من موقع كتا

  

  مقدمة 

كثير من العبارات تكررت في :  في هذا البحثسوف نجيب عن سؤال مهم
القرآن، لماذا؟ هل جاء هذا التكرار عبثاً؟ أم أنه يخفي وراءه معجزة  تنتظر من 

ولَو َأنَّما ِفي الَْأرِض ِمن شَجرٍة َأقْلَام والْبحر (: يبحث عنها؟ لنستمع إلى هذه اآلية
: لقمان [) ما نَِفدتْ كَِلماتُ اللَِّه ِإن اللَّه عِزيز حِكيميمده ِمن بعِدِه سبعةُ َأبحٍر

٣١/٢٧.[  

القرآن الكريم هو عبارة عن كتاب أنزله اللّه تعالى للبشر جميعاً، مؤلَّف من  
  ٦٢٣٦عدد آيات القرآن .   سورة، وكل سورة عبارة عن مجموعة آيات١١٤

ت، فكل كلمة في القرآن يمكن تحديد آية، وكل آية تتألف من مجموعة من الكلما
رقم السورة ورقم اآلية، وهذا هو مبدأ البحث عن أية كلمة في : موقعها برقمين

  .القرآن

ولكن هناك عبارات تكررت في القرآن أكثر من مرة في آيات وسور مختلفة، 
إن اإلعجاز هل يوجد نظام رقمي يحكم تكرار الكلمات في القرآن؟ : والسؤال المهم

ويمكن . رقمي لكلمات القرآن الكريم يعطينا جواباً دقيقاً على مثل هذا السؤالال
إن كل كلمة في القرآن وضعت بدقة متناهية تفوق التصور البشري، وفي : القول

هذا البحث سوف نثبت بما ال يقبل الشك أن هذا القرآن هو كتاب من عند اللّه، 
  .ويستحيل اإلتيان بمثله

  مثال

 هي تذكرة لجميع البشر وهذه الحقيقة تتمثل في قول اللّه تبارك آيات القرآن
، هذه اآلية الكريمة نجدها )ِإن هِذِه تَذِْكرةٌ فَمن شَاء اتَّخَذَ ِإلَى ربِه سِبيالً(: وتعالى

  :في موضعين فقط من القرآن
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 ٣٩١ عبد الدائم الكحیلأسرار اإلعجاز في القرآن والسنة للمھندس ب مجاني من موقع كتا

  ].٧٣/١٩: المزمل [)ِبيالًِإن هِذِه تَذِْكرةٌ فَمن شَاء اتَّخَذَ ِإلَى ربِه س( ـ ١

  ].٧٦/٢٩: اإلنسان [)ِإن هِذِه تَذِْكرةٌ فَمن شَاء اتَّخَذَ ِإلَى ربِه سِبيالً( ـ ٢

لماذا تكررت هذه اآلية مرتين في القرآن؟ ولماذا : ونريد أن نسأل هذه األسئلة
؟ ولماذا كان تسلسل سورة المزمل قبل سورة ٢٩ ـ ١٩: كان رقم اآليتين

  إلنسان؟ا

في القرآن سوف نجيب على هذه األسئلة وغيرها بلغة األرقام، فتكرار هذه اآلية 
 وذلك لحكمة ٢٩ و ١٩مرتين له حكمة، وقد اختار اللّه تعالى لهذه اآلية رقمين 

فعندما . ٧أيضاً، ويمكن استنتاج جزء من هذه الحكمة باالعتماد على الرقم 
العدد من  هذا ٢٩١٩عدد جديد هو  ينتج ٢٠ ـ ١٩نصفّ أرقام اآليتين 

  : من دون باٍق٧، أي يقبل القسمة على ٧مضاعفات الرقم 

٤١٧ × ٧ = ٢٩١٩  

إن هذا النظام يتكرر مئات بل آالف المرات في القرآن وسوف نكتشف أن آيات 
هذه اآليات هو ، إن الذي نظَّم وأحصى ٧القرآن منظمة بما يتناسب مع الرقم 

  ].٣٦/١٢: يس [)ٍء أحصينَاه ِفي ِإماٍم مِبيٍنوكُلَّ شَي(: القائل

  إحصاء اللّه تعالى

 إن اللّه تعالى يعلم كل ورقة تسقط، ويعلم كل ذرة من ذرات الكون، ويعلم السر
إن اللّه أحصى كل شيٍء عدداً وأحاط بكل شيٍء علماً وأتقن كل شيٍء ... وأخفى

صة باهللا تعالى، وقد تكررت مرتين في هي كلمة خا) َأحصينَاه(إن كلمة . صنعاً
  :القرآن في اآليتين

 ِفي أحصينَاهِإنَّا نَحن نُحِيي الْموتَى ونَكْتُب ما قَدموا وآثَارهم وكُلَّ شَيٍء ( ـ ١
  ].٣٦/١٢: يس [)ِإماٍم مِبيٍن
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 ٣٩٢ عبد الدائم الكحیلأسرار اإلعجاز في القرآن والسنة للمھندس ب مجاني من موقع كتا

  ].٧٨/٢٩: النبأ [) ِكتَاباًَأحصينَاهوكُلَّ شَيٍء ( ـ ٢

هذه النتائج في جدول حسب تسلسل اآليتين في القرآن لنرى عظمة نضع 
  :اإلعجاز الرقمي في كتاب اللّه تعالى

  سورة يس           سورة النبأ

٢٩               ١٢  

، واآلن العدد الذي يمثل هاتين ٢٩ ـ ١٢نصفُّ أرقام اآليتين على التسلسل 
  : أيضا٧ً هذا العدد يقبل القسمة على ٢٩١٢: اآليتين هو

٤١٦ × ٧ = ٢٩١٢  

، وذلك ٧ رقمياً يعتمد على الرقم أرقام اآليات في  كتاب اللّه تشكل نظاماً: إذن
أي إذا قمنا بصفّ أرقام اآليات التي تكررت . حسب تسلسل وترتيب هذه اآليات

فيها كلمة معينة بجانب بعضها حسب تسلسلها فإن هذه األرقام تشكل عدداً يقبل 
  .ن دون باٍق م٧القسمة على 

  )ال تُحصوها(

  إذا كان اللّه تعالى قد أحصى كل شيء، فماذا عن اإلنسان وإحصائه؟ 

 هذه حقيقة قرآنية تُقرر ،)وِإن تَعدوا ِنعمةَ اللَِّه ال تُحصوها(: يقول اللّه تعالى
عجز البشر عن إحصاء نعمة اللّه، تكررت هذه الحقيقة في القرآن مرتين 

  : بالضبط

 ِإن اإلِنسان لَظَلُوم  تُحصوهاوآتَاكُم من كُلِّ ما سَألْتُموه وِإن تَعدواْ ِنعمتَ اللِّه الَ( ـ ١
١٤/٣٤: إبراهيم [)كَفَّار.[  

  ].١٦/١٨: النحل [) ِإن اللّه لَغَفُور رِحيم تُحصوهاوِإن تَعدواْ ِنعمةَ اللِّه الَ( ـ ٢
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 ٣٩٣ عبد الدائم الكحیلأسرار اإلعجاز في القرآن والسنة للمھندس ب مجاني من موقع كتا

  :أرقام اآليتين حسب تسلسلها في القرآن الكريملنكتب 

  سورة إبراهيم         سورة النحل

١٨                      ٣٤  

  :٧ وهو يقبل القسمة على ١٨٣٤: العدد الذي يمثل هاتين اآليتين هو

٢٦٢ × ٧ = ١٨٣٤  

من الذي وضع هذه الكلمة في هاتين اآليتين بالذات؟ ومن : وهنا نريد أن نتساءل
؟ أليس هو رب ٧لذي يعلم أن أرقام اآليتين تشكالن عدداً يقبل القسمة على ا

قُْل نَزلَه روح الْقُدِس ِمن ربك (: السماوات السبع ومنَزل القرآن؟ وهو القائل
 ].١٦/١٠٢: النحل [)ِبالْحقِّ

  نزله روح القُدس

 خاصة بجبريل عليه السالم، ألن  تكررت مرتين في القرآن وهذه الكلمة)نَزلَه(كلمة 
الرسول األعظم صلى اهللا عليه وسلم، وهذه القرآن نزل بواسطة الوحي على قلب 

 أرقام اآليتين اللتين وردت فيهما كلمة ما. الحقيقة تُخفي وراءها نظاماً رقمياً مذهالً
)لَهلنستمع؟)نز :  

 علَى قَلِْبك ِبِإذِْن اللَِّه مصدقاً ِلما بين يديِه نَزلَهقُْل من كَان عدواً ِلِجبِريَل فَِإنَّه ( ـ ١
ْؤِمِنينى ِللْمشْربو دىه٢/٩٧: البقرة [)و[.  

 روح الْقُدِس ِمن ربك ِبالْحقِّ ِليثَبتَ الَِّذين ءامنُوا وهدى وبشْرى  نَزلَهقُْل( ـ ٢
ِلِمينس١٦/١٠٢: نحلال [)ِللْم.[  

انظر إلى الدقة الفائقة لكلمات القرآن، فهذه الكلمة لم ترد في القرآن كله إال في 
هاتين اآليتين، حيث ندرك التكامل اللغوي لآليتين، ولكن ماذا عن التكامل 
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 ٣٩٤ عبد الدائم الكحیلأسرار اإلعجاز في القرآن والسنة للمھندس ب مجاني من موقع كتا

إن العدد ؟ ٧الرقمي؟ هل نظَّم اللّه أرقام هاتين اآليتين بشكل ينسجم مع الرقم 
  :٧  يقبل القسمة على ١٠٢  ٩٧تين الذي يمثل أرقام اآلي

١٤٧١ × ٧ = ١٠٢٩٧ 

وكما نرى التوافق اللغوي هذه األرقام تضيف دليالً جديداً على صدق كتاب اللّه، 
 ليثبت أن هذا القرآن ليس من صنع ٧ بين معنى اآليتين، وجاء التناسب مع الرقم

 اهللا عليه وسلم البشر بل فعالً نزلَه روح القدس على قلب الرسول الكريم صلى
 .بإذن اللّه تعالى هدى وبشرى للمؤمنين المسلمين

 إذاً لكل كلمة في القرآن خصوصيتها وكل كلمة تُستخدم من أجل هدف محدد، 
هي كلمة خاصة بجبريل عليه السالم من جهة، وهي كلمة خاصة ) نَزلَه(فكلمة 

  .بالقرآن من جهة ثانية

  في القرآن الكريم) سبعة(كلمة 

  : مرات في اآليات التالية٤ تكررت في القرآن )سبعة(ة كلم

فَِإذَا َأِمنْتُم فَمن تَمتَّع ِبالْعمرِة ِإلَى الْحج فَما استَيسر ِمن الْهدِي فَمن لَم يِجد (  ـ ١
و جاٍم ِفي الْحثَلَاثَِة َأي امٍةفَِصيعبسشَرع ِتلْك تُمعجِإذَا ر  كُني لَم نِلم ةٌ كَاِملَةٌ ذَِلك

: البقرة [)َأهلُه حاِضِري الْمسِجِد الْحراِم واتَّقُوا اللَّه واعلَموا َأن اللَّه شَِديد الِْعقَاِب
٢/١٩٦.[  

  ].١٥/٤٤: الحجر [) َأبواٍب ِلكُلِّ باٍب ِمنْهم جزء مقْسومسبعةُلَها ( ـ ٢

يقُولُون ثَلَاثَةٌ راِبعهم كَلْبهم ويقُولُون خَمسةٌ ساِدسهم كَلْبهم رجما ِبالْغَيِب س( ـ ٣
 قُولُونيةٌوعباِر سِإلَّا قَِليٌل فَلَا تُم مهلَمعا يم ِتِهمِبِعد لَمي َأعبقُْل ر مهكَلْب مثَاِمنُهو 

ِإلَّا ِمر اِفيِهمدَأح مِمنْه تَفِْت ِفيِهملَا تَسا وظَاِهر ١٨/٢٢: الكهف [)اء.[  

 َأبحٍر ما سبعةُولَو َأنَّما ِفي الَْأرِض ِمن شَجرٍة َأقْلَام والْبحر يمده ِمن بعِدِه ( ـ ٤
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 ٣٩٥ عبد الدائم الكحیلأسرار اإلعجاز في القرآن والسنة للمھندس ب مجاني من موقع كتا

ِكيمح ِزيزع اللَّه اتُ اللَِّه ِإنتْ كَِلم٣١/٢٧: لقمان [)نَِفد.[  

  :لنكتب أرقام هذه اآليات

  البقرة      الحجر      الكهف      لقمان

٢٧          ٢٢        ٤٤      ١٩٦  

: نصفّ أرقام اآليات بجانب بعضها حسب تسلسلها في القرآن فنحصل على العدد
  :٧ والذي يقبل القسمة مرتين على ٢٧٢٢٤٤١٩٦

٥٥٥٦٠٠٤ × ٧ × ٧ =  ٢٧٢٢٤٤١٩٦  

 الذي يمثل اآليات األربعة التي وردت فيها كلمة سبعة يقبل القسمة العدد: إذن
 مرتين متتاليتين، فمن الذي نظَّم مواضع هذه الكلمة بهذا التناسب المذهل ٧على 

 ؟ أليس هو اللّه تعالى؟٧مع الرقم 

  محمد صلى اهللا عليه وسلم هو رسول اللّه

لى اهللا عليه وسلم هو هل يوجد دليل رقمي على أن الرسول األعظم محمداً ص
  رسوٌل من عند اللّه لكل البشر؟ 

 ليس له ٧إن الترتيب المعجز لكلمات القرآن وانتظام آياته بما يتناسب مع الرقم 
إال تفسير واحد وهو أن هذا القرآن هو كتاب اللّه وأن محمداً صلى اهللا عليه 

  .وسلم هو رسول اللّه

اطب اللّه تعالى بها رسوله الكريم سوف نرى بعض العبارات القرآنية التي خ
صلى اهللا عليه وسلم، وكيف أن كل عبارة تكررت في القرآن بشكل غاية في 

  .الدقة واإلتقان يدلُّ على عظمة منَزل القرآن

  مبشر ونذير... الرسول
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 ٣٩٦ عبد الدائم الكحیلأسرار اإلعجاز في القرآن والسنة للمھندس ب مجاني من موقع كتا

 )يراًوما َأرسلْنَاك ِإالَّ مبشِّراً ونَِذ(: خاطب اللّه رسوله صلى اهللا عليه وسلم بقوله
  :تكرر هذا الخطاب اإللهي مرتين في القرآن في آيتين

: اإلسراء[) وِبالْحقِّ َأنزلْنَاه وِبالْحقِّ نَزَل وما َأرسلْنَاك ِإالَّ مبشِّراً ونَِذيراً(ـ١
١٧/١٠٥.[  

  ].٢٥/٥٦: الفرقان[) وما َأرسلْنَاك ِإلَّا مبشِّراً ونَِذيراً(ـ ٢

 ٥٦١٠٥ذي يمثل هاتين اآليتين حسب تسلسلهما في القرآن هو إن العدد ال
  : مرتين للتأكيد على صدق رسالة النبي صلى اهللا عليه وسلم٧يقبل القسمة على 

١١٤٥ × ٧ × ٧ = ٥٦١٠٥  

الذي وضع اآليتين في هذين الموضعين بالذات هو الذي أنزل القرآن وهو : إذن
 .اً للمؤمنين ونذيراً للكافرينالذي أرسل رسوله صلى اهللا عليه وسلم مبشر

  الخطاب يتكرر بنظام

هكذا حال رسِل اللّه عليهم السالم، استُهزئ بهم ولكن ماذا كانت النتيجة؟ لنرى 
 يخاطب تعالى رسوله )ولَقَِد استُهِزَئ ِبرسٍل ِمن قَبِلك(: إحدى عبارات القرآن

ول رسول يستهزأ به بل هناك الكريم صلى اهللا عليه وسلم مواسياً له، فهو ليس أ
هذه الحقيقة القرآنية تكررت في ثالثة . كثير من الرسل استُهزئ بهم من قبله

  :مواضع هي

 كَانُوا ِبِه  ِبرسٍل ِمن قَبِلك فَحاقَ ِبالَِّذين سِخروا ِمنْهم مااستُهِزَئولَقَِد ( ـ ١
ِزُئونتَهس٦/١٠: األنعام [)ي.[  

 ِبرسٍل ِمن قَبِلك فََأملَيتُ ِللَِّذين كَفَروا ثُم َأخَذْتُهم فَكَيفَ كَان استُهِزَئِد ولَقَ( ـ ٢
  ].١٣/٣٢: الرعد [)ِعقَاِب
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 ٣٩٧ عبد الدائم الكحیلأسرار اإلعجاز في القرآن والسنة للمھندس ب مجاني من موقع كتا

 ِبرسٍل ِمن قَبِلك فَحاقَ ِبالَِّذين سِخروا ِمنْهم ما كَانُوا ِبِه استُهِزَئولَقَِد ( ـ ٣
ِزُئونتَهس٢١/٤١: نبياءاأل [)ي.[  

يقبل  ٤١٣٢١٠: إن العدد الذي يمثل هذه اآليات الثالث حسب تسلسلها هو
  :٧القسمة على 

٥٩٠٣٠ × ٧ = ٤١٣٢١٠  

 كم مرة )أوذوا(وكلمة . إذن هؤالء الرسل استُهزئ بهم، أوذوا في سبيل اللّه
 :وردت في القرآن؟ الجواب مرتين في اآليتين

  ].٣/١٩٥: ل عمرانآ [) ِفي سِبيِليُأوذُواو( ـ ١

  ].٦/٣٤: األنعام [) حتَّى َأتَاهم نَصرنَاُأوذُواو( ـ ٢

  :٧  يقبل القسمة على ٣٤١٩٥: إن العدد الذي يمثل اآليتين هو

٤٨٨٥ × ٧ = ٣٤١٩٥  

حقيقة أخرى تحدث عنها كتاب اللّه وهي تكذيب األقوام لرسلهم، فكم مرة وردت 
 :ه الكلمة مرتين أيضاً في اآليتين في القرآن؟ وردت هذ)كُذِّبت(كلمة 

: األنعام [) رسٌل ِمن قَبِلك فَصبروا علَى ما كُذِّبوا وُأوذُواكُذِّبتْولَقَد ( ـ ١
٦/٣٤.[  

: فاطر [) رسٌل ِمن قَبِلك وِإلَى اللَِّه تُرجع اُألموركُذِّبتْوِإن يكَذِّبوك فَقَد ( ـ ٢
٣٥/٤.[  

  :٧ يقبل القسمة على ٤٣٤دد الذي يمثل هاتين اآليتين هو إن الع

٦٢ × ٧ = ٤٣٤  
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 ٣٩٨ عبد الدائم الكحیلأسرار اإلعجاز في القرآن والسنة للمھندس ب مجاني من موقع كتا

 األنعام تكررت في الفقرة السابقة أيضاً، مع ذلك ٣٤نالحظ أن اآلية : مالحظة
 :٧يبقى العددان قابلين للقسمة على 

  .٣ ٤ ١ ٩ ٥ = )أوذوا( ـ العدد الذي يمثل أرقام اآليات التي فيها كلمة ١

  .٤ ٣ ٤ = )كُذِّبت(يمثل أرقام اآليات التي فيها كلمة  ـ العدد الذي ٢

  .٧ يقبالن القسمة على ٤ ٣ ٤ والعدد ٣ ٤ ١ ٩ ٥العدد 

 )كُذِّب( هي كلمة خاصة بأقوام الرسل، فقد تكررت كلمة )كُذِّب(أيضاً كلمة 
  :مرتين في القرآن في اآليتين

 )ك جآُؤوا ِبالْبينَاِت والزبِر والِْكتَاِب الْمِنيِر رسٌل من قَبِلكُذِّبفَِإن كَذَّبوك فَقَد ( ـ ١
  .]٣/١٨٤: آل عمران[

 ) موسى فََأملَيتُ ِللْكَاِفِرين ثُم َأخَذْتُهم فَكَيفَ كَان نَِكيِركُذِّبوَأصحاب مدين و( ـ ٢
  ].٢٢/٤٤: الحج[

  :٧ يقبل القسمة على ٤ ٤   ١ ٨ ٤إن العدد الذي يمثل هاتين اآليتين هو 

٦٣١٢ × ٧ = ٤٤١٨٤  

فَقَد كُذِّب رسٌل ِمن (: لماذا قال اهللا تبارك وتعالى في اآلية األولى: ولنسأل اآلن
ِلككما في اآليتين السابقتين؟)فقد كذبت رسٌل من قبلك(ولم يقل  )قَب  

 و  مرات٣ هو كُذِّبتة لو حدث هذا الختل النظام الرقمي لتكرار الكلمتين فيصبح تكرار كلم
 تلك قابالً  مرة واحدة، ولم يعد العدد الذي يمثل هذه الكلمة أو١ = كُذِّب

 وهذا يثبت أن تغيير حرف واحد من أحرف القرآن سوف يؤدي ٧للقسمة على 
  .إلى تعطُّل النظام الرقمي لكلمات القرآن، واللّه أعلم

  ما ضّل صاحبكم وما غوى
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 ٣٩٩ عبد الدائم الكحیلأسرار اإلعجاز في القرآن والسنة للمھندس ب مجاني من موقع كتا

مرات في القرآن، فما هي مواصفات هذه اآليات الثالث  ٣) صاحبكم(ذُكرت كلمة 
  ومن )صاحبكم(لغوياً ورقمياً؟ لنرى هذه اآليات الثالث التي وردت فيها كلمة 

  تخُص هذه الكلمة؟

  ].٣٤/٤٦: سبأ[) ما ِبصاِحِبكُم ِمن ِجنٍَّة( ـ ١

  ].٥٣/٢: النجم[) ما ضلَّ صاِحبكُم وما غَوى( ـ ٢

  ].٨١/٢٢: التكوير[)  صاِحبكُم ِبمجنُوٍنوما ( ـ٣

لنرى اآلن النظام الرقمي الذي يحكم أرقام اآليات الثالث، فالعدد الذي يمثل اآليات 
  : مرتين٧الثالث يقبل القسمة على 

٤٥٤ × ٧ × ٧ = ٣١٧٨ × ٧ = ٢٢٢٤٦  

 ٣ هي كلمة خاصة بالرسول صلى اهللا عليه وسلم، تكررت )صاحبكم(كلمة : إذن
 مرتين للتأكيد على ٧ وأرقام اآليات الثالثة تشكل عدداً يقبل القسمة على اتمر

وهذا دليل رقمي على أن الرسول . أن الرسول صلى اهللا عليه وسلم على حق
ولنقرأ الفقرة التالية لنَزداد يقيناً بعظمة . ما ضل وما غوى: صلى اهللا عليه وسلم

 .إعجاز القرآن وعظمة منَزل هذا اإلعجاز

  

  رحلة النبوة

  : مرتين في القرآن في اآليتين)غوى(تكررت كلمة 

  ].٢٠/١٢١: طه [)فَغَوىوعصى ءادم ربه ( ـ ١

  ].٥٣/٢: النجم [)غَوىما ضلَّ صاِحبكُم وما ( ـ ٢
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 ٤٠٠ عبد الدائم الكحیلأسرار اإلعجاز في القرآن والسنة للمھندس ب مجاني من موقع كتا

  :٧ يقبل القسمة على ٢ ١٢١: العدد الذي يمثل هاتين اآليتين هو

٣٠٣ × ٧ = ٢١٢١  

تكررت مرتين في القرآن كله، مرة عن آدم عليه السالم أول ) ىغو(كلمة : إذن
آخر األنبياء بصيغة اإلثبات، ومرة عن الرسول الكريم صلى اهللا عليه وسلم 

، وهذا يثبت أن ٧األنبياء بصيغة النفي، وجاءت أرقام اآليتين متناسبة مع الرقم 
  .القرآن كتاب متكامل لغوياً ورقمياً وقصصياً

  تتكرر في القرآن بنظام) عصى(كلمة 

  : مرات في القرآن في اآليات٣ )عصى(تكررت كلمة 

  ].٢٠/١٢١: طه [) ءادم ربه فَغَوىعصىو( ـ ١

  ].٧٣/١٦: المزمل [) ِفرعون الرسوَلفَعصى( ـ ٢

  ].٧٩/٢١: النازعات [)عصىفَكَذّب و( ـ ٣

  :٧قبل القسمة على إن العدد الذي يمثل أرقام اآليات الثالث ي

٣٠٢٣٠٣ × ٧ = ٢١١٦١٢١  

إن الذي وضع هذه الكلمة في هذه المواضع الثالثة من القرآن هو اللّه تعالى، ألن 
فالقرآن مؤلف من عشرات اآلالف من الكلمات كلُّها . هذا العمل ليس بمقدور البشر

ها وكأننا نُظِّمت بطريقة غاية في الدقة واإلعجاز، وهذه الكلمات متشابكة مع بعض
في كتاب اللّه أمام شبكة إعجازية، وما هذا البحث القرآني إال خيط من خيوط هذه 

  .الشبكة التي ال نهاية لها
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 ٤٠١ عبد الدائم الكحیلأسرار اإلعجاز في القرآن والسنة للمھندس ب مجاني من موقع كتا

  الكلمات الثالث

من الفقرات الثالث السابقة نكتشف عالقات رقمية شديدة التعقيد في القرآن العظيم 
لقسمة على سبعة، لذلك فعلى الرغم من تداخل أرقام اآليات تبقى األعداد قابلة ل

  :نلخص نتائج هذه الفقرات

  : مرات في القرآن في اآليات٣ تكررت )صاحبكم( كلمة أوالً ـ

٢٢-٢-٤٦  

  : تكررت مرتين في القرآن في اآليتين)غوى( كلمة ثانياً ـ

٢-١٢١  

  : مرات في القرآن في اآليات٣ تكررت )عصى( كلمة ثالثاً ـ

٢١-١٦-١٢١  

جميعها تقبل : ٢ ١ ١ ٦ ١ ٢ ١، ٢ ١ ٢ ١، ٢ ٢ ٢ ٤ ٦: إن األعداد الثالثة
 ٢ على الرغم من تشابك األرقام مع بعضها، فكما نالحظ الرقم ٧القسمة على 

 دخل في تركيب العددين الثاني ١٢١دخل في تركيب العدد األول والثاني، والعدد 
  .٧والثالث ومع ذلك تبقى األعداد الثالثة قابلة للقسمة على 

ثالث كلمات، فما بالنا بآالف الكلمات القرآنية؟ كلها انتظمت عبر هذا بالنسبة ل
 إال آيات وسور القرآن وفق نظام رقمي أو بشكل أدق عدة أنظمة رقمية ال يحصيها

  .منَزل القرآن سبحانه وتعالى

  .لنتأمل اإلحكام اللغوي والعددي في المثال اآلتي

  ومن للكافر؟... من للمؤمن
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 ٤٠٢ عبد الدائم الكحیلأسرار اإلعجاز في القرآن والسنة للمھندس ب مجاني من موقع كتا

وله صلى اهللا عليه وسلم عندما تولَّى الناس من حوله؟ أمره أن ماذا أمر اللّه رس
  : هذه العبارة تكررت في القرآن مرتين في اآليتين)حسبي اللّه(: يقول

  ].٩/١٢٩: التوبة [) اللَّه ال ِإلَه ِإالَّ هوحسِبيفَِإن تَولَّوا فَقُْل ( ـ ١

  ].٣٩/٣٨: الزمر [)ُل الْمتَوكِّلُون اللَّه علَيِه يتَوكَّحسِبيقُْل ( ـ ٢

  :٧ يقبل القسمة على ٣ ٨   ١ ٢ ٩: إن العدد الذي يمثل هاتين اآليتين هو

٥٤٤٧ × ٧ = ٣٨١٢٩  

ولكن ، )قُْل حسِبي اللَّه(فقط من القرآن جاء األمر اإللهي في موضعين : إذن
 فما هو جزاؤه؟ بالمقابل نجد من يكذب بهذا القرآن ويجحد آيات اللّه تعالى

 التي تكررت بالضبط مرتين في القرآن في )حسبهم(الجواب نجده في كلمة 
 :اآليتين

 حسبهموعد اهللا الْمنَاِفِقين والْمنَاِفقَاِت والْكُفَّار نَار جهنَّم خَاِلِدين ِفيها ِهي ( ـ ١
ِقيمم ذَابع ملَهو اللّه منَهلَع٩/٦٨: التوبة[ )و.[  

ألَم تَر ِإلَى الَِّذين نُهوا عِن النَّجوى ثُم يعودون ِلما نُهوا عنْه ويتَنَاجون ( ـ ٢
 ِبِه اللَّه كيحي ا لَمِبم كويح اُؤوكِإذَا جوِل وسِت الرِصيعماِن وودالْعِبالِْإثِْم و

جهنَّم يصلَونَها فَِبْئس حسبهم فُِسِهم لَولَا يعذِّبنَا اللَّه ِبما نَقُوُل ويقُولُون ِفي َأن
ِصير٥٨/٨: المجادلة [)الْم.[  

النظام الرقمي نفسه نجده لهاتين اآليتين،حيث نجد أن العدد الذي يمثل هاتين 
  :٧ هذا العدد يقبل القسمة على ٨٦٨اآليتين هو 

١٢٤ × ٧ = ٨٦٨  

المؤمن حسبه اللّه تعالى، بينما الكافر فحسبه جهنم، ومن خالل هذا : إذن
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 ٤٠٣ عبد الدائم الكحیلأسرار اإلعجاز في القرآن والسنة للمھندس ب مجاني من موقع كتا

 وكأننا في كتاب ٧التوازن الدقيق نجد أنفسنا دائماً أمام أعداد من مضاعفات الـ 
اللّه أمام برنامج قرآني شديد الدقة واإلعجاز، كل كلمة وضعت بدقة متناهية 

 .وهذا دليل مادي علمي على صدق القرآن

 ونجد معها )اللّه( دائماً نجد معها كلمة )حسبي(ن عظمة البيان اإللهي أن كلمة م
اللّه يكفي لنتوكل عليه، بينما كلمة التوكل على اهللا تعالى، وهذا دليل على أن 

 مما يدل على أن الذي ال يتوكل على اللّه )جهنم( دائماً ترافقها كلمة )حسبهم(
  . جهنم يوم القيامة هي تكفيهفي الدنيا وال يلتجئ إليه فحسبه 

  واآلن هنالك آيات تكررت في القرآن فهل من نظام محكم؟

  اآليات تتكرر بنظام

ليست الكلمات وحدها تتكرر بنظام رقمي بل اآليات بأكملها تتكرر بالنظام الرقمي 
  .نفسه، ولنضرب مثاالً على ذلك

ياَأيها (: ين في القرآنتكرر األمر اإللهي إلى سيد البشر صلى اهللا عليه وسلم مرت
ِصيرالْم ِبْئسو نَّمهج ماهْأومو ِهملَياغْلُظْ عو نَاِفِقينالْمو اِهِد الْكُفَّارج نجد )النَِّبي 

  :هذه اآلية بكاملها في موضعين في القرآن

  .٧٣ ـ سورة التوبة اآلية رقم ١

  .٩ ـ سورة التحريم اآلية رقم ٢

 هي كلمة لم تستخدم في القرآن إالَّ لخطاب الرسول الكريم صلى )اِهدج(إذن كلمة 
 وكل من هاتين الكلمتين تكررت ،)اغلُظ(اهللا عليه وسلم، وكذلك األمر كلمة 

  .مرتين بالضبط في القرآن

  :٧ يقبل القسمة على ٩ ٧ ٣إن العدد الذي يمثل هاتين اآليتين هو 
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 ٤٠٤ عبد الدائم الكحیلأسرار اإلعجاز في القرآن والسنة للمھندس ب مجاني من موقع كتا

١٣٩ × ٧ = ٩٧٣  

 كلمات وعبارات وآيات القرآن، واألمثلة في هذا البحث وهكذا حال كثير وكثير من
العلمي القرآني هي غيض من فيض، ألننا مهما حاولنا تخيل عظمة اإلعجاز في 

 .كتاب اللّه يبقى كتاب اللّه أعظم وأكبر من أي تصور

  فَِبَأي آلَاء ربكُما تُكَذِّبان

ِ هذه ،)ِبَأي آلَاء ربكُما تُكَذِّبانفَ(: ويحضرني قول اهللا تعالى مخاطبا اإلنس والجن
  : مرة أيضاً في سورة الرحمن٣١اآلية العظيمة نجدها مكررة في القرآن 

 عندما نقوم بصفِّها فإنها تشكل عددا ٣١ والعجيب جدا أن أرقام هذه اآليات الـ 
  :  وباالتجاهين أيضا٧ًمن مضاعفات الرقم 

٥١ ٤٩ ٤٧ ٤٥ ٤٢ ٤٠ ٣٨ ٣٦ ٣٤ ٣٢ ٣٠ ٢٨ ٢٥ ٢٣ ٢١ ١٨ ١٦ ١٣ 
٧٧ ٧٥ ٧٣ ٧١ ٦٩ ٦٧ ٦٥ ٦٣ ٦١ ٥٩ ٥٧ ٥٥ ٥٣  

 )فَِبَأي آلَاء ربكُما تُكَذِّبان(هذا العدد الضخم الذي يمثل أرقام اآليات حيث وردت 
  ! وباالتجاهين٧يقبل القسمة على 

ام بل نظ،  أليست هذه النتيجة المذهلة دليالً صادقًا على أنه ال تكرار في القرآن
  محكَم ومتكامل؟

 وينتهي ١والعجيب أننا إذا قمنا بترقيم هذه اآليات ترقيماً تسلسلياً يبدأ بالرقم 
!!!  فسوف يتشكل لدينا عدد ضخم من مضاعفات السبعة وباالتجاهين٣١بالرقم 

  :وهذا العدد هو

٢١ ٢٠ ١٨١٩ ١٧ ١٦ ١٥ ١٤ ١٣ ١٢ ١١ ١٠ ٩ ٨ ٧ ٦ ٥ ٤ ٣ ٢ ١ 
٣١ ٣٠ ٢٩ ٢٨ ٢٧ ٢٦ ٢٥ ٢٤ ٢٣ ٢٢  
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 ٤٠٥ عبد الدائم الكحیلأسرار اإلعجاز في القرآن والسنة للمھندس ب مجاني من موقع كتا

من عجائب هذا العدد الذي اختاره اهللا تعالى لتكرار هذه اآلية الكريمة أنه يقبل 
وتنتهي عملية القسمة على سبعة سبع مرات، !! القسمة على سبعة باالتجاهين

  !!!وباالتجاهين أيضاً

  وسبح بحمد ربك 

وسلم من بين األوامر الكثيرة هناك أيضاً أمر إلهي للحبيب محمد صلى اهللا عليه 
بأن يسبح بحمد ربه قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، لنرى القرآن العظيم كيف 

  :صاغ هذا األمر وكيف تكرر في القرآن

 ) قَبَل طُلُوِع الشَّمِس وقَبَل غُروِبهاوسبح ِبحمِد ربكفَاصِبر علَى ما يقُولُون ( ـ ١
  ].٢٠/١٣٠: طه[

 ) ربك قَبَل طُلُوِع الشَّمِس وقَبَل الْغُروِبوسبح ِبحمِدا يقُولُون فَاصِبر علَى م( ـ ٢
  ].٥٠/٣٩: ق[

  :٧  هذا العدد يقبل القسمة على ٣٩١٣٠إن العدد الذي يمثل اآليتين هو 

٥٥٩٠ × ٧ = ٣٩١٣٠  

القرآن كله إال  لم تتكرر في) وسبح ِبحمِد ربك قَبَل طُلُوِع الشَّمِس(إن عبارة 
. مرتين كما رأينا، لم يخاطب اللّه تعالى بها أحداً إالَّ رسوله صلى اهللا عليه وسلم

إعجاز تكرار : نحن في هذا البحث أمام نوع جديد من أنواع اإلعجاز هو: إذن
الكلمات في القرآن، فكل كلمة تكررت بنظام، ولكل كلمة استخدام محدد، وال 

 . في كتاب اللّه جل جاللهوجود للصدفة أو التناقض

  ...)فاستعذ باللّه(

 مرات في القرآن، لنستمع إلى هذه اآليات ٤) فاستعذ باللّه(تكرر األمر اإللهي 
  :األربعة لنرى نظام األوامر في كتاب اللّه
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 ٤٠٦ عبد الدائم الكحیلأسرار اإلعجاز في القرآن والسنة للمھندس ب مجاني من موقع كتا

: األعراف [) ِإنَّه سِميع عِليمفَاستَِعذْ ِباللَِّهوِإما ينْزغَنَّك ِمن الشَّيطَاِن نَزغٌ ( ـ ١
٧/٢٠٠.[  

  ]. ١٦/٩٨: النحل[)  ِمن الشَّيطَاِن الرِجيِمفَاستَِعذْ ِباللَِّهفَِإذَا قَرْأتَ الْقُرءان ( ـ ٢

  ].٤٠/٥٦:غافر[)  ِإنَّه هو السِميع الْبِصيرفَاستَِعذْ ِباللَِّه( ـ ٣

 ) ِإنَّه هو السِميع الْعِليماستَِعذْ ِباللَِّهفَوِإما ينْزغَنَّك ِمن الشَّيطَاِن نَزغٌ ( ـ ٤
  ].٤١/٣٦: فصلت[

هذه اآليات األربعة هل جاءت أرقامها عبثاً؟ في كتاب اللّه ال مجال للعبث أو 
العدد الذي يمثل هذه اآليات لذلك نجد أن . الفوضى فكل شيٍء بتقدير عزيز حكيم

  :٧مة على يقبل القساألربع حسب تسلسلها في القرآن 

٥٢٢٤٢٦٠٠ × ٧ = ٣٦٥٦٩٨٢٠٠  

،  سبحانه وتعالى)اللّه( دائماً مرتبطة بلفظ الجاللة )فاستعذ(وكما نرى فإن كلمة 
  وهل يوجد إله غير اهللا نستعيذ به ونلجأ إليه؟)فاستعذ باللّه(: أي

هل يمكن للرسول األمي صلى اهللا : وهنا نتساءل بل نوجه سؤاالً ألولئك الملحدين
سلم أن يؤلف كتاباً يخاطب نفسه بأوامر ونواٍه تتكرر في القرآن بعدد عليه و

؟ هل يمكن لرجل ٧محدد بحيث تشكل أرقام اآليات أعداداً تقبل القسمة على 
يعيش قبل أربعة عشر قرناً أن يمتلك من العلم والقدرة ماال يستطيعه علماء 

  البشر في عصر الكمبيوتر واإلنترنت 

قُْل َأنْزلَه الَِّذي يعلَم السر ِفي (: يد نجده في قوله تعالىالجواب المنطقي الوح
ما (: وهو القائل]. ٢٥/٦: الفرقان [)السمواِت واَألرِض ِإنَّه كَان غَفُورا رِحيماً

، ولو قمنا باستعراض ودراسة ]٦/٣٨: األنعام [)فَرطْنَا ِفي الِْكتَاِب ِمن شَيٍء
  .ارات القرآن لتطلب هذا العمل منا عدداً ال يحصى من األبحاثجميع كلمات وعب

http://www.kaheel7.com


 www.kaheel7.com   -------------- ------- -------- ------- --- ----------- ------- - موسوعة اإلعجاز الرقمي 

 ٤٠٧ عبد الدائم الكحیلأسرار اإلعجاز في القرآن والسنة للمھندس ب مجاني من موقع كتا

  ماذا عن المسيح عليه السالم؟

من دون تعليق نثبت هذه النتيجة الرقمية لحقيقة ال شك فيها والتي يؤكد اهللا فيها 
  :أنه إله واحد

يم وقَاَل الْمِسيح يا بِني لَقَد كَفَر الَِّذين قَالُواْ ِإن اللّه هو الْمِسيح ابن مر( ـ ١
ِإسراِئيَل اعبدواْ اللّه ربي وربكُم ِإنَّه من يشِْرك ِباللِّه فَقَد حرم اللّه علَيِه الْجنَّةَ 

  .]٥/١٧: المائدة [)ومْأواه النَّار وما ِللظَّاِلِمين ِمن َأنصاٍر

ين قَالُواْ ِإن اللّه ثَاِلثُ ثَالَثٍَة وما ِمن ِإلَـٍه ِإالَّ ِإلَـه واِحد وِإن لَّم لَّقَد كَفَر الَِّذ( ـ ٢
َأِليم ذَابع مواْ ِمنْهكَفَر الَِّذين نسملَي قُولُونا يمواْ عنتَه٥/٧٢: المائدة [)ي[.  

وفي آيتين نحن أمام حقيقة تكررت في القرآن كله مرتين بالضبط : إذن
 ، والعدد ٧٢-١٧: محددتين، نكتب أرقام اآليتين حسب تسلسلهما في القرآن

  .٧ يقبل القسمة على ٧٢١٧الذي يمثل هاتين اآليتين 

١٠٣١ × ٧ = ٧٢١٧  

 آية ٥٦ يوجد ٧٢ وحتى نهاية اآلية ١٧وتجدر اإلشارة إلى أنه من بداية اآلية 
  ة؟، هل جاءت هذه النتائج مصادف٨ × ٧: بالضبط أي

  رسالة اللّه إلى البشر

القرآن العظيم هو رسالة اللّه تعالى إلى جميع البشر بال استثناء، وهذا البحث 
يضيف دليالً مادياً جديداً على صدق هذه الرسالة ودقتها وأنها وصلتنا كما أرادها 

 سنة دون ١٤٠٠ومن غير الممكن ألي كتاب في العالم أن يصمد . اللّه تعالى
أو تحريف لوال عناية وحفظ اللّه تعالى له، ولو تغير موضع كلمة أدنى تغيير 

  . واحدة في القرآن الختل النظام الرقمي لكلمات القرآن بشكل كامل

وما َأنْتُم ِبمعِجِزين ِفي (: لذلك تحدى اللّه البشر جميعاً بأنهم لن يعجزوه فقال لهم
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 ٤٠٨ عبد الدائم الكحیلأسرار اإلعجاز في القرآن والسنة للمھندس ب مجاني من موقع كتا

هذه الحقيقة في  القرآن؟ لنقرأ كم مرة تكررت ] ٢٩/٢٢: العنكبوت [)اَألرِض
  .٧الفقرة التالية، لنرى كيف نظَّم اللّه آيات كتابه بما ينسجم مع الرقم 

  التحدي اإللهي 

 ،)وما َأنْتُم ِبمعِجِزين ِفي اَألرِض(: آيتان في كتاب اللّه بدأت كل منهما بالعبارة
  :يتينيتحدى اهللا تعالى البشر بأنهم لم يكونوا معجزين في اآل

وما َأنتُم ِبمعِجِزين ِفي الَْأرِض ولَا ِفي السماء وما لَكُم من دوِن اللَِّه ِمن ( ـ ١
  ].٢٩/٢٢: العنكبوت [)وِلي ولَا نَِصيٍر

وما َأنتُم ِبمعِجِزين ِفي الَْأرِض وما لَكُم من دوِن اللَِّه ِمن وِلي ولَا ( ـ ٢
  ].٤٢/٣١: شورىال [)نَِصيٍر

 من ٧ أي يقبل القسمة على ٧إن أرقام اآليتين تشكالن عدداً من مضاعفات الـ 
  :دون باٍق

٤٤٦ × ٧ = ٣١٢٢  

هل يمكن لمخلوق أن يعجز الخالق تعالى؟ لنتدبر مزيداً من العبارات القرآنية : إذن
 حياته ليزداد إيماننا وثقتنا بأن أهم عمل يمكن أن يقوم به اإلنسان هو أن يفني

 . وعمره  ودنياه في دراسة الكتاب األعظم ـ القرآن

  ال يكشف الضر إال اهللا

في هذه الفقرة نعرض عبارة أخرى تكررت مرتين بالضبط في القرآن الكريم 
 ما هي أرقام اآليتين اللتين ).وِإن يمسسك اللَّه ِبضر فَال كَاِشفَ لَه ِإالَّ هو(: وهي

  :ه العبارة؟ لنقرأوردت فيهما هذ

اللَّه ِبضر فَال كَاِشفَ لَه ِإالَّ هو وِإن يمسسك ِبخَيٍر فَهو علَى يمسسك وِإن ( ـ ١
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 ٤٠٩ عبد الدائم الكحیلأسرار اإلعجاز في القرآن والسنة للمھندس ب مجاني من موقع كتا

ٍء قَِدير٦/١٧: األنعام [)كُلِّ شَي.[  

ٍر فَلَا راد  اللَّه ِبضر فَال كَاِشفَ لَه ِإالَّ هو وِإن يِردك ِبخَييمسسكوِإن ( ـ ٢
  ].١٠/١٠٧: يونس [)ِلفَضِلِه

  :٧إن العدد الذي يمثل هاتين اآليتين يقبل القسمة على 

١٥٣١ × ٧ = ١٠٧١٧  

 إذن فمن يكشف الضر؟ أليس هو اللّه تعالى؟

  أمة واحدة

  :هذه العبارة تكررت أيضاً مرتين في القرآن في اآليتين

  .]٢١/٩٢: األنبياء [)اِحدةً وَأنَا ربكُم فَاعبدوِنِإن هِذِه ُأمتُكُم ُأمةً و( ـ ١

  .]٢٣/٥٢: المؤمنون [)وِإن هِذِه ُأمتُكُم ُأمةً واِحدةً وَأنَا ربكُم فَاتَّقُوِن( ـ ٢

إن التوافق اللغوي والرقمي يدل على أن الذي أنزل اآلية األولى هو نفسه الذي 
نفسه الذي وضع كل آية منهما في الموضع الدقيق أنزل اآلية الثانية، وهو 

  :لنر ذلك. بحيث يتحقق النظام الرقمي

  :٧إن العدد الذي يمثل اآليتين يقبل القسمة على 

١٠٨ × ٧ × ٧ = ٧٥٦ × ٧ = ٥٢٩٢  

بينما اآلية الثانية تحدثت )  فَاعبدوِن(وكما نرى اآلية األولى تحدثت عن العبادة 
 والتقوى تأتي بعد العبادة لذلك جاء تسلسل اآليتين موافقاً ،)وِن فَاتَّقُ(عن التقوى 
  .لهذا الترتيب
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 ٤١٠ عبد الدائم الكحیلأسرار اإلعجاز في القرآن والسنة للمھندس ب مجاني من موقع كتا

  قول المشركين

هل اهللا تعالى بحاجة إلى أن يتخذ ولداً؟ أليس هو خالق كل شيء؟ لنرى القرآن 
هل دعواهم صحيحة؟ حتى ... كيف يخبرنا بقول هؤالء الذين يدعون هللا ولداً

نظام رقمي، وهذا يدل على بطالن قولهم، لنقرأ قول المشركين في القرآن له 
  :هاتين اآليتين

  ].١٩/٨٨: مريم[) وقَالُوا اتَّخَذَ الرحمن ولَداً( ـ ١

  ].٢١/٢٦: األنبياء[) وقَالُوا اتَّخَذَ الرحمن ولَدا سبحانَه بْل ِعباد مكْرمون( ـ ٢

  :٧ يقبل القسمة على ٢ ٦   ٨ ٨إن العدد الذي يمثل اآليتين هو 

٣٨٤ × ٧ = ٢٦٨٨  

؟ لنرى كيف ولكن هل قولهم هذا صحيح؟ هل اتخذ اللّه ولداً؟ هل كان له صاحبة
 :ينفي اللّه تعالى هذه الصفة عن نفسه 

  لم يتخذ صاحبة وال ولداً... اللّه

  : تكررت مرتين في القرآن في آيتين)صاحبة(كلمة 

: األنعام[) صاِحبةٌرِض َأنَّى يكُون لَه ولَد ولَم تَكُن لَه بِديع السمواِت والَْأ( ـ ١
٦/١٠١.[  

  ].٧٢/٣: الجن [) وال ولَداصاِحبةًوَأنَّه تَعالَى جد ربنَا ما اتَّخَذَ ( ـ ٢

البالغة ولكن وراء هذه . إذن كلتا اآليتين تنفي أن يكون للّه ولد أو صاحبة
، هل يوجد لألرقام وحدانية اللّه تعالى: بير عن حقيقة ال شك فيهاالفائقة في التع

  :٧إن العدد الذي يمثل أرقام اآليتين يقبل القسمة على لغة تصدق هذه الكلمات؟ 
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 ٤١١ عبد الدائم الكحیلأسرار اإلعجاز في القرآن والسنة للمھندس ب مجاني من موقع كتا

٤٤٣ × ٧ = ٣١٠١  

قول المشركين وهو باطل يتكرر في القرآن بنظام رقمي، كذلك ينفي اللّه : إذن
قرآن بنظام رقمي، أال يكفي هذا دليالً على عن نفسه قولهم ويتكرر النفي في ال

 وحدانية اللّه تعالى؟

)ونمعتَز (  

ولكن بعد أن نزه اللّه نفسه عن أن يكون له ولد أو صاحبة، ماذا سيقول لهؤالء 
  المشركين يوم القيامة؟

 الخاصة بالمشركين، فقد خاطب اللّه بها المشركين )تَزعمون(لنتأمل هذه الكلمة 
  :مرات في القرآن، لنرى هذه اآليات األربعة ٤

  ].٦/٢٢: األنعام [)تَزعمونثُم نَقُوُل ِللَِّذين َأشْركُوا َأين شُركَاُؤكُم الَِّذين كُنْتُم ( ـ ١

  .]٦/٩٤: األنعام [)تَزعمونلَقَد تَقَطَّع بينَكُم وضلَّ عنْكُم ما كُنْتُم ( ـ ٢

: القصص [)تَزعمونم ينَاِديِهم فَيقُوُل َأين شُركَاِئي الَِّذين كُنْتُم ويو( ـ ٣
٢٨/٦٢.[  

: القصص [)تَزعمونويوم ينَاِديِهم فَيقُوُل َأين شُركَاِئي الَِّذين كُنْتُم ( ـ ٤
٢٨/٧٤.[  

 يمثل هذه اآليات إن العدد الذي: ولنرى اآلن النظام الرقمي لهذه اآليات األربعة
  :٧ يقبل القسمة على ٧٤-٦٢-٩٤-٢٢: األربع

١٠٦٦١٣٤٦ × ٧ = ٧٤٦٢٩٤٢٢  

 تكرار معجز
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 ٤١٢ عبد الدائم الكحیلأسرار اإلعجاز في القرآن والسنة للمھندس ب مجاني من موقع كتا

 مرات في القرآن كله، ٤ تكررت )تَزعمون(في الفقرة السابقة الحظنا أن كلمة 
مرتين في سورة األنعام، ومرتين في سورة القصص، فهل يوجد نظام رقمي لكل 

  :لغة األرقامسورة على حدة؟ لنجيب ب

  والعدد ٩٤ ـ ٢٢:  تكررت مرتين في سورة األنعام في اآليتين)تَزعمون( ـ ١
  :٧ يقبل القسمة على ٩ ٤ ٢ ٢الذي يمثل هاتين اآليتين هو 

١٣٤٦ × ٧ = ٩٤٢٢  

 إن  ٧٤ ـ ٦٢:  تكررت مرتين في سورة القصص في اآليتين)تَزعمون( ـ ٢
 :٧ يقبل القسمة على ٧ ٤ ٦ ٢: العدد الذي يمثل اآليتين هو

١٠٦٦ × ٧ = ٧٤٦٢  

 ..وهذا يؤكد أن النظام الرقمي موجود داخل السورة الواحدة

إذن لكل سورة نظام رقمي، وهكذا حال مئات ومئات من الكلمات القرآنية 
انتظمت عبر آيات وسور القرآن بطريقة مذهلة ووفق نظام متقن كله بتقدير من 

قمي المعجز له لغته الخاصة، فانتظام األرقام بهذا العزيز الحكيم، والنظام الر
  .الشكل الدقيق يدل على وجود منظم لها

  وبعد كل هذه األدلة يأتي من ينكر ويجحد بآيات اللّه، فماذا عن شخص كهذا؟

  الذين يجحدون بآيات اهللا

ينكرون نأتي اآلن إلى لغة الكلمات واألرقام لنتعرف على صفات أولئك الذين 
في  )وما يجحد ِبآياِتنَا(: دون آيات اللّه وقرآنه، من هم؟ تكررت عبارةويجح

  : مرات في اآليات٣القرآن 

وكَذَِلك َأنزلْنَا ِإلَيك الِْكتَاب فَالَِّذين آتَينَاهم الِْكتَاب يْؤِمنُون ِبِه وِمن هُؤلَاء من ( ـ ١
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 ٤١٣ عبد الدائم الكحیلأسرار اإلعجاز في القرآن والسنة للمھندس ب مجاني من موقع كتا

  ].٢٩/٤٧: العنكبوت[)  ِإلَّا الْكَاِفرونِتنَاوما يجحد ِبآيايْؤِمن ِبِه 

 ِإلَّا وما يجحد ِبآياِتنَابْل هو آياتٌ بينَاتٌ ِفي صدوِر الَِّذين ُأوتُوا الِْعلْم ( ـ ٢
ون٢٩/٤٩: العنكبوت[) الظَّاِلم.[  

ن لَه الدين فَلَما نَجاهم ِإلَى الْبر وِإذَا غَِشيهم موج كَالظُّلَِل دعوا اللَّه مخِْلِصي( ـ ٣
 قْتَِصدم ماِتنَافَِمنْهِبآي دحجا يم٣١/٣٢: لقمان[)  ِإلَّا كُلُّ خَتَّاٍر كَفُوٍرو.[  

  :٧العدد الذي يمثل هذه اآليات الثالث يقبل القسمة على 

٤٦٤٢١ × ٧ = ٣٢٤٩٤٧  

 النظام داخل السورة

نتعرف على  رأينا صفات من يجحد بآيات اللّه، في هذه الفقرة في الفقرة السابقة
 تكررت هذه العبارة ثالث . صفات أيضا٣ً إنها )ومن لَّم يحكُم ِبما َأنزَل اللّه(صفات 

  :مرات في القرآن في اآليات

ون الَِّذين َأسلَمواْ ِللَِّذين هادواْ ِإنَّا َأنزلْنَا التَّوراةَ ِفيها هدى ونُور يحكُم ِبها النَِّبي( ـ ١
والرباِنيون واَألحبار ِبما استُحِفظُواْ ِمن ِكتَاِب اللِّه وكَانُواْ علَيِه شُهداء فَالَ تَخْشَواْ 

 فَُأولَـِئك هم ا َأنزَل اللّهومن لَّم يحكُم ِبمالنَّاس واخْشَوِن والَ تَشْتَرواْ ِبآياِتي ثَمناً قَِليالً 
ون٥/٤٤: المائدة [)الْكَاِفر.[  

وكَتَبنَا علَيِهم ِفيها َأن النَّفْس ِبالنَّفِْس والْعين ِبالْعيِن واَألنفَ ِباَألنِف واُألذُن ( ـ ٢
ومن لَّم يحكُم  ِبِه فَهو كَفَّارةٌ لَّه ِباُألذُِن والسن ِبالسن والْجروح ِقصاص فَمن تَصدقَ

  ].٥/٤٥: المائدة [) فَُأولَـِئك هم الظَّاِلموناللّه ِبما أنزَل

 فَُأولَـِئك هم ومن لَّم يحكُم ِبما َأنزَل اللّهولْيحكُم َأهُل اِإلنِجيِل ِبما َأنزَل اللّه ِفيِه ( ـ ٣
٥/٤٧: المائدة [)الْفَاِسقُون.[  
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 ٤١٤ عبد الدائم الكحیلأسرار اإلعجاز في القرآن والسنة للمھندس ب مجاني من موقع كتا

  :٧  يقبل القسمة على٤٧ ٤٥ ٤٤: إن العدد الذي يمثل هذه اآليات الثالث هو

٦٧٧٩٢ × ٧ = ٤٧٤٥٤٤  

، وكما نرى فاآليات وردت في سورة المائدة ولم ترد في أية سورة أخرى
ى عبِدنَا وِإن كُنْتُم ِفي ريٍب ِمما نَزلْنَا علَ(: ويحضرني في هذا المقام قوله تعالى

اِدِقينص كُنْتُم وِن اللَِّه ِإند ِمن كُماءدوا شُهعادِمثِْلِه و ٍة ِمنورالبقرة[) فَْأتُوا ِبس :
٢/٢٣.[ 

  مِن اهتَدى فَِإنَّما يهتَِدي ِلنَفِْسِه 

 العبارة في   تكررت هذه)مِن اهتَدى فَِإنَّما يهتَِدي ِلنَفِْسِه(وهذه حقيقة ال شك فيها 
نجدها قد تكررت في اآليات ) يهتدي( مرات، فلو بحثنا عن تكرار كلمة ٣القرآن 

  :التالية

 ِلنَفِْسِه يهتَِديقُْل يا َأيها النَّاس قَد جاءكُم الْحقُّ ِمن ربكُم فَمِن اهتَدى فَِإنَّما ( ـ ١
ما وهلَيِضلُّ عا يلَّ فَِإنَّمن ضمِكيٍلوكُم ِبولَي١٠/١٠٨: يونس[ )ا َأنَاْ ع.[  

 ِلنَفِْسِه ومن ضلَّ فَِإنَّما يِضلُّ علَيها والَ تَِزر واِزرةٌ يهتَديمِن اهتَدى فَِإنَّما ( ـ ٢
  ].١٧/١٥: اإلسراء[) ِوزر ُأخْرى وما كُنَّا معذِِّبين حتَّى نَبعثَ رسوالً

 ِلنَفِْسِه ومن ضلَّ فَقُْل ِإنَّما َأنَا ِمن  يهتَِدين َأتْلُو الْقُرآن فَمِن اهتَدى فَِإنَّماوَأ(ـ  ٣
نِذِرين٢٧/٩٢: النمل [)الْم.[  

 ٧ عدد مكون من ٩٢١٥١٠٨: إن العدد الذي يمثل هذه اآليات الثالث هو
  :٧مراتب، هذا العدد يقبل القسمة على 

١٣١٦٤٤٤ × ٧ = ٩٢١٥١٠٨  

 هي عملية دقيقة وحساسة، ولو تغير ترتيب سورة من ٧إن عملية القسمة على 
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 ٤١٥ عبد الدائم الكحیلأسرار اإلعجاز في القرآن والسنة للمھندس ب مجاني من موقع كتا

، فمن ٧هذه السور الثالثة لم يعد العدد الممثل لآليات الثالثة قابالً للقسمة على 
 الذي رتَّب آيات القرآن بهذا الشكل؟

ين  وال ننسى أننا نتعامل مع أعداد ضخمة من مرتبة الماليين بل آالف المالي
  .وأكثر

  الَ تَِزر واِزرةٌ 

، هذه كل إنسان يحاسب عن نفسه يوم القيامة، وال تَحمل نفس ِوزر نَفٍْس أخرى
 مرات، لنرى اآليات الخمسة هذه وكيف ٥الحقيقة القرآنية تكررت في القرآن 

  :وضعها اللّه بين آيات كتابه

ب كُلِّ شَيٍء والَ تَكِْسب كُلُّ نَفٍْس ِإالَّ علَيها والَ قُْل َأغَير اللِّه َأبِغي رباً وهو ر( ـ ١
ةٌ تَِزراِزرو ِفيِه تَخْتَِلفُون ا كُنتُمُئكُم ِبمنَبفَي كُمِجعركُم مبِإلَى ر ى ثُمُأخْر راألنعام [)ِوز :

٦/١٦٤.[  

 واِزرةٌ من ضلَّ فَِإنَّما يِضلُّ علَيها والَ تَِزرمِن اهتَدى فَِإنَّما يهتَدي ِلنَفِْسِه و( ـ ٢
  ].١٧/١٥: اإلسراء [)ِوزر ُأخْرى وما كُنَّا معذِِّبين حتَّى نَبعثَ رسوالً

ِوزر ُأخْرى وِإن تَدع مثْقَلَةٌ ِإلَى ِحمِلها لَا يحمْل ِمنْه شَيء  واِزرةٌ وال تَِزر( ـ ٣
ولَو كَان ذَا قُربى ِإنَّما تُنِذر الَِّذين يخْشَون ربهم ِبالغَيِب وَأقَاموا الصلَاةَ ومن تَزكَّى 

ِصيرِإلَى اللَِّه الْمكَّى ِلنَفِْسِه وتَزا ي٣٥/١٨: فاطر [)فَِإنَّم.[  

يرضى ِلِعباِدِه الْكُفْر وِإن تَشْكُروا يرضه لَكُم ِإن تَكْفُروا فَِإن اللَّه غَِني عنكُم ولَا ( ـ ٤
 لَا تَِزرةٌواِزرو ِليمع ِإنَّه لُونمتَع ا كُنتُمُئكُم ِبمنَبفَي كُمِجعركُم مبِإلَى ر ى ثُمُأخْر رِوز 

  .]٣٩/٧: الزمر [)ِبذَاِت الصدوِر

  ].٥٣/٣٨: النجم [) ِوزر ُأخْرىواِزرةٌَأالَّ تَِزر ( ـ ٥

 مرتين وذلك للتأكيد على ٧يقبل القسمة على العدد الذي يمثل هذه اآليات الخمسة 
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 ٤١٦ عبد الدائم الكحیلأسرار اإلعجاز في القرآن والسنة للمھندس ب مجاني من موقع كتا

  :هذه الحقيقة

٧٩٠١٦٦٣٦ × ٧ × ٧ =  ٣٨٧١٨١٥١٦٤  

 : من سورة اإلسراء تتكرر هنا أيضاً إذن١٥اآلية 

: هو) تَدي ِلنَفِْسِهمِن اهتَدى فَِإنَّما يه(:  ـ العدد الذي يمثل تكرار١
  .٧، يقبل القسمة على ٩٢١٥١٠٨

  :هو) الَ تَِزر واِزرةٌ ِوزر ُأخْرى(:  ـ العدد الذي يمثل تكرار٢

  . أيضا٧ً، يقبل القسمة على ٣٨٧١٨١٥١٦٤ 

 في كال العددين ومع ذلك ال تختل قابلية القسمة على ١٥انظر إلى تداخل العدد 
  .سبعة

  إلى اللّه... المرجع

  : مرة في اآليات التالية١١ تكررت في القرآن )مرِجعكُم(لمة ك

ِإذْ قَاَل اللّه يا ِعيسى ِإنِّي متَوفِّيك وراِفعك ِإلَي ومطَهرك ِمن الَِّذين كَفَرواْ (ـ  ١
امِم الِْقيوواْ ِإلَى يكَفَر قَ الَِّذينفَو وكعاتَّب اِعُل الَِّذينجو ِإلَي ِة ثُمكُمِجعرم كُمفََأح 

ِفيِه تَخْتَِلفُون ا كُنتُمِفيم نَكُمي٣/٥٥: آل عمران [)ب.[  

وَأنزلْنَا ِإلَيك الِْكتَاب ِبالْحقِّ مصدقاً لِّما بين يديِه ِمن الِْكتَاِب ومهيِمناً علَيِه ( ـ ٢
زَل اللّه والَ تَتَِّبع َأهواءهم عما جاءك ِمن الْحقِّ ِلكُلٍّ جعلْنَا ِمنكُم فَاحكُم بينَهم ِبما َأن

ِشرعةً وِمنْهاجاً ولَو شَاء اللّه لَجعلَكُم ُأمةً واِحدةً ولَـِكن لِّيبلُوكُم ِفي ما آتَاكُم 
: المائدة [) جِميعاً فَينَبُئكُم ِبما كُنتُم ِفيِه تَخْتَِلفُونمرِجعكُمفَاستَِبقُوا الخَيراِت ِإلَى اهللا 

٥/٤٨.[  

يا َأيها الَِّذين آمنُواْ علَيكُم َأنفُسكُم الَ يضركُم من ضلَّ ِإذَا اهتَديتُم ِإلَى اللِّه ( ـ ٣
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 ٤١٧ عبد الدائم الكحیلأسرار اإلعجاز في القرآن والسنة للمھندس ب مجاني من موقع كتا

كُمِجعرلُممتَع ا كُنتُمُئكُم ِبمنَبِميعاً فَيج ٥/١٠٥: المائدة [)ون.[  

وهو الَِّذي يتَوفَّاكُم ِباللَّيِل ويعلَم ما جرحتُم ِبالنَّهاِر ثُم يبعثُكُم ِفيِه ِليقْضى ( ـ ٤
  ].٦/٦٠: األنعام [) ثُم ينَبُئكُم ِبما كُنتُم تَعملُونمرِجعكُمَأجٌل مسمى ثُم ِإلَيِه 

ْل َأغَير اللِّه َأبِغي رباً وهو رب كُلِّ شَيٍء والَ تَكِْسب كُلُّ نَفٍْس ِإالَّ علَيها قُ( ـ ٥
 ) فَينَبُئكُم ِبما كُنتُم ِفيِه تَخْتَِلفُونمرِجعكُموالَ تَِزر واِزرةٌ ِوزر ُأخْرى ثُم ِإلَى ربكُم 

  ].٦/١٦٤: األنعام[

 جِميعاً وعد اللِّه حقّاً ِإنَّه يبدُأ الْخَلْقَ ثُم يِعيده ِليجِزي الَِّذين مرِجعكُميِه ِإلَ( ـ ٦
 َأِليم ذَابعِميٍم وح نم ابشَر مواْ لَهكَفَر الَِّذينِط واِت ِبالِْقساِلحِملُواْ الصعنُواْ وآم

ونكْفُرا كَانُواْ ي١٠/٤: يونس[ )ِبم.[  

فَلَما َأنجاهم ِإذَا هم يبغُون ِفي اَألرِض ِبغَيِر الْحقِّ يا َأيها النَّاس ِإنَّما بغْيكُم ( ـ ٧
: يونس [) فَنُنَبُئكُم ِبما كُنتُم تَعملُونمرِجعكُمعلَى َأنفُِسكُم متَاع الْحياِة الدنْيا ثُم ِإلَينَا 

١٠/٢٣.[  

  ].١١/٤: هود [) وهو علَى كُلِّ شَيٍء قَِديرمرِجعكُمِإلَى اللَِّه ( ـ ٨

ووصينَا الِْإنسان ِبواِلديِه حسناً وِإن جاهداك ِلتُشِْرك ِبي ما لَيس لَك ِبِه ِعلْم ( ـ ٩
 ا ِإلَيمهفَلَا تُِطعكُمِجعرُئكُم مفَُأنَب لُونمتَع ا كُنتُم٢٩/٨: العنكبوت [)ِبم.[  

وِإن جاهداك على َأن تُشِْرك ِبي ما لَيس لَك ِبِه ِعلْم فَلَا تُِطعهما وصاِحبهما ( ـ ١٠
 ِإلَي ثُم ِإلَي َأنَاب نِبيَل مس اتَِّبعوفاً ورعا منْيِفي الدكُمِجعرُئكُمفَُأنَب  ا كُنتُمم ِبم

لُونم٣١/١٥: لقمان [)تَع[.  

ِإن تَكْفُروا فَِإن اللَّه غَِني عنكُم ولَا يرضى ِلِعباِدِه الْكُفْر وِإن تَشْكُروا يرضه ( ـ ١١
ِبما كُنتُم تَعملُون ِإنَّه  فَينَبُئكُم مرِجعكُملَكُم ولَا تَِزر واِزرةٌ ِوزر ُأخْرى ثُم ِإلَى ربكُم 

  .]٣٩/٧: الزمر [)عِليم ِبذَاِت الصدوِر
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 ٤١٨ عبد الدائم الكحیلأسرار اإلعجاز في القرآن والسنة للمھندس ب مجاني من موقع كتا

 تتضمن المعنى نفسه وهو المرجع إلى اللّه تعالى، وهذا يدل ١١إذن اآليات الـ 
إن العدد الذي يمثل هذه اآليات الـ على وحدانية اللّه، اآلن ننتقل إلى لغة األرقام، 

يقبل القسمة على سبعة وهو لّه  حسب تسلسلها في كتاب ال١١
  :  هذا العدد يساوي٧١٥٨٤٢٣٤١٦٤٦٠١٠٥٤٨٥٥

 =١٠٢٢٦٣١٩١٦٦٣٧١٥٧٩٢٦٥ × ٧  

 خاطب اللّه تعالى بها البشر جميعاً مؤمنين وكافرين واآليات )مرِجعكُم(إذن كلمة 
أيها :  التي وردت فيها هذه الكلمة تتضمن المعنى اللغوي نفسه وهو١١الـ 

عكم ومصيركم إلى اللّه تعالى ومهما حاولتم فلن تجدوا أمامكم إال الناس إن مرج
 .اللّه تعالى

فهل خطَّط الرسول الكريم محمد صلى اهللا عليه وسلم لكتاب هو القرآن، وقال 
إنني سأكتب هذه الكلمة وأضعها تحت أرقام محددة بحيث تشكل أرقام اآليات 

  ؟ ٧مجتمعة عدداً ضخماً يقبل القسمة على 

كانت اآليات أساساً غير مرقَّمة عند نزول القرآن، وكما نعلم فقد استمر نزول إذا 
 سنة، ثم إن علم الرياضيات واإلحصاء لم يكن موجوداً وقتها فمن ٢٣القرآن 

إلى اللّه مرجعكم (: الذي رتب كلمات القرآن بهذا الشكل المعجز؟ أليس هو القائل
  .)جميعاً

 ٧ األنعام واآلية ١٦٤نظر كيف دخلت اآلية  راجع الفقرة السابقة وا:مالحظة
 وفي الوقت نفسه )واِزرةٌ ِوزر ُأخْرىال تَِزر (الزمر في تركيب العدد الذي يمثل 

 لكلمة ١١ في تركيب العدد الذي يمثل اآليات الـ ٧ و ١٦٤دخل هذين العددين 
  .٧ وتبقى هذه األعداد الضخمة قابلة للقسمة على ).مرجعكم(

  لى اللّهمرجعهم إ

 مرات، ٥ في القرآن لنجد أنها تكررت )مرِجعهم(في هذه الفقرة سندرس كلمة 
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 ٤١٩ عبد الدائم الكحیلأسرار اإلعجاز في القرآن والسنة للمھندس ب مجاني من موقع كتا

  :لنقرأ هذه اآليات

والَ تَسبواْ الَِّذين يدعون ِمن دوِن اللِّه فَيسبواْ اللّه عدواً ِبغَيِر ِعلٍْم كَذَِلك زينَّا ( ـ ١
 ثُم ملَهمٍة عِهم ِلكُلِّ ُأمبِإلَى رمهِجعرملُونمعا كَانُواْ يم ِبمُئهنَب٦/١٠٨: األنعام [) فَي.[  

 ثُم اللّه شَِهيد علَى مرِجعهموِإما نُِرينَّك بعض الَِّذي نَِعدهم َأو نَتَوفَّينَّك فَِإلَينَا ( ـ ٢
لُونفْعا ي١٠/٤٦: يونس [)م.[  

 ثُم نُِذيقُهم الْعذَاب الشَِّديد ِبما كَانُواْ مرِجعهماع ِفي الدنْيا ثُم ِإلَينَا متَ( ـ ٣
ونكْفُر١٠/٧٠: يونس [)ي.[  

 فَنُنَبُئهم ِبما عِملُوا ِإن اللَّه عِليم مرِجعهمومن كَفَر فَلَا يحزنك كُفْره ِإلَينَا ( ـ ٤
  ].٣١/٢٣: لقمان [) الصدورِبذَاِت

  ].٣٧/٦٨: الصافات [) ِإللَى الْجِحيِممرِجعهمثُم ِإن ( ـ ٥

 العدد أيضاً نحن أمام آيات تتضمن المعنى نفسه، وهذا منتهى اإلعجاز، إن
  :٧الذي يمثل هذه اآليات الخمسة يقبل القسمة على 

٩٧٤٨١٤٩٤٤٤ × ٧ = ٦٨٢٣٧٠٤٦١٠٨  

إذاً هذه الكلمة خاصة !  لم تُستخدم إال مع الكفار)رِجعهمم(وكما نرى كلمة 
كلمة خاصة بالمؤمن وبالكافر بالبشر جميعاً، ) مرِجعكُم(بالكافر، بينما كلمة 

  :وهكذا نجد لتكرار كل كلمة من كلمات القرآن نظامين

 لكل كلمة في القرآن ميزات واستخدامات محددة وتعبر عن : ـ نظام لغوي١
  .ض محددة، وكأننا أمام برنامج لغوي لكلمات القرآنأغرا

 تكرار أي كلمة في القرآن يحكمه نظام رقمي ألرقام اآليات : ـ نظام رقمي٢
التي تكررت فيها هذه الكلمة، وكأننا أمام برنامج رقمي متكامل لتكرار الكلمات 
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 ٤٢٠ عبد الدائم الكحیلأسرار اإلعجاز في القرآن والسنة للمھندس ب مجاني من موقع كتا

  .في القرآن

 فَال ُأقِْسم...  

ه سبحانه وتعالى على صدقها، فهل تأتي القرآن مليء بالحقائق التي أقسم اللّ
 وهذه  مرات،٨في  القرآن ) ُأقِْسم(لتصدق قَسم اللّه تعالى؟ تكررت كلمة األرقام 

 ولكن كيف توزعت هذه الكلمة عبر آيات )ال اُقِْسم(الكلمة وردت دائماً بصيغة 
  :القرآن؟ نكتب اآليات الثمانية التي وردت فيها هذه الكلمة

  ].٥٦/٧٥: الواقعة [) ِبمواِقِع النُّجوِمُأقِْسم فَال( ـ ١

  ].٦٩/٣٨: الحاقة [) ِبما تُبِصرونُأقِْسمفَال ( ـ ٢

  ].٧٠/٤٠: المعارج [) ِبرب الْمشَاِرِق والْمغَاِرِب ِإنَّا لَقَاِدرونُأقِْسمفَال ( ـ ٣

  ].٧٥/١: القيامة [) ِبيوِم الِْقيامِةُأقِْسمال ( ـ ٤

  ].٧٥/٢: القيامة [) ِبالنَّفِْس اللَّوامِةُأقِْسموال ( ـ ٥

  ].٨١/١٥: التكوير [) ِبالْخُنَِّسُأقِْسمفَال ( ـ ٦

  ].٨٢/١٦: االنشقاق [) ِبالشَّفَِقُأقِْسمفَال ( ـ ٧

  ].٩٠/١: البلد [) ِبهذَا الْبلَِدُأقِْسمال ( ـ ٨

ة حسب تسلسل ورودها في القرآن يقبل إن العدد الذي يمثل هذه اآليات الثماني
  :٧القسمة على 

١٦٥٩٣١٦٢٩١٢٥ × ٧ = ١١٦١٥٢١٤٠٣٨٧٥  

النظام الرقمي الذي نكتشفه ليس كل شيء، لسبب بسيط وهو أن كلمات اللّه أكبر 
بكثير من أن يحيط بها نظام رقمي واحد، فكما أن كلمات اللّه ال نهاية لها كذلك 
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 ٤٢١ عبد الدائم الكحیلأسرار اإلعجاز في القرآن والسنة للمھندس ب مجاني من موقع كتا

  .ه ال نهاية لهااألنظمة الرقمية في كتاب اللّ

ونتساءل اآلن ونوجه سؤاالً لمن يدعي أن الرسول الكريم عليه صلوات اهللا 
هل يمكن لمخلوٍق في هذا : وسالمه ألّف القرآن بنفسه ونسبه إلى اهللا تعالى

الكون أن يفتري على اللّه الكذب، واللّه موجود؟ هل يسمح اللّه ألي إنساٍن أن 
   سنة؟١٤٠٠البشر كافة ويتركه اللّه يدعي أنه رسول اللّه إلى 

، أفال يحفظ إذا كان مؤلفو الكتب العادية يضمنون حقوق النشر حفاظاً على كتُبهم
  خالق البشر كتابه؟ 

  ليس مفترى... القرآن

  :فيهما) يفْتَرى(لنقرأ هاتين اآليتين حيث وردت كلمة 

 دوِن اللَِّه ولَِكن تَصِديقَ الَِّذي بين يديِه  ِمنيفْتَرىوما كَان هذَا الْقُرءان َأن ( ـ ١
الَِمينالْع بر ِفيِه ِمن بيتَفِْصيَل الِْكتَاِب ال ر١٠/٣٧: يونس[) و.[  

 ولَِكن تَصِديقَ الَِّذي بين يديِه وتَفِْصيَل كُلِّ شَيٍء وهدى  يفْتَرىما كَان حِديثًا( ـ ٢
محروْؤِمنُونٍم ي١٢/١١١: يوسف[) ةً ِلقَو.[  

  :لندخل اآلن إلى لغة األرقام ونسأل األسئلة التالية

   في القرآن كله؟)يفْتََرى( ـ كم مرة تكررت كلمة ١

   في القرآن كله؟)تَصِديقَ( ـ كم مرة تكررت كلمة ٢

   في القرآن كله؟)تَفِْصيَل( ـ كم مرة تكررت كلمة ٣

ه الكلمات الثالث تكررت مرتين بالضبط في القرآن وتحديداً إن كل كلمة من هذ
  ٣٧إن العدد الذي يمثل هاتين اآليتين هو . ١١١ ـ ٣٧في اآليتين السابقتين 

  :٧ يقبل القسمة على ١١١
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 ٤٢٢ عبد الدائم الكحیلأسرار اإلعجاز في القرآن والسنة للمھندس ب مجاني من موقع كتا

١٥٩١ × ٧ = ١١١٣٧  

إن هذا المثال يضيف دليالً مادياً قوياً على صدق القرآن وإعجازه، ولو لم يكن في 
كتاب من عند اللّه، ا المثال لكفى به دليالً على صدق القرآن وأنه القرآن سوى هذ

؟ وما هذا البحث إال مجرد فكيف إذا علمنا أن في كتاب اللّه آالفاً من هذه األمثلة
 .بداية متواضعة لعلم اإلحصاء القرآني

  )كتاب فُصلَت آياته(

القرآن وهي كلمة  التي تكررت مرتين في )تفصيل(في الفقرة السابقة رأينا كلمة 
أخرى خاصة النظام الرقمي نفسه لكلمة . خاصة بالقرآن، ورأينا النظام الرقمي فيها

 فما هي هذه اآليات ،)فُصلَت( مرات في القرآن هي كلمة ٣بالقرآن أيضاً وتكررت 
  الثالث وما هي أرقامها؟

  ].١١/١: هود[)  حِكيٍم خَِبيٍر ِمن لَدن فُصلَتْالر ِكتَاب ُأحِكمتْ ءاياتُه ثُم( ـ ١

  ].٤١/٣: فصلت[)  ءاياتُه قُرءانًا عرِبيا ِلقَوٍم يعلَمون فُصلَتِْكتَاب( ـ ٢

 آياتُه َأَأعجِمي وعرِبي قُْل هو ِللَِّذين  فُصلَتْولَو جعلْنَاه قُرآناً َأعجِمياً لَّقَالُوا لَولَا(ـ  ٣
منُوا هدى وِشفَاء والَِّذين لَا يْؤِمنُون ِفي آذَاِنِهم وقْر وهو علَيِهم عمى ُأولَِئك ينَادون آ

  ].٤١/٤٤: فصلت [)ِمن مكَاٍن بِعيٍد

  :٧إن العدد الذي يمثل هذه اآليات الثالث حسب تسلسلها يقبل القسمة على 

٦٣٣ × ٧ = ٤٤٣١  

الكلمة هي كلمة خاصة بالقرآن ولم ترد في أية مناسبة وكما نرى فإن هذه 
أخرى سوى الحديث عن القرآن وأنه كتاب فُصلَت آياته من لدن حكيم خبير لقوم 
يعلمون، وهذا التوافق في المعنى اللغوي والنظام الرقمي يدلُّ على أن الذي نزل 

 .القرآن واحد أحد ال إله إال هو
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 ٤٢٣ عبد الدائم الكحیلأسرار اإلعجاز في القرآن والسنة للمھندس ب مجاني من موقع كتا

  

  هو كتاب مثاني... القرآن

  : تكررت في القرآن مرتين بالضبط في اآليتين)مثاني(كلمة 

  .]١٥/٨٧: الِحجر [) والْقُرءان الْعِظيم الْمثَاِنيولَقَد ءاتَينَاك سبعاً ِمن( ـ ١

ِذين  تَقْشَِعر ِمنْه جلُود الَّمثَاِنياللَّه نَزَل َأحسن الْحِديِث ِكتَاباً متَشَاِبهاً ( ـ ٢
 نِدي ِبِه مهى اللَِّه يده ِإلَى ِذكِْر اللَِّه ذَِلك مهقُلُوبو مهلُودج تَِلين ثُم مهبر نخْشَوي

  ].٣٩/٢٣: الزمر [)يشَاء ومن يضِلْل اللَّه فَما لَه ِمن هاٍد

تحة وهي السبع  استُخدمت في القرآن مرة للحديث عن الفا)مثَاِني (إذن كلمة
إن العدد الذي يمثل أرقام اآليتين . المثاني ومرة لوصف القرآن فهو كتاب مثاني

  :٧ يقبل القسمة على ٢٣  ٨٧هو 

٣٤١ × ٧ = ٢٣٨٧  

واستمر على زمن رسول اللّه صلى اهللا عليه وسلم لم تكن آيات القرآن مرقَّمة، 
 .ت القرآنذلك قروناً طويلة، ومنذ زمن ليس ببعيد تم ترقيم آيا

 فمن الذي ألهم المسلمين أن يرقِّموا اآليات بهذا الشكل؟ من الذي ألهمهم أالَّ 
  يعطوا رقماً للبسملة باستثناء الفاتحة؟ 

البسملة في أوائل السور الختل النظام الرقمي لتكرار الكلمات مع العلم لو تم ترقيم 
  .بالكامل

  )أم يقولون افتراه(

 لكي نُثبت ).أم يقولون افتراه(آن في عدة مناسبات هذا تساؤل يطرحه القر
بطالن دعوى منكري القرآن، نلجأ إلى لغة الرقم ونسأل كيف توزعت هذه 
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 ٤٢٤ عبد الدائم الكحیلأسرار اإلعجاز في القرآن والسنة للمھندس ب مجاني من موقع كتا

 مرات، ولكن ٥العبارة في القرآن؟ بالبحث عن ذلك نجد أن هذه العبارة تكررت 
  :هل يوجد نظام رقمي لهذه اآليات؟ لنستمع إلى اآليات الخمسة

 قُْل فَْأتُوا ِبسورٍة ِمثِْلِه وادعوا مِن استَطَعتُم ِمن دوِن اللَِّه ون افْتَراهَأم يقُولُ( ـ ١
اِدِقينص كُنْتُم ١٠/٣٨: يونس [)ِإن.[  

 قُْل فَْأتُوا ِبعشِْر سوٍر ِمثِْلِه مفْتَرياٍت وادعوا مِن استَطَعتُم َأم يقُولُون افْتَراه( ـ ٢
ِمناِدِقينص كُنْتُم وِن اللَِّه ِإن١١/١٣: هود [) د.[  

 ) قُْل ِإِن افْتَريتُه فَعلَي ِإجراِمي وَأنَا بِريء ِمما تُجِرمونَأم يقُولُون افْتَراه( ـ ٣
  ].١١/٣٥: هود[

 قَوما ما َأتَاهم ِمن نَِذيٍر ِمن  بْل هو الْحقُّ ِمن ربك ِلتُنِْذرَأم يقُولُون افْتَراه( ـ ٤
ونتَدهي ملَّهلَع ِلك٣٢/٣: السجدة [)قَب.[  

: األحقاف[ ) قُْل ِإِن افْتَريتُه فَال تَمِلكُون ِلي ِمن اللَِّه شَيًئاَأم يقُولُون افْتَراه( ـ ٥
٤٦/٨[  

 وهذه اآليات الخمس وضعت )هَأم يقُولُون افْتَرا( آيات بدأت بـ ٥وهكذا نرى 
  :٧تحت أرقام محددة بحيث تشكل عدداً يقبل القسمة على 

١١٩٠٧٣٣٤ × ٧ = ٨٣٣٥١٣٣٨  

من الذي رتَّب هذه العبارة في هذه المواضع الخمسة بالذات، : واآلن نتساءل
 ومن الذي يعلم بوجود هذا النظام الرقمي في القرآن؟

 هذه )وكان ذلك على اللِّه يسيراً(:  القائل إنه اللّه الذي ال يعجزه شيء وهو
  : مرات وفق النظام الرقمي نفسه٤العبارة تكررت في القرآن 

وكَان ذَِلك علَى اللِّه ومن يفْعْل ذَِلك عدواناً وظُلْماً فَسوفَ نُصِليِه نَاراً ( ـ ١
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 ٤٢٥ عبد الدائم الكحیلأسرار اإلعجاز في القرآن والسنة للمھندس ب مجاني من موقع كتا

  ].٤/٣٠: النساء [)يِسيراً

: النساء[) وكَان ذَِلك علَى اللِّه يِسيراًخَاِلِدين ِفيها َأبداً ِإالَّ طَِريقَ جهنَّم (ـ ٢
٤/١٦٩.[  

َأِشحةً علَيكُم فَِإذَا جاء الْخَوفُ رَأيتَهم ينظُرون ِإلَيك تَدور َأعينُهم كَالَِّذي (ـ ٣
وكُم ِبَألِْسنٍَة ِحداٍد َأِشحةً علَى الْخَيِر يغْشَى علَيِه ِمن الْموِت فَِإذَا ذَهب الْخَوفُ سلَقُ

 مالَهمَأع طَ اللَّهبْؤِمنُوا فََأحي لَم لَِئكِسيراًُأولَى اللَِّه يع ذَِلك كَاناألحزاب [)و :
٣٣/١٩.[  

الْعذَاب ِضعفَيِن يا ِنساء النَِّبي من يْأِت ِمنكُن ِبفَاِحشٍَة مبينٍَة يضاعفْ لَها (ـ ٤
  ].٣٣/٣٠: األحزاب [)وكَان ذَِلك علَى اللَِّه يِسيراً

  : مرتين٧العدد الذي يمثل هذه اآليات األربعة يقبل القسمة على 

٦١٦١٥٧٠ × ٧ × ٧ =  ٣٠١٩١٦٩٣٠  

بتقدير عزيز عليم، وهكذا حال الكثير من الكلمات والعبارات، كلُّ كلمة وضعت 
 ال يْأِتيِه الْباِطُل ِمن بيِن يديِه وال ِمن خَلِْفِه تَنِْزيٌل *ِإنَّه لَِكتَاب عِزيز  و(: يقول تعالى

 ].٤٢-٤١/٤١: فصلت [)ِمن حِكيٍم حِميٍد

  القرآن وحي من اللّه

وما (: يقول تعالى. ما أرسل اللّه من رسوٍل إال أوحى إليه أنه ال إله إال اللّه
: األنبياء [)ن قَبِلك ِمن رسوٍل ِإالَّ نُوِحي ِإلَيِه َأنَّه ال ِإلَه ِإالَّ َأنَا فَاعبدوِنَأرسلْنَا ِم

هي  )نوحي(لكي نثبت أن هذا كالم اللّه نلجأ إلى لغة األرقام، فكلمة ] ٢١/٢٥
  كلمة خاصة باللّه تعالى ورسِلِه كم مرة تكررت هذه الكلمة في القرآن؟

  : مرات في اآليات التالية٤ في القرآن )نوحي(ة لقد تكررت كلم
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 ٤٢٦ عبد الدائم الكحیلأسرار اإلعجاز في القرآن والسنة للمھندس ب مجاني من موقع كتا

 ِإلَيِهم من َأهِل الْقُرى َأفَلَم يِسيرواْ ِفي نُّوِحيوما َأرسلْنَا ِمن قَبِلك ِإالَّ ِرجاالً ( ـ ١
رِة خَياآلِخر ارلَدو ِلِهمِمن قَب ةُ الَِّذيناِقبع فَ كَانواْ كَينظُرِض فَياتَّقَواْ اَألر لِّلَِّذين 

ِقلُون١٢/١٠٩: يوسف [)َأفَالَ تَع.[  

 ِإلَيِهم فَاسَألُواْ َأهَل الذِّكِْر ِإن كُنتُم الَ نُّوِحيوما َأرسلْنَا ِمن قَبِلك ِإالَّ ِرجاالً ( ـ ٢
ونلَم١٦/٤٣: النحل [)تَع.[  

 ِإلَيِهم فَاسَألُواْ َأهَل الذِّكِْر ِإن كُنتُم الَ وِحينُّوما َأرسلْنَا قَبلَك ِإالَّ ِرجاالً ( ـ ٣
ونلَم٢١/٧: األنبياء [)تَع.[  

 ) ِإلَيِه َأنَّه لَا ِإلَه ِإلَّا َأنَا فَاعبدوِننُوِحيوما َأرسلْنَا ِمن قَبِلك ِمن رسوٍل ِإلَّا ( ـ ٤
  ].٢١/٢٥: األنبياء[

استُخدمت للتعبير عن حقيقة واحدة وهي أن جميع انظر إلى هذه الكلمة كيف 
الرسل قد أوحي إليهم من اللّه تعالى، وإن التوافق في المعنى لآليات األربعة لهو 

ولكن ماذا تخبرنا لغة . دليل قوي على أن الذي أنزل هذه اآليات هو واحد أحد
  األرقام؟

ه وأن جميع الرسل هم إن النظام الرقمي لهذه اآليات األربع ليشهد بوحدانية اللّ
إن العدد الذي يمثل هذه اآليات األربعة يقبل . يحملون رسالة واحدة من إله واحد

  :٧القسمة على 

٣٦٧٧٥٨٧ × ٧ = ٢٥٧٤٣١٠٩  

 هل هو وحي من اللّه؟... ترقيم اآليات

إن ترقيم آيات : بعد كل هذه البراهين المادية الرقمية يمكننا القول وبثقة تامة
م بوحٍي وإلهاٍم وقدرٍة من اللّه تعالى، ألن اللّه عندما حفظ قرآنه حفظ القرآن قد ت

أراده هو وليس نحن، فالكتاب كل حرٍف فيه وكل كلمة وكل آية وبالترتيب الذي 
  .كتابه وهو يفعل ما يريد
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 ٤٢٧ عبد الدائم الكحیلأسرار اإلعجاز في القرآن والسنة للمھندس ب مجاني من موقع كتا

 سنة لما ١٤٠٠لو دخل التحريف أو التغيير إلى القرآن طوال :  وبلغة األرقام
  . لآليات كما نراه اليومبقي النظام الرقمي 

ويكفي تغيير ترتيب عدة سور فقط من القرآن ليختل النظام الرقمي آليات 
: القرآن، حتى ترتيب سور القرآن بهذا الشكل هو برعاية وحفظ اللّه تعالى القائل

)اِفظُونلَح ِإنَّا لَهو لْنَا الذِّكْرنَز ناهللا خلق إذاً كما أن ]. ١٥/٩: الحجر [)ِإنَّا نَح
كذلك السماوات السبع وال زال يحفظها ويمسكها ولوال رعاية اهللا لها لزالت، 

  .أنزل القرآن وال زال يحفظه ولوال ذلك لدخل التحريف والتغيير

 في القرآن ندرك أن الذي حفظ القرآن هو الذي يمسك )يمِسك(و من خالل كلمة 
.  مرات في القرآن كله٤كررت  ت)يمِسك(كلمة . السماوات واألرض أن تزوال

  :واآليات األربعة على التسلسل هي

أَََلَم تَر َأن اللَّه سخَّر لَكُم ما ِفي الَْأرِض والْفُلْك تَجِري ِفي الْبحِر ِبَأمِرِه ( ـ ١
وِسكمِبالنَّي اللَّه ِض ِإلَّا ِبِإذِْنِه ِإنلَى الَْأرع اء َأن تَقَعمالس ِحيمُؤوفٌ راِس لَر (
  ].٢٢/٦٥: الحج[

 فَلَا مرِسَل لَه ِمن يمِسكما يفْتَِح اللَّه ِللنَّاِس ِمن رحمٍة فَلَا ممِسك لَها وما ( ـ ٢
ِكيمالْح ِزيزالْع وهِدِه وع٣٥/٢: فاطر[) ب.[  

 َأن تَزولَا ولَِئن زالَتَا ِإن َأمسكَهما ِمن  السماواِت والَْأرضيمِسكِإن اللَّه ( ـ ٣
  ].٣٥/٤١: فاطر[) َأحٍد من بعِدِه ِإنَّه كَان حِليماً غَفُوراً

 الَِّتي قَضى فَيمِسكاللَّه يتَوفَّى الَْأنفُس ِحين موِتها والَِّتي لَم تَمتْ ِفي منَاِمها ( ـ ٤
)  ويرِسُل الُْأخْرى ِإلَى َأجٍل مسمى ِإن ِفي ذَِلك لَآياٍت لِّقَوٍم يتَفَكَّرونعلَيها الْموتَ

  .]٣٩/٤٢: الزمر[

  :٧ يقبل القسمة على إن العدد الذي يمثل أرقام اآليات التي وردت فيها هذه الكلمة

٦٠٥٨٩٥ × ٧ = ٤٢٤١٢٦٥  
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 ٤٢٨ عبد الدائم الكحیلأسرار اإلعجاز في القرآن والسنة للمھندس ب مجاني من موقع كتا

 القرآن وحي من اهللا

 مرة، فكيف توزعت هذه الكلمة عبر ١١ي القرآن كله  ف)ُأوِحي(لقد تكررت كلمة 
 التي وردت ١١آيات القرآن، وما هو المعنى الذي تحمله؟ لنكتب اآليات الـ 

  :فيها هذه الكلمة

 ِإلَي هذَا ُأوِحيقُْل َأي شَيٍء َأكْبر شَهادةً قُِل اللِّه شَِهيد ِبيِني وبينَكُم و( ـ ١
ركُم ِبِه ومن بلَغَ َأِئنَّكُم لَتَشْهدون َأن مع اللِّه آِلهةً ُأخْرى قُل الَّ َأشْهد الْقُرآن ُألنِذ

ا تُشِْركُونمم ِريءِإنَِّني بو اِحدو ِإلَـه وا ه٦/١٩: األنعام [)قُْل ِإنَّم.[  

 ِإلَي ولَم يوح ِإلَيِه شَيء ُأوِحي قَاَل ومن َأظْلَم ِممِن افْتَرى علَى اللِّه كَِذباً َأو(ـ  ٢
 ومن قَاَل سُأنِزُل ِمثَْل ما َأنَزَل اللّه ولَو تَرى ِإِذ الظَّاِلمون ِفي غَمراِت الْموِت

ِن ِبما كُنتُم والْمآلِئكَةُ باِسطُواْ َأيِديِهم َأخِْرجواْ َأنفُسكُم الْيوم تُجزون عذَاب الْهو
ونتَكِْبراِتِه تَسآي نع كُنتُمقِّ والْح رلَى اللِّه غَيع ٦/٩٣: األنعام [)تَقُولُون.[  

 ) ِإلَيك ِمن ربك ال ِإلَـه ِإالَّ هو وَأعِرض عِن الْمشِْرِكينُأوِحياتَِّبع ما ( ـ ٣
  ].٦/١٠٦: األنعام[

 ِإلَي محرماً علَى طَاِعٍم يطْعمه ِإالَّ َأن يكُون ميتَةً َأو ُأوِحي ِفي ما قُل الَّ َأِجد( ـ ٤
 رغَي طُرِن اضِر اللِّه ِبِه فَمقاً ُأِهلَّ ِلغَيِفس َأو سِرج ِخنِزيٍر فَِإنَّه ملَح فُوحاً َأوسماً مد

غَفُور كبر اٍد فَِإنالَ عاٍغ وبِحيم٦/١٤٥: األنعام [) ر[  

 ِإلَى نُوٍح َأنَّه لَن يْؤِمن ِمن قَوِمك ِإالَّ من قَد آمن فَالَ تَبتَِئس ِبما ُأوِحيو( ـ ٥
لُونفْع١١/٣٦: هود [)كَانُواْ ي.[  

ن تَِجد ِمن دوِنِه  ِإلَيك ِمن ِكتَاِب ربك لَا مبدَل ِلكَِلماِتِه ولَُأوِحيواتُْل ما ( ـ ٦
  ].١٨/٢٧: الكهف [)ملْتَحداً

  .]٢٠/٤٨: طه [) ِإلَينَا َأن الْعذَاب علَى من كَذَّب وتَولَّىُأوِحيِإنَّا قَد ( ـ ٧
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 ٤٢٩ عبد الدائم الكحیلأسرار اإلعجاز في القرآن والسنة للمھندس ب مجاني من موقع كتا

  ِإلَيك ِمن الِْكتَاِب وَأِقِم الصلَاةَ ِإن الصلَاةَ تَنْهى عِن الْفَحشَاءُأوِحياتُْل ما ( ـ ٨
وننَعا تَصم لَمعي اللَّهو راللَِّه َأكْب لَِذكْرنكَِر والْم٢٩/٤٥: العنكبوت [)و[.  

 ِإلَيك وِإلَى الَِّذين ِمن قَبِلك لَِئن َأشْركْتَ لَيحبطَن عملُك ولَتَكُونَن ُأوِحيولَقَد ( ـ ٩
الْخَاِسِرين ٣٩/٦٥: الزمر [)ِمن.[  

: الزخرف [) ِإلَيك ِإنَّك علَى ِصراٍط مستَِقيٍمُأوِحيفَاستَمِسك ِبالَِّذي (  ـ١٠
٤٣/٤٣.[  

 ) ِإلَي َأنَّه استَمع نَفَر من الِْجن فَقَالُوا ِإنَّا سِمعنَا قُرآناً عجباًُأوِحيقُْل ( ـ ١١
  ].٧٢/١: الجن[

ي القرآن للتعبير عن حقيقة واحدة وهي  استخدمت ف)ُأوِحي(إذن هذه الكلمة 
إن العدد الذي يمثل هذه اآليات . حقيقة الوحي من اللّه تعالى لرسله عليهم السالم

 مرتبة بعدد سنوات الوحي، وهو ٢٣اإلحدى عشرة هو عدد مؤلف من 
  : يساوي١٤٣٦٥٤٥٤٨٢٧٣٦١٤٥١٠٦٩٣١٩

 =٢٠٥٢٢٠٧٨٣٢٤٨٠٢٠٧٢٩٥٦١٧ × ٧  

  رتِّبت في القرآن بطريقة )ُأوِحي(ررت فيها كلمة  التي تك١١إذن اآليات الـ 
وال ننسى أن كل آية من هذه اآليات وغيرها أيضاً . ٧مذهلة تتناسب مع الرقم 

كلماتها تكررت في القرآن وفق نظام محكم وبالتالي صدق رسول اللّه وصدق 
: األنعام [) ِبِه ومن بلَغَوُأوِحي ِإلَي هذَا الْقُرءان ُألنِْذركُم(: اللّه وصدق قوله

٦/١٩.[ 

  النظام الرقمي داخل سورة األنعام

 ٤ في القرآن، ولكن لماذا تكررت هذه الكلمة )ُأوِحي(رأينا كيف تكررت كلمة 
مرات في سورة األنعام وحدها؟ وهل يوجد نظام رقمي لتكرار الكلمات داخل 

  :السورة الواحدة؟ لنكتب أرقام اآليات األربع

http://www.kaheel7.com


 www.kaheel7.com   -------------- ------- -------- ------- --- ----------- ------- - موسوعة اإلعجاز الرقمي 

 ٤٣٠ عبد الدائم الكحیلأسرار اإلعجاز في القرآن والسنة للمھندس ب مجاني من موقع كتا

  ١٤٥ ـ ١٠٦ ـ ٩٣  ـ١٩

  : وباالتجاهين٧إن العدد الذي يمثل أرقام اآليات هذه يقبل القسمة على 

٢٠٧٢٩٥٦١٧ × ٧ = ١٤٥١٠٦٩٣١٩  

١٣٠٥٦٥٧٣٦٣ × ٧ = ٩١٣٩٦٠١٥٤١  

وهذا يمثل منتهى اإلعجاز الرقمي في كتاب اهللا، تتكرر الكلمات بنظام دقيق ضمن 
ثانية، حتى مالً من جهة السورة الواحدة من جهة، وضمن القرآن الكريم كا

  .٧أحرف الكلمات القرآنية لها نظام رقمي محكم يعتمد على الرقم 

وهكذا عدد ال يحصى من األنظمة الرقمية في كتاب اهللا تعالى الذي جعله اهللا 
  .كتاب هداية ورحمٍة وشفاء للمؤمنين

  شفاء ... القرآن

نظام لغوي حسب بل هناك في كتاب اللّه كل كلمة وضعت بنظام دقيق ليس رقمياً ف
 فما هي )ِشفاء(ومن بين آالف الكلمات القرآنية كلمة . لكل كلمة في القرآن

خصائص هذه الكلمة لغوياً ورقمياً؟ ببحٍث بسيط عن هذه الكلمة في القرآن نجد أنها 
  : مرات في اآليات٤تكررت 

: يونس [) ِلما ِفي الصدوِرِشفَاءكُم وياَأيها النَّاس قَد جاءتْكُم موِعظَةٌ ِمن رب( ـ ١
١٠/٥٧.[  

ثُم كُِلي ِمن كُلِّ الثَّمراِت فَاسلُِكي سبَل ربِك ذُلُالً يخْرج ِمن بطُوِنها شَراب ( ـ ٢
: النحل[ ) ِللنَّاِس ِإن ِفي ذَِلك آليةً لِّقَوٍم يتَفَكَّرونِشفَاءمخْتَِلفٌ َألْوانُه ِفيِه 

١٦/٦٩.[  

 ورحمةٌ لِّلْمْؤِمِنين والَ يِزيد الظَّاِلِمين َإالَّ ِشفَاءونُنَزُل ِمن الْقُرآِن ما هو ( ـ ٣
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 ٤٣١ عبد الدائم الكحیلأسرار اإلعجاز في القرآن والسنة للمھندس ب مجاني من موقع كتا

  ].١٧/٨٢: اإلسراء [)خَساراً

عرِبي قُْل هو ولَو جعلْنَاه قُرآناً َأعجِمياً لَّقَالُوا لَولَا فُصلَتْ آياتُه َأَأعجِمي و( ـ ٤
ى ودنُوا هآم ى ِشفَاءِللَِّذينمع ِهملَيع وهو قْرو ِفي آذَاِنِهم ْؤِمنُونلَا ي الَِّذينو 

  ].٤١/٤٤: فصلت [)ُأولَِئك ينَادون ِمن مكَاٍن بِعيٍد

ة  هي كلمة خاصة بالقرآن فهو شفاء من جهة ومن جه)ِشفاء(لغوياً كلمة : إذن
البيان اإللهي أخرى استُخدمت هذه الكلمة مع العسل الذي فيه شفاء، ونالحظ دقة 

هو شفاء، : ولم يقل )ِفيِه ِشفَاء ِللنَّاِس(: فعندما يكون الكالم عن العسل يقول تعالى
هو (: ألن العسل فيه بعض الشفاء بينما القرآن كله شفاء لذلك قال عن القرآن

فانظر إلى دقة اإلعجاز اللغوي في . شفاء كما قال عن العسلفيه : ولم يقل، )ِشفَاء
  .كتاب اللّه تعالى

ولكن ماذا عن اللغة الجديدة، لغة األرقام؟ إن العدد الذي يمثل هذه اآليات األربعة 
  :٧يقبل القسمة على 

٦٤٠٣٨٥١ × ٧ = ٤٤٨٢٦٩٥٧  

 آيات ٤  أنها وضعت في)ِشفَاء(يتمثل اإلعجاز الرقمي في هذه الكلمة : إذن
، فانظر إلى الشفاء ٧محددة تشكل أرقامها مجتمعة عدداً يقبل القسمة على 

  المطلق ـ القرآن ـ أين أنت منه؟

كلمة لإلنس والجن  

هي كلمة خاصة بالقرآن فقد تكررت مرتين في القرآن كله، ) َأنِْصتُوا(أيضاً كلمة 
  :في اآليتين

: األعراف [) لَعلَّكُم تُرحمونَأنِْصتُواوا لَه ووِإذَا قُِرَئ الْقُرءان فَاستَِمع( ـ ١
٧/٢٠٤.[  
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 ٤٣٢ عبد الدائم الكحیلأسرار اإلعجاز في القرآن والسنة للمھندس ب مجاني من موقع كتا

وِإذْ صرفْنَا ِإلَيك نَفَرا ِمن الِْجن يستَِمعون الْقُرءان فَلَما حضروه قَالُوا ( ـ ٢
  ].٤٦/٢٩: األحقاف [)َأنِْصتُوا

  : مرتين٧إن العدد الذي يمثل اآليتين يقبل القسمة على 

٥٩٦ × ٧ × ٧ = ٢٩٢٠٤  

وتأمل معي كيف جاءت الكلمة الخاصة بالقرآن واالستماع له مرتين، فاآلية 
األولى فيها خطاب لإلنس، واآلية الثانية وردت على لسان الجن، وهذا يؤكد  أن 
محمداً عليه صلوات اهللا وسالمه رسول اهللا لإلنس والجن معاً، كيف ال وهو 

 ة؟ الرحمة المهداة للعالمين كاف

  :وتدبر معي الفقرة التالية

  بيده ملكوت كل شيء

 مرات وقد نظَّم ٤تكررت في القرآن ) ملكوت(من بيده ملكوت كل شيء؟ كلمة 
 لنعلم أن الذي خلق ٧اللّه تعالى هذه اآليات األربعة بشكل يتناسب مع الرقم 

م السماوات السبع هو الذي بيده ملكوت كل شيء وهو الذي أنزل القرآن ونظَّ
  :٧كلماته بما ينسجم مع الرقم 

  .]٦/٧٥: األنعام [) السمواِت واَألرِضملَكُوتَوكَذَِلك نُِري ِإبراِهيم ( ـ ١

  .]٧/١٨٥: األعراف [) السمواِت والَْأرِضملَكُوِتَأولَم ينْظُروا ِفي ( ـ ٢

  ].٢٣/٨٨: منونالمؤ [) كُلِّ شَيٍءملَكُوتُقُْل من ِبيِدِه ( ـ ٣

  ].٣٦/٨٣: يس [) كُلِّ شَيٍءملَكُوتُفَسبحان الَِّذي ِبيِدِه ( ـ ٤

إن العدد الذي يمثل هذه اآليات األربع حسب تسلسلها في القرآن يقبل القسمة 
  :٧على 
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 ٤٣٣ عبد الدائم الكحیلأسرار اإلعجاز في القرآن والسنة للمھندس ب مجاني من موقع كتا

١١٩٨٣١٢٢٥ × ٧ = ٨٣٨٨١٨٥٧٥  

ندما وما أروع األرقام ع... وما أعظم إعجازه وبيانه... فما أعظم هذا القرآن
وهو الذي نظَّم الكون بقوانين وأنظمة ... تنطق بالحق، فاللّه أنطق كل شيء

 .محكمة وهو الذي نظَّم كلمات كتابه بقوانين وأنظمة محكمة أيضاً

  أرقام تنطق بالحق

 إذا كان اللّه !يمتثل أوامر اللّه... يسجد للّه... إذا كان كل شيٍء يسبح بحمد اللّه
تطيع األرقام أن تنطق بلغتها الخاصة لتخبرنا أن اللّه فهل تس... أنطق كل شيٍء

تعالى هو الذي أنزل القرآن؟ بل كيف يمكن لألرقام أن تتكلم وهي عبارة عن 
  مجرد أرقام؟

إن الذي ينظر إلى هذا الكون الواسع بكل ما فيه من نظام محكم وصنع متقن 
مه وأتقنه، إنه اللّه ودقة متناهية يستنتج أن وراء هذا الكون من نظَّمه وأحك

كذلك عندما ننظر في كتاب اللّه ونرى ما فيه من نظام رقمي محكم وأن . تعالى
كل حرف وكل آية إنما وضعت بدقة شديدة نستيقن أن اهللا تعالى هو منظِّم هذه 

  .اآليات

 ٧وأن الذي نظَّم هذه الكلمات واآليات والسور بهذا التناسب المذهل مع الرقم 
ي خلق ونظَّم الكون وهو نفسه الذي أنزل هذا القرآن أعظم كتاب هو نفسه الذ
  . على اإلطالق

  مرج البحرين

ال يقتصر اإلعجاز القرآني على ذكر الحقائق العلمية، بل إننا نجد إعجازاً مذهالً 
ومن الحقائق العلمية التي تستدعي . في نظام تكرار هذه الحقائق في القرآن

. نهار العذبة لتصب في البحار المالحة وال تختلط هذه بتلكالتفكر كيفية إلتقاء األ
وكذلك نجد كيف يلتقي البحرين المالحين دون أن يختلطا، فمن الذي يمنع هذا 
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 ٤٣٤ عبد الدائم الكحیلأسرار اإلعجاز في القرآن والسنة للمھندس ب مجاني من موقع كتا

 فكم مرة )مرج الْبحريِن(: البحر من أن يطغى على ذاك؟ إنه اللّه تعالى القائل
  :يتينتكررت هذه الحقيقة في القرآن؟ الجواب مرتين في اآل

  ].٢٥/٥٣: الفرقان [) الْبحريِن مرجوهو الَِّذي( ـ ١

  ].٥٥/١٩: الرحمن [) الْبحريِن يلْتَِقياِنمرج( ـ ٢

  :٧والعدد الذي يمثل اآليتين يقبل القسمة على 

٢٧٩ × ٧ = ١٩٥٣  

 في  هي كلمة خاصة بالبحرين، وقد تكررت هذه الكلمة مرتين فقط)مرج(كلمة : إذن
 ومن هذا المثال وغيره نزداد يقيناً وإيماناً ،)مرج البحرين(القرآن وبالصيغة ذاتها 

  .بعظمة القرآن وعظمة منَزل القرآن

  وملح أجاج... عذب فرات

تكررت كل منها في كامل القرآن مرتين  )ِملْح ُأجاج(وعبارة ) عذْب فُراتٌ(عبارة 
  :في اآليتين

 وجعَل بينَهما ِملْح ُأجاج وهذَا عذْب فُراتٌلَِّذي مرج الْبحريِن هذَا وهو ا( ـ ١
  ].٢٥/٥٣: الفرقان[  )برزخًا وِحجرا محجورا

 وِمن كُلٍّ ِملْح ُأجاج ساِئغٌ شَرابه وهذَا عذْب فُراتٌوما يستَِوي الْبحراِن هذَا ( ـ ٢
كُلُون لَحما طَِريا وتَستَخِْرجون ِحلْيةً تَلْبسونَها وتَرى الْفُلْك ِفيِه مواِخر ِلتَبتَغُوا تَْأ

ونتَشْكُر لَّكُملَعِلِه وفَض ٣٥/١٢:فاطر [)ِمن.[  

  :٧العدد الذي يمثل هاتين اآليتين يقبل القسمة على 

١٧٩ × ٧ = ١٢٥٣  
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 ٤٣٥ عبد الدائم الكحیلأسرار اإلعجاز في القرآن والسنة للمھندس ب مجاني من موقع كتا

 :في تركيب العددين الفرقان دخلت ٥٣اآلية 

  . من مضاعفات السبعة)مرج( ـ العدد الذي يمثل تكرار كلمة ١

من مضاعفات السبعة  )عذْب، فُراتٌ، ِملْح، ُأجاج( ـ العدد الذي يمثل تكرار الكلمات ٢
  .أيضاً

فانظر إلى دقة تداخل األرقام مع بعضها دون أن يختل النظام الرقمي، فالذي نظم 
 بهذا الشكل المعجز هو نفسه الذي مرج البحرين من دون أن هذه الكلمات

  .يختلطا أو يختالَّ

  بناء السماء

تحدث القرآن عن خلق السماء، فاللّه تعالى هو الذي بنى السماء وهو الذي زينها 
  .بالنجوم، والذي نظَّم بناء السماء هو الذي نظَّم كلمات القرآن

  : في القرآن في اآليتين مرتين)بنَينَاها(تكررت كلمة 

  ].٥٠/٦:ق[)  وزينَّاها بنَينَاهاَأفَلَم ينْظُروا ِإلَى السماِء فَوقَهم كَيفَ( ـ ١

  ].٥١/٤٧: الذاريات[)  ِبَأيٍد وِإنَّا لَموِسعون بنَينَاهاوالسماء( ـ ٢

  :٧إن العدد الذي يمثل اآليتين يقبل القسمة على 

٦٨ × ٧ = ٤٧٦  

 :فقد تكررت في القرآن مرتين بالضبط) زينَّاها(الشيء نفسه بالنسبة لكلمة 

  .]١٥/١٦: الحجر [) ِللنَّاِظِرينزينَّاهاولَقَد جعلْنَا ِفي السماِء بروجا و( ـ ١

  .]٥٠/٦:ق [)نَّاهازيَأفَلَم ينْظُروا ِإلَى السماِء فَوقَهم كَيفَ بنَينَاها و( ـ ٢
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 ٤٣٦ عبد الدائم الكحیلأسرار اإلعجاز في القرآن والسنة للمھندس ب مجاني من موقع كتا

  :٧إن العدد الذي يمثل اآليتين يقبل القسمة على 

٨٨ × ٧ = ٦١٦  

 : من سورة ق دخلت في تركيب العددين٦ إن اآلية :مالحظة

  .٤ ٧ ٦: يمثله العدد) بنَينَاها( ـ تكرار كلمة ١

  .٦ ١ ٦: يمثله العدد) زينَّاها( ـ تكرار كلمة ٢

  .٧ين للقسمة على ومع ذلك يبقى العددان قابل

نظام في هذا المقام نستنتج أننا لسنا فقط أمام نظام كوني محكم بل نحن أيضاً أمام 
أال لَه الْخَلْقُ واَألمر (: ، وصدق اللّه تعالى إذ يقول٧قرآني محكم ودائماً يتكرر الرقم 

الَِمينالْع بر اللَّه كار٧/٥٤: األعراف [)تَب.[  

ق اللّه والقرآن هو أمر اللّه، وال يمكن أن يوجد تناقض أو اختالف بين فالكون هو خل
َأفَال يتَدبرون الْقُرءان ولَو كَان ِمن (: وانظر إلى قول اللّه تعالى. خلق اللّه وأمر اللّه

  ].٤/٨٢: النساء [)ِعنِْد غَيِر اللَِّه لَوجدوا ِفيِه اخِْتالفًا كَِثيرا

  فأحسن صوركموصوركم 

من رحمة اللّه تعالى أنه أعطانا أفضل صورة، كما نعلم فاإلنسان هو أفضل 
) وصوركم فأحسن صوركم(: الكائنات الحية على وجه األرض، لذلك يقول تعالى

 فكم مرة تكررت هذه الحقيقة القرآنية في  القرآن؟ ببحٍث بسيط نجد أن كلمة
)كُمروالقرآنتكررت مرتين في ) ص:  

 ) فََأحسن صوركُمصوركُماللَّه الَِّذي جعَل لَكُم اَألرض قَرارا والسماء ِبنَاء و( ـ ١
  ].٤٠/٦٤: غافر[

 ) فََأحسن صوركُم وِإلَيِه الْمِصيرصوركُمخَلَقَ السمواِت واَألرض ِبالْحقِّ و( ـ ٢
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 ٤٣٧ عبد الدائم الكحیلأسرار اإلعجاز في القرآن والسنة للمھندس ب مجاني من موقع كتا

  ].٦٤/٣: التغابن[

  :٧إن العدد الذي يمثل هاتين اآليتين يقبل القسمة على 

٥٢ × ٧ = ٣٦٤  

 ساللة خلق اإلنسان

من الحقائق العلمية خلق اإلنسان من ساللٍة من طين، فكم مرة تكررت كلمة 
  : في القرآن؟ والجواب هو مرتين في اآليتين)ساللٍَة(

  ].٢٣/١٢: المؤمنون [) ِطيٍن ِمنساللٍَةولَقَد خَلَقْنَا اِإلنْسان ِمن ( ـ ١

  ].٣٢/٨: السجدة[)  ِمن ماٍء مِهيٍنساللٍَةثُم جعَل نَسلَه ِمن ( ـ ٢

  :٧ يقبل القسمة على ٨١٢العدد الذي يمثل اآليتين هو 

١١٦ × ٧ = ٨١٢  

 هي كلمة خاصة )ساللٍَة(في كتاب اللّه تعالى لكل كلمة خصوصيتها، فكلمة : إذن
 .لم تُستخدم في القرآن إال في هذا المعنىبخلق اإلنسان 

 في هذين الموضعين؟ ومن الذي جعل أرقام )ساللٍَة( فمن الذي وضع هذه الكلمة 
بل من الذي يعلم حقيقة  ؟ ٧اآليتين مجتمعتين تشكالن عدداً يقبل القسمة على 

  خلق اإلنسان؟ 

... لغوياً...  اإلعجاز ووضع فيه قمة أنواع...أنزل القرآن... إنه اللّه تعالى
  .ورقمياً... وعلمياً

  ووصينا اإلنسان بوالديه

ووصينَا (: ثالث آيات في القرآن كله وردت فيها الوصية اإللهية لإلنسان
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 ٤٣٨ عبد الدائم الكحیلأسرار اإلعجاز في القرآن والسنة للمھندس ب مجاني من موقع كتا

 فهل هناك نظام رقمي يحكم هذا التكرار؟ أم هو مجرد تكرار؟ )اِإلنْسان ِبواِلديِه
  :نكتب اآليات الثالثة

 حسناً وِإن جاهداك ِلتُشِْرك ِبي ما لَيس لَك ِبِه ِعلْم ا الِْإنسان ِبواِلديِهووصينَ( ـ ١
لُونمتَع ا كُنتُمُئكُم ِبمفَُأنَب كُمِجعرم ا ِإلَيمه٢٩/٨: العنكبوت [)فَلَا تُِطع.[  

 وهناً علَى وهٍن وِفصالُه ِفي عاميِن َأِن  حملَتْه ُأمهووصينَا الِْإنسان ِبواِلديِه( ـ ٢
ِصيرالْم ِإلَي كياِلدِلوِلي و ٣١/١٤: لقمان [)اشْكُر.[  

 ِإحساناً حملَتْه ُأمه كُرهاً ووضعتْه كُرهاً وحملُه ووصينَا الِْإنسان ِبواِلديِه( ـ ٣
هراً حتَّى ِإذَا بلَغَ َأشُده وبلَغَ َأربِعين سنَةً قَاَل رب َأوِزعِني َأن وِفصالُه ثَلَاثُون شَ

َأشْكُر ِنعمتَك الَِّتي َأنْعمتَ علَي وعلَى واِلدي وَأن َأعمَل صاِلحاً تَرضاه وَأصِلح ِلي 
  ].٤٦/١٥: األحقاف [)ي ِمن الْمسِلِمينِفي ذُريِتي ِإنِّي تُبتُ ِإلَيك وِإنِّ

  :٧إن العدد الذي يمثل أرقام اآليات الثالث يقبل القسمة على 

٢١٦٤ × ٧ = ١٥١٤٨  

 تكررت في القرآن عدة مرات وعندما كانت )وصينَا(وتأمل كيف أن كلمة 
 الوصية مرتبطة بالوالدين وضعها اهللا تعالى في أول اآلية دائماً، بينما جاءت

وهذا من .  في بقية آيات القرآن ضمن سياق اآلية وليس في أولها)وصينَا(كلمة 
  .اهتمام القرآن بالوالدين واإلحسان إليهما

 الَِّذين ُأوتُواْ وصينَاوللِّه ما ِفي السماواِت وما ِفي اَألرِض ولَقَد (: يقول تعالى
اكُمِإيو ِلكُمِمن قَب ا الِْكتَابماِت واوما ِفي السِللِّه م واْ فَِإنِإن تَكْفُرو َأِن اتَّقُواْ اللّه 

ويقول أيضاً في آية ]. ٤/١٣١: النساء [)ِفي اَألرِض وكَان اللّه غَِنياً حِميداً
ِبِه  وصينَا  وماشَرع لَكُم من الديِن ما وصى ِبِه نُوحاً والَِّذي َأوحينَا ِإلَيك(: أخرى

ِإبراِهيم وموسى وِعيسى َأن َأِقيموا الدين ولَا تَتَفَرقُوا ِفيِه كَبر علَى الْمشِْرِكين ما 
ِنيبن يِه مِدي ِإلَيهيو شَاءن يِه متَِبي ِإلَيجي ِه اللَّهِإلَي موهعالشورى[) تَد :
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 ٤٣٩ عبد الدائم الكحیلأسرار اإلعجاز في القرآن والسنة للمھندس ب مجاني من موقع كتا

٤٢/١٣.[  

 في داخل اآلية وليس في أولها كما رأينا مع )وصينَا(اءت كلمة فتأمل كيف ج
  ).ووصينَا اِإلنْسان ِبواِلديِه(عبارة 

وهكذا الكثير من الحقائق القرآنية واألوامر والنواهي والتعاليم تكررت في كتاب 
ي قرآنه تعالى القائل فإنه اللّه . اللّه بنظام محسوب بدقة يعجز البشر عن تقليدها

، فهو يهدي من يشاء، ويرزق ]٨/ ١٣: الرعد[) وكُلُّ شَيٍء ِعنْده ِبِمقْداٍر (:العظيم
 .من يشاء، ويزكي من يشاء

  ...اللّه يزكي من يشاء

  :مرتين في القرآن كله في اآليتين) يزكِّي(تكررت كلمة 

 ) من يشَاء والَ يظْلَمون فَِتيالًيزكِّيه َألَم تَر ِإلَى الَِّذين يزكُّون َأنفُسهم بِل اللّ( ـ ١
  ].٤/٤٩: النساء[

يا َأيها الَِّذين آمنُوا لَا تَتَِّبعوا خُطُواِت الشَّيطَاِن ومن يتَِّبع خُطُواِت الشَّيطَاِن ( ـ ٢
ُل اللَِّه علَا فَضلَونكَِر والْمشَاء وِبالْفَح رْأمي ٍد فَِإنَّهَأح نكَا ِمنكُم ما زم تُهمحرو كُملَي

اللَّه لَِكنداً وكِّيَأبزي ِليمع ِميعس اللَّهو شَاءن ي٢٤/٢١: النور [) م.[  

  :٧ يقبل القسمة على ٢١٤٩والعدد الذي يمثل اآليتين هو 

٣٠٧ × ٧ = ٢١٤٩  

م ترد إال وتذكر معها مشيئة اهللا  هي كلمة خاصة باهللا تعالى ول)يزكِّي(إذن كلمة 
 .تعالى، فهو يزكِّي من يشاء وهو الواحد القهار

  وهو القاهر فوق عباده

تكررت مرتين في ) وهو الْقَاِهر فَوقَ ِعباِدِه(: صفة من صفات اللّه تعالى وهي
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 ٤٤٠ عبد الدائم الكحیلأسرار اإلعجاز في القرآن والسنة للمھندس ب مجاني من موقع كتا

  : نجد بأنها تكررت مرتين)الْقَاِهر(القرآن، فلو بحثنا عن كلمة 

  ].٦/١٨: األنعام [) فَوقَ ِعباِدِه وهو الْحِكيم الْخَِبيراِهرالْقَوهو (ـ ١

 فَوقَ ِعباِدِه ويرِسُل علَيكُم حفَظَةً حتَّى ِإذَا جاء َأحدكُم الْموتُ الْقَاِهروهو (ـ ٢
طُونفَرالَ ي مهلُنَا وسر فَّتْه٦/٦١: األنعام [)تَو.[  

  :٧ي يمثل اآليتين يقبل القسمة على إن العدد الذ

٨٧٤ × ٧ = ٦١١٨  

تكررت مرتين في سورة األنعام ولم ترد في أية ) وهو الْقَاِهر فَوقَ ِعباِدِه(: إذن
 .سورة من سور القرآن إال األنعام، فهي عبارة خاصة باللّه تعالى

  ِنعم المولى وِنعم النصير

هذه العبارة تكررت مرتين في ) لَى وِنعم النَِّصيرِنعم الْمو(هو ... اللّه تعالى
  :القرآن في اآليتين

: األنفال[) وِنعم النَِّصير ِنعم الْمولَىوِإن تَولَّواْ فَاعلَمواْ َأن اللّه موالَكُم (ـ ١
٨/٤٠.[  

جعَل علَيكُم ِفي الديِن ِمن وجاِهدوا ِفي اللَِّه حقَّ ِجهاِدِه هو اجتَباكُم وما (ـ ٢
حرٍج ملَّةَ َأِبيكُم ِإبراِهيم هو سماكُم الْمسِلمين ِمن قَبُل وِفي هذَا ِليكُون الرسوُل 

موا شَِهيداً علَيكُم وتَكُونُوا شُهداء علَى النَّاِس فََأِقيموا الصلَاةَ وآتُوا الزكَاةَ واعتَِص
 لَاكُموم ولَىِباللَِّه هوالْم مفَِنع النَِّصير مِنع٢٢/٧٨: الحج [)و.[  

  :٧إن العدد الذي يمثل اآليتين يقبل القسمة على 

١٦٠ × ٧ × ٧ = ١١٢٠ × ٧ = ٧٨٤٠  
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 ٤٤١ عبد الدائم الكحیلأسرار اإلعجاز في القرآن والسنة للمھندس ب مجاني من موقع كتا

 ماذا يحدث لهذا النظام الرقمي فيما لو تغير ترتيب سور القرآن؟ ففي :مالحظة
األنفال ماذا سيحصل؟ ام أحد بوضع سورة الحج قبل سورة المثال السابق لو ق

 ٨والعدد الذي يمثل اآليتين سيصبح  ٤٠  ٧٨: سيصبح ترتيب أرقام اآليتين كما يلي
 : سينتج عدد غير صحيح كما يلي٧وإذا قسمنا هذا العدد على  ٤ ٠ ٧

٥٨٢,٥٧١٤٢٨٥٧١٤٢٨٥٧١ = ٧ ÷ ٤٠٧٨  

على أن ترتيب سور القرآن هو وحي من وبالتالي هذا البحث هو إثبات مادي رقمي 
عند اللّه، ولو تغير ترتيب سورة واحدة أو آية واحدة من القرآن كله فإن النظام 

 .الرقمي الدقيق جداً سيختل بل لن يكون هناك نظام رقمي

  ].٦/٣٨: األنعام [)ما فَرطْنَا ِفي الِْكتَاِب ِمن شَيٍء: (وصدق اللّه القائل

  ...رحمة اللّه

 رحمة اللّه تعالى هي خير مما يجمعون، فرحمة اللّه لإلنسان خير له من الدنيا وما
 مرات، ٣ولننظر عبر آيات القرآن لنرى أن هذه الحقيقة تكررت في القرآن  . فيها

  :)يجمعون( آيات وردت فيها كلمة ٣ففي القرآن 

 لَمغِْفرةٌ من اللِّه ورحمةٌ خَير مما ولَِئن قُِتلْتُم ِفي سِبيِل اللِّه َأو متُّم( ـ ١
ونعمج٣/١٥٧: آل عمران [)ي.[  

: يونس[ )يجمعونقُْل ِبفَضِل اللَِّه وِبرحمِتِه فَِبذَِلك فَلْيفْرحوا هو خَير ِمما ( ـ ٢
١٠/٥٨.[  

 بينَهم مِعيشَتَهم ِفي الْحياِة الدنْيا ورفَعنَا هم يقِْسمون رحمةَ ربك نَحن قَسمنَا( ـ ٣
بعضهم فَوقَ بعٍض درجاٍت ِليتَِّخذَ بعضهم بعضاً سخِْرياً ورحمتُ ربك خَير مما 

ونعمج٤٣/٣٢: الزخرف [)ي.[  

 اللّه، والعدد الذي يمثل هذه  ذُكرت دائماً في القرآن مع رحمة)يجمعون(إن كلمة 
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 ٤٤٢ عبد الدائم الكحیلأسرار اإلعجاز في القرآن والسنة للمھندس ب مجاني من موقع كتا

وهكذا أربع ... ٧ والناتج يقبل القسمة على ٧اآليات الثالث يقبل القسمة على 
  :مرات

٤٦٥٤٥١ × ٧ = ٣٢٥٨١٥٧   

 =٦٦٤٩٣ × ٧ × ٧  

 =٩٤٩٩ × ٧ × ٧ × ٧   

 =١٣٥٧ × ٧ × ٧ × ٧ × ٧  

عدد  ٣ ٢ ٥ ٨ ١ ٥ ٧في القرآن هو  )يجمعون(إذن العدد الذي يمثل تكرار كلمة 
، وهذا تأكيد بلغة  أربع مرات متتالية٧ مراتب يقبل القسمة على ٧مكون من 

األرقام على أن رحمة اهللا خير من الدنيا وما فيها، ولكن أين من يشكر فضل اهللا 
 تعالى؟

  إن اللّه لذو فضٍل على الناس

وفضل اللّه نعمة اللّه ال تُعد وال تُحصى، ورحمةُ اللّه واسعة وأكبر من ذنوبنا، 
  على الناس كبير ولكن ماذا عن أكثر هؤالء الناس؟

 ) يشْكُرونِإن اللَّه لَذُو فَضٍل علَى النَّاِس ولَِكن َأكْثَر النَّاِس ال(: يقول تعالى
  :هذه العبارة تكررت مرتين في القرآن في اآليتين

م وهم ُألُوفٌ حذَر الْموِت فَقَاَل لَهم اللّه َألَم تَر ِإلَى الَِّذين خَرجواْ ِمن ِدياِرِه(ـ ١
ونشْكُرالنَّاِس الَ ي َأكْثَر لَـِكنلَى النَّاِس وٍل علَذُو فَض اللّه ِإن ماهيَأح وتُواْ ثُمم( 

  ].٢/٢٤٣: البقرة[

نَّهار مبِصراً ِإن اللَّه لَذُو فَضٍل علَى اللَّه الَِّذي جعَل لَكُم اللَّيَل ِلتَسكُنُوا ِفيِه وال(ـ ٢
ونشْكُرالنَّاِس لَا ي َأكْثَر لَِكن٤٠/٦١: غافر [)النَّاِس و.[  
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 ٤٤٣ عبد الدائم الكحیلأسرار اإلعجاز في القرآن والسنة للمھندس ب مجاني من موقع كتا

  :٧إن العدد الذي يمثل أرقام اآليتين يقبل القسمة على 

٨٧٤٩× ٧ = ٦١٢٤٣  

تعالى،  من خالل هذه األمثلة وغيرها تتراءى أمامنا عظمة اإلعجاز في كالم اللّه
فأين هم علماء . وربما ندرك جانباً من جوانب حكمة تكرار العبارات في القرآن

 العلم الذي وصلوا إليه؟اإلحصاء من كتاب اللّه؟ أين هي كُتبهم؟ ما هو حجم 

فَذَِلكُم اللَّه ربكُم الْحقُّ فَماذَا بعد الْحقِّ (:  استمع معي إلى هذه الكلمات البليغة
  ].١٠/٣٢: يونس [) الضالُل فََأنَّى تُصرفُونِإالَّ

  النهار مبصراً

ومن عظيم فضل اللّه تعالى ومن عجيب آياته الواضحة أنه جعل الليل سكناً 
ليبتغي من فضل اللّه والنهار مبصراً، ففي الليل يسكُن اإلنسان وفي النهار يسعى 

 ٣ تكررت )مبصراً( فكلمة رات، م٣هذه الحقيقة العلمية تكررت في القرآن . تعالى
مرات في القرآن، وهذه الكلمة خاصة بالحديث عن النهار ومرتبطة دائماً بالليل، 

  :لنرى هذه اآليات الثالث

 ِإن ِفي ذَِلك لَآياٍت ِلقَوٍم  مبِصراهو الَِّذي جعَل لَكُم اللَّيَل ِلتَسكُنُوا ِفيِه والنَّهار( ـ ١
ونعمس١٠/٦٧: يونس [)ي.[  

 ِإن ِفي ذَِلك لَآياٍت ِلقَوٍم  مبِصراَألَم يروا َأنَّا جعلْنَا اللَّيَل ِليسكُنُوا ِفيِه والنَّهار( ـ ٢
ْؤِمنُون٢٧/٨٦: النمل [)ي.[  

 ِإن اللَّه لَذُو فَضٍل  مبِصرااللَّه الَِّذي جعَل لَكُم اللَّيَل ِلتَسكُنُوا ِفيِه والنَّهار( ـ ٣
ونشْكُرالنَّاِس ال ي َأكْثَر لَِكنلَى النَّاِس و٤٠/٦١: غافر [)ع.[  

  :٧إن العدد الذي يمثل هذه اآليات الثالث يقبل القسمة على 
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 ٤٤٤ عبد الدائم الكحیلأسرار اإلعجاز في القرآن والسنة للمھندس ب مجاني من موقع كتا

٨٨٣٨١ × ٧ = ٦١٨٦٦٧  

وقد جاء كال !  غافر دخلت في تركيب الفقرة السابقة٦١ نالحظ أن اآلية :مالحظة
فانظر إلى تداخل أرقام اآليات مع بعضها .  ن من مضاعفات الرقم سبعةالعددي

بشكل معقد، ولكن هل يؤدي هذا إلى أي خلل في النظام الرقمي لهذه اآليات؟ 
ومهما تعددت األرقام ومهما امتدت وكبرت هل يضطرب كتاب اهللا تعالى أو 

 : يختّل؟ يمكن أن نقول وبكل ثقة ونقارن بين الكون والقرآن

كما أن باليين المجرات والنجوم تنتشر في أرجاء الكون دون أن يصطدم بعضها 
ببعض، كذلك هذه األرقام التي نجدها في القرآن تتشابك وتتداخل مع بعضها من 

وهذا يثبت أن الذي نظَّم الكون هو الذي نظَّم . دون أن يختل النظام الرقمي لها
  .القرآن

  والدعوة إلى اهللا... األرقام

يمكن إلنسان ملحد أن ينقلب من قمة الكفر إلى قمة اإليمان؟ لإلجابة على كيف 
سؤال كهذا نتذكر رحلة أنبياء اهللا ورسله، أتوا بمعجزاٍت كثيرة فآمن من آمن 

وبما أن القرآن معجزة مستمرة إلى يوم القيامة، فال بد أن يكون . وكفر من كفر
  .قد هيأه اهللا لعصرنا هذا ـ عصر األرقام

هما تكن درجة اإللحاد عند شخص ما، وعندما يواجه بدالئل وبراهين دامغة م
وبلغة األرقام التي يفهمها جميع البشر فلن يجد مهرباً من االعتراف ـ ولو في 

والمعجزة الرقمية في عصٍر . قرارة نفسه ـ بأن هذا القرآن كتاب من عند اهللا
: قليدية للدعوة إلى اهللا الذي يقولكهذا ربما تكون أقوى من كثير من األساليب الت

) كبكِْف ِبري لَمقُّ َأوالْح َأنَّه ملَه نيتَبتَّى يح ِفي َأنفُِسِهماِتنَا ِفي الْآفَاِق وآي نُِريِهمس
ٍء شَِهيدلَى كُلِّ شَيع وهل يوجد آفاقٌ في هذا العصر ]. ٤١/٥٣: فصلت [)َأنَّه

  م؟أوسع من آفاق األرقا
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 ٤٤٥ عبد الدائم الكحیلأسرار اإلعجاز في القرآن والسنة للمھندس ب مجاني من موقع كتا

  ماذا عن يوم القيامة؟

إذا كان القرآن مليئاً بالحقائق العلمية التي جاء العلم الحديث ليصدقها بالتجربة 
والبرهان، فماذا عن الحقائق الغيبية التي ال يمكن رؤيتها أو برهانها أو تجربتها؟ 
القرآن يحتوي على الكثير من الحقائق المستقبلية التي تحدثت عن يوم القيامة، 

ل يمكن لألرقام ـ لغة العصر ـ أن يكون لها دور في إثبات أن الساعة آتية ال فه
  ريب فيها وبالدليل القاطع؟ 

  الخسارة الحقيقية

يقول تعالى في كتابه العظيم يصف الخسارة الحقيقية يوم القيامة ذلك اليوم الذي ال 
 هذه )هم وَأهِليِهم يوم الِْقيامِةِإن الْخَاِسِرين الَِّذين خَِسروا َأنْفُس(ينفع فيه الندم 

العبارة كم مرة تكررت في القرآن؟ لقد تكررت هذه الحقيقة مرتين في القرآن، 
  :٧ودائماً نحن أما نظام رقمي ينسجم مع الرقم 

 يوم َأهِليِهم وفَاعبدوا ما ِشْئتُم من دوِنِه قُْل ِإن الْخَاِسِرين الَِّذين خَِسروا َأنفُسهم(ـ ١
ِبينالْم انرالْخُس وه ِة َألَا ذَِلكام٣٩/١٥: الزمر [)الِْقي.[  

وتَراهم يعرضون علَيها خَاِشِعين ِمن الذُّلِّ ينظُرون ِمن طَرٍف خَِفي وقَاَل الَِّذين (ـ ٢
 يوم الِْقيامِة َألَا ِإن الظَّاِلِمين ِفي َأهِليِهمسهم وآمنُوا ِإن الْخَاِسِرين الَِّذين خَِسروا َأنفُ

  ].٤٢/٤٥: الشورى [)عذَاٍب مِقيٍم

  :٧إن العدد الذي يمثل هاتين اآليتين يقبل القسمة على  

٦٤٥ × ٧ = ٤٥١٥  

إذن الخسارة الحقيقية ليست في الدنيا، بل هي في اآلخرة، يوم يخسر اإلنسان 
بقى عملُه، وإن الذي أحصى هذه األرقام ونظمها في كتابه القرآن كل شيٍء وي

فَمن يعمْل ِمثْقَاَل ذَرٍة خَيرا يره، ومن يعمْل (: لقادر على إحصاء أعمال عباده بدقة
هرا يٍة شَر٨-٩٩/٧: الزلزلة [)ِمثْقَاَل ذَر.[ 
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 ٤٤٦ عبد الدائم الكحیلأسرار اإلعجاز في القرآن والسنة للمھندس ب مجاني من موقع كتا

  ماذا عن المكذبين؟

 )نُكَذِّب(مات محددة، ومن بين الكلمات الكثيرة كلمة في القرآن لكل كلمة استخدا
هذه الكلمة تكررت مرتين في القرآن كله على لسان المكذبين يوم القيامة، هؤالء 
الذين كذبوا بالقرآن وكذبوا بيوم القيامة ماذا يقولون في ذلك اليوم؟ لنتصور ذلك 

  :الموقف

  ].٦/٢٧: األنعام [) ِبآياِت ربنَابنُكَذِّفَقَالُوا يالَيتَنَا نُرد وال ( ـ ١

  ].٧٤/٤٦: المدثر [) ِبيوِم الديِننُكَذِّبوكُنَّا ( ـ ٢

  :٧إن العدد الذي يمثل هاتين اآليتين يقبل القسمة على 

٦٦١ × ٧ = ٤٦٢٧  

 وردت في القرآن على لسان المكذبين بآيات اللّه والمكذبين )نُكَذِّب(إذن كلمة 
يوم (، ألن التكذيب بآيات اللّه سيؤدي حتماً إلى التكذيب بيوم القيامة بيوم القيامة

التكذيب بآيات اهللا، ثم :  لذلك جاء تسلسل اآليتين موافقاً لهذا الترتيب)الدين
إن . التكذيب بيوم القيامة، وهذا يؤكد دقة تسلسل كل كلمة من كلمات القرآن

عالم الغيب ... امة، أليس هو اللّهالذي صور لنا موقف هؤالء المكذبين يوم القي
 والشهادة؟

  ماذا عن الظالمين؟

يوم القيامة ال ينفع الندم، ال تنفع الحسرة، في ذلك اليوم ال ينفع الظالمين 
 في القرآن؟ ومن تخُص هذه الكلمة؟ )معِذرتُهم(معذرتهم، فكم مرة تكررت كلمة 

  :مالن المعنى نفسههذه الكلمة تكررت مرتين في القرآن في آيتين تح

  ].٣٠/٥٧: الروم [) ولَا هم يستَعتَبونمعِذرتُهمفَيومِئٍذ لَّا ينفَع الَِّذين ظَلَموا ( ـ ١
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 ٤٤٧ عبد الدائم الكحیلأسرار اإلعجاز في القرآن والسنة للمھندس ب مجاني من موقع كتا

: غافر [) ولَهم اللَّعنَةُ ولَهم سوء الداِرمعِذرتُهميوم لَا ينفَع الظَّاِلِمين ( ـ ٢
٤٠/٥٢.[  

  :٧مثل أرقام هاتين اآليتين يقبل القسمة على إن العدد الذي ي

٧٥١ × ٧ = ٥٢٥٧  

، وما في القرآن هي كلمة خاصة بالظالمين يوم القيامة )معِذرتُهم(إذن كلمة 
النظام الرقمي لهاتين اآليتين إال دليل قوي جداً على صدق يوم القيامة وصدق 

القيامة هي بانتظار كل من وهذه اآليات التي تصور أهوال يوم . كتاب اللّه تعالى
: وتأمل وتدبر هذا الموقف الذي ينتظر كل من يكذب بيوم القيامة... يكفر بالقرآن

)لُونمتَع ا كُنْتُمتَنِْسخُ مقِّ ِإنَّا كُنَّا نَسِبالْح كُملَينِْطقُ عنَا يذَا ِكتَابالجاثية [)ه :
اتَّقُواْ يوماً تُرجعون ِفيِه ِإلَى و(: ، لذلك آخر آية نزلت من القرآن هي]٤٥/٢٩

 ونظْلَمالَ ي مهتْ وبا كَسفَّى كُلُّ نَفٍْس متُو ٢/٢٨١: البقرة[اللِّه ثُم.[ 

  ...تُوفَّى كلُّ نَفٍس

لنرى النظام . في ذلك اليوم تُوفَّى كل نفٍس ما كسبت وما عملت وهم ال يظلمون
 مرات في القرآن في ٣ التي تكررت )تُوفَّى(كلمة الرقمي لهذه الحقيقة من خالل 

  :اآليات

 كُلُّ نَفٍْس ما كَسبتْ وهم الَ تُوفَّىواتَّقُواْ يوماً تُرجعون ِفيِه ِإلَى اللِّه ثُم ( ـ ١
ونظْلَم٢/٢٨١: البقرة [)ي[.  

 كُلُّ نَفٍْس ما  تُوفَّىما غَلَّ يوم الِْقيامِة ثُموما كَان ِلنَِبي َأن يغُلَّ ومن يغْلُْل يْأِت ِب( ـ ٢
ونظْلَمالَ ي مهتْ وب٣/١٦١: آل عمران [)كَس.[  

 كُلُّ نَفٍْس ما عِملَتْ وهم الَ تُوفَّىيوم تَْأِتي كُلُّ نَفٍْس تُجاِدُل عن نَّفِْسها و( ـ ٣
ونظْلَم١٦/١١١: النحل [)ي.[  
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 ٤٤٨ عبد الدائم الكحیلأسرار اإلعجاز في القرآن والسنة للمھندس ب مجاني من موقع كتا

 ١١١١٦١٢٨١: لعدد الذي يمثل هذه اآليات حسب تسلسلها في القرآن هوإن ا
  :٧يقبل القسمة على 

١٥٨٨٠١٨٣ × ٧ = ١١١١٦١٢٨١  

وهم الَ (مرتبطة بعبارة ) تُوفَّى كُلُّ نَفٍْس(وكما نرى في كتاب اللّه دائماً عبارة 
ونظْلَمم ظلم أي  وهذا يؤكد دقة البيان اإللهي وحرص اللّه تعالى على عد)ي

 !)وهم الَ يظْلَمون( لم تُذكر إالَّ ومعها )تُوفَّى(إنسان لدرجة أن كلمة 

إن هذه الدقة ليست في خلق اللّه وكالمه فحسب بل أيضاً في حسابه وجزائه يوم 
  .القيامة، يوم ال تجزي نفس عن نفٍس شيئاً

  ال تَجزي نفس عن نفٍس شيئاً

وم القيامة ـ عندما يجد اإلنسان نفسه وحيداً، يصور لنا القرآن تلك اللحظة ـ ي
واتَّقُوا (: ال يستطيع أن يلجأ إلى أحٍد ولكل إنساٍن يومئذ شأن يغنيه عن غيره

، هذا النداء تكرر في القرآن مرتين بالضبط )يوما ال تَجِزي نَفْس عن نَفٍْس شَيًئا
  :في اآليتين

 نَفْس عن نَّفٍْس شَيئاً والَ يقْبُل ِمنْها شَفَاعةٌ والَ يْؤخَذُ تَجِزيواتَّقُواْ يوماً الَّ ( ـ ١
ونرنصي مالَ هٌل ودا ع٢/٤٨: البقرة[) ِمنْه.[  

 نَفْس عن نَّفٍْس شَيئاً والَ يقْبُل ِمنْها عدٌل والَ تَنفَعها تَجِزيواتَّقُواْ يوماً الَّ ( ـ ٢
  ].٢/١٢٣: البقرة[)  هم ينصرونشَفَاعةٌ والَ

لماذا تكررت هذه الحقيقة مرتين؟ هل هنالك من نظام يحكم هذا التكرار؟ لنترك 
 ١ ٢ ٣   ٤ ٨: إن العدد الذي يمثل هاتين اآليتين هولغة األرقام تنطق بالحق، 

 والناتج أيضاً يقبل القسمة على ٧ والناتج يقبل القسمة على ٧ يقبل القسمة على
٧:  
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 ٤٤٩ عبد الدائم الكحیلأسرار اإلعجاز في القرآن والسنة للمھندس ب مجاني من موقع كتا

٣٦ × ٧ × ٧ × ٧ = ٢٥٢ × ٧ × ٧ = ١٧٦٤ × ٧ = ١٢٣٤٨  

وِقيَل (: ولكن ما هي عقوبة من ينسى لقاء اللّه يوم القيامة؟ القرآن يخبرنا بذلك
ا لَكُممو النَّار اكُمْأومذَا وه ِمكُموي ِلقَاء ا نَِسيتُمكَم اكُمنَنْس موالْينَاِصِرين ِمن ( 

 ، ولكن ماذا عن المؤمنين؟]٤٥/٣٤: الجاثية[

  غير ممنون

، ولكن رأينا في الفقرات السابقة حال الخاسرين والظالمين والمكذبين يوم القيامة
 مرات ٤ في القرآن )ممنُوٍن(ماذا عن حال المؤمنين في ذلك اليوم؟ تكررت كلمة 

  :في اآليات

  ].٤١/٨: فصلت [)ممنُوٍنهم َأجر غَير ِإن الَِّذين آمنُوا وعِملُوا الصاِلحاِت لَ( ـ ١

  ].٦٨/٣: القلم [)ممنُوٍنوِإن لَك َألجرا غَير ( ـ ٢

: االنشقاق [)ممنُوٍنإالّ الَِّذين آمنُواْ وعِملُواْ الصاِلحاِت لَهم َأجر غَير ( ـ ٣
٨٢/٢٥.[  

  ].٩٥/٦:التين [)ممنُوٍنِلحاِت فَلَهم َأجر غَير إالّ الَِّذين آمنُوا وعِملُوا الصا( ـ ٤

  :٧العدد الذي يمثل هذه اآليات األربعة يقبل القسمة على 

٨٩٣٤ × ٧ = ٦٢٥٣٨  

ألن ) َأجر( وكلمة )غَير( دائماً سبقت بكلمة )ممنُوٍن( نالحظ أن كلمة :مالحظة
 ).طعمنقأي غير (األجر خاص بالمؤمنين وأجرهم غير ممنون 

 وعن الرسول الكريم صلى اهللا عليه  هذه اآليات األربعة تحدثت عن المؤمنين
نظَّم ، والنظام الرقمي لتوزع هذه الكلمة وغيرها في القرآن يثبت أن الذي وسلم

 أراضين ٧ و  سماوات٧ هو الذي خلق ٧كلمات هذا القرآن بما يتناسب مع الرقم 
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 ٤٥٠ عبد الدائم الكحیلأسرار اإلعجاز في القرآن والسنة للمھندس ب مجاني من موقع كتا

  . أبواب٧وجعل لجهنم 

  يةفهو في عيشٍة راض

هذا حال المؤمن يوم القيامة يحدثنا عنها البيان اإللهي عبر آيتين من آيات 
  :القرآن

  ].٦٩/٢١: الحاقة[) فَهو ِفي ِعيشٍَة راِضيٍة( ـ ١

  ].١٠١/٧: القارعة[) فَهو ِفي ِعيشٍَة راِضيٍة ( ـ٢

  :٧والعدد الذي يمثل هاتين اآليتين يقبل القسمة على 

١٠٣ × ٧ = ٧٢١  

، وتكررت ٢×٧ حرفاً أي ١٤ تركبت من )فَهو ِفي ِعيشٍَة راِضيٍة(هذه اآلية إن 
 :مرتين في  القرآن، فيكون عدد أحرف اآليتين هو

   .٤ × ٧ حرفاً بالضبط، أي ٢٨ = ١٤+١٤ 

  . أيضا٢٨ً = ٧+٢١: إن مجموع أرقام اآليتين هو

  .٣×٧ = ٢١: رقم اآلية األولى هو

  .٧: رقم اآلية الثانية هو

هل جاءت هذه النتائج كلها : ونكرر سؤالنا التقليدي في هذه الموسوعة
  والتناسقات مع الرقم سبعة بمحض المصادفة؟  

  :لنتابع اإلثباتات والبراهين
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 ٤٥١ عبد الدائم الكحیلأسرار اإلعجاز في القرآن والسنة للمھندس ب مجاني من موقع كتا

  عرض الجنة 

ماذا عن الجنة؟ وحجمها؟ إن اللّه تعالى وصف الجنة بأن عرضها كعرض 
  :)هاعرض(السماء واألرض، في آيتين حيث وردت كلمة 

  .]٣/١٣٣: آل عمران [) السمواتُ واَألرض ُأِعدتْ لِلْمتَِّقينعرضهاوجنٍَّة ( ـ ١

 كَعرِض السماء والَْأرِض ُأِعدتْ عرضهاساِبقُوا ِإلَى مغِْفرٍة من ربكُم وجنٍَّة ( ـ ٢
 ِلِه ذَِلكسرنُوا ِباللَِّه وآم ِظيمِللَِّذينِل الْعذُو الْفَض اللَّهو شَاءن يْؤِتيِه مُل اللَِّه يفَض( 

  ].٥٧/٢١: الحديد[

 هي كلمة خاصة بالجنة، والعدد الذي يمثل اآليتين مجتمعتين )عرضها(إذن كلمة 
  :٧ يقبل القسمة على ٢١١٣٣: هو

٣٠١٩ × ٧ = ٢١١٣٣  

انتظار هؤالء المتقين الذين آمنوا فالجنة التي تحدث عنها اللّه تعالى هي حقاً ب
باللّه ورسِله، ولكن ما هي مواصفات هذه الجنة؟ وماذا فيها؟ لنقرأ الفقرة 
التالية، لندرك بما ال يقبل الشك أن كالم اهللا ال ريب فيه، وأن وعده سيتحقق، 

 .وأن كل الحقائق الغيبية في القرآن هي حقّ وآتية ال ريب فيها

  ال يسمعون فيها لغواً

 هذه حقيقة أخرى ،)ال يسمعون فيها لغواً(إحدى أهم صفات الجنة أن أصحابها  
  : مرات في اآليات٣تكررت في القرآن 

: مريم [) ِإلَّا سلَاماً ولَهم ِرزقُهم ِفيها بكْرةً وعِشياً لَغْواًلَا يسمعون ِفيها( ـ ١
١٩/٦٢.[  

  ].٥٦/٢٥: الواقعة [) وال تَْأِثيما لَغْواال يسمعون ِفيها( ـ ٢
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 ٤٥٢ عبد الدائم الكحیلأسرار اإلعجاز في القرآن والسنة للمھندس ب مجاني من موقع كتا

  ].٧٨/٣٥: النبأ [) وال ِكذَّابا لَغْواال يسمعون ِفيها( ـ ٣

  :٧والعدد الذي يمثل هذه اآليات الثالث يقبل القسمة على 

٥٠٣٦٦ × ٧ = ٣٥٢٥٦٢  

هذه بعض صفات الجنة، وهناك الكثير من اآليات التي تحدثت عن نعيمها 
المقابل كيف يحدثنا القرآن عن نار جهنم؟ لننتقل إلى الفقرة ولكن ب... المقيم

 :التالية ونتأمل عبارة خاصة بالنار وأهلها

  وساءت مصيراً

كثير من النصوص في القرآن تحدثت عن نار جهنم التي أعدها اللّه للمكذبين 
بالقرآن، وقد اقتضت حكمة اللّه تعالى أن يجعل لهذه النار سبعة أبواب ليكون 

السماوات السبع ومنزل القرآن ليس اء من نوع التكذيب، فالذي يكذب بخالق الجز
إذاً أسوأ مصير يمكن أن .  وساءت مصيراً أبواب٧له في اآلخرة إال جهنم التي لها 
 ٣ هذه العبارة تكررت )جهنَّم وساءتْ مِصيرا(: يالقيه الكافر يوم القيامة هو

  :تاليةمرات في القرآن كله في اآليات ال

ِإن الَِّذين تَوفَّاهم الْمآلِئكَةُ ظَاِلِمي َأنْفُِسِهم قَالُواْ ِفيم كُنتُم قَالُواْ كُنَّا ( ـ ١
 لَـِئكا فَُأوواْ ِفيهاِجرةً فَتُهاِسعاللِّه و ضَأر تَكُن اْ َألَمِض قَالْوِفي اَألر ِفينعتَضسم

 نَّمهج ماهْأوامسِصيراًو٤/٩٧: النساء [)ءتْ م.[  

ومن يشَاِقِق الرسوَل ِمن بعِد ما تَبين لَه الْهدى ويتَِّبع غَير سِبيِل الْمْؤِمِنين ( ـ ٢
 نَّمهِلِه جنُصلَّى وا تَولِِّه مِصيراًنُواءتْ مس٤/١١٥: النساء [)و.[  

والْمنَاِفقَاِت والْمشِْرِكين والْمشِْركَاِت الظَّانِّين ِباللَِّه ظَن ويعذِّب الْمنَاِفِقين ( ـ ٣
 نَّمهج ملَه دَأعو منَهلَعو ِهملَيع اللَّه غَِضبِء ووةُ الساِئرد ِهملَيِء عواءتْ السسو

  ].٤٨/٦: الفتح [)مِصيراً
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 ٤٥٣ عبد الدائم الكحیلأسرار اإلعجاز في القرآن والسنة للمھندس ب مجاني من موقع كتا

  :٧ثالث يقبل القسمة على إن العدد الذي يمثل هذه اآليات ال

٨٧٣٧١ × ٧ = ٦١١٥٩٧  

من هذا النظام الرقمي نستنتج أن الذي رتَّب هذه اآليات الثالث في القرآن بما 
 أبواب وهو الذي جعل مصير من ٧ هو الذي خلق لجهنم ٧يتناسب مع الرقم 

 ).جهنَّم وساءتْ مِصيرا(: يكذب بالقرآن أسوأ مصير على اإلطالق

  .إلى مزيد من األمثلة والشواهدواآلن 

  والجبال... أعمال الكفار

كل عمٍل ال يبتغى به وجه اللّه فلن ينفع صاحبه يوم القيامة، بل سيكون هباء وال 
ومع أن اإلنسان . قيمة له، ألن اللّه تعالى ال يقبل من العمل إالَّ ما كان خالصاً له

فإن اللّه يوم القيامة كما أنه ينسف الذي يعمل لغير اللّه يظن أن أعماله كالجبال 
  .الجبال لتكون هباء كذلك ينسف أعمال هؤالء المنافقين لتكون هباء أيضاً

 في )هباء(ولكن كيف نثبت هذه الحقيقة بلغة األرقام؟ ببحٍث بسيط عن كلمة 
  :القرآن نجدها تكررت مرتين بالضبط في اآليتين

  ].٢٥/٢٣: الفرقان [)منْثُوراهباء ن عمٍل فَجعلْنَاه وقَِدمنَا ِإلَى ما عِملُوا ِم( ـ ١

  ].٦-٥٦/٥: الواقعة [) منْبثا هباءفَكَانَتْ. وبسِت الِْجباُل بسا( ـ ٢

  :٧ يقبل القسمة على ٦  ٢ ٣والعدد الذي يمثل هاتين اآليتين هو 

٨٩ × ٧ = ٦٢٣  

 هو الذي سيجعل أعمال ٧ مع الرقم إن الذي وضع هاتين اآليتين بشكل متناسب
 !المنافقين هباء كما أنه سيجعل الجبال هباء يوم القيامة
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 ٤٥٤ عبد الدائم الكحیلأسرار اإلعجاز في القرآن والسنة للمھندس ب مجاني من موقع كتا

  اليوم تُجزون عذاب الهون

ربه وتعاليم كذَّب بآيات اللّه، استكبر عن عبادة خالقه ورازقه، لم يعمل بأوامر 
  :ن اآليتين؟ لنقرأ هاتيشخص بهذه المواصفات، ماذا ينتظر يوم القيامة... قرآنه

 عذَاب الْهوِن ِبما كُنْتُم تَقُولُون علَى اللَِّه غَير الْحقِّ وكُنْتُم عن تُجزونالْيوم ( ـ ١
ونتَكِْبراِتِه تَساي٦/٩٣: األنعام [)ء.[  

ِض ِبغَيِر الْحقِّ  عذَاب الْهوِن ِبما كُنْتُم تَستَكِْبرون ِفي اَألرتُجزونفَالْيوم ( ـ ٢
قُونتَفْس ا كُنْتُمِبم٤٦/٢٠: األحقاف [)و.[  

  :٧إن العدد الذي يمثل هاتين اآليتين يقبل القسمة على 

٢٩٩ × ٧ = ٢٠٩٣  

من خالل هذه البراهين الرقمية هل بقي عند أحد شك بأن يوم القيامة واقع ال 
 كيف )داِفٍع(فع؟ لنرى كلمة ريب فيه وأن عذاب اللّه واقع أيضاً وماله من دا

 .توزعت عبر آيات القرآن

إن عذاب اللّه واقع وماله من دافع، هذه الحقيقة تكررت مرتين في القرآن في 
  :اآليتين

  ].٨-٥٢/٧: الطور [)داِفٍعما لَه ِمن . ِإن عذَاب ربك لَواِقع( ـ ١

  ].٢-٧٠/١:المعارج [)داِفعرين لَيس لَه ِللْكَاِف. سَأَل ساِئٌل ِبعذَاٍب واِقٍع( ـ ٢

 من ٢٨إن العدد الذي يمثل هاتين اآليتين حسب تسلسلهما في القرآن هو 
  : ٧مضاعفات الـ 

٤ × ٧ = ٢٨  
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 ٤٥٥ عبد الدائم الكحیلأسرار اإلعجاز في القرآن والسنة للمھندس ب مجاني من موقع كتا

هذه الكلمة  هي كلمة خاصة بعذاب اللّه ووردت )دافع(وكما نرى فهذه الكلمة 
 لَيس لَه (،  ) لَه ِمن داِفٍع ما(: في القرآن دائماً بصيغة النفي في قوله تعالى

اِفعاً )دوهذا منتهى اإلعجاز لغوياً ورقمياً وغيبي .  

فجميع األحداث المستقبلية التي تحدث عنها القرآن سوف تقع ولن يخلف اللّه 
 هِديثاً(وعداللَِّه ح قُ ِمندَأص نم٤/٨٧: النساء [)و.[  

  نتائج البحث

 نتيجة رقمية على النظام ٧٠ رأينا مباشرة أكثر من في هذا البحث القرآني
الرقمي آليات القرآن، مع العلم أن هذه األمثلة السبعين قد اخترتها من بين آالف 

ويستطيع كل إنسان ! األمثلة والحقائق ولو كان الحث يتسع لسردنا آالف الحقائق
لكريم وآلة أن يتحقق من صدق هذه النتائج وال يحتاج إال لنسخة من القرآن ا

كما يمكن االستعانة بالمعجم المفهرس أللفاظ القرآن الكريم الذي . حاسبة بسيطة
  .يعطينا تكرار كل كلمة من كلمات القرآن

في ختام هذا البحث العلمي القرآني، ماذا يمكن أن نقول؟ وكيف يمكن أن نختم 
 على بحثاً ال يمثل سوى البداية لرحلة جديدة من رحالت إعجاز أعظم كتاٍب

اإلطالق؟ رأينا في هذا البحث أدلَّة رقمية دامغة ال تقبل الشك بأن كل كلمة من 
كلمات القرآن تكررت بنظام رقمي يعجز البشر عن تقليده، إذاً ال يوجد فوضى 
في كتاب اللّه، بل تكرار الكلمات في القرآن يحكمه نظام معجز، محور هذا النظام 

  .٧هو الرقم 

 تعالى هذا الرقم ليكون أساساً في النظام القرآني، ربما واللّه  وقد اختار اللّه
 سماوات هو نفسه الذي أنزل القرآن ونظَّمه ٧أعلم ليدلَّنا على أن الذي خلق 

  ، أال تكفي هذه البراهين لنصدق أن القرآن حقّ؟٧وفق الرقم 

عن أرقام هل يقتصر اإلحكام واإلعجاز على أرقام اآليات؟ وماذا : واآلن نتساءل
السور وترتيبها في القرآن؟ لذلك سوف ننتقل اآلن لنعيش رحلة مع كلمات 
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 ٤٥٦ عبد الدائم الكحیلأسرار اإلعجاز في القرآن والسنة للمھندس ب مجاني من موقع كتا

تكررت في القرآن وجاءت أرقام السور حيث وردت هذه الكلمات متناسبة مع 
  .وهذا يثبت أن اإلعجاز يشمل كل شيء في هذا القرآن. الرقم سبعة
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 ٤٥٧ عبد الدائم الكحیلأسرار اإلعجاز في القرآن والسنة للمھندس ب مجاني من موقع كتا

  

  المبحث العاشر

  إعجاز سور القرآن
  لمحكَم لترتيب سور القرآنالنظام ا

  

  

ليس هذا ، في هذا البحث نحن أمام معجزة لغوية ورقمية بكل معنى الكلمة
فحسب بل سوف نثبت بما ال يقبل الشك أن هذا القرآن ال يمكن اإلتيان بمثله 

  .مهما حاول البشر ومهما تطور العلم

ت القرآن العظيم هذا النظام الرقمي نجده في كتاب اهللا تعالى، فقد انتظمت كلما
بشكل مذهل بما يتناسب مع أرقام سور القرآن وتسلسل هذه السور، وكذلك 

  .انتظمت هذه الكلمات بتدرج لغوي محكم

أيضاً في هذا البحث لسنا أمام مجرد مصادفات رقمية، بل سوف نكتشف نظاماً 
 مع رقمياً متكامالً يشمل كلمات وآيات وسور القرآن، كلُّها انتظمت بما يتناسب

  . ، ليس إعجازاً واحداً فقط بل شبكة من المعجزات التي ال تنتهي٧العدد 

  

  

  

http://www.kaheel7.com


 www.kaheel7.com   -------------- ------- -------- ------- --- ----------- ------- - موسوعة اإلعجاز الرقمي 

 ٤٥٨ عبد الدائم الكحیلأسرار اإلعجاز في القرآن والسنة للمھندس ب مجاني من موقع كتا

  مقدمة

إن اهللا تعالى قد وضع نظاماً رقمياً لتكرار الكلمات والعبارات في سور القرآن، 
بحيث إذا أخذنا أرقام السور التي وردت فيها كلمة أو عبارة ما نجد عدداً يقبل 

  .٧القسمة على 

اً من سور القرآن تتألف من مئات بل آالف الكلمات، وعلى الرغم وبما أن كثير
من تداخل وتشابك أرقام السور التي تكررت فيها هذه الكلمات، تبقى األعداد 

، وهذا دليل على عظمة كتاب اهللا سبحانه ٧الناتجة معنا قابلة للقسمة على 
  . وتعالى

نت النتائج التي حصلنا ، فكا١١٤في هذا البحث قمنا بدراسة أرقام السور الـ 
عليها تمثل حقائق رقمية ثابتة ال تقبل الجدل، فأرقام السور ال جدال فيها، 
وكلمات كتاب اهللا ثابتة الشك فيها، لذلك كانت هذه النتائج الرقمية ثابتة ال يمكن 

  .لجاهل أو عالم أن ينكرها

  لماذا؟ ، ترقيم سور القرآن

  :بر كتاب اهللا تعالىأسئلة كثيرة تدور في خيال كل من يتد

  وليس أي عدد آخر؟ ،  سورة بالضبط١١٤ـ لماذا عدد السور القرآن ١

ـ لماذا تتضمن هذه السور المواضيع القرآنية ذاتها، أي لماذا نجد العبارات ٢
  تتكرر في العديد من سور القرآن؟

ـ لماذا يتكرر الموضوع نفسه في عدة سور، ليس هذا فحسب بل العبارات ٣
  جدها مكررة في عدة سور من القرآن الكريم؟ذاتها ن

ـ وأخيراً لماذا كان ترتيب سور القرآن بهذا الشكل الذي نراه؟ وهل في هذا ٤
  الترتيب وحي أو أمر إلهي؟
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 ٤٥٩ عبد الدائم الكحیلأسرار اإلعجاز في القرآن والسنة للمھندس ب مجاني من موقع كتا

بلغة الكلمات تختلف اآلراء ووجهات النظر عند اإلجابة عن األسئلة المتعلقة 
ن أال توجد لغة أوضح من ولك. فنجد أكثر من تفسير وأكثر من تعليل، بالقرآن

فالنظام ، ال جدال فيها؟ بال شك إنّها لغة األرقام القوية والدقيقة، لغة الكلمات
، الرقمي ال يوجد في الكمبيوتر وعلومه فحسب بل هنالك نظام رقمي دقيق جداً

سوف نكتشفه من خالل هذا البحث لنعلم أن توزع الكلمات والعبارات في القرآن 
  .٧ذهل يعتمد على العدد جاء وفق نظام م

  مثال لشرح الفكرة

يأمرنا اهللا : من خالل المثال اآلتي، يمكن شرح فكرة النظام الرقمي لسور القرآن
تعالى في كتابه بأن ندفع بالتي هي أحسن، هذا النداء اإللهي نجده في موضعين 

  :من القرآن

  ]٢٣/٩٦: المؤمنون[) علَم ِبما يِصفُونِبالَِّتي ِهي َأحسن السيَئةَ نَحن َأادفَع (ـ ١

 ِبالَِّتي ِهي َأحسن فَِإذَا الَِّذي بينَك وبينَه ادفَعولَا تَستَِوي الْحسنَةُ ولَا السيَئةُ (ـ ٢
ِميمح ِليو ةٌ كََأنَّهاود٤١/٣٤: فصلت[) ع.[  

 في هاتين )ع ِبالَِّتي ِهي َأحسنادفَ(لماذا تكررت هذه العبارة : ولنسأل اآلن
 الذي هو أساس النظام الرقمي  سبعةالسورتين بالذات؟ وما عالقة ذلك بالعدد

  :القرآني؟ لإلجابة عن هذا السؤال نبحث عن أرقام هاتين السورتين

  سورة المؤمنون         سورة فصلت

٤١                  ٢٣  

 حسب تسلسلهما في القرآن لينتج معنا ٤١ ـ ٢٣نَصفُّ أرقام هاتين السورتين 
 من ٧أي يقبل القسمة على ، ٧ هذا العدد من مضاعفات الـ ٤١٢٣عدد هو 
  :دون باٍق
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 ٤٦٠ عبد الدائم الكحیلأسرار اإلعجاز في القرآن والسنة للمھندس ب مجاني من موقع كتا

٥٨٩ × ٧ = ٤١٢٣  

  .وإلى مثال آخر لفهم فكرة هذا البحث بشكل جيد

فإذا نزل البالء بالمؤمن امتثل قول اهللا ، وال نتسرع... يعلِّمنا القرآن كيف نصبر
 هذه الحقيقة القرآنية تكررت في كامل القرآن )وعسى َأن تَكْرهواْ شَيئاً(: الىتع

  : في القرآن لنجدها في موضعين)تَكْرهواْ(لنبحث عن كلمة ، مرتين كما يلي

كُم  شَيئاً وهو خَير لَّتَكْرهواْكُِتب علَيكُم الِْقتَاُل وهو كُره لَّكُم وعسى َأن (ـ ١
ونلَمالَ تَع َأنتُمو لَمعي اللّهو لَّكُم شَر وهئاً وواْ شَيى َأن تُِحبسعالبقرة [)و :

٢/٢١٦.[  

 شَيئاً وهو خَير لَّكُم  تَكْرهواْكُِتب علَيكُم الِْقتَاُل وهو كُره لَّكُم وعسى َأن(ـ ٢
: النساء [)اً وهو شَر لَّكُم واللّه يعلَم وَأنتُم الَ تَعلَمونوعسى َأن تُِحبواْ شَيئ

٤/١٩.[  

وربما الخير بانتظار ، فهو يعلم المستقبل، إذن يجب تسليم األمر إلى اهللا تعالى
  :لنكتب أرقام السورتين. وتصديق هذا الكالم نجده في لغة األرقام، هذا المبتلى

   سورة النساءسورة البقرة          

٤                     ٢  

 من ٤٢أي العدد الذي يمثل هاتين السورتين حسب تسلسلهما في القرآن هو 
  : ٧مضاعفات ال 

٦ × ٧ = ٤٢  

وفي بحثنا هذا . وتكرار العبارات جاء وفق نظام شديد الدقة لسور القرآن الكريم
  .نركز على أرقام سور القرآن الكريم
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 ٤٦١ عبد الدائم الكحیلأسرار اإلعجاز في القرآن والسنة للمھندس ب مجاني من موقع كتا

  على اهللالتوكل ال يكون إال 

نستمع إلى هذا األمر ،  يعلمنا اهللا تعالى أن نتوكل عليه فهو يكفي وهو حسبنا
لنبحث عن ، حسِبي اللَّه هذا النداء تكرر في كامل القرآن في سورتين: اإللهي
  :في القرآن) حسِبي(كلمة 

لَيِه تَوكَّلْتُ وهو رب الْعرِش  اللّه ال ِإلَـه ِإالَّ هو عحسِبيفَِإن تَولَّواْ فَقُْل (ـ ١
  ].٩/١٢٩: التوبة[) الْعِظيِم

ولَِئن سَألْتَهم من خَلَقَ السماواِت والَْأرض لَيقُولُن اللَّه قُْل َأفَرَأيتُم ما تَدعون (ـ ٢
فَاتُ ضرِه َأو َأرادِني ِبرحمٍة هْل ِمن دوِن اللَِّه ِإن َأرادِني اللَّه ِبضر هْل هن كَاِش

  ].٣٩/٣٨: الزمر [) اللَّه علَيِه يتَوكَُّل الْمتَوكِّلُونحسِبيهن ممِسكَاتُ رحمِتِه قُْل 

 وهل يوجد )حسِبي اللَّه(أي ،  تعالى)اللَّه( دائماً ترافقها كلمة )حسِبي(إذن كلمة 
 إليه وندعوه؟ وكما نالحظ كلتا اآليتين فيهما أمر آخر هو التوكل غير اهللا لنلتجئ

  .وليؤكد لنا أن التوكل ال يكون إال على اهللا، على اهللا تعالى

؟ إن رقمي هاتين ٧التوبة ـ الزمر ـ بالعدد : ولكن ما عالقة السورتين
  :السورتين هو

  سورة التوبة          سورة الزمـر

٣٩                    ٩  

 يتشكل لدينا عدد يقبل القسمة على ٣٩٣: عندما نضع أرقام السورتين هكذا
  :الرقم سبعة

٥٧ × ٧ = ٣٩٩  

  ٣ × ٧ = ٢١ = ٣ + ٩ + ٩ومجموع أرقام هذا العدد 
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 ٤٦٢ عبد الدائم الكحیلأسرار اإلعجاز في القرآن والسنة للمھندس ب مجاني من موقع كتا

 إذا قمنا بصفّ هذين ٣٨ و ١٢٩ ليس هذا فحسب بل أرقام هاتين اآليتين 
  :٦ من مضاعفات الرقم ٣٨١٢٩العددين لنتج عدد هو 

٥٤٤٧ × ٧ = ٣٨١٢٩  

  العبارات بحرفيتها تتكرر في كتاب اهللا تعالى

يعلمنا كتاب اهللا كيف نتقرب من اهللا تعالى بتقربنا من ! ويبقى النظام الرقمي قائماً
. فنعطيهم حقَّهم من المال ومن صلة الرحم حسب ما يحتاجونه، ذوي القربى

 هذا األمر نجده في القرآن مكرراً )قَّهوآِت ذَا الْقُربى ح(: لذلك يأمرنا اهللا تعالى
  :  تكررت مرتين في كامل القرآن)آِت(فكلمة ، في سورتين

: اإلسراء [) ذَا الْقُربى حقَّه والِْمسِكين وابن السِبيِل والَ تُبذِّر تَبِذيراًوآِت(ـ ١
١٧/٢٦.[  

ن السِبيِل ذَِلك خَير لِّلَِّذين يِريدون وجه  ذَا الْقُربى حقَّه والِْمسِكين وابفَآِت(ـ ٢
ونفِْلحالْم مه لَِئكُأو٣٠/٣٨: الروم [)اللَِّه و.[  

  :نحن أمام تعليمة إلهية تكررت في سورتين رقم كل منها هو

  سورة اإلسراء        سورة الروم

٣٠                 ١٧  

  :٧عدداً يقبل القسمة على  ٣٠ ١٧تشكل أرقام هاتين السورتين 

٤٣١ × ٧ = ٣٠١٧  

هكذا نجد هذا النظام مكرراً مئات بل آالف المرات في القرآن، واألمثلة الواردة 
  .في هذا البحث هي غيض من فيض إعجاز اهللا تعالى
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 ٤٦٣ عبد الدائم الكحیلأسرار اإلعجاز في القرآن والسنة للمھندس ب مجاني من موقع كتا

  هي خير وسيلة ... األمثال

لقد ضرب اهللا في قرآنه من كل مثٍل للناس لعلهم يتفكرون ويوقنون ويؤمنون، 
وفي سلسلة أبحاثنا هذه . األمثال واألمثلة تقرب اإلنسان من الفهم الدقيق للفكرةف

استخدمنا األمثلة لرؤية معجزة القرآن الرقمية، ولكن أين من يعِقل ويتفكَّر؟ 
  :لنتأمل هذا المثال حول عبارة تكررت مرتين في القرآن

  ].٢٩/٤٣: العنكبوت [)يعِقلُها ِإلَّا الْعاِلمونِللنَّاِس وما  نَضِربها وِتلْك الَْأمثَاُل(ـ ١

لَو َأنزلْنَا هذَا الْقُرآن علَى جبٍل لَّرَأيتَه خَاِشعاً متَصدعاً من خَشْيِة اللَِّه وِتلْك (ـ ٢
  ].٥٩/٢١: الحشر [) ِللنَّاِس لَعلَّهم يتَفَكَّروننَضِربهاالَْأمثَاُل 

 تتناسب مع العدد سبعة، ٥٩ـ الحشر ٢٩العنكبوت : قام هاتين السورتينإن أر
  :٧ يقبل القسمة على ٥٩٢٩فالعدد الذي يمثل أرقام السورتين هو 

٨٤٧ × ٧ = ٥٩٢٩  

  :٧والناتج أيضاً يقبل القسمة على 

١٢١ × ٧ = ٨٤٧  

 تكررت مرتين في كامل القرآن وبالصيغة نفسها وجاءت )نَضِربها(إذن كلمة 
 مرتين للتأكيد على أن هذا القرآن وهذه ٧أرقام السورتين تقبل القسمة على 

  !األمثلة واألمثال هي من عند اهللا تعالى

  

  خطورة اإلشراك باهللا

وعلى الرغم من أهمية ، يحذرنا اهللا تعالى من خطورة اإلشراك باهللا تعالى
.  أال نطيعهما أبداًالوالدين من أهمية الوالدين ورضاهما فإن أمرانا بالشرك فيجب
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 ٤٦٤ عبد الدائم الكحیلأسرار اإلعجاز في القرآن والسنة للمھندس ب مجاني من موقع كتا

  :فال طاعة لمخلوق في معصية الخالق فكيف باإلشراك به؟ لنتأمل اآليتين

 ِلتُشِْرك ِبي ما لَيس لَك ِبِه ِعلْم جاهداكووصينَا الِْإنسان ِبواِلديِه حسناً وِإن (ـ ١
ُئكُم ِبمفَُأنَب كُمِجعرم ا ِإلَيمهفَلَا تُِطعلُونمتَع ٢٩/٨: العنكبوت [)ا كُنتُم.[  

 على َأن تُشِْرك ِبي ما لَيس لَك ِبِه ِعلْم فَلَا تُِطعهما وصاِحبهما جاهداكوِإن (ـ  ٢
ما كُنتُم ِفي الدنْيا معروفاً واتَِّبع سِبيَل من َأنَاب ِإلَي ثُم ِإلَي مرِجعكُم فَُأنَبُئكُم ِب

لُونم٣١/١٥: لقمان [)تَع.[  

  :٧أرقام السورتين تشكل نظاماً رقمياً يتناسب مع العدد 

  سورة العنكبوت        سورة لقمان

٣١                   ٢٩  

  : ٧ يقبل القسمة على ٣١٢٩: العدد الذي يمثل أرقام السورتين هو

٤٤٧ × ٧ = ٣١٢٩  

واصطِبر... توكَّل ... اعبده...  

 في موضعين من )اعبده(أمر اهللا تعالى رسولَه عليه صلوات اهللا وسالمه باألمر 
  :القرآن

 وتَوكَّْل علَيِه فَاعبدهوِللِّه غَيب السماواِت واَألرِض وِإلَيِه يرجع اَألمر كُلُّه (ـ ١
لُونما تَعمِبغَاِفٍل ع كبا رم١١/١٢٣: هود [)و.[  

 واصطَِبر ِلِعبادِتِه هْل تَعلَم لَه  فَاعبدهرب السماواِت والَْأرِض وما بينَهما(ـ ٢
  ].١٩/٦٥: مريم [)سِمياً

 مرتين في كامل القرآن وفي المرتين الخطاب موجه )اعبده(إذن تكررت كلمة 
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 ٤٦٥ عبد الدائم الكحیلأسرار اإلعجاز في القرآن والسنة للمھندس ب مجاني من موقع كتا

المؤمنين، وجاءت أرقام للحبيب محمد صلى اهللا عليه وسلم ومن ورائه 
  : السورتين بنظام معجز

  رقم سورة هود             رقم سورة مريم

١٩                          ١١  

  :  مرتين٧ يقبل القسمة على ١٩١١العدد الذي يمثل أرقام السورتين هو 

٣٩ × ٧ × ٧ = ٢٧٣ × ٧ = ١٩١١  

همية العبادة فهي أسمى هدف  مرتين للتأكيد على األمر وأ٧وقابلية القسمة على 
 في )واصطَِبر( في اآلية األولى وكلمة )وتَوكّْل(ونرى كيف أتت كلمة ، لإلنسان

بل ليس هناك ثواب لصبٍر ال توكَُّل فيه ، اآلية الثانية ألن التوكل يسبق الصبر
ألن ) فاعبده(وفي اآليتين نجد كلمة . فجاء ترتيب اآليتين منطقياً، على اهللا

  .واهللا تعالى أعلم، كل والصبر من دون العبادة ال ثواب فيهماالتو

  !معجزةٌ مذهلة في كلمة واحدة

. تحدث كتاب اهللا عن حقائق ستقع مستقبالً، ووضع البراهين الرقمية على ذلـك            
والحديث دائماً عن   .  مرات في القرآن كله    ٧في القرآن تتكرر    ) نُِفخَ(فهذه كلمة     

  .النفخ في الصور

هذه الكلمة تخص حدثاً مهماً جداً وهو البعث يوم القيامة، فقد أودع اهللا             وبما أن   
في تكرار هذه الكلمة نظاماً بديعاً نرى من خالله عظمة ودقة كلمات القرآن وأنه              

  .كتاب العجائب

لنر هذا التنظيم الرائع ألرقام السور حيث وردت هذه الكلمة بما يتوافق مع الرقم           
  : اآليات التي وردت فيها هذه الكلمةلنكتب .  بشكل مذهل٧
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 ٤٦٦ عبد الدائم الكحیلأسرار اإلعجاز في القرآن والسنة للمھندس ب مجاني من موقع كتا

 ) ِفي الصوِر فَجمعنَاهم جمعـاً     نُِفخَوتَركْنَا بعضهم يومِئٍذ يموج ِفي بعٍض و      (ـ   ١
  ]. ١٨/٩٩: الكهف[

: نالمؤمنـو  [) ِفي الصوِر فَلَا َأنساب بينَهم يومِئٍذ ولَا يتَـساءلُون نُِفخَفَِإذَا ( ـ  ٢
٢٣/١٠١ .[  

  ].٣٦/٥١: يس [) ِفي الصوِر فَِإذَا هم من الَْأجداِث ِإلَى ربِهم ينِسلُوننُِفخَو( ـ ٣

 ِفي الصوِر فَصِعقَ من ِفي السماواِت ومن ِفي الَْأرِض ِإلَّا من شَـاء  نُِفخَو( ـ  ٤
٣٩/٦٨: الزمر [)اللَّه .[  

  ]. ٣٩/٦٨: الزمر [)ُأخْرى فَِإذَا هم ِقيام ينظُرون ِفيِه نُِفخَثُم ( ـ ٥

  ]. ٥٠/٢٠: ق [) ِفي الصوِر ذَِلك يوم الْوِعيِدنُِفخَو( ـ ٦

  ].١٣/ ٦٩: الحاقة [) ِفي الصوِر نَفْخَةٌ واِحدةٌنُِفخَفَِإذَا ( ـ ٧

هي على   سور ، أرقام هذه السور الست        ٦ مرات في    ٧ إذاً هذه الكلمة تكررت     
  : التسلسل

  الكهف       المؤمنون       يس      الزمر       ق     الحاقة

٦٩       ٥٠      ٣٩       ٣٦          ٢٣            ١٨  

  : إن العدد الذي يمثل هذه األرقام مجتمعة ينقسم على سبعة

٩٩٢٩١٣٣٧٤٧٤ × ٧ = ٦٩٥٠٣٩٣٦٢٣١٨  

  :ى سبعة من جديدوالناتج من عملية القسمة يقبل القسمة عل

١٤١٨٤٤٧٦٧٨٢ × ٧ = ٩٩٢٩١٣٣٧٤٧٤  
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 ٤٦٧ عبد الدائم الكحیلأسرار اإلعجاز في القرآن والسنة للمھندس ب مجاني من موقع كتا

  :والناتج من عملية القسمة يقبل القسمة على سبعة من جديد

٢٠٢٦٣٥٣٨٢٦ × ٧ = ١٤١٨٤٤٧٦٧٨٢  

  :والناتج من عملية القسمة يقبل القسمة على سبعة من جديد

٢٨٩٤٧٩١١٨ × ٧ = ٢٠٢٦٣٥٣٨٢٦  

لرقم سـبعة أربـع مـرات       ومن جديد نكتب التناسب المذهل ألرقام السور مع ا        
  :متتالية

٢٨٩٤٧٩١١٨ × ٧ × ٧ × ٧ × ٧ = ٦٩٥٠٣٩٣٦٢٣١٨  

 ، مجموع أرقامه هو سبعة فـي  ٢٨٩٤٧٩١١٨: هذا العدد الصحيح الناتج هو      
  :سبعة

٧ × ٧ = ٤٩ = ٢+٨+٩+٤+٧+٩+١+١ +٨  

وبما أن النفخ في الصور سيكون مرتين متعاكستين، مرة تموت جميع المخلوقات 
وبمـا أن النفخـة    .  هذه المخلوقات، أي نفخة موت ونفخة حياة       ومرة يحيي اهللا  

األولى تعاكس األخيرة، فقد قمتُ بعكس العدد الناتج عن عمليات القسمة األربعة            
 وقرأت العدد الجديد  باالتجـاه المعـاكس لتـصبح    ٢٨٩٤٧٩١١٨األولى وهو   

  : والعجيب أن هذا العدد من مضاعفات السبعة٨١١٩٧٤٩٨٢: قيمته

١١٥٩٩٦٤٢٦ × ٧ = ٨١١٩٧٤٩٨٢  

  :والناتج يقبل القسمة على سبعة مرة ثانية

١٦٥٧٠٩١٨ × ٧ = ١١٥٩٩٦٤٢٦  

  :والناتج أيضاً يقبل القسمة على سبعة مرة ثالثة
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 ٤٦٨ عبد الدائم الكحیلأسرار اإلعجاز في القرآن والسنة للمھندس ب مجاني من موقع كتا

٢٣٦٧٢٧٤ × ٧ = ١٦٥٧٠٩١٨  

  !!والناتج يقبل القسمة على سبعة لمرة رابعة

٣٣٨١٨٢ × ٧ = ٢٣٦٧٢٧٤  

بع مرات، ينقسم على سبعة ألربع      إذن معكوس الناتج من القسمة على سبعة أر       
  : مرات متتالية 

٣٣٨١٨٢ × ٧ × ٧ × ٧ × ٧ = ٨١١٩٧٤٩٨٢  

  :ولو أخذنا نواتج القسمة األربعة األخيرة وهي

  ٤٣  ومجموع أرقامه  ١١٥٩٩٦٤٢٦الناتج األول    

  ٣٧    ومجموع أرقامه  ١٦٥٧٠٩١٨الناتج الثاني     

  ٣١رقامه          ومجموع أ٢٣٦٧٢٧٤الناتج الثالث   

  ٢٥       ومجموع أرقامه     ٣٣٨١٨٢الناتج الرابع    

  :إذن مجموع أرقام النواتج األربعة هو على التسلسل كما يلي

٢٥      ٣١      ٣٧     ٤٣  

العجيب والعجيب جداً أننا عندما نصفُّ هذه األرقام األربعة نحصل على عدد يقبل        
  !!!!القسمة على سبعة أربع مرات متتالية

١٠٥٤٣ × ٧ × ٧ × ٧ × ٧ = ٢٥٣١٣٧٤٣  

إن هذا النظام المذهل في تكرار كلمة واحدة من كلمات القرآن ليدلُّ داللة قاطعة              
ولو سـرنا عبـر     . على منظِّم حكم عليم قدير على كل شيء ، وال يعجزه شيء           

http://www.kaheel7.com


 www.kaheel7.com   -------------- ------- -------- ------- --- ----------- ------- - موسوعة اإلعجاز الرقمي 

 ٤٦٩ عبد الدائم الكحیلأسرار اإلعجاز في القرآن والسنة للمھندس ب مجاني من موقع كتا

كلمات القرآن لرأينا نظاماً مبهراً ، يعجز البشر عن اإلتيان بمثله، و صـدق اهللا               
قُل لَِّئِن اجتَمعِت اِإلنس والِْجن علَى َأن يْأتُواْ ِبِمثِْل هـذَا الْقُرآِن الَ يْأتُون     (: ئل  القا

  ].١٧/٨٨: اإلسراء [)ِبِمثِْلِه ولَو كَان بعضهم ِلبعٍض ظَِهيراً

  أرقام اآليات

سماء الـسور  أيضاً أرقام اآليات جاءت متناسبة مع الرقم سبعة لمرتين، لنكتب أ         
  :وتحت كل سورة رقم اآلية

  الكهف       المؤمنون       يس      الزمر        ق     الحاقة

١٣      ٢٠       ٦٨        ٥١         ١٠١          ٩٩  

  :إن العدد الذي يمثل أرقام هذه اآليات ينقسم على سبعة مرتين

٢٦٩٥٢٧٥٧٣٥١ × ٧ × ٧ = ١٣٢٠٦٨٥١١٠١٩٩  

هل بمقدور البشر أن يؤلفوا كتاباً ويرتبـوا تكـرار          : ليالً ونتساءل وهنا نتوقف ق  
  كلماته بهذا الشكل المذهل؟

 عملية قسمة على سبعة في كلمة تكررت سبع مرات،          ١٦وفي المثال هذا رأينا     
 مرة، ١٦واحتمال المصادفة رياضياً في نتائج كهذه هو واحد مقسوم على سبعة        

  :أي هو

٣٠٠٩٠٦٣٥٤٨٨٩٦٦٦/ ١  

 العدد ضئيل للغاية، ويستحيل على عقل نزيه أن يـصدق بـأن كـل هـذه                وهذا
  !!العمليات الرياضية المنظمة والمعقدة جاءت بالمصادفة

وهكذا لو سرنا في رحاب أي كلمة من كلمات اهللا تعالى لرأينا إعجازاً ال ينقضي، 
بـأن  ولكن نكتفي برؤية النظام المحكم ألرقام السور في هذا البحث، مع التأكيد             
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 ٤٧٠ عبد الدائم الكحیلأسرار اإلعجاز في القرآن والسنة للمھندس ب مجاني من موقع كتا

هذا اإلعجاز ليس كل شيء، بل هو قطرة في بحر محـيط يزخـر بـالمعجزات                
  .واألسرار

 ادخِْلفُ الِْميعالَ ي اللّه ِإن  

والكافر سوف ، والمؤمن سوف يهديه اهللا بإيمانه إلى جنات النعيم ، وعد اهللا حق
 ال وسوف يجمعهم ليوٍم. يزيده اهللا كفراً ومصيره إلى نار جهنم وبئس المصير

 هذه العبارة وضعها اهللا تعالى في كتابه في ،)ِإن اللّه الَ يخِْلفُ الِْميعاد(ريب فيه 
  :  ليدلَّنا أن وعد اهللا حق٧ّموضعين محددين بما يتناسب مع العدد 

آل  [)يعادِإن اللّه الَ يخِْلفُ الِْمربنَا ِإنَّك جاِمع النَّاِس ِليوٍم الَّ ريب ِفيِه (ـ ١
  ].٣/٩: عمران

ولَو َأن قُرآناً سيرتْ ِبِه الِْجباُل َأو قُطِّعتْ ِبِه اَألرض َأو كُلِّم ِبِه الْموتَى بل (ـ ٢
 لِّلِّه اَألمر جِميعاً َأفَلَم ييَأِس الَِّذين آمنُواْ َأن لَّو يشَاء اللّه لَهدى النَّاس جِميعاً والَ

 ْأِتيتَّى يح اِرِهمن دلُّ قَِريباً متَح ةٌ َأوواْ قَاِرعنَعا صم ِبمهواْ تُِصيبكَفَر اُل الَِّذينزي
  ].١٣/٣١: الرعد [)ِإن اللّه الَ يخِْلفُ الِْميعادوعد اللِّه 

الذي يمثل ، فالعدد ٧لنر التناسب الرقمي ألرقام السورتين بما يتناسب مع العدد 
  :٧ يقبل القسمة على ١٣٣أرقام السورتين على تسلسلهما هو 

١٩ × ٧ = ١٣٣  

  . ويساوي سبعة١ + ٣ + ٣:  هو١٣٣كما أن مجموع أرقام العدد 

  السراج المنير

ومن بين الكلمات الكثيرة كلمة ، في كتاب اهللا تعالى لكل كلمة خصوصيتها
  :ي اآليتين التي تكررت مرتين في كامل القرآن ف)منيراً(
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 ٤٧١ عبد الدائم الكحیلأسرار اإلعجاز في القرآن والسنة للمھندس ب مجاني من موقع كتا

 )مِنيراًتَبارك الَِّذي جعَل ِفي السماء بروجاً وجعَل ِفيها ِسراجاً وقَمراً (ـ ١
  ].٢٥/٦١: الفرقان[

  ].٣٣/٤٦: األحزاب [)مِنيراًوداِعياً ِإلَى اللَِّه ِبِإذِْنِه وِسراجاً (ـ ٢

ة الثانية فتتحدث عن أما اآلي، في اآلية األولى الحديث عن القمر والشمس 
وكأن اهللا يريد أن يقول لنا إن الرسول الكريم هو بمثابة الشمس ، الرسول 

فكما أن اإلنسان ال يستطيع العيش من دون الشمس والقمر . والقمر للمخلوقات
وهذا . كذلك ال يمكن للمؤمن أن يحيا من دون تعاليم وأخالق ودعوة الرسول 

، آن من عند اهللا ولكن لزيادة التأكد من هذه الحقيقةالترتيب لآليتين يثبت أن القر
  : فإن اهللا رتَّب هاتين اآليتين في سورتين، لنكتب أرقام هاتين السورتين

  سورة الفرقان       سورة األحزاب

٣٣                    ٢٥  

  :  يقبل القسمة على سبعة٣٣٢٥ يشكالن عدداً هو ٣٣ ـ ٢٥رقما السورتين 

٤٧٥ × ٧ = ٣٣٢٥  

في هذا الفصل رأينا أمثلة متعددة لكلمات وعبارات تتكرر في القرآن كله بنظام 
أليس اهللا تعالى هو الذي نظَّم هذه الكلمات؟ بل لو بحثنا في أي : ونتساءل، محكَم

  فهل نتوقع أن نجد مثل هذا النظام المذهل؟، كتاب بشري في العالم

  الحقائق العلمية تتكرر بنظام محكَم

وخلق األرض والجبال واألنهار ، خلق السماوات السبع، ق كل شيءاهللا خال
وتحدث القرآن عن حقائق يكتشفها ويصدقُها ، كلها سخَّرها اهللا لنا... والنجوم

في هذا الفصل سوف نتعرف إلى . فال تناقض بين العلم والقرآن، العلم الحديث
ذا التكرار في سور وأن ه، أسلوب القرآن في تكرار الحقائق العلمية عن الخلق
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 ٤٧٢ عبد الدائم الكحیلأسرار اإلعجاز في القرآن والسنة للمھندس ب مجاني من موقع كتا

وال في خلق ... وال وجود للعبث في كالم اهللا، ٧القرآن جاء منسجماً مع العدد 
  .اهللا عز وجّل

  من الذي زين السماء؟ 

 لنر )ِبمصاِبيح(: لكي يكتمل خلق اهللا ـ الكون ـ زين اُهللا السماء الدنيا بالنّجوم
تظم أرقام السور دائماً لتتناسب مع كيف تحدث القرآن عن هذه الحقيقة وكيف تن

إن الذي زين السماء الدنيا بمصابيح هو نفسه الذي خلق السماوات ، ٧العدد 
  ):ِبمصاِبيح(لنتأمل هاتين اآليتين حيث وردت كلمة . السبع

نَّا السماء فَقَضاهن سبع سماواٍت ِفي يوميِن وَأوحى ِفي كُلِّ سماء َأمرها وزي(ـ ١
  ].٤١/١٢:فصلت [)وِحفْظاً ذَِلك تَقِْدير الْعِزيِز الْعِليِم ِبمصاِبيح الدنْيا

 وجعلْنَاها رجوماً لِّلشَّياِطيِن وَأعتَدنَا لَهم ِبمصاِبيحولَقَد زينَّا السماء الدنْيا (ــ  ٢
  .]٦٧/٥: الملك [)عذَاب السِعيِر

ليدلَّنا اهللا تعالى على أنه هو خالق ) زينّا(دائماً مرتبطة بكلمة ) ِبمصاِبيح(كلمة 
: ومزين السماء، وكما نرى التشابه اللغوي بين اآليتين فقد تكرر هذا المقطع

)اِبيحصا ِبمنْياء الدمنَّا السيفي كلتا اآليتين، ولكن لماذا قال تعالى في اآلية )ز 
  وجعلْنَاها رجوماً لِّلشَّياِطيِن؟: أما في اآلية الثانية فقال) وِحفْظاً (ولىاأل

  : ٧ يقبل القسمة على ٦٧ ٤١ إن العدد الذي يمثل هاتين السورتين هو 

٩٦٣ × ٧ = ٦٧٤١  

لنبحث عن . قررت آيات القرآن أن اهللا هو الذي خلق السماء وزينها وحفظها
  تكررت في كامل القرآن؟ كم مرة ،)ِحفْظاً(كلمة 

  :نجد هذه الكلمة في آيتين فقط من القرآن، الجواب بغاية البساطة
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 ٤٧٣ عبد الدائم الكحیلأسرار اإلعجاز في القرآن والسنة للمھندس ب مجاني من موقع كتا

  ].٣٦/٧: الصافات [) من كُلِّ شَيطَاٍن ماِرٍدِحفْظاًو(ـ ١

فَقَضاهن سبع سماواٍت ِفي يوميِن وَأوحى ِفي كُلِّ سماء َأمرها وزينَّا السماء (ـ ٢
  ].٤١/١٢:فصلت [) ذَِلك تَقِْدير الْعِزيِز الْعِليِمِحفْظاًدنْيا ِبمصاِبيح وال

لنر كيف ينطبق النظام الرقمي ،  هي كلمة خاصة بالسماء)ِحفْظاً( هذه الكلمة 
  :على تكرار هذه الكلمة

  الصافات            فصلت

٤١               ٣٧  

  :٧ يقبل القسمة على ٤١ ٣٧هو إن أرقام السورتين تشكل عدداً 

٥٩١ × ٧ = ٤١٣٧  

  إجابة على تساؤل

 في الفقرة السابقة )ِحفْظاً(باختصار شديد نجيب على التساؤل المتعلق بكلمة 
في كال العددين القابلين للقسمة ] ٤١: رقمها[تأمل كيف دخل رقم سورة فصلت 

  :٧على 

  ٦٧ ٤١ ):مصابيح(ـ تكرار كلمة ١

  ٤١ ٣٧ ):ِحفْظاً(ـ تكرار كلمة ٢

 ماذا يحدث لو )وجعلْنَاها رجوماً لِّلشَّياِطيِن(: فبدالً من: وهنا نالحظ شيئاً مهماً
 في اآلية الخامسة من سورة الملك؟ لغوياً ربما يصعب )وِحفْظاً(: قال اهللا تعالى

  . ولكن رقمياً اإلجابة سهلة جداً، اإلجابة عن مثل هذا السؤال

 وردت في سورة الملك ألصبح النظام الرقمي لتكرار الكلمة )فْظاًِح(فلو أن كلمة 
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 ٤٧٤ عبد الدائم الكحیلأسرار اإلعجاز في القرآن والسنة للمھندس ب مجاني من موقع كتا

  :في كامل القرآن كما يلي

: وأرقام السور الثالثة،  مرات بدالً من مرتين٣ مكررة )ِحفْظاً(سوف تصبح كلمة 
 وهذا العدد ال ٦٧٤١٣٧ تشكل عدداً هو  ٦٧ـ الملك ٤١ـ فصلت ٣٧الصافات 

  .في هذا القرآن قد رتبها تعالى بنظام محكَم لذلك كل كلمة ٧يقبل القسمة على 

فال يخفى على ،  أمام حقيقة علمية)ِحفْظاً(وتجدر اإلشارة إلى أننا في هذه الكلمة 
لذلك ، أحد اليوم أهمية الغالف الجوي لألرض ولواله لما استمرت الحياة أبداً 

 اإللهية أكبر فحجم المعجزة، اإلعجاز اللغوي والعلمي دائماً يترافق بإعجاز رقمي
  .بكثير من أي تصور

  حقيقة عن الجبال

كل شيء نراه من حولنا إذا تأملنا في صناعته وتركيبه فإننا نرى عظمة الصانع 
الجبال التي خلقها ليثبت : ومن بين المخلوقات التي ال تحصى، وهو اهللا تعالى

ل الختل لوال الجبا، بها األرض وهذه حقيقة علمية يعترف بها العلم الحديث
  .توازن األرض وهذا من رحمة اهللا تعالى

  :لنستمع إلى هذه اآليات

 )ِبكُم وَأنْهاراً وسبالً لَّعلَّكُم تَهتَدون تَِميد وَألْقَى ِفي اَألرِض رواِسي َأن(ـ ١
  ].١٦/١٥: النحل[

نَا ِفيها ِفجاجاً سبالً لَعلَّهم  ِبِهم وجعلْتَِميدوجعلْنَا ِفي الَْأرِض رواِسي َأن (ـ ٢
ونتَده٣١/ ٢١: األنبياء [)ي.[  

 ِبكُم تَِميدخَلَقَ السماواِت ِبغَيِر عمٍد تَرونَها وَألْقَى ِفي الَْأرِض رواِسي َأن ( ـ ٣
فََأنب اءاِء ممالس لْنَا ِمنَأنزٍة وابا ِمن كُلِّ دثَّ ِفيهبٍج كَِريٍمووا ِمن كُلِّ زتْنَا ِفيه( 

  ].٣١/١٠: لقمان[
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 ٤٧٥ عبد الدائم الكحیلأسرار اإلعجاز في القرآن والسنة للمھندس ب مجاني من موقع كتا

  :٧ يقبل القسمة على ٣١٢١١٦: إن العدد الذي يمثل أرقام السور هو

٤٤٥٨٨ × ٧ = ٣١٢١١٦  

  :كما أن مجموع أرقام هذا العدد هو

٢ × ٧ = ١٤ = ٣ + ١ + ٢ + ١ + ١ + ٦  

  نعمة األنهار

، ض جباالً رواسي تحفظ توازن األرضمن ِنعم اهللا تعالى علينا أن جعل في األر
ولنر كيف ، كّل هذا سخّره اهللا لنا... وجعل فيها أنهاراً عذبة لتستمر الحياة

  : في القرآن)أنهاراً(تكرار كلمة ، يتحدث القرآن عن هذه الحقيقة

ثَّمراِت جعَل  وِمن كُلِّ الَأنْهاراًوهو الَِّذي مد اَألرض وجعَل ِفيها رواِسي و(ـ ١
ونتَفَكَّرٍم ياٍت لِّقَولَآي ِفي ذَِلك ِإن ارَل النَّهغِْشي اللَّيِن يِن اثْنَييجوا زالرعد [)ِفيه :

١٣/٣.[  

 ) وسبالً لَّعلَّكُم تَهتَدونَأنْهاراًوَألْقَى ِفي اَألرِض رواِسي َأن تَِميد ِبكُم و( ـ ٢
  ].١٦/١٥: النحل[

 وجعَل لَها رواِسي وجعَل بين  َأنْهاراًَأمن جعَل الَْأرض قَراراً وجعَل ِخلَالَها( ـ ٣
ونلَمعلَا ي مهْل َأكْثَراللَِّه ب عم اِجزاً َأِإلَهِن حيرح٢٧/٦١: النمل [)الْب.[  

: نوح [)َأنْهاراًويجعل لَّكُم جنَّاٍت ويجعل لَّكُم ويمِددكُم ِبَأمواٍل وبِنين (ـ ٤
٧١/١٢.[  

، إن العدد الذي ٧ سور بحيث تتناسب مع العدد ٤هذه اآليات األربعة انتظمت في 
  :٧ يقبل القسمة على ٧١٢٧١٦١٣: يمثل هذه السور األربعة هو

١٠١٨١٦٥٩ × ٧ = ٧١٢٧١٦١٣  
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 ٤٧٦ عبد الدائم الكحیلأسرار اإلعجاز في القرآن والسنة للمھندس ب مجاني من موقع كتا

وجاء ،  سورة النحل في تركيب عددين رقم١٦ تأمل كيف دخل الرقم :مالحظة
  :النظام الرقمي للكلمتين واحداً

 ٢:  ومجموع أرقامه هو٧ يقبل القسمة على ٣١٢١١٦:  هو)تميد(ـ تكرار ١
 ×١٤ = ٧  

 ومجموع أرقامه ٧ يقبل القسمة على ٧١٢٧١٦١٣:  هو)أنهاراً(ـ تكرار ٢
  ٢٨ = ٧ × ٤:  أيضاً

  ! من دون باٍق٧داد قابلة للقسمة على وعلى الرغم من هذا التداخل تبقى األع

  والنَّهار مبِصراً

خلق اهللا الليل والنهار وسخرهما لنا؛ فجعل الليل لنسكُن فيه؛ والنهار مبصراً 
 ٣ مرات في ٣هذه الحقيقة تكررت في كامل القرآن . لنبتغي من فضل اهللا تعالى

  :سور

 ِإن ِفي ذَِلك آلياٍت لِّقَوٍم والنَّهار مبِصراًسكُنُواْ ِفيِه هو الَِّذي جعَل لَكُم اللَّيَل ِلتَ(ـ ١
ونعمس١٠/٦٧: يونس [)ي.[  

 ِإن ِفي ذَِلك لَآياٍت لِّقَوٍم والنَّهار مبِصراًَألَم يروا َأنَّا جعلْنَا اللَّيَل ِليسكُنُوا ِفيِه (ـ ٢
ْؤِمنُون٢٧/٨٦: النمل [)ي.[  

 ِإن اللَّه لَذُو فَضٍل علَى والنَّهار مبِصراًاللَّه الَِّذي جعَل لَكُم اللَّيَل ِلتَسكُنُوا ِفيِه (ـ ٣
ونشْكُرالنَّاِس لَا ي َأكْثَر لَِكن٤٠/٦١: غافر [)النَّاِس و.[  

لسور لنر النظام الرقمي لهذه السور، فأرقام ا،  سور٣العبارة ذاتها تكررت في 
  :٧ يقبل القسمة على ٤٠٢٧١٠:  تشكل عدداً هو٤٠ـ٢٧ـ١٠الثالثة 

٥٧٥٣٠ × ٧ = ٤٠٢٧١٠  
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 ٤٧٧ عبد الدائم الكحیلأسرار اإلعجاز في القرآن والسنة للمھندس ب مجاني من موقع كتا

 هذا التوافق لغوياً ورقمياً يدل ،)النهار( تتعلق دائماً بكلمة )مبصراً(إذن كلمة 
، ٧على الواحد القهار الذي أنزل هذه الكلمات ونظَّمها بما يتناسب مع العدد 

  : وع أرقام هذا العدد هووتجدر اإلشارة إلى أن مجم

٢ × ٧ = ١٤ = ١ + ٠ + ٢ + ٧ + ٤ + ٠  

كما رأينا في البحث السابق، ، حتى أرقام هذه اآليات قد نظمها اهللا بنظام محكَم 
  :٧ تشكل عدداً من مضاعفات الرقم ٦١ ـ ٨٦ ـ ٦٧: فأرقام اآليات الثالث هي

٨٨٣٨١ × ٧ = ٦١٨٦٦٧  

  :أرقامه هو مجموع ٨٨٣٨١والناتج هو عدد صحيح 

٤ × ٧ = ٢٨ = ٨ + ٨ + ٣ + ٨ + ١  

  حقائق تتكرر بنظام

فكيف جاء النظام الرقمي ليصدق ، اهللا هو الذي مد األرض وهو الذي مد الظل
  :هذه الحقيقة العلمية؟ لنقارن اآليتين

ثَّمراِت جعَل  اَألرض وجعَل ِفيها رواِسي وَأنْهاراً وِمن كُلِّ المدوهو الَِّذي ( ـ ١
ونتَفَكَّرٍم ياٍت لِّقَولَآي ِفي ذَِلك ِإن ارَل النَّهغِْشي اللَّيِن يِن اثْنَييجوا زعد [)ِفيهالر :

١٣/٣.[  

لَيِه  الظِّلَّ ولَو شَاء لَجعلَه ساِكناً ثُم جعلْنَا الشَّمس ع مدَألَم تَر ِإلَى ربك كَيفَ( ـ ٢
  ].٢٥/٤٥: الفرقان [)دِليالً

ومرة مع ، مرة مع األرض،  لم ترد إال في هاتين اآليتين من القرآن)مد(كلمة 
الظّل وفي هاتين اآليتين دليل علمي على كروية األرض فلو شاء اهللا لجعل 

فعند دوران األرض . كما أنه لو شاء لجعل الظّل ساكناً، األرض ساكنة ال تتحرك
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 ٤٧٨ عبد الدائم الكحیلأسرار اإلعجاز في القرآن والسنة للمھندس ب مجاني من موقع كتا

ولذلك هذه اآلية فيها دليل ، سها يؤدي ذلك إلى تغير في طول ظّل األشياءحول نف
فمِن الذي أخبر النبي األمي  عن هذه الحقائق؟ هل . على حركة األرض أيضاً

  ركب الفضاء؟

 في هذين الموضعين )مدّ( ليس هذا فحسب بل إن اهللا تعالى وضع هذه الكلمة 
آني من جهة ومع النظام الكوني من جهة بالذات بما يتناسب مع النظام القر

: إن العدد الذي يمثل أرقام السورتين حسب تسلسلهما في القرآن هو. أخرى
  : ٧ يقبل القسمة على٢٥١٣

٣٥٩ × ٧ = ٢٥١٣  

  التدرج العلمي 

.  في القرآن مع األرض مرة ومع الظلِّ مرة)مد(رأينا كيف استُخدمت كلمة 
داد األرض فمهما سرنا على األرض نجدها ممتدةً فاآلية األولى تتحدث عن امت

وهذا حديث عن كروية األرض وبشكل أدل تفلطح ، أمامنا ونعود من حيث بدأنا
  .األرض فهي قريبة من الشكل الكروي

 وهنا الحديث ،)مد الظلَّ( ثم في اآلية الثانية تحدث اهللا تعالى عن امتداد الظّل 
سها ألن األرض لو بقيت ساكنة لبقي الظلُّ عن حركة األرض ودورانها حول نف

 معنى هذا أن هذه اآلية تحدثت عن دوران األرض )ولَو شَاء لَجعلَه ساِكناً(ساكناً 
  .وحركتها

هل يمكن الحديث علمياً عن دوران األرض قبل : اآلن نأتي إلى التدرج العلمي
ألرض ثم عن الحديث عن كرويتها؟ هذا ما فعله القرآن تحدث عن كروية ا

  :دورانها وفق التسلسل

  . حديث عن كروية األرض):وهو الَِّذي مد اَألرض( ـ ١

  .حديث عن دوران األرض: )َألَم تَر ِإلَى ربك كَيفَ مد الظِّلَّ( ـ ٢
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 ٤٧٩ عبد الدائم الكحیلأسرار اإلعجاز في القرآن والسنة للمھندس ب مجاني من موقع كتا

إذن من الذي رتَّب ونظَّم هاتين اآليتين وفق هذا التسلسل لغويا ورقميا؟ أليس 
  ماء واألرض وخالق اإلنسان؟هو خالق الس

  النظام اللغوي

لنر كيف ، ويعلم ما في نفس هذا اإلنسان. إن الذي خَلَق اإلنسان يعلم ما خَلَق
 ومن تخص هذه الكلمة؟ تكررت كلمة )خُِلقَ(تحدث القرآن العظيم عن كلمة 

  :  سور٤ مرات في القرآن في ٥) خُِلقَ(

 ]. ٤/٢٨: النساء[)  اِإلنسان ضِعيفاًخُِلقَعنكُم ويِريد اللّه َأن يخَفِّفَ (ـ  ١

 ].٣٧/ ٢١: األنبياء [) سُأِريكُم آياِتي فَلَا تَستَعِجلُوِنعجٍلخُِلقَ الِْإنسان ِمن (ـ ٢

 ].٧٠/١٩: المعارج [) هلُوعاًخُِلقَِإن الِْإنسان (ـ ٣

 ].٨٦/٥: طارقال [)خُِلقَفَلْينظُِر الِْإنسان ِمم (ـ  ٤

  ].٨٦/٦: الطارق [) ِمن ماء داِفٍقخُِلقَ(ـ ٥

 فكيف جاء النظام الرقمي لها؟ لنكتب )خُِلقَ(تكررت فيها كلمة ،  سور٤نحن أمام 
  :أرقام هذه السور األربعة حسب تسلسلها في القرآن الكريم

 والمؤلف من سبع مراتب ٨٦٧٠٢١٤:  تشكل عدداً هو٨٦ـ ٧٠ـ ٢١ـ ٤
  : ٧ة على يقبل القسم

١٢٣٨٦٠٢ × ٧ = ٨٦٧٠٢١٤  

هي كلمة خاصة بخلق اإلنسان لم تُستَخْدم إال لهذا الغرض في ) خُِلقَ(وهكذا كلمة 
  هذه األنظمة لغوياً ورقمياً أال تكفي دليالً على وحدانية اهللا تعالى؟، القرآن

  :كما أن مجموع أرقام هذا العدد من مضاعفات السبعة
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 ٤٨٠ عبد الدائم الكحیلأسرار اإلعجاز في القرآن والسنة للمھندس ب مجاني من موقع كتا

٤ × ٧ = ٢٨ = ٨  +٦ + ٧ + ٠ + ٢ + ١ + ٤  

  اإلعجاز اللغوي

، بل بنظام لغوي ال يقّل إعجازاً،  تكررت ليس بنظام رقمي فقط)خُِلقَ(كلمة 
 والتي ارتبطت باإلنسان هذه )خُلق(فاآليات الخمسة التي تكررت فيها كلمة 

  :اآليات بدأت بـ

اآلية األولى تحدثت عن ضعف اإلنسان لنعلم أننا عاجزون وال نساوي  ـ ١ 
  .ئاً أمام عظمة وقدرة وقوة الخالق عز وجّلشي

 في اآلية الثانية انتقل اهللا تعالى بحديثه عن اإلنسان صفة العجل  لندرك أن ـ٢
  .اإلنسان على ضعفه هو مخلوق متسرع متهور وعجول

،  في المرحلة الثالثة تحدث اهللا عن بخل ويأس اإلنسان فإذا مسه الخير يمنعـ٣
  . شر يجزع وييأسوإذا مسه ال

الهلع، تدرجت حسب نسبة وجودها في ، الضعف، العجل: هذه الصفات الثالثة
ونسبة البخالء ، بينما نسبة العجل أقّل، فكل الناس فيهم صفة الضعف، البشر

  .واليائسين أقّل أيضاً

بالتوافق ، )هلوعاً).. (عجل).. (ضعيفاً(:  الصفات الثالثة السابقة تدرجت ـ٤
وعندما جاء الحديث في المرحلة الرابعة ،  نسبة وجود هذه الصفات في البشرمع

انتقل الكالم من صيغة المبني للمجهول ، عن الطبيعة المادية لخلق اإلنسان
 وهذا النوع من الخطاب ؟)ِمم خُِلقَ( والسؤال )فلينظر( إلى صيغة األمر )خُِلقَ(

 ربما ال يعترف بضعفه أو تسرعه أو فاإلنسان، يناسب الطبيعة المادية لإلنسان
فهل بعد هذه الدقّة ،  ال قيمة له)ماء داِفٍق(إنما يعترف أنه خُِلق من ، بخْله

  اللغوية والرقمية يأتي من يقول إن القرآن ليس معجزاً لغوياً ورقمياً؟
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 ٤٨١ عبد الدائم الكحیلأسرار اإلعجاز في القرآن والسنة للمھندس ب مجاني من موقع كتا

  من الذي يبدأ الخلق ثم يعيده؟

ن مجموعة اإلثباتات على أن يمكننا القول وبثقة تامة بأن القرآن هو عبارة ع
والجانب الرقمي ، ونحن في هذا البحث دائماً أمام إثباتات رقمية، اهللا حقّ مبين

وفي هذه . في كتاب اهللا تعالى ال يمثل سوى أحد خيوط شبكة اإلعجاز الالمنتهية
الفقرة سوف نرى كيف تتكرر كل كلمة من كلمات القرآن بنظام دقيق ومحسوب 

  .ورقمياً... ياًوعلم... لغوياً

من : ومن هذه الحقائق سؤال مهم، تحدث القرآن عن حقائق هامة مستقبلية
،  مرات بالضبط في القرآن٧الذي يبدأ الخلقَ ثم يعيده؟ هذه الحقيقة تكررت 

  : فنجدها في هذه اآليات)يِعيده(نبحث عن كلمة 

 ِليجِزي الَِّذين يِعيدهِإنَّه يبدُأ الْخَلْقَ ثُم ِإلَيِه مرِجعكُم جِميعاً وعد اللِّه حقّاً (ـ ١
 َأِليم ذَابعِميٍم وح نم ابشَر مواْ لَهكَفَر الَِّذينِط واِت ِبالِْقساِلحِملُواْ الصعنُواْ وآم

ونكْفُرا كَانُواْ ي١٠/٤: يونس [)ِبم.[  

 قُِل اللّه يبدُأ الْخَلْقَ ثُم يِعيده يِعيدهن يبدُأ الْخَلْقَ ثُم قُْل هْل ِمن شُركَآِئكُم م(ـ ٢
١٠/٣٤: يونس [)فََأنَّى تُْؤفَكُون.[  

  ].٣٤/ ١٠: يونس [) فََأنَّى تُْؤفَكُونيِعيدهقُِل اللّه يبدُأ الْخَلْقَ ثُم (ـ ٣

ومن يرزقُكُم من السماِء والَْأرِض َأِإلَه مع اللَِّه قُْل   يِعيدهَأمن يبدُأ الْخَلْقَ ثُم(ـ ٤
اِدِقينص ِإن كُنتُم انَكُمهراتُوا ب٢٧/٦٤: النمل [)ه.[  

 ) ِإن ذَِلك علَى اللَِّه يِسيريِعيدهَأولَم يروا كَيفَ يبِدُئ اللَّه الْخَلْقَ ثُم (ـ ٥
  ].١٩/ ٢٩: العنكبوت[

  ].٣٠/١١: الروم [) ثُم ِإلَيِه تُرجعونيِعيدهاللَّه يبدُأ الْخَلْقَ ثُم (ـ ٦

 وهو َأهون علَيِه ولَه الْمثَُل الَْأعلَى ِفي  يِعيدهوهو الَِّذي يبدُأ الْخَلْقَ ثُم(ـ ٧
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 ٤٨٢ عبد الدائم الكحیلأسرار اإلعجاز في القرآن والسنة للمھندس ب مجاني من موقع كتا

  ].٣٠/٢٧: الروم [)حِكيمالسماواِت والَْأرِض وهو الْعِزيز الْ

وسنرى كيف انتظمت أرقام هذه السور بما ،  سور٤هذه اآليات وردت في 
: ، إن أرقام هذه السور األربعة على التسلسل تشكل عدداً هو٧يتناسب مع العدد 

  :٧ يقبل القسمة على ٣٠٢٩٢٧١٠

٤٣٢٧٥٣٠ × ٧ = ٣٠٢٩٢٧١٠  

ولم ، ص تعالى نفسه بهذه الكلمة هي كلمة خاصة باهللا تعالى وقد خ)يعيده(كلمة 
لنعلم ونتأكد أن إعادة الخلق ، ترد في القرآن كلّه إالَّ لبيان حقيقة من يعيد الخلق

، هذا من جهة. وال يمكن لمخلوق أن يعيد الخلق، بيد البارئ سبحانه وتعالى
  مرات لزيادة التأكيد على هذه٧ومن جهة أخرى فقد كرر اهللا تعالى هذه الكلمة 

وجعل أرقام السور التي وردت فيها هذه الكلمة تشكل عدداً مضاعفاً ، الحقيقة
 لزيادة التأكيد مرة أخرى على أن اهللا سوف يعيد الخلق ويبعثهم ليوم ال ٧للرقم 

  .ريب فيه

 إذا قرأنا العدد الذي يمثل أرقام السور األربعة من اليمين إلى اليسار :مالحظة
 ٧ وهو عدد مكون من ١٧٢٩٢٠٣: صبح قيمتهباتجاه تسلسل سور القرآن ت

  :٧مراتب ويقبل القسمة على 

٢٤٧٠٢٩ × ٧ = ١٧٢٩٢٠٣  

وهذا ينسجم ،  باالتجاهين٧إذن العدد الذي يمثل السور األربعة يقبل القسمة على 
   .)يبدُأ الْخَلْقَ ثُم يِعيده(مع معنى هذه اآليات 

وآخر مرة ، ١٠في سورة يونس رقمها  ذكرت أول مرة )يِعيده( كما نرى كلمة 
إذا قمنا بصف هذين ، ٣٠في القرآن ذكرت هذه الكلمة في سورة الروم رقمها 

  :٧ يقبل القسمة على ٣٠١٠ نجد عدداً جديداً ٣٠ـ١٠العددين 

٤٣٠ × ٧ = ٣٠١٠  
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ومن سورة يونس حتى  ، ٧ = ٤ + ٣ + ٠ هو ٤٣٠مجموع أرقام الناتج 
فانظر إلى هذا التنظيم الرائع  ، ٣ × ٧سورة أي  ٢١سورة الروم يوجد بالضبط 

  !. مرات في القرآن٧وال تنس أن الكلمة تكررت . ٧بما يتناسب مع الرقم 

  هل يتذكرون؟

والقرآن جاء أساساً ليذكِّر ، كثير من آيات القرآن انتهت بعبارات مكررة
 ببحث بسيط نجد أن ؟)ونلَعلَّهم يتَذَكَّر(: فكم آية انتهت بعبارة، المؤمنين باآلخرة

 مرات بالضبط ودائماً تسبقها كلمة ٧ تكررت في كامل القرآن )يتَذَكَّرون(كلمة 
)ملّه( أي نجد كلمة ،)لَعونتَذَكَّرل للمؤمنين أما الكافر فال تنفعه الذكرى)يهي أم  ،

  :وهذه هي اآليات السبع حيث وردت هذه الكلمة

مشِْركَاِت حتَّى يْؤِمن وَألمةٌ مْؤِمنَةٌ خَير من مشِْركٍَة ولَو والَ تَنِكحواْ الْ(ـ ١
 لَوشِْرٍك ون مم رخَي ْؤِمنم دبلَعْؤِمنُواْ وتَّى يح ِشِرِكينواْ الْمالَ تُنِكحو تْكُمبجَأع

اللّهِإلَى النَّاِر و ونعدي لَـِئكُأو كُمبجَأع نيبيِة ِبِإذِْنِه وغِْفرالْمنَِّة وِإلَى الْج وعدي 
  ].٢/٢٢١: البقرة [)لَعلَّهم يتَذَكَّرونآياِتِه ِللنَّاِس 

 )لَعلَّهم يتَذَكَّرونتُْؤِتي ُأكُلَها كُلَّ ِحيٍن ِبِإذِْن ربها ويضِرب اللّه اَألمثَاَل ِللنَّاِس (ـ ٢
  ].١٤/٢٥: يمإبراه[

ولَقَد آتَينَا موسى الِْكتَاب ِمن بعِد ما َأهلَكْنَا الْقُرون الُْأولَى بصاِئر ِللنَّاِس (ـ ٣
  ].٢٨/٤٣: القصص [)لَّعلَّهم يتَذَكَّرونوهدى ورحمةً 

ن ربك ِلتُنِذر قَوماً ما َأتَاهم وما كُنتَ ِبجاِنِب الطُّوِر ِإذْ نَادينَا ولَِكن رحمةً م(ـ ٤
 ِلكن قَبن نَِّذيٍر ممونتَذَكَّري ملَّه٢٨/٤٦: القصص [)لَع.[  

  ].٢٨/٥١: القصص [)ولَقَد وصلْنَا لَهم الْقَوَل لَعلَّهم يتَذَكَّرون(ـ ٥

: الزمر [)لَّعلَّهم يتَذَكَّرونن كُلِّ مثٍَل ولَقَد ضربنَا ِللنَّاِس ِفي هذَا الْقُرآِن ِم(ـ ٦
٣٩/٢٧.[  

http://www.kaheel7.com


 www.kaheel7.com   -------------- ------- -------- ------- --- ----------- ------- - موسوعة اإلعجاز الرقمي 
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  ].٤٤/٥٨: الدخان [)لَعلَّهم يتَذَكَّرونفَِإنَّما يسرنَاه ِبِلساِنك (ـ ٧

إن العدد الذي يمثل السور الخمسة هو ،  سور ٥ آيات وردت في ٧نحن أمام 
  :٧ يقبل القسمة على ٤٤٣٩٢٨١٤٢

٩٠٥٩٧٥٨ × ٧ × ٧ = ٦٣٤١٨٣٠٦  ×٧ = ٤٤٣٩٢٨١٤٢  

ونتَدتَه لَّكُملَع  

... خلق اهللا السماء وزينها بالنجوم، وخلق األرض ومهدها سبالً، وثبتها بالجبال
كل هذا سخَّره اهللا لنا لنهتدي في ظلمات البر والبحر، فهل تكون آيات القرآن 

 لنر كيف تحدث القرآن عن وسيلة لهدايتنا إلى طريق اهللا في ظلمات هذه الدنيا؟
 مرات في كامل القرآن ٦ فقد تكررت هذه العبارة )لَعلَّكُم تَهتَدون(هذه الحقيقة 

  : في خمس سور

  ]٢/٥٣: البقرة [)لَعلَّكُم تَهتَدونوِإذْ آتَينَا موسى الِْكتَاب والْفُرقَان (ـ ١

 شَطْر الْمسِجِد الْحراِم وحيثُ ما كُنتُم فَولُّواْ وِمن حيثُ خَرجتَ فَولِّ وجهك(ـ ٢
 مهفَالَ تَخْشَو مواْ ِمنْهظَلَم ةٌ ِإالَّ الَِّذينجح كُملَيِللنَّاِس ع كُونِلَئالَّ ي هشَطْر كُموهجو

  ]٢/١٥٠: البقرة [)علَّكُم تَهتَدونواخْشَوِني وُألِتم ِنعمِتي علَيكُم ولَ

واعتَِصمواْ ِبحبِل اللِّه جِميعاً والَ تَفَرقُواْ واذْكُرواْ ِنعمتَ اللِّه علَيكُم ِإذْ كُنتُم (ـ ٣
َأعداء فََألَّفَ بين قُلُوِبكُم فََأصبحتُم ِبِنعمِتِه ِإخْواناً وكُنتُم علَى شَفَا حفْرٍة من النَّاِر 

  ].٣/١٠٣: آل عمران [)لَعلَّكُم تَهتَدونفََأنقَذَكُم منْها كَذَِلك يبين اللّه لَكُم آياِتِه 

قُْل يا َأيها النَّاس ِإنِّي رسوُل اللِّه ِإلَيكُم جِميعاً الَِّذي لَه ملْك السماواِت (ـ ٤
ي ويِميتُ فَآِمنُواْ ِباللِّه ورسوِلِه النَِّبي اُألمي الَِّذي واَألرِض ال ِإلَـه ِإالَّ هو يحِيـ

 وهاتَِّبعاِتِه وكَِلمِباللِّه و ْؤِمنيونتَدتَه لَّكُم٧/١٥٨: األعراف[) لَع[  

 )هتَدونلَّعلَّكُم تَوَألْقَى ِفي اَألرِض رواِسي َأن تَِميد ِبكُم وَأنْهاراً وسبالً (ـ ٥
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  ].١٦/١٥: النحل[

: الزخرف [)لَّعلَّكُم تَهتَدونالَِّذي جعَل لَكُم الَْأرض مهداً وجعَل لَكُم ِفيها سبالً (ـ ٦
٤٣/١٠.[  

 ٧ وهو عدد مكون من ٤٣١٦٧٣٢إن العدد الذي يمثل أرقام السور الخمسة هو 
  :٧مراتب يقبل القسمة على 

٦١٦٦٧٦ × ٧ = ٤٣١٦٧٣٢  

 لتبقى الهداية بيد اهللا تعالى، )لَعلََّكُم( دائماً تسبقها كلمة )تَهتَدون(وكما نرى كلمة 
  .يهدي من يشاء ويضّل من يشاء

   من الذي يعلم السر؟

يطلع اهللا من يشاء من عباده على بعض أسراره ليزداد ، القرآن كتاب األسرار
ولكن من الذي يعلم أسرار القرآن؟ . الحقإيماناً وثقة ويقيناً باهللا وبكالمه ووعده 

من الذي يعلم أسرارنا وما نُخْفي .. من الذي يعلم السر في السموات واألرض؟
  :ونُعلن؟ إنه خالق السماوات السبع والقائل

  ].٢٠/٧: طه [) وَأخْفَى السروِإن تَجهر ِبالْقَوِل فَِإنَّه يعلَم(ـ ١

 )ِفي السماواِت والَْأرِض ِإنَّه كَان غَفُوراً رِحيماًالسر لَِّذي يعلَم قُْل َأنزلَه ا(ـ ٢
  ].٢٥/٦: الفرقان[

 حيث لم ترد هذه الكلمة إالّ في )السر(الكلمة المشتركة في هاتين اآليتين هي 
 ذلك ليؤكد )ريعلَم الس(:  أي،)يعلَم(وكما نرى دائماً تسبقها كلمة ، هاتين اآليتين

  .لنا اهللا تعالى أنه هو وحده الذي يعلم السر وليس أي أحد

  :٧ يقبل القسمة على ٢٥٢٠العدد الذي يمثل أرقام السورتين هو 
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 ٤٨٦ عبد الدائم الكحیلأسرار اإلعجاز في القرآن والسنة للمھندس ب مجاني من موقع كتا

٣٦٠ × ٧ = ٢٥٢٠  

  التدرج اللغوي

 )يعلَم السر وَأخْفَى(: رأينا في اآلية األولى كيف تحدث اهللا عن نفسه قائالً
ثم انتقل إلى اآلية الثانية فتحدث عن إنزال . علم اهللا تعالىفالحديث هنا عن 

وهنا الحديث عن القرآن، القرآن وأن الذي أنزله يعلم السر.  

وال يصح ،  وهكذا جاء التسلسل المنطقي بالحديث عن اهللا أوالً ثم عن كتابه ثانياً
  ! الحديث عن كتابٍ  قبل الحديث عن صاحبه

ولكن ماذا عن بقية كلمات هذه ، لمة واحدة من اآليةفي كل فقرة نحن نتناول ك
  :اآليات؟ نجيب وبثقة تامة

وفي هذا البحث نحن . إن كل كلمة تكررت وفق نظام دقيق لغوياً وعلمياً ورقمياً
أمام نظام رقمي وربما هنالك مئات بل آالف األنظمة الرقمية في كتاب اهللا تحتاج 

  .لمن يبحث عنها ويكتشفها

 ولكن ماذا عن ،)السر(لمثال نحن قمنا في هذا المثال بدراسة كلمة فعلى سبيل ا
 لنر في الفقرة القادمة )قُْل َأنزلَه الَِّذي يعلَم السر: ( يقول تعالى؟)أنزله(كلمة 

  . بالنظام الرقمي ذاته)أنزله(كيف تتكرر كلمة 

  من الذي أنزل القرآن؟

... فالقرآن هو كتاب هداية ورحمة وشفاء، دائماً القرآن يجيبنا عن كل األسئلة
من الذي أنزل القرآن؟ لقد رد اهللا تعالى : ولكن هل يجيبنا القرآن عن سؤال

دعوى المنكرين الذين ال يرجون لقاء اهللا عندما قالوا عن القرآن إنه أساطير 
  فكيف أجابهم اهللا تعالى؟ ، إفك افتراه، األولين

)الَِّذي ي لَهِحيماًقُْل َأنزغَفُوراً ر كَان ِض ِإنَّهالَْأراِت واومِفي الس رالس لَمع( 
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 ٤٨٧ عبد الدائم الكحیلأسرار اإلعجاز في القرآن والسنة للمھندس ب مجاني من موقع كتا

 ].٢٥/٦: الفرقان[

 كم مرة تكررت في القرآن وبأي نظام؟ بالبحث عن ،) أنزله(لنتدبر هذه الكلمة 
 : سور هي٣هذه الكلمة نجدها مكررة في 

 ِبِعلِْمِه والْمآلِئكَةُ يشْهدون وكَفَى ِباللِّه  َأنزلَهكلَّـِكِن اللّه يشْهد ِبما َأنزَل ِإلَي( ـ ١
  ].٤/١٦٦: النساء[) شَِهيداً

)  الَِّذي يعلَم السر ِفي السماواِت والَْأرِض ِإنَّه كَان غَفُوراً رِحيماً َأنزلَهقُْل( ـ ٢
  ].٢٥/٦: الفرقان[

 ) ِإلَيكُم ومن يتَِّق اللَّه يكَفِّر عنْه سيَئاِتِه ويعِظم لَه َأجراًه َأنزلَذَِلك َأمر اللَِّه(ـ ٣
  ].٦٥/٥: الطالق[

  :لنكتب أرقام السور الثالثة

  النساء       الفرقان       الطالق

٦٥           ٢٥           ٤  

  :٧إن العدد الذي يمثل أرقام السور الثالث يقبل القسمة على 

٩٣٢٢ × ٧ = ٦٥٢٥٤  

  : لنتدبر تكرار هاتين الكلمتين

 ٦٥٢٥٤، والعدد ٦٥ ـ ٢٥ ـ ٤:  سور هي٣ تكررت في )أنزله( ـ كلمة ١
  .٧يقبل القسمة على 

 يقبل القسمة ٢٥٢٠، والعدد ٢٥ ـ ٢٠:  تكررت في سورتين)السر(ـ كلمة ٢
ن،  رقم سورة الفرقان في تركيب العددي٢٥ونالحظ كيف دخل العدد . ٧على 
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 ٤٨٨ عبد الدائم الكحیلأسرار اإلعجاز في القرآن والسنة للمھندس ب مجاني من موقع كتا

  .٧ويبقى كال العددين قابلين للقسمة على 

لدينا :  في كامل القرآن)السر( و)أنزله( ـ النظام الرقمي لتكرار الكلميتن معاً ٣
  : سور وردت فيها هاتان العبارتان وهذه السور هي٤

  النساء         طه       الفرقان          الطالق

٦٥           ٢٥         ٢٠            ٤  

 مراتب ٧ عدد مكون من ٦٥٢٥٢٠٤ن العدد الذي يمثل هذه السور األربعة هو إ
 ليدلَّنا اهللا تعالى على أن الذي يعلم السر هو الذي أنزل ٧يقبل القسمة على 

  :القرآن

٩٣٢١٧٢ × ٧ = ٦٥٢٥٢٠٤  

  ال ِعوج في القرآن 

  :صفة مشتركة بين يوم القيامة والقرآن، لنستمع إلى اآليتين

 لَه وخَشَعت الَْأصواتُ ِللرحمِن فَلَا تَسمع ِإلَّا ِعوجمِئٍذ يتَِّبعون الداِعي لَا يو(ـ ١
  ].٢٠/١٠٨: طه [)همساً

  ].٣٩/٢٨: الزمر [)لَّعلَّهم يتَّقُونِعوٍج قُرآناً عرِبياً غَير ِذي (ـ ٢

 فقد نفى اهللا تعالى )ِعوج(كلمة نالحظ أن الكلمة المشتركة بين هايتن اآليتين هي 
وقد . صفة الِعوج عن يوم القيامة وعن القرآن، فالقرآن حق ويوم القيامة حق

، فمن آمن ٧وضع اهللا تعالى لهاتين السورتين نظاماً رقمياً يعتمد على العدد 
  . بالقرآن كتاباً ومنهجاً في الدنيا نجا من عذاب يوم القيامة

  :٧ يقبل القسمة على ٣٩٢٠قام السور تين هو إن العدد الذي يمثل أر
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 ٤٨٩ عبد الدائم الكحیلأسرار اإلعجاز في القرآن والسنة للمھندس ب مجاني من موقع كتا

٨٠ × ٧ × ٧  = ٥٦٠ × ٧ = ٣٩٢٠  

،  مرتين٧وكما نالحظ أن العدد الذي يمثل تكرار هذه الكلمة يقبل القسمة على 
ليؤكد لنا اهللا تعالى أن هاتين اآليتين حقٌّ من عند اهللا تعالى، وليؤكد لنا أن 

  .ضعف واالختالفات واالعوجاجالقرآن لو كان من صنع بشر لوجدنا فيه ال

  كلمات اهللا

 وأساس النظام القرآني )خَلْق اهللا( أساس النظام الكوني ٧ كما رأينا العدد 
وكيف تأتي لغة األرقام ،  فكيف جاء البيان اإللهي مخبراً عن ذلك).كلمات اهللا(

ة تكررت كم مر. ال تبديل لخلق اهللا، لتصدق كالم اهللا تعالى؟ ال تبديل لكلمات اهللا
  : في كامل القرآن؟ مرتين)تبديل(كلمة 

ذَِلك هو   ِلكَِلماِت اللِّهتَبِديَللَهم الْبشْرى ِفي الْحياِة الدنْيا وِفي اآلِخرِة الَ (ـ ١
ِظيمالْع ز١٠/٦٤: يونس [)الْفَو.[  

ِلخَلِْق  تَبِديَل طَر النَّاس علَيها لَافََأِقم وجهك ِللديِن حِنيفاً ِفطْرةَ اللَِّه الَِّتي فَ(ـ ٢
ونلَمعالنَّاِس لَا ي َأكْثَر لَِكنو مالْقَي ينالد ٣٠/٣٠: الروم [)اللَِّه ذَِلك.[  

  :٧ يقبل القسمة على ٣٠١٠العدد الذي يمثل أرقام السورتين هو 

٤٣٠ × ٧ = ٣٠١٠  

 وذلك ،)ال تبديل( أي )ال(دائماً كلمة  تسبقها )تبديل(وكما نرى في القرآن كلمة 
  .لزيادة التأكيد على أنه فعالً ال تبديل لخلق اهللا تعالى وال لكالم اهللا تعالى

وقد وضع اهللا تعالى هذه الكلمة في هاتين السورتين بالذات لينسجم وضع هذه 
  .٧أي مع العدد ... الكلمة مع النظام الكوني والنظام القرآني

لَا ( ثم في اآلية الثانية )الَ تَبِديَل ِلكَِلماِت اللِّه(ية األولى نجد وكما نرى في اآل
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 ٤٩٠ عبد الدائم الكحیلأسرار اإلعجاز في القرآن والسنة للمھندس ب مجاني من موقع كتا

 )كُن:(فاهللا يقول،  مما يدل على أن كلمات اهللا سبقت خلق اهللا)تَبِديَل ِلخَلِْق اللَِّه
  ).فَيكُون(بكلمته فيتحقق الخلق أي 

  كلمةُ ربك

يؤكد .  هللا ولكالمه ولكتابهوالكمال، كالم اهللا كامل، نقف اآلن عند حقيقة أخرى
كيف نظَّم اهللا هذه الكلمات في ،  سور٣اهللا تعالى هذه الحقيقة ثالث مرات في 

  : مرات في كامل القرآن٣ لنجدها وردت فقط )تَمت(قرآنه؟ لنبحث عن كلمة 

: األنعام [)سِميع الْعِليم كَِلمةُ ربك ِصدقاً وعدالً الَّ مبدِل ِلكَِلماِتِه وهو التَمتْو(ـ ١
٦/١١٥.[  

وَأورثْنَا الْقَوم الَِّذين كَانُواْ يستَضعفُون مشَاِرقَ اَألرِض ومغَاِربها الَِّتي باركْنَا (ـ ٢
ا وتِْفيهتَمنَا مرمدواْ وربا صاِئيَل ِبمرِني ِإسلَى بنَى عسالْح كبكَِلمةُُ ر  ا كَان

ِرشُونعا كَانُواْ يمو همقَوو نوعِفر نَعص٧/١٣٧: األعراف [)ي.[  

كَِلمةُ ربك َألمألن جهنَّم ِمن الِْجنَِّة تَمتْ ِإالَّ من رِحم ربك وِلذَِلك خَلَقَهم و(ـ ٣
ِعينمالنَّاِس َأج١١/١١٩: هود [)و.[  

ام في هذه السور الثالثة، إن العدد الذي يمثل أرقام السور الثالثة  وإلى لغة األرق
  : مرتين٧ يقبل القسمة على ١١٧٦هو 

٢٤ × ٧ × ٧ = ١٦٨ × ٧ = ١١٧٦  

 ليؤكد لنا اهللا تعالى أن )كلمة ربك( دائماً يأتي بعدها )تمت(إذن في القرآن كلمة 
  .كالم اهللا تام وكامل

 مرات ٥ في القرآن فنجد هذه الكلمة تكررت )حقَّت(اآلن نجري بحثاً عن كلمة 
  :  سور٤في كل القرآن في 
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 ٤٩١ عبد الدائم الكحیلأسرار اإلعجاز في القرآن والسنة للمھندس ب مجاني من موقع كتا

: يونس [) كَِلمةُ ربك علَى الَِّذين فَسقُواْ َأنَّهم الَ يْؤِمنُونحقَّتْكَذَِلك ( ـ ١
١٥/٣٣.[  

  ].١٠/٩٦: يونس [) علَيِهم كَِلمتُ ربك الَ يْؤِمنُونحقَّتِْإن الَِّذين (ـ ٢

ولَقَد بعثْنَا ِفي كُلِّ ُأمٍة رسوالً َأِن اعبدواْ اللّه واجتَِنبواْ الطَّاغُوتَ فَِمنْهم من (ـ ٣
 نم مِمنْهو ى اللّهدقَّتْهح فَ كَانواْ كَيِض فَانظُرواْ ِفي اَألراللَةُ فَِسيرِه الضلَيع 

كَذِِّبينةُ الْماِقب١٦/٣٦: النحل [)ع.[  

وِسيقَ الَِّذين كَفَروا ِإلَى جهنَّم زمراً حتَّى ِإذَا جاُؤوها فُِتحتْ َأبوابها وقَاَل لَهم (ـ ٤
خَزنَتُها َألَم يْأِتكُم رسٌل منكُم يتْلُون علَيكُم آياِت ربكُم وينِذرونَكُم ِلقَاء يوِمكُم هذَا 

  ].٣٩/٧١: الزمر [) كَِلمةُ الْعذَاِب علَى الْكَاِفِرينحقَّتْالُوا بلَى ولَِكن قَ

: غافر [) كَِلمةُ ربك علَى الَِّذين كَفَروا َأنَّهم َأصحاب النَّاِرحقَّتْوكَذَِلك (ـ ٥
٤٠/٦.[  

دة وهي أن الذين  في القرآن للتعبير عن حقيقة واح)حقَّتْ(دائماً استخدمت كلمة 
  .ضالون كافرون أصحاب النار... ال يؤمنون... فسقوا وكفروا

داللة يقينية على أن منَزل لتدلُّ إن هذه الوحدة اللغوية والبيانية في كامل القرآن 
  .القرآن واحد ال شريك له

ـ ٣٩ـ الزمر ١٦ـ النحل ١٥يونس :  والنظام الرقمي لهذه السور األربعة
قوى دليل على أن القرآن كتاب ال يمكن تقليده أو اإلتيان ولو ، هو أ٤٠غافر 

  .بجزء أو سورة منه

  التدرج العقائدي

  : آيات تدرجت كما يلي٥ في )حقَّت(وردت كلمة 
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 ٤٩٢ عبد الدائم الكحیلأسرار اإلعجاز في القرآن والسنة للمھندس ب مجاني من موقع كتا

، )حقَّتْ علَيِهم كَِلمةَُ ربك(فهؤالء ) الَِّذين فَسقُواْ(ـ في اآلية األولى الحديث عن ١
طريق جهنم تبدأ بالخروج أي الفسق عن أمر اهللا وكما نعلم أول خطوة على 

  .تعالى

 وهذه هي المرحلة )ال يؤمنون(ـ ثم في اآلية الثانية جاء الحديث عن الذين ٢
  .الثانية بعد الفسق ـ عدم اإليمان

 إذاً عدم ،)حقّ علَيِهم الضاللَة(ـ في اآلية الثالثة تحدث اهللا عن أولئك الذين ٣
  .لضاللاإليمان يؤدي إلى ا

 فالضالل يؤدي إلى الكفر )الكاِفرين(ـ في اآلية الرابعة كان الحديث عن ٤
  .)حقَّتْ كَِلمةُ الْعذَاِب علَى الْكَاِفِرين(: واإلشراك باهللا تعالى لذلك جاءت العبارة

 وهذه هي )َأنَّهم َأصحاب النَّاِر(: ـ وأخيراً ختم اهللا هذه اآليات الخمسة بقوله٥
فمصيره إلى النار ... يكفر.. يضّل... ال يؤمن... جة المنطقية لكل من يفسقالنتي

  .فهي تكفيه

فماذا عن التدرج الرقمي؟ لننشط ، هذا هو التدرج اللغوي والعقائدي للكلمة
ونصفّ أرقام السور األربعة لنجد العدد ، ذاكرتنا اآلن بلغة ممتعة هي لغة األرقام

 ٧ يقبل القسمة على ٤٠٣٩١٦١٠: ربعة هوالذي يمثل أرقام هذه السور األ
  : مراتب٧وناتج القسمة هو عدد مكون من 

٥٧٧٠٢٣٠ × ٧ = ٤٠٣٩١٦١٠  

 سور، وجاءت أرقام هذه ٤ مرات في كل القرآن في ٥ تكررت )حقَّت(إذن كلمة 
  وبما ينسجم مع نظام ٧السور على تسلسلها لتشكل عدداً يقبل القسمة على 

ما هي كلمة اهللا التي حقَّت على هؤالء : بقى التساؤلولكن ي. القرآن السباعي
الكافرين؟ أال يستطيع اهللا تعالى أن يهدي الناس جميعاً؟ إنني أتصور أن الضالل 

كل هذه المفاهيم وغيرها لها نظام ... الجنة والنار.. الكفر واإليمان... والهدى
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 ٤٩٣ عبد الدائم الكحیلأسرار اإلعجاز في القرآن والسنة للمھندس ب مجاني من موقع كتا

فهل يعجز ، ما فيهفاهللا تعالى يعلم ما يصنع وهو يسير الكون ب، محسوب بدقة
  عن هداية مخلوق؟ 

ولكن يمكنني أن ... ولكن حكمة اهللا ومشيئته وقضاءه أعلى من مستوى تفكيرنا
أقول إن النظام الكوني والبشري ونظام الخلق والنظام القرآني وغيرها ال يمكن 

وغير هذه الصيغة لنظام الخلق ستؤدي إلى ، أن تكون إال بهذا الشكل الذي نراه
  . الكونخلل في 

  

  ...لم يأِت بشيٍء من عنده

لم يأت الرسول  بشيٍء من ، كل كلمة في القرآن هي وحي من عند اهللا تعالى
هذه الحقيقة نثبتها بلغة . بل يتبع ما يوحى إليه من ربه... عنده ولو بحرف

 مرات ٥ هذه الكلمة التي تكررت في كامل القرآن )َأتَِّبع(األرقام؟ لندرس كلمة 
  : على لسان رسول اهللا دائماً

قُل الَّ َأقُوُل لَكُم ِعنِدي خَزآِئن اللِّه وال َأعلَم الْغَيب وال َأقُوُل لَكُم ِإنِّي ملَك ِإن (ـ ١
َأتَِّبعونَأفَالَ تَتَفَكَّر ِصيرالْبى ومتَِوي اَألعسْل يقُْل ه ى ِإلَيوحا ياألنعام [) ِإالَّ م :

٦/٥٠[.  

 َأهواءكُم قَد َأتَِّبعقُْل ِإنِّي نُِهيتُ َأن َأعبد الَِّذين تَدعون ِمن دوِن اللِّه قُل الَّ (ـ ٢
تَِدينهالْم ا َأنَاْ ِمنملَلْتُ ِإذاً و٦/٥٦: األنعام [)ض.[  

 ما ِيوحى ِإلَي ِمن ربي َأتَِّبعما وِإذَا لَم تَْأِتِهم ِبآيٍة قَالُواْ لَوالَ اجتَبيتَها قُْل ِإنَّ(ـ ٣
ْؤِمنُونٍم يةٌ لِّقَومحرى ودهو كُمبِمن ر آِئرصـذَا ب٧/٢٠٣: األعراف [)ه.[  

وِإذَا تُتْلَى علَيِهم آياتُنَا بينَاٍت قَاَل الَِّذين الَ يرجون ِلقَاءنَا اْئِت ِبقُرآٍن غَيِر (ـ ٤
 ِإالَّ ما يوحى ِإلَي َأتَِّبعذَا َأو بدلْه قُْل ما يكُون ِلي َأن ُأبدلَه ِمن ِتلْقَاء نَفِْسي ِإن هـ

  ].١٠/١٥: يونس [)ِإنِّي َأخَافُ ِإن عصيتُ ربي عذَاب يوٍم عِظيٍم
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 ٤٩٤ عبد الدائم الكحیلأسرار اإلعجاز في القرآن والسنة للمھندس ب مجاني من موقع كتا

 ِإلَّا ما َأتَِّبعفْعُل ِبي ولَا ِبكُم ِإن قُْل ما كُنتُ ِبدعاً من الرسِل وما َأدِري ما ي(ـ ٥
ِبينم ا َأنَا ِإلَّا نَِذيرمو ى ِإلَيوح٤٦/٩: األحقاف[) ي.[  

  :٧ يقبل القسمة على ٤٦١٠٧٦: إن العدد الذي يمثل هذه السور األربعة هو

٦٥٨٦٨ × ٧ = ٤٦١٠٧٦  

 مادياً على صدق كالم اهللا؟ هل يقدم لنا هذا النظام الرقمي لسور القرآن برهاناً
ومن ال ، هل يمكن للبشر أن يصنعوا كتاباً مثل القرآن؟ إنهم لن يأتوا بمثل القرآن

  .يصدق فليحاول

  ...هكذا مشيئة اهللا

قبل أن يخلق اهللا الكون اختار الصيغة األنسب للضالل والهدى، واقتضت مشيئة 
ولو شاء ،  الناس جميعاًاهللا أن ينقسم البشر بين مؤمن وكافر، لو شاء لهدى

لنتخيل حكمة اهللا في خلقه ... إنه يفعل ما يريد هو وليس نحن... لعذبهم جميعاً
 لنر التدرج البالغي )نَشَْأ( آيات من القرآن حيث تكررت كلمة ٣نستعرض 

  :والرقمي لتكرار هذه الكلمة عبر سور القرآن الكريم

: الشعراء [) السماء آيةً فَظَلَّتْ َأعنَاقُهم لَها خَاِضِعين نُنَزْل علَيِهم من نَّشَْأِإن(ـ ١
٢٦/٤.[  

نَّشَْأ َأفَلَم يروا ِإلَى ما بين َأيِديِهم وما خَلْفَهم من السماِء والَْأرِض ِإن ( ـ ٢
مالس نفاً مِكس ِهملَيِقطْ عنُس َأو ضالَْأر ٍد نَخِْسفْ ِبِهمبةً لِّكُلِّ علَآي ِفي ذَِلك اِء ِإن

  ].٣٤/٩: سبأ [)مِنيٍب

  ].٣٦/٤٣: يس [) نُغِْرقْهم فَلَا صِريخَ لَهم ولَا هم ينقَذُوننَّشَْأوِإن ( ـ  ٣
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 ٤٩٥ عبد الدائم الكحیلأسرار اإلعجاز في القرآن والسنة للمھندس ب مجاني من موقع كتا

  ورقمياً... نظام الكلمات لغوياً

عدها كلمة  وب)إن( هي كلمة خاصة باهللا تعالى، لم ترد إال وقبلها )نَشَْأ(كلمة 
تخص اهللا وقدرته ومشيئته ليبين لنا اهللا تعالى أن المشيئة كلها هللا وحده، وليس 

  . لنا نحن البشر من األمر شيء

الشعراء ـ سبأ ـ يس، وأرقامها تندرج كما :  سور هي٣تكررت هذه الكلمة في 
ن ، حيث نجد أ٧، لنر كيف تتناسب هذه األرقام مع الرقم ٣٦ ـ ٣٤ ـ ٢٦: يلي

  :٧ يقبل القسمة على ٣٦٣٤٢٦أرقام السور الثالثة حسب تسلسلها عدداً هو 

٥١٩١٨ × ٧ = ٣٦٣٤٢٦  

 بدأ اهللا تعالى األولى بالحديث عن الهدى فهو قادر على أن ينَزل على  ـ١
هؤالء المكذبين آية أي معجزة من السماء فيجبرهم على الخضوع واإليمان 

قتضت أن يعطيهم حرية االختيار لكي ال يظلم أحداً ولكن عدالة اهللا تعالى ا، قسراً
  .يوم القيامة

 ثم أتت اآلية الثانية بالتهديد بأن اهللا قادر على أن يخسف بهم األرض أو ـ٢
يسقط عليهم قطعاً ملتهبة من السماء ولكن رحمتُه تقتضي إمهالهم ليوم ال ريب 

  .فيه حيث ال ينفعهم الندم

ث بأن اهللا لو شاء ألغرقهم فال منقذَ لهم غير اهللا  وخُتمت هذه اآليات الثالـ٣
  .تعالى

 )...نَخِْسفْ( إلى األرض )...نُنَزْل(نرى التدرج عبر اآليات الثالثة من السماء 
 فهل نحن أمام برنامج بالغي لكل كلمة من كلمات )...نُغِْرقْهم(إلى أعماق البحار 

  القرآن؟
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 ٤٩٦ عبد الدائم الكحیلأسرار اإلعجاز في القرآن والسنة للمھندس ب مجاني من موقع كتا

  في كتابه... اهللا

فالقرآن هو كتاب جاء أساساً ، ف من هو اهللا تعالى لنقرأ كتابهإذا أردنا أن نعر
فاهللا ، كل شيء يسبح اهللا تعالى، فكل شيء يسجد هللا... ليعرفنا بخالق كل شيء

أفال نتدبر هذا ، والقرآن فيه حكم اهللا، الذي يحيي ويميت وهو خير الحاكمين
  القرآن؟

انتظمت ، هللا سبحانه وتعالىفي هذا الفصل نتعرف على آيات تتحدث عن ذات ا
فال يقتصر الحديث عن خلق اهللا بنظام ، ٧أرقام سورها بما يتوافق مع الرقم 

بل الحديث عن اهللا نفسه في القرآن أيضاً له نظام يعتمد على ، ٧يتعلق بالرقم 
 .هذا الرقم

  يسبح بحمِده... كلُّ شيء

؟ الرعد يسبح كيف ال يسبح كل شيء بحمد اهللا تعالى وهو خالق كل شيء
إنه . بحمده، كل شيء يسبح بحمده، يوم القيامة يدعونا اهللا فنستجيب بحمده

 التي نجدها مكررة )ِبحمِدِه(لنبحث عن كلمة ، الحي الذي اليموت فسبح بحمده 
  : سور من القرآن العظيم٣ مرات في ٤

ِتِه ويرِسُل الصواِعقَ فَيِصيب ِبها من  والْمالَِئكَةُ ِمن ِخيفَِبحمِدِهويسبح الرعد (ـ ١
  ].١٣/١٣:الرعد [)يشَاء وهم يجاِدلُون ِفي اللِّه وهو شَِديد الِْمحاِل

تُسبح لَه السماواتُ السبع واَألرض ومن ِفيِهن وِإن من شَيٍء ِإالَّ يسبح (ـ ٢
  ].١٧/٤٤: اإلسراء [) تَفْقَهون تَسِبيحهم ِإنَّه كَان حِليماً غَفُوراً ولَـِكن الَِّبحمدِه

: اإلسراء [) وتَظُنُّون ِإن لَِّبثْتُم ِإالَّ قَِليالً ِبحمِدِهيوم يدعوكُم فَتَستَِجيبون(ـ ٣
١٧/٥٢.[  

 وكَفَى ِبِه ِبذُنُوِب ِعباِدِه ِبحمِدِهوتَوكَّْل علَى الْحي الَِّذي لَا يموتُ وسبح (ـ ٤
  ].٢٥/٥٨: الفرقان[) خَِبيراً
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 ٤٩٧ عبد الدائم الكحیلأسرار اإلعجاز في القرآن والسنة للمھندس ب مجاني من موقع كتا

تكررت فيها كلمة ، ٢٥ـ الفرقان ١٧ـ اإلسراء ١٣الرعد :  سور هي٣
إن العدد الذي يمثل هذه السور .  أرقام هذه السور تشكل نظاماً رقمياً).ِبحمِدِه(

  :٧القسمة على  هذا العدد يقبل ٢٥١٧١٣: الثالث على تسلسلها هو

٥١٣٧ × ٧ × ٧  = ٣٥٩٥٩ × ٧ = ٢٥١٧١٣  

 يقبل )بحمده( سور وردت فيها كلمة ٣ يمثل أرقام ٢٥١٧١٣نحن أمام عدد 
  . مرتين متتاليتين ليؤكد اهللا تعالى أن هذا الكالم من عنده٧القسمة على 

  النظام البالغي 

ام والنظام تنظيم كلمات وآيات وسور القرآن وترتيبها ال يقتصر على األرق
ففي المثال . الرقمي، بل هنالك نظام بالغي لتدرج هذه الكلمات عبر سور القرآن

  :السابق نجد النظام التالي

 عرفَنا اهللا تعالى كيف يسبح الرعد بحمده والمالئكة ألن هذه المخلوقات ـ١
  تمتثل أمر اهللا وتخافه وال تعصيه، فهل نَعتَِبر؟

ولألسف كثير ... ية أن كل شيء يسبح بحمد اهللا تعالى ثم قرر في اآلية الثانـ٢
  . من الناس غافلون عن ذكر اهللا ولقائه وعذابه

 ثم انتقلت اآلية الثالثة لتتحدث عن المستقبل ويوم القيامة عندما يبعثنا اهللا ـ٣
  .وحتى نفوز بالجنة. فإما إلى الجنة وإما إلى النار، بعد الموت فنستجيب بحمده

 ليعلمنا كيف نسبح ونمجد ،)وسبح ِبحمِدِه(ية الرابعة باألمر اإللهي  تأتي اآلـ٤
 آيات تُقرر أن كل ٣إذاً بعد ، ونُنَزه اهللا تعالى لنفوز برحمة اهللا ونعيمه ومغفرته

  .شيء يسبح بحمده تعالى

 فهل تمتثل أيها اإلنسان أمر اهللا وتسبحه وتمجده؟ لذلك جاءت اآلية الرابعة 
  . لتأمرنا بالتسبيح هللا تعالى
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 ٤٩٨ عبد الدائم الكحیلأسرار اإلعجاز في القرآن والسنة للمھندس ب مجاني من موقع كتا

  :لنقرأ الفقرة اآلتية

  كل شيء يسجد هللا

فهل تستكبر مخلوقات اهللا . إذا كان كل شيء يسبح بحمد اهللا تعالى تعظيماً له
عدا اإلنسان عن السجود لخالقها؟ القرآن يخبرنا أن كل شيء في الوجود يسجد 

ى الرغم من ذلك يأبى كثير من وعل، هللا تعالى خوفاً وتواضعاً وتذلالً هللا تعالى 
  ...الناس االمتثال ألوامر خالقهم ورازقهم وممهلهم

  : سور ٣ مرات بالضبط في ٣ تكررت في كامل القرآن )يسجد(كلمة 

 من ِفي السماواِت واَألرِض طَوعاً وكَرهاً وِظاللُهم ِبالْغُدو يسجدوِللِّه ( ـ ١
  ].١٣/١٥ :الرعد  [)واآلصاِل

 ما ِفي السماواِت وما ِفي اَألرِض ِمن دآبٍة والْمآلِئكَةُ وهم الَ يسجدوِللِّه ( ـ ٢
ونتَكِْبرس١٦/٤٩: النحل  [)ي.[  

 لَه من ِفي السماواِت ومن ِفي الَْأرِض والشَّمس يسجدَألَم تَر َأن اللَّه ( ـ ٣
رالْقَمِه ولَيقَّ عح كَِثيرالنَّاِس و نم كَِثيرو ابوالدو رالشَّجاُل والِْجبو ومالنُّجو 

شَاءا يُل مفْعي اللَّه كِْرٍم ِإنِمن م ا لَهفَم ِهِن اللَّهن يمو ذَاب٢٢/١٨:الحج  [ )الْع[  

لبالغة الفائقة تتدرج من حيث تتراءى أمامنا ا... هكذا عظمة كتاب اهللا تعالى
  :المعنى 

 بدأت اآلية األولى بتقرير أن كل من في السماوات واألرض يسجد هللا طوعاً  ـ١
  .ليدلَّنا على أن األمر هللا وليس لمخلوقاته ، وكرهاً 

،  في اآلية الثانية تحدث اهللا تعالى عن الدواب التي نظنها ال تعقل وال تسمع ـ٢
  .لى والمالئكة أيضاً يسجدون هللا ولكنها تسجد هللا تعا
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 ٤٩٩ عبد الدائم الكحیلأسرار اإلعجاز في القرآن والسنة للمھندس ب مجاني من موقع كتا

 وأخيراً تحدثت اآلية الثالثة واألخيرة أن كل من في السماوات ومن في  ـ٣
الشمس ـ القمر ـ النجوم ـ : األرض يسجد هللا وعدد بعض مخلوقات اهللا

ونالحظ في هذه اآلية كيف انتقل اهللا تعالى من ، ...الجبال ـ الشجر ـ الدواب
 أي بعد كل هذه اآليات ألم يحِن )َألَم تَر(يغة االستفهام صيغة اإلثبات إلى ص

  الوقت لترى وتوقن أن كل شيء يسجد هللا؟

 هي كلمة خاصة باهللا تعالى لم )يسجد(من خالل اآليات الثالث نالحظ أن كلمة 
لذلك نجدها دائماً مسبوقةباسم ، تُستخدم إال للتعبير عن أن كل شيء يسجد هللا

  .لنا اهللا على أن السجود هو فقط هللا وليس ألحٍد غير اهللا ليؤكد )!اهللا(

  : ونرى كيف تتدرج اآليات الثالث في تعداد المخلوقات

  . ـ اآلية األولى لم تعدد من أنواع المخلوقات شيئا١ً

  ).نوعين فقط(الدواب ـ المالئكة :  ـ اآلية الثانية ذكرت ٢

أنواع متعددة من ... (جومالشمس ـ القمر ـ الن:  ـ اآلية الثالثة ذكرت ٣
  ).المخلوقات وهي جميعاً تسبح اهللا تعالى

األرقام؟ إن أرقام السور الثالثة حسب : واآلن ماذا عن لغتنا في هذه البحث 
   :٧ يقبل القسمة على ٢٢١٦١٣تسلسلها في القرآن تشكل عدداً هو 

٣١٦٥٩ × ٧ = ٢٢١٦١٣  

ما سورة النحل نزلت بمكة، أي الحظ أن سورتي الرعد والحج نزلتا بالمدينة بين
  لماذا؟ ، أن ترتيب نزول السور يختلف عن ترتيب تسلسل السور في القرآن 

  محيي الموتى؟... من هو

كذلك سوفَ يحيي ، كما أن اهللا سبحانه وتعالى يحيي األرض بالمطر بعد موتها
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 ٥٠٠ عبد الدائم الكحیلأسرار اإلعجاز في القرآن والسنة للمھندس ب مجاني من موقع كتا

 ،هذه حقيقة غيبية في كتاب اهللا تحدث عنها القرآن. جميع البشر بعد موتهم
  :لنستمع إلى هاتين اآليتين. وتأتي لغة األرقام لتصدق كالم اهللا تعالى

 لَمحِييفَانظُر ِإلَى آثَاِر رحمِة اللَِّه كَيفَ يحِيي الَْأرض بعد موِتها ِإن ذَِلك (ـ ١
  ].٣٠/٥٠: الروم [) وهو علَى كُلِّ شَيٍء قَِديرالْموتَى

 َأنَّك تَرى الَْأرض خَاِشعةً فَِإذَا َأنزلْنَا علَيها الْماء اهتَزتْ وربتْ ِإن وِمن آياِتِه(ـ ٢
  ].٤١/٣٩: فصلت [) ِإنَّه علَى كُلِّ شَيٍء قَِديرلَمحِيي الْموتَىالَِّذي َأحياها 

 )موتىال( ويتبعها دائماً )محِيي(في القرآن هنالك آيتان وردت فيهما كلمة 
  .لنستيقن أن اهللا هو الذي يحيي الموتى كما يحيي األرض بعد موتها

  :٧ يقبل القسمة على ٤١٣٠: إن العدد الذي يمثل أرقام اآليتين هو

٥٩٠ × ٧ = ٤١٣٠  

الروم ـ فصلت، وجاءت :  نجدها في سورتين)لَمحِيي الْموتَى(وبالتالي العبارة 
  .٧أرقام السورتين متناسبة مع العدد 

  من الذي يحيي ويميت؟

 في القرآن هي كلمة خاصة )نُحيي(من هو القادر على إحياء الموتى؟ إن كلمة 
ولم تُستخدم هذه الكلمة إال لهذا الغرض ، باهللا تعالى أيضاً ألنه هو وحده المحيي

  :لنتأمل كيف تكررت هذه الكلمة. ـ لبيان قدرة اهللا على إحياء الموتى

  ].١٥/٢٣: الحجر[)  ونُِميتُ ونَحن الْواِرثُوننُحِيي وإنَّا لَنَحن (ـ١

الفرقان  [) ِبِه بلْدةً ميتاً ونُسِقيه ِمما خَلَقْنَا َأنْعاماً وَأنَاِسي كَِثيراًِلنُحِيي(ـ ٢
٢٥/٤٩.[  

كُلَّ شَيٍء أحصينَاه ِفي  الْموتَى ونَكْتُب ما قَدموا وآثَارهم ونُحِييِإنَّا نَحن (ـ ٣
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  ].٣٦/١٢: يس [)ِإماٍم مِبيٍن

  ].٥٠/٤٣: ق [) ونُِميتُ وِإلَينَا الْمِصيرنُحِييِإنَّا نَحن (ـ ٤

إن هذه السور األربعة تشكل نظاماً رقمياً سبعياً، فالعدد الذي يمثل أرقام السور 
  :٧ يقبل القسمة على ٥٠٣٦٢٥١٥: األربعة هو

٧١٩٤٦٤٥ × ٧ = ٥٠٣٦٢٥١٥  

  . مراتب بالضبط٧ هو عدد صحيح ويتكون من ٧وكما نرى ناتج القسمة على 

  يحيي ويميت .. اهللا

وجاء القرآن ليخبرنا عن حقيقة هامة ، الموت مسألة شغلت اإلنسان منذ القدم
 ٩هذه الحقيقة أكَّدها القرآن . هي أن الحياة والموت بيد اهللا سبحانه وتعالى

  :لنقرأ هذه اآليات، )يحِيـي ويِميتُ(مرات بعبارة 

َألَم تَر ِإلَى الَِّذي حآج ِإبراِهيم ِفي ِربِه َأن آتَاه اللّه الْملْك ِإذْ قَاَل ِإبراِهيم ربي (ـ ١
ْأِتي ِبالشَّمِس  قَاَل َأنَا ُأحِيـي وُأِميتُ قَاَل ِإبراِهيم فَِإن اللّه ييحِيـي ويِميتُالَِّذي 

الظَّاِلِمين مِدي الْقَوهالَ ي اللّهو ِهتَ الَِّذي كَفَرغِْرِب فَبالْم ا ِمنشِْرِق فَْأِت ِبهالْم ِمن( 
  ].٢/٢٥٨: البقرة[

 ضربواْ ِفي يا َأيها الَِّذين آمنُواْ الَ تَكُونُواْ كَالَِّذين كَفَرواْ وقَالُواْ ِإلخْواِنِهم ِإذَا(ـ ٢
اَألرِض َأو كَانُواْ غُزى لَّو كَانُواْ ِعندنَا ما ماتُواْ وما قُِتلُواْ ِليجعَل اللّه ذَِلك حسرةً 

 اللّهو ِميتُِفي قُلُوِبِهميِيـي وحيِصيرب لُونما تَعِبم اللّه٣/١٥٦: آل عمران[)  و.[  

اس ِإنِّي رسوُل اللِّه ِإلَيكُم جِميعاً الَِّذي لَه ملْك السماواِت قُْل يا َأيها النَّ(ـ ٣
 وِإالَّ ه ِض ال ِإلَـهاَألرِميتُويِيـي وحالَِّذي ي ياُألم وِلِه النَِّبيسرفَآِمنُواْ ِباللِّه و 

  ].٧/١٥٨: األعراف [)هتَدونيْؤِمن ِباللِّه وكَِلماِتِه واتَِّبعوه لَعلَّكُم تَ
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 وما لَكُم من دوِن اللِّه يحِيـي ويِميتُِإن اللّه لَه ملْك السماواِت واَألرِض (ـ ٤
  ].٩/١١٦: التوبة [)ِمن وِلي والَ نَِصيٍر

  ].١٠/٥٦: يونس [) وِإلَيِه تُرجعونيحِيي ويِميتُهو (ـ ٥

: المؤمنون [) ولَه اخِْتلَافُ اللَّيِل والنَّهاِر َأفَلَا تَعِقلُونيحِيي ويِميتُِذي وهو الَّ(ـ ٦
٢٣/٨٠.[  

: غافر [) فَِإذَا قَضى َأمراً فَِإنَّما يقُوُل لَه كُن فَيكُونيحِيي ويِميتُهو الَِّذي (ـ ٧
٤٠/٦٨.[  

  ].٤٤/٨: الدخان [) ربكُم ورب آباِئكُم الَْأوِلينيتُيحِيي ويِملَا ِإلَه ِإلَّا هو (ـ ٨

: الحديد [) وهو علَى كُلِّ شَيٍء قَِديريحِيي ويِميتُلَه ملْك السماواِت والَْأرِض (ـ ٩
٥٧/٢.[  

 سور بما يتناسب مع النظام الرقمي ٩إن اآليات التسعة رتَّبها اهللا تعالى ضمن 
 عدد مكون ٥٧٤٤٤٠٢٣١٠٩٧٣٢: إن العدد الذي يمثل التسعة هو، يالقرآن
  : مرتبة يقبل القسمة على سبعة١٤من 

٨٢٠٦٢٨٩٠١٥٦٧٦ × ٧ = ٥٧٤٤٤٠٢٣١٠٩٧٣٢  

 وهذه الكلمة مرتبطة دائماً باهللا ،)يحيي( لم ترد إال وقبلها كلمة )يميتُ(كلمة 
لذي يميت وهذا خاص باهللا ليؤكد لنا اهللا تعالى أنه هو الذي يحيي وهو ا، تعالى

  .وليس بأي أحد

وفي هذا المثال نحن أمام نتيجة مهمة وهي أن هذه األرقام مهما امتدت تبقى 
وهذا يدل على قدرة اهللا تعالى على كل شيء  فَكما أنزل ، ٧قابلة للقسمة على 

القرآن في عصر البالغة ووضع فيه معجزة بالغية أيضاً أودع تعالى في كتابه 
لنزداد إيماناً وثقة ويقيناً باهللا ،  رقمية جاء عصر الرقميات ليكشفها لنا معجزة
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  .عز وجلَّ

:  بقي أن نذكر بأن أرقام اآليات التسعة هذه تشكّل عدد ضخماً جداً هو
  .٧ هذا العدد من مضاعفات الرقم ٢٨٦٨٨٠٥٦١١٦١٥٨١٥٦١٥٨

  بكل شيٍء محيط...اهللا

ولنتأمل هذا المثال الرائع ، ية لكتاب اهللا تعالىنتابع في هذه الفقرة رحلتنا التدبر
 كم مرة تكررت هذه الكلمة في كامل ،)المحيط(حول اسم من أسماء اهللا تعالى 

  :لنستعرض هذه اآليات السبعة،  سور٦ مرات بالضبط في ٧القرآن؟ 

ون َأصاِبعهم ِفي آذَاِنِهم َأو كَصيٍب من السماِء ِفيِه ظُلُماتٌ ورعد وبرقٌ يجعلُ( ـ ١
 ِت واللّهوالْم ذَراِعِق حوالص نِحيطٌمم٢/١٩: البقرة [) ِبالْكاِفِرين.[  

ِإن تَمسسكُم حسنَةٌ تَسْؤهم وِإن تُِصبكُم سيَئةٌ يفْرحواْ ِبها وِإن تَصِبرواْ ( ـ ٢
دكَي كُمرضتَتَّقُواْ الَ يولُونمعا يِبم اللّه ئاً ِإنشَي مِحيطٌه٣/١٢٠: آل عمران [) م.[  

والَ تَكُونُواْ كَالَِّذين خَرجواْ ِمن ِدياِرِهم بطَراً وِرَئاء النَّاِس ويصدون عن ( ـ ٣
 لُونمعا يِبم اللّهِبيِل اللِّه وِحيطٌس٨/٤٧: األنفال [)م.[  

مدين َأخَاهم شُعيباً قَاَل يا قَوِم اعبدواْ اللّه ما لَكُم من ِإلَـٍه غَيره والَ وِإلَى ( ـ ٤
 )مِحيٍطتَنقُصواْ الِْمكْياَل والِْميزان ِإنِّي َأراكُم ِبخَيٍر وِإنِّي َأخَافُ علَيكُم عذَاب يوٍم 

  ].١١/٨٤: هود[

رهِطي َأعز علَيكُم من اللِّه واتَّخَذْتُموه وراءكُم ِظهِرياً ِإن ربي ِبما قَاَل يا قَوِم َأ(ـ٥
 لُونمِحيطٌتَع١١/٩٢: هود [)م.[  

  ].٤١/٥٤: فصلت [)َألَا ِإنَّهم ِفي ِمريٍة من لِّقَاء ربِهم َألَا ِإنَّه ِبكُلِّ شَيٍء مِحيطٌ(ـ٦

  ].٨٥/٢٠: البروج [)مِحيطٌِمن وراِئِهم واللَّه (ـ٧

http://www.kaheel7.com


 www.kaheel7.com   -------------- ------- -------- ------- --- ----------- ------- - موسوعة اإلعجاز الرقمي 

 ٥٠٤ عبد الدائم الكحیلأسرار اإلعجاز في القرآن والسنة للمھندس ب مجاني من موقع كتا

 مناسب ٧من ظن أنه بعيد عن إحاطة اهللا به فهو مخطئ، وكما نرى فالعدد 
، وجهنم ٧ فالسماوات التي تحيط باألرض من كل جانب عددها )مِحيط(لكلمة 

 وجاء كتاب اهللا ليخبرنا أن اهللا. ٧التي ستحيط بالكافرين يوم القيامة عدد أبوابها 
  . آيات، وكذلك عذاب يوم القيامة محيط بالكافرين٧ عبر )مِحيط(بكل شيء 

 ).مِحيط( ننتقل اآلن لرؤية الجانب الرقمي للسور الستة التي تكررت فيها كلمة 
 يقبل ٨٥٤١١١٨٣٢: إن العدد الذي يمثل أرقام السور الستة حسب تسلسلها هو

  :٧القسمة على 

١٢٢٠١٥٩٧٦ × ٧ = ٨٥٤١١١٨٣٢  

 مناسب لتكرار هذه ٧تقل اآلن إلى النظام البالغي لهذه الكلمة، إن العدد لنن
  . الكلمة، والسور الستة المذكورة هي األنسب لتكرار هذه الكلمة أيضاً

 كصفة هللا تعالى، إذاً كما أنهم كذَّبوا )مِحيط( آيات استُخدمت فيها كلمة ٦هنالك 
 يوماً سيحيط بهم ولن يجدوا ملجًأ من باهللا وبكالمه وهو محيط بهم، أعد لهم اهللا

  ...اهللا إال إليه

  والنار... الجنة

الحقائق العلمية تحدث عنها القرآن، وأثبتها العلم الحديث، ولكن ماذا عن 
الحقائق المستقبلية وهي أساس اإليمان؟ أيضاً تحدث عنها القرآن، ولكن كيف 

؟ األرقام هي وسيلة سخَّرها نثبت هذه الحقائق بما ال يقبل الجدل، وكأننا نراها
اهللا لكي نرى بها الحقائق، فهنالك رؤيا عينية لألشياء ورؤيا رقمية، وما النظام 

  .الرقمي ألرقام السور في القرآن إال جزء من هذه الرؤيا الرقمية

 فعندما نستخدم األرقام إلثبات أن القرآن كله كالم اهللا تعالى، هذا يجعلنا نؤمن 
 القرآن سواء رأيناه بأعيننا أم لم نره، تماماً مثل علماء الفلك بكل ما جاء في

فهم يحددون موقع الكواكب على الورق باستخدام األرقام قبل أن يروها بأعينهم، 
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  .فالرؤيا باألرقام أوسع وأدق بكثير من الرؤيا بالعين

  من يجحد بآيات اهللا؟

 مرات في ٣ تكررت )جحدي(تحدث القرآن عن صفات من يجحد بآيات اهللا، كلمة 
  :سورتين

وكَذَِلك َأنزلْنَا ِإلَيك الِْكتَاب فَالَِّذين آتَينَاهم الِْكتَاب يْؤِمنُون ِبِه وِمن هُؤلَاء من (ـ١
  ].٢٩/٤٧: العنكبوت [) ِبآياِتنَا ِإلَّا الْكَاِفرونيجحديْؤِمن ِبِه وما 

 ِبآياِتنَا ِإلَّا يجحدنَاتٌ ِفي صدوِر الَِّذين ُأوتُوا الِْعلْم وما بْل هو آياتٌ بي(ـ٢
ون٢٩/٤٩: العنكبوت [)الظَّاِلم.[  

وِإذَا غَِشيهم موج كَالظُّلَِل دعوا اللَّه مخِْلِصين لَه الدين فَلَما نَجاهم ِإلَى الْبر (ـ٣
 قْتَِصدم ما فَِمنْهمودحجاِتنَا ِإلَّا كُلُّ خَتَّاٍر كَفُوٍري٣١/٣٢لقمان  [) ِبآي.[  

 ألن أرقامهما ٣١ـ لقمان ٢٩العنكبوت : إن اهللا تعالى اختار هاتين السورتين
 بما يتناسب مع نظام القرآن الرقمي وهذا يثبت ٧تشكل عدداً قابالً للقسمة على 

  .نزل القرآن العظيمأن الذي أنزل هذه اآليات هو نفسه الذي أ

  :٧ تشكل عدداً  يقبل القسمة على ٣١ـ ٢٩إن أرقام السورتين 

٤٤٧ × ٧ = ٣١٢٩  

 ليؤكد لنا اهللا تعالى )بآياِتنا( مرتبطة دائماً بكلمة )يجحد(وكما نرى فإن كلمة 
كافر ـ ظالم ـ ختَّار أي غدار، : خطورة من ينكر ويجحد بآيات اهللا وقرآنه، فهو

  صير مثل هذا الشخص؟ فما هو م

أيضاً أرقام اآليات الثالث أحكمها اهللا بنظام محكَم، فعندما نصفّ أرقام هذه اآليات 
  :٧ هذا العدد من مضاعفات الرقم ٣٢٤٩٤٧: نجد العدد
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٤٦٤٢١ × ٧ = ٣٢٤٩٤٧  

  والنـار... الجنة

هذه .  كيف تكررت في القرآن، وفي أي المناسبات وردت)آِنية(لنتدبر كلمة 
  :كلمة ـ ببحث بسيط عنها نجدها ـ تكررت مرتين في القرآنال

  ].٧٦/١٥: اإلنسان [)من ِفضٍة وَأكْواٍب كَانَتْ قَواِريراِبآِنيٍة ويطَافُ علَيِهم (ـ١

  ].٨٨/٥: الغاشية [)آِنيٍةتُسقَى ِمن عيٍن (ـ٢

  اإلعجاز اإللهي

ِبآِنيٍة من (: لحديث عن أهل الجنةمرة في ا: كلمة تُستخدم مرتين فقط في القرآن
 اآلية )عيٍن آِنيٍة(: ومرة في الحديث عن أصحاب النار، في اآلية األولى) ِفضٍة

الثانية، ويضع اهللا تعالى هذه الكلمة مرة في سورة اإلنسان ثم مرة أخرى في 
  .سورة الغاشية

داً مضاعفاً للرقم  لتشكالن عد٨٨ ـ ٧٦ ويأتي النظام الرقمي لهاتين السورتين 
، ٧سبعة، هل هذا من صنع بشر؟ إن أرقام السورتين جاءت متناسبة مع العدد 

  :٧ هذا العدد يقبل القسمة على ٨٨٧٦فالعدد الذي يمثل السورتين هو 

١٢٦٨ × ٧ = ٨٨٧٦  

  هل ينفع الندم؟

مشهد من مشاهد جهنم يصوره لنا كتاب اهللا الذي ال يأتيه الباطل، يقول أصحاب 
، فما هي أمنيات هؤالء الكفار؟ ولكن ماذا تفيدهم هذه األماني؟ )يا ليتنا(ر النا

لم ترد هذه ) ليتنا(طبعاً الشيء، لنستمع إلى هاتين اآليتين حيث تكررت كلمة 
  :الكلمة إال في هاتين اآليتين
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 ٥٠٧ عبد الدائم الكحیلأسرار اإلعجاز في القرآن والسنة للمھندس ب مجاني من موقع كتا

الَ نُكَذِّب ِبآياِت ربنَا  نُرد ويا لَيتَنَاولَو تَرى ِإذْ وِقفُواْ علَى النَّاِر فَقَالُواْ ( ـ ١
ْؤِمِنينالْم ِمن نَكُون٦/٢٧:األنعام[) و.[  

 )َأطَعنَا اللَّه وَأطَعنَا الرسولَا يا لَيتَنَا يوم تُقَلَّب وجوههم ِفي النَّاِر يقُولُون(ـ٢
  ]. ٣٣/٦٦: األحزاب[

  التدرج اللغوي والمنطقي في اآليتين

 ثم اآلية الثانية ،)ِإذْ وِقفُواْ علَى النَّاِر(ألولى بدأت بوقوفهم على النار  اآلية اـ١
 ، )تُقَلَّب وجوههم ِفي النَّاِر(بعد أن دخلوا في النار أصحب تُقَلَّب وجوههم فيها 

  .وهكذا التدرج من الوقوف خارج النار إلى الدخول إليها

 أي إلى الدنيا، ،)فَقَالُواْ يا لَيتَنَا نُرد(يء  في اآلية األولى بدؤوا بقولهم أول شـ٢
فهذا أول مطالبهم، ثم تمنوا أالَّ يكذبوا بآيات اهللا ثم تمنوا بأن يكونوا من 

  .المؤمنين أي العودة إلى الدنيا ثم التصديق بآيات اهللا ثم اإليمان

فيها، أدركوا  ولكن في اآلية الثانية عندما دخلوا إلى النار وقُلِّبت وجوههم ـ٣
مدى أهمية طاعة اهللا وطاعة رسوله  فانتقلوا من مرحلة اإليمان إلى مرحلة 

يقُولُون يا لَيتَنَا َأطَعنَا اللَّه وَأطَعنَا : (الطاعة هللا ورسوله، لذلك يقولون عندها
ثم .... وقوفهم على النار:   إذاً نلخِّص هذا النظام البالغي باختصار)الرسولَا

  .دخول فيها لتُقَلَّب وجوههم في النارال

فآلية األولي جاء فيها قولهم بصسغة : وتأمل معي التدرج الزمني لآليتين
 ولكي ال يظن أحد أن هذا القول وهذه الحسرة انتهت  أو ،)فَقَالُواْ(الماضي 

 ليبقى ،)يقُولُون(ستنتهي، يأتي قولهم في اآلية الثانية على صيغة االستمرار 
إن هذا النوع من اإلعجاز الزمني الستخدام كلمات القرآن، أال يدل . م مستمراًالند

  على أن هذا القرآن كتاب محكَم؟

هذا النظام المحكَم يرافقه نظام رقمي محكَم أيضاً، فالعدد الذي يمثل أرقام 
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 ٥٠٨ عبد الدائم الكحیلأسرار اإلعجاز في القرآن والسنة للمھندس ب مجاني من موقع كتا

  : ٧ يقبل القسمة على ٣٣٦السورتين هو 

٤٨ × ٧ = ٣٣٦  

 ليظهر لنا اهللا تعالى المبالغة في التمنِّي )يا(لمة  سبقت بك)ليتنا(ودائماً كلمة 
  ولكن هل ينفع الندم؟... للكفار وهم نار جهنم

وهذه نار جهنم التي لها سبعة أبواب تنتظر كل من يكذب برسالة اهللا ـ القرآن 
: آيتان فقط في القرآن صورت كلٌّ منهما موقفاً يوم القيامة. ـ وسوف يصلونها

األمر سيتوجه لكل من يعصي أوامر اهللا في الدنيا فهذا مصيره  هذا ،)اصلوها(
 )ِاصلَوها(ولنر كيف وضع اهللا تعالى كلمة . يوم القيامة ـ سيصلى نار جهنم

  :عبر سور القرآن، فقد تكررت هذه الكلمة مرتين في كامل القرآن

  ].٣٦/٦٤: يس [) الْيوم ِبما كُنتُم تَكْفُروناصلَوها(ـ ١

 ) فَاصِبروا َأو لَا تَصِبروا سواء علَيكُم ِإنَّما تُجزون ما كُنتُم تَعملُوناصلَوها(ـ  ٢
  ].٥٢/١٦: الطور[

، فالعدد الذي يمثل أرقام السورتين هو ٧أرقام السورتين متناسبة مع العدد 
  :٧ يقبل القسمة على ٥٢٣٦

٧٤٨ × ٧ = ٥٢٣٦  

  ماذا عن جهنَّم؟

هو أسوأ مصير على اإلطالق؟ القرآن يعطينا أجوبة تختلف عن المنطق الذي ما 
فيوم القيامة كل شيء فيه مختلف حتى المفاهيم الراسخة . اعتدنا عليه في الدنيا

منِطق الجنة ومنِطق النار، : سوف تتغير، ففي ذلك اليوم نحن أمام منطقين
يوم؟ لنترك لغة القرآن فلينظر أحدنا مع أي منطق يحب أن يتعامل في ذلك ال

 مرات في كامل ٥ لنجدها مكررة )ساءت(ونبحث عن كلمة . تتحدث لغوياً ورقمياً
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 ٥٠٩ عبد الدائم الكحیلأسرار اإلعجاز في القرآن والسنة للمھندس ب مجاني من موقع كتا

  :القرآن في اآليات التالية

ِإن الَِّذين تَوفَّاهم الْمآلِئكَةُ ظَاِلِمي َأنْفُِسِهم قَالُواْ ِفيم كُنتُم قَالُواْ كُنَّا (ـ ١
قَالْواْ َألَم تَكُن َأرض اللِّه واِسعةً فَتُهاِجرواْ ِفيها فَُأولَـِئك مستَضعِفين ِفي اَألرِض 

و نَّمهج ماهْأواءتْمِصيراًس٤/٩٧: النساء [) م.[  

ومن يشَاِقِق الرسوَل ِمن بعِد ما تَبين لَه الْهدى ويتَِّبع غَير سِبيِل الْمْؤِمِنين (ـ ٢
نُوو نَّمهِلِه جنُصلَّى وا تَواءتْلِِّه مِصيراًس٤/١١٥: النساء [) م.[  

وقُِل الْحقُّ ِمن ربكُم فَمن شَاء فَلْيْؤِمن ومن شَاء فَلْيكْفُر ِإنَّا َأعتَدنَا ِللظَّاِلِمين (ـ ٣
ا ِبماء كَالْمهِل يشِْوي الْوجوه ِبْئس نَاراً َأحاطَ ِبِهم سراِدقُها وِإن يستَِغيثُوا يغَاثُو

و اباءتْ الشَّرتَفَقاًسر١٨/٢٩: الكهف [)م.[  

  ].٢٥/٦٦: الفرقان [) مستَقَراً ومقَاماًساءتِْإنَّها (ـ ٤

ِباللَِّه ظَن ويعذِّب الْمنَاِفِقين والْمنَاِفقَاِت والْمشِْرِكين والْمشِْركَاِت الظَّانِّين (ـ ٥
و نَّمهج ملَه دَأعو منَهلَعو ِهملَيع اللَّه غَِضبِء ووةُ الساِئرد ِهملَيِء عواءتْالسس 

  ].٤٨/٦:الفتح [)مِصيراً

 جميعها تتحدث عن عذاب جهنَّم التي لها )ساءتْ( آيات تكررت فيها كلمة ٥إذن 
 عدد ٧السور التي وردت فيها هذه الكلمة، مع العدد سبعة أبواب، تتناسب أرقام 

ومقاماً، ويجب أال ...ومستقراً... ومرتفقاً... أبواب جهنَّم، فجهنم ساءت مصيراً
  .١١ × ٧ مرة أي ٧٧ تكررت في كامل القرآن )جهنَّم(: ننسى أن كلمة

  النساء         الكهف       الفرقان        الفتح

٤٨          ٢٥            ١٨             ٤  

 سبع مراتب يقبل ٤٨٢٥١٨٤:إن العدد الذي يمثل أرقام هذه السور األربعة هو
  :٧القسمة على 
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 ٥١٠ عبد الدائم الكحیلأسرار اإلعجاز في القرآن والسنة للمھندس ب مجاني من موقع كتا

٦٨٩٣١٢ × ٧ = ٤٨٢٥١٨٤  

  جزاء اهللا

لقد تعهد اهللا تعالى بأنه سيجزي المؤمنين بأحسن ما كانوا يعملون، ويجزي 
 الحقيقة المستقبلية؟ لنبحث فهل نجد ما يثبت هذه. المسيئين بأسوإ الذي عملوا

  : سور٣ مرات في ٣ لنر أنها تكررت في كامل القرآن )لَنَجِزينَّهم(عن كلمة 

من عِمَل صاِلحاً من ذَكٍَر َأو ُأنثَى وهو مْؤِمن فَلَنُحِيينَّه حياةً طَيبةً ( ـ ١
ومنَّهِزيا كَانُولَنَجِن مسم ِبَأحهرَأج لُونمع١٦/٩٧: النحل[) اْ ي.[  

 َأحسن لَنَجِزينَّهموالَِّذين آمنُوا وعِملُوا الصاِلحاِت لَنُكَفِّرن عنْهم سيَئاِتِهم و( ـ ٢
لُونمع٢٩/٧: العنكبوت[) الَِّذي كَانُوا ي.[  

)  َأسوَأ الَِّذي كَانُوا يعملُونلَنَجِزينَّهمفَلَنُِذيقَن الَِّذين كَفَروا عذَاباً شَِديداً و( ـ ٣
  ].٤١/٢٧: فصلت[

  :٧ يقبل القسمة على ٤١٢٩١٦إن أرقام السور الثالثة تشكل عدداً 

٥٨٩٨٨ × ٧ = ٤١٢٩١٦  

  وقفة مع عدل اهللا

  ليدلَّنا اهللا)يعملون( دائماً نجدها ترد في القرآن مع كلمة )لَنَجِزينَّهم(ـ كلمة ١
  .تعالى على أن الجزاء من نوع العمل

مرة ) َأسوَأ(وكلمة ، مرتين) َأحسن ( ورد بعدها كلمة)لَنَجِزينَّهم(ـ كلمة ٢
واحدة،  ليدلنا تعالى على أن رحمتَه سبقت غضبه، وأن مغفرته أوسع من 

  .عذابه، وأن الجزاء باألحسن هو ضعف الجزاء باألسوأ

اإليمان والعمل الصالح فتكون :  مرتبطة دائماً بأمرين)ملَنَجِزينَّه(ـ كلمة ٣
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 ٥١١ عبد الدائم الكحیلأسرار اإلعجاز في القرآن والسنة للمھندس ب مجاني من موقع كتا

  .النتيجة جزاء أحسن وأكبر من عملهم

سوف يذيقه ، بينما األمر الثاني هو الكفر فعندما يكفر اإلنسان ويكذب بآيات ربه
  .عذاباً شديداً وسيلقى مصيراً أسوأ من عمله

  :أرقام هذه السور الثالثة سور، لنكتب ٣ في )لَنَجِزينَّهم(ـ وردت كلمة ٤

  

  النحل          العنكبوت         فُصلت

٤١              ٢٩               ١٦  

 بما ٧ مضاعفاً للرقم ٤١٢٩١٦وجاءت أرقم السور مجتمعة لتشكل عدداً هو 
  . ينسجم مع النظام الرقمي القرآني

  لهم ما يشاءون

 رقمياً لسور القرآن لنستيقن أن هذا قلنا في الفقرات السابقة أن اهللا وضع نظاماً
عندما ، وأننا نعجز عن اإلتيان بمثله مهما حاولنا، القرآن من عند اهللا تعالى

وأن وعد ... نستيقن ذلك نقر ونعترف بأن كل كلمة في كتاب اهللا تعالى هي حق
والقرآن يصور لنا حياة المؤمن في . وأن النار حق، وأن الجنة حق، اهللا حق

  : مرات في اآليات٥عبارة خاصة بأهل الجنة وقد تكررت الجنةب

 كَذَِلك يشَاءونجنَّاتُ عدٍن يدخُلُونَها تَجِري ِمن تَحِتها اَألنْهار لَهم ِفيها ما (ـ ١
تَِّقينالْم ِزي اللّهج١٦/٣١: النحل [)ي.[  

: الفرقان [)ى ربك وعداً مسُؤوالً خَاِلِدين كَان علَيشَاءونلَهم ِفيها ما (ـ ٢
٢٥/١٦.[  

  ].٣٩/٣٤: الزمر [) ِعند ربِهم ذَِلك جزاء الْمحِسِنينيشَاءونلَهم ما (ـ ٣
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 ٥١٢ عبد الدائم الكحیلأسرار اإلعجاز في القرآن والسنة للمھندس ب مجاني من موقع كتا

تَرى الظَّاِلِمين مشِْفِقين ِمما كَسبوا وهو واِقع ِبِهم والَِّذين آمنُوا وعِملُوا (ـ ٤
 ) ِعند ربِهم ذَِلك هو الْفَضُل الكَِبيريشَاءونِفي روضاِت الْجنَّاِت لَهم ما الصاِلحاِت 

  ].٤٢/٢٢: الشورى[

  ]. ٥٠/٣٥: ق [) ِفيها ولَدينَا مِزيديشَاءونلَهم ما (ـ ٥

  النظام البالغي الفائق الدقة في تكرار هذه الكلمة الخاصة بأهل الجنة 

  .لهم فيها ما يشاءون... جنات:  اآلية األولى عن جزاء المتقين تحدثتـ١

 أما في اآلية الثانية فقد أكّد اهللا تعالى على أن هؤالء المتقين خالدون في ـ٢
كَان (وأن وعد اهللا حق وال يخلف اهللا وعده ، الجنة التي لهم فيها ما يشاؤون

  ).علَى ربك وعداً مسُؤوالً

، الثالثة فقد تحدثت عن المحسنين ألن التقوى يؤدي إلى اإلحسان أما اآلية ـ٣
أكدت أيضاً أنهم ، )لَهم ما يشَاءون ِعند ربِهم(هؤالء المحسنون . والعكس صحيح

  ومن كان قريباً من اهللا فماذا يطلب بعد ذلك؟ ، سيكونون بقرب ربهم

حانه وتعالى وأكدت أن  زادت اآلية الرابعة تأكيد قرب هؤالء من ربهم سبـ٤
  ).ذَِلك هو الْفَضُل الكَِبير(هذه الصفات هي 

ختم اهللا هذه اآليات الخمسة بكلمة ،  وأخيراً لكي ال نظُن أن هذا كل شيءـ٥ 
  ).ولَدينَا مِزيد( فالعطاء مفتوح ال حدود له ،)مزيد(

 الكلمة عبر سور بعد كل هذا ماذا يتمنَّى المؤمن؟ فسبحان الذي رتب ونظم هذه
واألشد إعجازاً أن أرقام السور الخمسة هذه جاءت . القرآن بهذا الشكل المذهل

  .، أرقام السور الخمسة تشكل عدداً يقبل القسمة على سبعة٧متناغمة مع العدد 
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 ٥١٣ عبد الدائم الكحیلأسرار اإلعجاز في القرآن والسنة للمھندس ب مجاني من موقع كتا

  ...عطاء اهللا

يعطي المؤمن ... من ِمنَّا ال يحب ويرجو غطاء اهللا تعالى؟ عطاء اهللا ال حدود له
هذه الصفات لعطاء اهللا يحدثنا القرآن . ويعطي كلَّ إنساٍن على عمله... كافروال

 ٤ في كامل القرآن لنجدها مكررة )عطاء(لذلك نبحث عن كلمة . عنها بالتدريج
  :مرات في هذه اآليات

واَألرض ِإالَّ وَأما الَِّذين سِعدواْ فَِفي الْجنَِّة خَاِلِدين ِفيها ما دامِت السماواتُ (ـ ١
 كبا شَاء رمطَاءذُوٍذعجم ر١١/١٠٨: هود [) غَي.[  

 ) ربك محظُوراًعطَاء ربك وما كَان عطَاِءكُال نُِّمد هـُؤالء وهـُؤالء ِمن (ـ ٢
  ].١٧/٢٠: اإلسراء[

  ].٧٨/٣٦: النبأ [) ِحساباًعطَاءجزاء من ربك (ـ ٣

  : هذه اآليات الثالثة نجد التدرج اللغوي لمعنى العطاء كما يليمن

،  بدأت اآلية األولى بالعطاء غير المجذوذ أي غير المنقطع والالمحدودـ١
ليعرفنا سبحانه وتعالى أن عطاء اهللا ال ينتهي ليرغّبنا في المسارعة إلى اهللا 

  .تبارك وتعالى وعطائه الذي ال ينقطع

فاهللا يعطي المؤمن ، انية فتحدثت عن عطاء اهللا غير المحظور أما اآلية الثـ٢
، لكي ال نظن أن اهللا )وما كَان عطَاء ربك محظُوراً(والكافر وهنا جاءت العبارة 

  يمنع من عطائه أحداً إال من رفض هذا العطاء ـ ومن يرفض عطاء اهللا؟

 ليدلنا على أن العطاء ،)باًِحسا( ختم اهللا تعالى هذه اآليات الثالث بكلمة  ـ٣
  .فكلما أكثرنا من الخيرات كان عطاء اهللا أكبر... حسب العمل

ثم عطاء غير ... عطاء غير مجذوذ وغير محدود: وهنا نالحظ التدرج في المعنى
إذاً جاء التدرج من ، ثم عطاء حساباً حسب نوع العمل واإلخالص فيه... محظور
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 ٥١٤ عبد الدائم الكحیلأسرار اإلعجاز في القرآن والسنة للمھندس ب مجاني من موقع كتا

فانظر أين تضع نفسك من هذا ، دد والمحسوبباتجاه العطاء المح... الالمحدود
  .العطاء اإللهي

نترك اآلن لغة الكلمات ونأتي إلى اللغة الدقيقة ـ لغة األرقام ـ لنر كيف حاء 
  :٧التدرج في أرقام السور الثالثة متناسباً مع العدد 

  هود        اإلسراء        النبأ

٧٨          ١٧          ١١  

 يقبل القسمة على الرقم ٧٨١٧١١: يمثل أرقام السور الثالثة هوإن العدد الذي 
  :سبعة

١١١٦٧٣ × ٧ = ٧٨١٧١١  

وهنالك عجيبة أخرى، فإذا قرأنا هذا العدد من اليمين إلى اليسارباتجاه قراءة 
  :٧ أيضاً يبقى قابالً للقسمة على ١١٧١٨٧: القرآن يصبح

١٦٧٤١ × ٧ = ١١٧١٨٧  

ة األعداد في هذا المثال يؤكد أن عطاء اهللا ال هذا وإن وجود اتجاهات في قراء
  !ينفذ كيفما توجهنا في أي اتجاه

  واآلخرة... بين الدنيا

المؤمن بحاجة إلى آيات جديدة تثبت صدق القرآن أكثر من غير المؤمن، لماذا؟ 
ألن الذكرى تنفع المؤمنين، فالذي يكذب بالقرآن في الدنيا، ماذا ينتظر يوم 

قد ، واآلخرة... الفصل دالئل رقمية على كلمات تحدثت عن الدنياالقيامة؟ في هذا 
ولنزداد ، وضعها اهللا تعالى وفق نظام شديد الدقة ليظهر لنا عجزنا أمام كتابه

إيماناً بقدرة اهللا وعلمه وعسى أن تكون هذه المعجزة الرقمية وسيلة نرى من 
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 ٥١٥ عبد الدائم الكحیلأسرار اإلعجاز في القرآن والسنة للمھندس ب مجاني من موقع كتا

  .خاللها عظمة هذا القرآن

 )اآلخرة(كلمة ،  مرة١١٥ تكررت في القرآن )لدنياا(وتجدر اإلشارة إلى أن كلمة 
وبصفّ هذين العددين نجد عدداً جديداً هو ،  مرة١١٥أيضاً تكررت في القرآن 

  : باالتجاهين٧ من مضاعفات الرقم ١١٥١١٥

١٦٤٤٥ × ٧ = ١١٥١١٥  

  : نجده قابالً للقسمة على سبعة٥١١٥١١عند قراءة العدد من اليمين لليسار أي 

٧٣٠٧٣×  ٧ = ١١٥١١٥  

  :٧ والناتج أيضاً ينقسم على 

١٠٤٣٩ × ٧ = ٧٣٠٧٣  

  :وال ننسى أن مجموع أرقام هذا العدد هو

٧ × ٢ = ١٤ = ١ + ١ + ٥ + ١ + ١ + ٥   

وأن ، وإلى مثال من كتاب اهللا نجد فيه مقارنة بين الحياة الدنيا ومتاعها واآلخرة
  .ما عند اهللا هو خير وأبقى

  الدنيا متاع

وما الحياة الدنيا إال متاع قليل فاٍن واآلخرة ، ير من الدنيا وما فيهاما عند اهللا خ
تكررت مرتين في : هذه الحقيقة تحدث عنها القرآن بكلماتٍٍٍ بليغة. خير وأبقى

  :كامل القرآن في سورتين

للَِّه خَير وَأبقَى  الْحياِة الدنْيا وِزينَتُها وما ِعند افَمتَاعوما ُأوِتيتُم من شَيٍء ( ـ ١
ِقلُون٢٨/٦٠: القصص [)َأفَلَا تَع.[  
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 ٥١٦ عبد الدائم الكحیلأسرار اإلعجاز في القرآن والسنة للمھندس ب مجاني من موقع كتا

 الْحياِة الدنْيا وما ِعند اللَِّه خَير وَأبقَى ِللَِّذين فَمتَاعفَما ُأوِتيتُم من شَيٍء (ـ ٢
كَّلُونتَوي ِهمبلَى رعنُوا و٤٢/٣٦: الشورى [)آم.[  

لنر لغة . أن ما عنده خير وأبقى من الدنيا وما فيهاكما نرى في كلتي اآليتين 
 يقبل ٤٢٢٨: األرقام تؤكد هذا الكالم، إن العدد الذي يمثل أرقام السورتين هو

  : ٧القسمة على 

٦٠٤ × ٧ = ٤٢٢٨  

 أما اآلية ،)َأفَلَا تَعِقلُون(: في اآلية األولى قال اهللا: وجاء التدرج العقائدي كما يلي
 وكما نعلم أول يجب أن نعقل ثم نتوكل على ،)وعلَى ربِهم يتَوكَّلُون(: الثانية فقال

  ).يتَوكَّلُون( ثم )...تَعِقلُون(: ولذلك جاء ترتيب اآليتين في القرآن، اهللا تعالى

بقي شيء آخر هو أن كل سورة من هاتين السورتين جاء رقمها من مضاعفات 
. ٤ × ٧من مضاعفات السبعة ويساوي  ٢٨: فرقم سورة القصص هو: السبعة

ومجموع . ٦ × ٧ من مضاعفات السبعة ويساوي ٤٢: ورقم سورة الشورى هو
  :هذين العددين هو

٧٠ = ٢٨ + ٤٢  

فقد تكررت هذه الكلمة في القرآن كله ،  في القرآن)القيامة(بعدد مرات ذكر كلمة 
ا مقارنة ، وال ننسى بأن اآليتين تتحدثان عن الدني١٠ × ٧:  مرة أي٧٠

  .باآلخرة

  الباقيات الصالحات

ولكن أين من يتدبر ، ما أكثر أسرار القرآن... ما أكثر الحقائق في كتاب اهللا
، البنون... المال، ويتذكر ويتفكَّر؟ الكل يجري وراء الحياة الدنيا وينسى اآلخرة

  .هكلها متعة مؤقتة وال يبقى إال العمل الصالح خير رصيد للمؤمن عند لقاء رب
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 ٥١٧ عبد الدائم الكحیلأسرار اإلعجاز في القرآن والسنة للمھندس ب مجاني من موقع كتا

تكررت مرتين في كامل ) والْباِقياتُ الصاِلحاتُ(: حقيقة أخرى نجدها في القرآن
  :القرآن في آيتين

خَير ِعند ربك ثَواباً الْباِقياتُ الصاِلحاتُ الْماُل والْبنُون ِزينَةُ الْحياِة الدنْيا و(ـ ١
  ].١٨/٤٦: الكهف [)وخَير َأمالً

خَير ِعند ربك ثَواباً وخَير الْباِقياتُ الصاِلحاتُ يِزيد اللَّه الَِّذين اهتَدوا هدى وو (ـ٢
  ].١٩/٧٦: مريم  [)مرداً

  : يقبل القسمة على سبعة١٩١٨أرقام السورتين تشكل عدداً هو 

٢٧٤ × ٧ = ١٩١٨  

خَير ( وتتبعها عبارة )الصِالحاتُ(  دائماً ترافقها كلمة)الباِقياتُ(وكما نرى كلمة 
 ليؤكد لنا اهللا تعالى على أن العمل الصالح هو الذي يبقى وهو )ِعند ربك ثَواباً

  .الذي يحبه اهللا تعالى ويجزي به وهو خير عند اهللا ثواباً ومرداً

  دقّة النص القرآني

ام رقمي يتناسب مع من عظمة اإلعجاز الرقمي في كتاب أننا نجد أنفسنا أمام نظ
حتى الحركات اإلعرابية مثل الضمة ، كل كلمة وكل عبارة وكل آية وكل سورة

  .والفتحة وغيرها لها نظام رقمي وهذا الكمال اإلعجاز في كتاب اهللا تعالى

 مرات ٤ )الغُرور(فتكررت كلمة ، لقد شبه اهللا تعالى الحياة الدنيا بمتاع الغُرور
  :سور نكتبها حسب تسلسلها في القرآن ٤في كامل القرآن في 

كُلُّ نَفٍْس ذَآِئقَةُ الْموِت وِإنَّما تُوفَّون ُأجوركُم يوم الِْقيامِة فَمن زحِزح عِن (ـ ١
تَاعا ِإالَّ منْياةُ الديما الْحو فَاز نَّةَ فَقَدِخَل الْجُأدوِرالنَّاِر وآل عمران [) الْغُر :

٣/١٨٥.[  
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 ٥١٨ عبد الدائم الكحیلأسرار اإلعجاز في القرآن والسنة للمھندس ب مجاني من موقع كتا

 فَلَما ذَاقَا الشَّجرةَ بدتْ لَهما سوءاتُهما وطَِفقَا يخِْصفَاِن  ِبغُروٍرفَدالَّهما(ـ ٢
علَيِهما ِمن ورِق الْجنَِّة ونَاداهما ربهما َألَم َأنْهكُما عن ِتلْكُما الشَّجرِة وَأقُل لَّكُما 

  ].٧/٢٢: األعراف [)كُما عدو مِبينِإن الشَّيطَآن لَ

اعلَموا َأنَّما الْحياةُ الدنْيا لَِعب ولَهو وِزينَةٌ وتَفَاخُر بينَكُم وتَكَاثُر ِفي الَْأمواِل (ـ ٣
راً ثُم يكُون حطَاماً والَْأولَاِد كَمثَِل غَيٍث َأعجب الْكُفَّار نَباتُه ثُم يِهيج فَتَراه مصفَ

 تَاعا ِإلَّا منْياةُ الديا الْحمو انوِرضاللَِّه و نةٌ مغِْفرمو شَِديد ذَابِة عِفي الْآِخرو
  ].٥٧/٢٠: الحديد [)الْغُروِر

 الْكَاِفرون ِإلَّا ِفي َأمن هذَا الَِّذي هو جند لَّكُم ينصركُم من دوِن الرحمِن ِإِن(ـ ٤
  ].٦٧/٢٠الملك  [)غُروٍر

الحياة الدنيا ـ في قصة إبليس مع : مع) غُرور(نالحظ أن اهللا تعالى وضع كلمة 
إذاً يجب أال تَغُرنا الحياة الدنيا . ومع الكافرين) فَدلَّاهما ِبغُروٍر(آدم عليه السالم 

  .وال إبليس وال الكافرون

ع الحياة الدنيا سيؤدي به إلى اتباع إبليس وبالنتيجة سيكون من  ذلك ألن من اتب
  .الكافرين

هذا التدرج لغوياً يرافقه تدرج رقمي للسور األربعة بما يتناسب مع النظام 
 يقبل ٦٧٥٧٧٣: الرقمي القرآني، فالعدد الذي يمثل أرقام السور األربع هو

  :القسمة على الرقم سبعة

٩٦٥٣٩ × ٧ = ٦٧٥٧٧٣  

  : نشير إلى أن مجموع أرقام هذا العدد هوبقي أن

٥ × ٧ = ٣٥ + = ٦ + ٧ + ٥ + ٧ + ٧ + ٣  

 ٣ لنجد أنها تكررت في كامل القرآن ،)الغَرور(لننتقل اآلن إلى كلمة أخرى هي 

http://www.kaheel7.com


 www.kaheel7.com   -------------- ------- -------- ------- --- ----------- ------- - موسوعة اإلعجاز الرقمي 

 ٥١٩ عبد الدائم الكحیلأسرار اإلعجاز في القرآن والسنة للمھندس ب مجاني من موقع كتا

  :مرات، ويبقى النظام الرقمي قائماً

ِزي واِلد عن ولَِدِه ولَا مولُود يا َأيها النَّاس اتَّقُوا ربكُم واخْشَوا يوماً لَّا يج(ـ ١
هو جاٍز عن واِلِدِه شَيئاً ِإن وعد اللَِّه حقٌّ فَلَا تَغُرنَّكُم الْحياةُ الدنْيا ولَا يغُرنَّكُم ِباللَِّه 

ور٣١/٣٣: لقمان[) الْغَر.[  

لَا تَغُرنَّكُم الْحياةُ الدنْيا ولَا يغُرنَّكُم ِباللَِّه يا َأيها النَّاس ِإن وعد اللَِّه حقٌّ فَ(ـ ٢
ور٣٥/٥: فاطر [)الْغَر.[  

ينَادونَهم َألَم نَكُن معكُم قَالُوا بلَى ولَِكنَّكُم فَتَنتُم َأنفُسكُم وتَربصتُم وارتَبتُم (ـ ٣
تَّى جح اِنيالَْأم تْكُمغَركُم ِباللَِّهوغَراللَِّه و راء َأمور٥٧/١٤: الحديد [) الْغَر.[  

  : يقبل القسمة على سبعة٥٧٣٥٣١والعدد الذي يمثل السور الثالثة هو 

٨١٩٣٣ × ٧ = ٥٧٣٥٣١  

 رقم سورة الحديد في تركيب العددين السابقين ٥٧ونالحظ كيف دخل العدد 
بقي أن نشير . ٧هما يقبل القسمة على  وكل عدد من)الغَرور( و )الغُرور(لكلمتي 

 مرات في كامل ٣ )الغَرور(وكلمة ،  مرات٤ تكررت )الغُرور(إلى أن كلمة 
  . مرات بالضبط٧القرآن فيكون مجموع تكرار الكلمتين هو 

 مهفَذَر  

أمر اهللا تعالى رسوله صلى اهللا عليه وسلم بأن يترك هؤالء المكذبين حتى يالقوا 
فهل يؤمنون في ذلك اليوم؟ لنر كيف تكررت كلمة ... ونيومهم الذي يوعد

  : في كامل القرآن)يالقوا(

: الزخرف [) يومهم الَِّذي يوعدون يالقُوافَذَرهم يخُوضوا ويلْعبوا حتَّى(ـ ١
٤٣/٨٣ .[  
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 ٥٢٠ عبد الدائم الكحیلأسرار اإلعجاز في القرآن والسنة للمھندس ب مجاني من موقع كتا

  ].٥٢/٤٥ :الطور [) يومهم الَِّذي ِفيِه يصعقُونيالقُوافَذَرهم حتَّى (ـ ٢

: المعارج [) يومهم الَِّذي يوعدونيالقُوافَذَرهم يخُوضوا ويلْعبوا حتَّى (ـ ٣
٧٠/٤٢.[  

ونالحظ أن اآليات الثالث تحمل المضمون ذاته مما يدل على أن ذلك اليوم ـ يوم 
د اهللا القيامة ـ واقع ال ريب فيه، ولنر النظام الرقمي للسور الثالثة ليصدق وع

  :تعالى

  الزخرف      الطور      المعارج

٧٠        ٥٢           ٤٣  

 مع ٧ يقبل القسمة على ٧٠٥٢٤٣إن أرقام السور الثالثة تشكل عدداً هو 
  :مجموع أرقام هذا العدد من مضاعفات الرقم سبعة: مالحظة أن

٣ × ٧ = ٢١ =٧ + ٠ + ٥ + ٢ + ٤ + ٣  

١٠٠٧٥٩ × ٧ = ٧٠٥٢٤٣  

 مما يدل على )فَذَرهم(ة أخرى لهذه اآليات الثالثة أنها كلها تبدأ بكلمة هناك ميز
 للتأكيد على أن الذي ال يؤمن بآيات )فَذَرهم( تسبقها دائماً كلمة )يالقُوا(أن كلمة 

  اهللا تعالى وال بقرآنه، فبأي شيٍء يؤمن إذن؟ 

  َأجُل اهللا

مؤخر وال مقدم له إالَّ اهللا تبارك اآلجال بيد اهللا تعالى  فإذا جاء األجل فال 
. لنر كيف تحدث القرآن عن هذه الحقيقة ولنر بلغة األرقام ما يصدقها. وتعالى

  : مرات بالضبط في كل القرآن٣ )يستَقِْدمون(تكررت كلمة 

 )قِْدمونيستَوِلكُلِّ ُأمٍة َأجٌل فَِإذَا جاء َأجلُهم الَ يستَْأِخرون ساعةً والَ (ـ ١
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  ].٧/٣٤: األعراف[

قُل الَّ َأمِلك ِلنَفِْسي ضراً والَ نَفْعاً ِإالَّ ما شَاء اللّه ِلكُلِّ ُأمٍة َأجٌل ِإذَا جاء َأجلُهم (ـ ٢
  ].١٠/٤٩: يونس [) يستَقِْدمونفَالَ يستَْأِخرون ساعةً والَ

ظُلِْمِهم ما تَرك علَيها ِمن دآبٍة ولَِكن يَؤخِّرهم إلَى ولَو يَؤاِخذُ اللّه النَّاس ِب(ـ ٣
: النحل [)يستَقِْدمونَأجٍل مسمى فَِإذَا جاء َأجلُهم الَ يستَْأِخرون ساعةً والَ 

١٦/٦١.[  

 سور، بنظام رقمي ٣ مرات في ٣اآليات الثالثة تتضمن الحقيقة نفسها تكررت 
  :٧ي اإلعجاز، فإن العدد الذي يمثل السور الثالثة يقبل القسمة على غاية ف

٢٣٠١ × ٧ = ١٦١٠٧  

الَ ( ومرتبطة بـ )ال( دائماً مسبوقة بالنفي )يستَقِْدمون(وكما نرى كلمة 
ونتَْأِخرسم، بل كل )يلزيادة التأكيد على أنه إذا جاء األجل فلن يتأخر ولن يتقد 

  . بمقدارشيء عند اهللا تعالى

  البحار يوم القيامة 

وتُفَجر، هذه ... تُسجر... البحار التي يستخدم ماؤها إلخماد النار سوف تلتهب
ولنسأل هل يوجد بلغة األرقام ما يصدق هذه . إحدى الحقائق عن يوم القيامة

 كم مرة تكررت في كامل ،)البحار(الحقيقة؟ نلجأ إلى كتاب اهللا ونبحث عن كلمة 
  : ؟ الجواب بسيط، مرتين في سورتينالقرآن

  ].٨١/٦: التكوير [) سجرتْالِْبحاروِإذَا (ـ ١

  ].٨٢/٣: االنفطار [) فُجرتْالِْبحاروِإذَا (ـ ٢

  : مرتين٧ هذا العدد يقبل القسمة على ٨٢٨١: إن العدد الذي يمثل السورتين هو
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 ٥٢٢ عبد الدائم الكحیلأسرار اإلعجاز في القرآن والسنة للمھندس ب مجاني من موقع كتا

١٦٩ × ٧ × ٧ = ١١٨٣ × ٧ = ٨٢٨١  

، وهذا يؤكد أن البحار سوف تُسجر ٧سمة مرتين على  قبل الق٨٢٨١العدد 
 في القرآن لم )البحار(وال ننسى أن كلمة . وتفجر، وعد اهللا واقع ال ريب فيه
ونالحظ تسلسل اآليتين في القرآن يتناسب . تستخدم إال للحديث عن يوم القيامة

كس، فجاء فأوالً يكون االشتعال ثم االنفجار وليس الع: مع المفهوم العلمي
 وهذا مطابق للحقائق العلمية ،)فُجرت( وثانياً )سجرت(تسلسل اآليتين أوالً 

  .الحديثة

   األرض يوم القيامة 

وهذه . هذه األرض التي نراها ثابتة ومستقرة سوف تهتز وترجف يوم القيامة
داً حقيقة مستقبلية الشك فيها، وما لغة األرقام والنظام الرقمي إال دليل قوي ج

 مرتين بالضبط في كامل القرآن )تَرجف(تكررت كلمة . على صدق كالم اهللا تعالى
  :في سورتين

  ].٧٣/١٤: المزمل [) الَْأرض والِْجباُل وكَانَِت الِْجباُل كَِثيباً مِهيالًتَرجفُيوم (ـ ١

  ].٧٩/٦: النازعات [) الراِجفَةُتَرجفُيوم (ـ ٢

 ليؤكد لنا اهللا تعالى أن األرض )يوم( تسبقها دائماً كلمة )جفُتَر(إذن كلمة 
فجاء التسلسل الزمني مطابقاً . ستهتز وترجف في ذلك اليوم ـ يوم القيامة

اآلية األولى تحدثت عن اهتزاز األرض، ثم في اآلية الثانية : لتسلسل اآليتين
  .هتزاز واالرتجافتحدث اهللا عن اهتزاز األرض المهتزة أصالً، وهذا لزيادة اال

  :٧ تشكل عدداً يقبل القسمة على ٧٩٧٣إن أرقام السورتين 

١١٣٩ × ٧ = ٧٩٧٣  
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 ٥٢٣ عبد الدائم الكحیلأسرار اإلعجاز في القرآن والسنة للمھندس ب مجاني من موقع كتا

  :لنعد إلى التساؤل التقليدي

من الذي وضع هذه الكلمة في هاتين السورتين؟ ومن الذي حدد استخدام هذه 
الكلمة بما يخص يوم القيامة وليس أي شيء آخر؟ أليس هو رب السماوات 

  ؟السبع

       نتائج

في الفقرات السابقة تعرفنا على نظام تكرار الكلمات في كامل القرآن الذي يتألف 
  .  سورة١١٤من 

وسوف نقوم ببعض . ٧والنتيجة المذهلة دائما أعداد قابلة للقسمة على 
 ٣المقارنات الرقمية لألمثلة الواردة في البحث وسندرس هذا التداخل من خالل 

  : وهيسور كنماذج واضحة 

  .ـ سورة يونس١

  .ـ سورة النحل٢

  .ـ سورة الفرقان٣

  مع سورة يونُس 

 كلمات من سورة يونس لنر كيف تكررت في كامل القرآن وكيف ٧نستعرض 
 رقم سورة يونس في القرآن في هذه األعداد، وذلك من خالل ١٠يدخل الرقم 

.  هذه الكلمةهذا الجدول الذي نضع فيه الكلمة وأرقام السور التي تكررت فيها
وهنا نود . طبعاً أرقام السور هذه تشكل عدداً يقبل القسمة على سبعة دائماً

 اإلشارة إلى أننا درسنا سبع كلمات فقط من سورة يونس فكيف إذا درسنا جميع
كلمات هذه السورة التي تبلغ عدة مئات من الكلمات؟ لنتأمل هذا التداخل المعجز 

  :لألرقام
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 ٥٢٤ عبد الدائم الكحیلأسرار اإلعجاز في القرآن والسنة للمھندس ب مجاني من موقع كتا

      أرقام السور الكلمة          

  ٤٠ ـ ٢٧ ـ ١٠        )مبصراً(

)ه٣٠ ـ ٢٩ ـ ٢٧ ـ ١٠      )يعيد  

  ٣٠ ـ ١٠      )ال تبديل(

  ٤٠ ـ ٣٩ ـ ١٦ ـ ١٠        )حقَّت(

)٤٦ ـ ١٠ ـ ٧ ـ ٦             )َأتَِّبع  

  ٥٧ ـ ٤٤ ـ ٤٠ ـ ٢٣ ـ ١٠ ـ ٩ ـ ٧ ـ ٣     )يميت(

  ١٦ ـ ١٠  ـ ٧     )يستقدمون(

 رقم سورة يونس ١٠ مع أن العدد ٧يع األعداد السابقة تقبل القسمة على إن جم
  . يدخل في تركيب جميع هذه األعداد

  مع سورة النحل

طبعاً اخترنا هذه  ١٦ كلمات من سورة النحل ذات الرقم ٧بالطريقة نفسها نختار   
مئات مع العلم أنه يوجد ، الكلمات تحديداً ألنها وردت في سياق فقرات هذا البحث
ونضع هذه الكلمات مع ، الكلمات في القرآن تسير وفق هذا النظام الرقمي المبهر  

  :ذكر أرقام السور التي تكررت فيها كل كلمة

  الكلمة                        أرقام السور 

  ٤١ ـ ٢١ـ ١٦                       )تميد(

  ٧١ـ ٢٧ ـ ١٦ ـ ١٣             )أنهاراً(
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 ٥٢٥ عبد الدائم الكحیلأسرار اإلعجاز في القرآن والسنة للمھندس ب مجاني من موقع كتا

  ٤٣ ـ ١٦ ـ ٧ ـ ٣ ـ ٢         )تهتدون(

  ٤٠ ـ ٣٩ ـ ١٦ ـ ١٠            )حقَّت(

  ٢٢ ـ ١٦ ـ ١٣                    )يسجد(

  ٤١ ـ ٢٩ ـ ١٦                     )نجزينَّهم(

  ٥٠ ـ ٤٢ ـ ٣٩ ـ ٢٥ـ  ١٦     )يشاؤون(

  من٧وكما تعودنا فإن جميع األعداد الواردة في أسطر الجدول تقبل القسمة على 
  .دون باٍق

نود أن نشير إلى أننا في هذا البحث اكتفينا بالكلمات التي تكررت مرتين أو ثالثاً 
أو تسع مرات، بينما هنالك في القرآن مئات الكلمات التي تكررت ...أو أربعاً

عشرات بل مئات المرات أيضاً، وأرقام السور لهذه الكلمات سوف تشكل عدداً 
  .٧ نجد أنفسنا أمام أعداد تقبل القسمة على شديد الضخامة، ومع ذلك فإننا

  مع سورة الفرقان 

 هذه ٢٥ كلمات من سورة الفرقان ذات الرقم ٧ننشئ الجدول نفسه ونختار أيضاً 
  :الكلمات نجدها في فقرات هذا البحث بالتفصيل

                   أرقام السور   الكلمة

  ٣٣  ـ ٢٥                    )منيراً(

)٢٥ ـ ١٣                      )مد  

)٢٥ ـ ٢٠                    )السر  

)٦٥ ـ ٢٥ ـ ٤              )أنَزلَه  
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 ٥٢٦ عبد الدائم الكحیلأسرار اإلعجاز في القرآن والسنة للمھندس ب مجاني من موقع كتا

  ٢٥ ١٧ ١٣                 )ِبحمِده(

  ٥٠ ٣٦ ٢٥ ١٥            )نُحيي(

  ٤٨ ٢٥ ١٨ ٤              )ساءت(

ائماً مرة في  رقم سورة الفرقان يتكرر د٢٥لنتأمل هذا الجدول، لنجد أن العدد 
وعلى . أقصى اليمين من العدد، ومرة في المنتصف ومرة في أقصى اليسار

الرغم من هذا التكرار لرقم هذه السورة تبقى هذه األعداد جميعها قابلة للقسمة 
  .على الرقم سبعة

ولو سرنا في سرد األمثلة الحتاج منا ذلك مئات األبحاث العلمية بل اآلالف ال 
  .تعالى أعظم بكثير مما نظن أو نتخيلتكفي فكتاب اهللا 

هل ينطبق هذا النظام الرقمي : إن الذي يقرأ هذا البحث أول سؤال يخطر بباله
على كل كلمات القرآن؟ لو كان القرآن بهذه البساطة بحيث ال يوجد فيه سوى 

إذاً ماذا سيبقى من معجزة القرآن لألجيال القادمة؟ لو اكتشفنا ، نظام رقمي واحد
  . اإلعجاز القرآني لما صلَح القرآن لكلِّ زمان ومكانكل

لذلك يمكننا القول بأن رحلة اإلعجاز في كتاب اهللا مستمرة وعدد األنظمة الرقمية 
  .في آياته ال ينتهي

النظام الرقمي السباعي لسور القرآن العظيم ينطبق على آالف الكلمات 
ولو قُمتَ ببحث كلمات ، ضواألمثلة في بحثنا هذا هي غيض من في، والعبارات

 أي إنسان بعجزه أمام كتاب اهللا عز وآيات القرآن ستجدها منظَّمة بشكل يقر
  .وجّل

تكرار أي ، كل كلمة من كلمات القرآن لها مجاالت محددة لغوياً ورقمياً: وأخيراً
إن في كتاب اهللا نظاماً : كلمة تم وفق قوانين منظَّمة ويمكن القول وبثقة تامة

ومن خالل هذه الموسوعة العلمية نحاول اكتشاف هذين ، وياً ونظاماً رقمياًلغ
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 ٥٢٧ عبد الدائم الكحیلأسرار اإلعجاز في القرآن والسنة للمھندس ب مجاني من موقع كتا

  .النظامين بإذنه تعالى

إن الذي يقرأكتاب اهللا تعالى يالحظ بأن القصة في القرآن تتكرر في العديد من 
هل يوجد إعجاز مذهل وراء هذا التكرار؟ أم هو كما يقول : السور، والسؤال

  !منهالملحدون تكرار ال فائدة 

في البحث التالي سوف نرى كيف رتب اهللا تعالى بعلمه وحكمته قصص القرآن، 
وكيف تتكرر القصة ذاتها في سور متعددة وتأتي أرقام هذه السور لتشكل عدداً 

  .من مضاعفات السبعة

وسوف نستنتج بأنه اليوجد تكرار في كتاب اهللا أبداً، بل هو إعجاز يدّل على 
تّاب القصة من هذا اإلعجاز المحكم؟ وهل يستطيع أعظم فأين هم ك. قدرته تعالى

كاتب للقصة في العالم أن يكرر القصة ذاتها في مواضع متباعدة من كتابه ويأتي 
  هذا التكرار بنظام رقمي بديع؟
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 ٥٢٨ عبد الدائم الكحیلأسرار اإلعجاز في القرآن والسنة للمھندس ب مجاني من موقع كتا

  

  

  المبحث الحادي عشر

  أسرار القصة القرآنية
  تكرار أم إعجاز ؟

  

  

ما هو سر تكرار القصة : ة عن سؤال مهمفي الفقرات التالية سوف نحاول اإلجاب
في القرآن الكريم؟ وسوف نرى أن هذا التكرار يخفي وراءه معجزة عظيمة، إنها 

  . المعجزة القصصية لسور القرآن العظيم

كما يؤكد هذا البحث على أن ترتيب سور القرآن قد تم بإرادة اهللا وقدرته 
ز للبشر، وهذا ما تثبته لغة األرقام وإلهامه، وأن هذا الترتيب هو بحد ذاته معج

من خالل األمثلة التي اخترناها والتي هي غيض من فيض، فعدد الحقائق الرقمية 
  .في كتاب اهللا ال يحصى وعجائب القرآن الكريم ال تنقضي وأسراره ال نهاية لها

إن هذا البحث إثبات مادي ورقمي على أنه ال تكرار في القصة القرآنية  بل هو 
  ! از إلهي محكمإعج
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 ٥٢٩ عبد الدائم الكحیلأسرار اإلعجاز في القرآن والسنة للمھندس ب مجاني من موقع كتا

  مقدمة 

القرآن الكريم هو كتاب موجه لكل البشر بال استثناء، لذلك أي بحث حول كتاب 
فكل مؤمن بهذا القرآن ينبغي عليه أن . اهللا هو بحث موجه أيضاً لكل البشر

يبحث عن كل ما هو جديد حول كتاب ربه، فمن أحب شيئاً تعلق به، ولكن قد 
   هذه األرقام، وهل هذه األرقام تقربنا إلى اهللا تعالى؟ ما فائدة: يأتي من يقول

 عندما جاء نبي اهللا صالح عليه السالم إلى قومه طلبوا منه المعجزة، فآتاه اهللا 
الناقة فكانت دليالً له على نبوته وصدق رسالته من اهللا وتعالى، ولما أرسل اهللا 

عجزة فآتاه اهللا العصا موسى عليه السالم إلى فرعون وملئه أيضاً طلبوا منه م
  .لتكون حجة له على قومه

هل كانت الناقة هدفاً بحد : وهذه حال رسل اهللا عليهم السالم، وهنا نتساءل
ذاتها؟ هل كانت العصا هي الغاية؟ إن هذه كانت مجرد وسائل مادية لترغم الكافر 

 وكذلك لغة األرقام وضعها رب العزة. على االعتراف بصدق الرسالة اإللهية
سبحانه في كتابه لتكون وسيلة متجددة في عصرنا هذا لنَزداد إيماناً بعظمة كتاب 
اهللا تعالى ونزداد حباً لمن ُأنزل عليه القرآن، هذا النبي األمي عليه الصالة 

  .والسالم الذي بعثه اهللا رحمة للعالمين

  لماذا تتكرر القصة في القرآن الكريم؟

. د جواباً عنه يخفي وراءه معجزة عظيمةإن أي تساؤل حول كتاب اهللا ال نج
ما هو السر الحقيقي وراء تكرار القصة في : والسؤال الذي طالما كرره العلماء

  . كتاب اهللا تعالى؟ وقد تمحورت آراء العلماء في ذلك حول أهداف ثالثة

  العبرة والموعظة 

الى هي الحكمة من تكرار القصة القرآنية في مواضع متعددة من كتاب اهللا تع
زيادة العبرة والموعظة ولتذكير المؤمن دائماً بعاقبة المكذبين من األمم السابقة، 
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 ٥٣٠ عبد الدائم الكحیلأسرار اإلعجاز في القرآن والسنة للمھندس ب مجاني من موقع كتا

ليبقى في حالة يقظة وخشية مستمرة وخوف من عذاب اهللا تعالى  ومن جهة 
ثانية ليبقى في حالة سرور وتفاؤل برحمة اهللا ووعده وأنه ينجي عباده 

  . المؤمنين

  استكمال جوانب القصة

 اهللا تعالى في ذكر القصة ذاتها في عدة سور هو استكمال جوانب إن من حكمة
القصة، فتُذكر القصة مختصرة جداً أحياناً، وأحياناً مطولة، وأحياناً تُذكر أحداث 

  . إذاً هنا القصة ال تتكرر إنما تتكامل. جديدة في كل مرة

  جمالية وروعة القصة

ن يضفي على أسلوب القرآن إن تكرار القصة في مواضع محددة من آيات القرآ
وبالرغم من تكرار القصة . جمالية وروعة وبياناً ال يمكن للبشر أن يأتوا بمثله

 عاماً، ال نجد أبداً أي تناقض أو ٢٣عبر سور القرآن الذي استمر نزوله فترة 
نقص أو خالف، إذاً نحن هنا أمام معجزة لغوية وبيانية تشهد على أن القرآن 

   .كتاب اهللا تعالى

إن األهداف الثالثة هذه صحيحة وتشكل بمجملها جواباً مقنعاً عن سر تكرار 
. القصة القرآنية، ولكن هنالك هدف رابع مهم جداً تحدثنا عنه لغة األرقام

فمعجزة القرآن العظيم ال تقتصر على بالغته وجمال أسلوبه بل إن وراء هذه 
مات، وهي لغة األرقام التي تأتي اللغة البليغة لغة ال تقل بالغة عن بالغة الكل

اليوم لتثبت بشكل قاطع أن القرآن كتاب محكَم، وأن تكرار القصة إنما يتبع نظاماً 
  . رقمياً مذهالً، وهذا ما سنراه في صفحات هذا البحث إن شاء اهللا تعالى

  نحو نظام رقمي لسور القرآن

نَحن نَزلْنَا الذِّكْر وِإنَّا لَه ِإنّا (:  سنة، وقال فيه٢٣ لقد أنزل اهللا القرآن خالل 
اِفظُونهذا البيان اإللهي يؤكد أن اهللا تعالى قد حفظ كل ]١٥/٩: الحجر [)لَح ،
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 ٥٣١ عبد الدائم الكحیلأسرار اإلعجاز في القرآن والسنة للمھندس ب مجاني من موقع كتا

شيء في كتابه دون تحريف أو تغيير إلى يوم القيامة، وهذا يقودنا إلى االستنتاج 
. فظه وقدرتهبأن ترتيب سور القرآن الذي نراه اآلن أيضاً قد حدث بعناية اهللا وح

وربما يسأل سائل لماذا يختلف ترتيب سور القرآن عن ترتيب نزول هذه السور 
وسوف نجد أن هذا الترتيب يخفي وراءه معجزة وهذا ما سنثبته بلغة . زمنياً

  . األرقام

 لقد تبين من خالل الدراسة العلمية الرقمية لتكرار كلمات القرآن، بأن هذا 
، وسوف نقتصر في بحثنا ٧ محكَماً يعتمد على الرقم التكرار يتبع نظاماً رقمياً

  :ويمكننا القول. هذا على كشف النظام المذهل لسور القرآن

 إن كل كلمة تتكرر في هذا القرآن وفق نظام دقيق جداً، ولو تغيرت كلمة واحدة 
  . الختل هذا النظام البديع

ا محكَمة إحكاماً دقيقاً، ؤقد فالقرآن كتاب محكَم كيفما نظرنا آلياته وسوره وجدناه
 في أول سورة وآخر سورة من ٧أدركنا جانباً من هذا اإلحكام وعالقته بالرقم 

، وعندما ١١٤، ورقم آخر سورة هو ١كتاب اهللا تعالى، فرقم أول سورة هو 
 هذا العدد الذي ١١٤١ نحصل على عدد جديد هو ١١٤ ـ ١نصفّ الرقمين 

  :٧قسمة على يمثل أول وآخر سورة يقبل ال

١٦٣ × ٧ = ١١٤١  

 سورة قد رتبها اهللا تعالى ونظم ١١٤إن سور القرآن العظيم البالغ عددها 
فنجد الكلمة القرآنية تتكرر عبر . كلماتها بشكل يعجز البشر عن اإلتيان بمثله

  .  هو الرقم المشترك بين هذه السور٧سور القرآن بنظام رقمي يكون الرقم 

وف نشاهد بعض المواقف من قصص القرآن، وكيف في الفقرات القادمة س
وتجدر اإلشارة إلى أن هذه األمثلة هي جزء صغير . تكررت كلماتها بنظام محكَم

  . وصغير جداً مما هو موجود في كتاب اهللا عز وجلَّ
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 ٥٣٢ عبد الدائم الكحیلأسرار اإلعجاز في القرآن والسنة للمھندس ب مجاني من موقع كتا

  من قصة إبراهيم عليه السالم  

ن إبراهيم أول شيء رفضه األنبياء جميعاً هو عبادة األصنام، فهذا خليل الرحم
عليه السالم يبدأ بأبيه الذي كان يتخذ آلهة من األصنام فيقول منكراً عليه هذا 

 آِلهةً ِإنِّي َأراك وقَومك ِفي ضالٍَل َأصنَاماًوِإذْ قَاَل ِإبراِهيم َألِبيِه آزر َأتَتَِّخذُ (: العمل
  ].٦/٧٤: األنعام [)مِبيٍن

ت القرآن، ولكن في موضع آخر يوجه النداء إلى وتتكرر قصة إبراهيم عبر آيا
 ِإذْ قَاَل ِلَأِبيِه وقَوِمِه ما تَعبدون *واتُْل علَيِهم نَبَأ ِإبراِهيم (: أبيه وقومه معاً فيقول

* دبا قَالُوا نَعنَامَأصاِكِفينا ع٧١ ـ ٢٦/٦٩: الشعراء [) فَنَظَلُّ لَه .[  

 لم ترد )أصناماً(ي هذين النصين من كتاب اهللا تعالى أن كلمة  الملفت لالنتباه ف
ودائماً في سياق قصة إبراهيم، . في القرآن كله إال في هاتين السورتين فقط

وهنا .  خاصة بقصة سيدنا إبراهيم عليه السالم)أصناماً(بكلمة أخرى كلمة 
خداماً دقيقاً نكتشف شيئاً جديداً وهو أن كل كلمة من كلمات القرآن تستخدم است

  . جداً من أول القرآن وحتى آخره

 إذاً نحن أمام نظام لغوي محكَم، يرافقه نظام رقمي محكَم أيضاً، ولكن كيف ذلك، 
 بذلك؟لنكتب أرقام ٧وما عالقة سورة األنعام بسورة الشعراء؟ وما عالقة الرقم 

  :هاتين السورتين

  سورة األنعام         سورة الشعراء

٢٦                    ٦  

، ٢٦٦ يتشكل لدينا عدد جديد هو ٢٦ ـ ٦  عندما نقوم بصف رقمي السورتين 
  : ٧، أي ينقسم على ٧إن هذا العدد من مضاعفات الرقم 

٣٨ × ٧ = ٢٦٦  
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 ٥٣٣ عبد الدائم الكحیلأسرار اإلعجاز في القرآن والسنة للمھندس ب مجاني من موقع كتا

 إن هذه النتيجة تتكرر كثيراً في كلمات القرآن، فمثالً نجد البيان القرآني يثني 
ثرة رجوعه إلى اهللا تعالى وشدة ِحلِمه على إبراهيم عليه السالم وصبره وك

  . وإنابته للخالق عز وجل

وما كَان اسِتغْفَار (: يقول عز وجل في محكَم الذكر عن إبراهيم عليه السالم
ِللَِّه تَب ودع َأنَّه لَه نيا تَبفَلَم اها ِإيهدعٍة وِعدوم نِلَأِبيِه ِإلَّا ع اِهيمرِإب ِإن َأ ِمنْهر

 اِهيمرِإباهلََأوِليم٩/١١٤: التوبة[)  ح   .[  

ِإن (: ويتكرر هذا الثناء على إبراهيم عليه السالم في سورة أخرى، يقول تعالى
 ِليملَح اِهيمرِإباهَأوِنيبوهنا نجد حقائق لغوية ورقمية، ]. ١١/٧٥: هود[)  م

ن لم ترد إال في هاتين السورتين، وكما نرى الحديث دائماً  في القرآ)أواه(فكلمة 
مرتبط بصفة إلبراهيم عليه السالم، وكأن اهللا تعالى قد خَص كل نبي بصفات لم 

 هي صفة لسيدنا إبراهيم عليه السالم، وهذه حقيقة )أواه(فكلمة . يعطها لغيره
 تُذكر في القرآن إالّ مع هذا لغوية ال يمكن ّّّألحٍد أن ينكرها أو يجحدها ألنها لم

  .النبي الكريم

  :لنكتب أرقام السورتين حيث وردت هذه الكلمة

  سورة التوبة             سورة هود

١١                        ٩  

وهنا نجد النظام نفسه يتكرر مع هذه الكلمة، فعندما نقوم بصفّ رقمي السورتين 
 من دون ٧لعدد أيضاً ينقسم على ، هذا ا١١٩ نجد عدداً جديداً هو ١١ ـ ٩

  : باق

١٧ × ٧ =  ١١٩  

وهنا لدينا مالحظة مهمة وهي أن سورة التوبة نزلت بعد سورة هود بسنوات 
وهنا ربما نستنتج جزءاً من الحكمة . ولكننا نجد ترتيبها في القرآن بعكس ذلك
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 ٥٣٤ عبد الدائم الكحیلأسرار اإلعجاز في القرآن والسنة للمھندس ب مجاني من موقع كتا

يختار فقد اقتضت حكمة اهللا تعالى أن . في تسلسل سور القرآن بالشكل الذي نراه
ترتيباً لسور كتابه يناسب النظام الرقمي المحكَم لهذه السور، فلو تغير هذا 

  .واهللا تعالى أعلم، الترتيب الختل هذا النظام

إذن ترتيب سور القرآن تم بوحي وقدرة وإلهاٍم من اهللا سبحانه وتعالى، وهذا 
  . دليل على صدق هذا القرآن وصدق رسالة اإلسالم إلى البشر جميعاً

 ويجب أال يخفى علينا أن اهللا تعالى قد نظَّم كل شيء في هذا الكون، كذلك نظم
  .كل شيء في هذا القرآن

    من قصة بني إسرائيل

لقد أنجى اهللا بني إسرائيل من عدوهم فرعون ومن عليهم بنعٍم كثيرة، ولكنهم 
ق ليعبرّ لنا عن هذا هو كتاب اهللا ينطق بالح. قابلوا هذه النعم بالعصيان والطغيان

حقيقة هؤالء القوم، وقد وضع اهللا تعالى بحكمته كل كلمة من كلمات هذه القصة 
  .بشكل يعجز البشر عن اإلتيان بمثله

قصة موسى عليه السالم مع بني إسرائيل تكررت كثيراً في القرآن، هذا التكرر 
ل من فعندما يتحدث القرآن عن نجاة بني إسرائي. يخفي وراءه معجزة رقمية

 ٣ تكررت في القرآن كله )َأنجينَاكُم(فكلمة . فرعون يكرر هذا الحدث بنظام دقيق
  : مرات في هذه اآليات

: البقرة [) وَأغْرقْنَا آَل ِفرعون وَأنتُم تَنظُرون فََأنجينَاكُموِإذْ فَرقْنَا ِبكُم الْبحر( ـ ١
٢/٥٠.[  

ن آِل ِفرعون يسومونَكُم سوء الْعذَاِب يقَتِّلُون َأبنَاءكُم  م َأنجينَاكُموِإذْ( ـ ٢
ِظيمع كُمبن رالء مِفي ذَِلكُم بو اءكُمِنس ونيتَحسي٧/١٤١: األعراف [)و.[  

ب الطُّوِر الَْأيمن  ِمن عدوكُم وواعدنَاكُم جاِنَأنْجينَاكُميا بِني ِإسراِئيَل قَد ( ـ ٣
  ].٢٠/٨٠: طه [)ونَزلْنَا علَيكُم الْمن والسلْوى
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هذه الكلمة لم ترد في القرآن إال أثناء الحديث عن بني إسرائيل ولم ترد في أية 
قصة أخرى، فهذه الكلمة خاصة ببني إسرائيل واستُخدمت في وصف الموقف 

 .ذاته

 ذكرت فيها هذه الكلمة متباعدة منها ما نزل بمكة ومع أن السور الثالثة التي
ومنها ما نزل بالمدينة، إال أنها جاءت منسجمة من حيث المعنى اللغوي فال 

  . خالف بينها

  .والعجيب فعالً أن ترتيب هذه السور الثالثة في القرآن يتبع نظاماً رقمياً

  البقرة           األعراف            طه

٢٠              ٧                  ٢  

  : ٧ ينقسم على ٢٠٧٢والعدد الذي يمثل هذه السور الثالث 

٢٩٦ × ٧ = ٢٠٧٢  

  الْمن والسلْوى

لقد أنجى اهللا تعالى بني إسرائيل من عدوهم فرعون، ليس هذا فحسب بل أنزل 
اهللا عليهم المن والسلوى عسى أن يشكروا نعمة اهللا عز وجل، ويحدثنا القرآن 

  : آيات عن هذه النعم، فيقول ٣عبر 

 كُلُواْ ِمن طَيباِت ما الْمن والسلْوىوظَلَّلْنَا علَيكُم الْغَمام وَأنزلْنَا علَيكُم ( ـ ١
ونظِْلمي مهلَـِكن كَانُواْ َأنفُسونَا وا ظَلَممو قْنَاكُمز٢/٥٧: البقرة [)ر.[  

تَي عشْرةَ َأسباطاً ُأمماً وَأوحينَا ِإلَى موسى ِإِذ استَسقَاه قَومه وقَطَّعنَاهم اثْنَ( ـ ٢
َأِن اضِرب بعصاك الْحجر فَانبجستْ ِمنْه اثْنَتَا عشْرةَ عيناً قَد عِلم كُلُّ ُأنَاٍس 

لْنَا عَأنزو امالْغَم ِهملَيظَلَّلْنَا عو مهبشْرم ِهمىلَيلْوالسو نا الْماِت مبكُلُواْ ِمن طَي 
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 ٥٣٦ عبد الدائم الكحیلأسرار اإلعجاز في القرآن والسنة للمھندس ب مجاني من موقع كتا

ونظِْلمي مهلَـِكن كَانُواْ َأنفُسونَا وا ظَلَممو قْنَاكُمز٧/١٦٠: األعراف [)ر.[  

من يا بِني ِإسراِئيَل قَد َأنجينَاكُم من عدوكُم وواعدنَاكُم جاِنب الطُّوِر الَْأي( ـ ٣
 كُملَيلْنَا عنَزىولْوالسو ن٢٠/٨٠: طه [)الْم.[  

 ٧تتكرر هذه الحقيقة ثالث مرات ولكن النظام الرقمي يبقى واحداً، ويبقى الرقم 
 تشكل عدداً يقبل ٢٠-٧-٢فأرقام السور هذه . هو محور هذا اإلعجاز اإللهي

  : ٧القسمة على 

٢٩٦ × ٧ = ٢٠٧٢  

 ماذا عن أرقام اآليات؟ ونقول إن كل شيء في هذا القرآن :ولكن قد يسأل سائل
لذلك رأينا أن أرقام السور الثالث . منظم بنظام دقيق يفوق طاقة اإلنس والجن

تشكل عدداً من مضاعفات الرقم سبعة، ولنكتب اآلن أرقام هذه اآليات الثالث 
  : لنرى أن النظام الرقمي يبقى مستمراً

 مراتب ٧ عدد مركب من ٨٠١٦٠٥٧آليات الثالث هو إن العدد الذي يمثل هذه ا
  : ٧ويقبل القسمة على 

١١٤٥١٥١× ٧ = ٨٠١٦٠٥٧  

 مراتب ويقبل ٧ عدد مكون من ١١٤٥١٥١وهنا نرى أن ناتج هذه القسمة 
  :  أيضا٧ًالقسمة على 

١٦٣٥٩٣× ٧ = ١١٤٥١٥١  

ولكن بعد هذه النعم العظيمة لبني إسرائيل كيف كان ردهم على ذلك، وكيف 
قابلوا هذه النعم؟ لقد قابلوا هذه النعم بالعصيان على الرغم من سماعهم لصوت 
الحق، لنتأمل هاتين اآليتين في صفة بني إسرائيل وكيف عبر عنهم البيان 

  : اإللهي
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 ٥٣٧ عبد الدائم الكحیلأسرار اإلعجاز في القرآن والسنة للمھندس ب مجاني من موقع كتا

اسمعواْ وِإذْ َأخَذْنَا ِميثَاقَكُم ورفَعنَا فَوقَكُم الطُّور خُذُواْ ما آتَينَاكُم ِبقُوٍة و(  ـ ١ 
 وُأشِْربواْ ِفي قُلُوِبِهم الِْعجَل ِبكُفِْرِهم قُْل ِبْئسما يْأمركُم ِبِه قَالُواْ سِمعنَا وعصينَا

ْؤِمِنينم ِإن كُنتُم انُكُم٢/٩٣: البقرة[) ِإيم.[  

 يقُولُون سِمعنَا وعصينَاومن الَِّذين هادواْ يحرفُون الْكَِلم عن مواِضِعِه (  ـ ٢ 
واسمع غَير مسمٍع وراِعنَا لَياً ِبَألِْسنَِتِهم وطَعناً ِفي الديِن ولَو َأنَّهم قَالُواْ سِمعنَا 

ِرِهم فَالَ يْؤِمنُون وَأطَعنَا واسمع وانظُرنَا لَكَان خَيراً لَّهم وَأقْوم ولَِكن لَّعنَهم اللّه ِبكُفْ
  ].٤/٤٦: النساء [)ِإالَّ قَِليالً

 لم ترد في القرآن كله إال في هذين الموضعين وكما ) سِمعنَا وعصينَا(إن عبارة 
نرى الحديث دائما على لسان بني إسرائيل، وكأن اهللا تعالى يريد أن يقول لنا بأن 

 على لسان أي من البشر إال بني هذه الكلمة ال تليق إال بهؤالء، فهي لم ترد
  ! إسرائيل

 هذه الحقيقة نكتشفها اليوم لنعلم حقيقة هؤالء اليهود الذين حرفوا كالم اهللا 
لتعبر تعبيراً دقيقاً عن مضمون ) وعصينَا(سبحانه وتعالى، لذلك جاءت كلمة 

  . هؤالء

  التدرج البياني والعددي

  : تينوقد الحظتُ شيئاً عجيباً في هاتين اآلي

 ، فهذا يدل على ماضيهم )قَالُواْ( ـ  اآلية األولى جاءت بصيغة الماضي ١ 
ولكي ال يظن أحد أن هذا الماضي انتهى جاءت اآلية . وتاريخهم في المعصية

 للداللة على حاضرهم ومستقبلهم في معصية )ويقُولُون(الثانية بصيغة االستمرار 
  .  مستمرأوامر اهللا تعالى، فهم في حالة عصيان

  ـ  ولكن لغة األرقام تأتي لتنطق بالحق وتصدق قول اهللا تعالى، فأرقام ٢ 
، وكما نرى العدد الذي يمثل السورتين ٧السورتين تشكل عدداً يقبل القسمة على 
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 ٥٣٨ عبد الدائم الكحیلأسرار اإلعجاز في القرآن والسنة للمھندس ب مجاني من موقع كتا

  : ٧ يقبل القسمة على ٤٢هو

٦ × ٧ = ٤٢  

 لم يكتفوا بعصيانهم بل أغلقوا قلوبهم وغلفوها بغالف من الجحود والكفر 
والعصيان، ويأتي البيان القرآني ليصف قلوب هؤالء على لسانهم، ولنستمع إلى 

  : هاتين اآليتين

: البقرة [) بل لَّعنَهم اللَّه ِبكُفِْرِهم فَقَِليالً ما يْؤِمنُونغُلْفٌوقَالُواْ قُلُوبنَا ( ـ ١ 
٢/٨٨ .[  

آياِت اللِّه وقَتِْلِهم اَألنِْبياء ِبغَيِر حق وقَوِلِهم فَِبما نَقِْضِهم ميثَاقَهم وكُفِْرِهم ب( ـ ٢ 
  ]. ٤/١٥٥: النساء [) بْل طَبع اللّه علَيها ِبكُفِْرِهم فَالَ يْؤِمنُون ِإالَّ قَِليالً غُلْفٌقُلُوبنَا

 هذين لم ترد في القرآن كله إال في) قُلُوبنَا غُلْفٌ( وهنا من جديد نجد أن عبارة 
 هي )غُلْفٌ(الموضعين، وهذا يثبت أن كلمات القرآن تُستخدم بدقة متناهية فكلمة 

  . كلمة خاصة ببني إسرائيل بل ال تليق هذه الكلمة إال بهم

  التدرج البياني

فاآلية األولى جاءت على صيغة المـاضـي فقال . ولكن هنالك شيء أكثر إدهاشاً
ي هؤالء وحقيقة قلوبهم المظلمة، ثـم جـاءت        لتخبرنا عن ماض   )وقَالُواْ(: تعالى

 لتؤكد حاضرهم ومستقبلهم أيضاً، وهذا      )وقَوِلِهم(اآلية الثانية بصيغة االستمرار     
التدرج الزمني كثير في القرآن، فتسلسل اآليات والسور يراعي هذه الناحية لذلك 

 وتاريخياً  لغوياً: يمكن القول بأن القرآن يحوي من المعجزات ما ال يتصوره عقل          
وعلمياً وفلسفياً وتشريعياً ورقمياً، أال نظن أننا أمام منظومة إعجازية متكاملـة            

  في هذا القرآن؟

، ) بل لَّعنَهم اللَّه ِبكُفِْرِهم ( وفي اآلية األولى نالحظ قول اهللا تعالى ورده عليهم
ا أو اآلخرة؟ وهذا منتهى الذل أن يلعنهم اهللا فماذا بقي لهم من األمل في الدني
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 ٥٣٩ عبد الدائم الكحیلأسرار اإلعجاز في القرآن والسنة للمھندس ب مجاني من موقع كتا

 ،)بْل طَبع اللّه علَيها(ولكن اآلية الثانية نجد قول اهللا ورده عليهم بصيغة ثانية  
وهذا يؤكد أنه ال أمل لهذه القلوب أن تنفتح أمام كالم اهللا، فقد لعنهم اهللا وطبع 

  على قلوبهم فماذا ينتظرون بعد ذلك؟ 

  ع اليهــود؟  ـ ولكن هل تنطبق هذه المواصفـات على جميـ٣ 
) فَقَِليالً ما يْؤِمنُون(إن نهايتَي اآليتين تجيبنا على ذلك، فاآلية األولى انتهت بـ 

 حتى )فَالَ يْؤِمنُون ِإالَّ قَِليالً (للداللة على قلَّة إيمانهم، أما اآلية الثانية فانتهت بـ
: وهنا نتساءل. كماًإذاً هم قليلو اإليمان كيفاً و. المؤمنون منهم عددهم قليل جداً

  أليست هذه معجزة بالغية فائقة؟ 

ولكن لألرقام أيضاً بالغتها ومنطقها، فقد جاءت أرقام السورتين متناسبة مع 
  :  أيضا٧ً في هذا الجدول يقبل القسمة على ٤٢، العدد ٧الرقم 

٦ × ٧ = ٤٢  

موسى  وهكذا لو سرنا عبر قصة بني إسرائيل في القرآن ومواقفهم مع نبي اهللا 
عليه السالم، لرأينا أن كل شيء يسير بنظام، وهذه القصة تحتاج لبحث مستقل 

  . بل مجموعة من األبحاث لكشف أسرار معجزة هذا القرآن

  

  من قصة صالح عليه السالم

 النبي صالح عليه السالم هو رسول كريم أرسله اهللا لقوم زاد طغيانهم 
مود، لم يدمرهم اهللا فجأة، بل أرسل واستكبروا في األرض بغير الحق، إنهم قوم ث

إليهم من يحاورهم ويقيم عليهم الحجة ويقنعهم؟ وهكذا حال رسل اهللا عليهم 
  . السالم، جاءوا بالبينات وجادلوا بالتي هي أحسن

 لقد كانت معجزة هذا النبي الكريم هي الناقة التي أيده اهللا تعالى بها، فما هي 
جزة هذا النبي الكريم؟ وهل يوجد وراء تكرارها اآليات التي تحدثت عن مع
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 ٥٤٠ عبد الدائم الكحیلأسرار اإلعجاز في القرآن والسنة للمھندس ب مجاني من موقع كتا

  معجزة ثانية؟ 

 مرات، والحديث دائماً يخص ٧ في القرآن بالضبط )الناقة( لقد تكررت كلمة 
لنستعرض هذه اآليات السبعة لنرى أنه . قصة ثمود مع نبيهم صالح عليه السالم

  : ال يوجد تكرار في القرآن، بل نظام متكامل

مود َأخَاهم صاِلحاً قَاَل يا قَوِم اعبدواْ اللّه ما لَكُم من ِإلَـٍه غَيره قَد وِإلَى ثَ( ـ ١ 
 اللِّه لَكُم آيةً فَذَروها تَْأكُْل ِفي َأرِض اللِّه والَ نَاقَةُجاءتْكُم بينَةٌ من ربكُم هـِذِه 
ذَابع ْأخُذَكُمٍء فَيوا ِبسوهستَم٧/٧٣: األعراف[)  َأِليم .[  

 وعتَواْ عن َأمِر ربِهم وقَالُواْ يا صاِلح اْئِتنَا ِبما تَِعدنَا ِإن النَّاقَةَفَعقَرواْ (ـ    ٢ 
ِلينسرالْم ٧/٧٧: األعراف[) كُنتَ ِمن .[  

تَْأكُْل ِفي َأرِض اللِّه والَ تَمسوها  اللِّه لَكُم آيةً فَذَروها نَاقَةُويا قَوِم هـِذِه ( ـ ٣ 
قَِريب ذَابع ْأخُذَكُموٍء فَي١١/٦٤: هود[) ِبس.[  

 النَّاقَةَوما منَعنَا َأن نُّرِسَل ِباآلياِت ِإالَّ َأن كَذَّب ِبها اَألولُون وآتَينَا ثَمود ( ـ ٤ 
  ].١٧/٥٩:اإلسراء[)  ِباآلياِت ِإالَّ تَخِْويفاًمبِصرةً فَظَلَمواْ ِبها وما نُرِسُل

  ]. ٢٦/١٥٥: الشعراء[)  لَّها ِشرب ولَكُم ِشرب يوٍم معلُوٍمنَاقَةٌقَاَل هِذِه ( ـ ٥ 

  ].٥٤/٢٧: القمر[)  ِفتْنَةً لَّهم فَارتَِقبهم واصطَِبرالنَّاقَِةِإنَّا مرِسلُو ( ـ ٦ 

  ].  ٩١/١٣: الشمس [) اللَِّه وسقْياهانَاقَةَهم رسوُل اللَِّه فَقَاَل لَ( ـ ٧

 سبع مرات في القرآن، وكما نرى الحديث دائماً في )النَّاقَِة( إذاً تتكرر كملة 
ولو تعمقنا في . اآليات السبعة عن قصة سيدنا صالح عليه السالم مع قومه ثمود

ي كل سورة تذكر فيها هذه القصة هذه القصة كيف تكررت في القرآن نجد أنه ف
نجد أسلوباً جديداً في التعبير، وبالرغم من ذلك ال نجد أثراً ألي تناقض أو 

  اختالف، أليس هذا دليالً على أن القرآن هو كتاب محكَم؟
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 ٥٤١ عبد الدائم الكحیلأسرار اإلعجاز في القرآن والسنة للمھندس ب مجاني من موقع كتا

 وفي بحثنا هذا نحن نستخدم لغة األرقام إلثبات معجزة القرآن في كل عصٍر من 
  : هي)نَاقَةَ( وردت فيها كلمة إن أرقام السور التي. العصور

  األعراف    هود     اإلسراء       الشعراء      القمر     الشمس

٩١         ٥٤         ٢٦           ١٧       ١١           ٧  

إن هذه السور تتبع نظاماً رقمياً يعتمد على الرقم سبعة، فعندما نقوم بصف أرقام 
 هذا العدد ينقسم على ٩١٥٤٢٦١٧١١٧:  هوهذه السور يتشكل لدينا عدد ضخم

  : ، لنرى مصداق ذلك بلغة األرقام٧

١٣٠٧٧٥١٦٧٣١ × ٧ = ٩١٥٤٢٦١٧١١٧  

 إننا في هذه النتيجة أمام حقيقة رقمية ثابتة، فكلمات القرآن تتكرر بنظام محكَم 
. وفق خطة رسمها البارىء عز وجل لكتابه ليكون أعظم كتاب على اإلطالق

ن تباعد هذه السور الستة ونحن نعلم أنها نزلت خالل فترة زمنية فعلى الرغم م
دائماً في القصة ذاتها ولم ترد في أية قصة ) النَّاقَة(تمتد سنواٍت، جاءت كلمة 

  . أخرى، وهكذا حال كثير من كلمات القرآن الكريم

ارها  ولكي نزداد يقيناً بعظمة هذا النظام المحكَم ندقق النظر في هذه القصة وتكر
فقد ورد تحذير على لسان صالح عليه السالم فقال لقومه في ثالث . في كتاب اهللا

  : مواضع من القرآن عن عذاب اهللا

وِإلَى ثَمود َأخَاهم صاِلحاً قَاَل يا قَوِم اعبدواْ اللّه ما لَكُم من ِإلَـٍه غَيره ( ـ  ١ 
م هـِذِه نَاقَةُ اللِّه لَكُم آيةً فَذَروها تَْأكُْل ِفي َأرِض اللِّه والَ قَد جاءتْكُم بينَةٌ من ربكُ

  ]. ٧/٧٣: األعراف [)عذَاب َأِليمفَيْأخُذَكُم تَمسوها ِبسوٍء 

تَمسوها ويا قَوِم هـِذِه نَاقَةُ اللِّه لَكُم آيةً فَذَروها تَْأكُْل ِفي َأرِض اللِّه والَ (  ـ  ٢ 
  ]. ١١/٦٤: هود [) عذَاب قَِريبفَيْأخُذَكُمِبسوٍء 
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 ٥٤٢ عبد الدائم الكحیلأسرار اإلعجاز في القرآن والسنة للمھندس ب مجاني من موقع كتا

  ]. ٢٦/١٥٦: الشعراء [) عذَاب يوٍم عِظيٍمفَيْأخُذَكُمولَا تَمسوها ِبسوٍء ( ـ  ٣ 

 هذه العبارة لم ترد إال في هذه المواضع الثالثة من كتاب اهللا، ودائماً على لسان 
 لم ترد في القرآن كله إال في )فَيْأخُذَكُم(المذهل أن كلمة صالح عليه السالم، و

:  هذه اآليات الثالث، وكأن هذه الكلمة خاصة بقوم ثمود وأنه سيأخذهم عذاب
  . أليم ـ قريب ـ عظيم

وانظر معي إلى التدرج اللغوي في هذه اآليات الثالث عن صفة عذاب اهللا 
م لم يستجيبوا لهذا التحذير فأكد لهم بعدها  ولكنه)عذَاب َأِليم(فحذرهم أوالً من 

  أي أن عذاب اهللا قد اقترب، ولكنهم لم يبالوا بهذا النداء )عذَاب قَِريب(: بقوله
( فجاءهم التحذير األخير ليصف أن اليوم الذي ينتظرهم قد اقترب كثيراً فقال لهم 

  نه سيكون يوماً عظيماً  وأ)يوم( فأكد صدق هذا الوعد بكلمة )عذَاب يوٍم عِظيٍم

 هذا التدرج اللغوي المحكَم الذي يدل على إعجاز القرآن، نجد وراءه تدرجاً 
  :رقمياً مذهالً، فأرقام السور الثالث هذه أيضاً لها عالقة بالرقم سبعة

  األعراف        هود          الشعراء

٢٦             ١١             ٧  

  :  يقبل القسمة على سبعة٢٦١١٧ السور الثالثة هو إن العدد الذي يمثل أرقام

٣٧٣١ × ٧ = ٢٦١١٧  

  :٧والعجيب أن ناتج القسمة هذا أيضاً ينقسم على 

٥٣٣× ٧ = ٣٧٣١  

أيضاً لم ترد إال في هذه اآليات الثالث، ) وال تَمسوها(تجدر اإلشارة إلى أن كلمة 
 إننا في هذه .فهي كلمة خاصة بقصة قوم ثمود ولم ترد في أي موضع آخر
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 ٥٤٣ عبد الدائم الكحیلأسرار اإلعجاز في القرآن والسنة للمھندس ب مجاني من موقع كتا

الحالة أمام برنامج متكامل الستخدام الكلمات في القرآن، وهذا إعجاز جديد في 
  . كتاب اهللا تعالى وهو إعجاز استخدام الكلمات في القرآن الكريم

هل يستطيع أدباء البشر وشعراؤهم وعلماؤهم أن يؤلفوا كتاباً ضخماً : ونتساءل
  كلمة من كلماته؟ مثل القرآن ويحددوا مسبقاً استخدام كل 

 فإذا دققنا النظر في هذه )الناقة(نعود اآلن لآليات السبعة حيث وردت كلمة 
 ٤ أي غير معرفة من دون ال التعريف )ناقة(الكلمة نجد أنها وردت بصيغة 

  :٧مرات، المذهل أن العدد الذي يمثل هذه السور األربعة يبقى قابالً للقسمة على 

   الشعراء         الشمساألعراف      هود       

٩١            ٢٦           ١١             ٧  

  :وعند قراءة العدد الذي يمثل أرقام هذه السور نجده من مضاعفات السبعة

١٣٠٣٧٣١ × ٧ = ٩١٢٦١١٧  

 وهنا نستنتج أن النظام الرقمي المحكَم ال يقتصر على كل كلمة من كلمات 
كيفما : وبالنتيجة يمكن القول. كلمة أيضاًالقرآن فحسب، بل على شكل هذه ال
  .نظرنا لهذا القرآن وجدناه كتاباً محكَماً

وعلى الرغم من معجزة صالح عليه السالم، وتحذيره لقومه فإنهم كانوا قوماً 
. مفسدين، لم يستجيبوا لنداء اهللا تعالى وال لتحذير رسوله فعقروا هذه الناقة

لنتأمل . لتعدي على حدود اهللا تعالى وعاقبة ذلكويأتي البيان اإللهي ليصف هذا ا
  : اآليات الثالث اآلتية

: هود [) فَقَاَل تَمتَّعواْ ِفي داِركُم ثَالَثَةَ َأياٍم ذَِلك وعد غَير مكْذُوٍبفَعقَروها(  ـ  ١ 
١١/٦٥ .[  
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 ٥٤٤ عبد الدائم الكحیلأسرار اإلعجاز في القرآن والسنة للمھندس ب مجاني من موقع كتا

  ]. ٢٦/١٥٧: الشعراء[)  فََأصبحوا نَاِدِمينفَعقَروها(  ـ  ٢ 

: الشمس[)  فَدمدم علَيِهم ربهم ِبذَنِبِهم فَسواهافَعقَروهافَكَذَّبوه (  ـ  ٣ 
٩١/١٤ .[  

 لم ترد في القرآن كله إال في هذه اآليات الثالث، وكما نرى )عقروها( إن كلمة 
في هذه اآليات معجزة يمكن تسميتها بمعجزة . الحديث دائماً عن قصة ثمود

  .حدث في القرآنتسلسل ال

 فاآلية األولى تحدثت عن وعد صالح عليه السالم لهم بالعذاب جزاء فعلتهم  ثم 
أما . تأتي اآلية الثانية لتعبر عن ندمهم ألنهم أدركوا أن العذاب واقع ال محالة

إذاً جاءت التدرج . )فَدمدم علَيِهم ربهم(اآلية الثالثة فجاءت بالعذاب مباشرة 
إلى اقتراب هذا العذاب ..  لألحداث عبر اآليات الثالث من الوعد بالعذابالزمني

  .وأخيراً وقوع هذا العذاب...  حيث ال ينفع الندم

ومع أن هذه اآليات متباعدة من حيث النُّزول ومن حيث الترتيب في القرآن إال 
أين هم أنها جاءت متناسقة ومتدرجة وتعبر تعبيراً دقيقاً عن حقيقة هذه القصة، ف

  كُتّاب القصة من نظام كهذا؟ 

 إن أحدنا ينسى ما كتبه في األسبوع الماضي، فهل بقي محمد صلى اهللا عليه 
 سنة؟ أليس في هذا دليل ٢٣وسلم وهو النبي األمي متذكّراً هذه القصة وغيرها 

  على صدق رسالة هذا الرسول الكريم عليه أفضل الصالة والتسليم؟ 

 تقنعه لغة الكلمات هذه على وضوحها، فهل أعد اهللا ألمثال ولكن قد يأتي من ال
هؤالء لغة تقنعهم؟ إنها لغة الرقم التي لن يجد أعداء القرآن مهرباً من االعتراف 

  . بها ولوفي قرارة أنفسهم

 لوجدنا أنها تقع في ثالث )عقَروها( فلو عدنا لآليات الثالث حيث وردت كلمات 
  : ٧ ينقسم على ٩١٢٦١١:  هذه السور الثالث هوسور، إن العدد الذي يمثل
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 ٥٤٥ عبد الدائم الكحیلأسرار اإلعجاز في القرآن والسنة للمھندس ب مجاني من موقع كتا

١٣٠٣٧٣ × ٧ = ٩١٢٦١١  

أرقام السور ذاتها تتكرر ويبقى نظام ثابتاً وواحداً وشاهداً على !  وسبحان اهللا
  !!  وحدانية البارىء عز وجل

  ونلخص هذه النتائج

 تتشابك مع بعضها دون أن )الناقة( إن أرقام السور الستة حيث وردت كلمة 
  :  البناء الرقمي لهايختل

  ٩١  ٥٤  ٢٦  ١٧   ١١  ٧:    وردت في السور)الناقة(كلمة 

  ٩١   ٢٦   ١١   ٧:               وردت في السور)ناقة(كلمة 

  ٢٦   ١١   ٧:               وردت في السور)يأخذكم(كلمة 

  ٩١   ٢٦   ١١:             وردت في السور)عقروها(كلمة 

ة المعجزة الرقمية، فأرقام السور ذاتها تتكرر والكلمات  وانظر معي إلى عظَم
فكل عدد من . أيضاً نفسها تتكرر ويبقى النظام الرقمي واحداً ال يختلف وال يتغير

  : ٧األعداد األربعة السابقة يقبل القسمة على 

  . ٧يقبل القسمة على  : ٩١٥٤٢٦١٧١١٧  ـ العدد  ١ 

  . ٧مة على يقبل القس : ٩١٢٦١١٧  ـ العدد  ٢ 

  . ٧يقبل القسمة على  : ٢٦١١٧  ـ العدد  ٣ 

  . ٧يقبل القسمة على  : ٩١٢٦١١  ـ العدد  ٤ 

  رقم سورة هود والعدد ١١إن هذه األعداد األربعة قد دخل في تركيبها العدد 
 رقم سورة األعراف فقد دخل في تركيب ٧  رقم سورة الشعراء، أما الرقم ٢٦
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  .وهكذا منظومة وشبكة من األرقام.. .األعداد الثالثة األولى

فهل نستطيع نحن البشر تركيب أرقام تتداخل وتتشابك مع بعضها وتبقى جميعها 
من مضاعفات الرقم سبعة؟ فكيف إذا كانت هذه األرقام تعبر عن أحداث وقصص 

  وكلمات بليغة؟ أليست هذه آية من آيات اهللا في آفاق أرقام الواسعة؟

إلعجاز القصصي ال يقتصر على التدرج الرقمي أو واآلن سوف نرى بأن ا
  !البياني، بل هنالك تدرج تاريخي لهذه القصص

   اإلعجاز التاريخي لقصص القرآن

 ال يوجد في العالم كتاب مثل القرآن يسرد القصة ويكررها مراراً، وبالرغم من 
ا أمر وهذ! ذلك ال تملُّ منه األلسن وال يشبع منه العلماء وال تنقضي عجائبه

طبيعي فالقرآن كتاب اهللا رب البشر، فهل يعقل أن يتفوق البشر على خالقهم؟ 
والذي ال يؤمن بكتاب ربه فبم يؤمن إذن؟ وفي هذا البحث تصديق واضح لكالم 

  .اهللا تعالى

فلو أراد أحد أن يؤلف كتاباً يشبه القرآن ويراعي النظام الرقمي لتكرار الكلمات 
ى ما يشبه الكلمات المتقاطعة التي ال معنى لها، فلن يستطيع بل سيحصل عل
  . وربما هذه ال يتمكن منها أبداً

فاهللا تعالى تحدى اإلنس والجن أن يأتوا بمثل هذا القرآن ليس لغوياً فحسب بل 
  . رقمياً أيضاً

، فإنه سيجد صعوبة وجهداً خصوصاً ٧ فلو قام أحدنا بتركيب أرقام تنقسم على 
وال ننسى أننا في هذا النظام الرقمي لسور القرآن نحن . قامعندما تكثر هذه األر

، وتراعي تسلسل سور ١١٤ وحتى ١أمام أعداد محددة ومتسلسلة، أي من 
القرآن، فال يجوز تقديم رقم على رقم أو سورة على سورة، وبالرغم من ذلك 

من نجد أن كلمات القرآن كلها محكَمة سواء رأينا هذا اإلحكام أم لم نتمكن 
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  . رؤيته

واألمثلة في هذا البحث هي غيض من فيض فلو استعرضنا كلمات القرآن كلها 
ولكن الهدف ليس كثرة األرقام بل . وحروفه، الحتجنا إلى مئات األبحاث العلمية

ما تعبر عنه هذه األرقام، لندرك عظم شأن هذا القرآن وعظم هذا النبي األمي 
  . ء وكان رحمة للعالمينصلى اهللا عليه وسلم الذي علم العلما

،  واآلن سوف نرى أن النظام المحكَم لسور القرآن ال يقتصر على كلماته فحسب
  . بل الكلمات التي تعبر عن مرحلة زمنية أيضاً منظمة تنظيماً زمنياً دقيقاً

  إبراهيم ويوسف عليهما السالم

براهيم عليه  قصتين في القرآن لرسولين تجمع بينهما صفة الصبر على األذى، إ
السالم صبر على أذى أبيه وقومه ويأتي بعده يوسف عليه السالم ليصبر على 

  .أبو إبراهيم  وإخوة يوسف: إخوته، وفي كلتا القصتين يأتي األذى من قريب

عندما علَّمه اهللا تعالي وأراه ملكوت السماوات : وتبدأ قصة إبراهيم عليه السالم
فَلَما جن علَيِه اللَّيُل رَأى (: يم عليه السالميقول تعالى في قصة إبراه. واألرض

  ]. ٦/٧٦: األنعام [) قَاَل هـذَا ربي فَلَما َأفََل قَاَل ال ُأِحب اآلِفِلينكَوكَباً

 ويأتي من بعده يوسف عليه السالم لتبدأ قصته أيضاً برؤيا يقصها على أبيه 
 والشَّمس والْقَمر كَوكَباً يا َأبِت ِإنِّي رَأيتُ َأحد عشَر ِإذْ قَاَل يوسفُ ِلَأِبيِه(: فيقول

اِجِدينِلي س متُهَأي١٢/٤: يوسف [)ر .[  

 لم ترد في القرآن إال في هاتين اآليتين في سياق قصة )كوكباً(والعجيب أن كلمة 
هللا مطابقاً وجاء تسلسل اآليتين في كتاب ا. إبراهيم وقصة يوسف عليهما السالم

فكما نعلم إبراهيم يسبق يوسف زمنياً . للتسلسل التاريخي لقصة هذين الرسولين
ولكن . فيوسف هو حفيد إبراهيم، وهذه معجزة تاريخية لقصص القرآن العظيم

  :ماذا عن التدرج الرقمي؟ لنكتب أرقام هاتين السورتين
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  سورة األنعام        سورة يوسف

١٢                   ٦  

حسب تسلسلها في القرآن تشكل عدداً ) كوكباً(رقام السورتين حيث وردت كلمة أ
  :  من مضاعفات الرقم سبعة١٢٦هو 

١٨ × ٧ = ١٢٦  

، إن العدد الذي ٧حتى أرقام اآليتين قد رتبها اهللا تعالي بشكل يتناسب مع الرقم 
  : ٧ ينقسم على ٤٧٦يمثل رقم اآليتين هو 

٦٨ × ٧ = ٤٧٦  

 ولو قمنا بصفّ ٦٨ و١٨ ناتجي القسمة في كلتا الحالتين هما   ولكن العجيب أن
  :  أيضا٧ًهذين العددين لنتج معنا عدد يقبل القسمة على 

٩٧٤ × ٧ = ٦٨١٨  

 إذاً أرقام السور نظمها اهللا بنظام محكَم، أرقام اآليات أيضاً نظمها اهللا بنظام 
كَم، وحتى ناتج القسمة نظَّمه اهللا تعالى بنظام محعجز، أليست هذه معجزة م

  تستحق التدبر واالهتمام؟

وهل يمكن لمعجزة القرآن العظيم أن تكون وسيلة لزيادة اإليمان وزيادة التدبر 
  في آيات القرآن وبالتالي زيادة القرب من اهللا تعالى؟ 

  كلمة ألربع أنبياء

تأتي يبشر اهللا عباده المؤمنين برسول كريم اسمه أحمد صلى اهللا عليه وسلم، و
البشرى على لسان روح اهللا وكلمته المسيح عيسى بن مريم عليه السالم فيقول 

ومبشِّراً ِبرسوٍل يْأِتي ِمن بعِدي ( : هذا الرسول الكريم لبني إسرائيل مبشراً لهم
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 دمَأح همبعد رسول اهللا صلى اهللا ]. ٦١/٦: الصف [)اس ونحن نعلم أنه ال نبي
  . خاتَم النبيينعليه وسلم فهو 

 في هذه اآلية تدل على زمن، هذه العبارة تكررت في )ِمن بعِدي( إن عبارة 
كيف تكررت هذه العبارة وعلى لسان من وردت؟ وما هو ترتيب : القرآن، ونسأل

اآلية السابقة التي جاءت على لسان المسيح عليه السالم؟  لنستمع إلى هذه 
  : اآليات األربعة

 بعِدينتُم شُهداء ِإذْ حضر يعقُوب الْموتُ ِإذْ قَاَل ِلبِنيِه ما تَعبدون ِمن َأم كُ( ـ ١ 
 لَه ننَحاِحداً واقَ ِإلَـهاً وحِإساِعيَل ومِإسو اِهيمرِإب اِئكآب ِإلَـهو كِإلَـه دبقَالُواْ نَع

ونِلمس٢/١٣٣:البقرة [)م.[  

ما رجع موسى ِإلَى قَوِمِه غَضبان َأِسفاً قَاَل ِبْئسما خَلَفْتُموِني ِمن ولَ(  ـ  ٢ 
ِديعب ِإن ُأم نِه قَاَل ابِإلَي هرجْأِس َأِخيِه يَأخَذَ ِبرو احَألْقَى األلْوو كُمبر رَأم ِجلْتُمَأع 

واْ يكَادفُوِني وعتَضاس مِم الْقَوالْقَو علِْني معالَ تَجاء وداألع قْتُلُونَِني فَالَ تُشِْمتْ ِبي
٧/١٥٠: األعراف [)الظَّاِلِمين.[  

 ِإنَّك َأنتَ بعِديقَاَل رب اغِْفر ِلي وهب ِلي ملْكاً لَّا ينبِغي ِلَأحٍد من ( ـ  ٣ 
ابه٣٨/٣٥: ص [)الْو.[  

ِعيسى ابن مريم يا بِني ِإسراِئيَل ِإنِّي رسوُل اللَِّه ِإلَيكُم مصدقاً وِإذْ قَاَل (  ـ  ٤ 
 اسمه َأحمد فَلَما جاءهم  بعِديلِّما بين يدي ِمن التَّوراِة ومبشِّراً ِبرسوٍل يْأِتي ِمن

ِبينم رذَا ِسحنَاِت قَالُوا هي٦١/٦: لصفا [)ِبالْب.[  

لم ترد إال في هذه اآليات األربعة من القرآن، ولكن السؤال ) بعِدي( إن كلمة 
  على لسان من وردت هذه اآليات؟ 

  التسلسل الزمني لألنبياء األربعة عليهم السالم

  : إذا استعرضنا هذه اآليات من القرآن وجدنا أن
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 ٥٥٠ عبد الدائم الكحیلأسرار اإلعجاز في القرآن والسنة للمھندس ب مجاني من موقع كتا

  .  ـ اآلية األولى في سياق قصة يعقوب عليه السالم١ 

  .  ـ اآلية الثانية في سياق قصة موسى وهارون عليهما السالم٢ 

  .   ـ اآلية الثالثة في سياق قصة داود وسليمان عليهما السالم٣ 

  .  ـ اآلية الرابعة في سياق قصة المسيح عليه السالم والبشرى٤ 

  ولكن ماذا تخبرنا لغة التاريخ؟ ،  هذه لغة القصة في كتاب اهللا تعالى

 هذه اآليات األربعة مطابق للتسلسل التاريخي لهذه القصص، فنحن  إن تسلسل
يعقوب ثم : جميعاً نعلم دون خالف أن التسلسل التاريخي لألنبياء األربعة هو

موسى ثم داود ثم المسيح عليهم السالم، لذلك جاء تسلسل اآليات األربعة موافقاً 
  .لهذا الترتيب

ر المصحف يختلف عن ترتيب نزول وهنا ربما ندرك الحكمة من أن ترتيب سو
  ! سور القرآن، ألن هذا الترتيب فيه معجزة

 ولكن هنالك مالحظة مذهلة وهي أن كالم المسيح عليه السالم والبشرى التي 
جاء بها، ورد في آخر هذه اآليات وهذا دليل على أنه ال نبي بعد رسول اهللا 

  .صلى اهللا عليه وسلم

لك المزيد، فاألرقام لها حديث هنا، فلو قمنا وهذا ليس كل شيء فال يزال هنا
  :نجد) بعِدي(بكتابة أرقام السور األربعة حيث وردت كلمة 

  البقرة             األعراف         ص            الصفّ

٦١           ٣٨              ٧                   ٢  

  :سبعةإن العدد الذي يمثل أرقام السور األربعة من مضاعفات ال
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 ٥٥١ عبد الدائم الكحیلأسرار اإلعجاز في القرآن والسنة للمھندس ب مجاني من موقع كتا

٨٧٦٩٦ × ٧ = ٦١٣٨٧٢  

  : ٧ أيضاً ينقسم على ٨٧٦٩٦ والعدد الناتج من هذه العملية هو 

٨٧٦٩٦ =   ٧  ×  ١٢٥٢٨  

  

  الترتيب الزمني للقصة

اإلسالم هودين العلم، لذلك فقد علم اهللا أنبياءه ورسلَه الكرام فقال في حق يعقوب 
مرهم َأبوهم ما كَان يغِْني عنْهم من اللِّه ِمن ولَما دخَلُواْ ِمن حيثُ َأ(: عليه السالم

 ولَـِكن َأكْثَر علَّمنَاهشَيٍء ِإالَّ حاجةً ِفي نَفِْس يعقُوب قَضاها وِإنَّه لَذُو ِعلٍْم لِّما 
ونلَمع١٢/٦٨: يوسف [)النَّاِس الَ ي.[  

فَوجدا (ه السالم فقد قال اهللا فيه   أما العبد الصالح في قصته مع موسى علي
ِعنِدنَا و ةً ِمنمحر نَاهاِدنَا آتَيِعب نداً مبعنَاهلَّمنَّا ِعلْماًعالكهف [) ِمن لَّد :

١٨/٦٥.[  

:  وفي قصة داود وسليمان عليهما السالم فقد علم اهللا سليمان علوماً كثيرة فقال
)ونَاهلَّمعةَ لَبنْعص ونشَاِكر ْل َأنتُمفَه ْأِسكُمن بِصنَكُم مِلتُح األنبياء [)وٍس لَّكُم :

٢١/٨٠ .[  

 ولكن عندما يكون الحديث عن خاتم النبيين يأتي البيان اإللهي ليمدح هذا النبي 
األمي صلى اهللا عليه وسلم ويؤكد بأن كل كلمة نطق بها إنما هي وحي من عند 

وما (:  عن نبيه  وحبيبه المصطفى عليه  الصالة والسالميقول تعالى. اهللا تعالى
نَاهلَّمعِبينم آنقُرو ِإلَّا ِذكْر وه ِإن ِغي لَهنبا يمو ر٣٦/٦٩: يس [) الشِّع .[  

 وردت مع أنبياء اهللا وعباده المؤمنين دائماً )علَّمنَاه( والعجيب حقاً أن كلمة 
الرسول األعظم صلى اهللا عليه وسلم فقد جاءت بصيغة بصيغة اإلثبات إال مع 
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 ٥٥٢ عبد الدائم الكحیلأسرار اإلعجاز في القرآن والسنة للمھندس ب مجاني من موقع كتا

 ليؤكد لنا أن القرآن هو كتاب اهللا تعالى وليس للرسول صلى )وما علَّمنَاه(النفي 
وهذه الحقيقة اللغوية . اهللا عليه وآله وسلم وال حرفاً فيه بل كلٌّ من عند اهللا

 عباد ٤مرات، والحديث عن  ٤ تكررت في القرآن كله )علَّمنَاه(ثابتة ألن كلمة 
يعقوب ـ الخَِضر ـ داود ـ محمد عليهم السالم وجاء ترتيب هذه : صالحين هم

  .اآليات األربعة موافقاً ومطابقاً للتسلسل التاريخي

  التسلسل الزمني لألنبياء األربعة عليهم السالم 

  .  ـ قصة يعقوب عليه السالم١ 

  .  ـ قصة موسى مع الخضر عليهما السالم٢ 

  .  ـ قصة داود وسليمان عليهما السالم٣ 

  .  ـ حديث عن محمد صلى اهللا عليه وسلم٤ 

هل جاء الترتيب الزمني والترتيب القرآني متطابقاً بالمصادفة؟ وهل : ونتساءل
  يمكن لمصادفة أن تتكرر دائماً؟

  : لنكتب أرقام السور األربعة حيث وردت هذه الكلمة حسب تسلسلها في القرآن

       الكهف         األنبياء         يسيوسف  

٣٦           ٢١              ١٨           ١٢  

وهنا نجد اإلعجاز الرقمي لهذه األعداد، فالعدد الجديد المتشكل من أرقام هذه 
  : ٧ يقبل القسمة على ٣٦٢١١٨١٢السور األربعة هو 

٥١٧٣١١٦ × ٧ = ٣٦٢١١٨١٢  

الجدل فلغة األرقام هي لغة يقينية وثابتة، وبعدما  بعد هذه النتائج التي ال تقبل 
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 ٥٥٣ عبد الدائم الكحیلأسرار اإلعجاز في القرآن والسنة للمھندس ب مجاني من موقع كتا

رأيناه من إعجاز لغوي وتاريخي ورقمي نطرح سؤاالً على كل من لم يؤمن بهذا 
  :القرآن

كيف جاء هذا النظام المحكَم؟ هل كان الرسول الكريم صلى اهللا عليه وسلم 
ندما جمعوا متفرغاً للحسابات واألرقام؟ وهل كان أصحابه رضوان اهللا عليهم ع

القرآن ورتَّبوه بالشكل الذي نراه وبالشكل الذي ارتضاه اهللا لكتابه، هل كانوا 
  علماء في الرياضيات واألنظمة الرقمية؟

  من خطاب نوح لقومه

 لقد استكبر قوم نوح عليه السالم عن اإليمان وطلبوا منه أن يطرد المؤمنين 
 ِبطَاِرِديِه ماالً ِإن َأجِري ِإالَّ علَى اللِّه وما َأنَاْ ويا قَوِم ال َأسَألُكُم علَ(: فقال لهم

لُونهماً تَجقَو اكُمَأر لَـِكنِّيو ِهمبالَقُو رم منُواْ ِإنَّهآم ١١/٢٩: هود [)الَِّذين.[  

وما َأنَا (: وفي موضع آخر ورد هذا الرد على لسان نوح عليه السالم فقال لقومه
  ].٢٦/١١٤: الشعراء [) الْمْؤِمِنينِرِدِبطَا

 تكررت مرتين في القرآن كله ودائما ترد هذه الكلمة على لسان )طاِرد(إذن كلمة 
 لتشكل عدداً ٢٦، الشعراء ١١هود : نوح عليه السالم، وجاءت أرقام السورتين

  :  من مضاعفات السبعة باالتجاهين٢٦١١هو 

٣٧٣ × ٧ = ٢٦١١  

١٦٦ × ٧ = ١١٦٢  

  :  يعطي عدداً من مضاعفات السبعة لمرتين٦٦ و ٣٧٣موع الناتجين ومج

١١ × ٧ × ٧ = ٥٣٩ = ٦٦+ ٣٧٣  

 في حق )أنجيناه( ولكن اهللا تعالى ينجي رسله الذين آمنوا، فقد تكررت كلمة 
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 ٥٥٤ عبد الدائم الكحیلأسرار اإلعجاز في القرآن والسنة للمھندس ب مجاني من موقع كتا

  : نوح ـ هود ـ لوط عليهم السالم في المواضع التالية: ثالثة من رسل اهللا

 والَِّذين معه ِفي الْفُلِْك وَأغْرقْنَا الَِّذين كَذَّبواْ ِبآياِتنَا ِإنَّهم اهفََأنجينَفَكَذَّبوه ( ـ ١
ِمينماً ع٧/٦٤: األعراف [)كَانُواْ قَو.[  

انُواْ  والَِّذين معه ِبرحمٍة منَّا وقَطَعنَا داِبر الَِّذين كَذَّبواْ ِبآياِتنَا وما كَفََأنجينَاه( ـ ٢
ْؤِمِنين٧/٧٢: األعراف [)م .[  

  ]. ٧/٨٣: األعراف [) وَأهلَه ِإالَّ امرَأتَه كَانَتْ ِمن الْغَاِبِرينفََأنجينَاه( ـ ٣

  ].٢٦/١١٩: الشعراء [) ومن معه ِفي الْفُلِْك الْمشْحوِنفََأنجينَاه( ـ ٤

  ].٢٧/٥٧: النمل [)رَأتَه قَدرنَاها ِمن الْغَاِبِرين وَأهلَه ِإلَّا امفََأنجينَاه( ـ ٥

  ].٢٩/١٥: العنكبوت [) وَأصحاب السِفينَِة وجعلْنَاها آيةً لِّلْعالَِمينفََأنجينَاه( ـ ٦

 تكررت ست مرات والقصة دائماً مع رسل اهللا عليهم السالم )فأنجيناه( إذاً كلمة 
  . بل مصيره إلى الهالك، أبداً النجاةألن الكافر ال يستحق 

  : لقد جاءت أرقام السور األربعة

  األعراف      الشعراء      النمل       العنكبوت

٢٩           ٢٧          ٢٦             ٧  

  :  من مضاعفات السبعة٢٩٢٧٢٦٧: لتشكل عدداً هو

٤١٨١٨١ × ٧ = ٢٩٢٧٢٦٧  

  مؤلف من سبع ٢٩٢٧٢٦٧السور الحظ بأن العدد الذي يمثل أرقام هذه 
  :ومجموع أرقامه  المفردة السبعة هو عدد من مضاعفات السبعة !  مراتب
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 ٥٥٥ عبد الدائم الكحیلأسرار اإلعجاز في القرآن والسنة للمھندس ب مجاني من موقع كتا

٥ × ٧ = ٣٥ = ٢+ ٩+ ٢+ ٧+ ٢+ ٦+ ٧  

  

  من قصة يونس عليه السالم

 في قصة يونس عليه السالم مع قومه مرتين في القرآن )متَّعنَاهم( وردت كلمة 
  : الكريم

 قَريةٌ آمنَتْ فَنَفَعها ِإيمانُها ِإالَّ قَوم يونُس لَما آمنُواْ كَشَفْنَا عنْهم فَلَوالَ كَانَتْ(ـ ١
ا ونْياةَ الديِي ِفي الْحالِخز ذَابعمنَاهتَّع١٠/٩٨: يونس [) ِإلَى ِحيٍنم.[  

  ].٣٧/١٤٨: الصافات [) ِإلَى ِحيٍن فَمتَّعنَاهمفَآمنُوا( ـ ٢

يونس : ه الكلمة تكررت في قصة سيدنا يونس عليه السالم في السورتينإن هذ
  :  من مضاعفات السبعة٣٧١٠، وجاءت أرقام السورتين ٣٧ والصافات ١٠

٥٣٠ × ٧ = ٣٧١٠  

َأفَرَأيتَ ِإن (:  فيه وهو قوله تعالى)متعناهم( ولكن هنالك موطن آخر وردت كلمة 
منَاهتَّعموالعجيب أننا إذا ضممنا هذه الكلمة إلى ]٢٦/٢٠٥الشعراء  [) ِسِنين ،

  :الكلمتين السابقتين يبقى النظام قائماً على الرغم من تداخل األرقام، لنشاهد ذلك

  يونس        الشعراء          الصافات

٣٧              ٢٦           ١٠  

  : ة من مضاعفات السبع٣٧٢٦١٠: إن العدد الذي يمثل أرقام السور الثالث هو

٥٣٢٣٠ × ٧ = ٣٧٢٦١٠  

 إن هذه النتيجة تثبت أنه ال مصادفة في كتاب اهللا، فلو كان األمر يتم عن طريق 
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 ٥٥٦ عبد الدائم الكحیلأسرار اإلعجاز في القرآن والسنة للمھندس ب مجاني من موقع كتا

  . المصادفة لما رأينا هذه التناسبات الغزيرة مع الرقم سبعة

  كالم المالئكة

 في قصة سيدنا لوط عليه السالم عندما طغى قومه وارتكبوا الفواحش بأنواعها 
مالئكة العذاب، وقبل ذهابهم إلى قوم لوط عليهم السالم مروا أرسل اهللا إليهم 

وقد سألهم سيدنا إبراهيم عليه السالم عن . على سيدنا إبراهيم ليبشروه بالغالم
فَلَما رَأى َأيِديهم الَ تَِصُل ِإلَيِه نَِكرهم وَأوجس ِمنْهم ِخيفَةً (: سر مجيئهم فقالوا

  ].١١/٧٠: هود [) ِإلَى قَوِم لُوٍطُأرِسلْنَا ِإنَّا قَالُواْ الَ تَخَفْ

 ِإلَى قَوٍم ُأرِسلْنَاقَالُواْ ِإنَّا (: وفي موضع آخر نجد القصة تتكرر ويتكرر جوابهم
ِرِمينجثم يتكرر هذا الجواب مرة ثالثة في سياق قصة ]١٥/٥٨: الحجر [)م ،

  ]. ٥١/٣٢: الذاريات [)لَى قَوٍم مجِرِمين ِإ ُأرِسلْنَاقَالُوا ِإنَّا(: ثالثة فيقولون

 إذاً الموقف يتكرر في كتاب اهللا ثالث مرات في ثالث سور وتتكرر الكلمة ذاتها 
 على لسان المالئكة، إن هذه الكلمة خاصة بهذا الموقف بالذات لم تِرد )ُأرِسلْنا(

سان مالئكة اهللا في القرآن كله إال في هذه المواضع الثالثة فقط ودائماً على ل
عليهم السالم في جوابهم لسيدنا إبراهيم عليه السالم، والعجيب أن اهللا تعالى قد 

  :رتب أرقام السور الثالث حيث وردت هذه الكلمة في السور ذوات الترتيب

             الحجر         الذارياتدهو

٥١            ١٥            ١١  

  : ات الرقم سبعة وباالتجاهين من مضاعف٥١١٥١١ لتشكل عدداً هو

١٠٤٣٩ × ٧ × ٧ = ٥١١٥١١  

١٦٤٤٥ × ٧ = ١١٥١١٥  
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 ٥٥٧ عبد الدائم الكحیلأسرار اإلعجاز في القرآن والسنة للمھندس ب مجاني من موقع كتا

  : كما أن مجموع أرقام هذا العدد من مضاعفات السبعة 

٢ × ٧ = ١٤ = ٥+ ١+ ١+ ٥+ ١+ ١  

  من قصة السحرة

 نعلم كيف جاء السحرة إلى فرعون وأرادوا أن يبطلوا معجزة سيدنا موسى 
ال يصلح عمل المفسدين، فجعلتهم المعجزة يسجدون هللا عليه السالم، ولكن اهللا 

  . تعالى وينقلبوا من الكفر إلى اإليمان بفضل من اهللا عز وجل

 ٨ تكررت في القرآن كله )السحرة( وإذا تأملنا في كتاب اهللا تعالى نجد أن كلمة 
  :  سور كما يلي٤مرات في 

: األعراف [) لَنَا َألجراً ِإن كُنَّا نَحن الْغَاِلِبين ِفرعون قَالْواْ ِإنالسحرةُوجاء ( ـ ١
٧/١١٣ .[  

  ]. ٧/١٢٠: األعراف[)  ساِجِدينالسحرةُوُألِْقي ( ـ ٢

  ].١٠/٨٠: يونس[)  قَاَل لَهم موسى َألْقُواْ ما َأنتُم ملْقُونالسحرةُفَلَما جاء ( ـ ٣

  ].٢٠/٧٠: طـه[) سجداً قَالُوا آمنَّا ِبرب هارون وموسى السحرةُفَُألِْقي ( ـ ٤

  ]. ٢٦/٣٨: الشعراء[)  ِلِميقَاِت يوٍم معلُوٍم السحرةُفَجِمع( ـ ٥

  ]. ٢٦/٤٠:الشعراء[) ِإن كَانُوا هم الْغَاِلِبينالسحرةَ لَعلَّنَا نَتَِّبع ( ـ ٦

 ) قَالُوا ِلِفرعون َأِئن لَنَا لََأجراً ِإن كُنَّا نَحن الْغَاِلِبينةُالسحرفَلَما جاء ( ـ ٧
  ]. ٢٦/٤١: الشعراء[

  ]. ٢٦/٤٦: الشعراء [) ساِجِدينالسحرةُفَُألِْقي ( ـ ٨

  :لنكتب أرقام السور األربعة حسب تسلسلها في كتاب اهللا تعالى
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 ٥٥٨ عبد الدائم الكحیلأسرار اإلعجاز في القرآن والسنة للمھندس ب مجاني من موقع كتا

  اءاألعراف      يونس        طه      الشعر

٢٦       ٢٠            ١٠            ٧  

 يتألف من سبع مراتب ٢٦٢٠١٠٧إن العدد الذي يمثل أرقام هذه السور هو 
  :وهو من مضاعفات السبعة باالتجاهين

٣٧٤٣٠١ × ٧ = ٢٦٢٠١٠٧  

١٠٠١٤٦٦ × ٧ = ٧٠١٠٢٦٢  

 كما أننا لو جمعنا أرقام هذه السور جمعاً عادياً نحصل على عدد من مضاعفات 
  :السبعة

٩ × ٧ = ٦٣ = ٢٦ +  ٢٠ +  ١٠ +  ٧  

  من قصة المسيح عليه السالم

 لقد أعطى اهللا تعالى لرسوله وعبده ونبيه عيسى ابن مريم عليه السالم 
  . معجزات كثيرة أكرمه بها لتكون دليالً على صدق رسالته في ذلك الزمان

نا نستطيع رؤية  واليوم مع أننا ال نرى معجزات المسيح عليه السالم، إال أن
فمن أحب أن . المعجزة الرقمية لتكرار قصة هذا الرسول الكريم في القرآن الكريم

  ! يعرف حقيقة المسيح عليه السالم فعليه أن يقرأ القرآن

 ومن معجزات هذا النبي أنه كلم الناس وهو طفل في المهد، وهذه معجزة من 
 في )المهد(قد وردت كلمة ف.  معجزات المسيح عليه السالم تحدث عنها القرآن

  : القرآن كله ثالث مرات في ثالث سور هي

  ].  ٣/٤٦: آل عمران [) وكَهالً وِمن الصاِلِحينالْمهِدويكَلِّم النَّاس ِفي ( ـ ١
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 ٥٥٩ عبد الدائم الكحیلأسرار اإلعجاز في القرآن والسنة للمھندس ب مجاني من موقع كتا

دتُّك ِإذْ قَاَل اللّه يا ِعيسى ابن مريم اذْكُر ِنعمِتي علَيك وعلَى واِلدِتك ِإذْ َأي(ـ ٢
 وكَهالً وِإذْ علَّمتُك الِْكتَاب والِْحكْمةَ والتَّوراةَ  الْمهِدِبروِح الْقُدِس تُكَلِّم النَّاس ِفي

واِإلنِجيَل وِإذْ تَخْلُقُ ِمن الطِّيِن كَهيَئِة الطَّيِر ِبِإذِْني فَتَنفُخُ ِفيها فَتَكُون طَيراً ِبِإذِْني 
  ].  ٥/١١٠: المائدة [)ُئ اَألكْمه واَألبرص ِبِإذِْني وِإذْ تُخِْرج الْموتَى ِبِإذِْني وتُبِر

  ]. ١٩/٢٩: مريم [) صِبياًالْمهِدفََأشَارتْ ِإلَيِه قَالُوا كَيفَ نُكَلِّم من كَان ِفي ( ـ ٣

  : ولو قمنا بصفِّ أرقام السور الثالثة

  ئدة          مريمآل عمران           الما

١٩            ٥                      ٣  

  :  من مضاعفات السبعة باالتجاهين١٩٥٣ نجد العدد 

٢٧٩ × ٧ = ١٩٥٣  

٥١٣ × ٧ = ٣٥٩١  

آل عمران ـ المائدة ـ مريم، : وهنا تجدر المالحظة بأننـا أمام ثالث سور وهي
ة إال أن تسلسلها ومع أن سـورة مـريم نزلت قبل سورتي آل عمران والمائد

في ترتيب سور القرآن جاء بعد هاتين السورتين، ألن هذا الترتيب ضروري 
  ! للنظام الرقمي، ولو تغير هذا الترتيب الختل هذا النظام المحكَم

 إذاً يمكن القول بأن هذا الترتيب الذي نراه لسور كتاب اهللا تعالى، مع أنه تم 
 إال أن اهللا تعالى هو الذي تولى ترتيب على أيدي الصحابة رضوان اهللا عليهم

ولو كان ترتيب سور القرآن من صنع بشر .  هذه السور بالشكل الذي ارتضاه
  . لما رأينا هذا البناء المحكَم أبداً

.  ولكي نزداد يقيناً بمصداقية هذا النظام العجيب وأنه صادر من لدن حكيم خبير
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 ٥٦٠ عبد الدائم الكحیلأسرار اإلعجاز في القرآن والسنة للمھندس ب مجاني من موقع كتا

: فقال) روح القُدس(ح عليه السالم وهي نأتي إلى صفة مهمة أيد اهللا بها المسي
ولَقَد آتَينَا موسى الِْكتَاب وقَفَّينَا ِمن بعِدِه ِبالرسِل وآتَينَا ِعيسى ابن مريم الْبينَاِت (

 نَاهدَأيِسووِح الْقُدِبراس كُمى َأنفُسوا الَ تَهوٌل ِبمسر اءكُما جفَفَِريقاً  َأفَكُلَّم تُمرتَكْب
فَِريقاً تَقْتُلُونو تُم٢/٨٧: البقرة[) كَذَّب.[  

ِتلْك الرسُل فَضلْنَا بعضهم (:  ويتكرر هذا التصريح اإللهي بحرفيته في آية ثانية
بن مريم علَى بعٍض منْهم من كَلَّم اللّه ورفَع بعضهم درجاٍت وآتَينَا ِعيسى ا

 نَاهدَأينَاِت ويِسالْبوِح الْقُدا ِبرِد معن بِدِهم معِمن ب ا اقْتَتََل الَِّذينم شَاء اللّه لَوو 
جاءتْهم الْبينَاتُ ولَـِكِن اخْتَلَفُواْ فَِمنْهم من آمن وِمنْهم من كَفَر ولَو شَاء اللّه ما 

  ].٢/٢٥٣البقرة [) لُواْ ولَـِكن اللّه يفْعُل ما يِريداقْتَتَ

:  ثم يؤكد اهللا تعالى هذه الحقيقة مرة ثالثة بقوله في خطابه للمسيح عليه السالم
) دتُّكِإذْ َأي ِتكاِلدلَى وعو كلَيِتي عمِنع اذْكُر ميرم نا ِعيسى ابي وِح ِإذْ قَاَل اللّهِبر
 تُكَلِّم النَّاس ِفي الْمهِد وكَهالً وِإذْ علَّمتُك الِْكتَاب والِْحكْمةَ والتَّوراةَ واِإلنِجيَل لْقُدِسا

وِإذْ تَخْلُقُ ِمن الطِّيِن كَهيَئِة الطَّيِر ِبِإذِْني فَتَنفُخُ ِفيها فَتَكُون طَيراً ِبِإذِْني وتُبِرُئ 
برص ِبِإذِْني وِإذْ تُخِْرج الْموتَى ِبِإذِْني وِإذْ كَفَفْتُ بِني ِإسراِئيَل عنك ِإذْ اَألكْمه واَأل

ِبينم رـذَا ِإالَّ ِسحه ِإن مواْ ِمنْهكَفَر نَاِت فَقَاَل الَِّذينيِبالْب مالمائدة[) ِجْئتَه :
٥/١١٠ .[  

روح (ه السالم، ولكن إذا بحثنا عن هذه آيات ثالث خاصة بسيدنا المسيح علي
 في القرآن كله نجد أن هذه الكلمة قد وردت في موضع آخر في الحديث )القُدس

عن المؤمنين وأن اهللا تعالى قد نزل القرآن بواسطة روح القدس على قلب 
يثَبتَ  ِمن ربك ِبالْحقِّ ِلروح الْقُدِسقُْل نَزلَه (: الحبيب المصطفى، يقول تعالى

ِلِمينسى ِللْمشْربى ودهنُواْ وآم ١٦/١٠٢: النحل [)الَِّذين .[  

 إذاً كما أيد اهللا نبيه عيسى عليه السالم بروح القدس كذلك أيد نبيه محمداً صلى 
  :اهللا عليه وسلم بروح القدس، وجاءت أرقام السور الثالثة كما يلي

http://www.kaheel7.com


 www.kaheel7.com   -------------- ------- -------- ------- --- ----------- ------- - موسوعة اإلعجاز الرقمي 

 ٥٦١ عبد الدائم الكحیلأسرار اإلعجاز في القرآن والسنة للمھندس ب مجاني من موقع كتا

  نحلالبقرة         المائدة         ال

١٦             ٥               ٢  

  :  من مضاعفات السبعة ومجموع أرقامه كذلك١٦٥٢إن العدد 

٢٣٦ × ٧ = ١٦٥٢  

٢ × ٧ = ١٤ =  ١ + ٦ + ٥ + ٢  

 ثالث مرات في )الحواريون( في سياق قصة المسيح عليه السالم تكررت كلمة 
  : اآليات

 الْحواِريون قَاَل من َأنصاِري ِإلَى اللِّه قَاَل فَلَما َأحس ِعيسى ِمنْهم الْكُفْر( ـ ١
ونِلمسِبَأنَّا م داشْهنَّا ِباللِّه واللِّه آم ارَأنص ن٣/٥٢: آل عمران [)نَح.[  

  يا ِعيسى ابن مريم هْل يستَِطيع ربك َأن ينَزَل علَينَاالْحواِريونِإذْ قَاَل ( ـ ٢
ْؤِمِنينِإن كُنتُم م اِء قَاَل اتَّقُواْ اللّهمالس نةً مآِئد٥/١١٢: المائدة [)م.[   

يا َأيها الَِّذين َآمنُوا كُونوا َأنصار اللَِّه كَما قَاَل ِعيسى ابن مريم ِللْحواِريين ( ـ ٣
 نَحن َأنصار اللَِّه فََآمنَت طَّاِئفَةٌ من بِني ونالْحواِريمن َأنصاِري ِإلَى اللَِّه قَاَل 

وا ظَاِهِرينحبفََأص ِهمودلَى عنُوا عَآم نَا الَِّذيندت طَّاِئفَةٌ فََأيكَفَراِئيَل ورِإس( 
   ].٦١/١٤: الصف[

  :أرقام  السور الثالث هي

  

  آل عمران        المائدة         الصف

٦١               ٥                 ٣  
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 ٥٦٢ عبد الدائم الكحیلأسرار اإلعجاز في القرآن والسنة للمھندس ب مجاني من موقع كتا

  :  من مضاعفات السبعة٦١٥٣هذه األرقام تشكل عدداً هو 

٨٧٩ × ٧ = ٦١٥٣  

  خطاب للرسول صلى اهللا عليه وسلم 

القرآن العظيم يكرر الخطاب للمصطفى محمد عليه وعلى آله الصالة والسالم، 
حمن وفي العديد من مواضع القرآن نجد األوامر اإللهية تصدر لحبيب الر

والعجيب أن تكرار هذه األوامر بحرفيتها في القرآن قد جاء بنظام يقوم على 
  . الرقم سبعة أيضاً

 فقد كان الرسول صلى اهللا عليه وسلم وهو الرؤوف بالمؤمنين الرحيم بهم  كان 
يحزن على هؤالء المشركين ويتمنى لو يؤمنوا باهللا تعالى ورسالته، لذلك جاء 

باِخع فَلَعلَّك (:  لهذا النبي الرحيم عليه الصالة والسالماألمر اإللهي بالخطاب
، هذا ]١٨/٦: الكهف [)نَّفْسك علَى آثَاِرِهم ِإن لَّم يْؤِمنُوا ِبهذَا الْحِديِث َأسفاً

  .الخطاب ورد في مقدمة سورة الكهف

تعالى  وإذا ذهبنا إلى مقدمة سورة الشعراء رأينا العبارة تتكرر من خالل قوله 
: الشعراء [)نَّفْسك َألَّا يكُونُوا مْؤِمِنينباِخع لَعلَّك (: لحبيبه صلى اهللا عليه وسلم

٢٦/٣.[  

 لم ترد في القرآن كله إال في موضعين والخطاب في كال )باِخع(إذن كلمة 
: الموضعين للرسول صلى اهللا عليه وسلم، وقد جاءت أرقام هاتين السورتين

  : من مضاعفات السبعة باالتجاهين٢٦١٨ لتشكل عدداً ٢٦عراء ، الش١٨الكهف 

٣٧٤ × ٧ = ٢٦١٨  

١١٦٦ × ٧ = ٨١٦٢  

  : ولو قمنا بجمع ناتجي القسمة لوجدنا عدداً من مضاعفات السبعة أيضاً
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 ٥٦٣ عبد الدائم الكحیلأسرار اإلعجاز في القرآن والسنة للمھندس ب مجاني من موقع كتا

٢٢٠ × ٧ = ١٥٤٠ = ١١٦٦ +  ٣٧٤  

حتى عندما مكر المشركون برسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أمره ربه سبحانه 
واصِبر وما (: ون في ضيق من هذا المكر ألن معه اهللا تعالى، فقال لهأال يك

: النحل [) مما يمكُرونضيٍقصبرك ِإالَّ ِباللِّه والَ تَحزن علَيِهم والَ تَك ِفي 
١٦/١٢٧.[  

لَيِهم ولَا ولَا تَحزن ع(:  ثم في آية ثانية أكَّد اهللا تعالى هذا األمر بقوله لحبيبه
  ]. ٢٧/٧٠: النمل [) مما يمكُرونضيٍقتَكُن ِفي 

  :وهنا نجد أن أرقام السورتين

  النحل            النمل

٢٧               ١٦  

  : وعند صفّ األرقام يتشكل عدد من مضاعفات السبعة

٣٨٨ × ٧ = ٢٧١٦  

  األوامر تتكرر بنظام

 بنظام محكَم، حتى األوامر اإللهية لعباد  كل شيء في هذا الكتاب العظيم يسير
وكمثال على ذلك نختار األمر . اهللا جاء ترتيبها بنظام يقوم على الرقم سبعة

 حيث يحذر اهللا تعالى عباده من خطورة االقتراب مما حرم اهللا )الَ تَقْربواْ(اإللهي 
  :هذا األمر تكرر في القرآن خمس مرات في اآليات اآلتية. على عباده

 الصالَةَ وَأنتُم سكَارى حتَّى تَعلَمواْ ما تَقُولُون الَ تَقْربواْيا َأيها الَِّذين آمنُواْ ( ـ ١ 
والَ جنُباً ِإالَّ عاِبِري سِبيٍل حتَّى تَغْتَِسلُواْ وِإن كُنتُم مرضى َأو علَى سفٍَر َأو جاء 

آِئِط َأو الَمستُم النِّساء فَلَم تَِجدواْ ماء فَتَيممواْ صِعيداً طَيباً َأحد منكُم من الْغَ
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 ٥٦٤ عبد الدائم الكحیلأسرار اإلعجاز في القرآن والسنة للمھندس ب مجاني من موقع كتا

  ]. ٤/٤٣: النساء[) فَامسحواْ ِبوجوِهكُم وَأيِديكُم ِإن اللّه كَان عفُواً غَفُوراً

ِركُواْ ِبِه شَيئاً وِبالْواِلديِن ِإحساناً قُْل تَعالَواْ َأتُْل ما حرم ربكُم علَيكُم َأالَّ تُشْ( ـ ٢
و ماهِإيو قُكُمزنَر نالٍَق نَّحإم نكُم مالَدالَ تَقْتُلُواْ َأوواْ وبالَ تَقْر را ظَهاِحشَ مالْفَو

لْحقِّ ذَِلكُم وصاكُم ِبِه لَعلَّكُم ِمنْها وما بطَن والَ تَقْتُلُواْ النَّفْس الَِّتي حرم اللّه ِإالَّ ِبا
ِقلُون٦/١٥١: األنعام[) تَع.[  

ماَل الْيِتيِم ِإالَّ ِبالَِّتي ِهي َأحسن حتَّى يبلُغَ َأشُده وَأوفُواْ الْكَيَل الَ تَقْربواْ و( ـ ٣
عسِط الَ نُكَلِّفُ نَفْساً ِإالَّ وِبالِْقس انالِْميزى وبذَا قُر كَان لَوِدلُواْ وفَاع ِإذَا قُلْتُما وه

ونتَذَكَّر لَّكُماكُم ِبِه لَعصو فُواْ ذَِلكُمِد اللِّه َأوهِبع٦/١٥٢: األنعام[) و.[  

  ].١٧/٣٢: اإلسراء[) الزنَى ِإنَّه كَان فَاِحشَةً وساء سِبيالًالَ تَقْربواْ و( ـ ٤

ماَل الْيِتيِم ِإالَّ ِبالَِّتي ِهي َأحسن حتَّى يبلُغَ َأشُده وَأوفُواْ ِبالْعهِد  تَقْربواْ الَو( ـ ٥
  ].١٧/٣٤: اإلسراء [)ِإن الْعهد كَان مسُؤوالً

  : سور هي٣إذن تكرر هذا األمر اإللهي خمس مرات في 

  النساء       األنعام         اإلسراء

١٧                ٦            ٤  

وقد جاءت أرقام هذه السور بنظام يقوم على الرقم سبعة، فالعدد الذين يمثل 
  :  من مضاعفات السبعة لمرتين١٧٦٤مصفوف أرقام هذه السور هو 

٣٦ × ٧ × ٧ =  ١٧٦٤  

 هذا النظام الدقيق يشمل آالف الكلمات القرآنية والعبارات التي تتكرر دائماً بما 
  .ع الرقم سبعةيتناسب م

 )تَقْربوا ال( أي )ال(  وردت دائماً مسبوقة بـ )تَقْربوا(تجدر اإلشارة إلى أن كلمة 
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 ٥٦٥ عبد الدائم الكحیلأسرار اإلعجاز في القرآن والسنة للمھندس ب مجاني من موقع كتا

  . هللا تعالى على خطورة مجرد االقتراب من الفواحش على اختالف أنواعها

ولو تتبعنا كل كلمة من كلمات القرآن ودرسنا داللتها من الناحية الغوية ومن 
ولو كان البحث يتسع لسردنا . ينا نظاماً بديعاً لهذه الكلماتالناحية الرقمية لرأ

  ! في كل كلمة معجزة: آالف الكلمات، وال نبالغ إذا قلنا

  نتائج البحث

 في هذا البحث رأينا النظام الرقمي المحكَم لسور القرآن من خالل أمثلة من 
ن يبحث وال يزال هنالك الكثير من كلمات القرآن تنتظر م. القصص القرآني

ماذا بعد؟ : ويتدبر فيها ليرى عجائب القرآن التي ال تنقضي، ولكن يبقى السؤال
ماذا تعني هذه النتائج وما هو مستقبل هذا العلم الناشئ ـ اإلعجاز الرقمي ـ 

  وماذا يمكن للغة األرقام أن تصنع؟ 

جمع إنني على يقين بأننا لو درسنا هذا القرآن حقَّ الدراسة، وأظهرنا للعالم أ
عظم شأنه ومعجزته فإن نظرة غير المسلمين لهذا القرآن سوف تختلف كثيراً، 
بل سيعيدون حساباتهم ليدركوا أن اإلسالم هو دين العلم والرحمة والتسامح وهو 

  . دين العقل والمنطق

 إن لغة األرقام هي لغة عالمية يفهمها جميع البشر، ووجود هذه اللغة في 
ومنذ آالف السنين جاء األنبياء جميعاً بآيات . جميع البشرالقرآن يعني أنه كتاب ل

ومعجزات واضحة لتدعم دعوتهم إلى اهللا وليقيموا الحجة على أقوامهم لتكون 
  .المعجزة سبيالً وطريقاً إلى الهدى واإليمان باهللا

واليوم تأتي معجزة القرآن العظيم لتبرهن على أنه كتاب صالح لكل زمان 
بالغة نجد معجزة بالغية، وفي عصر العلوم نجد معجزة ومكان، ففي عصر ال

  ! علمية، وفي عصر التكنولوجيا الرقمية نجد معجزة رقمية

لقد تبين لي من خالل البحث المستمر في هذه المعجزة أن كلمات القرآن العظيم 
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 ٥٦٦ عبد الدائم الكحیلأسرار اإلعجاز في القرآن والسنة للمھندس ب مجاني من موقع كتا

وفي بحثنا هذا اقتصرنا على كلمات تتعلّق بالقصة ، تتكرر بأنظمة رقمية متعددة
  . وتناسب هذا التكرار مع الرقم سبعة،القرآنية

وهنالك طرائق أخرى تتعلق بحروف ، إال أن هنالك أرقاماً أخرى غير الرقم سبعة
  . هذه الكلمات ونسب تكرارها في كتاب اهللا تعالى

ولكن قد ال ، إن البارئ سبحانه وتعالى قد رتب جميع كلمات كتابه بنظام محكَم
، فال يعني أن هذا النظام غير موجود، كلمة ما نتمكَّن من رؤية هذا النظام في 

  ...بل على العكس كلما تعمقنا وتدبرنا في كلمات القرآن رأينا إعجازاً أكبر وأكبر

ومن النتائج التي رأيناها في هذا البحث العلمي القرآني أن إعجاز التكرار في 
مترافق بإعجاز كتاب اهللا تعالى ال يقتصر على لغة األرقام، بل إن هذا اإلعجاز 

  . بياني وتاريخي

فالقصة تأتي في سور متعددة وبترتيب يتوافق مع الترتيب التاريخي ألحداث هذه 
ويمكن أن نتذكر بأن كل كلمة من كلمات القرآن تتكرر في القرآن كله . القصة

بنظام بالغي وآخر رقمي، وبالرغم من تعدد األنظمة القرآنية فال نجد أي خلل أو 
  .اضطراباختالف أو 

َأفَال يتَدبرون الْقُرآن ولَو (: وهنا ينبغي علينا أن نتذكر ونتدبر هذه الدعوة اإللهية
  ].٤/٨٢: النساء[) كَان ِمن ِعنِْد غَيِر اللَِّه لَوجدوا ِفيِه اخِْتالفاً كَِثيراً

التي وفي هذا البحث أيضاً رد على كل ملحد يدعي أن القرآن مليء بالتكرارات 
ال فائدة منها، أو أن محمداً عله أفضل الصالة والسالم كان ينسى القصة فيكررها 

وأخيراً فإن هذا البحث يكشف جانباً جديداً من جوانب اإلعجاز  !!!دون أن يعلم
القصصي، وهو أن الكلمة في القرآن تُستعمل من أول القرآن وحتى آخر القرآن 

عقائدي محدد، ونأمل من خالل هذا البحث في الحدث ذاته، أو بتسلسل زمني أو 
  .أن نكون قد وضعنا الخطوط العريضة لعلم اإلعجاز القصصي في كتاب اهللا تعالى
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 ٥٦٧ عبد الدائم الكحیلأسرار اإلعجاز في القرآن والسنة للمھندس ب مجاني من موقع كتا

  من روائع اإلعجاز الرقمي في ذكر عيسى وآدم عليهما السالم

! إذا أردت أن تعرف من هو المسيح فعليك أن تتوجه إلـى القـرآن             : أقول دائماً 
كذلك . يد الذي أنصف وكرم هذا النبي الكريم وأمه مريم        فالقرآن هو الكتاب الوح   

تحدث القرآن عن أنبياء اهللا عليهم السالم، ومعجزة خلقهم، وهـذا مـن أنبـاء               
  .الغيب

والعجيب أننا نجد من وقت آلخر من ينكر هذا القرآن، ويعتبره من تأليف محمد              
ة خلق آدم ومعجزة صلى اهللا عليه وسلم، وأحياناً ينكرون األنبياء وبخاصة معجز    

ولذلك فإن اهللا تعالى رد على هؤالء قولهم بآيـة          . خلق المسيح عيسى ابن مريم    
 خَلَقَه ِمن َآدم ِعنْد اللَِّه كَمثَِل ِعيسىِإن مثََل (: عظيمة تزخر بالعجائب، يقول تعالى

كُونفَي كُن قَاَل لَه اٍب ثُم٥٩: آل عمران [)تُر.[  

هذه اآلية الكريمة نالحظ أن اهللا تعالى أخبرنا بأن عيـسى مثـل آدم،              إذا تأملنا   
فكالهما خُلق من دون أب، وكالهما نبي، وكالهما كانا معجزة في الطريقة التـي          

  . خلقا بها، بشكل يختلف عن جميع البشر

هل يوجد إثبات مادي على صدق كالم الحق تبارك وتعالى؟ فنحن           : ولكن السؤال 
ن ال يقتنعون إال باألشياء المادية المحسوسة، فهل أودع اهللا في           نعلم أن الملحدي  

  هذه اآلية دليالً على صدق هذا التماثل بين آدم وعيسى؟

الشيء العجيب أيها األحبة هو أن هذا التماثل بين عيسى وآدم ال يقتصر علـى               
فلو بحثنـا عـن     . األشياء السابقة، بل هناك تماثل في ذكر كل منهما في القرآن          

 مرة، ولو بحثنا عن كلمة   ٢٥ في القرآن نجد أنها تكررت بالضبط        )عيسى(مة  كل
  !! مرة أيضا٢٥ً في القرآن لوجدنا أنها تتكرر )آدم(

لذلك البد أن يكون اهللا تعالى قـد أودع       !! قد يقول ملحد مستكبر إن هذه مصادفة      
  . في هذه اآلية تناسقاً عددياً آخر ينفي أي احتمال للمصادفة
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 ٥٦٨ عبد الدائم الكحیلأسرار اإلعجاز في القرآن والسنة للمھندس ب مجاني من موقع كتا

 )آدم( واسـم    )عيسى(ا األحبة لو قمنا بتأمل اآليات التي ورد فيها اسم           اآلن أيه 
هي اآلية الوحيـدة    ) َآدم ِعنْد اللَِّه كَمثَِل     ِعيسىِإن مثََل   (نالحظ أن اآلية السابقة     

 ولم يجتمعا في أي موضع آخر من القرآن إال          ،)آدم(و) عيسى(التي اجتمع فيها    
  ! في اآلية معجزة ما وأنها آية محورية في بحثناوهذا يعني أن. في هذه اآلية

 مرات،  ٧ من بداية القرآن وحتى هذه اآلية هو         )آدم(العجيب أن عدد مرات ذكر      
  !!  مرات٧ من بداية القرآن حتى هذه اآلية هو أيضاً )عيسى(وعدد مرات ذكر 

مل  عندما نقوم بتأ،)عيسى( آية ورد فيها اسم  ٢٥نوضح أكثر، فكما ذكرنا هناك      
هذه اآليات نالحظ بأن هذه اآلية هي الـسابعة فـي ترتيـب اآليـات الخمـسة                 

 نالحظ أن )آدم( التي ذُكر فيها ٢٥كذلك عندما نقوم بتأمل اآليات الـ . والعشرين
  !   هذه اآلية هي السابعة أيضاً في ترتيب اآليات الخمسة والعشرين

  هل هذه مصادفة؟ 

مل هذا التناسق المبهر، لنكتب أوالً اآليات       لنكتب اآليات الخمسة والعشرين ونتأ    
 آية ونـدقق النظـر فـي اآليـة          ٢٥عليه السالم وعددها    ) آدم(التي ذكر فيها    

  :السابعة

١- لَّمعو ماَآدكُلَّه اءمالَْأس   

   َأنِْبْئهم ِبَأسماِئِهمَآدم قَاَل يا -٢

  دمَآ وِإذْ قُلْنَا ِللْملَاِئكَِة اسجدوا ِل-٣

   اسكُن َأنْتَ وزوجك الْجنَّةََآدم وقُلْنَا يا -٤

   ِمن ربِه كَِلماٍتَآدم فَتَلَقَّى -٥

  َآدم ِإن اللَّه اصطَفَى -٦
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 ٥٦٩ عبد الدائم الكحیلأسرار اإلعجاز في القرآن والسنة للمھندس ب مجاني من موقع كتا

  َآدم ِعنْد اللَِّه كَمثَِل ِعيسى ِإن مثََل -٧

٨- نَيَأ ابنَب ِهملَياتُْل عو مقَِّآدِبالْح   

  َآدمثُم قُلْنَا ِللْملَاِئكَِة اسجدوا ِل -٩

   اسكُن َأنْتَ وزوجك الْجنَّةََآدم ويا -١٠

   قَد َأنْزلْنَا علَيكُم ِلباساَآدم يا بِني -١١

   لَا يفِْتنَنَّكُم الشَّيطَانَآدم يا بِني -١٢

  نْد كُلِّ مسِجٍد خُذُوا ِزينَتَكُم ِعَآدم يا بِني -١٣

   ِإما يْأِتينَّكُم رسٌل ِمنْكُمَآدم يا بِني -١٤

  َآدم وِإذْ َأخَذَ ربك ِمن بِني -١٥

  َآدم وِإذْ قُلْنَا ِللْملَاِئكَِة اسجدوا ِل-١٦

  َآدم ولَقَد كَرمنَا بِني -١٧

١٨-جلَاِئكَِة اسِإذْ قُلْنَا ِللْموا ِل ودمَآد  

  َآدم ِمن ذُريِة -١٩

  َآدم ولَقَد عِهدنَا ِإلَى -٢٠

  َآدم وِإذْ قُلْنَا ِللْملَاِئكَِة اسجدوا ِل-٢١

   ِإن هذَا عدو لَكَآدم فَقُلْنَا يا -٢٢

  َآدم فَوسوس ِإلَيِه الشَّيطَان قَاَل يا -٢٣
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 ٥٧٠ عبد الدائم الكحیلأسرار اإلعجاز في القرآن والسنة للمھندس ب مجاني من موقع كتا

  به فَغَوى رَآدم وعصى -٢٤

   َأن لَا تَعبدوا الشَّيطَانَآدم يا بِني -٢٥

 آية ونـدقق    ٢٥عليه السالم وعددها    ) عيسى(لنكتب اآلن اآليات التي ذكر فيها       
  :النظر في اآلية السابعة وهي ذاتها اآلية السابعة في الترتيب السابق

   ابن مريم الْبينَاِتِعيسىوَآتَينَا  -١

٢- ى ووسم ا ُأوِتيمىوِعيس  

   ابن مريم الْبينَاِتِعيسىوَآتَينَا  -٣

٤-  ِسيحالْم همىاسِعيسميرم ناب   

٥-  سا َأحىفَلَمِعيسالْكُفْر مِمنْه   

   ِإنِّي متَوفِّيكِعيسىيا  -٦

  دمَآ ِعنْد اللَِّه كَمثَِل ِعيسىِإن مثََل  -٧

٨- ى ووسم ا ُأوِتيمىوِعيس  

٩-  ِسيحِإنَّا قَتَلْنَا الْم ِلِهمقَوىوِعيسميرم ناب   

١٠- ىوِعيسونُسيو وبَأيو   

١١-  ِسيحا الْمىِإنَّموُل اللَِّهِعيسسر ميرم ناب   

  ِعيسىوقَفَّينَا علَى َآثَاِرِهم ِب -١٢

   ابِن مريمِعيسىساِن داوود وعلَى ِل -١٣
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 ٥٧١ عبد الدائم الكحیلأسرار اإلعجاز في القرآن والسنة للمھندس ب مجاني من موقع كتا

  ِعيسىِإذْ قَاَل اللَّه يا  -١٤

  ِعيسىِإذْ قَاَل الْحواِريون يا  -١٥

   ابن مريمِعيسىقَاَل  -١٦

  ِعيسىوِإذْ قَاَل اللَّه يا  -١٧

١٨- ى ويحيا وكَِريزىوِعيس  

١٩-  ىذَِلكعيسميرم ناب   

٢٠- ى ووسمىوِعيسميرِن ماب   

٢١- ى ووسمو اِهيمرىِإبِعيس  

٢٢-  اءا جلَمىونَاِتِعيسيِبالْب   

   ابِن مريمِعيسىوقَفَّينَا ِب -٢٣

   ابن مريمِعيسىوِإذْ قَاَل  -٢٤

   ابن مريمِعيسىكَما قَاَل  -٢٥

 وكلمـة   )آدم(ين لنا أن عدد مـرات ذكـر كلمـة           من خالل الحقائق السابقة يتب    
 هو ذاته، حيث تبين التطابق الكامل بين تكرار الكلمتـين فكـل كلمـة               )عيسى(

 مرة في القرآن كله، والعجيب أن اآلية التي اجتمع فيها االسمان هي   ٢٥تكررت  
 وكذلك هي اآلية السابعة في      )آدم(اآلية السابعة في ترتيب اآليات التي ذكر فيها         

 تأمل هذا التناسق المحكم، هل هو مـن ترتيـب           ،)عيسى(اآليات التي ذكر فيها     
  !بشر؟؟
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 ٥٧٢ عبد الدائم الكحیلأسرار اإلعجاز في القرآن والسنة للمھندس ب مجاني من موقع كتا

عزيزي القارئ هذا مثال واحد مـن بـين آالف األمثلـة، فهـل كلهـا جـاءت         
بالمصادفة؟ أم أن اهللا هو الذي أحكم ترتيبها، بل وتحدى اإلنس والجن أن يأتوا              

ِت الِْإنْس والِْجن علَى َأن يْأتُوا ِبِمثْـِل هـذَا   قُْل لَِئِن اجتَمع(: بمثل هذا القرآن فقال   
  ].٨٨: اإلسراء [)الْقُرَآِن لَا يْأتُون ِبِمثِْلِه ولَو كَان بعضهم ِلبعٍض ظَِهيرا

  

  

  

  ــــــــــــــ

  الباحث عبد الدائم الكحيل تعريف ب
يتقن اللغة العربیة باحث في إعجاز القرآن والسنة، 

شارك في العديد . ، ويحفظ القرآن الكريمإلنكلیزيةوا

من المؤتمرات والندوات العلمیة ، وصدر له أكثر من 

أربعین كتابًا وكتیبًا في مجال اإلعجاز العلمي 

 مقالة وبحث جمیعھا في مجال ١٥٠٠ولديه موقع علمي بتسع لغات يتضمن أكثر من . والعددي

  .إعجاز القرآن والسنة

  -------------------------------- من خاللحث التواصل مع البا

  ٠٠٩٦٣٩٥٥٦٥٢٨٧٩: رقم الجوال -  سورية–حمص 

  al-kaheel@hotmail.com: البريد اإللكتروني

  www.kaheel7.com:  الموقع اإللكتروني
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 ٥٧٣ عبد الدائم الكحیلأسرار اإلعجاز في القرآن والسنة للمھندس ب مجاني من موقع كتا

  

  لمـراجـع ا
ف  القرآن الكريم برواية حفص عن عاصم والرسم العثماني، ويسمى المصحف اإلمام أو مصح- ١

  .المدينة المنورة

  .البخاري ومسلم والترمذي:  كتب األحاديث النبوية- ٢

  . تفسير القرآن العظيم لإلمام ابن كثير- ٣

  . المعجم المفهرس أللفاظ القرآن الكريم ـ محمد فؤاد عبد الباقي- ٤

  . اإلعجاز العددي ـ عبد الرزاق نوفل- ٥

  .ر، ومجموعة من األبحاث ـ بسام جرا١٩ إعجاز الرقم - ٦

  : سلسلة كتب في اإلعجاز الرقمي للمؤلف وتضم العناوين التالية- ٧

معجزة القرآن في عصر المعلوماتية ـ اإلعجاز القصصي ـ حقائق رقمية تكشف أسرار القصة (
القرآنية ـ أسرار معجزة الـم ـ اهللا يتجلى في آياته ـ معجزة قل هو اهللا أحد ـ معجزة السبع 

  ).قرآن ـ معجزة بسم اهللا الرحمن الرحيمالمثاني ـ أسرار إعجاز ال

  www.kaheel7.com مجموعة من األبحاث والكتب على موقع المهندس عبد الدائم الكحيل - ٨

 

 

http://www.kaheel7.com
http://www.kaheel7.com

