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» وال تِضقَني عاِئجبه «  
  ]رواه الترمذي[
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والسالم على سيدنا ونبينا حممد بن عبد اهللا ، رمحة احلمد هللا رب العاملني ، والصالة 
  :اهللا للعاملني ، وعلى آله وصحبه أمجعني ومن تبعهم بإحسان إىل يوم الدين ، وبعد 

فقد نزل القرآن على قلب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بلفظه ومعناه ، ونطقه ، 
 وكلماته من التحريف ، وترتيبه ، وتنظيمه ، وقد تكفل اهللا حبفظ آياته وجتويده

$﴿والتغيري والتبديل فقال  ¯ΡÎ) ßøtwΥ $ uΖø9 ¨“ tΡ t� ø.Ïe%!$# $ ¯ΡÎ) uρ … çµs9 tβθÝàÏÿ≈ ptm: ﴾ ]١٥/٩: احلجر[،  
جعله اهللا املعجزة اخلالدة الباقية إىل يوم الدين ، فأعجز البشر أن يأتوا بسورة من مثله 

β﴿فقال  Î) uρ öΝçFΖà2 ’ Îû 5=÷ƒu‘ $ £ϑ ÏiΒ $uΖø9 ¨“ tΡ 4’ n?tã $ tΡ Ï‰ö7 tã (#θè? ù'sù ;οu‘θÝ¡Î/ ÏiΒ Ï&Î# ÷VÏiΒ (#θãã ÷Š$#uρ 

Νä.u!#y‰yγä© ÏiΒ ÈβρßŠ «! $# χÎ) öΝçFΖä. tÏ%Ï‰≈ وقد تناول العلماء  . ]٢/٢٣: البقرة[ ﴾ ¹|
، فاستخرجوا منه الكنوز الثمينة وأسسوا يف  هذا الكتاب العظيم بالدراسة والتمحيص

م ، وقد أظهرت كثري من االكتشافات العلمية املعاصرة ظالل آياته قواعد علومه
حقائق مذهلة سبق القرآن إىل ذكرها أو اإلشارة إليها ، وال بد من أن جتد التطابق بني 

∴óΟÎγƒÎ�ã﴿ما قاله اهللا وما خلقه ، كما قال تعاىل  y™ $ uΖÏF≈tƒ#u ’ Îû É−$ sù Fψ$# þ’ Îûuρ öΝÍκÅ¦àÿΡ r& 4®L ym 

t¨t7 oKtƒ öΝßγs9 çµ̄Ρ r& ‘,ptø:$# 3 öΝs9 uρr& É#õ3tƒ y7În/t� Î/ … çµ̄Ρ r& 4’ n? tã Èe≅ ä. &óx« î‰‹ Íκy− ﴾ ]٤١/٥٣: فصلت[.   
ويسر جائزة ديب الدولية للقرآن الكرمي أن تسهم يف خدمة هذا القرآن العظيم ، وتقدم 
ة إىل املكتبة اإلسالمية سلسلة الدراسات القرآنية تعميماً للثقافة القرآنية ، وإن اللجن

املنظمة جلائزة ديب الدولية للقرآن الكرمي لتقدم شكرها إىل مؤلف الكتاب وإىل كل من 
سائلني املوىل عز وجل أن جيعل هذا العمل . ساهم يف إخراجه وطبعه ونشره وتوزيعه 

يف صحيفة صاحب السمو الشيخ حممد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة ، 
وصلى اهللا . اعي جائزة ديب الدولية للقرآن الكرمي رئيس جملس الوزراء ، حاكم ديب ور

  .على سيدنا حممد واحلمد هللا رب العاملني 
  اللجنة المنظمة                                                                    

  ائزة دبي الدولية للقرآن الكريملج
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  ملخص البحث

فبعد دراسة آالف   . كشفاً جديداً يف معجزة القرآن العظيم       يقدم هذا البحث العلمي     
الكلمات والنصوص القرآنية تبين يل وجود تناسق رقمي دقيق يف أعـداد الكلمـات            

  .واحلروف ، ويف ترتيب السور واآليات أيضاً 

ومن خالل الدراسة املنهجية متكَّنت وبفضل اهللا تعاىل من الربهان على وجود نظـام              
ويعتمد هذا النظام على الرقم سبعة . مجيع كلمات القرآن وآياته وسوره   رقمي يشمل   

الذي يعد الرقم األكثر متيزاً يف القرآن الكرمي ، ويف ذلك دليل على أن الـذي خلـق             
  .السموات السبع هو الذي أنزل القرآن ، وهو الذي حفظه من التبديل أو التحريف 

يف القـرآن   ط علمية وشرعية لإلعجاز الرقمـي       يعترب هذا البحث حماولة لوضع ضواب     
، وحماولة أيضاً لوضع منهج علمي سليم يف دراسة النظام الرقمـي حلـروف              الكرمي  

  .القرآن وكلماته وآياته وسوره 

يقدم هذا البحث الكثري من احلقائق الرقمية املبهرة ، واليت تشمل أول آية من القـرآن    
التناسق الرقمي السباعي يف سورة كاملة من       وأول سورة من القرآن ، وتشمل كذلك        

كما متت دراسة اإلعجاز الرقمي يف آية مـن آيـات   . القرآن وهي سورة اإلخالص     
القرآن ، مث يف مقطع من آية ، مث قمنا بدراسة اإلعجاز الرقمي املذهل يف كلمة واحدة       

  ! من كلمات القرآن 

        احلروف املقطعة يف القرآن الكرمي       كما أن هذا البحث يقدم تفسرياً علمياً جديداً لسر 
وعالقتها بالرقم سبعة ، وهذا يثبت أن البشر عاجزون عن اإلتيان مبثل هذا القـرآن ،          
ولذلك ميكن اعتبار هذا البحث مبثابة برهان رياضي قوي على أن اهللا عز وجلَّ قـد                

  . رتب كتابه بطريقة ال ميكن ألحد أن يأيت مبثلها 
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  ةــممقد 

 ال  آية من آيات كتابه أسراراً ال تحصى وعجائـب  الذي أودع يف كلّ   احلمد هللا 
          د وعلى آلـه    تـنقضي ومعجزاٍت ال تنفد ، وصلى اهللا على سيدنا وموالنا حمم

،  اللهم علّمنا ما ينفعنا وانفعنا مبا علمتنا إنك أنت العليم احلكيم              .وصحبه وسلّم 
  .شع ، ومن دعوة ال يستجاب هلا ينفع ، ومن قلٍب ال خي ونعوذ بك من علم ال

كتاب محكَم ، فكلّ آية مـن آياتـه   إن الذي يتدبر كتاب اهللا تعاىل يالحظ أنه  
 معانيها وقوة أسلوا ، باإلضافة إىل ذلـك هنالـك           بالغة كلماا و  دقةتتميز ب 

   . الكلمات واحلروف أعدادإحكام مذهل يف 

ي واضح بـين  ِباإلعجاز الغيون العقالء ، فاإلعجاز البياين للقرآن ال ينكره أحد م 
يف كتاب اهللا تعاىل ، ومثله اإلعجاز التشريعي ، أما اإلعجاز العلمي فقد بـات               

وإن الـذي  . أمراً ال خيفى على أحد ، وخباصة أننا نعيش يف عصر التقدم العلمي          
ديداً حول يتابع إعجاز القرآن من الناحية العلمية والكونية يرى يف كل يوم حبثاً ج       

 ث عنها القرآن منذ قرون طويلة ، ومل تكشف عنها األحباث العلميـة         حقائق حتد
  .إال مؤخراً 

إعجاز القرآن ال يقتـصر علـى       أن  سوف نرى    ا البحث العلمي  ومن خالل هذ  
اإلعجاز البياين والعلمي والتشريعي والغييب ، إمنا هنالك إعجاز رياضي يقوم على            

آيات القرآن وسوره وكلماته وحروفـه بنظـام   م اهللا تعاىل   فقد نظَّ . لغة األرقام   
 مـن رب    منـزل يقوم على الرقم سبعة ، كدليل على أن هـذا القـرآن             حمكم  

الستبارك وتعاىل بع موات الس.   
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  والكونية والطبيـة   جيب أن نؤكّد وبقوة أن معجزات القرآن  البالغية والعلمية         و
زالت مستمرة ومتجددة     ذلك من وجوه اإلعجاز ، ال      وغري  ، والتشريعية والغيبية 

الذي نراه اليوم إال قطرة     الرقمي   نظاموما ال . إىل أن يرث اهللا األرض ومن عليها        
 إنه حبر القرآن العظيم الذي قـال    -من حبٍر زاخٍر باملعجزات والعجائب واألسرار     

TP) ائبهوال تنقضي عج (  :صلوات اهللا عليه وسالمهالرسول الكرمي عنه 

١
PT .   

 ه وآيات هوكلماتالقرآن  هو العالقات الرقمية بني حروف      للقرآن   الرقمي   اإلعجاز
 لتكون برهاناً ماديا ملموساً ألولئك املاديني       أودعها اهللا يف كتابه    ، واليت    هوسور

 سوف نعيش رحلة ممتعـة يف       ا البحث ويف هذ . على أن القرآن كتاب اهللا تعاىل       
لماته ، ونكتشف أن القرآن أكرب وأعظم مما نتصور ،          رحاب حروف القرآن وك   

  .كيف ال وهو كتاب رب العاملني تبارك وتعاىل 

سوف يكون منهجنا يف البحث منهجاً ثابتاً وعلمياً من أول صفحة وحىت آخـر              
 إن شاء اهللا تعاىل ، وسوف نرى أن أعداد حـروف القـرآن محكمـة                صفحة

الغزيرة اليت سـنراها مل     السباعية  قات  وتنضبط حبساب رقمي دقيق ، وأن التناس      
  .تأت عن طريق املصادفة ، بل هي بتقدير من اهللا تبارك وتعاىل 

،  الـرقم سـبعة      مـع  العالقات والتناسقات العددية     نكتشف الكثري من  سوف  
 منـزل  ، وهو أن هذا القرآن       ة كبري داللةأن التناسق مع الرقم سبعة له       لنستيقن ب 

  الس من رب وأن اهللا تعاىل قد حفظ كتابـه مـن          وتعاىل  بع سبحانه   موات الس ،

                                                
TP

1
PT            آن عن رسـول    فضائل القر : جزء من حديث رواه احلارث األعور وأخرجه الترمذي يف كتاب

  .١٩٩٥اهللا صلى اهللا عليه وسلم ، اجلزء الثامن ، دار الفكر ، بريوت 
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أو ، ميكن ألحد أن يأيت مبثل هذا القرآن ، مبثل ألفاظه ومعانيه       التحريف ، وأنه ال   
  .مبثل أعداد كلماته وحروفه 

فاملعجزة الرقمية اليت     .ومن إعجاز القرآن أن معجزته ال تظهر إال بتوقيت حمدد         
ـ      تظهر اليوم مناسبة لعصر       اديالتكنولوجيا الرقمية الذي نعيـشه يف القـرن احل

    . ومن هنا تنبع عظمة القرآن يف خماطبته لكل قوم بلغة عصرهم .والعشرين

 إال أن    ،  لتم كشفها منذ زمـن بعيـد       سهولةولو كانت املعجزة الرقمية ذه ال     
ن  كتابه حىت يأيت الزم    من تعاىل اقتضت إخفاء هذا اجلانب اإلعجازي        اهللاحكمة  
  ،  عز وجل  اهللاليكون للمعجزة أثرها يف هداية البشر إىل طريق         وذلك    ، املناسب

   . إىل عبادهاهللاولتكون برهاناً مادياً على صدق رسالة 

يـستطيع املـؤمن أن     ، و اجلديدة أن أسرارها كثرية     الرقمية  ومن ميزات املعجزة    
ظـات مـع     وليعيش أمجل حل    ، يبحر يف أعماقها لريى عجائب القرآن وأسراره      

إىل  فما أحلى اإلميان عندما ميتزج بالعلم ليكون طريقـاً للوصـول              ، كتاب ربه 
  .اهللا تعاىل والقرب منه رضوان 

 كشفاً إعجازياً جديداً يف كتاب اهللا تبارك وتعـاىل ، أال وهـو     ميثل هذا البحث  
وسوف نتناول ومـن    . النظام السباعي حلروف القرآن وكلماته وآياته وسوره        

األسئلة واالنتقادات اليت تواجههـا     أهم  البحث و هذا  قصة  بحث األول   خالل امل 
  .  عنها بكل وضوح وصراحة وجنيبأحباث اإلعجاز الرقمي اليوم ، 

 ما هلذا العلم الناشئ من حق علينا ، وكذلك األشياء اليت ينبغي     وسوف نبين أيضاً  
أن قد أكّـدنا    و. بوالً  االلتزام ا من ِقبل من يبحث يف هذا العلم ليكون حبثه مق           
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معظم األخطاء اليت يقع فيها بعض الباحثني يف اإلعجاز الرقمي إمنا سببها عـدم              
  .االلتزام مبنهج علمي واضح يف حبثه 

 منهج العمل واألساس الرياضي الذي استندنا إليـه   املبحثكذلك حددنا يف هذا     
أن أي حبـث يف اإلعجـاز       ونذكِّر دائماً ب  . يف استنباط املعجزة القرآنية اجلديدة      

الرقمي جيب أن يقوم على أساس شرعي وعلمي ، وأن غياب الضوابط العلميـة              
  .عن الباحث يعرضه لكثري من اهلفوات واألخطاء 

 الرقم سبعة    دالالت بعضعرض  ل فقد خصصناه  من هذا الكتاب     املبحث الثاين  أما
عـض  مث قـدمنا ب    .يف القرآن والكون وأحاديث املصطفى عليه الصالة والسالم         

  . يف كتاب اهللا تعاىل مضاعفاتهلرقم سبعة ولاحلقائق الرقمية املذهلة 

مـع  ، وسوف يرى القارئ الكرمي هلذا البحث أننا ركزنا دراستنا يف الرقم سبعة           
إمنا هنالك أرقام أخرى    التأكيد على أن إعجاز القرآن ال يقتصر على هذا الرقم ،            

  .ستقبل إن شاء اهللا تعاىل يف املسنفرد هلا أحباثاً خاصة 

خيتارون مـن    الباحثني   بعضهنالك انتقاد مهم ألحباث اإلعجاز الرقمي وهو أن         
وهنا تلعب املصادفة دوراً كبرياً يف      يناسب حسابام ،    ما  آيات القرآن وكلماته    

  .نتائج هذه األحباث ألا انتقائية وليست شاملة 

رحلتنـا  ا مبا بدأ اهللا به كتابه ، بدأنا         ولكي نبعد أي احتمال للمصادفة فقد بدأن      
!» Οó¡Î0ِ﴿ عـاىل وهـي   بأول آية من كتاب اهللا ت     يف املبحث الثالث    اإلعجازية   $# 

Ç≈ yϑ ôm §�9 $# ÉΟŠÏm §�9 ومن خالل هذه اآلية العظيمـة سـيعيش        .  ]١/١ : الفاحتة[﴾  #$
  . وتناسقاا السباعية الغزيرة ها عجائبمعرحلة ممتعة القارئ 
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نا عدداً من التناسقات القائمة على الرقم سبعة مبا ينفي أي احتمال            فقد استخرج 
للمصادفة يف هذه النتائج ، وأثبتنا بلغة األرقام وجود معجزة رقمية يف هذه اآلية              

  .الكرمية ، وأن البشر عاجزون عن اإلتيان مبثلها 

 ن سورة مأولفقد درسنا يف املبحث الرابع ي نبقى بعيدين عن أية مصادفة ولك
وسوف نرى عدداً كبرياً من التناسقات السباعية . القرآن وهي سورة الفاحتة 

 فهو القائل ، »السبع املثاين«تتجلى يف هذه السورة العظيمة واليت مساها اهللا تعاىل 
ô‰s)s9﴿ :يف خطابه للحبيب األعظم عليه الصالة والسالم  uρ y7≈ oΨ÷�s?#u $ Yè ö7 y™ zÏiΒ 

’ ÎΤ$ sVyϑ ø9 $# tβ#uö� à)ø9 $#uρ tΛÏàyè ø9    .]١٥/٨٧: جر احل[﴾  ∪∠∇∩ #$

لقد ربط اهللا تعاىل هذه السورة بالرقم سبعة من خالل امسها ، وليس غريباً أن 
وهذا تأيت مجيع األعداد املستخرجة من هذه السورة متناسبة مع الرقم سبعة ، 

زة وأثرها يثبت أن املعجزة السباعية هلا إشارات قرآنية ، وهذا يزيد من قوة املعج
  .على غري املسلمني 

ولكي ال يظن أحد أن التناسق واإلعجاز يقتصر على أول سورة يف القرآن ، فقد 
إا سورة جلأنا من خالل املبحث اخلامس إىل سورة تعدل ثُلُث القرآن ، 

فقد أثبتنا بلغة األرقام أن اهللا تعاىل قد نظّم حروف هذه السورة . اإلخالص 
   .ال ميكن اإلتيان مبثله اعي حمكم وكلماا بنظام سب

هذه السورة ال تتجاوز السطر الواحد بعدد كلماا ، إال أا أن وعلى الرغم من 
وسوف نرى تناسقات سباعية غزيرة تتجلى يف تزخر بالعجائب واألسرار ، 

، وهذا ليس غريباً حروف هذه السورة وعالقتها حبروف أمساء اهللا احلسىن ، 
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حدث عن صفات اهللا ووحدانيته ، ولذلك فقد ارتبط النظام فهذه السورة تت
  .الرقمي فيها حبروف أمساء اهللا تعاىل 

هل تشمل التناسقات السباعية مجيع سور القرآن ومجيع آياته ؟ ونقول : والسؤال 
هو وهذا ،  ففي كل آية من آيات القرآن معجزة تستحق التفكر والتدبر ،نعم 

  .ا الكتاب من هذ سادس املبحث الموضوع

وقمنا بدراسة النظام الرقمي حلروفها وكلماا وارتباط فقد اخترنا آيات حمددة 
$!u﴿:  يقول تعاىل . مع بعض آيات القرآن الكرمي اتهذه اآلي uΚ¡¡9 $#uρ $ yγ≈ oΨø‹ t⊥ t/ 

7‰&‹ ÷ƒr'Î/ $̄Ρ Î) uρ tβθãè Å™θßϑ s9﴾ ] يف هذه اآلية معجزة علمية ، فقد  .]٥١/٤٧: الذاريات 
≈yγ$﴿   يف كلمةلقرآن أن الكون هو بناء حمكمقرر ا oΨø‹ t⊥ t/﴾   وأنه يتوسع ،

tβθãè﴿  يف كلمةباستمرار Å™θßϑ s9﴾ ن مل يتم اكتشافهما إال بعد ان احلقيقتا، وهات
 يدل على السبق العلمي لكتاب اهللا يف علم هذانزول القرآن بأربعة عشر قرناً ، و

  .الفلك 

يضاً ، في هذه اآلية معجزة رقمية ألفلك ، فولكن املعجزة ال تقتصر على علم ا
وهي ما مت حبثه مفصالً باالعتماد على لغة األرقام ، وقد جاءت مجيع التناسقات 

  .الرقمية متناسبة مع الرقم سبعة 

$﴿: سوف خنتار آية أخرى من كتاب اهللا تعاىل وهي قوله  ¯ΡÎ) ßøtwΥ $ uΖø9 ¨“ tΡ t� ø.Ïe%!$# 
$ ¯Ρ Î)uρ … çµs9 tβθÝàÏÿ≈ ptm: ∩∪﴾ ] وهذه اآلية هلا دالالت عظيمة ، فهي  .]١٥/٩: احلجر 

   .ترد على كل من يعتقد بأن القرآن حمرف أو أنه كالم بشر 
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$﴿فقد أكّد اهللا تعاىل أنه هو من أنزل القرآن ولذلك  ¯Ρ Î) ßøtwΥ $ uΖø9 ¨“ tΡ t� ø.Ïe%!$# ﴾ ، 
$ ﴿د أيضاً أن القرآن مل يحرف وأكّ ¯Ρ Î) uρ …çµs9 tβθÝàÏÿ≈ ptm: ﴾ .  ومن رمحة اهللا تعاىل

هذه بنا أنه أودع يف هذه اآلية معجزة رقمية تشهد على صدق كالمه سبحانه ، 
  .املعجزة هي برهان ميكن لنا أن نقيم به احلجة على املشككني بكتاب اهللا تعاىل 

وهذا وميكن القول بأن اإلعجاز الرقمي موجود يف كل آية من آيات القرآن ، 
و مبثابة توقيع من اهللا تبارك وتعاىل على أنه ال ميكن ألحد أن يأيت مبثل اإلعجاز ه

هل ميكن للبشر أن يأتوا مبثل مقطع من آية من :  ولكن السؤال .آية من القرآن 
  القرآن ؟

ونقول بكل ثقة إن اهللا تعاىل قد رتب كل حرف من حروف كتابه بطريقة ال 
هذه احلقيقة بلغة األرقام فقد قمنا بدراسة ولكي نثبت ميكن لبشر أن يأيت مبثلها ، 

!» ôtΒuρ ä−y‰ô¹r& zÏΒ﴿: مقطع من آية يقول فيه تعاىل مؤكداً صدق قوله  $# WξŠÏ%﴾ 
امللحد ينكر القرآن  وسبب اختيارنا هلذا النص الكرمي هو أن  ،]٤/١٢٢ : النساء[

كالم وجد ويظن بأنه خرافات وأساطري ، ولذلك فقد أكّد اهللا تعاىل أنه ال ي
  . تبارك وتعاىل أصدق من كالمه

الرائعة تناسقات سباعية مبهرة تتعلق لقد أودع اهللا عز وجلّ يف هذه الكلمات 
هو قائل هذه  جلّ جالله أن اهللا ، وهذا دليل مادي على ﴾﴿اهللاحبروف اسم 

ولكن  ،ودليل على استحالة اإلتيان مبثل مقطع من آية من القرآن  ،الكلمات 
  هل ميكن للبشر أن يأتوا مبثل كلمة من القرآن ؟: السؤال 

سوف نربهن استحالة اإلتيان مبثل كلمة من كلمات كتاب اهللا سبحانه وتعاىل ، 
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‡y ﴿وذلك من خالل مثال رائع حول أسرار ترتيب كلمة  ÏÿçΡ ﴾،  تواليت تكرر 
مد  يعتبنظام مذهليف سور القرآن الكرمي جاء ترتيبها و، يف القرآن سبع مرات 

وقد أثبتنا بلغة األرقام أن البشر عاجزون عن اإلتيان مبثل . على الرقم سبعة 
 ، وقد اكتفينا مبثال واحد مع تأكيدنا بأن مجيع كلمات ترتيب هذه الكلمة

  .القرآن تتميز بإعجاز مذهل 

وهل ميكن للرقم واآلن ماذا عن احلروف املقطعة يف أوائل بعض سور القرآن ؟ 
ا تفسرياً علمياً لبعض أسرار وجود هذه احلروف يف مقدمات سبعة أن يقدم لن

   .بعسور القرآن ؟ هذا هو موضوع املبحث السا

ولكي نبقى بعيدين عن أي احتمال للمصادفة يف النتائج فقد أخذنا أول حروف 
حيث نكتشف وجود نظام سباعي مذهل يف ،  ﴾ Ο!9#$﴿عة يف القرآن وهي مقطَّ

 وقد أثبتنا من خالل . القرآن العظيم كلمات يف وتوزعهاترتيب هذه احلروف 
  .الثالثة هذا املبحث استحالة اإلتيان مبثل هذه احلروف 

ولو أن البحث يتسع لسردنا مئات إن هذا النظام ينطبق على بقية احلروف أيضاً ، 
اهلدف من احلقائق الرقمية حول احلروف املقطعة وعالقتها بالرقم سبعة ، ولكن 

وأنه كتاب محكم ، إدراك عظمة القرآن هو س كثرة األرقام ، إمنا هذا البحث لي
  .بكل ما فيه 

إن النظام الرقمي املذهل للحروف املقطعة هو برهان مادي ورياضـي علـى أن              
القرآن كتاب معجزات وليس كتاب أساطري كما يدعي بعض امللحدين عنـدما            

   .يقولون إن القرآن حيوي حروفاً ال معىن هلا 
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أنه سيأيت عصر تتطور فيـه علـوم   ن اهللا تعاىل بعلمه املسبق يعلم   القول بأ ميكن  و
 يف مقطَّعـة الرياضيات ، ويكثر فيه امللحدون ، لذلك فقد أودع يف كتابه حروفاً      

وأخفى إعجازها حىت جاء عصر الرقميات الذي نعيشه اليـوم ،           ،  أوائل السور   
  .ليكون التحدي ذه احلروف أبلغ وأقوى 

 املعجزة تأيت بالشكل الذي برع فيـه املـشككون ، لتعجـزهم يف              وهذا شأن 
 اختصاصهم ، وتبني هلم أن القرآن هو كالم اهللا احلق.  

 هـي حبثنـا    عليها بنيناو منها انطلقنا اليتالرقمية   املعطياتجتدر اإلشارة إىل أن     
 عجزةامل هذه منه نااستخرج الذي املرجعف . أحد يعارضها ال يقينية ثابتة معطيات

 يـسمى  مـا  أو  ، العثمـاين  رسمالوحفص عن عاصم     برواية الكرمي القرآن هو
    .»ماماإل صحفامل« أو املنورة املدينة مبصحف

أما طريقة معاجلة هذه املعطيات فهي طريقة علمية تسمى طريقة صف األرقـام ،   
حيث نقوم بصف األرقام القرآنية حسب      . أو املصفوفات ، أو السالسل العشرية       

نقرأ العدد الناتج كما هو لنجده من مضاعفات        مث  سلسلها يف كتاب اهللا تعاىل ،       ت
للـسادة  الذي نقدمـه  وهذه هي فكرة االكتشاف القرآين اجلديد !! الرقم سبعة  

  .يف هذا البحث العلماء واإلخوة القراء 

 ملو  ، القرآن خارج من أي رقم  قحمن مل أننا البحث هلذا القارئ يلمس وسوف
عندنا من شيٍءب أتن ومل ، تويالأالت من حتتمله ال ماية  القرآن النصوص لحنم ، 
  . القرآن الكرمي يف موجودة رقمية عالقات اكتشاف هوما فعلناه  كل بل

سوف نستنتج يف اية البحـث أن التناسـقات         الثابتة  وعلى ضوء هذه األسس     
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ق طاقـة البـشر ،     يف القرآن ال ميكن أن تكون من عند بشر ، ألا فو           السباعية  
موات السبع سـبحانه    هي دليل رياضي على أن الذي أنزل القرآن هو رب الس          و

  .وتعاىل 

نسأل املوىل تبارك وتعاىل أن يتقبل منا هذا العمل وجيعله خالصاً نبتغي به             وأخرياً  
 هذا العمـل    جيعل يف رضوانه عز وجلَّ ، وأن ينفع به كل من يطّلع عليه ، وأن              

 من يشك بكتاب اهللا ، ومزيداً من اإلميان لكل من حيب كتاب اهللا عز       هداية لكلّ 
  .وجلَّ 

$ uΖ−/u‘ ö≅ ¬7s)s? !$̈ΨÏΒ ( y7̈Ρ Î) |MΡ r& ßìŠÏϑ ¡¡9 $# ÞΟŠÎ=yè ø9 $# 
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  أسس وضوابط البحث

  

  

اليت أُثريت  نتقادات   التساؤالت واال  بعض طرحبقصة هذا االكتشاف اجلديد ، مث ن      لنبدأ  
 ، وجنيب عنها بكل صـراحة        يف القرآن الكرمي   اإلعجاز الرقمي موضوع  حول  مؤخراً  

  .ووضوح 

للمؤمن ولغـري  اإلعجاز الرقمي علم قدمها  يما هي الفوائد اليت     : هذه التساؤالت   من  و
يب الذي ال يعلمه إال اهللا      وعلم الغ القرآنية  األرقام  لغة   وهل هنالك عالقة بني      ؟املؤمن  
وهل يقوم هذا ،  وماذا عن حساب اجلُمل ؟ احنرافاتهو وما هي قصة رشاد خليفة       ؟تعاىل  

 وغري  ؟  وماذا عن قراءات القرآن وهل فيها إعجاز رقمي        ؟احلساب على أساس علمي     
  .ذلك من األسئلة 

ـ  نا اعتمد ، واليت  العلمية والشرعية  الضوابط   ورد عدداً من  نسوف    يف اسـتنباط   اعليه
نضع األسس والقواعد ومرتكزات هذا  مث .احلقائق الرقمية الثابتة يف كتاب اهللا عز وجلَّ 

 وخنتم هذا املبحث    ،تزمنا مبنهج علمي ثابت طيلة فقرات البحث        لالبحث ، ونبني أننا ا    
  .مبثال رائع من سورة الكهف 
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  قصة هذا البحث

أن ألتقي مع أحد امللحدين الذين تأثروا بالغرب وأفكاره املادية قد شاء اهللا تعاىل ل
وقد دارت بيين وبينه عدة   .وأصبح كل شيء عندهم باحلسابات واألرقام

  .وأنه كتاب اهللا تعاىل  القرآن الكرمي ، إعجازمناقشات حول 

نت لقد أطلعته على بعض اآليات القرآنية واليت تأثرت ببالغتها ومعانيها عندما ك
مثل أو يف كتبهم  هل ميكن أن جند يف كالم البشر  : وكنت أقول له .أحفظها

    ؟البيانهذا هذه البالغة و

نعم ففي أبيات الشعر العريب القدمي ما هو أكثر «  :وكان جوابه على الفور
 ولكن هذه هي عقيدم وهذا هو  من هذا القول ، وأستغفر اهللا العظيم!» بالغة

منهجهم يف الرد.    

 انظر إىل روايات  : أردف قائالً ،ولكي يغلق علي باب النقاش يف اللغة والبالغة
جتد ما هو ، وسوف أقوال حكماء اهلند وأتباع بوذا تأمل األدب اإلنكليزي و

  !!!من القرآن أكثر بالغة 

  معجزات القرآن

م بعد  مثل تنبؤ القرآن بانتصار الرو ،وبعد مناقشات كثرية حول معجزات للقرآن
 ومثل حديث القرآن عن األمواج  ،هزميتهم يف أوائل القرن السابع امليالدي

 وحديث  ،الربزخ بني البحرينحديث القرآن عن و، العميقة يف البحر اللُّجي 
 وغري ذلك من  ، ومراحل تطور اجلنني ،القرآن عن أوتاد للجبال داخل األرض
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إنين   " : وجدته يرد بعبارة يكررها، وجوه اإلعجاز التارخيي والعلمي والتشريعي
  . " .... لست عاملاً بالبحار وال اجلبال وال الطب

  وبدأت ،عدما سد أي جمال للحوار      ومل أجد أمامي إال لغة األرقام ألناقشه فيها ب        
 الـرقم   إعجاز اليت قرأا يف كتب اإلعجاز العددي يف         التناسقاتأذكر له بعض    

 كانت لغة البالغة مل تقنع هذا امللحد ، والذي كـان       إذا: وكنت أتساءل    . ١٩
دائم التهرب من احلقائق البالغية والعلمية اليت ذكرها القرآن ، فهـل ميكـن أن               

   ؟ه بصدق القرآنيكون للغة األرقام أثر يف إقناع

  »١٩«أول آية والرقم 

!» Οó¡Î0﴿  : على أول آية منـه وهـي    املصحففتحت  لقد   $# Ç≈ yϑ ôm §�9 $# ÉΟŠÏm §�9 $#﴾ 
إذا قمت بعد حروف ، ف هنالك تناسق رقمي مبهر: وقلت له   ،   ]١/١: الفاحتـة   [

 وإذا حبثت عن عدد      ،  حرفاً تسعة عشر فستجد  كما رمست يف القرآن     هذه اآلية   
جتد أن هذه اآلية الكرمية قـد تكـررت   وف فسيف القرآن  مرات ذكر هذه اآلية     

  : ١٩عفات الرقم من مضاهو عدد  ١١٤، والعدد  مرة ١١٤

٦ × ١٩ = ١١٤  

 ١٩ هذا التناسق مع الرقم ميكن أن يكونهل : والسؤال الذي وجهته له 
   ؟ أم أن هنالك من أحكم هذه األرقام ؟باملصادفة

 فهو مل يستطع اهلروب من لغة  ،لقد وجدته يقف ويتأمل ويرتبك هلذه املفاجأة
 وبعد تفكري  .» مصادفةا جمردإ«  : بل مل جيد أمامه إال أن قال يل .الرقم القوية
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إذا أثبت يل أن القرآن كلَّه منظّم بنظام رقمي كهذا فإنين سأقتنع  «  :طويل قال
   .» بأنه كتاب اهللا

  رحلة البحث عن المعجزة

  ، يف كتب اإلعجاز الرقمي عن حقائق رقمية مذهلةوهذا ما دفعين للبحث
 وغريه من ١٩ددية قائمة على الرقم ولكنين مل أعثر إال على بدايات لتناسقات ع

حىت نقنعهم غريه ل وهذه التناسقات مل تكن كافية هلذا امللحد أو  .األرقام األولية
   .بوجود نظام رقمي حمكم يشمل حروف القرآن وكلماته وآياته وسوره

 إذن ال بد أن جند فيه  ؟أليس اهللا تعاىل هو من أنزل القرآن :وبدأت أقول 
 . أو احلروف  وليس يف بعض الكلماتمجيع كلماته وحروفهظام يف التناسق والن

فال بد أن يكون من ،  هذا التناسق الرقمي أحكمومبا أن اهللا تعاىل هو الذي 
   . يف كتابه شيئاً عبثاًينزل ال ألن احلق جلَّ جالله  ،ورائه هدف كبري

Ÿξsù﴿  :وتذكرت قول احلق عز وجلّ r& tβρã�−/y‰tF tƒ tβ#uö� à)ø9 $# 4 öθs9 uρ tβ% x. ôÏΒ Ï‰ΖÏã Î�ö�xî 
«! $# (#ρß‰ỳ uθs9 ÏµŠÏù $ Zÿ≈ n=ÏF ÷z$# #Z��ÏW Ÿ2﴾ ] أن هذه اآلية  .]٤/٨٢: النساء وأدركت 

 ومتييزه عن  ،تتضمن دعوة لتأمل التناسق والنظام يف كالم اهللا تبارك وتعاىل
   .العشوائية واالختالف والتناقض املوجود يف كالم البشر

 على ملموساً اًبرهان استخرت اهللا تعاىل يف البحث عن معجزة تكونولذلك فقد 
وأودع فيه معجزة ختاطب امللحدين بلغتهم وتقيم هو من أنزل القرآن ، أن اهللا 

 وقد يسر اهللا يل أسباب البحث .عليهم احلُجة وتقنعهم بصدق رسالة اإلسالم 
  .عشر سنوات أكثر من صل استمر والدراسة ، وهذا الكتاب هو مثرة جهد متوا



 ٢٤

  أسئلة وانتقادات

هنالك العديد من األسئلة واليت ال بد من اإلجابة عنها قبل البـدء باسـتعراض               
  .الكشف اإلعجازي اجلديد يف كتاب اهللا تعاىل 

  ما هي الفائدة من دراسة اإلعجاز الرقمي

دمها دراسـة لغـة     ما هي الفائدة اليت تق    : هنالك سؤال يردده بعض القراء وهو       
  األرقام يف القرآن الكرمي ؟ وهل يثاب املؤمن على هذه الدراسة ؟ 

  :ميكن تلخيص أهم الفوائد اليت ملستها خالل دراسيت هلذا العلم مبا يلي 

Ÿξsù﴿:  نستجيب لنداء اهللا تعاىل عندما يقـول         رقمي يف دراستنا لإلعجاز ال    -١ r& 
tβρã� −/y‰tF tƒ tβ#uö� à)ø9 $# 4 öθs9 uρ tβ% x. ôÏΒ Ï‰ΖÏã Î�ö�xî «! $# (#ρß‰ỳ uθs9 ÏµŠÏù $ Zÿ≈ n=ÏF ÷z$# #Z��ÏW Ÿ2﴾ 

 ، ففي هذه اآلية دعوة لتأمل التناسق والنظام يف كالم اهللا تبارك             ]٤/٨٢ : النساء[
وتعاىل ، ودعوة أيضاً إىل التمييز بينه وبني االضطراب والعشوائية واالخـتالف            

  . املوجود يف كالم البشر 

 البالغي أو العلمـي أو      عجازتدبر اإل ال يقتصر على    الكرمي  بر القرآن   تد إن   -٢
 . الرياضـيات التشريعي ، إمنا هنالك علم مهم موجود يف القرآن وهـو علـم              

فالتناسق الرقمي الذي نراه يف القرآن ال ميكن أن يوجد يف أي كتاب بـشري ،                
  .عجيب ولو كان هذا القرآن كالم بشر ملا رأينا فيه هذا النظام ال

، وهذا األسلوب    للدعوة إىل اهللا تعاىل    أسلوب جديد    و ه  إن اإلعجاز الرقمي   -٣



 ٢٥

فامللحد ال يفقه لغة البالغـة   . ـ عصر احلسابات واألرقام  عصرنا هذالناسب م
 ، وعندما خناطب امللحدين وخباصة العلماء منهم بلغة     وال يقتنع إال باألشياء املادية    
  .ي فإم سيصغون إلينا الرياضيات ولغة البحث العلم

وقد يكون هذا األسلوب اجلديد يف الدعوة إىل اهللا تعاىل وسيلة جديدة إلقناع كل 
 كذلك فإن هذا النظام الرقمي هو وسيلة من يف قلبه شك بصدق رسالة اإلسالم ،

  .، وإلظهار عظمة هذا الدين فعالة إلقامة احلُجة على من ينكر كالم اهللا تعاىل 

 أن وعنـدما نعلـم  املعجزة الرقمية ذات فائدة عظيمة ، إن  سبة للمؤمن ف   بالن -٤
تبارك زيد املؤمن إمياناً باهللا يأن تأمل معجزات القرآن نعلم اإلميان يزداد وينقص ، و

تعاىل ، عندها ندرك أن رؤية التناسق الرقمي حلروف القرآن وكلماته وآياتـه             و
رآن قد وصلنا كما أنزلـه اهللا تعـاىل دون   أكثر يقيناً بأن الق   وسوره جتعل املؤمن    

  .زيادة أو نقصان 

ورمبا نتذكر كيف ازداد إميان املؤمنني وتسليمهم هللا عز وجلَّ عندما رأوا معجزة             
ونتذكر قول احلـق تبـارك      .  خذل اهللا الكافرين ونصر املؤمنني       حيثاألحزاب  

$﴿: وتعاىل عن هذا املوقـف       £ϑ s9 uρ #uu‘ tβθãΖÏΒ÷σßϑ ø9 $# z>#t“ ôm F{ $# (#θä9$ s% #x‹≈ yδ $ tΒ $ tΡ y‰tã uρ 
ª! $# … ã&è!θß™ u‘ uρ s−y‰|¹uρ ª! $# … 4ã&è!θß™ u‘ uρ $ tΒuρ öΝèδ yŠ#y— HωÎ) $ YΖ≈ yϑƒÎ) $ VϑŠ Î=ó¡n@uρ ∩⊄⊄∪ ﴾ 

   . ]٣٣/٢٢: األحزاب [

$﴿: ونستطيع أن نستنتج من قولـه تعـاىل          tΒuρ öΝèδ yŠ#y— HωÎ) $ YΖ≈ yϑƒÎ) $ VϑŠ Î=ó¡n@uρ ﴾  أن 
 يرى معجزة إهلية مبهرة فإن ذلك سيكون سبباً يف مزيد من اإلميان             املؤمن عندما 

،  اإلعجاز الرقمي هو جانب من جوانب املعجزة القرآنيـة  ومزيد من التسليم ، و    



 ٢٦

 بأن  يزداد إمياناًً عسى أن    يطّلع عليها واليت ينبغي على كل مؤمن يف هذا العصر أن          
 القرآن حق .  

إلعجاز الرقمي وإقحـام حـسابات وأرقـام ال    إن املناهج امللتوية لدراسة ا   -٥
يرضاها اهللا تعاىل وال يبتغى ا وجهه الكرمي ، فإن هذا ال فائـدة منـه ويعـود        

  .بالضرر على املسلمني ، ويضع حجةً بيد املشكّكني ليطعنوا باإلسالم واملسلمني 

ريد وجه اهللا   أما الذي ينفق وقته يف تدبر آيات اهللا تعاىل من الناحية الرقمية وهو ي             
سبحانه وتعاىل وال يبتغي أي مصلحة دنيوية ، فهذا عمل يثاب صاحبه عليـه ،               
وخباصة عندما يكون هدف هذا اإلنسان هو إقناع غري املسلمني بصدق الرسـالة      

  .اخلامتة ، نسأل اهللا تعاىل أن نكون من هذا النوع 

   رشاد خليفةما هي أخطاء

 . ١٩د خليفة بعرض نظريته املتعلقـة بـالرقم         منذ ثالثني عاماً قام الدكتور رشا     
ولكن اتضح فيما بعد زيف ادعائه      . واعترب أن القرآن كلَّه منظَّم على هذا الرقم         

معجزة القـرآن   « نتائجه ، وتبين أن معظم األرقام اليت لفَّقها يف كتابه            عدم دقة و
  . بعيدة عن الصواب »الكرمي

تتكـرر  وكلماته  لخصها أن حروف القرآن     لقد بىن هذا الرجل حبثه على فكرة م       
وقدم يف بداية حبثه مثاالً اعتربه أساس        . ١٩لتشكل أعداداً من مضاعفات الرقم      

  :وملخص هذا املثال هو . هذا البحث 

!» Οó¡Î0﴿ :  الكـرمي  تتكرر كل كلمة من كلمات أول آية يف القرآن         $# Ç≈ yϑ ôm §�9 $# 



 ٢٧

ÉΟŠÏm §�9 فـأول  .  دائماً ١٩العدد من مضاعفات الرقم  عدداً من املرات ، وهذا   ﴾#$
 تكررت يف القرآن كله ﴿اسم﴾ وأصلها ﴾Οó¡Î0﴿: كلمة يف هذه اآلية هي كلمة       

  .  مرة ١٩

 مرة  ٢٦٩٨ تعاىل فقد وردت يف القرآن كله    ﴿اهللا﴾أما الكلمة الثانية وهي كلمة      
  . »  ١٤٢×١٩ «  ، فهو يساوي١٩وهذا العدد من مضاعفات العدد 

≈﴿ الثالثة يف اآلية هي كلمة       الكلمة yϑ ôm §�9  مرة ،   ٥٧ وقد تكررت يف القرآن      ﴾#$
  . »  ٣×١٩ « فهو يساوي،  ١٩وهذا العدد من مضاعفات العدد 

ΟŠÏm﴿إن آخر كلمة يف البسملة هي كلمـة         : وخيتم رشاد مثاله هذا بقوله       §�9 $#﴾ 
فهو ،   ١٩ مرة ، وهذا العدد من مضاعفات الرقم         ١١٤وقد تكررت يف القرآن     

TP» ٦ × ١٩ « يساوي

١
PT.   

فعندما  .ت أن هذا الكالم غري صحيح يف معظمه       بعد البحث واإلحصاء الدقيق ثب    
 جنـد أـا وردت علـى    ﴾Οó¡Î0﴿تعاىل عن كلمة تبارك ونبحث يف كتاب اهللا   

وجمموع مرات تكرار    ﴾سماال﴿و   ﴾﴿باسم و ﴾﴿اسم و ﴾﴿بسم :  مثل أشكال
  . مرة كما يقول ١٩ مرة ، وليس ٢٢ هذه الكلمات يف القرآن كله هو

 رقم تعاىل قد تكررت يف القرآن عدداً من مضاعفات ال         ﴾﴿اهللاأما قوله بأن كلمة     
 عز وجـلّ تكـررت يف       ﴿اهللا﴾ والصواب أن كلمة     ، فهذا غري دقيق أيضاً      ١٩

                                                
TP

1
PT  ١٩٨٣رشاد خليفة ، معجزة القرآن الكرمي ، دار العلم للماليني ، بريوت.   



 ٢٨

 ، بل هو عدد     ١٩ مرة ، وهذا العدد ال ينقسم على         ٢٦٩٩القرآن كلّه بالضبط    
وقد يكـون يف ذلـك   ! قسمة على أي عدد آخر إال الرقم واحد أويل ال يقبل ال  

  .إشارة إىل وحدانية اهللا عز وجلَّ 

≈﴿كلمة  و yϑ ôm §�9 صـحيح ال   العدد   مرة ، وهذا     ٥٧ تكررت يف القرآن كله      ﴾#$
ΟŠÏm﴿وأخرياً فإن كلمة  . غبار عليه    §�9 ،   مرة١١٥ قد تكررت يف القرآن كله ﴾#$

TP مرة كما يقول   ١١٤وليس  

١
PT .      إن كلمـة    :  ولكنه يعلّل ذلك بقوله﴿ΟŠÏm §‘﴾ٌ 
ô‰s)s9 öΝà2 ﴿:  يف قولـه تعـاىل       الواردة يف آخر سورة التوبة     u!% ỳ Ñ^θß™ u‘ ôÏiΒ 

öΝà6 Å¡àÿΡ r& î“ƒÍ•tã Ïµø‹ n=tã $ tΒ óΟšG ÏΨtã ëÈƒÌ� ym Νà6 ø‹ n=tæ šÏΖÏΒ÷σßϑ ø9 $$ Î/ Ô∃ρâu‘ ÒΟŠÏm §‘ ﴾ 
ال  للنيب صلى اهللا عليه وسلم ولـذلك  هي صفةوهذه الكلمة  ،   ]٩/١٢٨: التوبة  [

إذا كان رشاد حيسب تكرار الكلمة وفقـاً للمعـىن          : ولكن السؤال    . تحصى
   فلماذا مل يفعل ذلك مع بقية الكلمات اليت أحصاها يف كتابه ؟ ،اللغوي

من هذا املثال نستطيع أن نستنتج أن رشاد خليفة قدم رقماً واحداً صحيحاً مـن               
، وهكذا يفعل مع بقية األرقام اليت قدمها ، فنجد أنه يـسوق             أصل أربعة أرقام    

 ، ١٩رقماً صحيحاً وخيلط به عدة أرقام ليجعلها مجيعاً من مـضاعفات الـرقم         
  .وبالتايل ميكن اعتبار النظرية اليت قدمها غري صحيحة 

 مـع  عندما ال تنضبط حـساباته إن الذي يدقق ما كتبه رشاد خليفة يالحظ أنه          
 فإنه حيذف بعض الكلمات أو احلروف ويسوق حججاً خمتلفة إلقناع        ، ١٩الرقم  

                                                
TP

1
PT         انظر املعجم املفهرس أللفاظ القرآن الكرمي حملمد فؤاد عبد الباقي ، وقـد تأكـدنا مـن هـذه

 .لقرآن مباشرة اإلحصاءات من ا



 ٢٩

فتجده تارة حيصي الكلمات بغض النظر عـن معناهـا ،           . الناس بصحة نظريته    
وتارة أخرى حيصي الكلمات وفقاً للمعىن اللغوي ، واهلدف من وراء ذلك ليس             

  .حبساباته احلصول على املعجزة احلقيقية يف القرآن ، إمنا هدفه إار الناس 

قد حصل رشاد خليفة على نتائج مهمة يف إعجاز الـرقم           وعلى الرغم من ذلك ف    
 اكتشف مالمح نظام عددي يقوم على هذا الرقم ، فعـدد سـور              حيث . ١٩

وكـذلك عـدد    . ١٩ سورة وهذا العدد من مضاعفات الرقم   ١١٤القرآن هو   
!» Οó¡Î0﴿حروف أول آية يف القرآن       $# Ç≈ yϑ ôm §�9 $# ÉΟŠÏm §�9  ١٩هو   ]١/١: الفاحتة  [﴾  #$

 يف القرآن عدداً من املرات هو من مضاعفات         البسملة، وقد تكررت هذه     حرفاً  
   .٦ × ١٩ مرة يف القرآن أي ١١٤  ، فقد تكررت البسملة١٩الرقم 

 حرفاً ، وهذا    ٥٧ هو   ﴾ق﴿عدد حروف القاف يف سورة      لقد اكتشف أيضاً أن     
وكذلك عدد حروف الياء     . ٣×١٩ أي يساوي    ١٩العدد من مضاعفات الرقم     

وأشار أيضاً إىل أن أول  . ١٥×١٩ حرفاً أي ٢٨٥ هو ﴾يس﴿والسني يف سورة  
وهذه نتـائج   .  آية   ١٩ عدد آياا    ﴾﴿العلقسورة نزلت من القرآن وهي سورة       
  . صحيحة ال ميكن ألحد أن ينكرها 

 ونسي  ،١٩ حروف القرآن مجيعها من مضاعفات الرقم   صرح أن  تسرع و  ولكنه
لقد قدم إحصائيات عن احلروف     . بقية األعداد القرآنية وعلى رأسها الرقم سبعة        

املقطعة يف أوائل السور ، ونتيجة هذه اإلحصائيات أن مجيع هذه احلروف تتكرر             
 ، وتبني فيما بعد أن هذه اإلحـصائيات         ١٩ الرقم   لتشكل أعداداً من مضاعفات   

ة كثرياً عن احلقيقة ، وهدفه من وراء ذلـك          غري صحيحة ، بل قدم أرقاماً بعيد      
  .ليبهر الناس باكتشافاته 



 ٣٠

كما أنه جتاوز احلدود مبحاولة حسابه ملوعد قيام الساعة الذي ال يعلمـه إال اهللا               
قام حبساب كل حرف من احلروف الواردة يف أوائل بعض الـسور            فقد   ،تعاىل  

ساب ال يستند إىل أي أساس هذا احل،  وهي احلروف املقطعة وفقاً حلساب اجلُمل       
  .أو شرعي علمي 

مجع مث طرح على طريقته وحذف بعض األرقام ليخرج من ذلك بتحديـد             لقد  
 ١٩ هجرية ، وهذا العدد من مضاعفات الـرقم          ١٧١٠موعد يوم القيامة سنة     

   .وهذا ما جعل العلماء يشكّون يف حساباته

 ١٩ العددية القائمة على العدد      إن احنرافات هذا الرجل ال تعين أبداً أن التناسقات        
غري موجودة يف كتاب اهللا تعاىل ، بل إننا جند إعجازاً مذهالً هلذا الـرقم الـذي           

$﴿ :ذكره اهللا تعاىل يف قوله  pκö� n=tæ sπyè ó¡Î@ u�|³tã ﴾ ]٧٤/٣٠ : املدثر[ .   

.  الذي يشري إىل وحدانية اهللا تعـاىل    ١١كما أن هنالك أرقاماً أخرى مثل الرقم        
نه عدد أويل ال ينقسم إال على نفسه وعلى الواحد ، وهذا العدد هـو تكـرار         أل

ولو تدبرنا أحرف اآليات الـيت       . ١ و   ١وتأكيد للرقم واحد ، فهو يتألف من        
   . ١١تتحدث عن وحدانية اهللا تعاىل وجدناها تتناسب مع الرقم 

رمة ، والعدد    الذي ميثل عدد سنوات الدعوة يف مكة املك        ١٣وهنالك أيضاً الرقم    
اليت تبدأ   الذي ميثل عدد السور      ٢٩العدد  و الذي ميثل عدد سنوات الوحي ،        ٢٣

، ولكن رشـاد  الكرمي مقطعة ، وهذه األعداد هلا إعجاز مبهر يف القرآن         حبروف  
   .١٩ومل ير منها إال الرقم خليفة جتاهل هذه األرقام 

دي يالحظ عدداً ضخماً من لع على ما كُتب يف اإلعجاز العد   وإن الذي يطَّ  . هذا  



 ٣١

ولكننا نرى أن هذه النتائج قـد       . النتائج اليت وصل إليها الباحثون يف هذا العلم         
ومن الصعب جداً على    . خلطت بنتائج أخرى تعتمد على املصادفة واالحتماالت        

  .القارئ العادي التمييز بينها ، وهنا تكمن املشكلة 

  بينما القارئ،النتائج على أا معجزات فنجد أن القارئ العادي يأخذ مجيع هذه        
وحنن لسنا مع كليهما ، وجيـب  . احلذر غالباً ما يعترب أن هذه النتائج مصادفات      

على املؤمن أن يبحث عن احلق أينما وجد ويأخذ به ، ويف الوقت نفسه يتعرف               
  . على األخطاء ليتجنبها 

ا يسمى بالتراميز العدديـة ، أي       ومن أهم األخطاء اليت يقع فيها بعض الباحثني م        
إبدال كل حرف من حروف القرآن الكرمي برقم ، ومجع األرقام الناجتة ـدف              

وقد يكون  . احلصول على توافق مع رقم ما ، أو للحصول على تاريخ حلدث ما              
TP »حساب اجلُمل«  بـأكثر أنواع التراميز شيوعاً ما سمي

١
PT.  

  معلم أم وه... حساب الج م ل 

حياول بعض الباحثني يف اإلعجاز الرقمي أن يستخرجوا معجزة عددية بإقحـام            
ما هي حقيقة هذا النـوع مـن        : حساب اجلُمل يف كتاب اهللا تعاىل ، والسؤال         

  احلساب ؟ وهل قدم حساب اجلُمل نتائج علمية صحيحة ؟

ف من يرجع تاريخ هذا احلساب إىل ما قبل اإلسالم ، ويعتمد على إبدال كل حر           
 ، وحرف الباء يأخذ الرقم   ١فحرف األلف مثالً يأخذ الرقم      . حروف اللغة برقم    

                                                
TP

1
PT  لَ(معىن كلمةم( هو )جعمدار ٢٣٦ ، معجم القاموس احمليط للفريوز آبادي ، ص )ج ، 

   .٢٠٠٥املعرفة  بريوت 



 ٣٢

 ، ويتواىل العد ٤ ، أما حرف الدال فيأخذ الرقم      ٣ ، وحرف اجليم يأخذ الرقم       ٢
   .»أجبد هوز« وهكذا وفق قاعدة ١٠حىت يأخذ حرف الياء الرقم 

 وحرف الالم   ٢٠ العدد   مث يصبح العد من مرتبة العشرات ، فحرف الكاف يأخذ         
مث يصبح العد من مرتبة املئات       . ٤٠ ، وحرف امليم يأخذ العدد       ٣٠يأخذ العدد   

دون وجود أي أساس علمي هلذا العد إال ما تعارف عليه الناس منذ             ... وهكذا  
  : وإنين أوجه سؤاالً لكل من يبحث يف هذه الطريقة . القدم 

 ، ١وما هو سبب إعطاء حرف األلف الرقم       ما هو األساس العلمي هلذا الترقيم ؟        
 مثالً ؟ وملاذا ال تكـون  ٤ أو ٣ ؟ ملاذا ال يكون الباء ٢وإعطاء حرف الباء الرقم  

  . مثالً ؟ وأظن أنه ال يوجد جواب منطقي أو علمي ٧قيمة حرف األلف 

يقول اإلمام ابن كثري رمحه اهللا تعاىل عن احلروف املقطعة يف تفسريه ألول آية من               
وأما من زعـم    «: وعالقة هذه احلروف حبساب اجلمل      ،   ﴾ Ο!9#$﴿رة البقرة   سو

أا ـ أي احلروف املقطعة ـ دالة على معرفة املدد وأنه يستخرج مـن ذلـك     
TP »أوقات احلوادث والفنت واملالحم فقد ادعى ما ليس له ، وطار يف غري مطاره

١
PT.  

جتنبوا اخلوض يف مثل هذا احلساب ،       وهذا يدلُّ على أن علماءنا رمحهم اهللا تعاىل         
بل وحذَّروا منه ، وعلى الرغم من ذلك ميكننا أن نستشهد مبثـال يقدمـه لنـا               

  .أصحاب هذا احلساب إلثبات نظريتهم يف حساب اجلمل 

                                                
TP

1
PT  دار املعرفة ، ﴾مـ﴿التفسري اإلمام ابن كثري رمحه اهللا تعاىل لآلية األوىل من سورة البقرة ، 

   .٢٠٠٤بريوت ، الطبعة الثانية 



 ٣٣

 يف ترتيب سورة البينة مع قيمة هذه الكلمة يف        اً هناك تطابق  أنوملخص هذا املثال    
 ، أي أننا لو أعطينـا لكـل         ٩٨ هو   ﴾البينة﴿لمة  إن جمل ك  . حساب اجلمل   

حرف من حروف هذه الكلمة رقماً يساوي قيمته يف حساب اجلمل ، مث مجعنـا      
  .  سورة البينة يف املصحف ترتيب وهذا هو ٩٨هذه األرقام جند العدد 

وينطبق هذا التناسق على كلمة احلديد اليت جمموع حروفها يف حساب اجلمل هو             
أي أن هناك تطابقاً بني رقم  . ٥٧ يف القرآن هو  ﴾احلديد﴿وترتيب سورة    ،   ٥٧

TP﴾﴿احلديدسورة احلديد وبني جمل كلمة 

١
PT.   

ولو أن احلال استمر على هذا املنهج لكانت النتائج مقبولة ولـيس هنالـك أي               
 سورة ، ووجود توافق عددي    ١١٤احتمال للمصادفة ، ولكن لدينا يف املصحف        

  .قط هو أمر يكون معه حظ املصادفة كبرياً لسورتني ف

 تنـضبط   وعندما حاول بعض الباحثني يف هذا احلساب دراسة بقية الـسور مل           
حساباته مع أرقام هذه السور ، لذلك فقد جلأ إىل تغيري املنهج وذلك مع سـورة       

 يف حـساب    ﴾النمـل ﴿ولكن كلمة    . ٢٧ اليت رقمها يف املصحف      ﴾النمل﴿
  . هذا الرقم بعيد جداً عن رقم السورة  و١٥١اجلمل تساوي 

 ، ولكن هـذا     ٩٣وهذا ما جعل الباحث يلجأ إىل عدد آيات سورة النمل وهو            
 ٢٧فقام جبمع رقم  سورة النمل وهو         . ١٥١الرقم بعيد أيضاً عن جمل الكلمة       
 » ١٢٠ = ٩٣+٢٧ «  ليحصل على العدد   ٩٣مع عدد آيات هذه السورة وهو       

                                                
TP
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 ٣٤

   .١٥١بعيد عن قيمة الكلمة واليت تساوي يف حساب اجلمل وهذا األخري أيضاً 

 ، ﴾منل﴿ لتصبح غري معرفة هكذا      ﴾النمل﴿وأخرياً قام حبذف التعريف من كلمة       
 وبني ١٢٠ وهو ﴾منل﴿وكانت املفاجأة بالنسبة له وجود تطابق بني جمّل كلمة         

  .  أيضا١٢٠ًجمموع رقم سورة النمل وعدد آياا وهو 

 هل يسمح للباحث وهو يتعامل مع كتاب اهللا تعاىل أن يـسلك             :والسؤال هنا   
 مناهج متعددة أو حيذف حروفاً من أمساء السور للحصول على توافقات معينة ؟            
وهل يسمح له أثناء تعامله مع هذا الكتاب العظيم أن جيمع عدد اآليات مع رقم               

اسم الـسورة   السورة مرة ، مث يكتفي برقم السورة مرة ، ويف مرة أخرى يأخذ              
  كما هو ، ويف األخرى حيذف حروفاً من هذا االسم ؟؟

إن هذا احلساب مل يقدم أية نتائج إعجازية ، وإن كنا نالحـظ أحيانـاً بعـض      
 إقحـام   لذلك ميكن القول بـأن    و. التوافقات العددية الناجتة عن طريق املصادفة       

   .لمي حىت اآلنال يقوم على أساس عحساب اجلمل يف كتاب اهللا تعاىل هو أمر 

 أن نبتعد عن هذا النوع وما يشبهه من ترميـزات عدديـة             ينبغي علينا  :ونقول  
وينبغي علينا أن   . لألحرف القرآنية ، واليت ال تقوم على أساس علمي أو شرعي            
جيب أن نكون يف    ونعلم أننا نتعامل مع أعظم وأقدس كتاب على وجه األرض ،            

  . بغري علم أشد حاالت احلذر من أي خطأ أو قول

  هل توجد نتائج سلبية لدراسة اإلعجاز الرقمي

يرى بعض العلماء أن االهتمام بعد كلمات القرآن وحروفه قد يصرف املؤمن عن          



 ٣٥

  هل ميكن أن يكون هذا االعتقاد صحيحاً ؟:  ، والسؤال آياتهدالالت ومعاين 

 كل شيء فيه هـو  ميكن القول إن القرآن منزل من عند اهللا تعاىل ، وهذا يعين أن     
من عند اهللا عز وجلَّ ، واهللا سبحانه وتعاىل ال ينزل شيئاً عبثاً ، إمنـا أنـزل اهللا                   

  .القرآن من أجل غاية وهدف وفائدة 

إن احلقائق الرقمية الغزيرة واليت سنشاهدها ونلمسها ال ميكـن أن تكـون قـد          
والدليل على ذلك   . ه  حدثت باملصادفة ، إمنا هي بتقدير من احلكيم العليم سبحان         

كـن  ميأننا مهما حبثنا يف كتب البشر ال جند مثل هذا التناسق الرقمي العجيب ، و    
 إقامة احلجة على كل مـن يـشك         يالقول بأن احلكمة من اإلعجاز الرقمي ه      

  .بصدق كتاب اهللا تعاىل ، وهذه فائدة عظيمة 

ملـاذا  : والبالغـة   من يعتقد أن اإلعجاز القرآين يقتصر على اللغة          لوالسؤال لك 
يسمح لعامل اللغة أن يتدبر القرآن من الناحيـة اللغويـة ، وال يـسمح لعـامل                 

  الرياضيات أن يتدبر القرآن من الناحية الرقمية والرياضية ؟؟

إن تأمل كلمات القرآن وآياته وحروفه من الناحية العددية جيعل املـؤمن أكثـر              
 الكالم عن جتربة طويلة تتجـاوز عـشر         حفظاً واستحضاراً هلذه اآليات ، وهذا     

  . سنوات مع اإلعجاز الرقمي 

ولو كانت دراسة اإلعجاز الرقمي تصرف املؤمن عن معاين القرآن لكنـت أول             
 ولكن احلقيقة أن دراسة اإلعجاز الرقمي جعلتين أكثر          ، من ينطبق عليه هذا األمر    

علتين أكثر تعلُّقاً بتالوة    هذه الدراسة ج  . حفظاً واستحضاراً آليات القرآن الكرمي      
 .القرآن ، وجعلتين أكثر تدبراً لكتاب اهللا تبارك وتعاىل 



 ٣٦

وجيب أال تغيب عنا األمهية الفائقة لعلم الرياضيات يف هذا العصر ، وأثـر هـذا            
العلم على تطوير آفاق التفكري عند اإلنسان ، بل إن دراسة اإلعجـاز الرقمـي               

  . وتوسيع ذاكرته تساعد املؤمن على تنمية مداركه

هذا وإن املؤمن الذي أحب اهللا ورسوله وأصبح القرآن منهجاً لـه يف حياتـه ال         
وحال املؤمن دائماً يف هلفـٍة   . له أن ينأى بنفسه عن علوم العصر وتطوراته      ينبغي

 وشـأن   شأن كالم اهللايكشف عن علو جلديد هذا القرآن وجديد إعجازه ، وما        
  . هذا الدين 

نا عن دراسـة  ثنيفيجب أال ت  الباحثني  االحنرافات اليت وقع ا بعض      واء  أما األخط 
ن مـن  مكّنتاألخطاء لهذه عرفة أن تكون حافزاً لنا مل ، بل جيب    الناشئهذا العلم   

وينبغي علينا أن نتذكر دائماً أن القرآن كتاب اهللا وفيه علـم  .  يف املستقبل    بهاجتن
  .ن حنيط ذا العلم إال مبا شاء اهللا اهللا وحنن البشر ال ميكننا أبداً أ

  هل يمكن اإلتيان بمثل هذه التناسقات

وقد يسأل من ليس لديهم اخلربة والتجربة بعد احلـروف وإحـصاء الكلمـات         
القرآنية ، أليس من السهل على أي إنسان أن يركّب جمالً يراعي فيها تكـرار               

  احلروف ، إذن أين اإلعجاز ؟

هي عملية مستحيلة ، وهذا ما نـسعى         تقليد القرآن رقمياً     إن حماولة ميكن القول   
أن يـأيت   بلغ من العلـم     فال يستطيع أحد مهما     . إلثباته من خالل هذا البحث      

 مـن   ينظّم هذا الكـالم   وبالوقت نفسه   مثل كالم القرآن ،     بكالم بليغ ومتوازن    
ون إهلي لن   الناحية الرقمية ، سيبقى النقص واالختالف يف كالم البشر ، وهذا قان           



 ٣٧

 :وهذا ما جند تصديقاً له يف قول احلق تبـارك وتعـاىل              . يستطيع أحد جتاوزه  
﴿Ÿξsù r& tβρã� −/y‰tF tƒ tβ#uö� à)ø9 $# 4 öθs9 uρ tβ% x. ôÏΒ Ï‰ΖÏã Î�ö�xî «! $# (#ρß‰ỳ uθs9 ÏµŠÏù $ Zÿ≈ n=ÏF ÷z$# 

#Z��ÏW Ÿ2﴾ ] ٤/٨٢ :النساء[.   

  قراءات القرآناإلعجاز الرقمي و

يات يف القرآن الكرمي هي مثار خالف عند كثري من العلماء والباحثني       إن أرقام اآل  
وخباصة املهتمني بقراءات القرآن ، فقد ختتلف هذه القراءات من حيـث عـدد              

كيف نسمي هـذه    : والسؤال الذي يطرحه بعض العلماء      اآليات لكل سورة ،     
  األرقام حقائق يقينية ، وهي قد  ختتلف من مصحف إىل آخر ؟

Ÿξsù ﴿: واب عن هذه الشبهة جنده يف قول اهللا عز وجلَّ عن القرآن الكرمي              واجل r& 
tβρã� −/y‰tF tƒ tβ#uö� à)ø9 $# 4 öθs9 uρ tβ% x. ôÏΒ Ï‰ΖÏã Î�ö�xî «! $# (#ρß‰ỳ uθs9 ÏµŠÏù $ Zÿ≈ n=ÏF ÷z$# #Z��ÏW Ÿ2 ﴾ 

إذن يف كتاب اهللا تعاىل ليس هناك اخـتالف ، بـل تعـدد               . ]٤/٨٢ :النساء  [
  . ات وتعدد األرقام ، وهذا يعين تعدد املعجزات وزيادة يف اإلعجاز القراء

إن اإلعجاز الرقمي يشمل مجيع قراءات القـرآن ، ويـشمل           : وميكنين أن أقول    
مجيع كلماته وحروفه وآياته وسوره ، ولكن أحباث اإلعجاز الرقمي تقتصر حالياً            

قراءة هي األوسـع    على قراءة حفص عن عاصم وهو املصحف اإلمام ، فهذه ال          
القراءة اليت قمنا بدراستها من الناحية الرقمية ،         وهي   ،انتشاراً يف العامل اإلسالمي     

   . وميكن لإلخوة الباحثني أن يتابعوا البحث يف بقية القراءات

 احلكمة من وجود عدد من القراءات هي زيادة عجز البشر عن اإلتيان مبثل              ولعلَّ



 ٣٨

≅ ﴿ :نـه   هذا القرآن الذي قـال اهللا ع       è% ÈÈ⌡©9 ÏMyè yϑ tG ô_ $# ß§Ρ M}$# �Éf ø9 $#uρ #’ n? tã β r& 
(#θè? ù'tƒ È≅ ÷VÏϑ Î/ #x‹≈ yδ Èβ#uö� à)ø9 $# Ÿω tβθè? ù'tƒ Ï&Î# ÷W Ïϑ Î/ öθs9 uρ šχ% x. öΝåκÝÕ÷è t/ <Ù÷è t7 Ï9 #Z��Îγsß ﴾ 

  . ، واهللا تعاىل أعلم ]١٧/٨٨ : اإلسراء[

 باستثناء حروف معـدودة ،      ولكن جيب أن نعلم أن هذه القراءات متشاة متاماً        
. ولكن طريقة اللفظ تتنوع من قراءة ألخرى تيسرياً من اهللا تعاىل علـى عبـاده           

 تنطبق بنـسبة  ا البحثلذلك ميكن اعتبار النتائج الرقمية واليت توصلنا إليها يف هذ    
  . كبرية جداً على مجيع قراءات القرآن الكرمي 

  علم الغيباألرقام و

 يبالغون يف حتميل أرقام القرآن أشياء بعيدة عن الـصواب ،            نرى اليوم كثرياً ممن   
فتجد أحدهم يربط بعض األرقام القرآنية بأحداث سياسية أو تارخييـة كـزوال             

: إسرائيل أو أحداث احلادي عشر من أيلول أو التنبؤ بقيام الساعة ، والـسؤال               
  هل ميكن معرفة املستقبل أو املاضي باستخدام اإلعجاز الرقمي ؟

… ﴿: بغي علينا أن نتذكر دائماً قوله تعاىل        ين çνy‰ΨÏã uρ ßxÏ?$ xÿtΒ É=ø‹ tó ø9 $# Ÿω !$ yγßϑ n=÷è tƒ �ωÎ) 
uθèδ 4 ÞΟn=÷è tƒuρ $ tΒ † Îû Îh�y9ø9 $# Ì� ós t7 ø9 $#uρ 4 $ tΒuρ äÝà)ó¡n@ ÏΒ >πs%u‘ uρ �ωÎ) $ yγßϑ n=÷è tƒ Ÿωuρ 7π¬6ym ’ Îû 

ÏM≈ yϑ è=àß ÇÚ ö‘ F{ $# Ÿωuρ 5=ôÛu‘ Ÿωuρ C§Î/$ tƒ �ωÎ) ’ Îû 5=≈ tG Ï. &Î7 •Β ﴾ ] ٦/٥٩: األنعــام[ . 
فهذه اآلية تؤكد أن الذي يعلم الغيب هو اهللا تعاىل ، ولذلك ال أرى أي مسوغ                
لتضييع الوقت يف استخراج تواريخ ألحداث معينة باستخدام اإلعجاز الرقمي ألن        

  .ذلك لن يقدم أية فائدة 



 ٣٩

 علمـي وعرضـها أمـام       إن استخراج التناسقات الرقمية حلروف القرآن مبنهج      
امللحدين سيكون له األثر األكرب يف هدايتهم إن شاء اهللا تعاىل ، أما إذا قدمنا هلم                
أشياء أو تواريخ تتعلق بعلم الغيب ، وال تستند إىل أساس علمـي ، فمـا هـي       

  الفائدة من هذا العمل ؟

وقد يكون السبب األساسي الكامن وراء هذه املبالغات هو عدم وجود ضـوابط      
خاصة بدراسة اإلعجاز الرقمي ، لذلك جتد كل باحث يف هـذا اـال يـضع     

وأحياناً يضع القواعد   . جمموعة من القواعد وغالباً ما تكون غري علمية أو شرعية           
  .وال يلتزم ا 

لذلك ودرءاً للتأويالت البعيدة عن املنطق العلمي سوف حناول من خالل الفقرة            
 اإلعجاز الرقمي ، مع التـذكري بـأن هـذه           اآلتية وضع ضوابط خاصة بأحباث    

الضوابط ليست كل شيء ، بل باب االجتهاد مفتوح أمام البـاحثني والعلمـاء              
  . لتطوير هذا البحث وإغنائه 

  ضوابط اإلعجاز الرقمي

لو ذهبنا ألي حبث علمي اليوم جنده يتألف من ثالثة عناصر ، وهي معطيات أو                
لطريق الذي يسلكه الباحث يف معاجلـة       بيانات البحث ، ومنهج  البحث وهو ا       

هذه املعطيات أو البيانات ، ونتائج البحث وهي أهم ركن من أركان البحـث              
  . العلمي 

فاملعطيات هي األساس الذي يقوم عليه البحث العلمي ، فـإذا كانـت هـذه               
املعطيات صحيحة وكان املنهج املتبع يف التعامل معها صحيحاً فال بد أن تكـون            



 ٤٠

  .اليت سيقدمها البحث صحيحة أيضاً النتائج 

وكـان املنـهج   ، أما إذا كانت املعطيات أو البيانات غري دقيقة أو غري صحيحة        
املتبع يف التعامل معها أيضاً متناقضاً وال يقوم على أساس علمي ، فإن النتائج بال               

وحىت يكـون البحـث    .شك ستكون ضعيفة وغري مقنعة ، ورمبا تكون خاطئة    
يطمئن القلب إليه ، جيب أن يوافق العلم والشرع ، أي جيب أن حيقـق               مقبوالً و 

  : الضوابط التالية لكل عنصر من عناصره 

  . ضوابط خاصة مبعطيات البحث -١ 

  . ضوابط خاصة مبنهج البحث -٢

  . ضوابط خاصة بنتائج البحث -٣

  ضوابط خاصة بمعطيات البحث

 نفسه ، وال جيوز أبداً أن نقِحم        بالنسبة ملعطيات البحث جيب أن تأيت من القرآن       
وهذا ما جعل الكثري من األحباث      .  اهللا تعاىل    هيف كتاب اهللا عز وجلّ ما ال يرضا       

  .تفقد مصداقيتها بسبب اعتماد الباحث على أرقام من خارج القرآن الكرمي 

إن كتاب اهللا تعاىل غزير بالعجائب واألسرار فال حاجة للجوء إىل غريه ، فنحن              
نستطيع أن نـستخرج    و. ع أن نستنبط من كتاب اهللا تعاىل آالف األرقام          نستطي

آيـة  كل الكثري والكثري من املعطيات أو البيانات الرقمية الثابتة ، وذلك من أجل        
  .من آيات القرآن الكرمي 



 ٤١

فعلى سبيل املثال نستطيع أن نستخرج من آية واحدة عدد كلمات اآلية ، وعدد              
كما نستطيع أن حنصي عدد مـرات       . هذه اآلية   حروف كل كلمة من كلمات      

تكرار كلمة ما من كلمات هذه اآلية ، ونستطيع كذلك أن حنصي حروفاً حمددة              
﴿اهللا﴾  أو حروف اسم     ﴾ ،  Ο!9#$ ﴿داخل اآلية مثل حروف األلف والالم وامليم        

أمساء اهللا  اسم من   أي حروف األلف والالم واهلاء ، أو حروف          سبحانه وتعاىل ،  
  .ىن احلس

وغري ، ميكننا كذلك أن نستخرج رقم اآلية ورقم السورة حيث وردت هذه اآلية     
وهكذا أرقام ال تكاد تنتهي     . ذلك من األرقام الثابتة واليقينية يف كتاب اهللا تعاىل          

  !كلها من آية واحدة ، فتأمل كم نستطيع استخراج أرقام من القرآن كلِّه 

 مجيعهـا وبـال     حبثنا هذا سنتعامل معها يف    لذلك ميكن القول إن املعطيات اليت       
استثناء مت استخراجها من القرآن نفسه ، ومل نقحم أي رقم من خارج كتاب اهللا               

  .لذلك ميكن تسمية النتائج اليت توصلنا إليها باحلقائق اليقينية والثابتة . تعاىل 

فقد .  ةكما ينبغي أن تكون طريقة استخراج املعطيات القرآنية ثابتة وغري متناقض          
  ، دأب كثري من الباحثني على استخراج أية أرقام تصادفه أو تتفق مع حـساباته             

فتجده تارة يعد احلروف كما تكتب وفق الرسم القرآين ، وتارة يعـد حروفـاً               
أخرى كما تلفظ ، وتارة خيالف رسم القرآن دف احلصول على أرقام حمـددة              

  . م على أساس علمي  أو شرعي تتفق مع حساباته ، وغري ذلك مما ال يقو

 هذا ما سنتعرف    واآلن ماذا عن الطريقة الواجب اتباعها يف معاجلة هذه األرقام ؟          
  .عليه من خالل الضوابط اخلاصة مبنهج البحث 



 ٤٢

  ضوابط خاصة بمنهج البحث

أما الطريقة اليت نعاجل ا هذه املعطيات القرآنية فيجب أن تكون مبنية على أساس              
فال جيوز استخدام طرق غري علمية ، ألن القـرآن كتـاب اهللا              . علمي وشرعي 

تعاىل ، وكما أن اهللا بىن وأحكم هذا الكون بقوانني علمية حمكمة ، كذلك أنزل               
  .القرآن ورتبه وأحكمه بقوانني علمية حمكمة 

�  ﴿ :يقول تبارك وتعـاىل    !9# 4 ë=≈ tG Ï. ôMyϑ Å3ôm é& … çµçG≈ tƒ#u §ΝèO ôMn=Å_Áèù ÏΒ ÷β à$©! AΟŠÅ3ym 
A��Î7 yz  ﴾ ]وقال عنه أيضاً      ]١١/١ : هود ، : ﴿  ÇÅ3≈ ©9 ª! $# ß‰pκô¶tƒ !$ yϑ Î/ tΑ t“Ρ r& š�ø‹ s9 Î) ( 

… ã&s!t“Ρ r& ÏµÏϑ ù=Ïè Î/ ( èπs3Í× ¯≈ n=yϑ ø9 $#uρ tβρß‰yγô±o„ 4 4’ s∀ x.uρ «! $$ Î/ #́‰‹ Íκy− ﴾ ]٤/١٦٦ : النساء[.   

 جيمع أعداد احلـروف     وقد نرى من بعض الباحثني اتباع منهج غري علمي ، فهو          
وقد يضرب عدد الكلمات بعدد     . يطرح منها أرقام اآليات تارة أخرى       وتارةً ،   

وهو قد حيـذف أرقامـاً أو       . احلروف مرةً ، ويف مرة ثانية يقسم هذه األعداد          
  . يضيف أرقاماً حىت تنضبط حساباته لتوافق رقماً حمدداً مسبقاً يف ذاكرته 

باجتاه نتيجة وضعها سلفاً يف ذهنه وحياول أن يثبتها       وبعضهم يسوق القارئ سوقاً     
ومثل هذه األساليب غري املنهجية مرفوضـة ، إال إذا قـدم            . بأي طريقة كانت    

املنهج املتبع يف معاجلة     وميكن القول إن     .صاحبها برهاناً مؤكداً على مصداقيتها      
 عدم ثبات املنهج قـد  منهجاً علمياً وثابتاً ، وإن   ينبغي أن يكون    البيانات القرآنية   

  . يكون من أهم األخطاء اليت يقع ا من يبحث يف هذا العلم 

 منهجنا ثابتاً وفق طريقة صف األرقام حسب تسلـسلها يف           حبثنا هذا اتبعنا  ويف  



 ٤٣

من خالل الدراسة العلمية الطويلة واملركزة آليات القرآن تبين         ف. كتاب اهللا تعاىل    
لى تسلسل كلمات القرآن ، بينما طريقة مجـع         أن طريقة صف األرقام حتافظ ع     

  . األرقام ال تراعي ذلك 

 للغاية ، فهي تقوم على عد حروف كل كلمـة مـن        يسريةوفكرة هذه الطريقة    
ضـربه ،    كلمات اآلية ، وقراءة العدد الناتج كما هو دون مجعه أو طرحـه أو             

  .وسوف تكون األعداد الناجتة من مضاعفات الرقم سبعة 

  صة بنتائج البحثضوابط خا

.  أما نتائج البحث القرآين فيجب أن متثّل معجزة حقيقية ال جمال للمصادفة فيها              
وينبغي على الباحث يف هذا اال إثبات أن نتائجه مل تأت عن طريق املصادفة ،               

  .وذلك باستخدام قانون االحتماالت الرياضي 

لنظام الرقمي القرآين وليـست   إىل أن األرقام هي وسيلة لرؤية ا   االنتباهكما جيب   
 وجيب أن يبقى بعيداً عن منزلقات التنبؤ بالغيب الذي ال يعلمـه إال  ،هي اهلدف  

وأن حيذر االستدالل ذه األرقام على تواريخ أو أحـداث          . اهللا سبحانه وتعاىل    
  .سياسية 

ب وحنن ال ننكر أن القرآن حيوي كل العلوم وحيوي املاضي واملستقبل ، ولكن جي             
التثبت والتأني واالنتظار طويالً قبل أن نستنبط شيئاً من كتاب اهللا له عالقة بعلم              
الغيب ، فقد يثبت خطأ هذا االستنباط مستقبالً ، فنكون بذلك قد وضعنا حجة              

  .يف يد أعداء اإلسالم للطعن يف هذا الدين 



 ٤٤

  البحثهذا   العلمي المتبع فيمنهجال

 ، وهـي  ا البحـث ة يف األمثلة اليت بني أيدينا يف هذ       لقد قمنا بسلوك طريق حمدد    
استخراج األرقام من القرآن والبحث عن العالقات الرقمية اليت أودعها اهللا تعاىل            

وميكن للقارئ أن يتوقع رؤية التناسقات مع الـرقم سـبعة ،            . يف هذه األرقام    
  :وذلك يف ااالت اآلتية 

  . التناسق السباعي حلروف اآليات -١

  .  التناسق السباعي يف عدد حروف أول كلمة وآخر كلمة من اآلية -٢

 توزع حروف حمددة داخل كلمات اآلية ، مثل توزع حروف األلف والالم             -٣
 تعاىل وغريه من أمساء اهللا احلـسىن ، وتـوزع           ﴿اهللا﴾ ، أي حروف اسم   واهلاء  

 خـالل   وغريها من احلروف ، لنرى من    ﴾ Ο!9#$ ﴿  احلروف احلروف املقطعة مثل  
هذا التوزع إعجاز هذه احلروف وأنه ال ميكن لبشر أن يركب مجالً بليغة وجيعل              

  .كل حرف يتوزع بنظام عددي حمكم 

 التناسق الرقمي يف أرقام اآليات والسور اليت وردت فيها كلمة ما ، وذلـك           -٤
وهذا يؤكد أن اهللا تعاىل قد      . من خالل دراسة تكرار هذه الكلمة يف القرآن كلِّه          

أنزل كل كلمة من كلمات القرآن وأحكمها بنظام رقمي ثابت ، ولـو تغـري               
ترتيب آية من آيات القرآن أو تغري ترتيب سورة من سوره الختل هذا النظـام                

  .احملكم 

 ميكن أن نتوقع كذلك رؤية العالقات الرقمية اليت تربط بني رقـم الـسورة               -٥



 ٤٥

 أجل رؤيـة اإلحكـام      ورقم اآلية وعدد الكلمات وعدد احلروف ، وذلك من        
والترابط والتماسك يف النظام العجيب آليات القرآن الكرمي ، وإثبات أنه كتاب            

وأن هذا القرآن لو كان من تعليم بشر ملا رأينا فيـه            . محكم ومترابط ومتكامل    
  .هذا التماسك املُحكم وهذا الترابط املعجز 

ك رؤية النظام املـذهل      رؤية التناسق الرقمي يف سور القرآن العظيم ، وكذل         -٦
الرتباط أول آية يف القرآن مع بعض آيات القرآن برباط سـباعي ، وكـذلك               

وارتباطـات أخـرى   . ارتباط أول سورة من القرآن مع بعض سـور القـرآن     
  . وتناسقات مذهلة مجيعها تقوم على الرقم سبعة ومضاعفاته

   كلمات القرآنطريقة عدّ 

ويلة أن أفضل طريقة لعد الكلمات هـي اتبـاع          لقد تبين يل بنتيجة الدراسة الط     
فكـل  . الكلمة هي اسم أو فعل أو حرف  : القاعدة النحوية املعروفة واليت تقول      

ôϑ‰﴿ تعاىل ،    ﴾﴿اهللاسم ورد يف القرآن هو كلمة ، مثل اسم           ys ø9 $#﴾   ، ﴿﴾رب 
  .  وغريه من األمساء وهكذا ﴾y7Ï9≡sŒ﴿ومثل 

       الكلمة مع ما يتصل ا من أحرف ، وذلك حسب الرسم القـرآين ،          طبعاً نعد
ن ، ولكننـا  اكلمتهي يف الرسم اإلمالئي  ﴾﴿يا أيها  كلمة   فإنفعلى سبيل املثال    

$﴿ :جندها يف القرآن مكتوبة كما يلي        yγ•ƒr'̄≈ tƒ﴾         أي أن أداة النداء قـد اتـصلت 
  . ، ألننا نتعامل مع الرسم وليس مع اللفظبالكلمة ، ولذلك نعدها كلمة واحدة 

$﴿كذلك كل فعل ورد يف القرآن فهو كلمـة ، مثـل            tΡ Ï‰÷δ $#﴾ ، ﴿βθãΖÏΒ÷σãƒَ﴾ ، 



 ٤٦

﴿l t� ÷zr'sù﴾َ ...   كلمة مـع مـا           فإن  وهكذا مجيع األفعال يف القرآن الكرمي تعد
   .يتصل ا من حروف مثل الفاء والسني وغري ذلك 

  قاعـدة  أما احلروف مثل واو العطف والباء والفاء وأحرف اجلر وغريها فهنالك          
  : للتعامل مع هذه احلروف ثابتة

إذا كُتب هذا احلرف مستقالً عن الكلمة نعتربه كلمة مستقلة ، وإذا كُتب هـذا               
  .احلرف متصالً بالكلمة فنلحقه ذه الكلمة وال نعتربه كلمة مستقلة 

 كلمة مستقلة عما قبلها ومـا       » واو العطف  «وعلى هذا األساس يكون حرف      
 ذلك هو أن الرسول الكرمي عليه الصالة والـسالم عنـدما            بعدها ، والسبب يف   

كُتب القرآن بني يديه ، كانت واو العطف تكتب منفصلة ومستقلة عن الكلمـة         
اليت قبلها والكلمة اليت بعدها ، وحنن نسري اليوم على هذه القاعدة فال نصل الواو               

  .اء والالم بالكلمة اليت بعدها ، بينما تتصل بقية احلروف مثل الباء والف

Œ﴿وعلى سبيل املثال فإن كلمة       Î) uρ﴾         ها كلمتني ألن واو العطف هي كلمـةنعد 
!﴿ كلمة ثانية ، كذلك قوله تعاىل        ﴾﴿إذو $#uρُ﴾   كلمتان  :﴿هي كلمـة ،     ﴾و 
  .وهكذا  ... كلمة ثانية ﴾﴿اُهللاو

  طريقة عد  حروف القرآن

أن نعد احلروف كما    بالنسبة لعد احلروف فإن أفضل طريقة لعد حروف القرآن          
رمست على عهد النيب الكرمي صلى اهللا عليه وسلم ، وهو مـا سـمي بالرسـم                 

فلو تأملنا املخطوطات القدمية للمصحف فإننا نالحظ أن عدد األحرف      . العثماين  



 ٤٧

ا ب ت ث ج ح خ       « : وهذه احلروف هي     . حرفاً   ٢٨األلفبائية يف القرآن هو     
 وهـذه هـي   » و ي   ـ ك ل م ن ه     د ذ ر ز س ش ص ض ط ظ ع غ ف ق             

ونالحظ أن اهلمزة غري موجودة يف هذه احلروف ، ولـذلك ال            . ألفبائية القرآن   
  .حنصي هذا احلرف وإن كان يلفظ 

$!Ï ﴿فكلمة   yϑ ¡¡9  ألا كُتبت يف زمن الرسـول  مخسة أحرف ، سوف نعدها    ﴾ #$
الكلمة تتألف  أي أن هذه     ﴾  ﴿ صلى اهللا عليه وسلم من دون مهزة هكذا       

اهلمزة ال تحـصى ألـا مل       إذن  .  واموع مخسة    »ا ل س م ا      « من احلروف   
  .تكتب على زمن النيب الكرمي عليه الصالة والسالم 

  : كما يلي عد احلروف املرسومة  ثابتة يفقاعدة سوف نعتمد ولذلك

كتـوب ال   فاحلرف املكتوب نعده حرفاً سواء لُفظ أم مل يلفظ ، واحلرف غري امل            
  .نعده حرفاً سواًء لُفظ أم مل يلفظ 

أما ما يتعلق بعد كل حرف من احلروف فإننا سنعترب الرسم األول للقرآن هـو                
    ءا ، آ ، إ ، أ ، ا«فحرف األلف مبختلف أشكاله  . األساس هلذا العد  «  عدسـي 

لرسـم  والسبب يف ذلك أن هذا احلرف كان له شكل واحد يف ا. ألفاً أينما ورد   
وحرف الواو سـيعد   .لذلك يعد واحداً أينما ورد األول للمصحف الشريف ، و  

  .وال نعد اهلمزة اليت فوقه  » ؤ  ، و« أينما وردواواً 

×Í  ، ى ،ي «أما حرف الياء فنالحظ أيضاً أنه يرسم بأشكال متعددة    أي »ئ ،  ¯
اًء ، وعالمة املد على نـربة        واهلمزة على نربة تعد ي     ،أن األلف املقصورة تعد ياًء      

  . أيضاً تعد ياًء 



 ٤٨

×7Í ﴿فمثالً كلمة    ¯≈ s9 'ρé&َ ﴾     األلف والواو  والـالم واليـاء        «:  هي مخسة أحرف
 . » اهلاء والدال واليـاء    «:  هي ثالثة أحرف     ﴾ W‰èδ“ ﴿وكلمة   . » والكاف
/﴿وكلمة  ä31uρù'tΒ ﴾م ا و ي ك م «  هي ستة أحرف « .  

 ويف احلـالتني    » ة ،    ه«اهلاء العادية والتاء املربوطـة      : شكلني  أما اهلاء فتأخذ    
ο4θn=¢Á9 ﴿فمثالً كلمة   . نعدها هاًء    األلف والالم والصاد    «:  هي ستة أحرف     ﴾ #$

π̈ΨÉf ﴿وكلمة   . » والالم والواو واهلاء   ø9 األلف والالم   «:  هي مخسة أحرف     ﴾ #$
   .تعد هاًء أينما وردت إذن التاء املربوطة  . » واجليم والنون واهلاء

بالنسبة للحروف املشددة فسوف نعدها حرفاً واحداً ، ألننا نتعامل مـع رسـم              
 ، ومـع  » الراء والباء « تعد حرفني ﴾ ّ‘u<﴿فكلمة . احلروف وليس مع لفظها     

  .أننا نلفظ الباء مرتني إال أننا نعده حرفاً واحداً كما رسم يف القرآن 

تتألف من  واليت   ﴾﴿بنيناها ترسم فال حنصيها مثل كلمة       هنالك حروف تلفظ وال   
سبعة أحرف ، ولكننا جندها يف كتاب اهللا عز وجلّ قد رمست مـن دون ألـف              

$ ﴿هكذا  yγ≈ oΨø‹ t⊥ t/ ﴾ ها ستة أحرفمست  ولذلك نعدكما ر.  

 أحرف ، ولكـن هـذه       ٨ هو   ﴾﴿العاملني فإن عدد حروف كلمة      كمثال آخر 
Ïϑ ﴿القرآن من دون ألف هكذا      الكلمة قد رمست يف      n=≈ yè ø9  ولذلك فإننـا    ﴾#$

  . أحرف ٧ويكون عدد حروف هذه الكلمة هو ، نعد األحرف املرسومة فقط 

هنالك حروف ترسم وال تلفظ ومع ذلك فإننا حنصيها وال ملها مثـل كلمـة             



 ٤٩

قـد  يف القرآن   فهذه الكلمة تتألف من أربعة أحرف ، ولكننا جندها          ،   ﴾﴿بأيٍد
لفظ هكذا ر7 ﴿مست بياء ثانية ال ت‰&‹ ÷ƒr'Î/ ﴾ ها مخسة أحرفولذلك نعد .  

ال يـساوي   فيه  كتاب اهللا تعاىل يرى أن عدد احلروف املرسومة         يتأمل  إن الذي   
وعلى الرغم من وجود طريقتني لعد الكلمـات ،          عدد احلروف امللفوظة غالباً ،    

 وهذا  ،رسم الكلمات ولفظها معاً     فإننا نعتقد أن املعجزة الرقمية القرآنية تشمل        
  . يزيد يف تعقيد املعجزة الرقمية للقرآن الكرمي 

 أبلـغ يف     واملرئية يف القـرآن    وتوافق احلروف املرسومة  اتباع طريقة حمددة    ولعلّ  
إقناع امللحدين الذين ال يقتنعون إال باألمور املادية امللموسة ، وعنـدما تكـون              

 احلروف املرسومة فإن امللحد ال يستطيع إنكـار         املعجزة الرقمية قائمة على عدد    
  .ويستطيع أن يعدها بنفسه هذه احلروف ألنه يراها ويلمسها 

  طريقة إحصاء تكرار الكلمات القرآنية

عند إحصاء عدد مرات تكرار الكلمة يف القرآن الكرمي ، نأخذ الكلمة مـع مـا           
    ا من حروف جر م أو غري ذلك       يتعلقل املثال جنـد كلمـة      فعلى سبي .  أو قَس

 مرة ، وهذه الكلمة جندها قد رمسـت  ٢٢ يف القرآن الكرمي قد تكررت   ﴿اسم﴾
 سـم﴾ اال﴿و   ﴿بسم﴾ و   ﴿باسم﴾ و   ﴿اسم﴾:  أشكال يف القرآن     أربعةعلى  

TP مرة   ٢٢وجمموع مرات ذكر هذه األشكال هو       

١
PT.      طبعاً حنصي اآليات املرقمـة

لسور واليت ال تعد آية من الـسورة ومل         فقط ، أما البسمالت الواردة يف أوائل ا       
  .يوافق املصحف اإلمام ترقَّم فال حنصيها ، وهذا منهج ثابت يف أحباثنا الرقمية 

                                                
TP

1
PT  انظر املعجم املفهرس أللفاظ القرآن الكرمي حملمد فؤاد عبد الباقي.  



 ٥٠

وميكن القول إن كافة اإلحصاءات القرآنية للكلمات تتم ضمن عدد آيات القرآن            
TP آية   ٦٢٣٦البالغ  

١
PT .         ـ ددت مع التأكيد على أن املعجزة تبقى مستمرة كيفما تع

طرق العد واإلحصاء ، ولكن يفضل أن يكون املنهج ثابتاً ومتماسكاً لكي نلغي             
  .أي احتمال للمصادفة يف نتائج هذه األحباث 

  طرق العد  واإلحصاء

 ، والعجيب أن األرقـام   وحروفه هنالك طرق متعددة لعد كلمات القرآن الكرمي      
فاحلروف القرآنية . اإلحصاء تبقى منضبطة ومتناسقة مهما تنوعت أساليب العد و       

  :ميكن عدها بطريقتني 

  .» بحث الاوهي املتبعة يف هذ« طريقة رسم احلروف -١

  .» وهذه الطريقة ال تزال قيد البحث« طريقة لفظ احلروف -٢

  :أما ما يتعلق بعد الكلمات القرآنية فيمكن اتباع طريقتني أيضاً 

 ذي ال  البحث  الطريقة املتبعة يف   وهذه هي « اعتبار واو العطف كلمة مستقلة       -١
  .» بني أيدينا

وهذه الطريقة صحيحة وتعطي نتائج     « إحلاق واو العطف بالكلمة اليت تليها        -٢

                                                
TP

1
PT            البسمالت فيه هو    آية ، وعدد     ٦٢٣٦إن عدد آيات القرآن الكرمي برواية حفص عن عاصم هو

 ، أما بقية البسمالت فهي      ١ بسملة ، البسملة األوىل موجودة يف أول سورة الفاحتة ورقمها            ١١٤
والـسورة  .  منـها    ٣٠غري مرقمة يف هذا املصحف باستثناء البسملة الواردة يف سورة النمل اآلية             

  .الوحيدة اليت ال يوجد فيها بسملة يف أوهلا هي سورة التوبة 



 ٥١

، وسوف يتم حبث هذه الطريقة يف أحباث أخرى إن شـاء اهللا             » إعجازية أيضاً 
  .تعاىل 

  :بالنسبة إلحصاء تكرار كلمات القرآن فهنالك أيضاً طريقتان 

  .» ا البحثوهذه الطريقة هي املتبعة يف هذ« الكلمة فقط  إحصاء-١

، وهذه الطريقة سيتم حبثها مستقبالً بـإذن اهللا          إحصاء الكلمة مع مشتقاا      -٢
  .تعاىل 

ومجيع الطرق املذكورة صحيحة وال غبار عليها ، ولكن األسلم واألكثر إقناعـاً             
ميكـن أن   ا أن هذه النتائج     للمشككني هو أن نقدم هلم منهجاً ثابتاً لكي ال يدعو         

 . باملصادفة ، أو أننا نغري منهجنا للحصول على هذه التناسقات تكون

  أسس ترتيب األرقام القرآنية

سوف نرى تناسقات رقمية عديدة مع أرقام القرآن الكرمي ، ومن هذه التناسقات         
قم ما ميثل ترابط األرقام بعضها مع بعض لتشكل أعداداً جديدة من مضاعفات الر            

  . سبعة 

فعندما تكون لدينا جمموعة من األرقام مثل رقم السورة ورقـم اآليـة وعـدد               
الكلمات وعدد احلروف ، ونريد أن نصف هذه األرقام فإننا نتبع قاعدة ثابتة يف              

األرقام صف .  

  :على التسلسل التايل  األرقام صفهي إن القاعدة 



 ٥٢

  .ـ رقم السورة ١

  .ـ رقم اآلية ٢

  .ات ـ عدد الكلم٣

  .ـ عدد احلروف ٤

والسبب يف هذا التسلسل هو أن السورة هي اليت حتوي اآليات ، واآليات حتوي              
مع التذكري بأننا   . الكلمات والكلمات حتوي احلروف ولذلك نتبع هذا التسلسل         

نلتزم يف هذا البحث تسلسل سور القرآن وتسلسل آياته ، فال جيـوز أبـداً أن                
ألننا نعتقد أن هذا الترتيب وحي من عنـد         ،  سوره  خنالف ترتيب آيات القرآن و    

  .اهللا تعاىل ، وال جيوز املساس به ، مثله مثل رسم القرآن الكرمي 

   لطريقة صف  األرقام القرآني والرياضياألساس

حاول الكثري من الباحثني يف اإلعجاز الرقمي استخراج املعجزة الرقمية لكتـاب            
م الدراسات على طريقة مجع أعداد احلـروف        اهللا عز وجلَّ ، وقد اعتمدت معظ      

  . بعضها مع بعضها 

 أثبت أن هنالك طرقاً أخرى أكثر تعقيداً مثل طريقة صف           الرياضيولكن البحث   
 وأساس هـذه    .األرقام واليت اعتمدنا عليها يف استخراج املعجزة الرقمية اجلديدة          
  .سابية العشرية الطريقة معروف يف علم الرياضيات فيما يسمى بالسالسل احل

منازل ، فإن كل مرتبـة فيـه        فنحن عندما نكتب أي عدد يتألف من مراتب أو        



 ٥٣

 » ...آحاد مث عشرات مث مئات مث ألـوف      «: تتضاعف عشر مرات عما يسبقها      
وهذا النظام له أساس قرآين يف قولـه تعـاىل عـن            . وفق نظام عشري    وهكذا  

%!tΒ u﴿: مضاعفة األجر  ỳ ÏπuΖ|¡ptø:$$ Î/ … ã&s# sù ç�ô³tã $ yγÏ9$ sW øΒr& (﴾ ] ٦/١٦٠ :األنعام[.   

 ، وميكـن أن  ١٠ميكن فهم هذا النظام من خالل سلسلة رقمية أساسها الـرقم           
  :نكتب هذه السلسلة من األعداد على الشكل اآليت 

١٠٠٠٠٠ – ١٠٠٠٠ – ١٠٠٠ – ١٠٠ – ١٠ – ١ -.......   

. سابقه عشر مـرات     من حدود هذه السلسلة يتضاعف عن        دنالحظ أن كل ح   
 آية ، وميكن كتابة هـذا   ٦٢٣٦فعلى سبيل املثال نعلم أن عدد آيات القرآن هو          

  : العدد على شكل سلسلة عشرية 

٦              ٢              ٣             ٦  

١٠٠٠×٦  +  ١٠٠×٢  +    ١٠×٣   +   ١×٦  

  :وجمموع هذه السلسة هو العدد األصلي 

٦٢٣٦   =  ٦٠٠٠    +    ٢٠٠         +٣٠    +     ٦  

 كيف يتجلى هذا النظام العجيب والفريد يف        هذا البحث وسوف نرى من خالل     
إن وجـود الـسالسل     : آيات القرآن وحروفه وكلماته وسوره ، وميكن القول         

الرقمية يف كتاب اهللا عز وجلَّ ، دليل على أن القرآن العظيم قد سـبق علمـاء                 
  !!لم بقرون طويلة الرياضيات إىل هذا الع



 ٥٤

إن عملية اجلمع ميكن أن تضبط      ملاذا نصف األرقام وال جنمعها ؟       : السؤال  ولكن  
ولكن ال تستطيع ضبط التفاصيل      العدد اإلمجايل للحروف أو اآليات أو السور ،       

    .داخلها

إن اهللا عز وجلّ قد رتب كلمات كتابه بتسلسل حمدد ، وال جيوز أبداً تغيري هذا                
ل ، لذلك ينبغي دراسة األرقام اليت تعبر عن هذه الكلمات حبيث حنـافظ             التسلس

فكما أنه لكل كلمة من كلمات القرآن منِزلة ، جيب أن يكون            . على تسلسلها   
  .لكل رقم منِزلة أيضاً 

أما سبب صف األرقام فإن هلذه الطريقة ميزات ال تتوافر يف غريهـا ، فعنـدما                
 ، فإننا حنافظ على تسلسل هذه الكلمـات ،  فاصنصف عدد حروف كل كلمة     

وحنافظ على ترتيبها أيضاً ، ولكن إذا قمنا جبمع هذه األرقام مجعاً فسوف خيتفي              
  .هذا التسلسل وهذا الترتيب 

عندما نصف عدد حروف كل كلمة صفّاً فإننا نرى يف العدد الناتج مجيع هـذه               
. األرقام اختلطت ومل نعد منيز بينـها        األرقام رؤية مباشرة ، بينما إذا مجعنا هذه         

    من صف   بأن األعداد الناجتة      األرقام ،  ز عن طريقة مجع   كما أن هذه الطريقة تتمي
 ،آحـاد   : لـة ِزفكل كلمة حتتل مرتبـة أو من    . شديدة الضخامة   األرقام تكون   

   . وهكذا .  . . .ف مئات اآلال،ف  عشرات اآلال، آالف ، مئات ،عشرات 

واليت يبلغ عـدد  الفاحتة سورة حروف العدد الذي ميثل مصفوف نا كتابة  إذا أرد ف
أي من مرتبـة املليـون      ،   مرتبة   ٣١  كلمة ، سوف جند عدداً من        ٣١كلماا  

   .مليون مليون مليون مليون 



 ٥٥

رسول الكـرمي عليـه     الإن هذه الطريقة يف صف األرقام مل تكن موجودة زمن           
تفسري الوحيد لوجود نظام كهذا يف القرآن أنه        الصالة والسالم ، وهذا يعين أن ال      

تناسـب  طريقة  وهو من أودع يف كتابه      .كتاب منزل من عند اهللا تبارك وتعاىل        
  . تتجلَّى يف القرن احلادي والعشرين معجزة شديدة التعقيد والضخامة 

 .واآلن نأيت إىل مثال رائع ندرك من خالله شيئاً من إعجاز هذا الكتاب العظيم               
ولوال ذلك مل    ميكن اعتبارها كلمة مستقلة ،       »واو العطف «نثبت من خالله أن     و

  .ينضبط هذا احلساب 

  هل هي كلمة مستقلة: واو العطف 

إن علماء اللغة ال يعدون واو العطف كلمة إمنا يعتربوا تابعـة            : قد يقول قائل    
بل كل شيء   قللكلمة اليت بعدها ، فكيف تعدها كلمة مستقلة وختالفهم بذلك ؟            

          لة لعدزأن أخربك عزيزي القارئ أنه ال توجد طريقة من كلمات القرآن ، إمنا     أود 
وعلماء اللغة عندما يلحقون هذه الـواو    هي اصطالحات جرى التعارف عليها ،       

ـ  ، على أساس أن  بالكلمة اليت بعدها إمنا يعاملوا معاملة الباء والالم والفاء           ذه ه
  . كلمة مستقلةتعد احلروف جيب أال 

 ختتلف عن الباء والالم والفاء ، فالواو        »الواو«ولكن الدراسة الرقمية أظهرت أن      
ومبا أننا نتبع منهجاً ثابتـاً يف      .ال تتصل بالكلمة اليت بعدها بعكس بقية احلروف         

لحق أي كلمة بأخرى ،     كما رمست يف القرآن ، فهذا يعين أننا ال ن         عد الكلمات   
ة بشكل منفصل عما قبلها وما بعدها ، ومبـا أن واو العطـف              بل نعد كل كلم   

  .تكتب مستقلة عما قبلها وما بعدها فلذلك نعتربها كلمة مستقلة 



 ٥٦

مجيع األحباث اليت قمـت ـا يف جمـال    كما ميكنين أن أخربك أخي احلبيب أن   
 كلمة مستقلة ، ومجيع النتـائج       »واو العطف « أن    فيها اإلعجاز الرقمي اعتربت  

 اتبعنـا   فقدمنضبطة مع الرقم سبعة ، ولذلك       قمية اليت حصلت عليها كانت      الر
  .، وذلك يف مجيع مباحث الكتاب مستقلة هذه الطريقة يف عد واو العطف كلمة 

وسوف أضرب لك مثالً رائعاً من كتاب اهللا تعاىل أبين لك فيـه أن عـد واو                 
لـك مل تنـضبط     العطف كلمة مستقلة هو أمر صحيح ال ريب فيه ، ولـوال ذ            

  .احلسابات ذا الشكل الدقيق 

هذا املثال هو    .سوف أقدم لك أخي القارئ اكتشافاً أرين من كتاب اهللا تعاىل            
 كل رقم داللة  ل وأنبرهان صادق على أن األرقام القرآنية ذات دالالت عظيمة ،           

قلة  واو العطف كلمة مست   صحة اعتبار  على   إثبات أيضاً هذا املثال هو    ، و  واضحة
  .عما قبلها وما بعدها 

فجميعنا يعلم أن أصحاب الكهف      ،   ٣٠٩ففي سورة الكهف هنالك ذكر للعدد       
 :يقـول تعـاىل   ، وهذا بنص القرآن الكرمي .  سنوات ٣٠٩قد لبثوا يف كهفهم    

﴿(#θèW Î6s9 uρ ’ Îû óΟÎγÏÿôγx. y]≈ n=rO 7πs�($ ÏΒ šÏΖÅ™ (#ρßŠ#yŠ ø—$#uρ $ Yè ó¡Î@  ﴾] ١٨/٢٥: الكهف[.   

قد يسخر منا بعض امللحدين عندما حندثهم عن أناس ناموا مئـات الـسنني يف          و
. كهف بارد ال طعام فيه وال شراب ، مث استيقظوا بعد هذه السنوات الطويلـة                

وقد يدعي بعضهم أن هذه القصة من تأليف حممد صلوات اهللا وسالمه عليـه ،               
هل ميكن للغة األرقـام أن      :  والسؤال هنا     ، وقد يدعون أيضاً بأن القرآن حمرف     

  تربهن لنا على سالمة النص القرآين من التحريف ؟ 



 ٥٧

ôΘr& |Mö6Å¡ym ¨β﴿: تبدأ القصة بقوله تعـاىل       r& |=≈ ys ô¹r& É#ôγs3ø9 $# ÉΟŠÏ%§�9 $#uρ (#θçΡ% x. ôÏΒ 
$ uΖÏF≈ tƒ#u $ ·6pgxå ∩∪ øŒ Î) “uρr& èπu‹ ÷F Ïÿø9 $# ’ n< Î) É#ôγs3ø9 $# (#θä9$ s)sù !$ uΖ−/u‘ $ uΖÏ?#u ÏΒ y7Ρ à$©! ZπtΗôqy‘ 
ø⋅Äh� yδ uρ $ oΨs9 ôÏΒ $ tΡ Ì� øΒr& #Y‰x©u‘ ∩⊇⊃∪ $ oΨö/u�|Ø sù #’ n? tã öΝÎγÏΡ#sŒ#u ’ Îû É#ôγs3ø9 $# šÏΖÅ™ #YŠ y‰tã 

∩⊇⊇∪ ¢ΟèO öΝßγ≈ uΖ÷Vyè t/ zΟn=÷è uΖÏ9 ‘“r& È÷t/÷“ Ïtø:$# 4|Â ôm r& $ yϑ Ï9 (#þθèW Î6s9 #Y‰tΒr& ∩⊇⊄∪﴾  ] الكهـــف :

١٢-١٨/٩[.   

θèW#) ﴿: تعـاىل   سـبحانه و  ند قوله   وتنتهي ع  Î6s9 uρ ’ Îû óΟÎγÏÿôγx. y]≈ n=rO 7πs�($ ÏΒ šÏΖÅ™ 
(#ρßŠ#yŠ ø—$#uρ $ Yè ó¡Î@ ∩⊄∈∪ È≅ è% ª! $# ãΝn=÷ær& $ yϑ Î/ (#θèVÎ6s9 ( … çµs9 Ü=ø‹ xî ÅV≡uθ≈ yϑ ¡¡9 $# ÇÚ ö‘ F{ $#uρ ( ÷�ÅÇ ö/r& 

ÏµÎ/ ôì Ïϑ ó™ r&uρ 4 $ tΒ Οßγs9 ÏiΒ ÏµÏΡρßŠ ÏΒ <c’ Í< uρ Ÿωuρ Û‚Î�ô³ç„ ’ Îû ÿÏµÏϑ õ3ãm #Y‰ym r&  ﴾
   . ]٢٦-١٨/٢٥: الكهف[

هل هنالك عالقة بني عدد السنوات اليت لبثهـا أصـحاب       : والسؤال من جديد    
الكهف وبني عدد كلمات النص القرآين ؟ وهل ميكن للغة األرقـام أن تقـدم               

   بأن القرآن حق ؟ من يشك يف القرآنمعجزة تقنع

 هالبثاليت  دة  املن نستخرج من هذا النص الكرمي       هل من املمكن أ   :  أخرى   عبارةب
þθèW#﴿أصحاب الكهف يف كهفهم ؟ ومبا أننا نريد أن نعرف مـدة مـا                Î6s9﴾  إذن 

  . فالسر يكمن يف هذه الكلمة 

فلو تأملنا النص القرآين من بداية القصة وحىت ايتها ، فإننا جنـد أن اإلشـارة                
þθèW#﴿القرآنية الزمنية تبدأ بكلمة      Î6s9  ﴾    ا ، أيكلمة وتنتهي بالكلمة ذا ﴿ #þθèW Î6s9﴾ . 

مع عد واو العطف كلمـة      «والعجيب جداً أننا إذا قمنا بعد كلمات هذه القصة          



 ٥٨

þθèW#﴿ ، وذلك بدءاً من كلمـة        »مستقلة Î6s9  ﴾       األوىل ، وحـىت كلمـة﴿#þθèW Î6s9 ﴾
ـ     ٣٠٩األخرية ، فسوف جند بالتمام والكمال        ا كلمات بعدد السنوات اليت لبثه

   !!أصحاب الكهف 

وهذا هو النص القرآين ملن أحب التأكد من صدق هذه احلقيقة ، والحظ عزيزي              
þθèW#﴿القارئ كيف بدأنا العد من كلمة        Î6s9﴾       األوىل ، وتوقفنا عند كلمة ﴿#þθèW Î6s9﴾ 

  :األخرية ، وعدد الكلمات بينهما يتطابق مع الداللة الزمنية هلذه الكلمة 

﴿ôΘr& |Mö6Å¡ym ¨β r& |=≈ ys ô¹r& É#ôγs3ø9 $# ÉΟŠÏ%§�9 $#uρ (#θçΡ% x. ôÏΒ $ uΖÏF≈ tƒ#u $ ·6pgxå ∩∪ øŒÎ) “uρr& 
èπu‹ ÷F Ïÿø9 $# ’ n< Î) É#ôγs3ø9 $# (#θä9$ s)sù !$ uΖ−/u‘ $ uΖÏ?#u ÏΒ y7Ρ à$©! ZπtΗôqy‘ ø⋅Äh� yδ uρ $ oΨs9 ôÏΒ $ tΡ Ì�øΒr& #Y‰x©u‘ 

∩⊇⊃∪ $ oΨö/u�|Ø sù #’ n? tã öΝÎγÏΡ#sŒ#u ’ Îû É#ôγs3ø9 $# šÏΖÅ™ #YŠ y‰tã ∩⊇⊇∪ ¢ΟèO öΝßγ≈ uΖ÷Vyè t/ zΟn=÷è uΖÏ9 ‘“r& 
È÷t/÷“ Ïtø:$# 4|Â ôm r& $ yϑ Ï9  

 (#þθèW Î6s9 #Y‰tΒr& ∩⊇⊄∪ ßøtªΥ �Èà)tΡ y7ø‹ n=tã Νèδ r't7 tΡ Èd,ys ø9 $$ Î/ 4    ٧   

öΝåκ̈ΞÎ) îπu‹ ÷FÏù (#θãΖtΒ#u óΟÎγÎn/t� Î/ óΟßγ≈ tΡ ÷ŠÎ—uρ “W‰èδ ∩⊇⊂∪ $ oΨôÜ t/u‘ uρ 4’ n?tã óΟÎγÎ/θè=è%  ١٨   

øŒ Î) (#θãΒ$ s% (#θä9$ s)sù $ uΖš/u‘ �>u‘ ÏN≡uθ≈ yϑ ¡¡9 $# ÇÚ ö‘ F{ $#uρ s9 (#uθãã ô‰̄Ρ ÏΒ ÿÏµÏΡρßŠ $ Yγ≈ s9 Î) (  ٣١  

ô‰s)©9 !$oΨù=è% #]Œ Î) $ ¸ÜsÜ x© ∩⊇⊆∪ ÏIωàσ̄≈ yδ $ oΨãΒöθs% (#ρä‹sƒªB$# ÏΒ ÿÏµÏΡρßŠ ZπyγÏ9#u (   ٤١  

Ÿωöθ©9 šχθè? ù'tƒ ΟÎγøŠn=tæ ¤≈ sÜ ù=Ý¡Î0 &Îit/ ( ôyϑ sù ãΝn=øß r& Ç£ϑ ÏΒ 3“u�tI øù $# ’ n? tã «! $# $ \/É‹x.  ٥٣  



 ٥٩

∩⊇∈∪ ÏŒ Î) uρ öΝèδθßϑ çG ø9 u”tI ôã $# $tΒuρ šχρß‰ç6÷è tƒ �ωÎ) ©! $# (#ÿ… ãρù'sù ’ n< Î) É#ôγs3ø9 $#    ٦٤  

÷�à³⊥ tƒ ö/ ä3s9 Νä3š/u‘ ÏiΒ ÏµÏG yϑ ôm §‘ ø⋅Äh�yγãƒuρ / ä3s9 ôÏiΒ / ä.Ì� øΒr& $Z)sù ö� ÏiΒ ∩⊇∉∪      ٧٥  

* “t� s? uρ }§ôϑ ¤±9$# #sŒ Î) Myè n=sÛ â‘ uρ≡t“ ¨? tã óΟÎγÏÿôγx. šV#sŒ ÈÏϑ u‹ ø9 $#       ٨٥  

#sŒ Î) uρ Mt/{�xî öΝåκÝÎÌ� ø)̈? |N#sŒ ÉΑ$ yϑ Ïe±9 $# öΝèδ uρ ’ Îû ;οuθôf sù çµ÷ΖÏiΒ 4      ٩٦  

 y7Ï9≡sŒ ôÏΒ ÏM≈ tƒ#u «! $# 3 tΒ Ï‰öκu‰ ª! $# uθßγsù Ï‰tG ôγßϑ ø9 $# (     ١٠٥      

∅tΒuρ ö≅ Î=ôÒãƒ n=sù y‰ÅgrB …çµs9 $|‹ Ï9 uρ #Y‰Ï©ó�‘∆ ∩⊇∠∪ öΝåκâ: |¡øtrBuρ $Wß$ s)÷ƒr& öΝèδ uρ ×Šθè%â‘ 4 ١١٩  
öΝßγç6Ïk=s)çΡ uρ |N#sŒ ÈÏϑ u‹ ø9 $# |N#sŒ uρ ÉΑ$ yϑ Ïe±9 $# ( Οßγç6ù=x.uρ ÔÝÅ¡≈ t/ ÏµøŠtã#u‘ ÏŒ Ï‰ŠÏ¹uθø9 $$ Î/ 4 ١٣١  

Èθs9 |M÷è n=©Û$# öΝÍκö� n= tã |Mø‹ ©9 uθs9 óΟßγ÷ΨÏΒ #Y‘#t� Ïù |Mø⁄Î=ßϑ s9 uρ öΝåκ÷] ÏΒ $ Y6ôã â‘ ∩⊇∇∪   ١٤١  

 y7Ï9≡x‹Ÿ2 uρ óΟßγ≈ oΨ÷W yè t/ (#θä9 u!$ |¡tG uŠÏ9 öΝæη uΖ÷�t/ 4 tΑ$s% ×≅ Í← !$s% öΝåκ÷] ÏiΒ öΝŸ2 óΟçF ø[Î6s9 ( ١٥١  

 (#θä9$ s% $ uΖø[Î7 s9 $ ·Βöθtƒ ÷ρr& uÙ÷è t/ 5Θöθtƒ 4 (#θä9$ s% öΝä3š/u‘ ÞΟn=ôã r& $ yϑ Î/ óΟçF ø[Î6s9   ١٦٢  

(#þθèW yè ö/$$ sù Νà2 y‰ym r& öΝä3Ï%Í‘ uθÎ/ ÿÍνÉ‹≈ yδ ’ n< Î) ÏπoΨƒÏ‰yϑ ø9 $# ö�ÝàΖuŠù=sù !$pκš‰r& 4‘x.ø—r& $ YΒ$ yè sÛ ١٧٢   

Νà6 Ï? ù'uŠù=sù 5−ø—Ì� Î/ çµ÷ΨÏiΒ ô#©Ü n=tG uŠø9 uρ Ÿωuρ ¨β t� Ïèô±ç„ öΝà6 Î/ #́‰ym r& ∩⊇∪    ١٨٢  

öΝåκ̈ΞÎ) βÎ) (#ρã� yγôàtƒ ö/ ä3ø‹ n=tæ óΟä.θßϑ ã_ ö� tƒ ÷ρr& öΝà2ρß‰‹ Ïè ãƒ ’ Îû öΝÎγÏF ¯=ÏΒ    ١٩١  



 ٦٠

s9 uρ (#þθßs Î=øÿè? #̧Œ Î) #Y‰t/r& ∩⊄⊃∪ y7Ï9≡x‹Ÿ2 uρ $ tΡ ÷�sY ôãr& öΝÍκö� n=tã     ٢٠٠  

(#þθßϑ n=÷è u‹ Ï9 �χr& y‰ôã uρ «! $# A,ym ¨βr&uρ sπtã$ ¡¡9 $# Ÿω |=÷ƒu‘ !$ yγŠÏù    ٢١١  

øŒ Î) tβθããt“≈ oΨoKtƒ öΝæη uΖ÷�t/ öΝèδ t� øΒr& ( (#θä9$ s)sù (#θãΖö/$# ΝÍκö� n=tã $ YΖ≈ u‹ ÷Ζç/ ( öΝßγš/§‘ ãΜn=ôã r& óΟÎγÎ/ 4 ٢٢٢  

 tΑ$ s% šÏ%©!$# (#θç7 n=yñ #’ n? tã öΝÏδ Ì� øΒr& �χx‹Ï‚ −G oΨs9 ΝÍκö� n=tã #Y‰Éf ó¡̈Β ∩⊄⊇∪  ٢٣٠  

tβθä9θà)u‹ y™ ×πsW≈ n=rO óΟßγãè Î/#§‘ óΟßγç6ù=x. šχθä9θà)tƒuρ ×π|¡÷Ηs~ öΝåκÞ�ÏŠ$y™ öΝåκâ: ù=x.  ٢٣٩  

$ RΗødu‘ Í=ø‹ tó ø9$$ Î/ ( šχθä9θà)tƒuρ ×πyè ö7 y™ öΝåκß] ÏΒ$ rOuρ öΝåκâ: ù=Ÿ2 4  ٢٤٧  

≅ è% þ’ În1§‘ ãΝn=÷ær& ΝÍκÌE£‰Ïè Î/ $ ¨Β öΝßγßϑ n=÷è tƒ �ωÎ) ×≅‹Î=s% 3   ٢٥٥  

Ÿξsù Í‘$ yϑ è? öΝÍκ� Ïù �ωÎ) [!#z�É∆ #\� Îγ≈ sß Ÿωuρ ÏMøÿtG ó¡n@ ΟÎγŠÏù óΟßγ÷ΨÏiΒ #Y‰ym r& ∩⊄⊄∪  ٢٦٧  

Ÿωuρ £s9θà)s? >ô“($ t±Ï9 ’ ÎoΤÎ) ×≅ Ïã$sù š�Ï9≡sŒ #́‰xî ∩⊄⊂∪ HωÎ) β r& u!$ t±o„ ª! $# 4  ٢٧٩  

� ä.øŒ $#uρ š�−/§‘ #sŒ Î) |MŠÅ¡nΣ ö≅ è%uρ #|¤ tã β r& ÇtƒÏ‰ôγtƒ ’În1 u‘ z>t� ø%L{ ôÏΒ #x‹≈ yδ #Y‰x©u‘ ٢٩٤  

 ∩⊄⊆∪ (#θèW Î6s9 uρ ’ Îû óΟÎγÏÿôγx. y]≈ n=rO 7πs�($ ÏΒ  ٣٠٠  

šÏΖÅ™ (#ρßŠ#yŠø—$#uρ $Yè ó¡Î@ ∩⊄∈∪ È≅ è% ª! $# ãΝn=÷ær& $yϑ Î/ (#θèVÎ6 s9 (  ٣٠٩  

… çµs9 Ü=ø‹ xî ÅV≡uθ≈ yϑ ¡¡9 $# ÇÚ ö‘ F{$#uρ ( ÷�ÅÇ ö/r& ÏµÎ/ ôìÏϑ ó™ r&uρ 4 $ tΒ Οßγs9 ÏiΒ ÏµÏΡρßŠ ÏΒ <c’ Í< uρ 



 ٦١

Ÿωuρ Û‚Î�ô³ç„ ’ Îû ÿÏµÏϑ õ3ãm #Y‰ym r& ﴾] ٢٦-١٨/٨: الكهف[.  

þθèW#﴿عندما نقوم بعد الكلمات اعتباراً مـن كلمـة        Î6s9﴾ألوىل وحـىت كلمـة    ا
﴿#þθèW Î6s9﴾        وهذه هي املدة   !! ١  كلمات ٣٠٩ األخرية ، فإننا جند بالتمام والكمال

هي ايـة    ٣٠٠أن الكلمة ذات الرقم     والعجيب  . اليت لبثها أصحاب الكهف     
≈[y﴿العبارة   n=rO 7πs�($ ÏΒ﴾   ،على التوافق والتطابق التام بني املعىن اللغوي       هذا   يدلّ   أال

  ؟ األرقام اليت تعرب عن هذه الكلمة للكلمة وبني

ونستطيع أن نوجه سؤاالً ألولئك الذين ينتقدون القرآن وخباصة هـذه القـصة             
ويقولون إا أسطورة مل يتحدث عنها الكتاب املقـدس أو أي مـن الكتـب               

إذا كانت هذه القصة من تأليف حممد صلى اهللا عليه وآله           :  ونسأهلم   ،السماوية  
هذا النيب الكرمي وهو النيب األمي من علماء احلـساب والعـد      وسلَّم ، فهل كان     

  واإلحصاء ؟ أم أن اهللا تعاىل هو الذي علّمه ؟

  

  

  

                                                
 كثرية قام ا باحثون دف ربط أعداد كلمات القرآن وحروفه بأزمنة حمددة ، حماوالتهنالك  1

 ٣٠٩ففي قصة أصحاب الكهف هنالك طريقة أخرى للربط بني عدد كلمات القصة والعدد 
  www.islamnoon.com،  للباحث بسام اجلرار

http://www.islamnoon.com
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  ملخص

 ميكننا أن خنرج بنتيجة أساسية وهي أن اإلعجـاز الرقمـي            املبحثيف اية هذا    
لكتاب اهللا تعاىل ثابت وصحيح ، ومع أن الباحثني يف هذا العلم قد ارتكبوا بعض            

خطاء واهلفوات ، وذلك بسبب صعوبة البحث ، إال أن هذا األمر جيـب أال               األ
  .يبعدنا عن دراسة وتأمل هذه املعجزة فقد يكون من ورائها اخلري الكثري 

 التساؤالت اليت يتعرض هلا علـم اإلعجـاز          معظم عنيف هذا املبحث    قد أجبنا   ل
ض املبالغات واليت ينبغي    الرقمي ، وذكرنا فوائد هذا العلم الناشئ وحذّرنا من بع         

كذلك قمنا مبحاولة أسأل اهللا تعاىل أن تكون حماولة ناجحة لوضع أسس            .جتنبها  
وملخص هذه الضوابط أن يكون البحث      . وضوابط للبحث يف اإلعجاز الرقمي      
معطيات البحث ، منـهج البحـث ،        «: موافقاً للعلم والشرع بعناصره الثالث      

   .»نتائج البحث

عرضنا معجزة مذهلة حول دالالت األرقام القرآنية وأن اهللا تعـاىل مل            وأخرياً است 
ينزل يف كتابه شيئاً عبثاً ، بل لكل رقم داللة وفائدة وهدف ، وهذا ما سـوف                 

  . بإذن اهللا تعاىل املباحث اآلتيةنتناوله يف 
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  الرقم سبعةمن أسرار 

  في القرآن والسنة

  

  

احلبيب وأحاديث  الكرمي  رف على بعض أسرار الرقم سبعة يف القرآن          نتع املبحثيف هذا   
  . اهللا تعاىل هذا الرقم على سائر األرقام وكيف فضل. املصطفى عليه الصالة والسالم 

كيف تأيت حروف نرى يف كتاب اهللا تعاىل ، وسبعة سوف نعيش مع بعض عجائب الرقم  
 وهذا إن دلَّ على شيء فإمنا يدلُّ       .رقم   بتناسق عجيب مع هذا ال     ه وكلمات هوآياتالقرآن  

  .على أن القرآن منزل من خالق السموات السبع سبحانه وتعاىل 

 من الناحية الرقمية ونكتشف عالقات       وآياته كذلك سوف نتدبر بعض كلمات القرآن     
هذه التناسقات تقدم الربهان املادي على وجود نظام      .وتناسقات مذهلة مع الرقم سبعة      

  .قمي محكم يف كتاب اهللا عز وجلَّ ر
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  دالالت وأسرار....  سبعةالرقم 

إن اهللا سبحانه وتعاىل قد فضل بعض الرسل على بعض ، مثل سيدنا حممد عليه 
$!﴿ : صلوات اهللا وسالمه فقال يف حقّه  tΒuρ š�≈ oΨù=y™ ö‘ r& �ωÎ) ZπtΗôqy‘ šÏϑ n=≈ yè ù=Ïj9﴾  

وفضل بعض الليايل على بعض مثل ليلة القَدر اليت جعلها  . ]٢١/١٠٧: األنبياء [
Ρ̄$!﴿: يقول تبارك وتعاىل .املوىل تبارك وتعاىل تعدل ألف شهر بل تزيد  Î) çµ≈ oΨø9 t“Ρ r& 

’ Îû Ï's# ø‹s9 Í‘ ô‰s)ø9 $# ∩⊇∪ !$tΒuρ y71u‘ ÷Š r& $tΒ ä's# ø‹s9 Í‘ ô‰s)ø9 $# ∩⊄∪ ä's# ø‹ s9 Í‘ ô‰s)ø9 $# ×�ö�y{ ôÏiΒ É#ø9 r& 9� öκy− 
∩⊂∪ ãΑ ¨”t∴ s? èπs3Í× ¯≈ n=yϑ ø9 $# ßyρ”�9$#uρ $ pκ� Ïù Èβ øŒÎ* Î/ ΝÍκÍh5u‘ ÏiΒ Èe≅ ä. 9�ö∆ r& ∩⊆∪ íΟ≈ n=y™ }‘Ïδ 4®L ym Æì n=ôÜ tΒ 

Ì� ôf xÿø9    .]٥-٩٧/١: القدر [  ﴾#$

وكذلك فضل اهللا تعاىل بعض األيام على بعض ، فجعل يوم اجلُمعة أفـضلها ،               
فجعل شهر رمضان أفضلها ، يقـول سـبحانه         وفضل بعض الشهور من السنة      

ــاىل  �ã  ﴿ :وتع öκy− tβ$ ŸÒtΒu‘ ü“Ï%©!$# tΑ Ì“Ρ é& ÏµŠÏù ãβ#uö� à)ø9 $# ” W‰èδ Ä¨$ ¨Ψ=Ïj9 ;M≈ oΨÉi�t/uρ zÏiΒ 
3“y‰ßγø9 $# Èβ$ s%ö� àÿø9 $#uρ 4 yϑ sù y‰Íκy− ãΝä3ΨÏΒ t� öκ¤¶9 $# çµôϑ ÝÁuŠù=sù ( tΒuρ tβ$ Ÿ2 $ ³ÒƒÍ�s∆ ÷ρr& 4’ n? tã 

9� xÿy™ ×ο£‰Ïè sù ôÏiΒ BΘ$ −ƒr& t� yzé& 3 ß‰ƒÌ� ãƒ ª! $# ãΝà6 Î/ t� ó¡ãŠø9 $# Ÿωuρ ß‰ƒÌ� ãƒ ãΝà6 Î/ u�ô£ãè ø9 $# 
(#θè=Ïϑ ò6 çG Ï9 uρ nο£‰Ïè ø9 $# (#ρç�Éi9x6 çG Ï9 uρ ©! $# 4† n? tã $ tΒ öΝä31y‰yδ öΝà6 ¯=yè s9 uρ šχρã� ä3ô±n@﴾ 

   .]٢/١٨٥: البقرة [

ملسجد األقـصى ،    فضل بعض املساجد على بعض مثل املسجد احلرام وا        كذلك  
فضل بعض   و .وفضل بعض البقاع على بعض مثل مكة املكرمة والقدس الشريف           

السور على بعض فجعل أعظم سورة يف القرآن هي فاحتة الكتاب ، وهي الـسبع   



 ٦٦

املثاين وهي أم القرآن ، وجعل سورة اإلخالص تعدل ثُلُثَ القرآن ، وجعل آيـة               
  .الكرسي أعظم آية من القرآن 

آلن لو تدبرنا األرقام الواردة يف كتاب اهللا سبحانه وتعاىل ، ودرسـنا دالالت              وا
 على سائر األرقام ، وأعطى      »الرقم سبعة «كل رقم ، جند أن اهللا تعاىل قد فضل          
ولكن ما هي أسرار هذا الرقم ؟ وملـاذا         . هذا الرقم أمهية خاصة يف كتابه ايد        

  ت القرآنية ؟ تكرر ذكره يف العديد من املناسبا

للرقم سبعة دالالت كثرية يف الكون والقرآن وأحاديث املصطفى صلى اهللا عليه 
وهذا البحث . حىت إن تكرار هذا الرقم يف كتاب اهللا جاء بنظام حمكم . وسلم 

يقدم الرباهني على ذلك ، فال يوجد كتاب واحد يف العامل يتكرر فيه الرقم سبعة 
وهذا إن دلَّ على شيء فإمنا يدل على أمهية هذا  . بنظام مشابه للنظام القرآين

  .  تبارك تعاىل خالق الكونالرقم وأنه رقم يشهد على وحدانية 

  الرقم سبعة في الكون

عندما خلق اهللا تعاىل هذا الكون اختار الرقم سبعة فجعل عدد السموات سبعاً 
!ª﴿: يقول عز وجلَّ . وعدد األرضني سبعاً  $# “Ï%©!$# t,n=y{ yìö6y™ ;N≡uθ≈ oÿ xœ zÏΒuρ 

ÇÚ ö‘ F{$# £ßγn=÷W ÏΒ ãΑ ¨”t∴tG tƒ â�ö∆ F{$# £åκs] ÷�t/ (#þθçΗs>÷è tF Ï9 ¨β r& ©! $# 4’ n? tã Èe≅ ä. &óx« Ö�ƒÏ‰s% ¨βr&uρ ©! $# ô‰s% 

xÞ% tnr& Èe≅ ä3Î/ >óx« $ RΗø>Ïã﴾ ] ٦٥/١٢: الطالق[ .   

ف من سبع طبقات إن الذرة واليت تعد الوحدة األساسية للبناء الكوين تتأل
كما أن عدد أيام األسبوع سبعة . إلكترونية ، وال ميكن أن تكون أكثر من ذلك 



 ٦٧

وجيب أال يغيب عنا أن . أيام ، وعدد ألوان الطيف الضوئي املرئي هو سبعة ألوان 
   .علماء األرض اكتشفوا حديثاً أن الكرة األرضية تتكون من سبع طبقات 

  ويةالرقم سبعة في الس ن ة النب

كثرية هي األحاديث النبوية الشريفة اليت نطق ا سيد البشر حممد صلى اهللا عليه 
وهذا يدل على ، وقد كان للرقم سبعة حظ وافر يف هذه األحاديث . وسلم 

  . أمهية هذا الرقم وكثرة دالالته وأسراره 

فعندما حتدث الرسول الكرمي صلى اهللا عليه وسلم عن املوبقات اليت لك 
بها وتقذف به يف نار جهنم ذات األبواب السبعة ، حتدث عن سبعة أنواع صاح

TP) ....اجتنبوا السبع املوبقات  (:  صلى اهللا عليه وسلم قال. من املوبقات 

١
PT.   

ذكر سبعة ، وعندما حتدث عن الذين يظلُّهم اهللا سبحانه وتعاىل يوم القيامة 
سبعةٌ يظلّهم اهللا يف ظلِّه يوم ال  (: أصناف منهم ، يقول عليه الصالة والسالم 

TP) .... ظلَّ إال ظلُّه

٢
PT .  ِذ شيٍء من األرض بغريوعندما يتحدث عن الظلم وأخ

من ظَلَم  (: حقِّه فإنه يتحدث عن الرقم سبعة أيضاً ، يقول عليه الصالة والسالم 

                                                
TP

1
PT             اري يف فتح البـاري بـرقم       جزء من حديث رواه أبو هريرة رضي اهللا تعاىل عنه ، أخرجه البخ

 ، دار الريـان ، القـاهرة       »رمي احملصنات «:  ، اجلزء الثاين عشر ، كتاب احلدود ، باب           ٦٨٥٧
١٩٨٧.   

TP

2
PT                   جزء من حديث رواه أبو هريرة رضي اهللا تعاىل عنه ، أخرجه البخاري يف فتح الباري ، كتاب

 اجلزء الثاين ،    ٦٦٠ برقم   ،» ساجدمن جلس يف املسجد ينتظر الصالة وفضل امل       «: األذان ، باب    
   .١٩٩٤دار احلديث ، القاهرة 



 ٦٨

TP) قَيد ِشبٍر ِمن األرِض طُوقَه ِمن سبِع أرضني

١
PT  . وعندما أخربنا عليه الصالة

احلمد هللا رب العاملني هي  (: والسالم عن أعظم سورة يف كتاب اهللا تعاىل قال 
TP) السبع املثاين والقرآن العظيم الذي أوتيته

٢
PT . فسورة الفاحتة هي سبع آيات وهي 

  .السبع املثاين وهي أعظم سورة يف القرآن 

لرسول الكرمي صلى اهللا عليه وسلم عن األمر اإلهلي ويف سجودنا هللا تعاىل خيربنا ا
TP) أُمرت أن أسجد على سبعِة أَعظُم (: بالسجود على سبعة أعضاء فيقول 

٣
PT . 

وعندما حتدث عن القرآن جعل للرقم سبعة عالقة وثيقة ذا الكتاب العظيم ، 
TP) عة أحرفإن هذا القرآن أُنزل على سب (: يقول عليه صلوات اهللا وسالمه 

٤
PT . 

ولعل يف هذا احلديث ما يدل على وجود عالقة بني حروف القرآن الكرمي وبني 
  .الرقم سبعة ، واهللا تعاىل أعلم 

يؤتى  (: وقد حتدث الرسول صلى اهللا عليه وسلم عن جهنم يوم القيامة فقال 
TP) ِبجهنم يومئٍذ لَها سبعون ألف زمام

٥
PT . ء أمرنا الرسول الكرمي ويف أسباب الشفا

                                                
TP

1
PT          فـتح    »إمث من ظلم شيئاً مـن األرض      «: أخرجه البخاري يف كتاب املظامل والغضب ، باب ، 

   .١٩٨٧ ، اجلزء اخلامس ، دار الريان ، القاهرة ٢٤٥٣الباري برقم 
TP

2
PT        زء الثامن ، كتاب تفـسري القـرآن ، بـاب         ، اجل  ٤٤٧٤رواه البخاري يف فتح الباري برقم :
   .١٩٨٧ ، دار الريان ، القاهرة »ومسيت أم الكتاب«

TP

3
PT        ٨١٠ ، فتح الباري ، برقم       »السجود على سبعة أعظم   «: رواه البخاري يف كتاب األذان باب 

   .١٩٨٧اجلزء الثاين ، دار الريان ، القاهرة 
TP

4
PT        اجلزء  ٢٧٠ برقم   »كالم اخلصوم بعضهم يف بعض    «: رواه البخاري يف كتاب اخلصومات باب 

  .١٩٩٤الثالث ، دار احلديث ، القاهرة 
TP

5
PT    نار جهـنم «: رواه مسلم يف كتاب اجلنة وصفة نعيمها وأهلها باب ة حر٢٩ ، رقـم  »يف شد 

   .١٩٩٤اجلزء التاسع ، دار احلديث ، القاهرة 



 ٦٩

TP) أعوذُ باهللا وقدرته من شر ما أجد وأحاذر (: صلى اهللا عليه وسلم أن نقول 

١
PT  ،

  .ونكرر هذه العبارة سبع مرات 

حىت عندما يكون احلديث عن الطعام جند للرقم سبعة حضوراً يف أحاديث احلبيب 
من تصبح  (:  وسلم املصطفى عليه أفضل الصالة والسالم ، يقول صلى اهللا عليه

TP)  تمرات عجوة مل يضره يف ذلك اليوم سم وال ِسحربسبعكلَّ يوم 

٢
PT .  

أما الصيام يف سبيل اهللا فإننا جنده يباعد الوجه عن النار سبعني سنة ، وهذا العدد 
يقول رسول اهللا صلى اهللا عليه  . »١٠ × ٧ = ٧٠«من مضاعفات الرقم سبعة 

بٍد يصوم يوماً يف سبيل اهللا إال باعد اهللا بذلك اليوم وجهه عن ما من ع (: وسلم 
TP)  خريفاًسبعنيالنار 

٣
PT  .  

وعندما قِدم أحد الصحابة إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وسأله عن املدة 
وال سبٍع فاقرأه يف  (: اليت خيتم فيها القرآن الكرمي ، قال عليه الصالة والسالم 

TP) لى ذلكتِزد ع

٤
PT .  كما كان عليه الصالة والسالم يستغفر اهللا سبعني مرة .

  . وكان يتحدث عن مضاعفات الرقم سبعة للداللة على األجر الكبري 

                                                
TP

1
PT         اب وضع يده على موضع األمل مـع الـدعاء     استحب«: رواه مسلم يف كتاب السالم ، باب« ، 

   .١٩٩٤ اجلزء السابع ، دار احلديث بالقاهرة ٦٧برقم 
TP

2
PT        اجلزء التاسع ، دار الريـان ،        ٥٤٤٥ برقم   »العجوة«: رواه البخاري يف كتاب األطعمة باب 

   .١٩٨٧القاهرة 
TP

3
PT         اجلزء   ٢٨٤٠ برقم   »ل اهللا فضل الصوم يف سبي   «: رواه البخاري يف كتاب اجلهاد والسري باب ، 

   .١٩٨٧السادس دار الريان ، القاهرة 
TP

4
PT         اجلزء الثامن ، ٥٠٥٤ برقم »يف كم يقرأ القرآن   «: رواه البخاري يف كتاب فضائل القرآن باب 

   .١٩٨٧دار الريان ، القاهرة 



 ٧٠

كلُّ عمِل ابِن آدم يضاعف  (: قال عليه الصالة والسالم عن مضاعفة األجر 
TP)  ضعفسبع مئةاحلسنة بعشر أمثاهلا إىل 

١
PT . بعني مرة واملضاعفة واالستغفار س

   ) .١٠٠ × ٧ = ٧٠٠( إىل سبع مئة ضعف من مضاعفات الرقم سبعة 

وهكذا نرى أن الرقم سبعة هو الرقم األكثر متيزاً يف أحاديث املصطفى عليه 
هذه األحاديث الشريفة وغريها كثري تدل على أن النيب . صلوات اهللا وسالمه 

  . لذكر دون سائر األرقام بسبب أمهيته صلى اهللا عليه وسلم قد خص هذا الرقم با

فهو الرقم األكثر تكراراً يف أحاديث املصطفى عليه الصالة والسالم ، وهو الرقم 
 ، وهو الرقم األكثر تكراراً يف الكون »بعد الرقم واحد«األكثر تكراراً يف القرآن 

  !  يف كلّ ذرة من ذراته

  الحجوالرقم سبعة 

والعجيب يف . متثل الركن اخلامس من أركان اإلسالم نعلم مجيعاً أن عبادة احلج 
فاملؤمن يطوف حول بيت اهللا . أعمال هذه العبادة أا تقوم على الرقم سبعة 

  ! احلرام سبعة أشواط ، ويسعى بني الصفا واملروة سبعة أشواط أيضاً 

رك وقد ورد ذكر هذا الرقم يف اآلية اليت حتدثت عن احلج والعمرة ، يقول اهللا تبا
*sŒÎ#!7﴿: وتعاىل  sù ÷ΛäΨÏΒr& yϑ sù yì−G yϑ s? Íοt�÷Κãè ø9 $$ Î/ ’ n< Î) Ædkptø:$# $ yϑ sù u�y£øŠtG ó™ $# zÏΒ Ä“ô‰oλ ù;$# 4 yϑ sù öΝ©9 

ô‰Ågs† ãΠ$ u‹ÅÁsù ÏπsW≈ n=rO 5Θ$ −ƒr& ’ Îû Ædkptø:$# >πyèö7 y™ uρ #sŒ Î) öΝçF ÷è y_u‘ 3 y7ù=Ï? ×οu�|³tã ×'s# ÏΒ% x. 3﴾ ] البقرة :

                                                
TP

1
PT     دار احلـديث ،   اجلزء الرابع ، ١٦٤ برقم »فضل الصيام«: رواه مسلم يف كتاب الصيام ، باب

   .١٩٩٤القاهرة 



 ٧١

٢/١٩٦[ .   

العجيب أن اهللا تعاىل قد أراد هلذه اآلية أن توضع يف سورة البقرة وجعل رقمها و
  : ، وهذا العدد من مضاعفات الرقم سبعة مرتني ، فهو يساوي ١٩٦

٤ × ٧ × ٧ = ١٩٦  

وهذه النتيجة ليست مصادفة ألن القرآن مليء بالتناسقات السباعية ، يف أرقام 
  .، أو ترتيب هذه الكلمات واحلروف آياته وسوره أو أعداد حروفه وكلماته 

  القرآنالرقم سبعة في 

يف القَصص القرآين ، فهذا نبِي اهللا نوح عليه السالم كثرياً تكرر ذكر الرقم سبعة 
يدعو قومه للتفكر يف خالق السموات السبع تبارك وتعاىل ، ويستشهد بالرقم 

   .املني سبعة كدليل على قدرة اهللا ووحدانيته وأنه رب الع

óΟs9﴿: يقول عز وجلَّ على لسان سيدنا نوح عليه السالم خماطباً قومه  r& (#÷ρt� s? y#ø‹ x. 

t,n=y{ ª! $# yì ö7 y™ ;N≡uθ≈ yϑ y™ $]%$ t7 ÏÛ ∩⊇∈∪ Ÿ≅ yè y_ uρ t� yϑ s)ø9 $# £Íκ� Ïù #Y‘θçΡ Ÿ≅ yè y_uρ }§ôϑ ¤±9$# % [`#u�Å ﴾ 
  .  ]١٦-٧١/١٥: نوح [

سر رؤيا امللك القائمة على هذا الرقم ، وقد أما سيدنا يوسف عليه السالم فقد ف
يقول تعاىل يف سورة . تكرر ذكر هذا الرقم يف سياق سورة يوسف مرات عديدة 

$tΑ﴿: يوسف  s%uρ à7Î=yϑ ø9 $# þ’ ÎoΤÎ) 3“u‘ r& yì ö7y™ ;N≡t� s)t/ 5β$yϑ Å™ £ßγè=à2 ù'tƒ ìì ö7 y™ Ô∃$ yf Ïã yì ö7 y™ uρ 

BM≈ n=ç7 /Ψß™ 9�ôØ äz t� yzé&uρ ;M≈ |¡Î0$ tƒ ( $ pκš‰r'̄≈ tƒ _|yϑ ø9 $# ’ ÎΤθçF øù r& ’ Îû }‘≈ tƒöâ‘ β Î) óΟçGΨä. $ tƒö”�=Ï9 



 ٧٢

šχρç�ã9÷è s?﴾ ] ١٢/٤٣: يوسف[.   

ß#ß™θãƒ $pκš‰r& ß,ƒÏd‰Å_Á9﴿:  ويقول سبحانه وتعاىل يف السورة ذاا  $# $ uΖÏF øùr& ’Îû Æìö7 y™ 

;N≡t� s)t/ 5β$yϑ Å™ £ßγè=à2 ù'tƒ ìì ö7 y™ Ô∃$ yf Ïã Æì ö7 y™ uρ BM≈ n=ç7 /Ψß™ 9�ôØ äz t� yzé&uρ ;M≈ |¡Î0$ tƒ þ’ Ìj?yè ©9 

ßì Å_ö‘ r& ’ n< Î) Ä¨$ ¨Ζ9 $# óΟßγ̄=yè s9 tβθßϑ n=ôè tƒ ∩⊆∉∪ tΑ$ s% tβθãã u‘ ÷“ s? yì ö7y™ tÏΖÅ™ $ \/r&yŠ $ yϑ sù ôΜ ›?‰|Áym 

çνρâ‘ x‹sù ’Îû ÿÏ&Î# ç7 .⊥ ß™ �ωÎ) Wξ‹ Î=s% $ £ϑ ÏiΒ tβθè=ä.ù's? ∩⊆∠∪ §ΝèO ’ÎA ù'tƒ .ÏΒ Ï‰÷è t/ y7Ï9≡sŒ Óìö7 y™ ×Š#y‰Ï© zù=ä.ù'tƒ 

$ tΒ ÷ΛäøΒ£‰s% £çλm; �ωÎ) Wξ‹ Î=s% $£ϑ ÏiΒ tβθãΨÅÁøtéB ∩⊆∇∪ §ΝèO ’ ÎAù'tƒ .ÏΒ Ï‰÷è t/ y7Ï9≡sŒ ×Π%tæ ÏµŠÏù ß^$tó ãƒ 

â¨$ ¨Ζ9 $# ÏµŠÏù uρ tβρç�ÅÇ ÷ètƒ ﴾ ] ٤٩ـ١٢/٤٦: يوسف[ .   

وقد ورد ذكر الرقم سبعة يف عذاب قوم سيدنا هود الذي أرسله اهللا تعاىل إىل 
Βr'sù ßŠθßϑ̈$﴿: فأرسل عليهم اهللا الريح العاتية ، يقول تعاىل فكذّبوه قبيلة عاد  rO 

(#θà6 Î=÷δ é'sù Ïπu‹ Ïî$ ©Ü9 $$Î/ ∩∈∪ $ ¨Βr&uρ ×Š$tã (#θà6 Î=÷δ é'sù 8xƒÌ� Î/ A�|Àö� |¹ 7πuŠÏ?% tæ ∩∉∪ $ yδ t� ¤‚ y™ öΝÍκö� n=tã 

yì ö7y™ 5Α$ uŠs9 sπuŠÏΨ≈ yϑ rOuρ BΘ$ −ƒr& $ YΒθÝ¡ãm ” u�tI sù tΠ öθs)ø9 $# $pκ� Ïù 4tç÷�|À öΝåκ̈Ξr( x. ã—$ yf ôã r& @≅ øƒwΥ 

7πtƒÍρ% s{﴾ ] ٧ – ٦٩/٥: احلاقة[    .   

ويف قصة سيدنا موسى عليه السالم ورد ذكر الرقم سبعني وهو من مضاعفات 
u‘$tG﴿: ، يقول تعاىل الرقم سبعة  ÷z$#uρ 4y›θãΒ … çµtΒöθs% tÏè ö7 y™ Wξã_ u‘ $oΨÏG≈ s)‹ Ïϑ Ïj9 ( !$£ϑ n=sù 

ãΝåκøEx‹s{ r& èπxÿô_ §�9 $# tΑ$ s% Éb>u‘ öθs9 |Mø⁄Ï© ΟßγtF õ3n=÷δ r& ÏiΒ ã≅ö6s% }‘≈ −ƒÎ) uρ ( $ uΖä3Î=öκèEr& $ oÿ Ï3 Ÿ≅ yè sù â!$ yγxÿ�¡9 $# 

!$ ¨ΖÏΒ ( ÷β Î) }‘ Ïδ �ωÎ) y7çG t⊥ ÷G Ïù ‘≅ ÅÒè? $ pκÍ5 tΒ â!$ t±n@ ” Ï‰öκsEuρ tΒ â!$ t±n@ ( |MΡ r& $ oΨ•‹ Ï9 uρ ö� Ïÿøî $$sù $ uΖs9 

$ uΖ÷Ηxqö‘ $#uρ ( |MΡ r&uρ ç�ö�yz tÌ� Ïÿ≈ tó ø9    . ]٧/١٥٥: األعراف  [﴾ #$
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وقد ورد هذا الرقم يف قصة أصحاب الكهف أثناء احلديث عن عددهم ، يقول 
›tβθä9θà)u﴿: عز وجلَّ  y™ ×πsW≈ n=rO óΟßγãè Î/#§‘ óΟßγç6ù=x. šχθä9θà)tƒuρ ×π|¡÷Ηs~ öΝåκÞ�ÏŠ$ y™ öΝåκâ: ù=x. $ RΗødu‘ 

Í=ø‹ tó ø9 $$Î/ ( šχθä9θà)tƒuρ ×πyè ö7 y™ öΝåκß] ÏΒ$ rOuρ öΝåκâ: ù=Ÿ2 4 ≅ è% þ’În1 §‘ ãΝn=÷ær& ΝÍκÌE£‰Ïè Î/ $ ¨Β öΝßγßϑ n=÷è tƒ �ωÎ) 

×≅‹ Î=s% 3 Ÿξsù Í‘$yϑ è? öΝÍκ� Ïù �ωÎ) [!#z�É∆ #\� Îγ≈ sß Ÿωuρ ÏMøÿtG ó¡n@ ΟÎγŠÏù óΟßγ÷ΨÏiΒ #Y‰ym r&﴾ ] الكهف :

١٨/٢٢ [.  

والذي . إذن هناك عالقة بني تكرار القصة القرآنية وبني الرقم سبعة ومضاعفاته 
يتابع تاريخ الشعوب القدمي يالحظ أن الرقم سبعة يتكرر كثرياً ، وخباصة يف 

TPتاريخ الفراعنة مبصر القدمية

١
PT .  

  الرقم سبعة ويوم القيامة

. اة الدنيا ، بل إننا جند له حضوراً يف اآلخرة ال يقتصر ذكر الرقم سبعة على احلي
 تكررت يف القرآن الكرمي سبعني مرة ، وهذا العدد من ﴿القيامة﴾إن كلمة 

  :  مضاعفات الرقم سبعة ، فالعدد سبعني هو حاصل ضرب سبعة يف عشرة 

١٠ × ٧ = ٧٠  

 تكررت يف القرآن كله سبعاً وسبعني مرة ، وهذا العدد من ﴿جهنم﴾وكلمة 
  ١١ × ٧ = ٧٧: مضاعفات الرقم سبعة أيضاً 

β¨﴿: وتعاىل  وعن أبواب جهنم السبعة يقول سبحانه Î) uρ tΛ©yγy_ öΝèδ ß‰Ïã öθyϑ s9 tÏèuΗødr& 

                                                
TP

1
PT  انظر مقالة بعنوانNumbers in Egyptian mythology   املوسـوعة احلـرة   علـى موقـع  :

www.en.wikipedia.org/wiki/Numbers_in_Egyptian_MythologyTP

  

http://www.en.wikipedia.org/wiki/Numbers_in_Egyptian_Mythology
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∩⊆⊂∪ $ oλ m; èπyè ö7 y™ 5>≡uθö/r& Èe≅ ä3Ïj9 5>$ t/ öΝåκ÷] ÏiΒ Ö÷“ ã_ ìΘθÝ¡ø)̈Β ﴾ ] وقد  . ]٤٤-١٥/٤٣: احلجر
هنم سبعة أبواب لتكون جزاًء لكل من يكفر اقتضت حكمة اهللا تعاىل أن جيعل جل

  .خبالق السموات السبع سبحانه وتعاىل ، واهللا تعاىل أعلم 

 أما عن عذاب اهللا يف ذلك اليوم فنجد حضوراً ملضاعفات الرقم سبعة ، يقول عز
$﴿: وجلَّ  ¨Βr&uρ ôtΒ u’ ÎAρé& … çµt7≈ tG Ï. Ï&Î!$ yϑ Ï±Î0 ãΑθà)uŠsù Í_ tF ø‹n=≈ tƒ óΟs9 |Nρé& ÷µuŠÎ6≈ tF Ï. ∩⊄∈∪ óΟs9 uρ Í‘ ÷Šr& 

$ tΒ ÷µu‹ Î/$ |¡Ïm ∩⊄∉∪ $ pκtJ ø‹ n=≈ tƒ ÏMtΡ% x. sπu‹ ÅÊ$s)ø9 $# ∩⊄∠∪ !$tΒ 4o_øî r& Íh_ tã 2÷µu‹ Ï9$tΒ ∩⊄∇∪ y7n=yδ Íh_ tã 

÷µuŠÏΖ≈ sÜ ù=ß™ ∩⊄∪ çνρä‹è{ çνθ�=äó sù ∩⊂⊃∪ ¢ΟèO tΛÅs pgø:$# çνθ�=|¹ ∩⊂⊇∪ ¢ΟèO ’ Îû 7's# Å¡ù=Å™ $ yγãã ö‘ sŒ tβθãè ö7 y™ 

% Yæ#u‘ ÏŒ çνθä3è=ó™ $$ sù﴾ ] ٣٢ - ٦٩/٢٥: احلاقة[ .   

öθs9﴿: وال ننسى أن اهللا تعاىل قد ذكر الرقم سبعة عند احلديث عن كلماته  uρ  $ yϑ ¯Ρ r& 

’ Îû ÇÚ ö‘ F{$# ÏΒ >οt� yf x© ÒΟ≈ n=ø%r& ã� ós t7 ø9 $#uρ …çν‘‰ßϑ tƒ .ÏΒ ÍνÏ‰÷è t/ èπyè ö7 y™ 9� çtø2r& $ ¨Β ôNy‰ÏÿtΡ àM≈ yϑ Î=x. 

3«! $# ¨β Î) ©! $# î“ƒÌ“ tã ÒΟŠÅ3ym ∩⊄∠∪ ﴾ ] ٣١/٢٧: لقمان [ .  

  الرقم سبعة والصدقات

ورد ذكر هذا الرقم يف مضاعفة األجر من اهللا تعاىل ملن أنفق أمواله يف سبيل اهللا 
≅ã﴿: يف كتابه الكرمي يقول تعاىل . تبارك وتعاىل  sW ¨Β tÏ%©!$# tβθà)ÏÿΖãƒ óΟßγs9≡uθøΒr& ’ Îû 

È≅‹ Î6y™ «! $# È≅ sVyϑ x. >π¬6ym ôMtF u;/Ρ r& yìö7 y™ Ÿ≅ Î/$ uΖy™ ’ Îû Èe≅ ä. 7's# ç7 /Ψß™ èπs�($ ÏiΒ 7π¬6ym 3 ª! $#uρ ß#Ïè≈ ŸÒãƒ yϑ Ï9 

â!$ t±o„ 3 ª! $#uρ ììÅ™≡uρ íΟŠÎ=tæ ∩⊄∉⊇∪﴾ ] ٢/٢٦١: البقرة[.   

وهنا نالحظ أن اهللا تعاىل يتحدث عن الرقم سبعة من جهة ، ومن جهة ثانية 
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ن يف ذلك إشارة إىل يتحدث عن نظام املضاعفات واملكررات الرقمية ، وقد يكو
  .     واهللا تعاىل أعلم  ،وجود نظام حسايب ملضاعفات الرقم سبعة يف القرآن الكرمي

 ﴿سبعني﴾ولذلك فقد ورد يف القرآن ذكر ملضاعفات الرقم سبعة وهو الرقم 
ومثال ذلك ما نراه  . » ١٠ × ٧ = ٧٠«وهو يساوي عشرة أضعاف هذا الرقم 

  . لرسول صلى اهللا عليه وسلم يف سورة التوبة يف استغفار ا

�ö﴿: يقول تعاىل خماطباً حبيبه عليه الصالة والسالم Ïÿøó tG ó™$# öΝçλ m; ÷ρr& Ÿω ö� Ïÿøó tG ó¡n@ öΝçλ m; β Î) 

ö� Ïÿøó tG ó¡n@ öΝçλ m; tÏèö7 y™ Zο§�s∆ n=sù t�Ïÿøó tƒ ª! $# öΝçλ m; 4 y7Ï9≡sŒ öΝåκ̈Ξr'Î/ (#ρã� xÿŸ2 «! $$Î/ Ï&Î!θß™ u‘ uρ 3 ª! $#uρ 

Ÿω “Ï‰öκu‰ tΠ öθs)ø9 $# tÉ)Å¡≈ xÿø9    .    ]٩/٨٠: التوبة [ ﴾∪⊂∇∩ #$

  الرقم سبعة والتسبيح

: يف كتاب اهللا عز وجلَّ هنالك سبع سور بدأت بالتسبيح هللا تعاىل ، وهي 
   .»اإلسراء ـ احلديد ـ احلشر ـ الصف ـ اجلمعة ـ التغابن ـ األعلى«

  :لنتأمل هذه اآليات السبع 

≈z﴿ـ  ١ ys ö6ß™ ü“Ï%©!$# 3“u�ó  r& ÍνÏ‰ö7 yè Î/ Wξø‹ s9 š∅ÏiΒ Ï‰Éf ó¡yϑ ø9 $# ÏΘ#t� ys ø9 $# ’n< Î) Ï‰Éf ó¡yϑ ø9$# 

$ |Áø%F{ $# “Ï%©!$# $ oΨø.t�≈ t/ …çµs9 öθym … çµtƒÎ�ã∴ Ï9 ôÏΒ !$ oΨÏG≈ tƒ#u 4 … çµ̄Ρ Î) uθèδ ßìŠÏϑ ¡¡9 $# ç��ÅÁt7 ø9  : اإلسراء[ ﴾ #$

١٧/١ [.  

yx¬7﴿ـ ٢ y™ ¬! $ tΒ ’ Îû ÏN≡uθ≈ uΚ¡¡9 $# ÇÚö‘ F{ $#uρ ( uθèδ uρ â“ƒÍ•yè ø9 $# ãΛÅ3ptø:$#﴾ ]٥٧/١ : احلديد[.  
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yx¬7﴿ـ ٣ y™ ¬! $tΒ ’Îû ÏN≡uθ≈ yϑ ¡¡9 $# $tΒuρ ’ Îû ÇÚö‘ F{ $# ( uθèδ uρ â“ƒÍ“ yè ø9$# ÞΟŠÅ3ptø:$# ∩⊇∪﴾ ]احلشر : 

٥٩/١[.   

yx¬7﴿ـ ٤ y™ ¬! $ tΒ ’ Îû ÏN≡uθ≈ yϑ ¡¡9 $# $ tΒuρ ’ Îû ÇÚ ö‘ F{$# ( uθèδ uρ â“ƒÍ•yè ø9 $# ÞΟŠÅ3ptø:$# ﴾ ]الصف : 

٦١/١[.   

ßxÎm7﴿ـ ٥ |¡ç„ ¬! $ tΒ ’ Îû ÏN≡uθ≈ yϑ ¡¡9 $# $ tΒuρ ’ Îû ÇÚö‘ F{ $# Å7Î=pR ùQ $# Ä¨ρ‘‰à)ø9 $# Í“ƒÍ•yè ø9 $# ÉΟ‹ Å3ptø:$# ﴾ 
   .]٦٢/١ : اجلمعة[

ßxÎm7 ﴿ـ ٦ |¡ç„ ¬! $ tΒ ’ Îû ÏN≡uθ≈ yϑ ¡¡9 $# $ tΒuρ ’ Îû ÇÚö‘ F{ $# ( ã&s! à7ù=ßϑ ø9 $# ã&s!uρ ß‰ôϑ ys ø9 $# ( uθèδ uρ 4’ n?tã 

Èe≅ ä. &óx« í�ƒÏ‰s% ﴾] ٦٤/١ : التغابن [.  

ËxÎm7 ﴿ـ ٧ y™ zΟó™ $# y7În/u‘ ’ n? ôãF{ $# ∩⊇∪ “Ï%©!$# t,n=y{ 3“§θ|¡sù ∩⊄∪ “Ï%©!$#uρ u‘ £‰s% 3“y‰yγsù ﴾ 
   .]٣-٨٧/١ : األعلى[

ولعل هذه النتيجة تدلّ على أن هنالك عالقة بني تسبيح اهللا تعاىل وبني الرقم 
  .، واهللا تعاىل أعلم سبعة 

  لرقم سبعة وحروف القرآنا

لقد اقتضت حكمة البارئ سبحانه وتعاىل أن ينزل هذا القرآن باللغة العربية ، 
وجعل عدد حروف هذه اللغة مثانية وعشرين حرفاً ، أي عدداً من مضاعفات 

  .»  ٤ × ٧ = ٢٨ «  :، حيثالسبعة 
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الفاحتة اليت  يف آيات سورة ، يف أول سورة من القرآن هنالك حضور للرقم سبعة
وقد خاطب اهللا سبحانه وتعاىل .  وجعلها سبع آيات كتابهافتتح اهللا تعاىل ا 

ô‰s)s9﴿: سيدنا حممداً عليه الصالة والسالم فقال له  uρ y7≈ oΨ÷�s?#u $ Yè ö7y™ zÏiΒ ’ ÎΤ$ sVyϑ ø9 $# 

tβ#uö� à)ø9 $#uρ tΛÏàyè ø9    . ]١٥/٨٧: اِحلجر [﴾  ∪∠∇∩ #$

 الفاحتة وهي أعظم سورة يف القرآن الكرمي كما رأينا ، والسبع املثاين هي سورة
 ٢١وهي سبع آيات ، وعدد احلروف األلفبائية اليت تتألف منها هذه السورة هو 

 يساوي ثالثة ٢١العدد ف «،  من مضاعفات الرقم سبعة وهذا العددحرفاً ، 
  . » ٣ × ٧ = ٢١: أضعاف الرقم سبعة 

زها اهللا تعاىل عن غريها وجعلها      عة مي وف مقطَّ يف القرآن الكرمي سور افتتحت حبر     
يف أوائل تسع وعشرين سورة من سور القرآن منها ما تكرر ومنها ما مل يتكرر ،                

  :وهذه االفتتاحيات هي عدا املكرر على الترتيب 

﴿$Ο!9#  ،   üÈýϑ !9#   ،  � !9#      ،� ýϑ !9#     ،üÈÿè‹γ!2     ،µÛ     ،$Οû¡Û  ،  û§Û   ،   û§ƒ   ، 

üÉ   ، $Οm  ، $Οm ∩⊇∪ ý,û¡ÿã    ،  úX   ،  úχ ﴾ .   

 افتتاحية ، أي من مضاعفات الـرقم  ١٤ هوكما نرى   إن عدد هذه االفتتاحيات     
 أي  «وإذا أحصينا احلروف اليت تتألف منها هذه االفتتاحيات عدا املكرر           . سبعة  

ـ  » ةعددنا احلروف األلفبائية اليت تتألف منها االفتتاحيات األربع عشر         دناها  وج
  :وهذه احلروف هي !  أربعة عشر حرفاً

  »ا  ل  م  ص  ر  ك  هـ  ي  ع  ط  س  ح  ق  ن « 
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 ، إشارة إىل وجود »وهو يساوي سبعة يف اثنان« ١٤ولعل يف هذا التكرار للعدد 
املبحث عالقة بني هذه احلروف وبني الرقم سبعة ومضاعفاته ، وهو ما سنراه يف 

  . بإذن اهللا تعاىل األخري

  خ لْق  الس مواتالرقم سبعة و

هنالك عبارات تتحدث عن خلق السموات واألرض يف ستة أيام ، فلو حبثنا يف 
كتاب اهللا تعاىل عن هذه احلقيقة ، أي حقيقة خلق السموات واألرض يف ستة 

  :أيام وجدناها تتكرر يف سبع آيات بالضبط وهي 

!�χÎ) ãΝä3−/u‘ ª﴿ـ ١ $# “Ï%©!$# t,n=y{ ÏN≡uθ≈ yϑ ¡¡9 $# uÚ ö‘ F{$#uρ ’ Îû Ïπ−G Å™ 5Θ$ −ƒr& §ΝèO 3“uθtG ó™ $# 

’ n? tã Ä ó̧�yê ø9 $# Å ǿó ãƒ Ÿ≅ ø‹ ©9 $# u‘$ pκ̈]9 $# … çµç7 è=ôÜ tƒ $ ZW�ÏW ym }§ôϑ ¤±9 $#uρ t� yϑ s)ø9 $#uρ tΠθàf ‘Ζ9 $#uρ ¤N≡t� ¤‚ |¡ãΒ 

ÿÍνÍ�ö∆ r'Î/ 3 Ÿωr& ã&s! ß,ù=sƒø:$# â�ö∆ F{$#uρ 3 x8u‘$ t6s? ª! $# �>u‘ tÏΗs>≈ yè ø9    .]٧/٥٤ : األعراف[ ﴾ #$

β¨﴿ـ ٢ Î) ÞΟä3−/u‘ ª! $# “Ï%©!$# t,n=y{ ÏN≡uθ≈ yϑ ¡¡9 $# uÚ ö‘ F{$#uρ ’ Îû Ïπ−G Å™ 5Θ$ −ƒr& §ΝèO 3“uθtG ó™ $# ’ n?tã 

Ä ö̧� yè ø9 $# ( ã� În/y‰ãƒ t� øΒF{ $# ( $ tΒ ÏΒ ?ì‹Ïÿx© �ωÎ) .ÏΒ Ï‰÷è t/ ÏµÏΡ øŒ Î) 4 ãΝà6Ï9≡sŒ ª! $# öΝà6 š/u‘ çνρß‰ç6ôã $$ sù 4 
Ÿξsù r& šχρã� ©.x‹s?﴾ ]١٠/٣ : يونس[.   

uθèδ﴿ـ ٣ uρ “Ï%©!$# t,n=y{ ÏN≡uθ≈ yϑ ¡¡9 $# uÚö‘ F{ $#uρ ’ Îû Ïπ−G Å™ 5Θ$−ƒr& šχ% Ÿ2 uρ … çµä©ö� tã ’n? tã 

Ï!$ yϑ ø9 $# öΝà2 uθè=ö7 uŠÏ9 öΝä3•ƒr& ß|¡ôm r& Wξyϑ tã 3 È⌡s9 uρ |Mù=è% Νä3̄Ρ Î) šχθèOθãè ö6̈Β .ÏΒ Ï‰÷è t/ 

ÏNöθyϑ ø9 $# £s9θà)u‹ s9 tÏ%©!$# (#ÿρã� xÿŸ2 ÷β Î) !#x‹≈ yδ �ωÎ) Ö� ós Å™ ×Î7 •Β ﴾ ]١١/٧ : هود[.   

≅ö﴿ـ ٤ �2 uθs? uρ ’ n? tã Çc‘ y⇔ ø9 $# “Ï%©!$# Ÿω ßNθßϑ tƒ ôxÎm7 y™ uρ ÍνÏ‰ôϑ pt¿2 4 4‘ xÿŸ2 uρ ÏµÎ/ É>θçΡ ä‹Î/ 
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ÍνÏŠ$t6Ïã #·��Î7 yz ∩∈∇∪ “Ï%©!$# t,n=y{ ÏN≡uθ≈ yϑ ¡¡9 $# uÚö‘ F{ $#uρ $ tΒuρ $ yϑ ßγuΖ÷�t/ ’ Îû Ïπ−G Å™ 5Θ$ −ƒr& ¢ΟèO 

3“uθtG ó™ $# ’ n?tã Ä ö̧� yèø9 $# 4 ß≈ yϑ ôm §�9 $# ö≅ t↔ó¡sù ÏµÎ/ #Z��Î6yz ﴾ ]٥٩-٢٥/٥٨ : الفرقان[.   

!ª﴿ـ ٥ $# “Ï%©!$# t,n=y{ ÏN≡uθ≈ yϑ ¡¡9 $# uÚ ö‘ F{$#uρ $tΒuρ $ yϑ ßγuΖ÷�t/ ’ Îû Ïπ−G Å™ 5Θ$ −ƒr& ¢ΟèO 3“uθtG ó™ $# ’ n?tã 
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ô‰s)s9﴿ـ ٦ uρ $ oΨø)n=yz ÏN≡uθ≈ yϑ ¡¡9 $# uÚ ö‘ F{$#uρ $ tΒuρ $ yϑ ßγuΖ÷�t/ ’ Îû Ïπ−G Å™ 5Θ$ −ƒr& $ tΒuρ $ uΖ¡¡tΒ ÏΒ 

5>θäó    .]٥٠/٣٨ : ق[ ﴾ 9—

≈Ï%©!$# t,n=y{ ÏN≡uθ“ ﴿ـ ٧ yϑ ¡¡9 $# uÚ ö‘ F{ $#uρ ’ Îû Ïπ−G Å™ 5Θ$ −ƒr& §ΝèO 3“uθtG ó™ $# ’n? tã Ä ó̧�yê ø9 $# 4 ÞΟn=÷è tƒ 

$ tΒ ßkÎ=tƒ ’ Îû ÇÚ ö‘ F{$# $ tΒuρ ßlã� øƒs† $ pκ÷] ÏΒ $ tΒuρ ãΑ Í”∴tƒ zÏΒ Ï!$ uΚ¡¡9 $# $ tΒuρ ßl ã� ÷ètƒ $ pκ� Ïù ( uθèδ uρ óΟä3yè tΒ tør& 

$ tΒ öΝçGΨä. 4 ª!$#uρ $ yϑ Î/ tβθè=uΚ÷è s? ×��ÅÁt/ ﴾] ٥٧/٤ : احلديد[.   

 تكررت يف القرآن سبع مرات بعدد هذه أي أن حقيقة خلق السموات السبع
ر  ؟أم حساب إهلي هل هذه مصادفة ف ،موات السسوف نرى اآلن كيف تكر

وهذا يدل على أن تكرار العبارات  ،ذكر السموات السبع سبع مرات يف القرآن 
  .وحمسوب والكلمات يف القرآن إمنا جاء بنظام حمكم 

  بعموات الس حقيقة السّ 

ثنا يف كتاب اهللا تعاىل عن حقيقة السموات السبع جند أن الرقم سبعة ارتبط ولو حب
وهذه هي ! بالسموات السبع بالتمام والكمال سبع مرات وذلك يف القرآن كلِّه 

  :اآليات السبع 
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uθèδ “Ï%©!$# šY﴿ـ ١ n=y{ Νä3s9 $ ¨Β ’ Îû ÇÚö‘ F{ $# $ YèŠÏϑ y_ §ΝèO #“uθtG ó™ $# ’ n< Î) Ï!$ yϑ ¡¡9 $# 

£ßγ1§θ|¡sù yìö7 y™ 4;N≡uθ≈ yϑ y™ uθèδ uρ Èe≅ ä3Î/ >óx« ×ΛÎ=tæ ﴾ ]٢/٢٩ : البقرة[.   

≈ßxÎm6|¡è@ ã&s! ßN≡uθ﴿ـ ٢ uΚ¡¡9 $# ßìö7 ¡¡9 $# ÞÚ ö‘ F{$#uρ tΒuρ £Íκ� Ïù 4 βÎ) uρ ÏiΒ >óx« �ωÎ) ßxÎm7 |¡ç„ 
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١٧/٤٤[.  

≅ö﴿ـ ٣ è% tΒ �>§‘ ÏN≡uθ≈ yϑ ¡¡9 $# Æìö7 ¡¡9 $# �>u‘ uρ Ä ö̧� yè ø9 $# ËΛÏàyè ø9 $# ∩∇∉∪ šχθä9θà)u‹ y™ ¬! 4 ö≅ è% 

Ÿξsù r& šχθà)−G s?﴾ ]٨٧-٢٣/٨٦ : املؤمنون[.   
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¨β r& ©! $# 4’ n?tã Èe≅ ä. &óx« Ö�ƒÏ‰s% ¨β r&uρ ©! $# ô‰s% xÞ% tnr& Èe≅ ä3Î/ >óx« $RΗø>Ïã﴾ ]٦٥/١٢ : الطالق[.  

Ï%©!$# t,n=y{ yìö7“﴿ـ ٦ y™ ;N≡uθ≈ yϑ y™ $ ]%$ t7 ÏÛ ( $̈Β 3“t� s? †Îû È,ù=yz Ç≈ uΗ÷q§�9 $# ÏΒ ;Nâθ≈ xÿs? ( 
Æì Å_ö‘ $$ sù u�|Ç t7 ø9 $# ö≅ yδ 3“t� s? ÏΒ 9‘θäÜ èù ﴾ ]٦٧/٣ : امللك[.   
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Ÿ≅ yè y_uρ }§ôϑ ¤±9 $# % [`#u�Å ﴾ ]١٦-٧١/١٥ : نوح[.   



 ٨١

إذن خلق اهللا سبع مسوات ، وتكرر ذكر السموات السبع يف القرآن الكرمي سبع 
  هل ميكن أن يكون باملصادفة ؟مرات ، فتأمل هذا التناسق والتطابق ، 

   في القرآن»أول مرة وآخر مرة«الرقم سبعة 

هنالك تناسقات سباعية مذهلة لذكر الرقم سبعة أول مرة وآخر مرة يف القرآن ، 
فقد ورد ذكر الرقم سبعة يف القرآن الكرمي ألول مرة يف سورة البقرة يف قوله 

uθèδ “Ï%©!$# šY﴿: تعاىل  n=y{ Νä3s9 $ ¨Β ’ Îû ÇÚ ö‘ F{$# $ YèŠÏϑ y_ §ΝèO #“uθtG ó™ $# ’ n< Î) Ï!$ yϑ ¡¡9 $# 

£ßγ1§θ|¡sù yìö7 y™ 4;N≡uθ≈ yϑ y™ uθèδ uρ Èe≅ ä3Î/ >óx« ×ΛÎ=tæ ﴾ ]٢/٢٩ : البقرة[.   

:  قوله تعاىل يفأما آخر مرة ورد فيها ذكر هذا الرقم يف القرآن ففي سورة النبأ 
﴿$ uΖøŠt⊥ t/uρ öΝä3s%öθsù $ Yè ö7 y™ #YŠ#y‰Ï©﴾ ]٧٨/١٢ : النبأ[.   

  :واآلن إىل احلقائق السباعية التالية حول هاتني اآليتني 

  الحقيقة األولى

عدد السور من سورة البقرة حيث ورد الرقم سبعة ألول مرة ، وحىت سورة النبأ 
ا العدد من مضاعفات  سورة ، وهذ٧٧حيث ورد الرقم سبعة آلخر مرة هو 

  :الرقم سبعة 

١١ × ٧ = ٧٧  

   ، فماذا عن عدد اآليات ؟ن مضاعفات السبعةإذن عدد السور م



 ٨٢

  الحقيقة الثانية

 لو أحصينا عدد اآليات من اآلية األوىل حيث ورد الرقم سبعة أول مرة يف القرآن
 أننا حنصي ، وحىت اآلية األخرية حيث ورد الرقم سبعة آلخر مرة ، أي الكرمي

،  »سورة النبأ من ١٢« وحىت اآلية » من سورة البقرة٢٩«اآليات من اآلية 
  :  آية ، وهذا العدد من مضاعفات الرقم سبعة أيضاً ٥٦٤٩ وجدنا

٨٠٧ × ٧ = ٥٦٤٩  

وعدد اآليات من مضاعفات الرقم     ،  إذن عدد السور من مضاعفات الرقم سبعة        
  !سبعة ، فتأمل 

  الحقيقة الثالثة

 ، وهذا ٥٧٠٥ هومن بداية سورة البقرة وحىت اية سورة النبأ عدد اآليات 
  : لعدد من مضاعفات الرقم سبعة أيضاً ا

٨١٥ × ٧ = ٥٧٠٥  

إذن عدد السور جاء من مضاعفات السبعة ، وعدد اآليات جاء من مضاعفات 
هل ميكن أن : والسؤال اآلن !  السبعة ، واحلديث يف اآليتني عن الرقم سبعة

  يكون هذا التناسق السباعي يف عدد اآليات وعدد السور باملصادفة ؟

  الرابعةالحقيقة 

إن عدد اآليات من أول سورة البقرة وحىت ما قبل اآلية اليت ذُكر فيها الرقم سبعة 



 ٨٣

  :  أي  ، آية٢٨ألول مرة هو 

٤ × ٧ = ٢٨  

أي أننا إذا قمنا بعد اآليات من أول سورة البقرة وحىت اآلية اليت تسبق قوله 
uθèδ “Ï%©!$# šY﴿: سبحانه وتعاىل  n=y{ Νä3s9 $̈Β ’ Îû ÇÚ ö‘ F{$# $ YèŠÏϑ y_ §ΝèO #“uθtG ó™ $# ’ n< Î) 

Ï!$ yϑ ¡¡9 $# £ßγ1§θ|¡sù yì ö7 y™ 4;N≡uθ≈ yϑ y™ uθèδ uρ Èe≅ ä3Î/ >óx« ×ΛÎ=tæ ﴾ ]سوف جند ]٢/٢٩ : البقرة 
  .  آية٢٨

 يتكرر مع آخر مرة ورد فيها ذكر »٢٨أي العدد «والعجيب حقاً أن العدد ذاته 
$﴿: له تعاىل  فلو قمنا بعد اآليات اليت تلي قو.الرقم سبعة  uΖøŠt⊥ t/uρ öΝä3s%öθsù $ Yè ö7y™ 

#YŠ#y‰Ï©﴾ ] اية سورة النبأ وجدناها ] ٧٨/١٢: النبأ آية بالضبط ، أي ٢٨، إىل 
  . سبعة يف أربعة ، فتأمل هذا التوازن العددي احملكم 

 لنتأمل ما هو عدد اآليات من بداية القرآن وحىت اية سورة النبأ ؟: والسؤال 
  .السباعي هذا التناسق 

  الحقيقة الخامسة

لو قمنا بإحصاء عدد اآليات من بداية القرآن وحىت اية سورة النبأ حيث ذكر 
 آية ، وهذا العدد من مضاعفات الرقم ٥٧١٢الرقم سبعة آخر مرة سوف جند 

  : سبعة 

٨١٦ × ٧ = ٥٧١٢  
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  الحقيقة السادسة

ì﴿نالحظ أن عدد حروف كلمة أخرياً و ö7 y™﴾َأحرف ، ٣ىل هو  يف اآلية األو 
$﴿وعدد حروف كلمة  Yèö7 y™﴾ أحرف ، وأن جمموع ٤ يف اآلية األخرية هو 

  ! حروف الكلمتني هو سبعة أحرف فتأمل

هل ميكن أن تكون هذه التوافقات مع الرقم سبعة :  عزيزي القارئ اآلنو
باملصادفة العمياء ؟ وحنن نرى هذا اإلحكام يف كلمة واحدة من كلمات القرآن ، 

  ف بنا لو أردنا أن نتدبر كلمات القرآن بكامله ؟فكي

إال  كن أن تتكرر دائماً يف كتاب واحدمي  بأن املصادفة اليقولاملنطق العلمي إن 
والتناسقات اليت نراها . إذا كان مؤلِّف هذا الكتاب قد رتب كتابه بطريقة حمددة 

حروف تعاىل قد رتب ة على أن اهللا تبارك وقطعياآلن مع الرقم سبعة تدل داللة 
زل من خالق  على أن هذا القرآن منلداللة، لسبعة  يناسب الرقم مباكتابه 

السبع سبحانه وتعاىل موات الس.  

 وسوف نرى تفاصيل هذه نكاد حنصيها ،ال ذهبنا نتتبع دالالت هذا الرقم  ولو
    .تية إن شاء اهللا اآلملباحثاملعجزة يف ا

  ما هو النظام الرقمي 

وأفضل ما يعبر عن حقيقة هذا ، كل شيء يف هذا الكون يسري بنظام محكَم 
لذلك فقد استطاع العلماء حديثاً أن يعبروا عن حركة ، النظام هي لغة األرقام 

  .الشمس والقمر واملسافات بني ارات وغريها باستخدام األرقام 



 ٨٥

وف الشمس مثالً وهكذا نستطيع أن نعرف اليوم بدقة متناهية مىت سيحدث كس
وكذلك نستطيع أن نتنبأ بعمر األرض وعمر الصخور واجلبال ، ونستطيع 

   .بواسطة احلسابات واألرقام أن حندد مواضع الكواكب والنجوم 

إذن الشمس والقمر والكواكب والنجوم وارات مجيعها تسري يف هذا الكون 
م سواًء يف املاضي أو يف وفق نظام محكم ميكن للغة األرقام أن تِصف هذا النظا

  .املستقبل 

لذلك ، كالم ال يشبه كالم البشر ، هذا الواآلن نأيت إىل كالم اهللا سبحانه وتعاىل 
فإن لغة األرقام سوف نستخدمها يف هذا البحث لنعرب ا عن دقَّة نظْم كلمات 

اهللا رتب  :إذن . ونستنتج أن كل شيء يف هذا القرآن يسري بنظام دقيق ، القرآن 
كلمات القرآن بنظام رقمي معجز ليؤكد لنا أننا إذا تدبرنا هذا القرآن سوف 

وأننا سوف جند الرباهني الثابتة على أنه لو كان هذا ، نكتشف أنه كتاب محكَم 
   .القرآن قولَ بشٍر لرأينا فيه التناقضات واالختالفات 

 لنقرأ الفقرة اآلتية .ره واآلن إىل مزيد من التناسقات السباعية ألول القرآن وآخ
  .ونسبح اهللا تعاىل 

  أول سورة وآخر سورة

أرقام ثابتة يف كتاب اهللا عز وجلَّ ال ميكن ألحٍد أن ينكرها ، فعدد سور القرآن 
 ، أما آخر ١وأول سورة فيه هي فاحتة الكتاب رقمها ،  سورة ١١٤الكرمي هو 

ن العددان مع الرقم سبعة يرتبط هذا . ١١٤سورة فيه فهي سورة الناس ورقمها 
 وهو رقم أول سورة يف القرآن ، وإىل ١ الرقم لنكتب .بنظام سباعي مذهل 



 ٨٦

  : وهو رقم آخر سورة يف القرآن ١١٤جانبه الرقم 

  رقم أول سورة                   رقم آخر سورة

١١٤                                  ١  

 ١١٤١ينتج معنا عدد جديد هو ،  ١١٤ – ١عندما نصف هذين العددين 
   :والعجيب أن هذا العدد اجلديد من مضاعفات الرقم سبعة 

١٦٣ × ٧ = ١١٤١  

  : وجمموع أرقام هذا العدد يساوي سبعة 

٧ = ١ + ١ + ٤ + ١  

جتدر اإلشارة إىل أننا نتبع طريقة ثابتة يف صف األرقام حسب تسلسلها يف كتاب              
لقرآن قد جاء من اليمني إىل اليـسار ، فإننـا          فكما أن ترتيب سور ا    . اهللا تعاىل   

  .متاماً كما يف كتاب اهللا تعاىل  نصف األرقام من اليمني إىل اليسار ،

   تعالىأرقام تميز كتاب اهللا

 عدد آياته وعدد سوره وعدد    : هنالك أرقام متيز كتاب اهللا الذي بني أيدينا وهي          
TP آية ٦٢٣٦ بالضبط   دناهاوجفإذا قمنا بإحصاء آيات القرآن      . نوات نزوله   س

١
PT .  

                                                
P

1
P  آية ، وهذا العدد خيتلف من قراءة٦٢٣٦عدد آيات القرآن الكرمي برواية حفص عن عاصم هو  

 .ألخرى ، ولعل احلكمة من تعدد األرقام هو تعدد املعجزات الرقمية ، واهللا تعاىل أعلم 



 ٨٧

على قلب   سورة ، ونعلم أيضاً أنه نزل        ١١٤ أما عدد سور القرآن فكما نعلم هو      
  . سنة ٢٣ سيدنا حممد صلى اهللا عليه وسلم يف

 وليس يف  تعاىلجيب دائماً أن نتذكر بأن هذه األرقام موجودة يف كتاب اهللا
 ألن البارئ سبحانه وتعاىل ال كتاب بشر ، لذلك هي أرقام خاصة باهللا تعاىل ،

ألنه قد حفظ هذا الكتاب من أي  من كتابه يغير شيئاًيسمح ألحد من خلقه أن 
سوف نرى أن هذه األرقام حتقق معادالت رياضية ال ميكن و.  حتريف وتبديل أ

  .ألحٍد أن يأيت مبثلها مهما حاول 

تيب معين األكرب إن إعجاز هذه األرقام يأيت من خالل اجتماعها وصفِّها بتر
يف صف وترتيب هذه األعداد وبالتايل يكون لدينا ثالثة احتماالت ، فاألصغر 

  !!سبعة رقم والنتيجة املبهرة أن األعداد الناجتة من مضاعفات ال

الكرمي سور القرآن عدد مع ،  ٦٢٣٦الكرمي آيات القرآن مصفوف عدد ـ 
  : ميثله العدد ١١٤

١١٤   ٦٢٣٦  

 ميثله ٢٣سنوات نزول القرآن عدد  مع ، ٦٢٣٦ات القرآن آيمصفوف عدد ـ 
  :العدد 

٢٣    ٦٢٣٦   

  : ميثله العدد ٢٣ سنوات نزوله عدد مع ،  ١١٤سور القرآن مصفوف عدد ـ 



 ٨٨

٢٣   ١١٤  

مع الرقم هذه األعداد  ترتبط إذن لدينا ثالثة أعداد قرآنية ، وسوف نرى كيف
 جند أن هذه حيث، اته دائماً  مذهل ، ويتكرر النظام ذنظام سباعي بسبعة

  .األعداد من مضاعفات الرقم سبعة كيفما قرأناها وبأي اجتاه كان 

   القرآنآيات القرآن وسور

  :لنكتب عدد آيات القرآن وعدد سور القرآن 

  عدد آيات القرآن        عدد سور القرآن

١١٤                      ٦٢٣٦  

يتألف ، هذا العدد  ١١٤ ٦٢٣٦ه هو إن العدد الذي ميثل آيات القرآن وسور
  :  من مضاعفات الرقم سبعة، وهومن سبع مراتب 

١٦٣٧٤٨ × ٧ = ١١٤٦٢٣٦  

عندما نعكس اجتاه قراءة هذا العدد ونقرأ األرقام من اليمني إىل اليسار تصبح و
 من مضاعفات  ، وعلى الرغم من ذلك يبقى٦٣٢٦٤١١قيمة هذا العدد هي 

  :الرقم سبعة 

٩٠٣٧٧٣ × ٧ = ٦٣٢٦٤١١  

  :جمموع أرقام العدد الذي ميثل آيات القرآن وسوره هو فإن  كذلك



 ٨٩

٢٣ = ١+١+٤+٦+٢+٣+٦   

  »! عدد سنوات نزول القرآن هو ٢٣والعدد «

 آيات القرآن وسوره يتألف مـن سـبع         صفوالنتيجة هي أن العدد الناتج من       
 اوييس، وجمموع أرقامه     ومعكوسه    سبعة هو  هو من مضاعفات الرقم   مراتب و 

   . سنوات نزول القرآنعدد

   القرآنآيات القرآن وسنوات نزول

  :لنكتب عدد آيات القرآن وعدد سنوات نزول القرآن 

   القرآنسنوات نزول   عدد      عدد آيات القرآن     

٢٣                                     ٦٢٣٦  

هذا  ٢٣ ٦٢٣٦آيات القرآن وسنوات نزول القرآن هو عدد العدد الذي ميثل 
  :أيضاً من مضاعفات الرقم سبعة العدد 

٣٣٧٤٨ × ٧ = ٢٣٦٢٣٦  

  : من مضاعفات الرقم سبعة أيضاً ٦٣٢٦٣٢هو   العددهنا جند معكوس هذاو

٩٠٣٧٦ × ٧ = ٦٣٢٦٣٢  

ويستمر هذا النظام ليشمل  . ومعكوسه  سبعة هومن مضاعفات الرقمإذن العدد 
  .سور القرآن وسنوات نزوله أيضاً 



 ٩٠

   القرآنقرآن وسنوات نزولسور ال

  :لنكتب عدد سور القرآن وعدد سنوات نزول القرآن 

  عدد سور القرآن        عدد سنوات نزول القرآن

٢٣                          ١١٤  

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

٣٣٠٢ × ٧ = ٢٣١١٤  

 من مضاعفات ٤١١٣٢العدد هو هذا  فمعكوس، وهنا تتكرر القاعدة ذاا 
  :الرقم سبعة أيضاً 

٥٨٧٦ × ٧ = ٤١١٣٢  

 سبعة من مضاعفات الرقم العدد الذي ميثل سور القرآن وسنوات نزول القرآن نإ
مجيع األعداد السابقة جاءت األكرب فاألصغر فإن وكما نالحظ   .ومعكوسه هو

  .  العدد األكرب على اليمني مث يليه الرقم األصغر على يساره نا نصفأي أن. دائماً 

  ترابط األعداد الثالثة

 األكرب فاألصغر هذه األعداد الثالثة جاءت مراتبها متدرجة والعجيب فعالً أن
  :كما يلي 



 ٩١

  . مراتب ٧ يتألف من ١١٤٦٢٣٦العدد األول 

  . مراتب ٦ يتألف من ٢٣٦٢٣٦العدد الثاين 

  . مراتب ٥ يتألف من ٢٣١١٤لثالث العدد ا

   :ونتأمل التناسق السباعي هلا هذه األرقام لنكتبواآلن 

  مراتب العدد األول      مراتب العدد الثاين      مراتب العدد الثالث

٥                           ٦                                  ٧  

، هذا العدد  ٥٦٧  هو٥ – ٦ – ٧ة  الناتج من صف هذه األرقام الثالثإن العدد
  : من مضاعفات الرقم سبعة

٨١ × ٧ = ٥٦٧  

إن هذا الترابط املذهل مع الرقم سبعة لسور القرآن وآياته وسنوات نزوله يدلّ 
  .داللة قطعية على وجود نظام رقمي محكم ال يستطيع أحد أن يأيت مبثله 

  أول كلمة وآخر كلمة ترتيباً

لندرك أن كل كلمة من كلماته قد أحكمها ، ات القرآن واآلن نتأمل بعض كلم
ويكفي أن نتدبر أول كلمة يف القرآن وآخر كلمة يف القرآن ، اهللا بنظام محكَم 

ونتدبر أيضاً أول كلمة وآخر كلمة من حيث النزول لندرك ، من حيث الترتيب 
  .شيئًا من هذا النظام الرقمي الفريد 



 ٩٢

 يف قول احلق عز وجلَّ يف اآلية األوىل ِ﴾Οó¡Î0﴿آن هي إن أول كلمة بدأ ا القر
!» Οó¡Î0ِ﴿: من الكتاب  $# Ç≈ yϑ ôm §�9 $# ÉΟŠÏm أما آخر كلمة ،  ]١/١: الفاحتة [ ﴾�9$#§

$¨﴿: ختم ا كتاب اهللا تعاىل فهي  ¨Ψ9 $#u﴾ِ ،  يف قوله تعاىل :﴿zÏΒ Ïπ̈ΨÉf ø9 $# 

Ä¨$ ¨Ψ9 $#uρ﴾ ] يف القرآن وهي آخر آية  ، ]١١٤/٦: الناس.  

أما كلمة ، كما رأينا من قبل   مرة٢٢ جندها مكررة يف القرآن ﴾Οó¡Î0﴿ كلمة إن
﴿¨$ ¨Ψ9 $#u﴾ مرة٢٤١ فقد تكررت يف كتاب اهللا سبحانه وتعاىل TP

١
PT .   

  :واآلن لنكتب هذه األرقام ونرى النظام السباعي فيها 

  أول كلمة يف القرآن            آخر كلمة يف القرآن

٢٤١                              ٢٢  

 من مضاعفات ٢٤١٢٢عندما نصف هذين العددين حنصل على عدد جديد هو 
  : الرقم سبعة 

٣٤٤٦ × ٧ = ٢٤١٢٢P

  

إذن ترتبط أول كلمة يف القرآن مع آخر كلمة يف القرآن برباط وثيق يعتمد على 
  الرقم سبعة ، ولكن ما هي أول كلمة وآخر كلمة نزوالً ؟

                                                
P

1
P مرة ، انظر املعجم املفهرس أللفاظ القرآن ٢٤١يف القرآن كله  ﴾الناس﴿ تكررت كلمةقد ل 

  .الكرمي 



 ٩٣

  مة وآخر كلمة نزوالًأول كل

إن أول كلمة نزلت من القرآن الكرمي على سيدنا حممد صلى اهللا عليه وسلم هي 
�t&﴿: قوله تعاىل  ø%$#﴾ يف اآلية األوىل من سورة العلق  :﴿ù&t� ø%$# ÉΟó™ $$ Î/ y7În/u‘ “Ï%©!$# 

t,n=y{ ﴾ ] أما آخر كلمة نزلت فهي  ، ]٩٦/١: العلق :﴿Ÿω tβθãΚn=ôàãƒ﴾ يف قول 
?̈(θà#)﴿: حلق تبارك وتعاىل ا $#uρ $ YΒöθtƒ šχθãè y_ ö� è? ÏµŠÏù ’n< Î) «! $# ( §ΝèO 4† ¯ûuθè? ‘≅ ä. <§øÿtΡ $̈Β 

ôMt6|¡Ÿ2 öΝèδ uρ Ÿω tβθãΚn=ôàãƒ ﴾ ] ٢/٢٨١: البقرة[.   

�t&﴿ الرسالة اإلهلية بكلمة إذن بدأت ø%$#﴾ تمت باليت تدلّ علىعبارة العلم ، وخ 
﴿Ÿω tβθãΚn=ôàãƒ ﴾هذا دليل على اهتمام ويفنفي صفة الظلم عن اهللا تعاىل ، واليت ت 

   .اإلسالم بالعلم والعدل 

ما : ولو توجهنا بسؤال إىل أولئك امللحدين الذين ال يعترفون بالقرآن وقلنا هلم 
: هي أهم مقومات استمرار أية حضارة على وجه األرض وجناحها ، فسيقولون 

قبل أربعة أليس هذا ما جاء به اإلسالم  : ونعود فنسأل من جديد. العلم والعدل 
  أول كلمة وآخر كلمة ؟؟ : واختصره لنا بكلمتني عشر قرناً 

واآلن نأيت إىل اإلعجاز الرقمي يف تكرار هاتني الكلمتني يف القرآن الكرمي ، فقد 
 ﴾ Ÿω tβθãΚn=ôàãƒ﴿ فعبارة، أودع اهللا تعاىل يف هاتني الكلمتني نظاماً رقمياً سباعياً 

�t&﴿القرآن قبل كلمة تسلسل سور دها يف جن ø%$#﴾ .   

ولعل سر هذا التسلسل هو لبقاء النظام الرقمي قائما وشاهدا على عظمة اهللا 



 ٩٤

ال يظلم الناس تعاىل تعاىل ، وللتأكيد على حرص اهللا تعاىل على العدل ، وأن اهللا 
�t&﴿ل كلمة قبيف سورة البقرة  ﴾Ÿω tβθãΚn=ôàãƒ﴿ عبارةولذلك جاءت ، شيئًا  ø%$#﴾ 

  .واليت جندها يف سورة العلق 

 مرة ، مع العلم أن الظلم ومشتقاته ١٥ تكررت يف القرآن ﴾ ŸtβθãΚn=ôàãƒ﴿إن كلمة 
تكرر يف مواضع عديدة من القرآن ، ولكن الذي يعنينا هنا هو هذه الكلمة ، 

، أما كلمة  ﴾ Ÿω tβθãΚn=ôàãƒ﴿أي  ، ﴾ω﴿واليت جندها يف القرآن دائما مسبوقة بـ 
﴿&t� ø%$#﴾ واآلن نكتب تكرار هاتني .  مرات ٣ فنجدها قد تكررت يف القرآن كله

   :يف القرآن الكلمتني حسب تسلسلهما

   كلمة نزلتأول كلمة نزلت       آخر

٣                         ١٥  

  :  من مضاعفات الرقم سبعة ٣١٥إن العدد الناتج من صف هذين العددين هو 

٤٥×  ٧ = ٣١٥  

  ترابط الكلمات القرآنية

  :واآلن لنكتب املعادلتني هنالك عالقة بني تكرار هذه الكلمات ترتيبا ونزوالً ، 

٣٤٤٦ × ٧ = ٢٤١٢٢P

  

٤٥ × ٧ = ٣١٥  



 ٩٥

 ، ٣٤٤٦كما نرى فإن ناتج القسمة لتكرار أول كلمة وآخر كلمة ترتيبا هو 
والعجيب أن هذين ،  ٤٥وناتج القسمة لتكرار أول كلمة وآخر كلمة نزوالً هو 

  : العددين كيفما صففنامها جند عددا جديداً من مضاعفات الرقم سبعة 

١٣٢٢ × ٧ × ٧ × ٧ = ٤٥ ٣٤٤٦  

٤٩٢٣٥ × ٧ = ٣٤٤٦ ٤٥  

إن التناسق السباعي لتكرار أول كلمة وآخر كلمة ترتيباً ، وأول كلمة وآخـر               
كمة ، وأنه لـو     كلمات القرآن مترابطة ومتماسكة ومح    كلمة نزوالً ، يؤكد أن      

 .حدث حتريف للقرآن كما يدعي املبطلون ، إذن لتفكك هذا الرباط املتني 

عندما تدرك هذا النظام :  اهللا تعاىل يشك بكتاب من جديد لكل من نقولوهنا 
احملكم الذي تسري وفقه آيات القرآن وسوره وكلماته ، وعندما ترى احلقائق 

ليك أن تدرك أن هذا النظام منزل من فيجب ع، الرقمية وأساسها الرقم سبعة 
فهل خيشع قلبك هللا تعاىل أمام عظمة هذا ، سبحانه وتعاىل خالق السموات السبع 

  النظام املُحكَم ؟ 

 اآليت سوف نعيش رحلة مميزة مع أول آية من كتاب اهللا تعاىل ، نتدبر               املبحثيف  
≅ö﴿ : عجائبها ودقّة نظمها وإحكامها ونقول كما قال تعاىل        è% ã&s!t“Ρ r& “Ï%©!$# ãΝn=÷è tƒ 

§�Åc£9 $# ’ Îû ÏN≡uθ≈ yϑ ¡¡9 $# ÇÚ ö‘ F{ $#uρ 4 … çµ̄Ρ Î) tβ% Ÿ2 #Y‘θàÿxî $ \ΚŠÏm    .]٢٥/٦: الفرقان [ ﴾‘§

  



 ٩٦

  ملخص

 اهللا تبـارك   ، ولعـلَّ  وأسراره بعضاً من دالالت الرقم سبعةاملبحثرأينا يف هذا   
ون هذه املعجزة وسيلة ألولئك     وتعاىل اختار هذا العدد ملعجزة كتابه الرقمية لتك       

املشككني يستيقنوا من خالهلا بأن القرآن منزل من خـالق الـسموات الـسبع              
  .سبحانه وتعاىل 

 ذلـك النـسيج     املبحثورمبا يكون من أروع النتائج اليت توصلنا إليها يف هذا           
الرقمي الذي يربط عدد آيات القرآن مع عدد سوره وعدد سـنوات نزولـه ،               

ـ            وكانت ا  النتيجة دائماً أننا أمام أعداد من مضاعفات الرقم سبعة كيفما قرأناه
  ويف أي اجتاه كان ، فهل جند مثل هذا النظام احملكم يف كتب البشر ؟

أول سورة مـع    : شاهدنا أيضاً اإلحكام العجيب الذي يربط أول القرآن بآخره          
ورأينـا كيـف   آخر سورة ، أول آية مع آخر آية ، أول كلمة مع آخر كلمة ،            

جاءت مجيع األعداد من مضاعفات الرقم سبعة ، فهـل هـذه مـصادفات أم               
 معجزات ؟

  

  

  

  



 ٩٧



   السباعيتناسقال

  أول آية من القرآن الكريمفي 

  

  

إا اآلية األكثر تكرارا يف حياة      :  تتجلّى معجزة حقيقية يف أربع كلمات        املبحثيف هذا   
يف مطعِمه ومـشرِبه    ،  يف خمتلف شؤونه يبدأ ا    ،   يبدأ ا  يف قراءته لكتاب اهللا   . املؤمن  

!» Οó¡Î0ِ﴿ : إا أول آية يف القـرآن الكـرمي ، إـا           ....وملْبِسه يبدأ ا     $# Ç≈ yϑ ôm §�9 $# 

ÉΟŠÏm §�9 $#﴾ .  

               ّسوف نعيش يف رحاب هذه اآلية الكرمية لنرى يف كل حرف من حروفها معجزة تـرد 
 أن القرآن من تأليف بشر ، أو أن باستطاعته أن يأيت مبثل هـذا               على كل ملحد يدعي   

  .القرآن ، وسوف تكون لغتنا يف اإلقناع هي لغة األرقام القوية 

هل يوجد كتاب واحد يف العامل أول مجلة فيه حتقق هـذه           : والسؤال الذي يطرح نفسه     
مثـل  حدة تتوافر فيها  بل هل يستطيع البشر أن يأتوا جبملة وا       ،األنظمة الرقمية املذهلة    

  .مع الرقم سبعة املبهرة  التناسقات هذه

  



 ٩٨

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 ٩٩

  ع ظَم ة هذه اآلية

!» Οó¡Î0ِ﴿: لقد بدأ اهللا سبحانه وتعاىل كتابه بآية كرمية هي           $# Ç≈ yϑ ôm §�9 $# ÉΟŠÏm §�9 $#﴾ 
لذلك جند الرسول الكرمي  عليه     ، فهي أول آية يف القرآن الكرمي       ،  ]١/١: الفاحتة  [

وذلك لثقل هـذه اآليـة      ، الصالة والسالم يبدأ خمتلف أعماله ذه اآلية الكرمية         
  .وأمهيتها 

هذه الكلمات األربع أنزهلا اهللا سبحانه وتعاىل لتكون شفاء ورمحة لكل مـؤمن             
رضي باهللا تعاىل رباً وباإلسالم ديناً وبالقرآن إماماً ومبحمد صلى اهللا عليه وسلم             

وال يعترفون  ، ماذا عن أولئك الذين ال يؤمنون ذا القرآن         نبياً ورسوالً ، ولكن     
  بأنه كتاب منزل من عند اهللا سبحانه وتعاىل ؟

ماذا عن املشككني الذين ال      اديات ؟ امل لغة إال ونيفقه ال الذين ن امللحدين ع اذام
 مـا ه  كتاب يف تعاىل اهللا يقتنعون إال مبا يشاهدون ويلمسون بأيديهم ؟ هل أودع        

 علـهم ما جي  الدامغة واإلثباتات الرباهني من هلم هل هيأ  اهللا ؟  كتاب أنه هلم بتيث
هللا بعظمة ونيقر ؟وجلَّ عز    

!» Οó¡Î0ِ﴿  :وهـي  واحـدة  آية يف شاهدن سوف $# Ç≈ yϑ ôm §�9 $# ÉΟŠÏm §�9  معجـزة  ﴾#$
ـ  عصرنا ملثل اهللا سخرها اجلديدة اللغة هذه ، األرقام بلغة حقيقية  عـصر    ، ذاه

  .سابات واألرقام احل

 هـذا   ،يتناسب مع الرقم سبعة   محكَم بنظام اآلية هذه أحرف تعاىل اهللا منظَّ لقد
 كتـاب  القرآن أن على دليالً يكفي وهذا العامل ،  يف كتاب أي يف  ال جنده  نظامال



 ١٠٠

لنبدأ رحلتنا مع هذه اآلية       .وتعاىل سبحانه بشرال بل أنزله رب    ، بشر بقول ليس
 نرجو من اهللا تعاىل أن تكون رحلة نافعة ومفيدة ونزداد ا إميانـاً              الكرمية واليت 

   .وتعظيماً هلذا القرآن 

  نظام الحروف

!» ÉΟó¡Î0﴿لو قمنا بعد حروف كل كلمة من كلمات          $# Ç≈ yϑ ôm §�9 $# ÉΟŠÏm §�9 كما  ﴾ #$
  : فإننا جند رمست يف القرآن الكرمي 

   .حروف  ٣ عدد حروفها :   ﴾Οó¡Î0ِ﴿كلمة  -

   .حروف  ٤  عدد حروفها:  ﴾اهللا﴿كلمة  -

≈﴿كلمة  - yϑ ôm §�9    . حروف ٦  عدد حروفها:  ﴾#$

ΟŠÏm﴿كلمة  - §�9    .حروف  ٦  عدد حروفها:  ﴾#$

  :البسملة وحتت كل كلمة عدد حروفها اآلن هذه لنكتب 

ÉΟó¡Î0     «! $#    Ç≈ yϑ ôm §�9 $#    ÉΟŠÏm §�9 $#   

٦           ٦        ٤        ٣  

ف وست مئـة     ستة آال  ٦٦٤٣ هو العدد الذي ميثل تسلسل حروف البسملة        نإ
وثالثة وأربعون ، ميزات هذا العدد أننا نرى فيه حروف كل كلمة من كلمـات    



 ١٠١

الرقم وحروف أول كلمة ،     عدد   ميثل   ٣الرقم  نرى   ٦٦٤٣البسملة ، ففي العدد     
لمـة الثالثـة    حروف الك عدد   ميثل   ٦والرقم  ة  نيحروف الكلمة الثا  عدد   ميثل   ٤

  . وهكذا 

 ليبقى حمفوظاً برعاية اهللا     ٦٦٤٣ولكن ما هو امليزان الذي بواسطته ينضبط العدد         
 هـذا   إن.  أو مضاعفات هذا الرقم       ، تعاىل ؟ إا عملية القسمة على رقم حمدد       

، أي أننا إذا قسمنا هذا العدد على سبعة فسوف سبعة  رقم  العدد من مضاعفات ال   
  :يح ، وميكن أن نكتب بلغة األرقام ينتج معنا عدد صح

٩٤٩ = ٧ ÷ ٦٦٤٣  

وهكذا تتكرر هـذه     هو عدد صحيح ال فواصل فيه ،         ٩٤٩أي أن العدد الناتج     
  . بنظام ينفي أية مصادفة يف هذا التكراراملعادلة يف كتاب اهللا تعاىل 

   :لتسهيل قراءة املعادالت سوف نكتبها على الصورة اآلتية و

٩٤٩ × ٧ = ٦٦٤٣  

!» Οó¡Î0ِ ﴿ إن العدد الذي ميثل مـصفوفة حـروف       : رأ كما يلي    ونق $# Ç≈ yϑ ôm §�9 $# 

ÉΟŠÏm §�9 هذا العدد من مضاعفات     ستة آالف وست مئة وثالثة وأربعون ،       هو ﴾#$
   .٩٤٩فهو يساوي حاصل ضرب سبعة يف عدد صحيح هو  السبعة ،

: ام هـي    سوف نقوم بتحليل هذا العدد رقمياً وهو ميثل سلسلة عددية من األرق           
  :  وهذه السلسلة ميكن كتابتها وفق اموع  اآليت ٦-٦-٤-٣



 ١٠٢

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

٦٠٠٠          +       ٦٠٠        +     ٤٠ +              ٣  

  آالف                    مئات              عشرات          آحاد 

 وهو ميثل مصفوف حروف     ٦٦٤٣اد يساوي العدد األصلي     وجمموع هذه األعد  
  :البسملة ، أي 

٦٦٤٣ = ٦٠٠٠ + ٦٠٠ + ٤٠ + ٣  

             إذن عندما نكتب عدد حروف كل كلمة من كلمات اآلية الكرمية بطريقة صف
األرقام ، إمنا نقوم بعد حروف كل كلمة ، ووضع الرقم حتت الكلمة ، ونقـرأ                

آحـاد ، عـشرات ، مئـات ، آالف ،      (تب  العدد الناتج والذي يتألف من مرا     
، أي أن كل كلمة حتتل منِزلة تتضاعف عشر مـرات           ......) عشرات اآلالف   

  .عن الكلمة اليت تسبقها 

  »اهللا«توزع حروف اسم 

لزيادة ضبط حروف اآلية وإحكام بناِئها فقد رتب اهللا عز وجلّ حروف امسه يف              
 ة هذا النظام تعتمـد علـى عـد    وفكر ،كلمات هذه اآلية بنظام سباعي معجز       

!» Οó¡Î0ِ﴿ يف كل كلمة من كلمات ﴿اهللا﴾حروف اسم  $# Ç≈ yϑ ôm §�9 $# ÉΟŠÏm §�9 $#﴾.   

األلف « إذن ال نعد كل حروف اآلية ، بل نعد ما حتويه كل كلمة من حروف                
  . تعاىل ﴿اهللا﴾ ، أي نعد حروف لفظ اجلاللة »والالم واهلاء



 ١٠٣

ثل كل كلمة من كلماا برقم ، هذا الرقم يعرب عـن  لنكتب هذه اآلية الكرمية ومن 
أي أننا حنصي من كل كلمـة  . عدد حروف األلف والالم واهلاء يف هذه الكلمة       

  . سبحانه وتعاىل ، أما بقية احلروف فال حنصيها ﴾﴿اهللاحروف لفظ اجلاللة 

  .  ٠   األلف والالم واهلاءعدد حروف:  ﴾ Οó¡Î0ِ﴿كلمة  -

   . حروف٤  األلف والالم واهلاء دد حروفع:  ﴿اهللا﴾كلمة  -

≈﴿كلمة  - yϑ ôm §�9    .حروف ٢  األلف والالم واهلاء عدد حروف:  ﴾#$

ΟŠÏm﴿كلمة  - §�9    . حروف٢  األلف والالم واهلاءعدد حروف:  ﴾#$

من هذه األرقام كل رقم  و٢ ٢ ٤ ٠إذن حنن أمام سلسلة جديدة من األرقام هي        
  .  سبحانه وتعاىل ﴿اهللا﴾وف اسم ميثل ما حتويه كل كلمة من حر

يف تعاىل   ﴿اهللا﴾اسم  حروف  نعيد كتابة اآلية مع األرقام اجلديدة اليت متثل توزع          
   : هذه اآليةكلمات

ÉΟó¡Î0     «! $#    Ç≈ yϑ ôm §�9 $#    ÉΟŠÏm §�9 $#  

٢          ٢       ٤       ٠  

  :سبعة رقم  هو عدد من مضاعفات ال٢٢٤٠إن العدد 

٣٢٠ × ٧ = ٢٢٤٠  



 ١٠٤

!» Οó¡Î0ِ﴿إذن العدد الذي ميثل مصفوفة حروف        $# Ç≈ yϑ ôm §�9 $# ÉΟŠÏm §�9  ٦٦٤٣هو   ﴾#$
سبعة ، وكذلك  العدد الذي ميثل مصفوفة حـروف اسـم   رقم من مضاعفات ال  

  .سبعة رقم من مضاعفات ال ٢٢٤٠هو  ﴿اهللا﴾

  األساس الرياضي لعملية توزع الحروف

 علم مهم يدرس تـوزع األشـياء        يف علم اهلندسة مبختلف اختصاصاا هنالك     
فمثالً يف علم هندسة الطريان وحىت تكون الطـائرة          . اهلندسية يف جماالت حمددة     

ناجحة وآمنة وتنجز رحالا بسالمة ، جيب دراسة توزع الضغط حول جناحيها            
. يف كل نقطة ، ومعاجلة هذه املعطيات حبيث ال تتجاوز حدوداً هي املسموح ا             

 اجلناح إىل شبكة مربعات ونقيس الضغط يف كل مربع مث نشكل            إذن يتم تقسيم  
  .ما يسمى مبصفوفة املعطيات الرقمية وتتم معاجلتها بطرق رياضية معروفة 

إذن عند دراستنا لتوزع حروف معينة على كلمات اآلية ننطلـق مـن أسـاس               
ن رياضي متني ، فكل كلمة من كلمات اآلية متثل مرتبة ومنِزلة ، إمـا أن يكـو     

 ﴿اهللا﴾رقمها صفر ، وهذا يعين أن الكلمة ال حتوي أي حرف من حروف اسم               
 ، وهذا يعين أن الكلمة ١ ، أو تأخذ هذه الكلمة الرقم      »األلف والالم واهلاء  «أي  

حتوي حرفاً واحداً من حروف لفظ اجلاللة قد يكون األلف أو الالم أو اهلاء ، أو                
حتوي  ، أو    ٢اجلاللة فتأخذ الرقم    أن هذه الكلمة حتوي حرفني من حروف لفظ         

  .  وهكذا ٣ثالثة أحرف لتأخذ الرقم 

 ندرس مصفوفة هذه احلروف ونعاجل العدد الناتج بطريقة القسمة علـى            عندماو
  . حنصل دائماً على أعداد من مضاعفات أو مكررات الرقم سبعة ،سبعة 



 ١٠٥

 البـسملة   أيضاً هنالك أساس رياضي فيما يسمى بتقاطع اموعات ، فنحن يف          
لدينا جمموعة تتألف من أربع كلمات ، ويتم تقاطعها مع جمموعة هي حـروف              

 ، وبالتايل نأخذ احلروف املشتركة بـني        »األلف والالم واهلاء  « أي   ﴿اهللا﴾اسم  
  .هاتني اموعتني 

 هو للداللة على أن اهللا      ﴿اهللا﴾إن اهلدف من وجود نظام قائم على حروف اسم          
ولو فكّر أحد   . نزل هذه اآلية وأحكمها ذا النظام العجيب        عز وجلَّ هو الذي أ    

خيتفي نظام احلروف ونظـام     أن يغري حرفاً واحداً من هذه اآلية الكرمية فسوف          
توزع احلروف ، فسبحان من حفظ كتابه وأودع فيه من الرباهني ما يثبت صدق             

  .كالمه عز وجلّ 

  لحروفل يتراكمال نظامال

 اًقائميبقى   لنظامحلروف كتاب اهللا تعاىل فإن ا      حصاءاإلو العد طرق تنوعت مهما
 كلمـات  من كلمة كل حروف بعد قمنا فلو .وشاهداً على صدق هذا القرآن      

﴿Οó¡Î0ِ «! $# Ç≈ yϑ ôm §�9 $# ÉΟŠÏm §�9  كلمةكل   حروف باستمرار ، أي أننا حنصي عدد        ﴾#$
  : يلي ما جندسوف   ،قبلها ما مع

  . ٣ا عدد حروفه:  ِ﴾Οó¡Î0﴿كلمة  -

 ،  ٣ الـرقم الـسابق    إىل   الرقم اوجبمع هذ ،   ٤عدد حروفها   :  ﴾﴿اهللا كلمة -
  . وهذا الرقم ميثل قيمة الكلمة يف هذا النظام ٧ = ٣ + ٤:  يصبح لدينا 

≈﴿كلمة   - yϑ ôm §�9  ٧الرقم الـسابق     إىل   ا الرقم  وجبمع هذ  ٦عدد حروفها   :  ِ﴾#$



 ١٠٦

  .مة يف هذا النظام  وهذا الرقم ميثل قيمة الكل١٣ = ٧ + ٦ :جند 

ΟŠÏm﴿كلمة  - §�9    : جند١٣ وجبمع هذا الرقم إىل ما قبله ٦ عدد حروفها ِ﴾#$

نضع هذه األرقـام     .يف هذا النظام التراكمي      وهي قيمة الكلمة     ١٩ = ١٣ + ٦
  :كما يلي 

ÉΟó¡Î0           «! $#              Ç≈ yϑ ôm §�9$#              ÉΟŠÏm §�9$# 

٦+٦+٤+٣           ٦+٤+٣              ٤+٣           ٣  

١٩                     ١٣                   ٧             ٣  

وهذا العـدد    ١٩١٣٧٣ هو الطريقة ذه الكلمات حروف ميثل الذي العدد إن
  : السبعة أيضاً  مضاعفات من

٢٧٣٣٩ × ٧ = ١٩١٣٧٣  

 عـددنا  مـا  فإذا  ، العد يةعمل بعكس قمنا لو حىت اًمستمر يبقى النظام هذا إن
   :جند فسوف اليمني إىل اليسار من ولكن،  ياًتراكم الكلمات حروف

ÉΟó¡Î0                         «! $#              Ç≈ yϑ ôm §�9 $#              ÉΟŠÏm §�9 $# 

  ٦                 ٦+٦              ٦+٦+٤           ٦+٦+٤+٣  

     ٦                 ١٢                  ١٦                  ١٩  



 ١٠٧

  :  مرتني السبعة مضاعفات من ٦١٢١٦١٩ هو احلالة هذه يف والعدد

١٢٤٩٣١ × ٧ × ٧  = ٦١٢١٦١٩   

سبعة  الرقم على منضبطة  األرقام تبقى  ويف أي اجتاه ،    احلروف عددنا كيفما نإذ
  !األرض وجـه  ىعل كتاب أعظم وهو ال كيف  ، محكَماً اًكتاب القرآن ويبقى

  .أمساء اهللا احلسىن يف هذه اآلية ب يتعلق مبهر نظام واآلن إىل

  أس م اء اهللا جلَّ وعالتناسق لحروف 

إن البارئ تبارك وتعاىل قد أحكم كتابه بنظام ال ميكن ألحدٍٍ أن يـأيت مبثلـه ،                 
ومن أغرب  . ولذلك فقد رتب احلروف والكلمات بنظام رياضي عجيب وفريد          

  .لرياضية هو توزع حروف أمساء اهللا احلسىن األنظمة ا

!» Οó¡Î0ِ﴿في هذه اآلية الكرمية     ف $# Ç≈ yϑ ôm §�9 $# ÉΟŠÏm §�9  نرى ثالثة أمساء هللا تعـاىل       ﴾#$
≈﴿ و   ﴾﴿اهللا: وهي   yϑ ôm §�9 ΟŠÏm﴿ و ﴾#$ §�9  وقد رأينا كيف تناسقت حروف      .﴾  #$
≈﴿مـاذا عـن امسـي       :  مع الرقم سبعة ، والـسؤال        ﴾﴿اهللاسم   yϑ ôm §�9 $# ﴾ 

ΟŠÏm﴿و §�9    وهل هناك تناسق مع الرقم سبعة ؟﴾#$

قبل اكتشاف النظام الرياضي حلروف هذين االمسني جيب أن نتدبر دالالت كـل      
≈﴿«:  هو اإلمام ابن كثري رمحه اهللا تعاىل يقول يف تفـسريه             افهذ. اسم   yϑ ôm §�9 $# 

ΟŠÏm §�9  ،  ﴾حـيم ﴿ر أشد مبالغة من     ﴾﴿رمحن امسان مشتقان من الرمحة ، و      ﴾#$
ويف تفـسري بعـض   . ويف كالم ابن جرير ما يفهم منه حكاية االتفاق على هذا          



 ١٠٨

: السلف ما يدلّ على ذلك ، كما تقدم يف األثر عن عيسى عليه السالم أنه قال                 
≈﴿و yϑ ôm §�9 ΟŠÏm﴿ رمحن الدنيا واآلخرة  و﴾ #$ §�9   .»  رحيم اآلخرة﴾#$

≈﴿وامسه تعاىل   «: مث يقول رمحه اهللا      yϑ ôm §�9  خاص به مل يسم به غريه ، كما         ﴾ #$
ــاىل   ــال تع ≅È﴿: ق è% (#θãã ÷Š $# ©! $# Íρr& (#θãã ÷Š $# z≈ uΗ÷q§�9 $# ( $ wƒr& $ ¨Β (#θãã ô‰s? ã&s# sù â!$ yϑ ó™ F{ $# 

4o_ ó¡çtø:$# 4 Ÿωuρ ö� yγøgrB y7Ï? Ÿξ|ÁÎ/ Ÿωuρ ôMÏù$ sƒéB $ pκÍ5 Æ÷ tF ö/$#uρ t÷t/ y7Ï9≡sŒ Wξ‹ Î6y™﴾ ] ــراء : اإلس

١٧/١١٠[ «.TP

١
PT  

: وهذا يدلّ على أنه لكل اسم معىن وداللة ختتلف عن االسم اآلخر ، والـسؤال              
ماذا عن النظام الرقمي هلاتني الكلمتني ؟ وهل من املمكن أن جند نظاماً رقميـاً                

  خاصاً بكل اسم  ؟ 

هذا ما سوف نشاهده فعالً من خالل دراسة توزع حـروف هـذين االمسـني               
مـن مـضاعفات   تكون  لذا جند أن األعداد الناجتة   الكرميني على كلمات اآلية ،    

 وهنا نكتشف شيئاً جديداً يف الرياضيات القرآنيـة وهـو            ،  سبعة باجتاهني  الرقم
  ! قراءة األعداد باجتاهني متعاكسني 

  »الر ح من«توزع حروف اسم 

!» Οó¡Î0ِ﴿ ةلالبسم آية كتبلن $# Ç≈ yϑ ôm §�9 $# ÉΟŠÏm §�9  كـل  وحتت،  ]١/١: الفاحتة  [ ﴾#$

                                                
P

1
P  ، دار املعرفة ، الطبعة انظر تفسري القرآن العظيم لإلمام ابن كثري رمحه اهللا تعاىل ، تفسري البسملة

   .٢٠٠٤الثانية ، بريوت 



 ١٠٩

≈Ç ﴿اسم   حروف من الكلمة هذه حتويه ما كلمة yϑ ôm §�9  ، أي   وتعاىل سبحانه﴾   #$
  : »األلف والالم والراء واحلاء وامليم والنون«: نعد من الكلمة هذه احلروف 

ÉΟó¡Î0           «! $#      Ç≈ yϑ ôm§�9 $#         ÉΟŠÏm §�9 $#  

٥               ٦          ٣             ١  

≈﴿حروف  توزع   yϑ ôm §�9 إن معكوس هذا العدد     . ٥٦٣١ يف اآلية ميثله العدد      ﴾ #$
≈﴿ نقرأ العدد اخلاص بكلمة       أننا أي،   ١٣٦٥هو   yϑ ôm §�9  مـن الـيمني إىل       ﴾ #$

 : سبعة رقم  من مضاعفات الليصبحاليسار 

١٩٥ × ٧ = ١٣٦٥  

  »الر ِحيِم«توزع حروف اسم 

ÉΟŠÏm﴿ن حروف   اآلن نكتب اآلية وحتت كل كلمة ما حتويه م         §�9 $#﴾     أي نعـد ، 
  :» األلف والالم والراء واحلاء والياء وامليم«من الكلمة حروف 

ÉΟó¡Î0           «! $#      Ç≈ yϑ ôm§�9 $#         ÉΟŠÏm §�9 $#  

٦              ٥           ٣             ١  

ΟŠÏm﴿إن توزع حروف اسم      §�9 وهـو مـن     ٦٥٣١ يف اآلية ميثلـه العـدد        ﴾#$
 : سبعة رقم اعفات المض



 ١١٠

٩٣٣ × ٧ = ٦٥٣١  

،  تؤكد وجود اجتاهات متعاكسة لقراءة األرقام القرآنيـة        الرقمية النتيجة هذهإن  
 اجتـاه ب سبعةرقم  ال مضاعفاتمن   ﴿اهللا﴾ سم ا حروفتوزع   ميثل الذي العددف

≈﴿ اسـم  حـروف  عزتو ميثل الذي العدد أما  ، اليمني yϑ ôm §�9  مـن   فهـو  ﴾#$
 سـم ا حـروف  عزتـو  ثـل مي الذي والعدد  ، اليسار اجتاهب السبعة مضاعفات

﴿ΟŠÏm §�9  لنعرب عن ذلك باألسهم ،      . من مضاعفات الرقم سبعة باجتاه اليمني        ﴾#$
  :السهم يشري إىل اجتاه قراءة العدد اخلاص بكل كلمة ف

«! $#             ≈ yϑ ôm §�9$#              ΟŠÏm §�9$#  

←             →              →  
 النظـام  هـذا  وأن تعاىل ، اهللا كتاب يف مصادفة ال أنه على تدله االجتاهات   هذ

، ولو أن هذه النتائج تأيت باملصادفة ملـا رأينـا هـذه              بشر صنع من ليس املبهر
   .االجتاهات يف قراءة األعداد 

  أول كلمة وآخر كلمة

!» Οó¡Î0ِ﴿رأينا كيف تتوزع حروف حمددة يف        $# Ç≈ yϑ ôm §�9 $# ÉΟŠÏm §�9  بنظام سباعي   ﴾#$
 اآلية وحفظها من التحريف ؟ إن       حكامهل يكفي هذا النظام إل    : ولكن السؤال   

هذا النظام كاٍف ولكن رمحة اهللا بعباده اقتضت مزيداً من الدالئل على صـدق              
  .آياته وأن كل حرف يف كتابه معجزة حبد ذاته 



 ١١١

  كلمة وآخر كلمة أول حروف

 هـي  فيها ةـكلم فأول ،  وآخرها ةلالبسم أول يشمل املُحكَم الرقمي النظام إن
﴿Οó¡Î0﴾ِ ـ  رـآخ، أما   أحرف   ٣ اـهحروف ددـع ـ  ةـكلم  هـي ف اـفيه
﴿ΟŠÏm §�9    .أحرف  ٦ هاحروف عددو ِ﴾#$

   : سبعة الرقم معناسب الت ونتأمل النتيجة هذه نكتبل

ÉΟó¡Î0      «! $# Ç≈ yϑ ôm§�9 $#      ÉΟŠÏm §�9 $#  

٦                            ٣  

 مـضاعفات   مـن  ٦٣هو   كلمة آخرو كلمة أول حروفعدد   ميثل الذي عددال
  : سبعة رقم ال

٩ × ٧ = ٦٣  

 أمر وهذا ،  سبعة الرقم على يقوم محكَم برباط بآخرها يرتبط ةلالبسم أول نإذ
  .معجز يدلّ على إحكام اهللا لكتابه 

  كلمة وآخر كلمة أول تكرار

 . سـبعة  الرقم على يقوم بنظام كله نالقرآ مع ترتبط اآلية هذه أن فعالً العجيب
!» Οó¡Î0ِ﴿عن تكرار أول كلمة وآخر كلمة مـن كلمـات            حبثنا فلو $# Ç≈ yϑ ôm §�9 $# 

ÉΟŠÏm §�9 ،   مـرة  ٢٢ يف القرآن كله    تكررت ﴾ Οó¡Î0ِ﴿ ةكلم ، فسوف جند أن      ﴾#$



 ١١٢

ΟŠÏm﴿ ةـكلم أما §�9 TP مرة ١١٥  يف القرآن كله   تررتك دـقف  ﴾ ِ#$

١
PT.   لنكتـب

  :ونتأمل التناسق السباعي ام هذه األرق

ÉΟó¡Î0      «! $# Ç≈ yϑ ôm§�9 $#      ÉΟŠÏm §�9 $#  

١١٥                           ٢٢  

 ضاعفاتم  من العدد هذا ١١٥٢٢ هو الكلمتني هاتني تكرار ميثل الذي العدد إن
  :  سبعة الرقم

١٦٤٦ × ٧ = ١١٥٢٢  

 بـل   ، الكلمات حروف على قتصري ال وجلَّ عز اهللا كتاب يفاحملكم   النظامن  إذ
  . أيضاً الكلمات هذه تكرار مليش

إن هذه النتيجة تدل على أن اهللا تعاىل قد أحكم كتابه العظيم بنظام رقمي ثابت                
وإضافة أو حذف شـيٍء منـه       أوأنه لو قام أحد من البشر بتحريف هذا القرآن          

  . الختل هذا النظام العجيب 

 يـرتبط  شيء كل ترى أنكاهللا تبارك وتعاىل    لكتاب   الرقمي اإلعجاز روعة من
 وسوف نعيش اآلن مـع تناسـقات سـباعية          .هذا الكتاب العظيم     يف بإحكام

  .الرتباط أول آية وآخر آية من القرآن الكرمي 

                                                
P

1
P   تكررت كلمة﴿ΟŠ Ïm§�9$#﴾ رحـيم  :  متعددة على أشكالوردت و،  مرة يف القرآن كله ١١٥﴿

 . ، املعجم املفهرس أللفاظ القرآن الكرمي حملمد فؤاد عبد الباقي ﴾رحيم ، رحيماًال، 



 ١١٣

  مع آخر آية  م حكَمارتباط

 يف آية آخر معسبحانه وتعاىل    اهللا كتاب يف آية ولأل املذهل االرتباط نرى سوف
zÏΒ Ïπ̈ΨÉf﴿ العظيم وهي هذا الكتاب    ø9 $# Ä¨$ ¨Ψ9 $#uρ ﴾  ]   والـرقم ،  ]١١٤/٦: النـاس 

   . الترابط هذا أساس هو سبعة

وإىل هذه اموعة املذهلة من احلقائق الرقمية املتعلقة بأول آية وآخر آيـة مـن               
   .  كلمة مستقلة»العطفأي واو « ﴾و﴿حرف ر بأن ، ونذكِّالقرآن الكرمي 

  الحقيقة األولى

 وعـدد  اآليـة  رقم حيث من  من القرآن  آية آخر مع من القرآن  آية أول طترتب 
!» Οó¡Î0﴿إن رقم اآلية األوىل من القرآن       .  برباط سباعي حمكم     كلماا $# Ç≈ yϑ ôm §�9 $# 

ÉΟŠÏm §�9   . ٤ وعدد كلماا هو ١هو ،  ]١/١: الفاحتة [ ﴾#$

zÏΒ Ïπ̈ΨÉf﴿ أما رقم اآلية األخرية من القرآن        ø9 $# Ä¨$ ¨Ψ9 $#uρ﴾]   فهو  ]١١٤/٦: الناس 
  :لنكتب هذه األرقام ونتأمل التناسق السباعي  . ٤ وعدد كلماا هو ٦

  أول آية يف القرآن                   آخر آية يف القرآن

  رقم اآلية      عدد كلماا  رقم اآلية     عدد كلماا

٤                ٦                    ٤               ١  

 ٤٦٤١ هو    عدداً جند ٤ـ   ٦ـ   ٤ـ   ١  على التسلسل  األرقام هذه صف دعن



 ١١٤

  :السبعة  مضاعفات منوهذا العدد 

٦٦٣×  ٧=  ٤٦٤١  

إن هذه النتيجة تدل على أن اهللا تعاىل قد رتب رقم وكلمات أول آية وآخر آية                
من كتابه بنظام يقوم على الرقم سبعة ، ليكون هذا الترتيب دليالً لكـل عاقـل                

  . ك من خالله إحكام القرآن وأنه ليس كالم بشر يدر

ولكي ال يظن أحد أن هذا االرتباط ميكن أن يكون باملصادفة ، خنرج املزيد مـن         
  .العالقات السباعية  ونتأمل التناسق املبهر هلاتني اآليتني 

  يةنالحقيقة الثا

 فـأول  . ائماًق  الرقمي يبقىالنظامإىل هذه األرقام فإن    السورة رقم مإذا قمنا بض  
!» Οó¡Î0ِ﴿آية من القـرآن      $# Ç≈ yϑ ôm §�9 $# ÉΟŠÏm §�9 موجـودة يف   ،  ]١/١: الفاحتـة   [ ﴾#$

 ﴿ِمن اِجلنِة والناِس﴾   وهي سورة الفاحتة ، أما آخر آية يف القرآن           ١السورة رقم   
عندما نضم  .  وهي سورة الناس     ١١٤جندها يف السورة رقم     ،   ]١١٤/٦: الناس  [

   :إىل رقم اآلية إىل عدد الكلمات يبقى التناسق السباعي قائماًرقم السورة 

  أول آية يف القرآن                     آخر آية يف القرآن

  السورة    اآلية   كلماا              السورة    اآلية    كلماا

٤       ٦      ١١٤                ٤      ١          ١  



 ١١٥

 مـضاعفات  من العدد هذاو ٤٦١١٤٤١١ العددام جند   عندما نصف هذه األرق   
   : الرقم سبعة كما يلي

٦٥٨٧٧٧٣ × ٧ = ٤٦١١٤٤١١  

  الحقيقة الثالثة

 ، لنكتب رقم الـسورة ـ   آية كل حروف عدد يدخل عندما قائماً النظام ويبقى
رقم اآلية ـ عدد الكلمات ـ عدد احلروف ذا الترتيب ، وذلك من أجل أول   

   :  القرآن الكرميآية وآخر آية من

  أول آية يف القرآن                   آخر آية يف القرآن

    السورة    اآلية    كلماا   حروفهالسورة  اآلية   كلماا   حروفها     ا

١٣      ٤        ٦    ١١٤          ١٩   ٤       ١       ١  

   : بعة أيضاًس الرقم مضاعفات من ١٣٤٦١١٤١٩٤١١ الضخم العدد جند وهنا

١٩٢٣٠٢٠٢٧٧٣ × ٧ = ١٣٤٦١١٤١٩٤١١  

  الحقيقة الرابعة

 القـرآن  يف آية أولف ، مستقالً اًنظام آية لكل جند أننا غرابة األكثر األمر ولكن
﴿Οó¡Î0ِ «! $# Ç≈ yϑ ôm §�9 $# ÉΟŠÏm §�9  رقـم : تتميز باألرقام اآلتيـة     ،   ]١/١: الفاحتـة   [ ﴾#$

   :١٩ هاحروف دد، ع ٤ اكلما عدد،  ١ يةاآل رقم،  ١ السورة



 ١١٦

 أول آية يف القرآن

  رقم السورة   رقم اآلية   عدد كلماا   عدد حروفها

١٩              ٤            ١                  ١ 

  : السبعة مضاعفاتمن  ١٩٤١١ العدد جند األرقام هذه صف عند

٢٧٧٣ × ٧ = ١٩٤١١  

  الحقيقة الخامسة

zÏΒ Ïπ̈ΨÉf﴿ الكرمي   القرآن من يةآ آخر مع ذاته نظامال ويتكرر ø9 $# Ä¨$ ¨Ψ9 $#uρ﴾ ]  الناس :

  . ١٣ هاحروف عدد ٤ا كلما عدد ٦ اآلية رقم ١١٤ السورة رقم ، ف]١١٤/٦

  :لنكتب هذه األرقام 

  آخر آية يف القرآن

  رقم السورة   رقم اآلية   عدد كلماا   عدد حروفها

١٣              ٤            ٦             ١١٤ 

وهو عدد يتألف من سبع مراتـب        ١٣٤٦١١٤ العدد جند األرقام هذه صفبو
  :الرقم سبعة  مضاعفاتوهو من 

١٩٢٣٠٢ × ٧ = ١٣٤٦١١٤  



 ١١٧

 رقـم   :التـايل  تسلسلال قد مت صفّها علىاألرقام املميزة لآليات  أنهنا   ونتذكر
ألن عد ذلك    ب اآلية رقم مث ن السورة حتوي عدداً من اآليات ،      أل أوالً يأيت ورةلسا

 ألن الكلمة حتوي عـدداً      اآلية كلماتعدد    يأيت مثاآلية حتوي عدداً الكلمات ،      
:  أي أن القاعدة باختـصار       . هذه اآلية    حروف دعد يأيت   وأخرياً من احلروف ،  

  . »سورة ، آية ، كلمة ، حرف«

  الحقيقة السادسة

!» Οó¡Î0ِ﴿:  أول آية يف القرآن هي       $# Ç≈ yϑ ôm §�9 $# ÉΟŠÏm §�9  تتألف من عشرة أحرف     ﴾#$
نذكرها حسب األكثر تكرارا ، مع ذكر تكرار كل حرف من هـذه             ، ألفبائية  

  :لنرتب هذه األحرف حسب األكثر تكراراً . األحرف يف هذه اآلية 

   .)٤(  يف البسملة أربع مراتالالمتكرر حرف 

   .)٣( يف البسملة ثالث مرات األلف تكرر حرف

   .)٣( لة ثالث مرات يف البسمامليمتكرر حرف 

   .)٢(  يف البسملة مرتنيالراءتكرر حرف 

   .)٢(  يف البسملة مرتنياحلاءتكرر حرف 

   .)١(  يف البسملة مرة واحدةالباء حرف ورد

   .)١(  يف البسملة مرة واحدةالسني حرف ورد



 ١١٨

   .)١(  يف البسملة مرة واحدةاهلاء حرف ورد

   .)١( يف البسملة مرة واحدة النون  حرفورد

   .)١(  يف البسملة مرة واحدةالياء حرف ورد

  :نصف هذه التكرارات ذا التسلسل لنجد 

  ل    م    ا    ر   ح    ب    س    هـ    ن    ي

١     ١     ١     ١     ١    ٢   ٢   ٣   ٣   ٤  

 هذا العـدد مـن   ١١١١١٢٢٣٣٤إن العدد الذي ميثل تكرار هذه احلروف هو  
  :بعة مضاعفات الرقم س

١٥٨٧٣١٧٦٢ × ٧ = ١١١١١٢٢٣٣٤  

 إن ترتيب احلروف حسب األكثر تكراراً له أساس يف علم الرياضيات فيما يسمى            
وهذا نظام موجود يف عمل الكمبيوتر حيـث يقـوم بترتيـب            .   التصنيف بعلم

إن وجود نظام لتكرار احلـروف بتسلـسل         .معطيات معينة حسب نظام معني      
  .دليل على السبق العلمي للقرآن يف علم التصنيف هو ) األكرب فاألصغر(رياضي 

  الحقيقة السابعة

 zÏΒ﴿: ولكن األعجب من ذلك وجود النظام ذاته يف آخر آية من القرآن وهـي   
Ïπ̈ΨÉf ø9 $# Ä¨$ ¨Ψ9 $#uρ﴾   ، ا حـسب          لنكتب األحرف األلفبائية املكونة هلذه اآلية أيـض



 ١١٩

  :األكثر تكرارا 

   .)٣( لقرآن ثالث مراتيف آخر آية من ا األلف تكرر حرف

   .)٣( يف آخر آية من القرآن ثالث مرات النون تكرر حرف

  .) ٢(  يف آخر آية من القرآن مرتنيالالمتكرر حرف 

   .)١( يف آخر آية من القرآن مرة واحدة امليم  حرفورد

   .)١( يف آخر آية من القرآن مرة واحدة اجليم  حرفورد

   .)١ (آن مرة واحدةيف آخر آية من القر اهلاء  حرفورد

   .)١ (يف آخر آية من القرآن مرة واحدة الواو  حرفورد

   .)١(  يف آخر آية من القرآن مرة واحدةالسني حرف ورد

  :لنكتب هذه األرقام على التسلسل 

  ا    ن    ل    م    ج    هـ    و    س

١    ١    ١     ١    ١    ٢   ٣   ٣  

  :  من مضاعفات الرقم سبعة أيضا ١١١١١٢٣٣ العدد الذي ميثل هذه التكرارات

١٥٨٧٣١٩ × ٧ = ١١١١١٢٣٣  



 ١٢٠

هنالك أيضاً نظام سباعي حلروف كلمات آخر آية من القرآن ، لنكتب آخر آية              
  : من القرآن ونكتب حتت كل كلمة عدد حروفها 

zÏΒ      Ïπ̈ΨÉf ø9 $#      Ä¨$ ¨Ψ9 $#        uρ  

٥       ١        ٥        ٢  

مـن   وهـذا العـدد      ٥١٥٢هو   أحرف هذه اآلية     مصفوفلذي ميثل   والعدد ا 
  :  سبعة مضاعفات الرقم

٧٣٦ × ٧ = ٥١٥٢  

   المتعلقة بأول آية وآخر آيةنعدد التناسقات

  . حروف كل آية من اآليتني هو عدد من مضاعفات السبعة مصفوفـ ١

ـ مصفوف تكرار حروف كل آية من اآليتني يعطي عدداً من مضاعفات الرقم       ٢
  .سبعة 

ـ مصفوف أرقام السورتني حيث توجد أول آية وآخر آية يعطي عدداً مـن              ٣
  .مضاعفات الرقم سبعة 

  .ـ مصفوف أرقام اآليتني وعدد كلماما يعطي عدداً من مضاعفات السبعة ٤

ـ مصفوف أرقام السورتني مع أرقام اآليتني مع عدد كلماما يعطي عدداً من             ٥
  .مضاعفات الرقم سبعة 



 ١٢١

صفوف أرقام السورتني مع أرقام اآليتني مع عدد كلماما وعدد حروفهما     ـ م ٦
  .يعطي عدداً من مضاعفات الرقم سبعة 

ـ مصفوف رقم السورة مع رقم اآلية مع عدد الكلمات وعدد احلروف لكل             ٧
  .آية من اآليتني يعطي عدداً من مضاعفات السبعة 

 هذه التوافقات مع الـرقم      كيف جاءت : ونتساءل بعد هذه السباعيات املتكررة      
سبعة ؟ هل هي بترتيب بشر ؟ أم هي من عند رب البشر تبارك وتعاىل ؟ يقـول               

ــل  $ ﴿ :عــز مــن قائ tΒuρ tβ% x. #x‹≈ yδ ãβ#uö� à)ø9 $# β r& 3“u�tI øÿãƒ ÏΒ ÂχρßŠ «! $# Å3≈ s9 uρ 
t,ƒÏ‰óÁs? “Ï%©!$# t÷t/ Ïµ÷ƒy‰tƒ Ÿ≅ŠÅÁøÿs? uρ É=≈ tG Å3ø9 $# Ÿω |=÷ƒu‘ ÏµŠÏù ÏΒ Éb>§‘ tÏΗs>≈ yè ø9 $# ∩⊂∠∪ ÷Π r& 
tβθä9θà)tƒ çµ1u�tI øù $# ( ö≅ è% (#θè? ù'sù ;οu‘θÝ¡Î/ Ï&Î# ÷VÏiΒ (#θãã ÷Š $#uρ ÇtΒ ΟçF ÷è sÜ tG ó™ $# ÏiΒ ÈβρßŠ «! $# β Î) ÷ΛäΨä. 

tÏ%Ï‰≈ TP]٣٨-١٠/٣٧: يونس  [﴾∪∇⊃∩ ¹|

 
PT.  

  ارتباط م حكَم مع أول حروف مقطعة في القرآن

فهي حروف ميزها اهللا    . ا إعجاز مذهل يقوم على الرقم سبعة        احلروف املقطعة هل  
شرين سورة وهذا يدل    تعاىل عن بقية حروف القرآن وجعلها يف مقدمة تسع وع         

  .على أمهية هذه احلروف وخصوصيتها 

 لتدبر النظام البديع لتكرار وتـوزع احلـروف املقطعـة يف            مبحثاًوسوف نفرد   
 يف رحاب أول آية من كتاب اهللا تعـاىل ،           ولكننا اآلن نعيش  . كلمات القرآن   

لذلك سوف نتدبر العالقات الرياضية ألول آية من القرآن مـع أول حـروف              
  .مقطعة يف القرآن 



 ١٢٢

  تكرار الحروف

يف كتاب اهللا تعاىل هنالك حروف مقطعة ميزها اهللا عن بقية احلروف وافتتح ا              
 وسوف نـرى عالقـة   ﴾ Ο!9#$﴿بعض السور ، أول هذه احلروف يف القرآن هي    

!» ِ Οó¡Î0﴿سباعية عجيبة بني أول آية       $# Ç≈ yϑ ôm §�9 $# ÉΟŠÏm §�9 وبني ،  ]١/١: الفاحتة  [ ﴾#$
  .  ]٢/١: البقرة [ ﴾ Ο!9#$﴿أول افتتاحية وهي 

هذه االفتتاحية تتألف من ثالثة حروف ، إذن بدأ اهللا تعاىل أول سورة بعد السبع               
: والـسؤال    . »األلف والالم وامليم  « هي   املثاين وهي سورة البقرة بثالثة أحرف     

  هل يوجد نظام حمكم لتكرار هذه احلروف يف أول آية  ؟ 

ات ،  إن حرف األلف تكرر يف البسملة ثالث مرات ، حرف الالم تكرر أربع مر             
 وحتت كل حـرف     ﴾ Ο!9#$﴿، فإذا كتبنا حروف     حرف امليم تكرر ثالث مرات      

!» Οó¡Î0ِ﴿عدد مرات تكراره يف  $# Ç≈ yϑ ôm §�9 $# ÉΟŠÏm §�9   :  سوف جند ﴾#$

  حرف األلف     حرف الالم       حرف امليم

٣                ٤                   ٣  

 وهذا العدد يساوي    ٣٤٣إن العدد الذي ميثل مصفوفة تكرار احلروف الثالثة هو          
  !! »سبعة يف سبعة يف سبعة«بالتمام والكمال 

٧ × ٧ × ٧ = ٣٤٣  



 ١٢٣

ذات أساس رياضي يتمثل يف نظام تقاطع اموعات ، فـنحن يف  إن هذه العملية    
هذه النتيجة أمام جمموعتني ، اموعة األوىل تتألف من حروف البسملة التـسعة             

 ، وتقاطع هـاتني     ﴾ Ο!9#$﴿عشر ، واموعة الثانية تتألف من ثالثة حروف هي          
  :اموعتني يعطي جمموعة جديدة تتألف من عشرة حروف هي 

  ٣=  م     ،٤= ل     ،٣= ا 

 من مضاعفات الرقم سبعة ثالث مرات بعـدد         ٣٤٣ومصفوف هذه األرقام هو     
هل كان لدى الرسول الكرمي عليـه  : وهنا البد من تساؤل .  ﴾ Ο!9#$﴿حروف 

الصالة والسالم علم بنظام اموعات الرياضية وتقاطعها وتوزع أجزائها ، ونظام        
  ؟ املضاعفات واملكررات الرقمية 

  الكلمات عدد

 أول آية   كلمات عددهنالك تناسق سباعي لكلمات أول آية مع أول افتتاحية ، ف          
!» ÉΟó¡Î0﴿ يف القرآن  $# Ç≈ yϑ ôm §�9 $# ÉΟŠÏm §�9  أول حـروف    كلمات عددو  ، ٤  هو ﴾#$

  : ، ويكون لدينا التناسب اآليت ١هو  ﴾ Ο!9#$﴿ مقطعة يف القرآن

  يف القرآنأول آية يف القرآن      أول افتتاحية 

١                          ٤  

السبعة ، وهـذا     مضاعفاتمن   ١٤ العدد على حنصل الرقمني هذين صف وعند
  .العدد يساوي عدد احلروف املقطعة عدا املكرر منها 



 ١٢٤

  كلماتها وعدد اآلية رقم

 ÉΟó¡Î0﴿ رقما التناسق السباعي ذاته ليشمل رقم اآلية وعدد كلماا ، ف          نويتكرر ه  
«! $# Ç≈ yϑ ôm §�9 $# ÉΟŠÏm §�9  وعدد ١هو   ﴾ Ο!9#$﴿ يةآ رقمو  ، ٤ا  كلما وعدد ١هو  ﴾  #$

لنكتب هذه األرقام بالترتيب  . ١ اكلما:  

  أول آية يف القرآن               أول افتتاحية يف القرآن

      رقم اآلية     عدد كلماا رقم اآلية    عدد كلماا   

١            ١                    ٤               ١  

  : السبعة مضاعفات من ١١٤١ العدد تشكلي األرقام هذه صف دعن

١٦٣ × ٧ = ١١٤١  

  هاحروفوعدد  هاكلمات وعدد اآلية رقم

هو  ﴾ Ο!9#$﴿ة  آي رقمو  ، ١٩ هاحروف وعدد ٤ اكلما وعدد ١ ةلالبسم آية رقم
  :على الترتيب  لنكتب هذه األرقام ، ٣ها حروف عددو ١ اكلما دوعد ١

  أول آية يف القرآن                 أول افتتاحية يف القرآن

  اآلية    كلماا    حروفها              اآلية    كلماا    حروفها

٣          ١          ١                ١٩         ٤        ١  



 ١٢٥

ـ  مـن  مؤلفوهو عدد    ٣١١١٩٤١ العدد على حنصلبصف هذه األرقام      بعس
  :سبعة ملرتني  وهو أيضاً من مضاعفات الرقم بمرات

٦٣٥٠٩ × ٧ × ٧=   ٣١١١٩٤١  

  السورة رقم

هنالك تناسق سباعي يف أرقام السورتني حيث توجد أول آية وأول افتتاحيـة ،              
 البقـرة  ورةس ورقم،   ١هو   القرآن يف آية أول توجد حيث الفاحتة سورة رقمف

  :لنكتب هذين الرقمني  ، ٢هو   يف القرآنافتتاحية أول توجد حيث

  رقم سورة الفاحتة        رقم سورة البقرة

٢                                ١  

  :السبعة  مضاعفاتمن  ٢١ العدد على صلحن الرقمنيهذين  بصفو

٣ × ٧ = ٢١  

  اآلية رقم مع ةورالس رقم

 رقميتني ، ف  ويستمر التناسق السباعي العجيب ليشمل أرقام السورتني وأرقام اآل         
 ورقم  ، ١هو   فيها ةلالبسم ورقم  ، ١ الفاحتةحيث توجد أول آية وهي       سورةال

 فيهـا   ﴾ Ο!9#$﴿  هذه االفتتاحية  ورقمحيث توجد أول افتتاحية ،       ٢ البقرة سورة
  :واآلن نكتب هذه األرقام ونتأمل  . ١هو 



 ١٢٦

  أول آية يف القرآن               أول افتتاحية يف القرآن

    اآلية                     السورة   اآليةالسورة 

١        ٢                        ١         ١  

  : السبعة  مضاعفات من ١٢١١ عددال جند الشكل ذا األرقام هذه صف وعند

١٧٣ × ٧ = ١٢١١  

 وهـذا ،   املعادالت هذه يف تنوع وجود الحظن الرقمية تاملعادال هذه خاللمن  
 األنظمة أنواع من واحد نوع على يقتصر الللقرآن   يالرقم عجازاإل أن على يدل

   . األنظمة  هذهمن ائيال  عدد هوبل   ،الرقمية

  » القرآن « كلمة حروفتناسق ل

 والـراء  والقاف والالم األلف« : احلروف األلفبائية    من تألفت ﴾القرآن﴿ ةكلم
 والالم األلف« وهي أحرفأربعة   ةلالبسم يف منها وجدي احلروف هذه  ، »والنون

ـ تناسقاً عددياً حلـروف      جند أن اهللا مشيئة اقتضت قدو . »والراء والنون   ةكلم
 كل هحتوي ام رجخنو ةلالبسم كلماتلنكتب   ! أول آية من القرآن    يف القرآن﴾﴿

   :» ر ن ق ل ا «  أي احلروف﴾القرآن﴿ة كلم أحرف من كلمة

ÉΟó¡Î0   «! $#   Ç≈ yϑ ôm §�9 $#    ÉΟŠÏm §�9 $#   

٣         ٤       ٣     ٠  



 ١٢٧

 هـو يف أول آية مـن القـرآن    ﴾القرآن﴿ ةكلمتوزع حروف   ميثل الذي العدد
 لنتأكد من   !! متتالية   مراتثالث   سبعة الرقم مضاعفاتمن  وهذا العدد    ٣٤٣٠

  :ذلك رقمياً 

١٠ × ٧ × ٧ × ٧ = ٣٤٣٠  

    ث مرات على   موات السبع جلَّ شأنه بلغة الرقم سبعة ثال       هذا تأكيد من رب الس
 مع عبدي بإحكام طتانضب اليت احلقائق هذه وأن   ،أن هذا القرآن كتاب اهللا تعاىل       

   .كتابه آيات أحكم الذي تعاىل اهللا هو إمنا،  عبثاً لتأيتَ تكن مل سبعة الرقم

≈Ç﴿ يف هذه اآلية ومها نتدبر امسني من أمساء اهللا احلسىنلاآلن و yϑ ôm §�9 $# ÉΟŠÏm §�9 $#﴾ .  

   الر ِحيِمالر ح مِن

ال تحصى فهما أول امسني هللا       عجائب دجن احلسىن اهللا أمساء من االمسنييف هذين   
لنتأمل هذه التناسقات العجيبة مع الرقم سبعة يف تكرار وتوزع           .تعاىل يف القرآن    

اهللا تعاىل قد أحكم حروف أمسائـه       ، لندرك أن     حروف هذين االمسني العظيمني   
   .عظيم احلسىن يف هذا الكتاب ال

  مسا كل تكرار

 على يقوم بنظام كتابه يف الكلمتني هاتني من كلمة كل تكرار تعاىل اهللا رتب لقد
≈﴿ كلمة عن حبثنا فإذا . سبعة الرقم yϑ ôm §�9  هكلّ القران يف تكررت قد جندها ِ﴾#$



 ١٢٨

ΟŠÏm﴿ كلمة أما  ، ةمر ٥٧ §�9 TP مـرة  ١١٥ كلـه  القران يف تكررت فقد ِ﴾#$

١
PT. 

   :عددين ونتأمل التناسق السباعي هلما لنكتب هذين ال

Ç≈ yϑ ôm §�9$#        ÉΟŠÏm §�9 $#  

١١٥            ٥٧  

ـ   ، السبعة مضاعفاتمن   ليس ينالعدد هذين منعدد   كلإن    عنـدما  هماولكن
   : الرقم سبعة مضاعفات من ١١٥٥٧هو  اًعدد نشكالي جيتمعان

١٦٥١ × ٧= ١١٥٥٧  

  حرف كل تكرار

≈Ç﴿تتألف عبارة    yϑ ôm §�9 $# ÉΟŠÏm §�9 األلـف  « من سبعة أحرف ألفبائية ، وهـي         ﴾#$
إن تكرار هذه احلروف السبعة فيـه        . »والالم والراء واحلاء وامليم والنون والياء     

  .معجزة تقوم على الرقم سبعة 

، وذلـك حـسب      ةلالبسم يف منها كل تكرار معالسبعة   احلروفهذه   نكتبل
  :ترتيب ذكرها 

  ١=  ي     ١ = ن    ٣=  م    ٢ = ح    ٢ = ر    ٤ = ل    ٣ = أ

                                                
P

1
P         لرجوع إىل املعجم املفهرس أللفاظ القـرآن       ميكنك عزيزي القارئ أن تتأكد من هذه األرقام با

  .الكرمي حملمد فؤاد عبد الباقي ، مع التأكيد على أننا حنصي الكلمة من دون مشتقاا 



 ١٢٩

≈Ç﴿حروف عبارة   لنكتب   yϑ ôm §�9 $# ÉΟŠÏm §�9 ونكتب حتـت كـل     ،   حرفاً حرفاً    ﴾#$
   :حرف عدد مرات تكراره يف البسملة

  ا   ل   ر   ح   م   ن   ا   ل   ر   ح   ي   م

٣   ١    ٢  ٢   ٤   ٣  ١  ٣   ٢   ٢  ٤  ٣  

ــدد إن ــرار  الع ــل تك ــذي ميث ــرو ال ≈Ç﴿ فح yϑ ôm §�9 $# ÉΟŠÏm §�9 ــو﴾#$   ه
  :  من مضاعفات الرقم سبعة ٣١٢٢٤٣١٣٢٢٤٣

٤٤٦٠٦١٦١٧٤٩×  ٧=  ٣١٢٢٤٣١٣٢٢٤٣  

  تسلسل الحروف

≈Ç﴿  عبارة حروف من حرف كل ثلمن وعندما yϑ ôm §�9 $# ÉΟŠÏm §�9  ،  متسلسل مرق ب ﴾#$
   :أيضاً السبعة مضاعفات من عدداً جند ».. .٥-٤-٣-٢-١« أي

   م   ن   ا   ل    ر    ح     ي   ما   ل   ر   ح  

١٢  ١١   ١٠   ٩   ٨  ٧  ٦   ٥   ٤   ٣  ٢  ١  

ــدد ــروف إن الع ــسل ح ــل تسل ــذي ميث ≈Ç﴿  ال yϑ ôm §�9 $# ÉΟŠÏm §�9 ــو﴾#$   ه
   : السبعة مضاعفات من ١٢١١١٠٩٨٧٦٥٤٣٢١

١٧٣٠١٥٦٩٦٦٤٩٠٣ × ٧ = ١٢١١١٠٩٨٧٦٥٤٣٢١  



 ١٣٠

  حرف آخرو حرف أولتسلسل 

فترتيب   ، ذاته نظاميسري وفق ال   كلمة كل من حرف وآخر حرف أول ترتيب إن
≈﴿أول حرف يف     yϑ ôm §�9   ، وترتيـب أول  ٦ وترتيب آخر  حرف هو       ١ هو   ﴾ِ#$

ΟŠÏm﴿حرف يف  §�9   :، لنتأمل   ١٢ وترتيب آخر حرف فيها هو ٧ هو ِ﴾#$

  م        ي      ل   ر   ح    ا            ن      ل   ر   ح   م      ا 

١٢     ١١   ١٠  ٩   ٨    ٧            ٦    ٥   ٤   ٣   ٢     ١  

 هـاتني كل كلمة مـن      من حرف وآخر حرف أول يبتتر ميثل الذي العدد إن
   : أيضاً السبعة مضاعفاتوهذا العدد من  ١٢٧٦١ هو الكلمتني

١٨٢٣ × ٧ = ١٢٧٦١  

 طرق من عنابات ومهما محكَمة ،  جندها العبارة ذه توجهنا كيفما!  اهللا سبحانو
    .عز وجلَّ  اهللا وحدانية على وشاهداً قائماً النظام يبقى

  البسمالت المرقمة

،    بسملة وذلك يف القـرآن كلـه       ١١٤يف كتاب اهللا جند عدد البسمالت هو        
  : مجيعها غري مرقمة باستثناء موضعني و

!» Οó¡Î0ِ﴿:  املوضع األول يف قوله تعاىل يف اآلية األوىل من سـورة الفاحتـة               - $# 
Ç≈ yϑ ôm §�9 $# ÉΟŠÏm §�9    . »١«ورقم هذه اآلية هو   ،]١/١: الفاحتة [﴾ ∪⊆∩ #$



 ١٣١

ôMs9$﴿ :  واملوضع الثاين يف قوله تعاىل يف سورة النمـل         - s% $ pκš‰r'̄≈ tƒ (#àσn=yϑ ø9 $# þ’ ÎoΤÎ) u’ Å+ø9 é& 
¥’ n< Î) Ò=≈ tG Ï. îΛqÌ� x. ∩⊄∪ … çµ̄Ρ Î) ÏΒ z≈ yϑ ø‹ n=ß™ … çµ̄Ρ Î) uρ ÉΟó¡Î0 «! $# Ç≈ yϑ ôm §�9 $# ÉΟŠÏm §�9 $# ∩⊂⊃∪ �ωr& 

(#θè=÷è s? ¥’ n? tã ’ ÎΤθè? ù&uρ tÏϑ Î=ó¡ãΒ﴾ ] ٣٠« ، ورقم هذه اآلية ]٣١-٢٧/٢٩: النمل«.   

  :فإذا كتبنا هذين الرقمني جند تناسقاً سباعياً 

  آية الفاحتة         آية النمل

٣٠                    ١  

   : مضاعفات السبعة  من٣٠١ عدداً  هو ٣٠ ـ ١ويشكل هذان الرقمان  

٤٣ × ٧=  ٣٠١  

  الفاتحة والنمل

وهنالك عالقة بني سورة الفاحتة وسورة النمل من حيث رقم كل سورة وعـدد              
  : آياا كما يلي 

              سورة النمل→سورة الفاحتة          

  رقمها            آياا         رقمها           آياا

٩٣            ٢٧           ٧               ١  

  : من مضاعفات السبعة ٩٣٢٧٧١إن العدد الذي ميثل مصفوف هذه األرقام هو 



 ١٣٢

١٣٣٢٥٣ × ٧ = ٩٣٢٧٧١  

  الفاتحة والتوبة

ولكن إذا تأملنا سور القرآن جند أا مجيعاً قد افتتحت بالبسملة باستثناء سـورة              
لذلك جند هنا عالقة    . واحدة هي سورة التوبة واليت ال يوجد يف مقدمتها بسملة           

  : أي نقرأ العدد بالعكس ، عكسية بني سورة الفاحتة وسورة التوبة 

               سورة التوبة←سورة الفاحتة           

  رقمها             آياا             آياا          رقمها 

١٢٩               ٩               ٧                ١  

 وعندما نقرأ هذا العدد من الـيمني إىل         ١٢٩٩٧١ األرقام هو    إن مصفوف هذه  
  : وهذا العدد من مضاعفات السبعة ١٧٩٩٢١اليسار تصبح قيمته 

٢٥٧٠٣ × ٧=  ١٧٩٩٢١  

فإننـا  ، ولذلك سورة النمل هي السورة الوحيدة اليت ذكرت فيها البسملة مرتني    
 آيات هذه السورة هو فعدد. جند عالقة سباعية بني رقمي أول آية وآخر آية فيها 

  :لنكتب هذين الرقمني  . ٩٣ ، وآخر آية رقمها ١ آية ، أول آية رقمها ٩٣

  رقم أول آية          رقم آخر آية

٩٣                    ١  



 ١٣٣

 مـن   ٩٣١العدد الذي ميثل رقمي اآلية األوىل واألخرية يف سورة النمـل هـو              
  : كررت مرتني يف هذه السورة مضاعفات السبعة ملرتني ـ ونتذكر بأن البسملة ت

١٩×  ٧ × ٧  =٩٣١  

 عـدد   هذا العدد هو ذاته   ،   ١٩  النهائي وهو الرقم   يف الناتج أخي القارئ   وتأمل  
  !  حروف البسملة

  ارتباط البسملة بالمعوذتين

!» ÉΟó¡Î0﴿  إننا نلمس يف     $# Ç≈ yϑ ôm §�9 $# ÉΟŠÏm §�9  استعانة باهللا تعاىل واستعاذة بـه        ﴾ #$
وكيف تتجلّـى  ،  ، ولذلك سوف نرى نظاماً مذهالً يف هذه البسملة وجلوءاً إليه 
  .سورة الفلق وسورة الناس  : القرآنآخر سورتني من  يف كلمات حروفها

   والبسملةسورة الفلق

وهذا ما نلمسه يف تـوزع      ،  من عجائب البسملة ارتباط حروفها بسور القرآن      
ورة ما قبل األخـرية مـن       ونبدأ بالس ، حروف البسملة على كلمات املعوذتني      

  .القرآن وهي سورة الفلق 

لنخرج ما حتويه كل كلمة من كلمات هذه السورة من حروف البـسملة ، أي               
≅ö﴿فكلمة  . حنصي يف الكلمة حروف البسملة فقط        è%﴾  حتوي من البسملة حرف 

 ، أما حرف القاف فال يوجد يف البـسملة          ١ولذلك تأخذ الرقم    فقط ،   األلف  
Œθãã﴿يه ، وكلمة    ولذلك ال حنص   r&﴾ فقط وتأخذ  حتوي من البسملة حرف األلف



 ١٣٤

فهذه األحرف ال توجد    » الذالالواو و العني و «، أما بقية حروف الكلمة       ١الرقم  
�Éb>t﴿وكلمة  ،  يف البسملة ولذلك ال حنصيها       Î/﴾       مجيع حروفهـا موجـودة يف 
  . وهكذا ٣البسملة ، ولذلك تأخذ الرقم 

  :وحتت كل كلمة ما حتويه من حروف البسملة لنكتب كلمات هذه السورة 

ö≅ è%     èŒθããr&   Éb>t� Î/   È,n=xÿø9 $#   ÏΒ   Îh�Ÿ°    $ tΒ    t,n=y{  

١     ٢     ١     ٢     ٣      ٣       ١       ١  

ÏΒ    uρ   Îh�Ÿ°   @,Å™% yñ   #sŒ Î)   |=s%uρ    ÏΒ     uρ    Ìh� x©   ÏM≈ sV≈ ¤ÿ̈Ζ9 $#  

٣      ١    ٢    ٠      ١     ٢      ٢     ١     ٢   ٠  

† Îû   Ï‰s)ãè ø9 $#   ÏΒ    uρ    Ìh�x© >‰Å™% tn        #sŒÎ)   y‰|¡ym  

٢     ٢      ٣      ١      ٢   ٠     ٢        ١  

 :إن العدد الضخم الذي ميثل توزع حروف البـسملة يف هـذه الـسورة هـو      
د من مضاعفات الـرقم      هذا العد  ٢٢٣١٢٠٢١٣١٢٠١٢٢١٢٠١٢١٢٣٣١١

   :، ونكتب بلغة األرقام هذه املعادلةسبعة 

٢٢٣١٢٠٢١٣١٢٠١٢٢١٢٠١٢١٢٣٣١١=   

 =٣١٨٧٤٣١٦١٦٠٠١٧٤٤٥٧٣١٦٠٤٧٣ × ٧  



 ١٣٥

  التناسق في مقاطع السورة

  :، وذلك حسب الداللة اللغوية ميكن تقسيم هذه السورة املباركة إىل مقطعني 

≅ö﴿: اآلية األوىل من هذه الـسورة       ومتثلها  : تعاىل  سبحانه و  ـ استعاذة باهللا   è% 
èŒθãã r& Éb>t� Î/ È,n=xÿø9 $#﴾  .   

 °ÏΒ Îh�Ÿ﴿: ومتثلها بقية السورة     :  اهللا سبحانه وتعاىل   من شر خملوقات  استعاذة  ـ  
$ tΒ t,n=y{ ∩⊄∪ ÏΒuρ Îh�Ÿ° @,Å™% yñ #sŒ Î) |=s%uρ ∩⊂∪ ÏΒuρ Ìh� x© ÏM≈ sV≈ ¤ÿ̈Ζ9 $# † Îû Ï‰s)ãè ø9 $# ∩⊆∪ ÏΒuρ 

Ìh� x© >‰Å™% tn #sŒ Î) y‰|¡ym ﴾ .  

 ! املقطعـني  من هـذين     مقطعوالعجيب أننا جند النظام الرقمي ينطبق على كل         
  :لنكتب املقطع األول وحتت كل كلمة ما حتويه من حروف البسملة 

ö≅ è%    èŒθãã r&   Éb>t� Î/    È,n=xÿø9 $#   

٣      ٣      ١      ١ 

 من مضاعفات   ٣٣١١ هو   املقطعالعدد الذي ميثل توزع حروف البسملة يف هذا         
  : سبعة رقم ال

٤٧٣ × ٧ = ٣٣١١  

 مـن   لنكتب املقطع الثـاين   .  الثاين لنجد النظام ذاته يتكرر       قطعنأيت اآلن إىل امل   
  :حتت كل كلمة ما حتويه من حروف البسملة السورة ونكتب 



 ١٣٦

ÏΒ     Îh�Ÿ° $ tΒ       t,n=y{     ÏΒ    uρ     Îh�Ÿ°     @,Å™% yñ #sŒ Î)     |=s%uρ  

١      ٢       ٢      ١      ٢    ٠     ١      ٢    ١      ٢  

ÏΒ     uρ    Ìh� x©     ÏM≈ sV≈ ¤ÿ̈Ζ9 $#   † Îû   Ï‰s)ãè ø9 $#   ÏΒ    uρ   Ìh� x©  >‰Å™% tn  #sŒ Î)  y‰|¡ym  

٢      ٢     ٣    ١    ٢  ٠      ٢      ١       ٣           ١    ٢   ٠  

  :ي ميثل حروف البسملة يف هذا املقطع من مضاعفات الرقم سبعة إن العدد الذ

٢٢٣١٢٠٢١٣١٢٠١٢٢١٢٠١٢١٢=   

 =٣١٨٧٤٣١٦١٦٠٠١٧٤٤٥٧٣١٦ × ٧  

كما ميكن تقسيم املقطع الثاين املتضمن االستعاذة من شر خلق اهللا إىل مقطعـني              
  :أيضاً 

$ °ÏΒ Îh�Ÿ﴿ : استعاذة من شر اخللق    tΒ t,n=y{ ∩⊄∪ ÏΒuρ Îh�Ÿ° @,Å™% yñ #sŒ Î) |=s%uρ   ﴾ ،  فهذه 
استعاذة باهللا تعاىل من شر املخلوقات مثل الغاسق وهو الليل املظلم عندما يقبل ،              

  .ومن شر ما ضم هذا الظالم من خملوقات 

�ÏΒuρ Ìh ﴿ :  استعاذة من شر أعمال اخللـق      x© ÏM≈ sV≈ ¤ÿ̈Ζ9 $# † Îû Ï‰s)ãè ø9 $# ∩⊆∪ ÏΒuρ Ìh� x© 
>‰Å™% tn #sŒ Î) y‰|¡ym  ﴾،            رة الـذينحأعمال الـس وهذه استعاذة باهللا تعاىل من شر

يصنعون السحر من خالل النفث والنفخ يف عقٍد يصنعوا لإلضرار بالناس ، ومن          
  .شر أعمال احلاسدين الذين حيسدون الناس على ما آتاهم اهللا من فضله 



 ١٣٧

  ! طعني اجلديدينوالعجيب حقاً أننا جند النظام ذاته يتكرر يف كل مقطع من املق

  المقطع األولالتناسق السباعي في 

  :لنكتب املقطع األول مع عدد حروف البسملة يف كل كلمة 

ÏΒ    Îh�Ÿ°   $ tΒ  t,n=y{    ÏΒ   uρ  Îh�Ÿ°  @,Å™%yñ   #sŒ Î)   |=s%uρ  

١      ٢    ٢     ١   ٢  ٠      ١   ٢    ١    ٢  

 من مـضاعفات    ١٢٢١٢٠١٢١٢ العدد الذي ميثل توزع حروف البسملة هو      
  : سبعة رقم ال

١٧٤٤٥٧٣١٦ × ٧ = ١٢٢١٢٠١٢١٢  

  المقطع الثاني التناسق السباعي في

لنكتب املقطع الثاين مع عدد حروف البسملة يف كل كلمة من كلمـات هـذا               
  :النص الكرمي 

ÏΒ    uρ    Ìh� x©   ÏM≈ sV≈ ¤ÿ̈Ζ9 $#   † Îû   Ï‰s)ãè ø9 $#   ÏΒ  uρ   Ìh� x©   >‰Å™% tn  #sŒ Î)  y‰|¡ym  

٢    ٢      ٣     ١   ٢   ٠     ٢       ١        ٣      ١       ٢  ٠  

 مـن   ٢٢٣١٢٠٢١٣١٢٠إن العدد الذي ميثل توزع حروف البـسملة هـو           
  : سبعة أيضاً رقم مضاعفات ال



 ١٣٨

٣١٨٧٤٣١٦١٦٠× ٧  =٢٢٣١٢٠٢١٣١٢٠  

 بل هو من عنـد اهللا       ، إن هذا النظام املُحكَم مل يأت عن طريق املصادفة العمياء           
ولكي نزداد يقيناً بعظمة هذه املعجزة نقـوم بإحـصاء الكلمـات            ،  عز وجلَّ   

تصنيفها حسب ما حتويه من حروف البسملة ، ويكون لدينا ثالثة أنواع مـن              و
  : الكلمات 

 يف هذه السورة كلمات حتتوي على حرف واحد فقط من حروف البسملة             -١
وهـذه الكلمـات   . وهكذا  . . . . ﴿وقَب﴾ و ﴾﴿أعوذُ و  ﴿قُلْ﴾مثل كلمة   

  . كلمات  ٩عددها 

 ﴿ِبرب﴾ على حرفني من حروف البسملة مثل كلمة          حتتوي  هنالك كلمات  -٢
  .كلمات  ١٠ عدد هذه الكلمات هو ...﴿ِمن﴾ و 

 ٤ فعـددها  ﴿إلِه﴾ الكلمات اليت حتتوي على ثالثة حروف من البسملة مثل      -٣
  . كلمات 

  : ألرقام ونتأمل التناسق السباعي هلا لنكتب هذه ا

  حرف واحد       حرفان       ثالثة حروف

٤              ١٠               ٩  

  :  من مضاعفات السبعة ٤١٠٩إن العدد 

٥٨٧ × ٧=  ٤١٠٩  



 ١٣٩

هل ميكن للمصادفة أن     :لنوجه سؤاالً لكل من ال يقتنع باإلعجاز الرقمي فنقول          
مث تأيت هذه   ،  سورة الفلق بنظام يقوم على الرقم سبعة         توزع حروف البسملة يف   

املصادفة لتوزع حروف البسملة على كل مقطع من مقاطع السورة وفق النظـام             
مث تأيت املصادفة لترتب ما حتويه كلمات السورة من حروف البسملة بنظام            ، ذاته  

ـ     بل   !إا ليست مصادفات إمنا هي معجزات        سباعي حمكم ؟   ذه إذا كانـت ه
التناسقات السباعية يف سورة الفلق قد حدثت باملصادفة ، فهل ميكن للمـصادفة             

  . لنقرأ ؟آخر سورة يف القرآن _ ذاا أن تتكرر يف سورة الناس 

   والبسملةسورة الناس

نقوم اآلن بتكرار اخلطوات السابقة مع آخر سورة يف القرآن الكرمي ، وهي سورة          
   :ج ما حتويه كل كلمة من حروف البسملةونكتب هذه السورة وخنرالناس ، 

ö≅ è%    èŒθãã r&   Éb>t� Î/   Ä¨$ ¨Ψ9 $#   Å7Î=tΒ    Ä¨$ ¨Ψ9 $#   Ïµ≈ s9 Î)     Ä¨$ ¨Ψ9 $#  

٥      ٣      ٥        ٢      ٥      ٣       ١      ١  

ÏΒ Ìh� x©          Ä¨#uθó™ uθø9 $#   Ä¨$ ¨Ψsƒø:$#   “Ï%©!$#    â È̈θó™ uθãƒ    † Îû  

١        ٣         ٣         ٥          ٥         ١     ٢  

Í‘ρß‰ß¹    ÄZ$ ¨Ψ9 $#    zÏΒ    Ïπ̈ΨÉf ø9 $#    Ä¨$ ¨Ψ9 $#     uρ  

٥      ٠     ٤        ٢        ٥           ١  



 ١٤٠

    :  كلمات هـذه الـسورة هـو         يف إن العدد الذي ميثل توزع حروف البسملة        
   :ت الرقم سبعةمن مضاعفا ٥٠٤٢٥١١٣٣٥٥١٢٥٣٥٢٥٣١١

٥٠٤٢٥١١٣٣٥٥١٢٥٣٥٢٥٣١١=   

 =٧٢٠٣٥٨٧٦٢٢١٦٠٧٦٤٦٤٧٣ × ٧  

  التناسق السباعي لمقاطع السورة

  : يف هذه السورة العظيمة جند مقطعني أيضاً 

≅ö ﴿ : تعـاىل سبحانه و  استعاذة باهللا  ـ è% èŒθãã r& Éb>t� Î/ Ä¨$ ¨Ψ9 $# ∩⊇∪ Å7Î=tΒ Ä¨$ ¨Ψ9 $# ∩⊄∪ 
Ïµ≈ s9 Î) Ä¨$ ¨Ψ9 $# ﴾ .  

�ÏΒ Ìh﴿ : من الشيطان ـ استعاذة    x© Ä¨#uθó™ uθø9 $# Ä¨$ ¨Ψsƒø:$# ∩⊆∪ “Ï%©!$# â È̈θó™ uθãƒ † Îû 
Í‘ρß‰ß¹ ÄZ$ ¨Ψ9 $# ∩∈∪ zÏΒ Ïπ̈ΨÉf ø9 $# Ä¨$ ¨Ψ9 $#uρ ﴾ .   

 لنخرج ما حتويه كل كلمة من حروف        ،يف كال املقطعني جند النظام ذاته يتكرر        
  :البسملة يف املقطع األول 

ö≅ è%    èŒθãã r&   Éb>t� Î/   Ä¨$ ¨Ψ9 $#   Å7Î=tΒ    Ä¨$ ¨Ψ9 $#   Ïµ≈ s9 Î)     Ä¨$ ¨Ψ9 $#  

٥      ٣      ٥        ٢      ٥      ٣       ١      ١  

  :سبعة رقم  من مضاعفات ال٥٣٥٢٥٣١١إن العدد 



 ١٤١

٧٦٤٦٤٧٣ × ٧ = ٥٣٥٢٥٣١١  

، لنكتب كلمات هذا املقطع وحتت كل كلمة   ويتكرر النظام ذاته يف املقطع الثاين       
  :بسملة فيها عدد حروف ال

ÏΒ Ìh� x©          Ä¨#uθó™ uθø9 $#   Ä¨$ ¨Ψsƒø:$#   “Ï%©!$#    â È̈θó™ uθãƒ    † Îû  

١        ٣         ٣         ٥          ٥         ١     ٢  

Í‘ρß‰ß¹    ÄZ$ ¨Ψ9 $#    zÏΒ    Ïπ̈ΨÉf ø9 $#    Ä¨$ ¨Ψ9 $#     uρ  

٥      ٠     ٤        ٢        ٥           ١  

  : سبعة أيضاً رقم  من مضاعفات ال٥٠٤٢٥١١٣٣٥٥١٢العدد ن إ

٧٢٠٣٥٨٧٦٢٢١٦ × ٧ =٥٠٤٢٥١١٣٣٥٥١٢  

واآلن جنري إحصاء حملتوى كل كلمة من حروف البسملة كما فعلنا يف الفقـرة              
السابقة لنجد أن هنالك كلمات يف هذه السورة حتتوي على حرف أو حرفني أو              

  : وف من البسملة كما يلي ثالثة حروف أو أربعة حروف أو مخسة حر

   .٥ من البسملة هو حرف واحدعدد الكلمات اليت حتتوي على  -١

  . ٣ من حروف البسملة هو حرفنيعدد الكلمات اليت حتتوي على  -٢

  . ٤ من البسملة هو ثالثة حروفعدد الكلمات اليت حتتوي على  -٣



 ١٤٢

   .١ من البسملة هو أربعة حروفعدد الكلمات اليت حتتوي على  -٤

   .٧ من البسملة هو مخسة حروفعدد الكلمات اليت حتتوي على  -٥

  :نكتب هذه األرقام على التسلسل 

  حرف      حرفان      ثالثة أحرف        أربعة أحرف     مخسة أحرف

٧                ١                   ٤               ٣         ٥  

   : سبعةرقم  من مضاعفات ال٧١٤٣٥إن العدد 

١٠٢٠٥ × ٧  =٧١٤٣٥  

إن هذه النتائج تؤكد أن اهللا عز وجلَّ قد رتب حروف البسملة يف كتابه بنظـام                
نزداد يقيناً مبصداقية هذا النظام اإلهلي نذهب إىل أعظم آية مـن             ولكي، محكَم  

!»ِ  Οó¡Î0﴿ كتاب اهللا تعاىل ونتأمل كيف تتجلّى حروف       $# Ç≈ yϑ ôm §�9 $# ÉΟŠÏm §�9  يف  ﴾#$
   .  بنظام يقوم على الرقم سبعة أيضاًكلمة من كلمات هذه اآلية العظيمةكل 

  أعظم آية في القرآن

 القرآن الكرمي هي آية الكرسي ، وهي اآليـة رقـم            مجيعنا يعلم أن أعظم آية يف     
لنكتب كلمات هذه اآلية العظيمة ونكتب حتت كـل          من سورة البقرة ،      ٢٥٥

  :كلمة ما حتويه من حروف البسملة 



 ١٤٣

ª! $#    Iω    tµ≈ s9 Î)       �ωÎ)   uθèδ   �y∏ø9 $#    ãΠθ•‹s)ø9 $# 4   Ÿω     … çνä‹è{ ù's?  ×πuΖÅ™  

٣       ٢     ٢       ٤       ٤       ١    ٣       ٣     ٢     ٤  

Ÿω     uρ ×Π öθtΡ     4    … çµ©9  $tΒ     ’Îû ÏN≡uθ≈ yϑ ¡¡9 $#      $ tΒ    uρ         ’Îû ÇÚö‘ F{ $# 3  

٤       ١     ٢    ٠         ٤       ١    ٢     ٢   ٢     ٢   ٠  

tΒ    #sŒ   “Ï%©!$#     ßìxÿô±o„   ÿ… çνy‰ΨÏã  �ωÎ)   ÏµÏΡ øŒÎ* Î/ 4  ãΝn=÷è tƒ   $ tΒ     š÷t/  

٣     ٢     ٣       ٤      ٣     ٢        ١         ٣    ١     ٢  

óΟÎγƒÏ‰÷ƒr&    $ tΒ      uρ   öΝßγxÿù=yz (    Ÿω       uρ   tβθäÜŠÅsãƒ   &óý Î/     ôÏiΒ  

٢        ٢         ٤      ٢    ٠       ٣      ٢    ٠         ٥  

ÿÏµÏϑ ù=Ïã  �ωÎ)   $ yϑ Î/   u!$ x© 4   yìÅ™ uρ    çµ•‹Å™ ö� ä.       ÏN≡uθ≈ yϑ ¡¡9 $#   uÚ ö‘ F{$#   uρ  

٤     ٠        ٤          ٤         ١      ١     ٣     ٣       ٣  

Ÿω     uρ    … çνßŠθä↔tƒ $ uΚßγÝàøÿÏm 4     uθèδ       uρ     �’ Í?yè ø9 $#   ÞΟŠÏàyè ø9 $#  

٤       ٤      ١     ٠         ٤       ٢      ٢   ٠  

عدد ضخم جـداً    إن العدد الذي ميثل توزع حروف البسملة يف آية الكرسي هو            
  :ويساوي 



 ١٤٤

٤٤١٠٤٢٢٠٤٠٤٤١١٣٣٣٢٢٤٢٠٣٢٠٥٣٢٣٤٣٢١٣١٢٤١٢٠٤١٢٢٢٢٠٣٢٢٤٤١٣٣٢٤  

إن هذه النتيجة الرقمية الثابتة تؤكـد أن        !  سبعةرقم  هذا العدد من مضاعفات ال    
 رأينا جانباً مـن هـذا       وقد،   حروف البسملة هلا نظام موجود يف آيات القرآن       

 كيـف كُِتبـت يف      ﴾اِتالسمو﴿ل كلمة   وتأم. النظام يف أعظم آية من القرآن       
≈ÏN≡uθ﴿القرآن من دون ألف هكذا       yϑ ¡¡9   ولوال هذه الطريقة الفريدة يف رسم        ، ﴾#$

   !، فتأمل ختل هذا النظام املُحكَم الالكلمات 

  النسيج الرقمي

ز هذه البسملة ال يقتصر على حروفها وكلماـا         رأينا يف فقرات سابقة أن إعجا     
بل هنالك إعجاز مذهل يف ارتباط هذه البسملة مع آيـات القـرآن             ،  فحسب  

هذا النسيجُ يظهر عظمة النظام الرقمي العجيب يف        ،  بنسيج رقمي متنوع ومعقد     
  . كتاب اهللا تعاىل 

حتتـاج ألحبـاث   إن رؤية الترابط العجيب للبسملة مع مجيع آيات القرآن عملية        
 أن خنتار منوذجني من أول سـورة وآخـر   املبحثولكن يكفي يف هذا   ،  كثرية  

  : سورة من القرآن الكرمي ، ونأخذ البسملة مع اآلية اليت تليها مباشرة 

   :قوله تعاىل ـ فأول سورة يف كتاب اهللا تبدأ ب١

 ﴿ÉΟó¡Î0 «! $# Ç≈ yϑ ôm §�9$# ÉΟŠÏm §�9$# ∩⊇∪  ß‰ôϑ ys ø9 $# ¬! Ä_>u‘ šÏϑ n=≈ yè ø9 $# ∩⊄∪ ﴾  

   :قوله تعاىل ـ وآخر سورة يف كتاب اهللا تبدأ ب٢



 ١٤٥

﴿ ÉΟó¡Î0 «! $# Ç≈ yϑ ôm §�9$# ÉΟŠÏm §�9 $#  ö≅ è% èŒθãã r& Éb>t� Î/ Ä¨$ ¨Ψ9 $# ∩⊇∪﴾  

وسوف نقتصر على أول كلمة وآخر كلمة من كل آية مع التأكيد على أن كل               
 وآخر   كلمة خر سورة وأول   وآ  سورة  خنتار دائماً أول   ناولكن. كلمة فيها معجزة    

  . لكي ال يظن القارئ أن العملية انتقائية أو جاءت باملصادفة ، كلمة 

يف القرآن كلـه    هذه الكلمة    تكررت   ، لقد  ِ﴾Οó¡Î0﴿أول كلمة يف البسملة هي      
ΟŠÏm﴿ هي    البسملة  مرة ، وآخر كلمة يف     ٢٢كما رأينا    §�9  اليت جندها مكررة    ِ﴾#$

  .  مرة ١١٥يف القرآن كله 

ß‰ôϑ﴿هي فأما اآلية الثانية يف سورة الفاحتة        ys ø9 $# ¬! Ä_>u‘ šÏϑ n=≈ yè ø9  أول كلمة ﴾ ،#$
ß‰ôϑ﴿فيها هي    ys ø9 وآخر كلمة فيها   ،    مرة ٣٨قد تكررت يف القرآن كله      ، و  ﴾#$

šÏϑ﴿هي  n=≈ yè ø9 TP مرة ٧٣ وقد تكررت يف القرآن كله ﴾#$

١
PT .  

 ـ  ٣٨ ـ  ١١٥ ـ  ٢٢«: ربعة سوف نرى يف ترابط وتشابك هذه األعداد األ
وكأننا أمـام نـسيج     ،  معادالت رقمية تأيت دائماً متناسبة مع الرقم سبعة          »٧٣

رقمي معقد ختتلط فيه األرقام وتترابط وتتشابك ، ولكنها تبقـى دائمـاً مـن               
  . مضاعفات الرقم سبعة 

  المعادلة األولى

!» ÉΟó¡Î0﴿األخرية يف الكلمة إن الكلمة األوىل و  $# Ç≈ yϑ ôm §�9 $# ÉΟŠÏm §�9  قد تكررتـا  ﴾#$
                                                

P

1
P  انظر املعجم املفهرس أللفاظ القرآن الكرمي حملمد فؤاد عبد الباقي.  



 ١٤٦

والعدد الذي ميثل مصفوف هذه األرقام هـو        مرة ،    ١١٥و  مرة   ٢٢يف القرآن   
  :سبعة رقم  من مضاعفات ال١١٥٢٢

١٦٤٦ × ٧  =١١٥٢٢  

  .وقد رأينا هذا الترابط يف فقرة سابقة 

  المعادلة الثانية

ß‰ôϑ﴿يف قوله تعاىل     ys ø9 $# ¬! Ä_>u‘ šÏϑ n=≈ yè ø9  أول كلمة وآخر كلمة قد       جند أن  ﴾#$
 وعند صف هذين العددين يتشكل العدد     مرة ،    ٧٣و  مرة   ٣٨تكررتا يف القرآن    

وعندما نقرأ هذا العدد باالجتاه املعاكس أي من الـيمني إىل اليـسار             ،   ٧٣٣٨
   : سبعة رقم  هذا العدد من مضاعفات ال٨٣٣٧تصبح قيمته 

١١٩١ × ٧ = ٨٣٣٧  

ولكن إذا  . اهني متعاكسني لقراءة األرقام القرآنية      وهنا نتساءل عن سر وجود اجت     
  . ما تدبرنا آيات القرآن العظيم جند أا تضمنت معاين متعاكسة أيضاً 

!» ÉΟó¡Î0﴿ففي   $# Ç≈ yϑ ôm §�9 $# ÉΟŠÏm §�9 تعـاىل   جند صفة الرمحة تتجلى يف أمساء اهللا         ﴾#$
ß‰ôϑ﴿ة الثانية   بينما يف اآلي  ، والرمحة تكون من اخلالق للمخلوق      ،  وصفاته ys ø9 $# ¬! 

Ä_>u‘ šÏϑ n=≈ yè ø9 واحلمد يكون مـن املخلـوق إىل اخلـالق    ،  جند صفة احلمد     ﴾#$
يرافقهما اجتاهان متعاكسان   ، إذن حنن أمام اجتاهني متعاكسني لغوياً       ،  سبحانه  

  .واهللا أعلم ،  رقمياً 



 ١٤٧

  :نلخص هذه النتيجة املهمة 

ÉΟó¡Î0  «! $# Ç≈ yϑ ôm§�9 $#   ÉΟŠÏm §�9 $#            ß‰ôϑ ys ø9$#  ¬! Ä_>u‘  šÏϑ n=≈ yè ø9 $#  

٧٣       ←     ٣٨                 ١١٥       →        ٢٢  

             قراءة العدد باجتاه اليسار           قراءة العدد باجتاه اليمني          

  المعادلة الثالثة

فنحن أمام ،  اإلعجاز  بنظام شديدهنالك تشابك هلذه األرقام نظَّمه اهللا تبارك وتعاىل
  .ولكننا كيفما صففناها جند عدداً من مضاعفات الرقم سبعة ، فقط أربعة أرقام 

  : من اآلية الثانية تكرار الكلمة األوىل من اآلية األوىل مع الكلمة األوىل

﴿Οó¡Î0﴿             ﴾‰ôϑ ys ø9 $#﴾  

٣٨                     ٢٢  

 مـن  ٣٨٢٢كرار هاتني الكلمتني يف كتاب اهللا تعاىل هـو  إن العدد الذي ميثل ت    
  : مضاعفات السبعة 

٥٤٦ × ٧ = ٣٨٢٢  

إذن ترتبط أول كلمة من اآلية األوىل مع أول كلمة من اآلية الثانية برباط يقـوم                
  .على الرقم سبعة 



 ١٤٨

  المعادلة الرابعة

  :الثانية تكرار الكلمة األخرية من اآلية األوىل مع الكلمة األخرية من اآلية 

﴿ΟŠÏm §�9 $#﴿          ﴾Ïϑ n=≈ yè ø9 $#﴾  

٧٣                    ١١٥  

  : سبعة رقم  من مضاعفات ال٧٣١١٥هو إن العدد الذي ميثل تكرار الكلمتني 

١٠٤٤٥ × ٧ = ٧٣١١٥  

مع الكلمة األخرية من اآليـة الثانيـة        األوىل  إذن ترتبط الكلمة األخرية من اآلية       
  .سبعة  على الرقم برباط يقوم

  المعادلة الخامسة

  :تكرار الكلمة األوىل من اآلية األوىل مع الكلمة األخرية من اآلية الثانية 

﴿Οó¡Î0﴿            ﴾Ïϑ n=≈ yè ø9 $#﴾  

٧٣                       ٢٢  

  : سبعة رقم  من مضاعفات ال٧٣٢٢مصفوف العددين يعطي عدداً هو 

١٠٤٦ × ٧ = ٧٣٢٢  



 ١٤٩

 تتكرر هنا مع أول كلمة من اآلية األوىل وارتباطها بآخر           أي أن العالقة السباعية   
  .كلمة من اآلية الثانية 

  المعادلة السادسة

تكرار الكلمة األخرية من اآلية األوىل مع الكلمة األوىل مـن اآليـة       لندرس اآلن   
  :ونتأمل التناسق السباعي الثانية 

﴿ΟŠÏm §�9 $#﴿         ﴾ِ‰ôϑ ys ø9 $#﴾  

٣٨               ١١٥  

  : سبعة أيضاً رقم  من مضاعفات ال٣٨١١٥واملصفوف يعطي عدداً هو 

٥٤٤٥ × ٧ = ٣٨١١٥  

. رأينا ست معادالت رقمية يف هاتني اآليتني من أول سورة يف القرآن العظـيم               
والنتيجة املؤكدة أن املصادفة ال ميكن هلا وال ينبغي أن تكون قـد أتـت ـذه                 

 يبقى املشكّك يف حالة ختبط على غـري         !ولكن سبحان اهللا    . التوافقات املذهلة   
   .هدى فيدعي أن هذا النظام املُحكَم ميكن أن يكون باملصادفة

وعلى الرغم من أن أي إنسان عاقل ال يصدق بأن املصادفة ميكن أن تتكرر ـذا     
فإننا سنذهب إىل آخر سورة من كتاب اهللا عز وجلَّ  لنـرى              الشكل العجيب ،  
  . م يتكرر بأكمله دون خلل أو نقص هذا النظام احملك



 ١٥٠

  المعادلة السابعة

رأينا التوافقات املذهلة للبسملة مع اآلية اليت تليها يف أول سورة من كتـاب اهللا               
تعاىل ، فماذا عن آخر سورة من هذا الكتاب العظيم ؟ وهل يبقى النظام قائمـاً                

  وشاهداً على وحدانية اهللا الذي أحصى كل شيء عدداً ؟  

≅ö﴿   تعاىل قوله واآلية األوىل فيها هي     ، الناس ورةس هي قرآنال يف ورةس آخر è% 
èŒθãã r& Éb>t� Î/ Ä¨$ ¨Ψ9 ـ  إن أول كلمة يف هذه اآلية هي      .  ﴾#$ ≅﴿ة  كلم è%﴾  قـد  ، و

  فهـي كلمـة    يةاآل هذه يف كلمة آخر أما مرة ،  ٣٣٢ كله القرآن يف كررتت
﴿¨$ ¨Ψ9    .مرة ٢٤١ لهك القرآن يف تكررت قدو ﴾#$

  :ب هذين العددين لنكت

ö≅ è%        èŒθãã r& Éb>t� Î/         Ä¨$ ¨Ψ9 $#   

٢٤١                          ٣٣٢  

 مـضاعفات  من العدد هذا إن ٢٤١٣٣٢ العدد جند نالعددي ينهذ صف وعند
  :سبعة رقم ال

٣٤٤٧٦ × ٧ = ٢٤١٣٣٢  

  :وإذا عكسنا اجتاه قراءة العدد فإنه يبقى من مضاعفات الرقم سبعة 

٣٣٣٠٦×  ٧ = ٢٣٣١٤٢  



 ١٥١

  المعادلة الثامنة

  تبقى٢٤١ ـ  ٣٣٢ ـ  ١١٥ ـ  ٢٢ واآلن سوف نرى أن هذه األرقام األربعة
 يف تليهـا  اليت ةاآلي مع ةلالبسم لنكتب. متناسقة مع الرقم سبعة كيفما صففناها       

 من كل آيـة مـن      األخريةالكلمة  و األوىل الكلمة تكرار ونكتب ،ة  السور هذه
   :السابقة الفقرات يف نافعل كما متاماً، هاتني اآليتني 

ÉΟó¡Î0   «! $# Ç≈ yϑ ôm §�9$#    ÉΟŠÏm §�9$#           ö≅ è%    èŒθãã r& Éb>t� Î/     Ä¨$ ¨Ψ9 $#  

٢٤١                 ٣٣٢           ١١٥                     ٢٢  

لندرس اآلن ترابط وتشابك هذه الكلمات بعضها مع بعض ونتأمل التناسقات 
  .باعية الناجتة من صف هذه األرقام الس

 من اآليـة    األوىل الكلمةتكرار   مع  من اآلية األوىل   األوىل الكلمة تكرارلندرس  
   :الثانية 

﴿Οó¡Î0﴿          ﴾ö≅ è%﴾  

٣٣٢            ٢٢  

 مـن ، إن هذا العـدد       ٣٣٢٢٢ إن العدد الذي ميثل تكرار هاتني الكلمتني هو       
   : سبعةرقم ال مضاعفات

٤٧٤٦ × ٧=  ٣٣٢٢٢  



 ١٥٢

  تاسعةال المعادلة

  : من اآلية الثانية األخرية ةالكلم مع  من اآلية األوىلاألخرية الكلمة تكرارندرس 

﴿ΟŠÏm §�9 $#﴿           ﴾ِ¨$ ¨Ψ9 $#﴾ِ  

٢٤١              ١١٥  

 مـن ، إن هـذا العـدد        ٢٤١١١٥ هـو  إن العدد الذي ميثل تكرار الكلمتني     
   : سبعةرقم ال مضاعفات

٣٤٤٤٥ × ٧ = ٢٤١١١٥  

  العاشرة المعادلة

  :  من اآلية الثانية األخرية ةالكلم معمن اآلية األوىل  األوىل ةالكلم تكرارندرس 

﴿Οó¡Î0﴿            ﴾ِ¨$ ¨Ψ9 $#﴾ِ  

٢٤١                ٢٢  

 مـضاعفات   مـن  ٢٤١٢٢ هو عدداً يعطي وهنا أيضاً جند أن تكرار الكلمتني     
  : ة السبع

٣٤٤٦ × ٧=  ٢٤١٢٢  



 ١٥٣

  عشرة الحادية ةالمعادل

  : من اآلية الثانية كلمة أول معمن اآلية األوىل  كلمة آخر تكرارواآلن ندرس 

﴿ΟŠÏm §�9 $#﴿         ﴾ِö≅ è%﴾  

٣٣٢            ١١٥  

السبعة أيضاً مضاعفات  من٣٣٢١١٥  األرقام هوإن العدد الناتج من صف :   

٤٧٤٤٥ × ٧ = ٣٣٢١١٥  

رأينـا  و تعاىل ،  اهللا كتاب من كلمات تس تكرار فقط درسنا املعادالت هذه يف
 . اآليـة  معـىن  مع سبيتنا ومبا سبعة الرقم مع اتقستناال من الرائع النسيج هذا
من سبعني ألف    أكثر عددها والبالغ كله القرآن كلمات درسنا لو ماذا : سؤالالو

   كلمة ؟

  القرآن في تتجلى ةلالبسم

   :وهي ةئيألفبا حروف عشرة من تتألف  البسملةبأن ذكرنا

  » ي   ن    ح   ر   ـه    ل    ا    م   س   ب «

سباعي  بنظامالكرمي   القرآن كلمات على تتوزع حروفها أن اآلية هذه عظمة من
وقد اخترت لك عزيزي القارئ آية عظيمة فيها رد على كل من يدعي              . محكَم



 ١٥٤

#öΝs9 ô$Î﴿أن اهللا سبحانه اختذ ولداً ، وهي قوله تعاىل  tƒ öΝs9 uρ ô‰s9θãƒ﴾.    

  آية الت ن زيه عن الولد

 اآلية إا،  بإعجازها وأرقامها    كبرية معجزة تتجلى كلماا بعدد قصرية ةآي يف
#öΝs9 ô$Î﴿ وأنه سبحانه اخلالق وحدانية على تشهد اليت tƒ öΝs9 uρ ô‰s9θãƒ﴾     فقد رتـب ،

  . تعاىل أول آية من كتاب اهللابتناسق سباعي مذهل مع اهللا حروف هذه اآلية 

!» ÉΟó¡Î0﴿  :كلمـات  حروف معجزة تقوم على   العظيمة اآلية هذه يف $# Ç≈ yϑ ôm §�9 $# 
ÉΟŠÏm §�9  öΝs9﴿: فكل كلمة من كلمات البسملة تتوزع حروفها على كلمات          ،  ﴾#$

ô$Î# tƒ öΝs9 uρ ô‰s9θãƒ﴾حكَم  نظام بم .  

 حرف هو ةاآلي وبني الكلمة هذه بني املشترك احلرف إن : ِ﴾Οó¡Î0﴿ كلمةـ   ١
   :جند امليم حرف من حتويه ما كلمةكل  من أخرجنا وفل امليم ،

öΝs9    ô$Î# tƒ    öΝs9     uρ      ô‰s9θãƒ   

٠     ١   ٠     ٠     ١  

  :الرقم سبعة  مضاعفات من ٠١٠٠١ العددإن 

٠١٤٣ × ٧ = ٠١٠٠١  

#öΝs9 ô$Î﴿ وبـني  ﴿اهللا﴾اسم   بني املشترك فاحلر إن : ﴿اهللا﴾ ةكلمـ   ٢ tƒ öΝs9 uρ 



 ١٥٥

ô‰s9θãƒ﴾ الالم حرف من كلمة كل حتويه ما لنخرج  ،الالم فرح وه:   

öΝs9    ô$Î# tƒ    öΝs9     uρ      ô‰s9θãƒ   

١      ١    ٠      ١     ١  

   : الرقم سبعةمضاعفات من ١١٠١١ العددو

١٥٧٣ × ٧=  ١١٠١١  

≈﴿ ةكلمـ   ٣ yϑ ôm §�9 ≈﴿ كلمة بني املشتركة احلروف إن : ِ﴾#$ yϑ ôm §�9  وبـني  ِ﴾#$
#öΝs9 ô$Î﴿ تعاىل قوله tƒ öΝs9 uρ ô‰s9θãƒ﴾ امليمو المهي ال .   

  :يف كلمات اآلية الكرمية  لندرس توزع هذين احلرفني 

öΝs9    ô$Î# tƒ    öΝs9     uρ      ô‰s9θãƒ   

١      ٢    ٠     ١     ٢  

  :أيضاً  الرقم سبعة مضاعفات من ١٢٠١٢ العدد إن

١٧١٦ × ٧ = ١٢٠١٢  

ΟŠÏm﴿ ةكلمـ   ٤ §�9 #öΝs9 ô$Î﴿ وبني الكلمة هذه بني املشتركة احلروف إن : ِ﴾#$ tƒ 
öΝs9 uρ ô‰s9θãƒ﴾     يف وامليم ياءالو الالم حروف عزتو لندرس،   هي الالم و الياء وامليم 



 ١٥٦

   :اآلية كلمات

öΝs9    ô$Î# tƒ    öΝs9     uρ      ô‰s9θãƒ   

٢     ٢    ٠      ٢     ٢  

  :الرقم سبعة  مضاعفات نم ٢٢٠٢٢ والعدد

٣١٤٦ × ٧ = ٢٢٠٢٢  

 متتاليـة  كلمات أربع يف مرات أربع تتكرر أن ملصادفة ميكن له : لساءنت وهنا
   ؟؟؟ سبعةالرقم مع منضبطة األعداد مجيع وتأيت

 لمشت بل ، الواحدة اآلية على تقتصر ال املعجزة أن يالرقم اإلعجاز عظمة منو
 عالقـات ال من شبكة أمام أنناكو القرآن ،  آيات من غريها مع اآلية هذه ارتباط
ولكي ال يظن أحد أن للمصادفة أي دور هنا ، نكتب البسملة              . املعقدة الرقمية

#öΝs9 ô$Î﴿وحتت كل كلمة من كلماا الرقم الناتج من توزع حروفها على آيـة               tƒ 
öΝs9 uρ ô‰s9θãƒ﴾.   

ذه اآلية وأعطانا هذا    فالكلمات األربعة للبسملة توزعت كل منها على كلمات ه        
التوزع عدداً من مضاعفات السبعة ، وكان ناتج القسمة على سبعة عدد صحيح             

  : نواتج القسمة األربعة هي  .دائماً 

  ٠١٤٣ هو ﴾ÉΟó¡Î0﴿ ناتج القسمة لتوزع حروف



 ١٥٧

  ١٥٧٣ هو ﴿اِهللا﴾ ناتج القسمة لتوزع حروف

≈﴿ ناتج القسمة لتوزع حروف yϑ ôm §�9   ١٧١٦ هو ِ﴾#$

ÉΟŠÏm﴿ لقسمة لتوزع حروفناتج ا §�9    ٣١٤٦ هو ﴾#$

   :ج على تسلسلهانكتب هذه النوات

ÉΟó¡Î0               «! $#             Ç≈ yϑ ôm §�9$#             ÉΟŠÏm §�9 $#  

٣١٤٦              ١٧١٦              ١٥٧٣         ٠١٤٣  

  مـن  ٣١٤٦١٧١٦١٥٧٣٠١٤٣إن العدد املتشكل من صف هذه األرقام هو         
  :مضاعفات السبعة أيضاً 

٤٤٩٤٥٣٠٨٧٩٦١٤٤٩ × ٧ = ٣١٤٦١٧١٦١٥٧٣٠١٤٣  

  ةلالبسم كلمات رارـتك

!» ÉΟó¡Î0﴿ كلمات من كلمة كل $# Ç≈ yϑ ôm §�9 $# ÉΟŠÏm §�9  مـن  حمدداً عدداً تكررت ﴾#$
قد نظمه اهللا تعاىل بدقة شديدة مبا يدل على         هذا التكرار    الكرمي ،  القرآن يف املرات

 زلَّوحدانيته عوج .   

 فقـد  ﴾﴿اهللا كلمـة  أما مرة ،  ٢٢ كله القرآن يف ِ﴾Οó¡Î0﴿ ةكلم تكررتفقد  
≈Ç ﴿ ةوكلم ،مرة   ٢٦٩٩ كله نآالقر يف تكررت yϑ ôm §�9  القرآن يف تكررت ﴾ #$



 ١٥٨

ÉΟŠÏm ﴿ ةوكلم مرة ، ٥٧ كله §�9     .مرة ١١٥ تكررت ﴾#$

   : جند فسوف الكلمات بتكرار اخلاصة األرقام مفردات عجبم قمنا فلو

  ٤  = ٢+٢ هأرقام جمموع  »٢٢« هو ِ﴾Οó¡Î0﴿كلمة  تكرار

!» ﴿  كلمةتكرار   ٢٦  = ٢+٦+٩+٩ هأرقام جمموع  »٢٦٩٩« هو ﴾#$

≈﴿ كلمة تكرار yϑ ôm §�9   ١٢   =٥+٧ هأرقام جمموعو  »٥٧« هو ِ﴾#$

ΟŠÏm﴿ كلمة تكرار §�9   ٧  = ١+١+٥ قامهأر جمموعو  »١١٥« هو ِ﴾#$

  : املراتب لكل عدد مع جمموع الكلمات هذه لنكتب

ÉΟó¡Î0           «! $#        Ç≈ yϑ ôm §�9 $#           ÉΟŠÏm §�9 $#   

٧               ١٢           ٢٦            ٤  

ـ  مضاعفات من ٧١٢٢٦٤الذي ميثل مصفوف هذه األرقام هو        العدد إن رقم ال
   : رتنيسبعة مل

١٤٥٣٦ × ٧ × ٧ = ٧١٢٢٦٤  

   :  أيضاًرتنيمل ةبعالس مضاعفات من العدد هذا معكوسوالعجيب أن 

٩٤٣٣ × ٧ × ٧ = ٤٦٢٢١٧  



 ١٥٩

   : »سبعة يف سبعة« طببالض ساويي األرقام هذه جمموع أن كما

٧ × ٧=  ٤٩ = ٧ + ١٢ + ٢٦ + ٤  

 أن لبـشر  ميكن فهل ، القرآن هذا عجائب من عجيبة متثل الثابتة احلقائق هذه إن
 النظام هذا يشبه بنظام سريت هفي لةمج أول كلمات وجيعل،   متكامالً كتاباً يؤلف

  املُحكَم ؟

  »اهللا«أول آية وآخر آية ذُكر فيها اسم  في ء اهللاأسما

 بيتطل الضخم العدد هذا ودراسة،  كثرياً القرآن يفتعاىل  ﴿اهللا﴾ اسم تكرر دقل
 اهذ  فيهماورد آية آخرآية و أولدراسة ب  دائماًنكتفي ناولكن كثرية ، أحباثاً

   . االسم الكرمي

!» Οó¡Î0ِ﴿ : منه آية أول يف اهللا كتاب يف مرة ألول ﴾﴿اهللاذُكر اسم  $# Ç≈ yϑ ôm§�9 $# 
ÉΟŠÏm §�9 ≈﴿  :مها من أمساء اهللا احلسىن بامسني اًمتبوع ﴾#$ yϑ ôm §�9$# ÉΟŠÏm §�9 $# ﴾.   

 :عز وجلَّ  قوله فيتعاىل ف اهللا كتاب يف ﴾﴿اهللاذكر فيها اسم  مرة أما آخر
﴿ª! $# ß‰yϑ ¢Á9 yϑ‰ ﴿:باسم من أمساء اهللا احلسىن أيضاً وهو  اًبوعتم ﴾#$ ¢Á9 $#﴾ُ.  

  . السباعيةتناسقات ال من العجيبة السلسلةوإىل هذه 

  تناسق في عدد السور

 ، يف القرآن مرة ولأل ﴿اهللا﴾  فيها اسمورد اليت السورة هي الفاحتة سورة إن



 ١٦٠

 . القرآن يف مرة آلخر ﴿اهللا﴾ اسم فيها ورد اليت السورة هي اإلخالص وسورة
 هاوجدنا اإلخالصسورة  وحىت الفاحتةسورة  من السور عدد بإحصاء قمنا ولو

   :الرقم سبعة مضاعفات من العدد هذا ، وورةس ١١٢

١٦ × ٧ = ١١٢  

  تناسق في عدد اآليات

!» Οó¡Î0ِ﴿: من اآلية األوىل  ياتاآل عدد بإحصاءنقوم اآلن  $# Ç≈ yϑôm §�9 $# ÉΟŠÏm §�9 $#﴾ 
!ª﴿ :ة األخرية  اآليحىتو $# ß‰yϑ ¢Á9   منعددال هذاآية ، و ٦٢٢٣ لنجد  ،﴾#$

  :  متتاليتني مرتني الرقم سبعة مضاعفات

١٢٧ × ٧ × ٧ = ٦٢٢٣  

  .وهذا تأكيد من اهللا تعاىل بلغة الرقم سبعة مرتني على إحكام كتابه 

  تناسق في عدد الحروف

 ٩ة األخرية هو  حرفاً ، وعدد حروف اآلي١٩إن عدد حروف اآلية األوىل هو 
   :سبعةرقم ال مضاعفات من عدداً يعطي اآليتني حروف جمموع إنأحرف ، 

٤ × ٧ = ٢٨ = ٩ + ١٩  

  »اهللا«تناسق في عدد حروف اسم 

 ٨اآلية األوىل هو  يف »هلاءاأللف والالم وا« أي ﴿اهللا﴾ سما حروف عدد إن



 ١٦١

إن ، ف  أحر٦اآلية األخرية هو  يف هذا االسم الكرمي حروف أحرف ، وعدد
 سبعةرقم ال مضاعفاتمن  دعد  هونيهاتني اآليت يف ﴿اهللا﴾جمموع حروف اسم 

   : أيضا

٢×  ٧ = ١٤ = ٦ + ٨  

 امفيه ﴿اهللا﴾ سما حروف دوعد،  اًحرف ٢٨ هو نييتاآل حروف عدد أن ظالح
وقارن هذه النتيجة بنتيجة سابقة وهي  ! احلروف عدد نصف أي حرفاً ١٤ هو

 حرفاً ، وعدد احلروف املقطعة يف القرآن هو ٢٨ن هو أن عدد حروف لغة القرآ
  .حرفاً ١٤النصف أي 

 وحىت ﴾﴿اهللا عدد السور من أول مرة ورد فيها اسم من الذي جعل: والسؤال 
عدد من الذي جعل  و؟آخر مرة ورد فيها هذا االسم من مضاعفات الرقم سبعة 

 اآليتني من عدد حروفمن الذي جعل  و؟اآليات من مضاعفات الرقم سبعة 
يف اآليتني ﴾ ﴿اهللاعدد حروف اسم ؟ ومن الذي جعل مضاعفات الرقم سبعة 

  ؟ بعموات الس أليس هو اهللا رب الس،من مضاعفات الرقم سبعة 

  »الرحمن«تناسق لحروف اسم 

≈﴿ سما حروف عدد إن yϑ ôm §�9 م واملي ءواحلا ءراالو والالم األلف« أي ِ﴾#$
وجمموع  أحرف ، ٦ حرفاً ، ويف اآلية الثانية هو ١٥ اآلية األوىل هو يف »وننوال

  :عدد من مضاعفات السبعة الرقمني هو 

٣ × ٧ = ٢١ = ٦ + ١٥  



 ١٦٢

ΟŠÏm﴿ة كلم حروف مع تنطبق ذاا قاعدةوال §�9  ، فمجموع وتعاىل سبحانه ِ﴾#$
ΟŠÏm﴿عدد حروف اسم  §�9    . »سبعة يف ثالثة« أي ٢١ يف اآليتني هو ِ﴾#$

  ورقم اآليةتناسق رقم السورة 

  : لنتأمل اآلية ، ورقم السورة برقم تتعلق املعادلة وهذه

﴿Οó¡Î0ِ «! $# Ç≈ yϑ ôm§�9 $# ÉΟŠÏm §�9 $#﴾  ﴿                     ª! $# ß‰yϑ ¢Á9 $#﴾  

  ةـاآليرقم السورة           رقم   ةـاآليرقم السورة          رقم 

٢               ١١٢  ١                 ١  

  :السبعة  مضاعفات من ٢١١٢١١هو  نييتلآل املميزة األرقامي ميثل العدد الذ إن

٣٠١٧٣ × ٧=  ٢١١٢١١  

  تناسق في تكرار الكلمات

تكرار كل كلمة من هذه الكلمات العدد الذي ميثل لنكتب كلمات اآليتني مع 
  :يف القرآن الكرمي 

Οó¡Î0ِ          «!$#        Ç≈ yϑ ôm §�9$#          ÉΟŠÏm §�9 $#           ª! $#          ß‰yϑ ¢Á9 $#  

١         ٢٦٩٩          ١١٥             ٥٧         ٢٦٩٩       ٢٢  



 ١٦٣

  هو الكرميتني الذي ميثل تكرار كل كلمة من كلمات اآليتنيإن العدد
  :من مضاعفات السبعة  ١٢٦٩٩١١٥٥٧٢٦٩٩٢٢

١٨١٤١٥٩٣٦٧٥٢٨٤٦ × ٧  =١٢٦٩٩١١٥٥٧٢٦٩٩٢٢  

   : السبعة أيضاً مضاعفاتمن  عدد هو تراتكراال هذه جمموع أن كما

٥٥٩٣ = ١ + ٢٦٩٩ + ١١٥ + ٥٧ + ٢٦٩٩ + ٢٢  

٧٩٩ × ٧ = ٥٥٩٣  

  الكلماتتكرار تناسق الحروف و

!» Οó¡Î0ِ﴿ يف $# Ç≈ yϑ ôm§�9 $# ÉΟŠÏm  ﴾﴿اِهللا : وهي تعاىل هللا أمساء ثالثة ﴾�9$#§
﴿≈ yϑ ôm §�9 $# ﴾ِ،﴿ ΟŠÏm  حروف عدد الثةالث األمساء هذه منسم ا كلول  ،ِ﴾�9$#§

   : يلي كما حمددة تكرار عدد مراتو حمدد

   . مرة ٢٦٩٩ القرآن يف وتكرر،  ٤ هحروف عدد ﴿اهللا﴾ اسمـ  ١

≈﴿ اسمـ  ٢ yϑ ôm    . مرة ٥٧ القرآن يف كررتو،  ٦ حروفه ددع ِ﴾�9$#§

ΟŠÏm﴿  ـ اسم٣ §�9    . ةمر ١١٥ القرآن يف تكررو،  ٦ حروفه ددع﴾ #$

 كل اسم عدد حروفه وعدد مرات تكراره يف تثة وحتلنكتب هذه األمساء الثال
   : سبعة الرقم معونتأمل التناسق ، القرآن 



 ١٦٤

≈﴾                  ﴿اهللا﴿ yϑ ôm §�9 $# ِ﴿                 ﴾ΟŠÏm §�9 $#﴾ِ  

  حروفه    تكراره            تكراره  حروفه            حروفه      تكراره

١١٥        ٦              ٥٧         ٦           ٢٦٩٩         ٤  

تعاىل  اهللا كتاب من آية أول يفوتكرارها  اهللا اءأمس حروف ثلمي لذيا العدد إن
  :السبعة  مضاعفات من ١١٥٦٥٧٦٢٦٩٩٤ هو

١٦٥٢٢٥١٨١٤٢ × ٧ = ١١٥٦٥٧٦٢٦٩٩٤  

 سما فيهايف القرآن ورد  آية آخر مع يتكرر  السباعي احملكم جندهالنظام هذا
!ª﴿ :قوله تعاىل  وهي ﴿اهللا﴾ $# ß‰yϑ ¢Á9    :، لنتأمل هذه األرقام ﴾ #$

 ٢٦٩٩ القرآن يف سماال هذا تكررقد و،  ٤ هو ﴿اهللا﴾ اسم حروف  ـ عدد١
   . ةمر

yϑ‰﴿ سما حروف دعد ـ ٢ ¢Á9  مرة القرآن يفسم اال هذا وردقد و ، ٥ هو ُ﴾#$
   :األرقام هذه رتبن . واحدة

﴿ ª!$#  ﴾                          ﴿   ß ‰yϑ ¢Á9 $#﴾  

   حروفه        تكراره          حروفه          تكراره

١             ٥             ٢٦٩٩             ٤  



 ١٦٥

 من ١٥٢٦٩٩٤ هو نيكرميال االمسني هذين حروفو تكرار ميثل الذي العدد إن
   : السبعة مضاعفات

٢١٨١٤٢ × ٧=  ١٥٢٦٩٩٤  

 القرآن يف  وتكرارهاأمسائه حروف رتب دق تعاىل اهللا أن على تدل النتيجة هذه
  . اً محكَمنظاماً  حتقق حبيث

  تناسق الحروف األلفبائية

 . اآليات يف احلروف بني لتداخلل الشيء بعض معقداً نظاماً نرى املعادلة هذه يف
!»﴿ : هي هللا أمساء ةثالث القرآن من األوىل اآلية فيف $# Ç≈ yϑ ôm §�9 $# ÉΟŠÏm §�9 وهذه  ﴾#$

   :هي عدا املكرر حروفمثانية  من  تتألفاألمساء

  »ا  ل   هـ   ر  حـ   م   ن   ي « 

ª!$# ß‰yϑ﴿ هيف ﴿اهللا﴾ اسم فيها ذكر آية آخر أما ¢Á9  وتتألف هذه اآلية ﴾#$
   :هيو عدا املكرر حروفستة  من الكرمية

  »ا    ل    هـ    ص    م    د « 

  :السبعة  مضاعفات منعدد هو  نييتلآل لفبائيةاأل احلروف جمموعإن 

٢ × ٧ = ١٤ = ٦ + ٨  

 يف اآليتني ﴿اهللا﴾قارن هذه النتيجة مع نتيجة سابقة وهي أن عدد حروف اسم 



 ١٦٦

حروف أمساء اهللا الواردة يف أول  توزع درسنا إذا أننا عجيبوال.  حرفاً ١٤هو 
: في هذه األمساء ف .آية وآخر آية ، سوف جند أعداداً من مضاعفات السبعة 

﴿«! $# Ç≈ yϑ ôm§�9 $# ÉΟŠÏm §�9$# ª! $# ß‰yϑ ¢Á9 !»﴿ تتوزع حروف ﴾#$ $# Ç≈ yϑ ôm§�9 $# ÉΟŠÏm §�9$#﴾ 
!ª﴿بنظام سباعي ، وكذلك تتوزع حروف  $# ß‰yϑ ¢Á9  وحنصل.  بالنظام ذاته ﴾#$

  .الرقم سبعة  مضاعفاتمن  أعداد على دائماً

  » اهللا الرحمن الرحيم «توزع حروف 

!»﴿: سىن ما حيويه من حروف لنخرج من كل اسم من هذه األمساء احل $# 
Ç≈ yϑ ôm §�9$# ÉΟŠÏm §�9  ا ل «، أي حنصي من كلمة ما حتويه من احلروف الثمانية ﴾ #$

  : »  ر ح م ن يـه

«! $#      Ç≈ yϑ ôm §�9$#     ÉΟŠÏm §�9 $#      ª! $#     ß‰yϑ ¢Á9 $#  

٣           ٤          ٦           ٦         ٤  

 حروف األمساء الواردة يف أول آية هو عدد من إن العدد الذي ميثل توزع
  :مضاعفات السبعة 

٤٩٥٢×  ٧ = ٣٤٦٦٤  

 حروف عتوز درسن باملصادفةقد تكون  النتيجة هذه أنأحد  نظي ال ولكي
!ª﴿االمسني الكرميني  $# ß‰yϑ ¢Á9 ≈﴿ ، وكذلك ﴾#$ yϑ ôm §�9$# ِÉΟŠÏm §�9 وذلك من  ،﴾  #$

مساء وتوزع هذه احلروف على كلمات خالل إحصاء احلروف األلفبائية هلذه األ



 ١٦٧

  .أمساء اهللا الواردة يف اآليتني 

  »اهللا الصمد « توزع حروف 

لنخرج من كل اسم من هذه األمساء احلسىن ما حيويه من حروف هذين االمسني 
﴿ª! $# ß‰yϑ ¢Á9  ا ل هـ «، أي حنصي من الكلمة ما حتويه من احلروف الستة ﴾ #$

   :» ص م د 

«! $#      Ç≈ yϑ ôm §�9$#    ÉΟŠÏm §�9$#       ª! $#     ß‰yϑ ¢Á9 $#  

٥        ٤           ٣           ٣          ٤  

   :أيضاً ةسبعرقم ال مضاعفات من ٥٤٣٣٤إن العدد 

٧٧٦٢ × ٧ = ٥٤٣٣٤  

   »الرحمن الرحيم« توزع حروف 

≈﴿ حروف عزتو درسنا ولو yϑ ôm§�9 $# ِÉΟŠÏm §�9 .  قائمة السباعية العالقة تبقى ﴾ #$
: اآليتني وحتت كل كلمة ما حتويه من احلروف السبعة األمساء احلسىن يف لنكتب 

  :» ا ل ر ح م ن ي « 

«! $#      Ç≈ yϑ ôm §�9$#    ÉΟŠÏm §�9$#        ª! $#     ß‰yϑ ¢Á9 $#  

٣          ٣           ٦           ٦          ٣  



 ١٦٨

هللا تعاىل صدق هذا  ليؤكد لنا املرتني ةعالسب مضاعفات من ٣٣٦٦٣ عددالو
   : النظام احملكم وأنه مل يأت باملصادفة

٦٨٧ × ٧ × ٧ = ٣٣٦٦٣  

  »الصمد « توزع حروف اسم 

yϑ‰﴿ حروف توزع جلأ من قائماً النظام ويبقى ¢Á9 لنكتب .  وتعاىل سبحانه ُ﴾#$
  :»  ا ل ص م د «: حتت كل كلمة ما حتويه من حروف اآلن 

«! $#    Ç≈ yϑ ôm §�9 $#      ÉΟŠÏm §�9$#       ª! $#    ß‰yϑ ¢Á9 $#  

٥         ٣            ٣            ٣        ٣  

  :من مضاعفات السبعة ﴿الصمد﴾ إن العدد الذي ميثل توزع حروف اسم 

٧٦١٩ × ٧ = ٥٣٣٣٣  

  القرآن في مرة أول »اهللا« اسم

≈Οó¡Î0ِ «!$# Ç﴿ : منه  آيةأول يف القرآن يف مرة ألول الكرمي االسم هذا ورد yϑôm §�9 $# 
ÉΟŠÏm §�9  كلماا تكرارو فهاحرو عددو اآلية هذه موضع تعاىل اهللا رتب قدو  ،﴾#$

  .  سبعة الرقم مع سبيتنا مبا القرآن يف

 كل تكررت  ،١٩ هافحرو عدد  ،١ها رقم القرآن يف آية أول فالبسملة هي



 ١٦٩

  :كما يلي  اترامل من حمدداً عدداً كلماا من كلمة

   . مرة»٢٢« = ِ﴾Οó¡Î0﴿كلمة  تكرار

!» ﴿  اسمتكرار    .  مرة»٢٦٩٩« = ﴾#$

≈﴿ اسم تكرار yϑ ôm §�9     . مرة»٥٧« = ِ﴾#$

ΟŠÏm﴿ اسم تكرار §�9    . مرة»١١٥« = ِ﴾#$

  :هو  تراكراالت هذه جمموعو

٢٨٩٣ = ١١٥ + ٥٧ + ٢٦٩٩ + ٢٢  

   :  ألول آية من كتاب اهللاآلتية املعطياتلنتأمل 

         تكرار كلماارقم اآلية      عدد حروفها  

٢٨٩٣                  ١٩               ١  

 من ٢٨٩٣١٩١سبع مراتب هو  من عدد علىحنصل  األرقام هذه صف عندو
   : الجتاهنية باالسبع مضاعفات

٤١٣٣١٣ × ٧ = ٢٨٩٣١٩١  

٢٧٣٤٢٦ × ٧ = ١٩١٣٩٨٢  



 ١٧٠

 رقم كتبلن  ،قائماً النظام يبقى ﴾اهللا﴿  حروف اسممع األرقام هذه نطبق عندما
   :لنجد كله القرآن  يف﴾اهللا﴿اسم  وتكرار ﴾اهللا﴿ اسم حروف عددو اآلية

      تكرار اسم ﴿اهللا﴾   ﴿اهللا﴾       اسمحروفعدد       رقم اآلية     

٢٦٩٩                               ٤                          ١  

 وعدد مرة ، ألول ﴿اهللا﴾ ماس ورد حيث ١ اآلية رقم ميثل الذي العدد إن
 هذه ، و٢٦٩٩ كله القرآن يف هتكرار مرات وعدد  ،٤ االسم هذا حروف
  :سبعة ثالث مرات رقم  المضاعفات من ٢٦٩٩٤١ هو عدداً تشكل األرقام

٧٨٧ × ٧ × ٧ × ٧ = ٢٦٩٩٤١  

≈﴿ بكلمة اخلاصة األرقام على ينطبقالسباعي  النظام هذا yϑ ôm  حيث ، ﴾�9$#§
 ٦  هذه الكلمة هوفحرو عددو،  ١ رقم اآلية يف مرة ألول كلمةال هذه وردت

لنكتب هذه األرقام .  مرة ٥٧ كله القرآن يف تكرارها اتمر دوعدأحرف ، 
  :ونتأمل التناسق السباعي هلا 

≈ ﴿ اسمحروفعدد       رقم اآلية  yϑ ôm §�9 ≈ ﴿ اسم﴾      تكرار#$ yϑ ôm §�9 $#﴾  

٥٧                                   ٦                         ١  

   :ةسبعرقم ال ضاعفات من م٥٧٦١ هو األرقام هذه ميثل الذي العدد

٨٢٣  ×  ٧  = ٥٧٦١  



 ١٧١

      علينا برؤيتها ، فاحلمد هللا الذي       سبحان الذي أحكم هذه احلروف وحفظها ومن 
  .هدانا هلذا العلم ، ونسأله أن جيعل فيه النفع واخلري ، إنه مسيع قريب جميب 

  واإلخالص الفاتحة

 Οó¡Î0ِ﴿ : تعاىل لهقو يف الفاحتة سورة يف مرة ألول اهللا كتاب يف ﴾اهللا﴿ سما ذكر
«! $# Ç≈ yϑ ôm §�9$# ÉΟŠÏm  ورةس يف القرآن يف الكرمي سماال هذا ذكر مرة وآخر  ، ﴾�9$#§

ª!$# ß‰yϑ﴿ : تعاىل قوله يف اإلخالص ¢Á9   :لنكتب السورتني   .﴾#$

!» ÉΟó¡Î0 ﴿ : الفاحتة سورة $# Ç≈ yϑ ôm §�9$# ÉΟŠÏm §�9 $# ∩⊇∪ ß‰ôϑ ys ø9 $# ¬! Ä_>u‘ šÏϑ n=≈ yè ø9 $# 
∩⊄∪ Ç≈ uΗ÷q§�9 $# ÉΟŠÏm §�9 $# ∩⊂∪ Å7Î=≈ tΒ ÏΘöθtƒ ÉÏe$!$# ∩⊆∪ x‚$ −ƒÎ) ß‰ç7 ÷è tΡ y‚$ −ƒÎ) uρ ÚÏè tG ó¡nΣ 
∩∈∪ $tΡ Ï‰÷δ $# xÞ≡u�Å_Ç9 $# tΛÉ)tG ó¡ßϑ ø9 $# ∩∉∪ xÞ≡u�ÅÀ tÏ%©!$# |Môϑ yè ÷Ρr& öΝÎγø‹ n=tã Î�ö�xî ÅUθàÒøó yϑ ø9 $# 

óΟÎγø‹ n=tæ Ÿωuρ tÏj9 !$ �Ò9 $# ∩∠∪ ﴾.   

!ö≅è% uθèδ ª ﴿ : اإلخالص ورةس $# î‰ym r& ∩⊇∪ ª! $# ß‰yϑ ¢Á9 $# ∩⊄∪ öΝs9 ô$Î# tƒ öΝs9 uρ ô‰s9θãƒ ∩⊂∪ 
öΝs9 uρ ä3tƒ … ã&©! #·θàÿà2 7‰ym r& ∩⊆∪ ﴾  .  

  ورتينسالة عالق

، » ا ل ف ا ت ح ة« وهي أحرف سبعة هو ﴾ةحتالفا﴿ كلمة حروف عددـ 
 خ ل ا إا ل «رف وهي أح  سبعةهو ﴿اإلخالص﴾ كلمة حروف عدد وكذلك

   !، فتأمل هذا التناسق والتطابق  »ص 



 ١٧٢

ا آياعدد و ١١٢ اإلخالص سورة ورقم  ،٧ا آياعدد و ١ الفاحتة ورةس رقمـ 
   :األرقام هذه ترتيب ميكنو،  ٤

  سورة الفاحتة                         سورة اإلخالص 

        عدد آياارقمها       عدد آياا                   رقمها  

٤            ١١٢  ٧              ١  

 وعدد آياا ورقم سورة اإلخالص وعدد الفاحتة ةور سرقم ميثل الذي العدد إن
   :  السبعةمضاعفات من ٤١١٢٧١ هوآياا 

٥٨٧٥٣ × ٧ = ٤١١٢٧١  

القرآن  يف سورة أعظم هيو  هي السبع املثاينالفاحتة سورة بأن ذكرتن أن وجيب 
   ! القرآن فتعدل ثلث اإلخالص سورة مي ، أماالكر

  عالقة اآليتين

!» Οó¡Î0ِ﴿ة آي دترو قدل $# Ç≈ yϑ ôm §�9$# ÉΟŠÏm §�9  أما  ،١ ةواآلي ١ رقم سورةال يف ﴾#$
!ª﴿ آية $# ß‰yϑ ¢Á9   .  ٢ واآلية ١١٢ رقم سورةال يف وردت فقد ﴾#$

مد اهللا تعاىل أنه وحنونتأمل التناسق السباعي ، لنكتب األرقام على هذا التسلسل 
   :نا هذه املعجزات يير



 ١٧٣

﴿Οó¡Î0ِ «! $# Ç≈ yϑ ôm§�9 $# ÉΟŠÏm §�9 $#﴿                   ﴾ª!$# ß‰yϑ ¢Á9 $#﴾  

      رقم السورة        رقم اآلية         رقم السورة       رقم اآلية     

٢                 ١١٢                         ١                   ١  

 مضاعفات من ٢١١٢١١ة لآليتني هو اآليرقم  وسورةال رقم ميثل الذي العدد إن
   : باالجتاهني سبعة الرقم

٣٠١٧٣ × ٧ =  ٢١١٢١١  

٢٢٨٨ × ٧ × ٧ = ١١٢١١٢  

  مالحظة

يف  اتكرارا جاءت تنياآلي  الواردة يف هاتنياهللا ءأمسا أن القارئ يعزيزالحظ 
 ٢٦٩٩ تعاىل قد تكرر يف القرآن ﴾﴿اهللا  فاسم :مفردة اًأعدادكتاب اهللا تعاىل 

≈﴿ مرة ، واسم yϑ ôm ΟŠÏm﴿ مرة ، واسم ٥٧ تكرر يف القرآن ﴾�9$#§ §�9  تكرر يف ﴾#$
yϑ‰﴿ مرة ، أما اسم ١١٥القرآن  ¢Á9  فقد ورد يف كتاب اهللا سبحانه وتعاىل ﴾#$

 كدليل على أن اهللا تعاىل ِوتر ، »ِوتر«مرة واحدة ، ومجيع هذه األعداد مفردة 
  .ي أنه واحد ال شريك له ، واهللا أعلم أ

  البسملة في القرآن توزع

جند يف   حبيث القرآن سور على نمعي بنظام موزعة ةلبسم ١١٤ الكرمي القرآن يف



 ١٧٤

   . ةلالبسم هذه جدوت ال حيث التوبة ورةس اءاستثن بةلبسم سورة كل بداية

 ، وهي سـورة     ااآي قسيا ويف هلاأو يف تانبسمل فيها توجد سورة هنالك لكنو
…﴿ :النمل يف قوله تعـاىل       çµ̄Ρ Î) ÏΒ z≈ yϑ ø‹ n=ß™ … çµ̄Ρ Î) uρ ÉΟó¡Î0 «! $# Ç≈ yϑ ôm §�9 $# ÉΟŠÏm §�9 $#  ﴾

ـ ال هذا أن هو جداً العجيب الشيءو . ]٢٧/٣٠ : النمل[ !» ÉΟó¡Î0﴿ لــ    عزوت $# 
Ç≈ yϑ ôm §�9 $# ÉΟŠÏm §�9  خالل  من منها جزءاً ندرك سوف حكمة له نآالقر سور يف ﴾#$
   . اآلتية الرقمية احلقيقة

 توافقـاً  ىر ن فوسف هكلِّ القران سور يف تالمسالب هذه توزع بدراسة قمنافلو  
 مـثالً ف  ، التالبسم من حتويه ما سورة لنخرج من كل   . الرقم سبعة  مع الًذهم

 كـذلك  البقرة سورةو  ،  ألا حتوي بسملة واحدة    ١ الرقم تأخذ الفاحتة سورة
  . . . عمران آل سورة وكذلك ،واحدة   ةلبسم على تويحت ألا ١ الرقم خذأت

  .وهكذا 

 سورة بينما   ، لةمبس أية على حتتويال   ألا صفر ،  الرقم تأخذف التوبة سورة أما
وبقيـة   ،  يف أوهلا ويف سياق آياا     نيلتبسم على حتتوي ألا ٢ الرقم تأخذ النمل

 تشكلي األرقام هذه صف دعن  . ألا حتوي بسملة واحدة    ١السور تأخذ الرقم    
  :وهذا العدد هو بعدد سور القرآن  مرتبة ١١٤ من عدد لدينا

١١١١١١١١١١١٢١١١١١١١١١١١١١١١١١٠١١١١١١١١  

١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١  

١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١  



 ١٧٥

 كيفمـا  جتـاهني البا السبعة مضاعفات من مرتبة ١١٤ من املؤلف العدد هذاإن  
فإذا قرأنا العدد من اليسار إىل اليمني وجدناه من مضاعفات الرقم سبعة             ، قرأناه

  !أيضاً وإذا قرأناه من اليمني إىل اليسار وجدناه من مضاعفات الرقم سبعة 

  !اجتاه كل يف مرة ١٩ تنتهي سبعة على ةالقسم عملية أن جداً العجيب والشيء
 مـن  ألفيت القرآن سور على البسملة عزتو ميثل الذي الضخم العدد هذا أن أي
واجلـواب    ؟ جزءاً ١٩ ملاذا ولكن  ، ةالسبع مضاعفات من جزء كل  ، جزءاً ١٩

  :وهذه األجزاء هي  ، اًحرف ١٩ هو ةلالبسم حروف عدد نأل

١١١٢١١١ – ١١١١١١ – ١١١١١١  - ١١٠١١ – ١١١١١١ – 
١١١١١١ – ١١١١١١ – ١١١١١١ – ١١١١١١ – ١١١١١١ – 
١١١١١١ – ١١١١١١ – ١١١١١١ – ١١١١١١ – ١١١١١١ – 
١١١١١١ – ١١١١١١ – ١١١١١١ – ١١١١١١   

 سـبعة   هو من مـضاعفات الـرقم     إن كل عدد من هذه األعداد التسعة عشر         
 هل : القرآن سور يف ةللبسمل عزالتو هذا ةدقَّ من املرء يعجب وهنا،  باالجتاهني  

 يف دوروهل للمصادفة     ؟ صادفةملبا جاء هذا التناسب مع الرقم سبعة وباالجتاهني      
 وباالجتـاهني  ةلالبسم حروف بعدد مرة ١٩تنتهي بالضبط    ةالقسم عملية جعل
  . إا حكمة اهللا تعاىل وعلمه ، فتبارك الذي أحصى هذه األرقام  ؟أيضاً

  

  



 ١٧٦

  لخصم

ـ   ، نمثله األرض ومن مسوات سبعاهللا تعاىل    خلق اخللق بداية ذمن  هـذا  زلوأن
 كتابه ا يبدأ آية أول تكون أن حكمتهاقتضت   وقد أحرف ، سبعة   على القرآن

!» Οó¡Î0ِ﴿: ايد هي    $# Ç≈ yϑ ôm §�9 $# ÉΟŠÏm §�9  شديد اًنظام وراءها ختفي اآلية هذه ، و  ﴾#$
  . سبعة الرقم على يقوم التعقيد

لقد رأينا بعض أسرار هذا النظام الرقمي احملكم ، فاحلروف مرتبة بنظام شـديد              
كن ألحد أن يأيت مبثله ، والكلمات كذلك أحكمها اهللا بتوازن رقمي     التعقيد ال مي  

دقيق ، ويف رقم هذه اآلية ورقم السورة حيث توجد هذه اآلية رأينا تناسـقات               
  .عجيبة مع الرقم سبعة ، وكيف ترتبط هذه األرقام مع سور القرآن وآياته 

كم يف كلمات   ح تتوزع حروف البسملة العشرة بنظام م      كيفرأينا  فقد  وكذلك  
القرآن الكرمي ، وخباصة املعوذتني وآية الكرسي ، وعشنا مع أمثلة مبهرة عن هذا              

  .، حيث كانت مجيع األرقام من مضاعفات الرقم سبعة احملكم النظام 

وهكذا عندما نسري يف رحاب هذه اآلية الكرمية ونتدبر عجائبها ودقَّـة نظِْمهـا              
تصور عظمـة   أن ن لذلك مهما حاولنا    . عجزاا  وإحكامها فال نكاد جند اية مل     

تخيل إعجاز هذا القرآن فإن     أن ن كتاب اهللا فإن كتاب اهللا أعظم ، ومهما حاولنا          
  . معجزته أكرب من أي خيال 

  

  



 ١٧٧



  التناسق السباعي

  أول سورة من القرآنفي 

  
ا يـرى أسـراراً      عندم ،إن أمجل اللحظات هي تلك اليت يعيشها املؤمن مع كتاب ربه            

 عندما ميتزج العلم باإلميان للوصـول إىل        ،جديدة تتجلى يف آيات هذا الكتاب العظيم        
  .  اهللا سبحانه وتعاىلمرضاة 

ويف حبثنا هذا سورة عظمية هي اليت أقسم الرسول الكرمي  بأن اهللا لـم ينـزل مثلها يف       
القرآن ، بور وال يف الفرقان التوراة وال يف اإلجنيل وال يف الز ا السبع املثاين ، وهي أمإ ،

  . وهي فاحتة الكتاب 

لغة  - والعشرين   اديواليوم نعيش ألول مرة مع معجزات هذه السورة بلغة القرن احل          
نكتشفها ال ميكن ألحٍد أن يأيت مبثلها ، وهي تدل داللة ساألرقام ، واحلقائق الرقمية اليت      

  .ورسالته إىل البشر مجيعاً تعاىل  ة على أن هذا القرآن كتاب اهللايقطع

  

  

  



 ١٧٨

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 ١٧٩

  ع ظَم ة سورة الفاتحة

هذا هو الرسول الكرمي عليه الصالة والسالم حيدثنا عن أعظم سورة يف القـرآن              
 احلمد هللا رب العاملني هي السبع املثاين والقرآن العظيم الذي أوتيتـه            (: فيقول  

(TP

١
PT  .    الكتاب ا أُماملثاين   وهي ا ، إ عبحىت إن اهللا تعاىل    ، وهي سورة الفاحتة    ، لس

قد قدم ذكرها على ذكر القرآن خبطابه للحبيب األعظم عليه صلوات اهللا وسالمه         
ô‰s)s9 ﴿: عندما خاطبه بقوله     uρ y7≈ oΨ÷�s?#u $ Yè ö7 y™ zÏiΒ ’ ÎΤ$ sVyϑ ø9 $# tβ#uö� à)ø9 $#uρ tΛÏàyè ø9 $# ∩∇∠∪ ﴾

    .]١٥/٨٧: اِحلجر [

، فال صالة ملن لـم يقرأ بفاحتة الكتاب     ، ا السورة اليت ال تِصح الصالة إال ا         إ
واختار ، وهي السورة اليت جعلها رب العزِة سبحانه يف مقدمة كتابه ِلِعظَم شأا           

  .فجعلها سبع آيات ، آلياا الرقم سبعة 

مة هيأها البارئ   هل يوجد وراء هذه السورة معجزة عظي      : ونتساءل بعد كل هذا     
فسورة الفاحتـة   ، عز وجلّ ملثل عصرنا هذا ؟ إن فكرة هذا البحث يسرية للغاية             

  .هي عبارة عن نص حمكم من الكلمات واألحرف 

وقد قُمت بدراسة هذا النص الكرمي فتبين مبا ال يقبل الشك أن أسـاس النظـام                
ألن ، وهذا أمر بديهي    . الرقمي حلروف السورة وكلماا يقوم على الرقم سبعة         

جاءت مجيـع   فقد  ولذلك  ، اهللا تعاىل هو الذي مسى هذه السورة بالسبع املثاين          
  .األعداد يف هذه السورة من مضاعفات الرقم سبعة 

                                                
P

1
P  ومسيت أم الكتاب«: احلديث رواه البخاري يف فتح الباري ، كتاب تفسري القرآن ، باب« ، 

   .١٩٨٧ اجلزء الثامن ، دار الريان ، القاهرة ٤٤٧٤برقم 



 ١٨٠

إمنا هي وسـيلة    ، وينبغي علينا أن نتذكَّر دائماً أن األرقام ليست هدفًا حبد ذاا            
، عسى أن نزداد إميانا ويقينا ذا الكتاب العظـيم          ، لرؤية النظام القرآين املُحكَم     

β﴿: والذي قال اهللا  عنه       Î) #x‹≈ yδ tβ#uö� à)ø9 $# “Ï‰öκu‰ ÉL ¯=Ï9 š† Ïφ ãΠ uθø%r& ç�Åe³u; ãƒuρ tÏΖÏΒ÷σßϑ ø9 $# 
tÏ%©!$# tβθè=yϑ ÷è tƒ ÏM≈ ys Î=≈ ¢Á9 $# ¨β r& öΝçλ m; #\� ô_ r& #Z��Î6x. ∩∪﴾ ] ١٧/٩: اإلسراء[.   

  لفاتحة مع آخر سورة في القرآنارتباط ا

 ، مث نتأمل التناسق السباعي      لنكتب أول سورة يف القرآن وآخر سورة يف القرآن        
  :من حيث رقم السورة وعدد اآليات وعدد الكلمات وعدد احلروف  املذهل هلما

  :أول سورة يف القرآن 

 ﴿ÉΟó¡Î0 «! $# Ç≈ yϑ ôm §�9$# ÉΟŠÏm §�9$# ∩⊇∪ ß‰ôϑ ys ø9 $# ¬! Ä_>u‘ šÏϑ n=≈ yè ø9 $# ∩⊄∪ Ç≈ uΗ÷q§�9 $# 
ÉΟŠÏm §�9 $# ∩⊂∪ Å7Î=≈ tΒ ÏΘöθtƒ ÉÏe$!$# ∩⊆∪ x‚$ −ƒÎ) ß‰ç7 ÷ètΡ y‚$ −ƒÎ) uρ ÚÏè tG ó¡nΣ ∩∈∪ $tΡ Ï‰÷δ $# 
xÞ≡u�Å_Ç9 $# tΛÉ)tG ó¡ßϑ ø9 $# ∩∉∪ xÞ≡u�ÅÀ tÏ%©!$# |Môϑ yè ÷Ρ r& öΝÎγø‹ n=tã Î�ö�xî ÅUθàÒøó yϑ ø9 $# óΟÎγø‹ n=tæ Ÿωuρ 
tÏj9 !$ �Ò9   . ]٧-١/١: الفاحتة [  ﴾∪∠∩ #$

  :آخر سورة يف القرآن 

 ﴿ö≅ è% èŒθãã r& Éb>t� Î/ Ä¨$ ¨Ψ9 $# ∩⊇∪ Å7Î=tΒ Ä¨$ ¨Ψ9 $# ∩⊄∪ Ïµ≈ s9 Î) Ä¨$ ¨Ψ9 $# ∩⊂∪ ÏΒ Ìh� x© Ä¨#uθó™ uθø9 $# 
Ä¨$ ¨Ψsƒø:$# ∩⊆∪ “Ï%©!$# â È̈θó™ uθãƒ † Îû Í‘ρß‰ß¹ ÄZ$ ¨Ψ9 $# ∩∈∪ zÏΒ Ïπ̈ΨÉf ø9 $# Ä¨$ ¨Ψ9 $#uρ ∩∉∪  ﴾

  . ]٦-١١٤/١: الناس [



 ١٨١

  اسق رقم السورة وعدد اآلياتتن

وآخـر   ، ٧ وعدد آياـا     ١إن أول سورة يف القرآن وهي سورة الفاحتة رقمها          
 ، وعندما نـصف     ٦ وعدد آياا    ١١٤سورة يف القرآن هي سورة الناس رقمها        

  : هذه األرقام على التسلسل جند 

  أول سورة يف القرآن                  آخر سورة يف القرآن

  رة   عدد آياا             رقم السورة     عدد آياارقم السو

٦          ١١٤                    ٧                  ١  

  :  من مضاعفات الرقم سبعة ملرتني ٦١١٤ ٧١والعدد 

١٢٤٧٩ × ٧ × ٧ = ٦١١٤٧١  

 سنة ، والعجيـب  ٢٣إن القرآن الكرمي من أول سورة وحىت آخر سورة نزل يف            
 ١٢٤٧٩النـاتج النـهائي     ف. هذا الرقم يف أول سورة وآخر سورة        أننا نلمس   

  : جمموع أرقامه هو 

  !بعدد سنوات نزول القرآن   ٢٣ = ١ + ٢ + ٤ + ٧ + ٩

  تناسق األرقام المميزة

رقم كل  نكتب  األرقام املميزة لكل سورة من هاتني السورتني ، أي          لنكتب اآلن   
  :ها سورة وعدد آياا وعدد كلماا وعدد حروف



 ١٨٢

  أول سورة يف القرآن                آخر سورة يف القرآن

  رقمها   آياا   كلماا   حروفها       رقمها   آياا   كلماا   حروفها

٨٠      ٢١      ٦    ١١٤         ١٣٩      ٣١     ٧         ١  

  ، هـذا     ٨٠٢١٦١١٤١٣٩٣١٧١والعدد الناتج من صف هذه األرقام  هـو          
  : عدد من مضاعفات الرقم سبعة ال

١١٤٥٩٤٤٤٨٧٧٠٤٥٣ × ٧ = ٨٠٢١٦١١٤ ١٣٩٣١٧١  

  أقصـر سـورة وأطـول سـورة

لقد حتدى رب العزة سبحانه وتعاىل البشر أن يأتوا بسورة مثل القرآن من أقصر              
لذلك فقد شاءت حكمة املوىل تبارك وتعاىل اختيار        . سورة وحىت أطول سورة     

ت لكل سورة من سور القرآن وبنظام يعتمد على الرقم سبعة           عدد حمدد من اآليا   
ويكفي أن ندرك العالقة العجيبة بني آيات أقصر سورة وأطـول سـورة     ، أيضا  

  .لنستيقن حبقيقة املعجزة اإلهلية 

وهي سورة الكوثر ، وأطول سورة      ،  آيات   ٣أقصر سورة يف القرآن عدد آياا       
  : هذين العددين لنكتبي سورة البقرة ،  آية ، وه٢٨٦يف القرآن عدد آياا 

  أقصر سورة      أطول سورة

٢٨٦                ٣  



 ١٨٣

  :  من مضاعفات الرقم سبعة ٢٨٦٣إن العدد 

٤٠٩ ×  ٧ = ٢٨٦٣  

  :وعندما نقرأ هذا العدد باالجتاه املعاكس جنده من مضاعفات الرقم سبعة أيضاً 

٥٢٦ × ٧ = ٣٦٨٢ 

  التناسق الرقمي ألجزاء القرآن

حىت التقسيمات اليت أتت الحقاً ألجزاء القرآن الثالثني جاءت متوافقة بإحكـام            
فكما نعلم ومنذ زمن بعيد متّ تقسيم املصحف إىل ثالثني          . مذهل مع الرقم سبعة     

هذا العمل متّ بعد زمن الرسول الكرمي صلى اهللا عليه وسـلم بـسنوات              ، جزًءا  
جيب أن هذا التقسيم جاء متناغما مع       والع، طويلة وباجتهاٍد من علماء املسلمني      

أال يدلّ هذا داللة قطعية على أن اهللا تعاىل قد تعهد هـذا  ، النظام الرقمي القرآين    
  القرآن منذ أن أنزله وإىل يوم القيامة ؟ 

  تناسق بين أول جزء وآخر جزء

وبصف هذين الرقمني    ، ٣٠وآخر جزء رقمه     ، ١إن أول جزء يف القرآن رقمه       
 :  من مضاعفات الرقم سبعة ٣٠١  هوددا جديداجند ع

٤٣ × ٧ = ٣٠١  

  .إذن العدد الذي ميثل أول جزء وآخر جزء من مضاعفات السبعة 



 ١٨٤

 تناسق بين سور القرآن وعدد أجزائه

وبصف هذين  ،  جزًءا   ٣٠ سورة وعدد أجزاء القرآن      ١١٤إن عدد سور القرآن     
  :     سبعة  من مضاعفات الرقم ٣٠ ١١٤العددين جند العدد 

٤٣٠٢ × ٧ = ٣٠١١٤  

  تناسق بين آيات القرآن وعدد أجزائه

 جزًءا ، وبـصف  ٣٠ آية وهذه اآليات مقسمة إىل     ٦٢٣٦إن عدد آيات القرآن     
   : من مضاعفات الرقم سبعة ٣٠ ٦٢٣٦هذين العددين جند العدد 

٤٣٧٤٨ × ٧ = ٣٠٦٢٣٦  

 جند عددا ضـخما مـن       ،واملذهل فعالً أننا عندما نصف نواتج القسمة الثالثة         
  : مضاعفات الرقم سبعة مرتني 

٨٩٢٨٢٥١٠٧ × ٧ × ٧ = ٤٣٧٤٨ ٤٣٠٢ ٤٣  

  : كما أن جمموع أرقام هذا العدد هو عدد من مضاعفات الرقم سبعة أيضا 

٦×٧ = ٤٢ = ٤ + ٣ + ٧ + ٤ + ٨ + ٤ + ٣ + ٠ + ٢ +٤ + ٣  

  نظـام لعـدد اآليـات

بل إننا جند نظامـا   ، سورة وأطول سورة    ال يقتصر نظام سور القرآن على أقصر        



 ١٨٥

 سورة ، ومن بني ١١٤فالقرآن كتاب مؤلف من    . مذهالً لعدد آيات كل سورة      
أي يتألف مـن  ،  سورة جاء عدد آياا من مرتبة واحدة    ١٩هذه السور هنالك    

وجند أيـضاً  ، » مؤلف من رقم واحد   ٣ا  مثالً سورة النصر عدد آيا    «رقم واحد   
مثـل  « القرآن جاء عدد آياا ليشكل رقماً مؤلفاً من مرتبتني         سورة يف    ٧٧أن  

 ١٨وهنالـك      ،  وهذا العدد مؤلف من مـرتبتني      ٩٣سورة النمل وعدد آياا     
 آيـة ،    ٢٨٦مثل سورة البقـرة     « سورة جاء عدد آياا مؤلفاً من ثالث مراتب       

   . وهكذا» آية٢٠٠وسورة آل عمران 

  : لنكتب هذه األرقام على التسلسل 

  ن       ثالث مراتبامرتبة            مرتبت

١٨              ٧٧            ١٩  

  : من مضاعفات الرقم سبعة ملرتني ١٨ ٧٧ ١٩إن العدد 

٣٨٣١ × ٧ × ٧ = ١٨ ٧٧ ١٩  

وهكذا لو تبحرنا يف أعماق هذا القرآن لرأينا إعجـازا وإعجـازا ، فكمـا أن                
  .اهللا الاية إلعجازها كذلك أرقام ، كلمات اهللا الاية هلا 

  آخر ثالث سور في القرآن

اإلخـالص ،   « ال خيفى على أحٍد منا عظَمة السور الثالث األخرية من القـرآن           
  . يعتمد على الرقم سبعة بنظام ترتبط مع سورة الفاحتة واليت »الفلق ، الناس



 ١٨٦

  تناسق في الترتيب وعدد اآليات

فرقم  ،  وعدد آيات حمدد أيضاً    لقرآن يف ا  ترتيب حمدد لكل سورة من هذه السور      
وعـدد   ١١٣ورقم سورة الفلق هو     ،  ٤وعدد آياا    ١١٢سورة اإلخالص هو    

  .  ٦وعدد آياا  ١١٤ورقم سورة الناس هو ،  ٥آياا 

العجيب فعالً أن هذه األرقام عندما جتتمع على تسلسلها تشكل عـددا مـن              و
  :مضاعفات الرقم سبعة 

  سورة الناس                  سورة الفلق           سورة اإلخالص

    آياا              رقمها      آياا  رقمها     آياا         رقمها    

٦         ١١٤               ٥        ١١٣            ٤     ١١٢  

 من مضاعفات الرقم   ٦١١٤   ٥١١٣   ٤١١٢العدد الذي ميثل هذه األرقام هو       
  :الجتاهني سبعة وبا

٨٧٣٥٠١٦٢٠١٦ × ٧ = ٦١١٤٥١١٣٤١١٢  

٣٠٢٠٤٤٥٠٥٨٨ × ٧ = ٢١١٤٣١١٥٤١١٦ 

من مضاعفات الرقم   وعدد آياا   إذن العدد الذي ميثل رقم كل من السور الثالث          
ولكن الشيء املذهل جدا أن رقم وآيات كل سـورة يـشكل عـدداً               .سبعة  

  !معكوسه من مضاعفات الرقم سبعة 



 ١٨٧

  الصتناسق في سورة اإلخ

، لنكتب   ٤وعدد آياا    ١١٢هنالك تناسق سباعي بني ترتيب سورة اإلخالص        
  :هذين العددين 

  سورة اإلخالص

  رقم السورة           عدد آياا

٤       ←      ١١٢  

ومعكـوس  ،   ٤١١٢إن العدد الذي ميثل رقم سورة اإلخالص وعدد آياا هو           
  :م سبعة  من مضاعفات الرق٢١١٤هذا العدد ، أي العدد 

٣٠٢ × ٧ = ٢١١٤  

  فلقتناسق في سورة ال

، لنكتـب    ٥ وعدد آياـا     ١١٣ الفلقهنالك تناسق سباعي بني ترتيب سورة       
  :هذين العددين 

  فلقسورة ال

  رقم السورة           عدد آياا

٥       ←      ١١٣  



 ١٨٨

ومعكوس هـذا   ،   ٥١١٣إن العدد الذي ميثل رقم سورة الفلق وعدد آياا هو           
  : من مضاعفات الرقم سبعة ٣١١٥ هودد الع

٤٤٥ × ٧ = ٣١١٥  

  الناستناسق في سورة 

 ،  ٦ وعدد آياـا     ١١٤هنالك تناسق سباعي بني ترتيب سورة الناس        وكذلك  
  :لنكتب هذين العددين 

  الناسسورة 

  رقم السورة           عدد آياا

٦       ←      ١١٤  

،  ٦١١٤هـو   ، ٦وعـدد آياـا      ١١٤الناس  إن العدد الذي ميثل رقم سورة       
  :ثالث مرات  من مضاعفات الرقم سبعة ٤١١٦ومعكوس هذا العدد هو 

 ١٢ × ٧ × ٧ × ٧ = ٤١١٦  

ومبا أن هذه السور عظيمة ومميزة يف كتاب اهللا جاء النظام الرقمـي هلـا مميـزا                 
تتالية الحظ أن هذه العمليات امل     ،ومذهالً حبيث أننا نقرأ األعداد من اليمني دائما         
ليؤكد اهللا تعاىل على أن هـذا       ، ختمت بقسمة على سبعة لثالث مرات متتالية        

  النظام موجود يف كتابه فهل نتذكر ونكِْبر هذا القرآن ونعظِّم شأنه ؟ 



 ١٨٩

  الفاتحة وآخر ثالث سور في القرآن

. بني سورة الفاحتة وآخر ثالث سور يف القرآن الكرمي أيضاً هنالك تناسق سباعي    
  .ننا جند أعداداً من مضاعفات الرقم سبعة حيث إ

  الفاتحة واإلخالص

وعدد  ١١٢رقم سورة اإلخالص    و،  ٧وعدد آياا    ١  هو  رقم سورة الفاحتة   إن
  : ، لنكتب هذه األرقام ونتأمل التناسق بينها ٤آياا 

  الفاحتة                    اإلخالص

  ياا  رقمها     آ          آياا     رقمها     

٤         ١١٢               ٧             ١  

 مـن  ٤١١٢٧١هو  إن العدد الذي ميثل رقم وآيات سوريت الفاحتة واإلخالص          
  :مضاعفات الرقم سبعة 

٥٨٧٥٣ × ٧ = ٤١١٢٧١  

  فلقالفاتحة وال

 ١١٣مع رقم سـورة الفلـق        ٧وعدد آياا    ١نكتب رقم سورة الفاحتة     واآلن  
  :مل التناسق من جديد  ، ونتأ٥وعدد آياا 



 ١٩٠

       الفلـق                   الفاحتة

       آياا رقمها         آياا          رقمها   

٥           ١١٣           ٧              ١  

  :العدد الذي ميثل رقم وآيات سوريت الفاحتة والفلق من مضاعفات الرقم سبعة 

٧٣٠٥٣ × ٧ = ٥١١٣٧١  

  سناالفاتحة وال

 ١١٤ مع رقم سورة الناس    ،   ٧وعدد آياا    ١نكتب رقم سورة الفاحتة     لوأخرياً  
  : ، ونتأمل كيف يتكرر النظام السباعي ذاته ٦وعدد آياا 

  الفاحتة                     الناس

  رقمها      آياا              رقمها        آياا

٦          ١١٤                ٧            ١  

  :العدد الذي ميثل رقم وآيات سوريت الفاحتة والناس من مضاعفات الرقم سبعة 

٨٧٣٥٣ × ٧ = ٦١١٤٧١  

وإذا أخذنا نواتج القسمة يف احلاالت الثالث وقمنا بصفّها على هذا التسلسل جند             
 هذا العدد من مضاعفات الرقم سـبعة        ٨٧٣٥٣  ٧٣٠٥٣  ٥٨٧٥٣عدداً هو   



 ١٩١

  :، لنتأكد من ذلك باالجتاهني 

١٧٨٢٧٢٩١٩٤٦٠٩٧ × ٧ × ٧  = ٨٧٣٥٣ ٧٣٠٥٣ ٥٨٧٥٣  

٥١١٢١٩٢٩١٠٥٠٥٤ × ٧  = ٣٥٧٨٥ ٣٥٠٣٧ ٣٥٣٧٨  

كيف جاءت هذه التناسقات السباعية ، ومن الـذي     : ونكرر السؤال من جديد     
  ؟تعاىل أحكمها يف كتاب أُنزل قبل أربعة عشر قرناً ، أليس هو اهللا 

   سورة في أول سورة وآخر ﴾Ο!9#$﴿ الحروف المقطعة 

       لقد اقتضت مشيئة اهللا تبارك وتعاىل أن يم سور كتابه بنسيج رقمي رائـع ،        ِكح
فكل آية فيها معجزة ، وكل سورة فيها معجزة ، حىت إننا جند تناسقات مبـهرة           

ولكي نوضح هذه الفكرة نلجأ إىل أول سورة يف القـرآن           . بني السور واآليات    
  .  ﴾Ο!9#$﴿ طعة يف القرآن وآخر سورة يف القرآن ، وإىل أول حروف مق

 ﴿$Ο!9#﴾ وأول سورة في القرآن   

أي أن حروف   :  ﴾ Ο!9#$﴿  يف سورة الفاحتة نظام عجيب لتوزع األحرف الثالثة         
  .  تتوزع بنظام سباعي »األلف والالم وامليم«

نكتب سورة الفاحتة ونكتب حتت كل كلمة رقما ميثل ما حتويه هذه الكلمة من              ل
ونتأمل التناسق السباعي لتوزع هذه احلـروف يف    »م وامليم األلف والال «حروف  

   : كلمات أعظم سورة يف القرآن الكرمي



 ١٩٢

Οó¡Î0      ِ «!$#    Ç≈ yϑ ôm §�9$#   ÉΟŠÏm §�9 $#      ß‰ôϑ ys ø9 $#     ¬!    Ä_>u‘  

٠     ٢        ٣           ٣         ٣        ٣         ١  

šÏϑ n=≈ yè ø9 $#    Ç≈ uΗ÷q§�9 $#     ÉΟŠÏm §�9 $#      Å7Î=≈ tΒ     ÏΘöθtƒ    ÉÏe$!$#  

٢         ١        ٢           ٣              ٣             ٤  

x‚$ −ƒÎ)   ß‰ç7 ÷è tΡ       y‚$ −ƒÎ)       uρ   ÚÏè tG ó¡nΣ     $ tΡ Ï‰÷δ $#  xÞ≡u�Å_Ç9 $#  

٢          ٢           ٠         ٢       ٠         ٠        ٢  

ΛÉ)tG ó¡ßϑ ø9 $#    xÞ≡u�ÅÀ        tÏ%©!$#         |Môϑ yè ÷Ρ r&      öΝÎγø‹ n=tã 

٢            ٢             ٢           ٠               ٤  

Î�ö�xî    Å    UθàÒøó yϑ ø9 $# óΟÎγø‹ n=tæ         Ÿω            uρ     tÏj9 !$ �Ò9 $#  

٤         ٢        ٠           ٢               ٣        ٠  

  هـو   يف كلمات سـورة الفاحتـة       ﴾ Ο!9#$﴿  إن العدد الذي ميثل توزع أحرف       
  :  من مضاعفات السبعة ٤٢٠٢٣٠٢٢٢٠٤٢٢٠٢٠٠٢٢١٢٣٣٤٠٢٣٣٣٣١

٤٢٠٢٣٠٢٢٢٠٤٢٢٠٢٠٠٢٢١٢٣٣٤٠٢٣٣٣٣١=   

= ٦٠٠٣٢٨٨٨٨٦٣١٧١٧١٤٦٠١٧٦٢٠٠٣٣٣٣٣ × ٧  



 ١٩٣

 يف سورة   »والالم وامليم األلف  «بل لو قمنا بإحصاء أحرف      ، ليس هذا فحسب    
  :  الفاحتة جند األعداد اآلتية 

  . حرفًا ٢٢ هو» األلف« عدد أحرف -

  . حرفًا ٢٢ هو» الالم« عدد أحـرف -

  .  حرفًا ١٥ هو» امليم« عدد أحرف -

  :لنكتب هذه األرقام على الترتيب 

  حرف األلف     حرف الالم    حرف امليم

١٥              ٢٢                  ٢٢  

كيفما رتبناهـا جنـد   ، ١٥ ـ  ٢٢ ـ  ٢٢العجيب جدا أن هذه األعداد الثالثة 
  :عددا من مضاعفات الرقم سبعة ، ولدينا االحتماالت الثالث 

٢١٧ ٤٦ × ٧ = ١٥ ٢٢ ٢٢  

٣١٦٤٦ × ٧ = ٢٢ ١٥ ٢٢ 

٣١٧٤٥ × ٧ = ٢٢ ٢٢ ١٥  

  : من مضاعفات السبعة  هو ها املفردةكما أن جمموع أرقام

٢ × ٧ = ١٤ = ١ + ٥ + ٢ + ٢+  ٢ + ٢  



 ١٩٤

 إنه نظام مذهل يـشهد      من الذي رتب هذه احلروف وأحكمها ؟      ! وسبحان اهللا   
 ﴾Ο!9#$﴿ النظام الرقمي حلروف     واآلن وبعدما رأينا  على عظمة كتاب اهللا تعاىل ،       

يف آخر  ﴾Ο!9#$﴿حلروف  حمكماً   نظاماً رقمياً    سوف نرى يف أول سورة من القرآن      
  . نسورة من القرآ

 ﴿$Ο!9#﴾ وآخر سورة في القرآن    

ونكتب حتت كل كلمة رقمـا  ، لنكتب آخر سورة يف القرآن وهي سورة الناس     
مع مالحظـة أن    ، » األلف والالم وامليم  «ميثل ما حتويه هذه الكلمة من حروف        

وجـزء  ، البسملة ليست آية من هذه السورة ، فالبسملة هي آية من الفاحتة فقط   
أحبـاث  النمل ، وهذا موافق للمصحف اإلمـام املعتمـد يف           من آية من سورة     
  : اإلعجاز الرقمي

ö≅ è%   èŒθãã r&     Éb>t� Î/      Ä¨$ ¨Ψ9 $#    Å7Î=tΒ     Ä¨$ ¨Ψ9 $#    Ïµ≈ s9 Î)     Ä¨$ ¨Ψ9 $#  

٣        ٢        ٣        ٢         ٣        ٠        ١      ١  

ÏΒ       Ìh�x©   Ä¨#uθó™ uθø9 $#       Ä¨$ ¨Ψsƒø:$#        “Ï%©!$#   â È̈θó™ uθãƒ 

٠          ٢            ٣              ٣        ٠        ١  

† Îû    Í‘ρß‰ß¹     ÄZ$ ¨Ψ9 $#       zÏΒ    Ïπ̈ΨÉf ø9 $#       Ä¨$ ¨Ψ9 $#     uρ 

٣      ٠        ٢        ١          ٣          ٠          ٠  



 ١٩٥

  : يف السورة من مضاعفات السبعة  ﴾Ο!9#$﴿ أحرف العدد الذي ميثل توزع 

٣٠٢١٣٠٠٠٢٣٣٠١٣٢٣٢٣٠١١=   

 =٤٣١٦١٤٢٨٩٠٤٣٠٤٦١٧٥٧٣ × ٧  

  مقاطع السورة

   :تتألف من مقطعنيمن عجائب هذه السورة أا 

≅ö﴿ :ثالث آيات تتحدث عن االستعاذة باهللا وصفاته وهـي           -١ è% èŒθãã r& Éb>t� Î/ 
Ä¨$ ¨Ψ9 $# ∩⊇∪ Å7Î=tΒ Ä¨$ ¨Ψ9 $# ∩⊄∪ Ïµ≈ s9 Î) Ä¨$ ¨Ψ9 $# ∩⊂∪ ﴾.  

�ÏΒ Ìh﴿ :وهـي    ستعاذة من الشيطان وصفاته   ثالث آيات تتحدث عن اال     -٢ x© 
Ä¨#uθó™ uθø9 $# Ä¨$ ¨Ψsƒø:$# ∩⊆∪ “Ï%©!$# â È̈θó™ uθãƒ † Îû Í‘ρß‰ß¹ ÄZ$ ¨Ψ9 $# ∩∈∪ zÏΒ Ïπ̈ΨÉf ø9 $# 

Ä¨$ ¨Ψ9 $#uρ ∩∉∪ ﴾.  

توي على نظام محكَـم  اآليات الثالث األوىل اليت تتضمن االستعاذة باهللا تعاىل حت      
األلف « ، لنكتب هذه اآليات وحتت كل كلمة ما حتويه من             ﴾ Ο!9#$﴿   حرفأل

   : »والالم وامليم

ö≅ è%     èŒθããr&     Éb>t� Î/     Ä¨$ ¨Ψ9 $#    Å7Î=tΒ   Ä¨$̈Ψ9 $#      Ïµ≈ s9 Î)    Ä¨$ ¨Ψ9 $#  

٣        ٢        ٣        ٢         ٣        ٠        ١      ١  



 ١٩٦

  :  من مضاعفات الرقم سبعة ٣٢٣٢٣٠١١وهنا جند العدد 

٤٦١٧٥٧٣ × ٧  =  ٣٢٣٢٣٠١١  

  :هو يف هذه اآليات  »األلف والالم وامليم«والعجيب أننا جند عدد حروف 

  .  فيها هو مثانية أحرف »األلف« عدد أحرف -

  . هو ستة أحرف »الالم« عدد أحرف -

  . هو حرف واحد »امليم« عدد أحرف -

   : هذه األرقام على التسلسل لنكتب

  حرف األلف     حرف الالم    حرف امليم

١               ٦                 ٨  

  :من مضاعفات الرقم سبعة باالجتاهني  ١٦٨وبصف هذه األرقام جند عددا 

٢٤ × ٧ = ١٦٨  

١٢٣ × ٧ = ٨٦١ 

  :وجمموع الناجتني يعطي عدداً من مضاعفات الرقم سبعة أيضاً 

  فتأمل عظَمة القرآن ؟   ٣ × ٧ × ٧ = ١٢٣  +٢٤



 ١٩٧

ولكن ماذا عن اآليات الثالث األخرية من هذه السورة ؟ وهل يبقى هذا النظـام               
وحتـت  ، قائما ؟ نكتب اآليات الثالث اليت متثل االستعاذة من الشيطان وصفاته            

   : »األلف والالم وامليم«كل كلمة رقما ميثل ما حتويه من حروف 

ÏΒ       Ìh�x©   Ä¨#uθó™ uθø9 $#       Ä¨$ ¨Ψsƒø:$#        “Ï%©!$#   â È̈θó™ uθãƒ 

٠          ٢            ٣              ٣        ٠        ١  

† Îû    Í‘ρß‰ß¹     ÄZ$ ¨Ψ9 $#       zÏΒ    Ïπ̈ΨÉf ø9 $#       Ä¨$ ¨Ψ9 $#     uρ 

٣      ٠        ٢        ١          ٣          ٠          ٠  

 يف هذه اآليات من مضاعفات الـرقم         ﴾ Ο!9#$﴿  العدد الذي ميثل توزع حروف      
  : سبعة مرتني 

٦١٦٥٩١٨٤١٤٩ ×  ٧ × ٧ = ٣٠٢١٣٠٠٠٢٣٣٠١  

أليس هذا النظام احملكم رسالة من اهللا تعاىل جلميع البشر بأنه عز وجلّ هو الـذي    
    أن يأيت مبثله ؟ورتبها بنظام ال ميكن لبشٍر احلروف أنزل القرآن وأنزل فيه هذه

    وآيـة السـبع المثـاني﴾ 9#!� ﴿

واآلن سوف نعيش مع اآلية اليت حتدثت عن سورة الفاحتة ، وقد أراد اهللا هلـذه                
اآلية أن تكون يف سورة احلجر ، وهذه السورة من السور اليت تبـدأ حبـروف                

  .مقطعة ، لنتأمل التناسق السباعي حلروف هذه اآلية 



 ١٩٨

ô‰s)s9 ﴿:  يف كتابـه ايـد     يقول سبحانه وتعـاىل    uρ y7≈ oΨ÷�s?#u $ Yè ö7 y™ zÏiΒ ’ ÎΤ$ sVyϑ ø9 $# 
tβ#uö� à)ø9 $#uρ tΛÏàyè ø9 لقد أحكم اهللا تعاىل حروف هذه اآليـة         . ]١٥/٨٧: احلجر  [ ﴾   #$

  .بنظام رقمي يرتبط مع سورة الفاحتة ارتباطًا وثيقًا 

 لبشر أن يـأيت     ففي هذه الكلمات القليلة سوف نكتشف معجزة كربى ال ميكن         
مبثلها ، ولغة الرقم هي خري لغة إلثبات هذه املعجزة ، اآلية تتحدث عن الـسبع                
املثاين وهي فاحتة الكتاب ، وقد جاءت حروفها وموقعها يف القرآن بنظام سباعي             

  .عجيب ومتوافق مع سورة الفاحتة 

  سورة السبع المثاني 

﴿ÉΟó¡Î0 «! $# Ç≈ yϑôm §�9 $# ÉΟŠÏm §�9 $# ∩⊇∪ ß‰ôϑ ys ø9$# ¬! Ä_>u‘ šÏϑ n=≈ yè ø9 $# ∩⊄∪ Ç≈ uΗ÷q§�9 $# 
ÉΟŠÏm §�9 $# ∩⊂∪ Å7Î=≈ tΒ ÏΘöθtƒ ÉÏe$!$# ∩⊆∪ x‚$ −ƒÎ) ß‰ç7 ÷ètΡ y‚$ −ƒÎ) uρ ÚÏè tG ó¡nΣ ∩∈∪ $tΡ Ï‰÷δ $# 
xÞ≡u�Å_Ç9 $# tΛÉ)tG ó¡ßϑ ø9 $# ∩∉∪ xÞ≡u�ÅÀ tÏ%©!$# |Môϑ yè ÷Ρ r& öΝÎγø‹ n=tã Î�ö�xî ÅUθàÒøó yϑ ø9 $# óΟÎγø‹ n=tæ Ÿωuρ 
tÏj9 !$ �Ò9   .  ]٧-١/١: الفاحتة [﴾ #$

  :واألرقام املميزة هلذه السورة هي 

   .١ رقم السورة -

  . آيات ٧ آيات السورة عدد -

  .كلمة  ٣١ كلمات السورة عدد -



 ١٩٩

  آية السبع المثاني 

﴿ ô‰s)s9 uρ y7≈ oΨ÷�s?#u $ Yè ö7 y™ zÏiΒ ’ ÎΤ$ sVyϑ ø9 $# tβ#uö� à)ø9 $#uρ tΛÏàyè ø9    .]١٥/٨٧: احلجر [ ﴾ #$

  :هي  واألرقام املميزة هلذه اآلية

  . ١٥ رقم سورة احلجر حيث وردت هذه اآلية هو -

   .٨٧ رقم هذه اآلية -

  . كلمات ٩ عدد كلمات هذه اآلية هو -

  . واآلن إىل هذه السلسلة من التناسقات السباعية

  موقع اآليةتناسق سباعي ل

 ، وهنالك ٨٧اآلية رقم  وهي سورة اِحلجر ، و   ١٥هذه اآلية تقع يف السورة رقم       
  :تناسق سباعي بني هذين العددين ، لنتأمل 

  رقم السورة        رقم اآلية

٨٧                  ١٥  

  : من مضاعفات الرقم سبعة  ٨٧ ١٥ وبصف هذين العددين جند عددا 

١٢٤٥ × ٧ = ٨٧ ١٥  



 ٢٠٠

  .إذن يرتبط رقم السورة مع رقم اآلية بنظام يقوم على الرقم سبعة 

  كلماتهاعدد رقم اآلية وسق تنا

 كلمات ، والعجيب أننا     ٩ ، وعدد كلماا هو      ٨٧رقم هذه اآلية كما نرى هو       
  :جند ارتباطاً سباعياً هلذين الرقمني كما يلي 

  رقم اآلية         عدد كلماا

٩              ٨٧  

  :  من مضاعفات السبعة ٩٨٧ العدد الذي ميثل رقم اآلية وعدد كلماا 

١٤١ × ٧ = ٩ ٨٧  

  حروفهاعدد كلماتها وعدد رقم اآلية وتناسق 

 كلمات ، وعدد حروفها هـو     ٩ ، وعدد كلماا     ٨٧رقم هذه اآلية الكرمية هو      
  : حرفاً ، وترتبط هذه األرقام مع الرقم سبعة كما يلي ٣٥

  رقم اآلية    عدد كلماا    عدد حروفها

٣٥              ٩          ٨٧  

 مـن  ٣٥ ٩ ٨٧ذه األعداد وفق هذا التسلسل جند عـددا هـو           عندما نصف ه  
  : ه معكوسمضاعفات الرقم سبعة هو و



 ٢٠١

٥١٤١ × ٧ = ٣٥٩٨٧  

١١٢٧٩ × ٧ = ٧٨٩٥٣  

إن هذه النتيجة الرقمية تؤكد ارتباط رقم اآلية مع عدد كلماا وعدد حروفهـا              
تـة يف   أننا نتبع طريقـة ثاب     الحظ عزيزي القارئ     .برباط يقوم على الرقم سبعة      

، » رقم السورة ، رقم اآلية ، عدد الكلمات ، عدد احلـروف           «: ترتيب األرقام   
  . مباحث هذا الكتابوهذا املنهج ثابت يف مجيع 

  التناسق السباعي للكلمات

 كلمـات ،  ٩ كلمة ، وعدد كلمات اآليـة  ٣١عدد كلمات سورة الفاحتة هو     
   :أيضاًويرتبط هذان الرقمان برباط سباعي 

  ة السبع املثاين     كلمات آية السبع املثاينكلمات سور

٩                             ٣١  

وهذا ،  من مضاعفات الرقم سبعة مرتني       ٩ ٣١بصف هذين العددين جند العدد      
 ومبا يتوافق   ٧×٧يؤكد ارتباط سورة الفاحتة بكاملها مع هذه اآلية برباط أساسه           

  :مع اسم السورة وهو السبع املثاين 

١٩ × ٧ ×٧ = ٩٣١  

 وهذا األخري هو عدد حروف      ١٣٩ العدد    هو ٩٣١ العدد   معكوس والعجيب أن 
  !سورة الفاحتة ، فتأمل هذا التعاكس 



 ٢٠٢

  لسورتينالتناسق السباعي ل

فسورة الفاحتة  : مذهل أيضا   سباعي   برباط   احلجر مع سورة    الفاحتةترتبط سورة   
لنكتـب  .  ٩٩دد آياا    وع ١٥وسورة احلجر رقمها     ، ٧ وعدد آياا    ١رقمها  

  :هذه األرقام ونتأمل التناسق السباعي هلا 

         سورة احلجر                   سورة الفاحتة       

    آياا          رقمها               آياا             رقمها  

٩٩         ١٥                             ٧             ١  

  :   من مضاعفات الرقم سبعة٩٩١٥ ٧١م جند عددا هو بصف هذه األرقا

١٤١٦٥٣ × ٧ = ٩٩١٥٧١  

� ﴿ تكرار مذهل للحروف المقطعة !9# ﴾  

لقد اقتضت حكمة املوىل سبحانه وتعاىل أن جيعل هذه اآلية يف سورة احلجر اليت              
� ﴿جند يف مقدمتها األحرف املقطعة       لنكتب اآلية وحتت كل كلمة رقما      ،   ﴾ 9#!

   : »األلف والالم والراء«حتويه هذه الكلمة من أحرف ميثل ما 

ô‰s)s9    uρ  y7≈ oΨ÷�s?#u $ Yè ö7y™   zÏiΒ   ’ ÎΤ$ sVyϑ ø9 $#    tβ#uö� à)ø9 $#   uρ  tΛÏàyè ø9 $#  

٢       ٤     ٠      ٣       ٠       ١     ١      ١  ٠  



 ٢٠٣

� ﴿إن العدد الذي ميثل توزع    :  سبعة  يف اآلية من مضاعفات الرقم﴾ 9#!

٣٤٣٢٨٧٣٠ × ٧ = ٢٤٠٣٠١١١٠  

 يف هذه اآلية وجدنا أن حـرف        »األلف والالم والراء  «ولو أحصينا عدد أحرف     
وحـرف  ،   مـرات    أربع يتكرر   »الالم«وحرف  ،   مرات   سبع يتكرر   »األلف«
  : مرة واحدة ، لنكتب هذه األرقام ونتأمل التناسق السباعي هلا قد ورد »الراء«

  الالم       حرف الراءحرف األلف      حرف 

١                  ٤                    ٧  

� ﴿إن العدد الذي ميثل تكرار        من مضاعفات الرقم سبعة     ١٤٧ يف اآلية هو     ﴾ 9#!
  : مرتني ، ونتذكّر هنا أن اآلية تتحدث عن السبع املثاين 

٣ ×  ٧ × ٧ =١٤٧  

فلو عددنا حروف    الفاحتة ،    املذهل والعجيب فعالً أننا جند التوافق ذاته يف سورة        
 يف هذه »الالم« حرفاً ، ولو عددنا حروف ٢٢ يف سورة الفاحتة وجدنا      »األلف«

 ٨ فقد تكرر يف سورة الفاحتـة      »الراء« حرفاً أيضاً ، أما حرف       ٢٢السورة جند   
  :لنكتب هذه األرقام . مرات 

  حرف األلف      حرف الالم       حرف الراء

٨                ٢٢                   ٢٢  



 ٢٠٤

� ﴿وهنا جند العدد الذي ميثل تكرار         مـن   ٨٢٢٢٢ يف سورة الفاحتة هـو       ﴾ 9#!
  : مضاعفات الرقم سبعة ملرتني أيضا 

١٦٧٨ × ٧ × ٧ = ٨٢٢٢٢  

 يف اآلية اليت تتحـدث عـن        »األلف والالم والراء  « تكرار    !سبحان اهللا العظيم  
 السبع املثاين حرف ذاا يف سورة     وتكرار األ  ، ٧×٧ من مضاعفات    السبع املثاين 

  أليس هذا عجيبا ؟ أيضا ، ٧×٧من مضاعفات 

 األحـرف المقطعة وآيـة السبـع المثـاني

حىت عندما نخِرج ما حتويه كل كلمة من كلمات هذه اآلية من األحرف املقطعة              
لنكتب اآلية وحتت كل كلمة رقما ميثل       . األربعة عشر جند نظاما سباعيا مذهال       

  :  »ل ق ا ي ن ك س ع م ر«  أيا حتويه من أحرف مقطعةم

ô‰s)s9    uρ  y7≈ oΨ÷�s?#u $ Yè ö7y™   zÏiΒ   ’ ÎΤ$ sVyϑ ø9 $#    tβ#uö� à)ø9 $#   uρ  tΛÏàyè ø9 $#  

٥        ٦      ٠     ٦       ٢       ٣       ٤     ٢    ٠  

 : عفات السبعة إن العدد الذي ميثل توزع األحرف املقطعة يف اآلية من مضا

٨٠٠٨٩٠٦٠ ×  ٧  =  ٥٦٠٦٢٣٤٢٠  

وعدد الكلمات ،   ٤ × ٧=  حرفاً   ٢٨إن عدد األحرف املقطعة يف هذه اآلية هو         
،  ٥ × ٧=  حرفًا   ٣٥عدد أحرف اآلية هو     و،  اليت فيها هذه األحرف هو سبعة       



 ٢٠٥

نقرأ املزيد عن إعجاز هذه      ل  يف كتب البشر ؟     احملكم تناسقالمثل هذا   يوجد  فهل  
  .آلية ونتأمل مقاطعها الثالثة ا

  إعجاز في مقاطع اآلية

  :هذه اآلية تتألف من ثالثة مقاطع  كما يلي 

ô‰s)s9  ﴿ :املقطع األول  -١ uρ y7≈ oΨ÷�s?#u﴾  .  

$﴿  :املقطع الثاين  -٢ Yè ö7 y™ zÏiΒ ’ ÎΤ$ sVyϑ ø9 $#﴾  .  

�tβ#uö ﴿ :املقطع الثالث  -٣ à)ø9 $#uρ tΛÏàyè ø9 $# ﴾ .  

  .ا جند يف كل مقطع نظاماً يتكرر للرقم سبعة والعجيب أنن

  المقطع األول

نكتب املقطع األول من هذه اآلية ونخرج ما حتويه كل كلمـة مـن احلـروف       
  :  األربعة عشراملقطعة 

‰s)s9     uρ y7≈ oΨ÷�s?#u   

٤       ٢    ٠  

 مـن   ٤٢٠ يف هـذا املقطـع هـو      إن العدد الذي ميثل توزع احلروف املقطعة        
  : السبعة مضاعفات



 ٢٠٦

٦٠ × ٧ = ٤٢٠  

  المقطع الثاني

نكرر هذه العملية مع املقطع الثاين بكتابته وإخراج احلروف املقطعة مـن كـل              
  :كلمة 

$ Yèö7 y™   zÏiΒ   ’ ÎΤ$ sVyϑ ø9 $#   

٦       ٢       ٣  

 مـن   ٦٢٣ يف هـذا املقطـع هـو      إن العدد الذي ميثل توزع احلروف املقطعة        
  :مضاعفات السبعة 

٨٩ × ٧ = ٦٢٣  

  المقطع الثالث

نكتب املقطع األخري من اآلية وحتت كل كلمة ما حتويه مـن احلـروف              وأخرياً  
  : املقطعة 

β#uö� à)ø9 $#    uρ    tΛÏàyè ø9 $#  

٥           ٦       ٠  

 مـن   ٥٦٠ يف هـذا املقطـع هـو      إن العدد الذي ميثل توزع احلروف املقطعة        



 ٢٠٧

  :سبعة رقم مضاعفات ال

٨٠ × ٧ = ٥٦٠  

  قطعحروف كل م

إن التناسق ال يقتصر على احلروف املقطعة ، بل إن حروف اآلية مجيعها تتـوزع            
   :عدد حروف كل مقطع من املقاطع الثالثة نكتب ل .بنظام سباعي مبهر 

‰s)s9 uρ y7≈ oΨ÷�s?#u         $ Yè ö7y™ zÏiΒ ’ ÎΤ$ sVyϑ ø9 $#       β#uö� à)ø9 $#uρ tΛÏàyè ø9 $#  

١٣                     ١٣                 ٩  

  :  من مضاعفات السبعة ١٣١٣٩إن العدد الذي ميثل حروف املقاطع الثالثة هو 

١٨٧٧ × ٧ = ١٣١٣٩  

ففي املقطع األول والثاين جند احلديث عـن         يف هذه اآلية ،      لطيفهنالك تناسق   
ô‰s)s9 ﴿ :فاحتة الكتاب وهي السبع املثاين       uρ y7≈ oΨ÷�s?#u $ Yè ö7 y™ zÏiΒ ’ ÎΤ$ sVyϑ ø9 ، لنتأمل   ﴾ #$

  :هذا التناسق املعجز 

‰s)s9 uρ y7≈ oΨ÷�s?#u         $ Yè ö7y™ zÏiΒ ’ ÎΤ$ sVyϑ ø9 $#    

١٣                     ٩    

  



 ٢٠٨

 وهذا العدد يساوي عدد حروف سورة       ١٣٩ هو   هذا النص إن العدد الذي ميثل     
  !هذا التطابق ، فتأمل النص يتحدث عن سورة الفاحتة و ،الفاحتة 

  قطعة في كل مقطعالحروف الم

هذا النظام يبقى قائماً عندما حنصي احلروف املقطعة لكل مقطع ، نكتب املقاطع             
  : الثالث وحتت كل مقطع ما حيويه من احلروف املقطعة

‰s)s9 uρ y7≈ oΨ÷�s?#u   $ Yè ö7 y™ zÏiΒ ’ ÎΤ$ sVyϑ ø9 $#      β#uö� à)ø9 $#uρ tΛÏàyè ø9 $#  

١١                  ١١                 ٦  

  :  من مضاعفات السبعة ١١ ١١ ٦إن العدد 

١٥٨٨ × ٧ = ١١١١٦  

  حروف السبع المثاني

يف آية   »السبع املثاين «عبارة  روف  حلجند تناسقاً سباعياً مبهراً     النتيجة املذهلة أننا    
، وهـذه   إن عبارة السبع املثاين تتألف من تسعة أحرف ألفبائيـة            .السبع املثاين   

تتكرر يف مقاطع اآلية بنظـام      و ،   »ع م ن ي ب ث        ا ل س     «: هي  األحرف  
  .يقوم على الرقم سبعة 

لنكتب مقاطع آية السبع املثاين وحتت كل مقطع ما حيويه من حـروف عبـارة               
  :ونتأمل التناسق السباعي » السبع املثاين«



 ٢٠٩

‰s)s9 uρ y7≈ oΨ÷�s?#u   $ Yè ö7 y™ zÏiΒ ’ ÎΤ$ sVyϑ ø9 $#      β#uö� à)ø9 $#uρ tΛÏàyè ø9 $#  

٨                      ١٣                    ٤  

  : من مضاعفات الرقم سبعة مرتني كما يلي ٨١٣٤إن العدد 

١٦٦ × ٧ × ٧ = ٨١٣٤  

أي أن حروف عبارة السبع املثاين توزعت يف اآلية اليت حتدثت عن السبع املثـاين         
   أليس هذا إعجازاً واضحاً ؟ ، »سبعة يف سبعة«بنظام يقوم على 

  »القرآن العظيم«حروف 

مبا أن اآلية تتحدث عن القرآن العظيم ، ماذا حيدث إذا درسنا تكـرار حـروف    
�β#uö﴿عبارة  à)ø9 $#  tΛÏàyè ø9    يف اآلية الكرمية ؟﴾#$

لنكتب هذه العبارة وحتت كل حرف مقدار تكراره يف اآلية ذاا ، فمثالً حرف              
ـ »الالم« تكرر يف اآلية سبع مرات ، وحرف       »األلف« رر أربـع مـرات ،    تك

  :  يف اآلية مرة واحدة وهكذا ورد »القاف«وحرف 

  ا      لـــقــر    آ    ن               ا    لــعــظــيــم

٣     ٣   ١      ٢     ٤   ٧             ٤   ٧    ١     ٢       ٤   ٧  

 مـن  ٣٣١٢٤٧٤٧١٢٤٧إن العدد الذي ميثل تكرار حروف هذه العبارة هـو        
  :سبعة رقم ت المضاعفا



 ٢١٠

٤٧٣٢١٠٦٧٣٢١ × ٧ =  ٣٣١٢٤٧٤٧١٢٤٧  

والعجيب أن كل كلمة من هاتني الكلمتني يتكرر فيها النظام ذاته ، لنكتب كلمة       
  :  وحتت كل حرف قيمة تكراره يف اآلية ﴾﴿القرآن

  ا    لــقــر    آ    ن

٤   ٧    ١    ٢    ٤  ٧  

 مـن  ٤٧١٢٤٧يف اآلية هو  ﴾القرآن﴿كلمة إن العدد الذي ميثل تكرار حروف  
  :مضاعفات السبعة 

٦٧٣٢١ × ٧ = ٤٧١٢٤٧  

إذن تتكرر حروف القرآن يف اآلية بنظام يعتمد على الرقم سبعة ، واآلن نطبـق               
  : فنجد ﴾العظيم﴿ كلمة من أجلهذه القاعدة 

  ا    لــعـظــيــم

٣    ٣     ١  ٢    ٤  ٧  

  :  من مضاعفات السبعة ٣٣١٢٤٧إن العدد 

٤٧٣٢١ × ٧  =٣٣١٢٤٧  

     حكَم لكل كلمة يف القـرآن      إن هذه احلقائق تدل داللة قطعية على وجود نظام م



 ٢١١

وجتدر اإلشارة إىل أن األحـرف املقطعـة        . الكرمي ويف كل حرف من حروفه       
وهذه األحرف تتكرر يف السورة     ، األربعة عشر موجودة كلُّها يف سورة الفاحتة        

ك بعد هذه احلقائق السباعية املذهلة      فهل ندر ،   ١٧×٧أي  ،  حرفًا   ١١٩لتشكل  
  يف سورة الفاحتة سر تسميتها بالسبع املثاين ؟

   فواصـل الفـاتحةتناسق

وكل آية ختمت بكلمة حمددة ، فيكون لـدينا سـبع   ، سورة الفاحتة سبع آيات  
فهل من نظام خاص ذه الكلمات ؟ لنكتب هذه الكلمـات الـسبع        ، كلمات  

  : وحتت كل كلمة عدد حروفها كما رمست يف القرآن ،واليت تفصل بني اآليات 

ΟŠÏm §�9 $# ِ   Ïϑ n=≈ yè ø9 $#  َΟŠÏm §�9 $# ِ  Ïe$!$#  ِÏè tG ó¡nΣ  ُΛÉ)tG ó¡ßϑ ø9 $# َ  Ïj9 !$ �Ò9 $#  

٧         ٨             ٦          ٥        ٦          ٧               ٦  

 وهذا العـدد    ٧٨٦٥٦٧٦بع هو   إن العدد الذي ميثل أحرف هذه الكلمات الس       
  : مكون من سبع مراتب وهو من مضاعفات الرقم سبعة 

١١٢٣٦٦٨×  ٧=  ٧٨٦٥٦٧٦  

  : والناتج أيضا من مضاعفات الرقم سبعة 

١٦٠٥٢٤ × ٧ = ١١٢٣٦٦٨  

  : والناتج أيضا من مضاعفات الرقم سبعة 



 ٢١٢

٢٢٩٣٢ × ٧=  ١٦٠٥٢٤  

  : والناتج أيضا من مضاعفات الرقم سبعة 

٣٢٧٦ × ٧ = ٢٢٩٣٢  

  :  من مضاعفات الرقم سبعة األخريوالناتج 

٤٦٨×   ٧ = ٣٢٧٦  

. والناتج دائما هو عدد صحيح      ، حنن إذن أمام مخس عمليات قسمة على سبعة         
 ة مخـس  رقميـاً إىل  هذا العدد   ميكن حتليل    ؟   ٤٦٨ولكن ماذا عن الناتج النهائي      

   :  ، وميكن أن نكتب أوليةأرقام

١٣  ×٣ × ٣  ×٢ × ٢=  ٤٦٨  

جنـد عـددا مـن       ١٣-٣-٣-٢-٢هذه األعداد اخلمسة    عندما نقوم بصف    و
  :مضاعفات الرقم سبعة 

١٩٠٤٦ × ٧= ١٣٣٣٢٢  

  : ميكن إعادة كتابة العدد الذي ميثل فواصل سورة الفاحتة على الشكل اآليت 

١٣ × ٣ × ٣ × ٢ × ٢ × ٧ × ٧ × ٧ × ٧ × ٧=  ٧٨٦٥٦٧٦  

 ا   ،ملعادلة  من ا سر   الطرف األي  اليت يف  األرقام   عند صفجديـداً  تشكل عدداً    فإ
  :أيضاً وهذا العدد من مضاعفات الرقم سبعة ،  ١٣٣٣٢٢٧٧٧٧٧هو 



 ٢١٣

١٩٠٤٦١١١١١ × ٧= ١٣٣٣٢٢٧٧٧٧٧  

   :»سبعة يف سبعة«جمموع أرقام هذا العدد يساوي العجيب أن و

٧ × ٧= ٤٩= ١+٣+٣+٣+٢+٢+٧+٧+٧+٧+٧  

  ة عن طريق املصادفة ؟ هل جاءت هذه النتائج املذهل! وسبحان اهللا 

  األحرف عدا المكررتناسق 

أن عجائبه ال تنقضي    ، إن القاعدة اليت جيب علينا تذكرها دائما أثناء تدبر القرآن           
، فقد رأينا يف الفقرة السابقة النظام املذهل لنهايات سورة الفاحتـة            . مهما حبثنا   

فهل من ، ـم يتكرر فلكل كلمة منها عدد من األحرف منها ما تكرر ومنها ما ل       
  معجزة يف نظام التكرار هذا ؟ 

لنكتب فواصل سور الفاحتة وحتت كل كلمة رقما ميثل عدد األحرف غري املكررة        
  : يف هذه الكلمة 

ΟŠÏm §�9 $# ِ   Ïϑ n=≈ yè ø9 $#  َΟŠÏm §�9 $# ِ  Ïe$!$#  ِÏè tG ó¡nΣ  ُΛÉ)tG ó¡ßϑ ø9 $# َ  Ïj9 !$ �Ò9 $#  

٥         ٧            ٥          ٥         ٦           ٦              ٦  

من جديد جند أن العدد الذي ميثل أحرف فواصل الفاحتة عدا املكرر منـها هـو              
  :    هذا العدد من مضاعفات الرقم سبعة٥٧٥٥٦٦٦

٨٢٢٢٣٨ × ٧ = ٥٧٥٥٦٦٦  



 ٢١٤

وبالنتيجة جند أن األحرف املكررة يف كل كلمة من هذه الكلمات السبع تشكل             
  :  ظام الرقمي ذاته الن

ΟŠÏm §�9 $# ِ   Ïϑ n=≈ yè ø9 $#  َΟŠÏm §�9 $# ِ  Ïe$!$#  ِÏè tG ó¡nΣ  ُΛÉ)tG ó¡ßϑ ø9 $# َ  Ïj9 !$ �Ò9 $#  

٢          ١          ١       ٠        ٠         ١           ٠  

  :  من مضاعفات الرقم سبعة من جديد ٢١١٠٠١٠العدد و

٣٠١٤٣٠ × ٧ = ٢١١٠٠١٠  

بصورة مميزة   احلقائق الرقمية رمبا ندرك احلكمة من كتابة كلمات القرآن           من هذه 
 كتبت يف القرآن مـن دون  ﴿العالَِمني﴾كلمة  فعلى سبيل املثال جند أن    وفريدة ، 

Ïϑ﴿  هكذا ألف n=≈ yè ø9 ولو أن هذه الكلمة كتبت باأللف الختـل هـذا          ،  ﴾  َ#$
حرف واحد لو تغري سيؤدي إىل  ، اين  فانظر إىل هذا اإلعجاز الرب    ! النظام املُحكم   

فكيف لو تغري القرآن كله ؟ هل يبقى من هـذا النظـام             ، خلل كبري يف النظام     
مـن  إن لغة األرقام هي اللغة اليت نثبـت         : شيء ؟ لذلك ميكن القول      العجيب  

فلو أصـاب   ، من أي حتريف    أن اهللا تعاىل قد حِفظ كتابه        كخالهلا لكل مشكّ  
  . ريف الار النظام الرقمي القرآين هذا الكتاب أي حت

  تناسق الحروف األلفبائية

فسورة الفاحتة تتألف أساسا مـن      ، سوف نرى األلفبائية العجيبة لسورة الفاحتة       
 ، ٣×٧ حرفاً عدا املكرر ، وهذا العدد من مضاعفات السبعة فهو يـساوي              ٢١



 ٢١٥

بقى الرقم سبعة هو    وي. هذه األحرف تتكرر يف سورة الفاحتة بنظام محكَم أيضا          
أساس هذه األنظمة الرقمية املذهلة ، وهذا يثبت مبا ال يقبل الشك أنه لو تغـري                 

ولكن اهللا هو الذي حفـظ  ، حرف واحد من القرآن الارت هذه األنظمة متاما        
  .القرآن وحفظ هذه األنظمة الرقمية 

  أحرف عجـيـبة

ليجعل عـدد   . لرقم سبعة   لقد اقتضت حكمة اهللا منذ أن خلق الكون أن خيتار ا          
وعندما أنزل هذا القرآن اقتضت حكمتـه       ، موات سبعاً ومن األرض مثلهن      الس

 . ٤×٧أي ،  حرفًا ٢٨تعاىل أن جيعل عدد أحرف اللغة العربية ـ لغة القرآن ـ   
وجيعلها سبع ، واختار من بني سور القرآن سورة عظيمة ليجعلها يف مقدمة كتابه      

  .»  ٣×٧ «أي  حرفاً ٢١األلفبائية وجيعل أحرفها ، آيات 

لنكتب األحرف اليت تتألف منها سورة الفاحتة وإىل جانب كل حرف تكراره يف             
  : األكثر تكرارا احلرف هذه السورة ، وذلك حسب 

  .مرة  ٢٢ تكرر يف سورة الفاحتة :  األلف ـ حرف١

  . مرة ٢٢تكرر يف سورة الفاحتة   :  الالم ـ حرف٢

  . مرة ١٥ تكرر يف سورة الفاحتة  :امليم ـ حرف ٣

  . مرة ١٤ تكرر يف سورة الفاحتة  : الياء ـ حرف ٤

  . مرة ١١   تكرر يف سورة الفاحتة :النون ـ حرف ٥



 ٢١٦

  .مرات  ٨  تكرر يف سورة الفاحتة  :الراء ـ حرف ٦

  . مرات ٦ تكرر يف سورة الفاحتة : العني ـ حرف ٧

  . مرات ٥  تكرر يف سورة الفاحتة : اهلاء ـ حرف ٨

  . مرات ٥تكرر يف سورة الفاحتة   : احلاء ـ حرف ٩

  . مرات ٤تكرر يف سورة الفاحتة   :  الباء ـ حرف١٠

  .مرات  ٤  تكرر يف سورة الفاحتة :  الدال ـ حرف١١

  .مرات  ٤  تكرر يف سورة الفاحتة : الواو ـ حرف ١٢

  .مرات  ٣ تكرر يف سورة الفاحتة : السني ـ حرف ١٣

  .مرات  ٣ تكرر يف سورة الفاحتة  :الكاف  ـ حرف١٤

  . مرات ٣  تكرر يف سورة الفاحتة: التاء  ـ حرف ١٥

   .تني مر٢ تكرر يف سورة الفاحتة : الصاد ـ حرف ١٦

  .تني  مر٢ تكرر يف سورة الفاحتة :  الطاء ـ حرف١٧

  .تني  مر٢ تكرر يف سورة الفاحتة : الغني ـ حرف ١٨

  .تني  مر٢ ورة الفاحتة تكرر يف س :الضاد ـ حرف ١٩

  .واحدة  مرة ١  يف سورة الفاحتةورد : القاف ـ حرف ٢٠



 ٢١٧

  .واحدة  مرة ١  يف سورة الفاحتةورد :  الذال ـ حرف٢١

   التكرارات حلروف فاحتة الكتاب حنصل علـى عـدد هـو             هذهوعند صف : 
  هذا العدد الـضخم هـو مـن        ١١٢٢٢٢٣٣٣٤٤٤٥٥٦٨١١١٤١٥٢٢٢٢

  :مضاعفات الرقم سبعة 

١١٢٢٢٢٣٣٣٤٤٤٥٥٦٨١١١٤١٥٢٢٢٢=   

 =١٦٠٣١٧٦١٩٢٠٦٥٠٩٧٣٠٢٠٢١٧٤٦ × ٧  

   الدقيق ؟ نظامأي كتاب يف العامل تتكرر حروفه ذا ال:  ونطرح سؤاالً 

 الفـاتـحة والقـرآن

 ١١٤إن العدد الذي ميثل تكرار أول حرف وآخر حرف يف سورة الفاحتة هـو               
 وقد تكـرر    »الباء«رة هو    فأول حرف يف هذه السو     ! بعدد سور القرآن العظيم   
 »النـون « مرات ، أما آخر حرف يف هذه السورة هو           ٤هذا احلرف يف السورة     

  : مرة ، لنكتب هذه األرقام ١١وقد تكرر يف سورة الفاحتة 

  أول حرف يف الفاحتة          آخر حرف يف الفاحتة

١١                                 ٤  

 عدد سور القـرآن الكـرمي   ١١٤ى العدد  هذين الرقمني حنصل عل وعند صف  .
وكأننا نلمس القرآن كله يف أول حرف وآخر حرف من فاحتة الكتاب ، أليست              

إىل صدق كـالم    لطيفة  هذه السورة هي أم القرآن ؟ بل رمبا جند يف ذلك إشارة             



 ٢١٨

  ! املصطفى عليه الصالة والسالم أن الفاحتة هي القرآن

، حرف يف الفاحتة له نظام حمكم يتعلق بـالقرآن          ولكي نزداد يقينا بأن تكرار األ     
حتت كل حرف رقما ميثل تكرار هذا احلرف        نكتب   و ، ﴿القرآن﴾نكتب كلمة   

  :» ا فعلنا مع آية السبع املثاينمك« السبع املثاينيف سورة 

  ا       ل           قـ         ر     آ      ن

١١    ٢٢     ٨         ١         ٢٢    ٢٢  

 يف سورة الفاحتة    ﴿القرآن﴾ن العدد الناتج لدينا والذي ميثل تكرار أحرف كلمة          إ
  :  من مضاعفات الرقم سبعة ١١٢٢٨١٢٢٢٢هو 

١٦٠٤٠١٧٤٦ × ٧ = ١١ ٢٢ ٨١ ٢٢٢٢  

   : ٢٣والالفت لالنتباه أن جمموع أرقام هذا العدد هو 

  !وهذا هو عدد سنوات نزول القرآن ٢٣= ١+١+٢+٢+٨+١+٢+٢+٢+٢

  »آمـين«كلـمة وف تناسق حر

 وهي طلب االستجابة من اهللا تعاىل بعد الدعاء بـسورة           ،﴿آمني﴾  مع أن كلمة    
ولكنها تـرتبط   ، مع أن هذه الكلمة ال جندها مكتوبة يف سورة الفاحتة           ، الفاحتة  

  .ارتباطًا وثيقًا بسورة الفاحتة 

ف لنكتب هذه الكلمة وحتت كل حرف من حروفها رقما ميثل تكرار هذا احلـر            



 ٢١٩

  : يف سورة الفاحتة 

  ا         م         ي         ن

١١      ١٤      ١٥     ٢٢  

 مـن   ١١١٤١٥٢٢والعدد الذي ميثل تكرار حروف هذه الكلمة يف الفاحتة هو           
  : مضاعفات الرقم سبعة مرتني 

٢٢٧٣٧٨ × ٧ × ٧ = ١١١٤١٥٢٢  

 ، ١١ مث   ١٤ مث   ١٥ مث   ٢٢: ونالحظ التدرج يف تكرار األحرف األكثر فاألقل        
أليس هذا نظاما حمكما ؟ والتوافق العجيب جنده يف جمموع أرقام هذا العدد الذي              

   : ١٧ يرتبط بعدد الركعات املفروضة يف اليوم والليلة ، أي الرقم

  » وهذا هو عدد الركعات املفروضة« ١٧= ١+١+١+٤+١+٥+٢+٢

  أول آيـة وآخـر آيـة من الفاتحة

م لسورة الفاحتة جند عالقات عجيبة أساسـها الـرقم         وحىت يكتمل النظام املُحكَ   
  . وذلك ألول آية وآخر آية من هذه السورة العظيمة ، سبعة 

!» Οó¡Î0﴿ :إن أول آية يف الفاحتة هي        $# Ç≈ yϑ ôm §�9 $# ÉΟŠÏm §�9  ٤ عدد كلماا    ، ﴾∪⊆∩ #$
و  حرفاً ، وعدد حروفها غري املكررة أي األلفبائية ه    ١٩كلمات ، وعدد حروفها     

  . أحرف ١٠



 ٢٢٠

xÞ≡u�ÅÀ tÏ%©!$# |Môϑ﴿  : وآخـر آيــة يف ســورة الفاحتــة هــي   yè ÷Ρ r& öΝÎγø‹ n=tã Î�ö�xî 
ÅUθàÒøó yϑ ø9 $# óΟÎγø‹ n=tæ Ÿωuρ tÏj9 !$ �Ò9  كلمات ، وعـدد     ١٠وعدد كلماا    ، ﴾∪∠∩ #$

   . حرفاً ١٦ حرفاً ، وعدد حروفها غري املكررة هو ٤٣حروفها 

  عدد الحروفتناسق 

 ٤٣وعدد حروف آخر يف الفاحتـة       ،  حرفًا   ١٩ول آية يف الفاحتة     عدد حروف أ  
  : حرفًا ، ويكون لدينا التناسق السباعي التايل 

  آخر آية              أول آية

٤٣                   ١٩  

  : إن العدد الذي ميثل أحرف أول آية وآخر آية من مضاعفات الرقم سبعة 

٦١٧ × ٧ = ٤٣١٩  

  لفبائيةعدد الحروف األتناسق 

 أي األحـرف     ، كل آية من هاتني اآليتني تتألف من عدد من األحرف األلفبائية          
    : وهذا العدد يتناسب مع الرقم سبعة أيضاً ، غري املكررة 

  آخر آية              أول آية

١٦                   ١٠  



 ٢٢١

  :  من مضاعفات الرقم سبعة ١٦١٠والعدد 

  » سنوات نزول القرآنعددوهذا هو « ٢٣ × ١٠ × ٧ = ١٦١٠

  الكلمات والحروفتناسق 

هنالك تناسق سباعي بني عدد الكلمات وعدد احلروف لكل من أول آية وآخر              
 ، وعـدد    ١٩ ، وعدد حروفها     ٤فعدد كلمات أول آية يف سورة الفاحتة        . آية  

وترتبط الكلمات مـع     ، ٤٣ ، وحروفها    ١٠كلمات آخر آية يف سورة الفاحتة       
  :ية وآخر آية مبا ينسجم مع الرقم سبعة األحرف يف أول آ

      آخر آية يف الفاحتة     أول آية يف الفاحتة             

  كلماا          حروفها     كلماا             حروفها

٤٣               ١٠            ١٩                   ٤  

  : لرقم سبعة  يتألف من سبع مراتب وهو من مضاعفات ا٤٣١٠ ١٩٤إن العدد 

٦١٥٧٤٢ × ٧ = ٤٣١٠١٩٤  

  أول حرف وآخر حرف تناسق 

األوىل إننا جند تناسقاً سباعياً يف أول حرف وآخر حرف يف كل مـن اآليـتني                
!» Οó¡Î0﴿فأول آية يف هذه السورة هـي     . واألخرية من سورة الفاحتة      $# Ç≈ yϑ ôm §�9 $# 

ÉΟŠÏm §�9  هذا احلرف يف سـورة       وقد تكرر  »الباء«، وأول حرف فيها هو       ﴾∪⊆∩ #$



 ٢٢٢

 وقد تكرر يف سـورة  »امليم«مرات ، أما آخر حرف يف هذه اآلية فهو   ٤الفاحتة  
مرة ، لنتأمل كيف يتكرر هذان احلرفان بنظام محكَم يتناسب مـع             ١٥الفاحتة  

  :الرقم سبعة 

  تكرار أول حرف            تكرار آخر حرف 

١٥                            ٤  

ميثل تكرار أول حرف وآخر حرف يف اآلية األوىل من سورة الفاحتة            العدد الذي   
  : من مضاعفات الرقم سبعة ١٥٤هو 

٢٢ × ٧ = ١٥٤  

xÞ≡u�ÅÀ tÏ%©!$# |Môϑ﴿  : أما آخر آية يف الفاحتة فهـي         yè ÷Ρ r& öΝÎγø‹ n=tã Î�ö�xî ÅUθàÒøó yϑ ø9 $# 
óΟÎγø‹ n=tæ Ÿωuρ tÏj9 !$ �Ò9  والذي تكرر   »الصاد«و   ، وأول حرف يف هذه اآلية ه       ﴾∪∠∩ #$

 والذي تكـرر    »النون«يف سورة الفاحتة مرتني ، وآخر حرف يف هذه اآلية هو            
  . مرة يف سورة الفاحتة ١١

  :لنكتب هذه األرقام ونشاهد التناسق بينها 

  تكرار أول حرف            تكرار آخر حرف 

١١                         ٢  

خر حرف يف اآلية األخرية من سورة الفاحتة       العدد الذي ميثل تكرار أول حرف وآ      



 ٢٢٣

  : من مضاعفات الرقم سبعة ١١٢هو 

١٦ × ٧ = ١١٢  

   األلفبائيةارتباط الحروف

 لسورة الفاحتة ترتبط ارتباطًا مذهالً بكلمات القرآن وآياته وفق     حرف األلفبائية األ
 وسوف نضرب مثاالً من مقدمة سورة البقرة حيث       ، نظام يقوم على الرقم سبعة      

≈=7Ï9≡sŒَ Ü﴿: يف هذه الـسورة     تعاىل  تبارك و يقول اهللا    tG Å6 ø9 $# Ÿω |¡=÷ƒu‘ Ï¡µ‹ Ïù “W‰èδ 
zŠÉ)−F ßϑ ù=Ïj9 ﴾ ] ٢/٢: البقرة[  .  

فعلـى  . يعتمد هذا النظام على إحصاء احلروف املوجودة يف سورة الفاحتة فقط            
روف وهذه احل» ذ ل ك «  هي ثالثة أحرف      ﴾ 7Ï9≡sŒَ﴿ سبيل املثال جند أن كلمة    

   .٣موجودة مجيعها يف سورة الفاحتة ، ولذلك حنصيها وتأخذ هذه الكلمة الرقم 

›µ﴿بينما كلمة    Ïùِ﴾       ولكن حرف » ف ي هـ    « تتألف من ثالثة أحرف وهي ،
الفاء غري موجود يف سورة الفاحتة ولذلك ال حنصيه ، وحـرف اليـاء واهلـاء                

   . ، وهكذا٢موجودان ، ولذلك تأخذ هذه الكلمة الرقم 

   اآليةحروفنظام سباعي ل

 يف  »الفاء«لنكتب هذه اآلية ونكتب حتت كل كلمة رقما ميثل عدد أحرفها عدا             
  :  فال حنصي هذا احلرف ألنه غري موجود يف سورة الفاحتة ﴿فيه﴾كلمة 



 ٢٢٤

7Ï9≡sŒ    َ Ü=≈ tG Å6 ø9 $#     Ÿω    |¡=÷ƒu‘     Ï¡µ‹ Ïù “W‰èδ                  zŠÉ)−F ßϑ ù=Ïj9  

٧          ٣            ٢       ٣       ٢        ٥            ٣  

 هو عدد مكون من سبع مراتب وهو من مضاعفات الـرقم            ٧٣٢٣٢٥٣العدد  
  : سبعة 

١٠٤٦١٧٩ × ٧ = ٧٣٢٣٢٥٣  

   . ٤ × ٧ = ٢٨  :الناتج أيضا عدد مكون من سبع مراتب وجمموع أرقامه

  نظام سباعي لمقاطع اآلية

فاآلية ميكن تقسيمها إىل مقطعني     ، باملعىن اللغوي ألجزاء اآلية     يرتبط هذا النظام    
  :كما يلي 

≈=7Ï9≡sŒَ Ü﴿ :املقطع األول  -١ tG Å6 ø9 $# Ÿω |¡=÷ƒu‘ Ï¡µ‹ Ïù﴾  .  

W‰èδ zŠÉ)−F“﴿ :املقطع الثاين  -٢ ßϑ ù=Ïj9﴾  .  

 ، حيث إن هذا احلرف غري موجود        »الفاء«لنكتب عدد حروف كل مقطع عدا       
  : ، ولذلك ال حنصيه يف هذا النظام  يف سورة الفاحتة

7Ï9≡sŒَ Ü=≈ tG Å6 ø9 $# Ÿω |¡=÷ƒu‘ Ï¡µ‹ Ïù            “W‰èδ zŠÉ)−F ßϑ ù=Ïj9  

١٠                               ١٥  



 ٢٢٥

  :  من مضاعفات السبعة ١٠١٥العدد الذي ميثل مصفوف حروف املقطعني هو 

١٤٥ × ٧ = ١٠١٥  

قاطع فإن النظام الرقمي يبقى مستمرا ، مـع         وحىت عندما جنزئ اآلية إىل ثالثة م      
نكتب ل.  ال يحصى ألنه غري موجود يف سورة الفاحتة        »الفاء«مالحظة أن حرف    

  : املقاطع الثالثة وحتت كل مقطع عدد حروفه عدا الفاء 

7Ï9≡sŒَ Ü=≈ tG Å6 ø9 $#      ω |¡=÷ƒu‘ Ï¡µ‹ Ïù        “W‰èδ zŠÉ)−F ßϑ ù=Ïj9  

١٠                ٧                  ٨  

  :  من مضاعفات الرقم سبعة باالجتاهني ١٠٧٨وهنا جند أن العدد 

٢٢ × ٧ × ٧ = ١٠٧٨  

١٢٤٣ × ٧ = ٨٧٠١  

وتأمل معي أيها القارئ الكرمي هذه التناسقات السباعية وبقاء النظام الرقمي قائماً          
ك ما  على الرغم من جتزئة اآلية إىل مقاطع حسب املعىن اللغوي هلا ، ولعل يف ذل              

يؤكد لكل مشكك يف هذا القرآن ، بأننا كيفما درسنا آيـات القـرآن جنـده                
  . محكماً ومعجزاً ومتكامالً 

وهكذا لو سرنا عرب آيات القرآن الكرمي فإننا نرى نظاما متكامالً يقوم على هذه              
وهو ارتباطها  ، وهذا النظام يكشف لنا سر تسمية الفاحتة بأم القرآن          ، احلروف  

  .واهللا تعاىل أعلم ، ق مع القرآن كله الوثي



 ٢٢٦

  ارتباط أرقام الفاتحة

، من عجائب الفاحتة ارتباط رقم اآلية بعدد كلمات هذه اآلية بعـدد حروفهـا              
لنكتب آيات سورة الفاحتة ونتذكر األرقام املميزة لكل آية ، أي رقم اآلية وعدد              

وعدد حروفها اكلما :  

١- ﴿Οó¡Î0 «! $# Ç≈ yϑ ôm §�9 $# ÉΟŠÏm §�9   ، كلمـات ٤وعدد كلماا ،   ١ رقم اآلية     ﴾ #$
  . حرفاً ١٩وعدد حروفها 

٢-   ﴿ß‰ôϑ ys ø9 $# ¬! Ä_>u‘ šÏϑ n=≈ yè ø9   ،  كلمات ٤وعدد كلماا   ،   ٢ رقم اآلية     ﴾ #$
  . حرفاً ١٧وعدد حروفها 

٣- ﴿≈ uΗ÷q§�9 $# ÉΟŠÏm §�9  وعـدد    ، كلمتـان  ٢وعدد كلماا   ،   ٣ رقم اآلية     ﴾ #$
  .اً  حرف١٢حروفها 

٤-   ﴿Å7Î=≈ tΒ ÏΘöθtƒ ÉÏe$!$#﴾    ا   ،   ٤ رقم اآليةوعـدد    ،  كلمات ٣وعدد كلما 
  . حرفاً ١١حروفها 

٥-   ﴿x‚$ −ƒÎ) ß‰ç7 ÷è tΡ y‚$ −ƒÎ) uρ ÚÏè tG ó¡nΣ ﴾     ـا     ،   ٥ رقم اآلية٥وعـدد كلما 
  .حرفاً  ١٩وعدد حروفها ، كلمات 

٦-   ﴿$ tΡ Ï‰÷δ $# xÞ≡u�Å_Ç9 $# tΛÉ)tG ó¡ßϑ ø9   ،  كلمـات  ٣وعدد كلماا    ، ٦ رقم اآلية    ﴾#$
  . حرفاً ١٨وعدد حروفها 



 ٢٢٧

٧- ﴿xÞ≡u�ÅÀ tÏ%©!$# |Môϑ yè ÷Ρ r& öΝÎγø‹ n=tã Î�ö�xî ÅUθàÒøó yϑ ø9 $# óΟÎγø‹ n=tæ Ÿωuρ tÏj9 !$ �Ò9 رقم   ﴾ #$
  . حرفاً ٤٣وعدد حروفها ،  كلمات ١٠وعدد كلماا ،  ٧اآلية 

  :واآلن لنكتب هذه األرقام على هذا التسلسل 

﴿Οó¡Î0 «! $# Ç≈ yϑ ôm§�9 $# ÉΟŠÏm §�9 $#﴾       ﴿ß‰ôϑ ys ø9 $# ¬! Ä_>u‘ šÏϑ n=≈ yè ø9 $#﴾   

١٧       ٤    ٢                        ١٩      ٤     ١  

﴿≈ uΗ÷q§�9 $# ÉΟŠÏm §�9 $#﴾           ﴿Å7Î=≈ tΒ ÏΘöθtƒ ÉÏe$!$#﴾  

١١    ٣    ٤              ١٢     ٢    ٣  

 ﴿x‚$ −ƒÎ) ß‰ç7 ÷è tΡ y‚$ −ƒÎ) uρ ÚÏè tG ó¡nΣ﴾       ﴿$tΡ Ï‰÷δ $# xÞ≡u�Å_Ç9 $# tΛÉ)tG ó¡ßϑ ø9 $#﴾  

١٨      ٣     ٦                               ١٩      ٥     ٥  

﴿xÞ≡u�ÅÀ tÏ%©!$# |Môϑ yè ÷Ρ r& öΝÎγø‹ n=tã Î�ö�xî ÅUθàÒøó yϑ ø9 $# óΟÎγø‹ n=tæ Ÿωuρ tÏj9 !$�Ò9 $#﴾   

٤٣      ١٠      ٧  

  : مصفوف هذه األرقام من مضاعفات الرقم سبعة إن العدد الذي ميثل

٤٣١٠٧  ١٨٣٦ ١٩٥٥ ١١٣٤ ١٢٢٣ ١٧٤٢ ١٩٤١=    

 =٦١٥٨١٦٩٠٨٨٥٠٧٣٠٤٨٧٤٦١٦٧٧٤٥٦٣ × ٧  



 ٢٢٨

إن هذه النتائج الرقمية لو كانت عن طريق املصادفة ، ملا رأينا هـذا اإلحكـام                
األدب املُعجز ، وقد حاولت جاهداً احلصول على أي نظام يف مقاطع من الشعر و           

فقد جتد مقطعاً من قـصيدة فيـه عـدد مـن            . ولكن لـم أحصل على ذلك      
مضاعفات الرقم سبعة باملصادفة ، وقد جتد يف املقطع ذاته عـدداً آخـر مـن                
مضاعفات الرقم سبعة ، ولكن هيهات أن حتصل على عشرة أعداد مجيعها مـن              

  .مضاعفات الرقم سبعة 

 أسطر مئـات العمليـات   ٣ ال تتجاوز فكيف إذا علمنا أنه يف سورة الفاحتة اليت    
من الذي ضبط   : الرياضية ، ومجيعها جاءت منضبطة مع الرقم سبعة ، والسؤال           

   ؟وأحكمهاهذه األرقام 

تتعدد طرق  ، تتجلّى عظمة هذه السورة أنك كيفما نظرت إليها جتدها محكمة           
القرآن هـو   العد واإلحصاء ويستمر النظام احملكم ليشهد على أن كل حرف يف            

هل يستطيع  : ونطرح سؤاالً على كل من يشك بالقرآن        . من اهللا سبحانه وتعاىل     
   كلمة مثل الفاحتة ؟ ٣١ البشر أن يأتوا بـ

  كلمات الفاتحة

وعندما نـصف هـذه      ، ٣١كلماا  عدد   و ٧آياا  عدد   و ١سورة الفاحتة   رقم  
   :األعداد جند عدداً من مضاعفات الرقم سبعة

        عدد اآليات      عدد الكلماترقم السورة

٣١                  ٧                     ١  



 ٢٢٩

  :  من مضاعفات السبعة ٣١ ٧ ١ إن العدد

٤٥٣ × ٧ = ٣١٧١  

 وينتهي عند آخـر     ١ الرقمولو قمنا بترقيم كلمات الفاحتة برقم متسلسل يبدأ ب        
  : يتشكل لدينا عدد ضخم جدا هو  ، ٣١ الرقمكلمة ب

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  

يتألف من سبعة   العجيب أنه    و  ، هذا العدد من مضاعفات الرقم سبعة وباالجتاهني      
  :  وهي كما يلي! مجيعها من مضاعفات الرقم سبعة أجزاء ، وهذه األجزاء

٣ × ٧ = ٢١  

١٥٦٩٦٦٤٩×  ٧ = ١٠٩٨٧٦٥٤٣  

١٧٣×  ٧ = ١٢١١  

٥٩×  ٧ = ٤١٣  

٣٣١٧٤٤٥٧٤١٦٨٨١٦٥٩٣ × ٧ = ٢٣٢٢٢١٢٠١٩١٨١٧١٦١٥١  

٨٩٣٢ × ٧ = ٦٢٥٢٤  

٤٤٧١٨٤٦٨٩٦ × ٧ = ٣١٣٠٢٩٢٨٢٧٢  



 ٢٣٠

 والـرقم  ١٩ والرقم ٧إن األرقام األولية املفردة اليت نراها تتكرر كثريا مثل الرقم          
، حـد  غريها هي دليل على أن القرآن منزل مـن الواحـد األ  و ٣١ والرقم   ٢٣

  .ولذلك جاء ترتيب األحرف واآليات والسور متناسبا مع هذه األعداد 

بل لو فتشنا يف أي     ، ولو أن األمر يتم عن طريق املصادفات ملا رأينا أحباثًا كهذه            
ألن املنطـق يفـرض     ، كتاب يف العامل عن أدىن نظام ال جنده أبدا مهما حاولنا            

  .وجود إله حكيم وراء أي نظام 

وكيف جاءت  ،   تعاىل الذي نظّم سورة الفاحتة       ﴿اهللا﴾وف نتأمل كلمة    واآلن س 
  .حروف هذه الكلمة بنظام محكَم 

  »اللّـه«حروف اسم تناسق 

أنزل هـذه   ، إنه اهللا سبحانه وتعاىل     : عظَمة سورة الفاحتة تعرب عن عظمة منزهلا        
 بصرية على فيها بنظام حمكم كإشارة لكل ذي﴾  ﴿اهللا السورة ورتب أحرف امسه   

  .  هو منزل هذه السورة هأن

فاهللا تعاىل . وسوف نثبت هذه احلقيقة بلغة األرقام اليت ال ينكرها جاهل وال عامل     
هو من أنزل القرآن ، ولذلك فقد أحكم حروف امسه بنظام سباعي بديع ليـدلنا             

  !على أن هذا القرآن ليس بقول بشر ، بل هو كالم رب البشر سبحانه وتعاىل 

لنكتب سورة الفاحتة وحتت كل كلمة رقما ميثل ما حتويه هذه الكلمة من أحرف              
األلـف  «نكتب حتت كل كلمة ما حتويه من حروف         ، أي    ﴾﴿اهللالفظ اجلاللة   
  :» والالم واهلاء



 ٢٣١

Οó¡Î0      «! $#   Ç≈ yϑ ôm §�9 $#   ÉΟŠÏm §�9 $#    ß‰ôϑ ys ø9 $#   ¬!      Ä_>u‘   šÏϑ n=≈ yè ø9 $#  

٣       ٠       ٣       ٢          ٢         ٢        ٤         ٠  

Ç≈ uΗ÷q§�9 $#  ÉΟŠÏm §�9 $#      Å7Î=≈ tΒ   ÏΘöθtƒ   ÉÏe$!$# x‚$ −ƒÎ) ß‰ç7 ÷è tΡ    y‚$ −ƒÎ)   uρ  

٢     ٠     ٠      ٢      ٢       ٠      ١          ٢           ٢  

ÚÏè tG ó¡nΣ   $ tΡ Ï‰÷δ $#   xÞ≡u�Å_Ç9 $#   tΛÉ)tG ó¡ßϑ ø9 $#   xÞ≡u�ÅÀ       tÏ%©!$#   |Môϑ yè ÷Ρ r&  

١         ٢        ٠            ٢          ٢         ٣            ٠  

ΝÎγø‹ n=tã    Î�ö�xî   ÅUθàÒøó yϑ ø9 $#   óΟÎγø‹ n=tæ    Ÿω         uρ    tÏj9 !$ �Ò9 $#  

٤        ٢     ٠      ٢           ٢          ٠         ٢  

 مـن   يف كلمات السورة هو عدد     ﴾﴿اهللا اسمإن العدد الذي ميثل توزع أحرف       
  :مضاعفات الرقم سبعة 

٤٢٠٢٢٠٢١٢٠٢٢٣٠٢٠٠٢٢٠١٢٢٣٠٣٢٢٢٤٠=   

 =٦٠٠٣١٤٥٨٨٦٠٣٢٨٨٥٧٤٥٧٣١٧٥٧٦٠٣٢٠ × ٧  

يف سورة الفاحتة   تتكرر  سبحانه وتعاىل    ﴾﴿اهللا اسمولكن املذهل حقًا أن أحرف      
وم اآلن بإحصاء عدد مرات تكرار كل حرف من حروف    نق! بنظام سباعي أيضاً    

  :سبحانه وتعاىل يف سورة الفاحتة لنجد  ﴾﴿اهللاسم 



 ٢٣٢

  .مرة يف سورة الفاحتة  ٢٢ تكرر »األلف«حرف  -

  . مرة يف سورة الفاحتة ٢٢ تكرر »الالم«حرف  -

  . مرات يف سورة الفاحتة ٥ تكرر »اهلاء«حرف  -

  : »سبعة يف سبعة«والكمال إن جمموع هذه األحرف هو بالتمام 

   أليس هذا عجيبا ؟  ٧ × ٧=  حرفًا  ٤٩ = ٥ + ٢٢ + ٢٢

   للحروفالنظام التراكمي

فهذه سورة . كيفما نظرنا وكيفما توجهنا إىل هذا القرآن جنده منضبطًا ومحكما     
  . والرقم سبعة هو أساس وحمور هذه العجائب ، الفاحتة عجائبها ال تنقضي 

حتت كل كلمة عدد حروفها مع الكلمة اليت قبلـها بالطريقـة            وة  لنكتب السور 
TPأي أننا حنصي عدد حروف كل كلمة مع الكلمـة الـيت قبلـها    ، التراكمية  

١
PT. 

                                                

P

1
P     كلمة   يف هذه الطريقة جند أن ﴿Οó¡Î0ِ﴾    وجبمع  ٤ عدد حروفها    ﴾﴿اهللا كلمة، و  ٣ عدد حروفها 

وهذا الرقم ميثل قيمة الكلمـة يف       ،   ٧ = ٣ + ٤:  هذه احلروف إىل الكلمة السابقة يصبح لدينا        
≈yϑ﴿كلمة  ، و  هذا النظام  ôm§�9$#ِ﴾ إىل ما قبلـها جنـد   الكلمةهذه حروف  وجبمع ٦ عدد حروفها 

ΟŠ﴿كلمـة   ، و وهذا الرقم ميثل قيمة الكلمة يف هذا النظام         ،   ١٣ = ٣ + ٤ + ٦ :العدد   Ïm§�9$#ِ﴾ 
 وهي قيمـة    ١٩ = ٣ + ٤ + ٦ + ٦ : وجبمع هذا الرقم إىل ما قبله من احلروف          ٦عدد حروفها   

  .وهكذا .. .الكلمة 

 



 ٢٣٣

  :هلذه احلروف ونتأمل التناسق السباعي 

ÉΟó¡Î0   «! $#     Ç≈ yϑ ôm §�9$#    ÉΟŠÏm §�9 $#   ß‰ôϑ ys ø9$#     ¬!      Ä_>u‘   šÏϑ n=≈ yè ø9 $#  

٣٦      ٢٩      ٢٧     ٢٤       ١٩       ١٣       ٧       ٣  

Ç≈ uΗ÷q§�9 $#    ÉΟŠÏm §�9$#    Å7Î=≈ tΒ      ÏΘöθtƒ    ÉÏe$!$#  

٥٩      ٥٤      ٥١       ٤٨        ٤٢ 

x‚$ −ƒÎ)      ß‰ç7 ÷è tΡ      y‚$ −ƒÎ)          uρ     ÚÏè tG ó¡nΣ  

٧٨        ٧٢       ٦٨     ٦٧        ٦٣ 

$ tΡ Ï‰÷δ $#    xÞ≡u�Å_Ç9 $#   tΛÉ)tG ó¡ßϑ ø9 $#  

٩٦         ٨٨       ٨٣  

xÞ≡u�ÅÀ       tÏ%©!$#      |Môϑ yè ÷Ρ r&       öΝÎγø‹ n=tã  

١١٤      ١٠٩        ١٠٤        ٩٩  

�ö�xî      Å UθàÒøó yϑ ø9 $#   óΟÎγø‹ n=tæ       Ÿω              uρ      tÏj9 !$ �Ò9 $#  

١٣٩      ١٣٢      ١٣٠     ١٢٩        ١٢٤     ١١٧  



 ٢٣٤

  :  مرتبة ٦٩إن العدد الضخم جدا الذي ميثل أحرف الفاحتة تراكميا هو 

٨٣٧٨٧٢٦٨٦٧٦٣٥٩٥٤٥١٤٨٤٢٣٦٢٩٢٧٢٤١٩١٣٧٣  

١٣٩١٣٢١٣٠١٢٩١٢٤١١٧١١٤١٠٩١٠٤٩٩٩٦٨٨  

 مع مالحظة أن طريقة العد التراكمـي أو        ! هذا العدد من مضاعفات الرقم سبعة     
 أو املستمر هي طريقة معروفة جداً يف علم الرياضيات تستخدم مع األشياء             املتزايد

  .املترابطة واملتماسكة 

إن وجود هذا النظام التراكمي حلروف القرآن يعين أنه كتاب مترابط ومتماسك            
  .   ولو تغري أي حرف من هذا القرآن الار هذا النظام بالكامل ،وحمكم 

هل كان حممد صلى اهللا عليـه       : شك ذا القرآن    وجيب أن نذكِّر كل من لديه        
وسلم ميتلك حاسبات إلكترونية وبرامج متطورة ملعاجلة مثـل هـذه األعـداد             

  الضخمة ؟

  تتعــدد القـراءات والنـظام واحـد

، املرجع جلميع هذه احلقائق الرقمية هو القرآن الكرمي برواية حفص عن عاصـم              
 آية من ال تعد  ولذلك فإن البسملة  ، لة فيها   م البسم قَّر ت ملولكن هنالك مصاحف    

  هل يبقى النظام الرقمي قائما يف هذه احلالة ؟:  ، والسؤال الفاحتة

من دون البسملة ، ونتأمل من جديد كيف تبقى حـروف           لنكتب سورة الفاحتة    
  :ل عدداً من مضاعفات السبعةك متناسقة وتش»األلف والالم واهلاء«



 ٢٣٥

﴿ß‰ôϑ ys ø9 $# ¬! Ä_>u‘ šÏϑ n=≈ yè ø9 $#  Ç≈ uΗ÷q§�9 $# ÉΟŠÏm §�9 $#  Å7Î=≈ tΒ ÏΘöθtƒ ÉÏe$!$#  x‚$ −ƒÎ) 
ß‰ç7 ÷è tΡ y‚$ −ƒÎ) uρ ÚÏè tG ó¡nΣ  $ tΡ Ï‰÷δ $# xÞ≡u�Å_Ç9 $# tΛÉ)tG ó¡ßϑ ø9 $#  xÞ≡u�ÅÀ tÏ%©!$# |Môϑ yè ÷Ρ r& öΝÎγø‹ n=tã  

Î�ö�xî ÅUθàÒøó yϑ ø9 $# óΟÎγø‹ n=tæ Ÿωuρ tÏj9 !$ �Ò9 $#  ﴾. 

 سـبحانه   ﴾﴿اهللارة ونكتب حتت كل كلمة عدد حروف اسم         نكتب هذه السو  
األلـف والـالم    «حنصي من الكلمة ما حتويه من حروف        أننا  ، أي   فيها  وتعاىل  
  : ، والكلمة اليت ال حتوي أي حرف من هذه احلروف تأخذ الرقم صفر »واهلاء

ß‰ôϑ ys ø9 $#    ¬! Ä_>u‘       šÏϑ n=≈ yè ø9 $#   Ç≈ uΗ÷q§�9 $#  ÉΟŠÏm §�9$#   Å7Î=≈ tΒ  ÏΘöθtƒ  ÉÏe$!$#   

٢      ٠    ١          ٢      ٢            ٣           ٠    ٣         ٢  

  x‚$ −ƒÎ) ß‰ç7 ÷ètΡ   y‚$ −ƒÎ)     uρ   ÚÏè tG ó¡nΣ   $ tΡ Ï‰÷δ $#  xÞ≡u�Å_Ç9 $#     tΛÉ)tG ó¡ßϑ ø9 $#    

٢           ٢        ٣            ٠        ٢      ٠     ٠        ٢  

xÞ≡u�ÅÀ tÏ%©!$#   |Môϑ yè ÷Ρ r& öΝÎγø‹ n=tã     Î�ö�xî   ÅUθàÒøó yϑ ø9$#  óΟÎγø‹ n=tæ  Ÿω   uρ  tÏj9 !$�Ò9 $#  

٤     ٢   ٠    ٢             ٢       ٠         ٢       ١       ٢      ٠  

من  يف كلمات الفاحتة عدا البسملة       ﴾﴿اهللا اسمأحرف  توزع  إن العدد الذي ميثل     
    :مضاعفات الرقم سبعة باالجتاهني

٤٢٠٢٢٠٢١٢٠٢٢٣٠٢٠٠٢٢٠١٢٢٣٠٣٢ =  



 ٢٣٦

 =٦٠٠٣١٤٥٨٨٦٠٣٢٨٨٥٧٤٥٧٣١٧٥٧٦ × ٧  

   :يبقى من مضاعفات الرقم سبعةوإذا قرأنا العدد من اليمني إىل اليسار 

٢٣٠٣٢٢١٠٢٢٠٠٢٠٣٢٢٠٢١٢٠٢٢٠٢٤ =  

 =٣٢٩٠٣١٥٧٤٥٧١٧١٨٨٨٦٠١٧١٧٤٣٢ × ٧  

TPفنحن أمام سبع آيات   ، آليات   نظام لنهايات ا   ظهوروالعجيب  

١
PT    وكل آية انتهت 

  :﴿اهللا﴾ ما حتويه من حروف اسم و نكتب الكلمات السبع  .بكلمة

Ïϑ n=≈ yè ø9 $#  َΟŠÏm §�9 $# ِ  Ïe$!$#  ِÏè tG ó¡nΣ  ُΛÉ)tG ó¡ßϑ ø9 $# َΝÎγø‹ n=tã   Ïj9 !$�Ò9 $#  

٤         ٢         ٢         ٠        ٢          ٢              ٣  

  : أيضاً  من مضاعفات الرقم سبعة باالجتاهني ٤٢٢٠٢٢٣إن العدد 

٨٦١٢٧ × ٧ × ٧ = ٤٢٢٠٢٢٣  

٤٦٠٠٣٢ × ٧ = ٣٢٢٠٢٢٤ 

يف كلمات السورة هـو عـدد مـن          ﴾﴿اهللاوهذا يعين أن توزع حروف اسم       
وتوزع هذه احلروف يف ايات اآليات هـو        مضاعفات الرقم سبعة باالجتاهني ،      

   ! السبعة باالجتاهني ، فتأمل هذا التناسق عدد من مضاعفات
                                                

P

1
P املصاحف اليت مل يتم ترقيم البسملة فيها تصبح آيتني ، ويبقى عدد آيات  اآلية األخرية يف إن

  .سورة الفاحتة سبع آيات مهما تعددت القراءات 



 ٢٣٧

 ؟ وهـل    »السبع املثاين «هل حنن أمام مفهوم رقمي جديد ملعىن        : اآلن  ونتساءل  
ميكن لنا أن ندرك جزًءا من سر تسمية هذه السورة بالسبع املثاين ؟ ال يزال أمامنا              

       ا لـم ترآن حلكمة  تتعدد قراءات الق  ، كتشف  عدد كبري من األسرار القرآنية أيض
  . عظيمة ومعجزة رمبا تكشفها لنا األيام القادمة إن شاء اهللا تعاىل 

  »الرحمن« حروف اسم

 وجـلَّ  يقول عز  : ﴿È≅ è% (#θãã ÷Š $# ©! $# Íρr& (#θãã ÷Š $# z≈ uΗ÷q§�9 $# ( $ wƒr& $ ¨Β (#θãã ô‰s? ã&s# sù â!$ yϑ ó™ F{ $# 
4o_ ó¡çtø:$# ﴾ ]  عن حـروف       ، ]١٧/١١٠: اإلسراء اسـم   وقد حبثت﴿ z≈ uΗ÷q§�9 $#﴾ 

لنكتـب   .سبحانه وتعاىل فوجدا تتوزع بتناسق سباعي حمكم يف سورة الفاحتة           
≈Ç﴿حتت كل كلمة ما حتويه من أحرف  uΗ÷q§�9   : »  ا ل ر ح م ن« ، أي ﴾ #$

ß‰ôϑ ys ø9 $#    ¬! Ä_>u‘       šÏϑ n=≈ yè ø9 $#   Ç≈ uΗ÷q§�9 $#  ÉΟŠÏm §�9$#   Å7Î=≈ tΒ  ÏΘöθtƒ  ÉÏe$!$#   

٣      ١    ٢         ٥        ٦            ٥        ١     ٢          ٤  

  x‚$ −ƒÎ) ß‰ç7 ÷ètΡ   y‚$ −ƒÎ)     uρ   ÚÏè tG ó¡nΣ   $ tΡ Ï‰÷δ $#  xÞ≡u�Å_Ç9 $#     tΛÉ)tG ó¡ßϑ ø9 $#    

٤            ٣       ٣            ٢          ٢     ٠     ١        ٢  

xÞ≡u�ÅÀ tÏ%©!$#   |Môϑ yè ÷Ρ r& öΝÎγø‹ n=tã     Î�ö�xî   ÅUθàÒøó yϑ ø9$#  óΟÎγø‹ n=tæ  Ÿω   uρ  tÏj9 !$�Ò9 $#  

٥      ٢   ٠   ٢           ٣        ١      ٢       ٣          ٣       ١  



 ٢٣٨

≈Ç ﴿إن العدد الذي ميثل توزع أحرف كلمة         uΗ÷q§�9   يف هـذه الـسورة هـو       ﴾ #$
 هذا العدد من مضاعفات الرقم      ٥٢٠٢٣١٢٣٣١٤٣٣٢٢٠١٢٣١٢٥٦٥١٢٤

  :سبعة وملرتني 

٥٢٠٢٣١٢٣٣١٤٣٣٢٢٠١٢٣١٢٥٦٥١٢٤=   

 =١٠٦١٦٩٦٣٩٤١٧٠٠٤٤٩٢٣٠٨٦٨٦٧٦ × ٧ × ٧  

فـاملقطع  ! ولو جزأنا هذه السورة إىل مقطعني سوف يبقى النظام الرقمي قائماً            
  : به واالستعانةواإلقرار بعبادته تعاىل األول يتحدث عن الثناء على اهللا 

﴿ ß‰ôϑ ys ø9 $# ¬! Ä_>u‘ šÏϑ n=≈ yè ø9 $#  Ç≈ uΗ÷q§�9 $# ÉΟŠÏm §�9 $#  Å7Î=≈ tΒ ÏΘöθtƒ ÉÏe$!$#  x‚$ −ƒÎ) 
ß‰ç7 ÷è tΡ y‚$ −ƒÎ) uρ ÚÏè tG ó¡nΣ  ﴾. 

  :أما املقطع الثاين فهو يتضمن الدعاء هللا تعاىل وطلب اهلداية منه 

﴿ $ tΡ Ï‰÷δ $# xÞ≡u�Å_Ç9 $# tΛÉ)tG ó¡ßϑ ø9 $#  xÞ≡u�ÅÀ tÏ%©!$# |Môϑ yè ÷Ρ r& öΝÎγø‹ n=tã  Î�ö�xî ÅUθàÒøó yϑ ø9 $# 
óΟÎγø‹ n=tæ Ÿωuρ tÏj9 !$ �Ò9 $#  ﴾.  

  تناسق في المقطع األول

 وحتت كل كلمـة مـا       » عدا البسملة  « من سورة الفاحتة     املقطع األول لنكتب  
≈Ç ﴿ اسم حتويه من حروف uΗ÷q§�9   : تعاىل ﴾ #$



 ٢٣٩

ß‰ôϑ ys ø9 $#    ¬! Ä_>u‘       šÏϑ n=≈ yè ø9 $#   Ç≈ uΗ÷q§�9 $#  ÉΟŠÏm §�9$#   Å7Î=≈ tΒ  ÏΘöθtƒ  ÉÏe$!$#   

٣      ١    ٢         ٥        ٦            ٥        ١     ٢          ٤  

  x‚$ −ƒÎ) ß‰ç7 ÷ètΡ   y‚$ −ƒÎ)     uρ   ÚÏè tG ó¡nΣ     

٢          ٢     ٠     ١        ٢           

≈Ç ﴿العدد الذي ميثل توزع حروف اسم  uΗ÷q§�9   : مرتني  من مضاعفات السبعة﴾ #$

٤٤٩٢٣٠٨٦٨٦٧٦×  ٧ × ٧ = ٢٢٠١٢٣١٢٥٦٥١٢٤  

  تناسق في المقطع الثاني

 من سورة الفاحتة وحتت كل كلمة ما حتويه من حروف           املقطع الثاين اآلن  لنكتب  
≈Ç ﴿اسم  uΗ÷q§�9   : تعاىل ﴾ #$

  $tΡ Ï‰÷δ $#  xÞ≡u�Å_Ç9 $#     tΛÉ)tG ó¡ßϑ ø9 $#    

٤            ٣       ٣  

xÞ≡u�ÅÀ tÏ%©!$#   |Môϑ yè ÷Ρ r& öΝÎγø‹ n=tã     Î�ö�xî   ÅUθàÒøó yϑ ø9$#  óΟÎγø‹ n=tæ  Ÿω   uρ  tÏj9 !$�Ò9 $#  

٥      ٢   ٠   ٢           ٣        ١      ٢       ٣          ٣       ١  



 ٢٤٠

≈Ç ﴿العدد الذي ميثل توزع حروف اسم  uΗ÷q§�9    :تنيالسبعة مر من مضاعفات ﴾ #$

١٠٦١٦٩٦٣٩٤١٧×  ٧ × ٧ = ٥٢٠٢٣١٢٣٣١٤٣٣  

يف كل مقطع من مقطعي السورة يتكرر النظام ذاته ويأيت          ! وسبحان اهللا العظيم    
فهل ميكن ألحد أن  واسم السورة هو السبع املثاين ،     ٧ × ٧العدد من مضاعفات    

   بعد هذه النتائج الثابتة أن القرآن غري معجز من الناحية الرقمية ؟يدعي

  »الرحمن«تكرار حروف اسم 

≈Ç  ﴿يف هذه السورة عدا البسملة تكررت أحرف اسم uΗ÷q§�9   :  كما يلي ﴾  #$

≈Ç﴿ حروف اسم  uΗ÷q§�9 $# ﴾  

  ا        ل          ر         ح           م         ن

١٠      ١٢         ٣        ٦         ١٨     ١٩  

≈Ç ﴿ الذي ميثل تكرار حروف اسم       العددإن   uΗ÷q§�9  من  ١٠١٢٣٦١٨١٩ هو ﴾ #$
  :مضاعفات الرقم سبعة 

١٤٤٦٢٣١١٧  ×٧= ١٠١٢٣٦١٨١٩ 

إن كل   فتأمل أيها القارئ الكرمي هل ميكن أن تكون هذه التناسقات باملصادفة ؟           
من لديه شيء من العقل والتفكري املُنصف ال بد له أن يتساءل عن مصدر هـذه                



 ٢٤١

 يف سورة السبع املثاين ، ويف كتاب أُنزل قبـل           املكررات الغزيرة مع الرقم سبعة    
قرون طويلة ، عندما مل يكن أحد على وجه األرض يستطيع القيام ذه العمليات              

إن اجلواب املنطقي الوحيد هو أن القرآن كتاب منزل من رب           . الرياضية املعقدة   
  . السموات السبع سبحانه وتعاىل 

هل يقتـصر التناسـق     :  يقرأ هذا املبحث وهو      هنالك تساؤل قد خيطر ببال من     
الرقمي السباعي على سورة الفاحتة ؟ ونقول إن هذه التناسقات تشمل مجيع سور             

وسوف نلجأ من خالل املبحث اآليت إىل سورة قصرية هي سورة           . القرآن الكرمي   
  .اإلخالص ونرى دقة تناسقاا العجيبة 

  

  

  

  

  

  

  

  



 ٢٤٢

  ملخص

اً كبرياً من األعداد ومجيعها كانت من مضاعفات الرقم       يف سورة الفاحتة رأينا عدد    
 ٢١فعدد اآليات سبع ، وعدد احلروف األلفبائية يف هذه الـسورة هـو           . سبعة  

 فيها  ﴾﴿اهللاحرفاً ، وهذا العدد من مضاعفات الرقم سبعة ، وعدد حروف اسم             
  . حرفاً ، أي سبعة يف سبعة ٤٩هو 

هرة ، فأرقام اآليات وعدد حروف كـل        رأينا يف هذه السورة منظومة سباعية مب      
آية وعدد كلماا وعدد حروفها األلفبائية ، وغري ذلك من األرقام مجيعها رتبها             

  .اهللا وأحكمها بنظام سباعي معجز 

          ها اهللا تعاىل بالسبع    اإن وجود نظام يقوم على الرقم سبعة ومضاعفاته يف سورة مس
وهو ،   تعاىل هو من أنزل هذه السورة        املثاين هو دليل مادي ورياضي على أن اهللا       

  !من حفظها ، ولو تغري حرف واحد الار هذا النظام احملكم ، فسبحان اهللا 

  

  

  

  

  

  



 ٢٤٣



  رحلة مع سورة اإلخالص

  السورة التي تعدل ثلث القرآن
  

 بعدما رأينا شيئاً من أسرار سورة الفاحتة وهي أعظم سورة يف القرآن ، نأيت إىل سـورة                 
عظيمة تعدل ثلث القرآن ، إا سورة اإلخالص وفيها صفة الرمحن تعاىل ، وهي سورة               

لنتأمل هذه السورة ونعيش رحلة يف رحاب معجزاا ، عسى اهللا أن حيبنا كما      . التوحيد  
أحب ذلك الصحايب الذي أحب سورة اإلخالص فكانت هذه السورة الكرمية سـبباً يف     

   .دخوله اجلنة

ا تتجلى يف سورة تعدل ثلث ن مع رحلة يف رحاب أمساء اهللا احلسىن عندمسوف نعيش اآل
 يف سورة نلمس يف كل كلمة من كلماا وحدانية اهللا تعاىل وصفاته وأنه إلـه                القرآن ، 

  .واحد 

سوف نعيش مع بعض عجائب هذه السورة ونرى التناسق السباعي احملكم يف كل حرف   
، إا من أقصر الـسور يف القـرآن         . لق عز وجلَّ    من حروفها مبا يثبت أا كالم اخلا      

  . ولكنها عظيمة مبعانيها ودالالا وإعجازها 

  

  



 ٢٤٤

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 ٢٤٥

  ثلث القرآن

: جالساً مع أصحابه ذات يـوٍم فـسأهلم         رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم       كان  
 أن يقرأ ثلث القرآن يف ليلة ؟ فتعجبوا من ذلك السؤال الصعب ،             أيعجز أحدكم 

  فكيف ميكن قراءة ثلث القرآن يف ليلة واحدة ؟ 

ولكن الرسول الكرمي صلى اهللا عليه وسلم الذي وصفه اهللا بأنه رؤوف رحـيم              
ـ و هلَقُ (: باملؤمنني ، أخربهم بسورة تساوي ثلث القرآن فقال هلم         ـ  أَه اللَّ حد 

تالقُثَلُ ثُلُِدع رواه البخاري[ ) آِنر[.   

وهل ميكن للغـة األرقـام أن       ؟   السورة العظيمة    هذهسرار  ما هي أ  : والسؤال   
تكشف لنا معجزة جديدة تثبت عظَمة هذه السورة ؟ لنبدأ هذه الرحلة املمتعة يف              

عـسى  ،  سلسلة من التوافقات العجيبة مع الرقم سبعة     ، ونتأمل  سورة اإلخالص 
أن نزداد إمياناً خبالق السلَّ موات السوج زبع ع.  

  عدد كلمات كل آيةلتناسق 

  :  حتوي عدداً حمدداً من الكلمات كما يلي آيات سورة اإلخالصإن كل آية من 

≅﴿ اآلية األوىل عدد كلمات - è% uθèδ ª! $# î‰ym r& ﴾ كلمات ٤ هو .  

!﴿ اآلية الثانية  عدد كلمات- $# ß‰yϑ ¢Á9   .كلمتان  ٢ هو ﴾ #$

#öΝs9 ô$Î ﴿الثالثة   اآلية عدد كلمات- tƒ öΝs9 uρ ô‰s9θãƒ﴾ كلمات  ٥ هو.  



 ٢٤٦

öΝs9 ﴿ اآلية الرابعة  عدد كلمات- uρ ä3tƒ … ã&©! #·θàÿà2 7‰ym r&﴾ كلمات  ٦ هو.  

  :لنكتب هذه األرقام على التسلسل 

ö≅ è% uθèδ ª! $# î‰ym r&    ª! $# ß‰yϑ ¢Á9 $#   öΝs9 ô$Î# tƒ öΝs9 uρ ô‰s9θãƒ   öΝs9 uρ ä3tƒ … ã&©! #·θàÿà2 7‰ym r&  

        ٦                        ٥                ٢                ٤ 

  :باالجتاهني سبعة رقم  من مضاعفات ال٦٥٢٤بصف هذه األرقام جند عدداً هو و

٩٣٢ × ٧ = ٦٥٢٤  

٦٠٨ × ٧ = ٤٢٥٦  

  : هو عدد من مضاعفات الرقم سبعة ٦٠٨ و ٩٣٢وجمموع الناجتني 

٢٢٠ × ٧ = ١٥٤٠ = ٦٠٨ + ٩٣٢  

  » اهللا«اسم تناسق لحروف 

كما رتب البارئ عز وجلَّ كل شيء يف هذا القرآن بإحكام ، جند ترتيباً مذهالً               
سـورة  فإن عدد آيـات     وكما نعلم   .  يف سورة اإلخالص     ﴿اهللا﴾امسه  حلروف  

 أي  ،﴿اهللا﴾   اسـم كل آية حتوي عدداً حمدداً من أحـرف         واإلخالص أربع ،    
  . »األلف والالم واهلاء«أحرف 

 يف  »األلف والالم واهلـاء   «خالص ونكتب عدد حروف     لنكتب آيات سورة اإل   



 ٢٤٧

  :لنجد األرقام اآلتية كل آية من آياا 

≅﴿يف عدد أحرف األلف والالم واهلاء  è% uθèδ ª! $# î‰ym r& ﴾ أحرف  ٧ هو. 

!﴿  يفعدد أحرف األلف والالم واهلاء  $# ß‰yϑ ¢Á9  .أحرف  ٦  هو﴾ #$

#öΝs9 ô$Î ﴿يف عدد أحرف األلف والالم واهلاء  tƒ öΝs9 uρ ô‰s9θãƒ﴾أحرف  ٤  هو. 

öΝs9﴿يف عدد أحرف األلف والالم واهلاء  uρ ä3tƒ … ã&©! #·θàÿà2 7‰ym r&﴾أحرف  ٥  هو.   

  :، ونتأمل التناسق السباعي هلا لنكتب هذه األرقام على التسلسل 

ö≅ è% uθèδ ª! $# î‰ym r&    ª! $# ß‰yϑ ¢Á9 $#   öΝs9 ô$Î# tƒ öΝs9 uρ ô‰s9θãƒ   öΝs9 uρ ä3tƒ … ã&©! #·θàÿà2 7‰ym r&  

٥                         ٤                ٦                ٧ 

 وهـذا العـدد مـن       ٥٤٦٧جند عدداً جديداً هو     فإننا  عند صف هذه األرقام     
    :الرقم سبعة  مضاعفات

٧٨١ × ٧ = ٥٤٦٧  

  »اهللا«الكلمات التي تحوي حروف اسم 

  تعـاىل ،   ﴾﴿اهللاحروفاً من اسم    ا حيوي    منها م   هذه السورة العظيمة   إن كلمات 
ولـو  . هذه األحرف اخلاصة بلفـظ اجلاللـة   أي حرف من   ومنها ما ال حيوي     

 ١٤جند عـددها    »األلف والالم واهلاء  «أحد حروف   أحصينا الكلمات اليت فيها     



 ٢٤٨

≅ö ﴿ :لنكتب هذه الكلمـات      . ٢ ×٧كلمة أي    è% ،  uθèδ   ،ª! $#   ،î‰ym r& ، ª! $#  ،
ß‰yϑ ¢Á9 $#  ،öΝs9  ،ô$Î# tƒ، öΝs9  ، ô‰s9θãƒ  ،öΝs9  ،… ã&©! ،  #·θàÿà2،  7‰ym r&  ﴾. تتوزع هذه و

حبيث حتقق تناسقاً سباعياً ، لنكتب آيات الـسورة         السورة  آيات  على  الكلمات  
سبحانه ﴾  ﴿اهللاوحتت كل آية عدد الكلمات اليت حتوي حروفاً من حروف اسم            

  :وتعاىل 

ö≅ è% uθèδ ª! $# î‰ym r&   ª! $# ß‰yϑ ¢Á9 $#   öΝs9 ô$Î# tƒ öΝs9 uρ ô‰s9θãƒ   öΝs9 uρ ä3tƒ … ã&©! #·θàÿà2 7‰ym r&  

      ٤                          ٤              ٢                 ٤ 

  : من مضاعفات الرقم سبعة ٤٤٢٤إن العدد 

٦٣٢ × ٧ = ٤٤٢٤  

لفظ اجلاللة  جند أن الكلمات اليت ال حتوي شيئاً من أحرف          لذلك فإننا   وكنتيجة  
  :مة على الرقم سبعة أيضاً جاءت منظَّ ، قد »األلف والالم واهلاء«أي 

ö≅ è% uθèδ ª! $# î‰ym r&   ª! $# ß‰yϑ ¢Á9 $#   öΝs9 ô$Î# tƒ öΝs9 uρ ô‰s9θãƒ   öΝs9 uρ ä3tƒ … ã&©! #·θàÿà2 7‰ym r&  

      ٢                       ١                ٠                ٠ 

  : من مضاعفات الرقم سبعة ٢١٠٠ا العدد لدينا هن

٣٠٠ × ٧ = ٢١٠٠  



 ٢٤٩

  حرف الدال   توزعتناسق في

يف سورة اإلخالص نالحظ أن مجيع اآليات انتهت حبرف الدال فهل من نظـام              
كـل   وما حتويه    آيات السورة لتوزع هذا احلرف ؟ بالطريقة السابقة ذاا نكتب         

   :»الدال«من حرف آية 

ö≅ è% uθèδ ª! $# î‰ym r&    ª! $# ß‰yϑ ¢Á9 $#  öΝs9 ô$Î# tƒ öΝs9 uρ ô‰s9θãƒ    öΝs9 uρ ä3tƒ … ã&©! #·θàÿà2 7‰ym r&  

       ١                       ٢                ١               ١ 

 من مضاعفات الرقم ١٢١١العدد الذي ميثل توزع حرف الدال يف آيات السورة هو         
   :سبعة

١٧٣ × ٧ = ١٢١١  

  وحدانية اهللاآية تشهد على 

#öΝs9 ô$Î﴿  : لنتأمل اآلية الثالثة من سورة اإلخالص        tƒ öΝs9 uρ ô‰s9θãƒ   ﴾ ،    بدأت هـذه 
ذين احلـرفني  هل لنتأمل التناسق السباعي  اآلية حبرف الالم وختمت حبرف الدال ،        

  : كلمات اآلية يف

  توزع أول حرف في اآلية

، والكلمة اليت ال حتوي  »الالم«نكتب اآلية وحتت كل كلمة ما حتويه من حرف       
  :هذا احلرف تأخذ الرقم صفر 



 ٢٥٠

öΝs9    ô$Î# tƒ    öΝs9     uρ      ô‰s9θãƒ  

١       ١      ٠      ١     ١ 

  : من مضاعفات الرقم سبعة ١١٠١١إن العدد الذي ميثل توزع حرف الالم هو 

١٥٧٣ × ٧ = ١١٠١١  

تمد على الرقم سبعة ،     أول حرف يف اآلية بنظام يع     وهو  إذن يتوزع حرف الالم     
   .١٥٧٣وناتج القسمة هو عدد صحيح 

  توزع آخر حرف في اآلية

كل كلمة ما فيهـا       ، لنكتب اآلية وحتت    »الدال« نطبق النظام ذاته على حرف      
  :من حرف الدال 

öΝs9    ô$Î# tƒ    öΝs9     uρ      ô‰s9θãƒ   

١       ٠      ٠       ١    ٠ 

  :الة من مضاعفات الرقم سبعة أيضاً  يف هذه احل١٠٠١٠والعدد 

١٤٣٠ × ٧ = ١٠٠١٠  

  سـبعة  خر حرف يف اآلية بنظام يعتمد على الرقم       وهو آ إذن يتوزع حرف الدال     
   .١٤٣٠  قيمتهوناتج القسمة هو عدد صحيح



 ٢٥١

  :املذهل أن جمموع الناجتني هو عدد من مضاعفات السبعة و

٤٢٩ × ٧ = ٣٠٠٣ =  ١٤٣٠ + ١٥٧٣  

  اآلية في »الـم«أحرف 

نكتب و نكتب اآليةل،  ﴾Ο!9#$﴿ قطعةألحرف املسباعي لتوزع ايف هذه اآلية نظام 
   :»األلف والالم وامليم«  حروفما حتويه منمن كلماا حتت كل كلمة 

öΝs9    ô$Î# tƒ    öΝs9     uρ      ô‰s9θãƒ   

١       ٢      ٠     ١      ٢ 

 مـن  ١٢٠١٢لمات اآليـة هـو      ك يف    ﴾ Ο!9#$﴿  أحرف العدد الذي ميثل توزع   
  :مضاعفات الرقم سبعة 

١٧١٦ × ٧ = ١٢٠١٢  

 جنـد    ، عشر  األربعة املقطعةعندما نخرج من كل كلمة ما حتويه من األحرف          و
 هـي   مقطعـة حروف   عدداً من مضاعفات الرقم سبعة ، هذه اآلية حتوي ثالثة         

   :»الالم وامليم والياء«

öΝs9    ô$Î# tƒ    öΝs9     uρ      ô‰s9θãƒ   

٢        ٢       ٠      ٢     ٢ 



 ٢٥٢

  : هو عدد متناظر من مضاعفات الرقم سبعة ٢٢٠٢٢والعدد 

٣١٤٦ × ٧ = ٢٢٠٢٢  

  »األحد«حروف اسم 

. يف هذه اآلية العظيمة تتجلى معظم أمساء اهللا احلسىن بنظام يقوم على الرقم سبعة           
 لنكتب كلمـات    . الذي ال شريك له      ﴿األحد﴾ومن أمساء اهللا احلسىن وصفاته      

، أي حنصي من كل      ﴿األحد﴾ كل كلمة ما حتويه من أحرف كلمة         اآلية وحتت 
  : » ا ل ح د «كلمة أحرف 

öΝs9    ô$Î# tƒ    öΝs9     uρ      ô‰s9θãƒ   

٢      ١    ٠     ٢      ١ 

النظـام    للتأكيد على أن هـذا      من مضاعفات الرقم سبعة مرتني     ٢١٠٢١العدد  
   : األحد سبحانه وتعاىلمنزل من الواحد

٤٢٩ × ٧ × ٧ = ٢١٠٢١  

لنخـرج   .  جند النظام يبقى مستمراً    ﴿أحد﴾حىت عندما نعبر بلغة األرقام عن كلمة        
  : » أ ح  د«   احلروف أي﴾﴿أحدمن كل كلمة ما حتويه من حروف اسم 

öΝs9    ô$Î# tƒ    öΝs9     uρ      ô‰s9θãƒ   

١      ٠     ٠     ١      ٠  



 ٢٥٣

 :لعدد الذي ميثل توزع هذه احلروف من مضاعفات السبعة إن ا

١٤٣٠ × ٧ = ١٠٠١٠  

 يف هذه اآلية باألرقام وجدنا عدداً       ﴿األحد﴾كلمة  حروف  إذن عندما عبرنا عن     
 ، ٤٢٩من مضاعفات الرقم سبعة مرتني وناتج القسمة كان عدداً صحيحاً هـو        

 ،  ١٤٣٠ القـسمة    وكان ناتج ﴿أحد﴾  كلمة  حروف  والكالم ذاته انطبق على     
 يعطي عدداً جديـداً  ١٤٣٠ و ٤٢٩ ناجتي القسمة هذين مصفوفوالعجيب أن  

   : أيضاًمن مضاعفات الرقم سبعة ١٤٣٠٤٢٩من سبع مراتب وهو 

٢٠٤٣٤٧ × ٧ = ١٤٣٠٤٢٩  

ة على أن اهللا تعاىل قد      يات العجيبة مع الرقم سبعة تدل داللة قطع       قإن هذه التناس  
   . يستحيل اإلتيان مبثلهنظامتبها بأحكم أحرف كتابه ونظمها ور

  »المبدئ«حروف اسم 

إن معظم أمساء اهللا احلسىن تتجلى يف هذه اآلية الكرمية ، فاهللا تعاىل هو الـرمحن                
وهو الرحيم وهو الواحد األحد وهو املبدئ املعيد الذي يبدأ اخللـق مث يعيـده ،          

ن أحرف كلمة   له ولد ؟ لنكتب اآلية وحتت كل كلمة ما حتويه م           فكيف يكون 
  : »ا ل م ب د ي  « أي حنصي ما حتويه كل كلمة من احلروف، ﴿املبدئ﴾ 

öΝs9      ô$Î# tƒ      öΝs9      uρ      ô‰s9θãƒ  

٣      ٢     ٠       ٣      ٢ 



 ٢٥٤

  : من مضاعفات الرقم سبعة ٣٢٠٣٢إن العدد 

٤٥٧٦ × ٧ = ٣٢٠٣٢  

الـصمد ، امللـك ،   :  ، مثالً الكالم نفسه ينطبق على كثري من أمساء اهللا احلسىن     
 ﴿القدير﴾ اسم ونأخذ كمثال على ذلك      ...،  العزيز ، احلكيم ، احملصي ، العليم        

  .لنجد أن العدد الذي ميثل هذه الكلمة يف اآلية من مضاعفات الرقم سبعة 

  » القدير «سم احروف 

 أي  ﴾﴿القديرلنكتب اآلية من جديد وحتت كل كلمة ما حتويه من حروف اسم             
   :»ا ل ق د ي ر  «حلروف ا

öΝs9    ô$Î# tƒ      öΝs9       uρ       ô‰s9θãƒ  

٣       ١     ٠      ٣     ١ 

   : أيضاً سبعةمن مضاعفات الرقم ٣١٠٣١إن العدد 

٤٤٣٣ × ٧ = ٣١٠٣١  

  هذه اآليةعجائب 

ويبقى الرقم سبعة هو أساس     ،   اآليةيف هذه   كثرية  سوف نكتشف عجائب رقمية     
 فلو أخذنا مجيع األعداد املتعلقة حبروفها واليت هـي  .ئب اليت ال تنتهي   هذه العجا 

من مضاعفات الرقم سبعة ، وعكسنا اجتاه قراءة هذه األعداد فإا تبقـى مـن               



 ٢٥٥

  :وهذه األرقام هي ! مضاعفات الرقم سبعة 

 توزع هذه احلروف على كلمات اآلية يعطي عدداً من          :﴿اهللا﴾    اسم  حروف -
  :سبعة باالجتاهني ألنه عدد متناظر مضاعفات الرقم 

١٥٧٣ × ٧ = ١١٠١١  

≈﴿  اسم  حروف - yϑ ôm §�9  توزع هذه احلروف على كلمات اآلية يعطـي         :ِ﴾  #$
  :عدداً من مضاعفات الرقم سبعة باالجتاهني 

١٧١٦ × ٧ = ١٢٠١٢  

٣٠٠٣ × ٧ = ٢١٠٢١  

ΟŠÏm﴿  اسم  حروف - §�9 داً  توزع هذه احلروف على كلمات اآلية يعطي عد        :ِ﴾  #$
  :من مضاعفات الرقم سبعة باالجتاهني 

٣١٤٦ × ٧ = ٢٢٠٢٢  

 توزع هذه احلروف على كلمات اآلية يعطي عدداً         :﴿القَِدير﴾    اسم  حروف -
  :من مضاعفات الرقم سبعة باالجتاهني 

٤٤٣٣ × ٧ = ٣١٠٣١  

١٨٥٩ × ٧ = ١٣٠١٣  



 ٢٥٦

ym‰﴿  اسم  حروف - r&  ﴾ٌ:         ًتوزع هذه احلروف على كلمات اآلية يعطي عـددا 
  :من مضاعفات الرقم سبعة باالجتاهني 

٢٨٦٠ × ٧ = ٢٠٠٢٠  

توزع هذه احلروف على كلمات اآلية يعطي عدداً         :﴿املُبِدئ﴾    اسم  حروف -
  :من مضاعفات الرقم سبعة باالجتاهني 

٤٥٧٦ × ٧ = ٣٢٠٣٢  

٣٢٨٩ × ٧ = ٢٣٠٢٣  

   لآليةتناسق األرقام المميزة

#öΝs9 ô$Î﴿  رقم آية    tƒ öΝs9 uρ ô‰s9θãƒ   ﴾    وعدد كلمات هذه اآلية هو       ٣يف السورة هو ، 
 حرفاً ، والعجيب أن هذه األرقـام تـرتبط     ١٢حروفها هو    كلمات ، وعدد     ٥

  :لنكتب هذه األرقام على التسلسل . بعالقة سباعية 

 ﴿öΝs9 ô$Î# tƒ öΝs9 uρ ô‰s9θãƒ ﴾  

  أحرفهاعدد             عدد كلماا      رقم اآلية           

١٢                         ٥                        ٣ 

  :من مضاعفات السبعة  ١٢٥٣عند صف هذه األرقام جند عدداً 



 ٢٥٧

١٧٩ × ٧ = ١٢٥٣  

يتناسب مع الرقم سـبعة ، فـرقم   عز وجلّ وحتتل هذه اآلية موقعاً يف كتاب اهللا     
آلية اهذه رقم ، و ١١٢هو وهي سورة اإلخالص   السورة اليت تقع فيها هذه اآلية       

لنكتب هذه األرقام    . حرفاً   ١٢عدد حروفها   كلمات ، و   ٥عدد كلماا   ، و  ٣
  : على التسلسل 

 ﴿öΝs9 ô$Î# tƒ öΝs9 uρ ô‰s9θãƒ ﴾  

 حروفهاعدد رقم السورة     رقم اآلية      عدد كلماا        

١٢                  ٥               ٣              ١١٢ 

مـن  وهـو    ١٢٥٣١١٢دداً من سبع مراتـب هـو         هذه األرقام جند ع    بصف
   :لنتأمل هذا التناسق احملكممضاعفات الرقم سبعة ، 

١٧٩٠١٦ × ٧ = ١٢٥٣١١٢  

 منها هذه اآلية    تتألفإن هذه القاعدة تبقى ثابتة من أجل احلروف األلفبائية اليت           
  :لنتأمل هذه األرقام  ، » ل م ي د و« وهي مخسة أحرف 

 ﴿öΝs9 ô$Î# tƒ öΝs9 uρ ô‰s9θãƒ ﴾  

 رقم اآلية              عدد كلماا           أحرفها األلفبائية

٥                       ٥                        ٣ 



 ٢٥٨

  : من مضاعفات الرقم سبعة ٥٥٣العدد إن 

٧٩ × ٧ = ٥٥٣  

لنكتب رقـم  . الكالم ذاته ينطبق على األرقام اليت متثل موقع اآلية داخل القرآن   و
  وهو  وعدد كلمات هذه اآلية    ، ٣ وهو اآليةورقم  ،   ١١٢  وهو خالصسورة اإل 

  : ، ونتأمل التناسق السباعي هلا ٥  وهووعدد حروفها األلفبائية ، ٥

 ﴿öΝs9 ô$Î# tƒ öΝs9 uρ ô‰s9θãƒ ﴾  

 رقم السورة     رقم اآلية      عدد كلماا        حروفها األلفبائية

٥                       ٥               ٣                ١١٢  

  : من مضاعفات الرقم سبعة مرتني ٥٥٣١١٢وهنا جند العدد 

١١٢٨٨ × ٧ × ٧ = ٥٥٣١١٢  

مبا يثبت أن اهللا واحد أحد وأنه       ، و وهكذا تبقى األعداد منضبطة على الرقم سبعة        
 ﴿öΝs9 ô$Î# tƒ öΝs9 uρ ô‰s9θãƒ  ﴾.  يدفسبحان الذي أحكم كل حرف يف كتابه ا!  

  باط مذهل مع أم  القرآنارت

 وكمـا   .ترتبط سورة الفاحتة مع سورة اإلخالص برباط يقوم على الرقم سبعة            
نعلم فإن سورة الفاحتة هي أم القرآن ، ولذلك فإننا نرى هذه العالقات الرياضية              



 ٢٥٩

وبـني سـورة   ، املُحكمة بني سورة الفاحتة اليت هي أعظم سـورة يف القـرآن           
  .ث القرآن ، وكلتا السورتني تتحدثان عن اهللا تعاىل اإلخالص اليت تعدل ثُلُ

  :سورة الفاحتة 

﴿ÉΟó¡Î0 «! $# Ç≈ yϑ ôm §�9 $# ÉΟŠÏm §�9 $# ∩⊇∪ ß‰ôϑ ys ø9 $# ¬! Ä_>u‘ šÏϑ n=≈ yè ø9 $# ∩⊄∪ Ç≈ uΗ÷q§�9 $# 
ÉΟŠÏm §�9 $# ∩⊂∪ Å7Î=≈ tΒ ÏΘöθtƒ ÉÏe$!$# ∩⊆∪ x‚$ −ƒÎ) ß‰ç7 ÷è tΡ y‚$ −ƒÎ) uρ ÚÏè tG ó¡nΣ ∩∈∪ $ tΡ Ï‰÷δ $# 
xÞ≡u�Å_Ç9 $# tΛÉ)tG ó¡ßϑ ø9 $# ∩∉∪ xÞ≡u�ÅÀ tÏ%©!$# |Môϑ yè ÷Ρ r& öΝÎγø‹ n=tã Î�ö�xî ÅUθàÒøó yϑ ø9 $# óΟÎγø‹ n=tæ Ÿωuρ 
tÏj9 !$ �Ò9  آيـات ، وعـدد   ٧ ، وعدد آياـا  ١رقم سورة الفاحتة هو : ﴾   ∪∠∩ #$
 حرفاً ، وعدد األحرف األلفبائية فيهـا  ١٣٩ كلمة ، وعدد حروفها ٣١كلماا  

 . حرفاً  ٢١هو 

  :سورة اإلخالص 

﴿ö≅ è% uθèδ ª! $# î‰ym r& ∩⊇∪ ª! $# ß‰yϑ ¢Á9 $# ∩⊄∪ öΝs9 ô$Î# tƒ öΝs9 uρ ô‰s9θãƒ ∩⊂∪ öΝs9 uρ ä3tƒ … ã&©! 
#·θàÿà2 7‰ym r& ∩⊆∪ ﴾ :       ا     ١١٢ رقم سورة اإلخالص هوآيات ،   ٤ ، وعدد آيا

يـة   حرفاً ، وعدد األحرف األلفبائ٤٧ كلمة ، وعدد حروفها  ١٧وعدد كلماا   
  .حرفاً  ١٣فيها هو 

  ارتباط رقم السورة وعدد اآليات

 ١١٢  فهو   رقم سورة اإلخالص  أما  ،  آيات   ٧ وعدد آياا    ١سورة الفاحتة    رقم
  :األرقام هذه نكتب آيات ، ل ٤وعدد آياا 



 ٢٦٠

 اإلخالصسورة                     الفاحتةسورة 

 آياارقمها                       رقمها         آياا

٤              ١١٢                ٧               ١ 

من مـضاعفات   وهو   ٤١١٢٧١ جند عدداً جديداً هو      عندما نصف هذه األعداد   
  :» وقد رأينا هذه النتيجة من قبل«الرقم سبعة 

٥٨٧٥٣ × ٧ = ٤١١٢٧١  

  ارتباط رقم السورة وعدد الحروف األلفبائية

رة الفاحتة وعدد حروفها األلفبائية ، وبني رقم        هنالك تناسق سباعي بني رقم سو     
عـدد  و ، ١  هـو رقم سورة الفاحتةف. سورة اإلخالص وعدد حروفها األلفبائية     

 وعـدد   ١١٢  هو رقم سورة اإلخالص  و حرفاً ،    ٢١  هو األحرف األلفبائية فيها  
  .  حرفاً ١٣  هواألحرف األلفبائية فيها

  :ونرى التناسق بينها نرتب هذه األرقام ل

 اإلخالصسورة                                               الفاحتةسورة 

   حروفها األلفبائية    رقمها                   رقمها      حروفها األلفبائية

١٣                ١١٢                       ٢١                 ١ 



 ٢٦١

  :ضاعفات الرقم سبعة  من م١٣١١٢٢١١جند عدداً هو بصف هذه األرقام 

١٨٧٣١٧٣ × ٧ = ١٣١١٢٢١١  

 منـها هـذه     تتألفاألحرف اليت   كما نعلم   ويقصد باألحرف األلفبائية يف السورة      
  .السورة عدا املكرر 

  الس ور واآليات والكلمات والحروفارتباط 

.  سـبعة    رقمترتبط سورة اإلخالص مع سورة الفاحتة برباط عجيب يقوم على ال          
 عـدد  ، عـدد كلماـا   ، عدد آياا  ،رقم السورة   : ام متيزها   فلكل سورة أرق  

   :نتأمل هذا التناسقل حروفها ،

 اإلخالصسورة                                      الفاحتةسورة 

 حروفها   كلماا   آياا    رقمها               حروفها   كلماا   آياا    رقمها

٤٧      ١٧        ٤        ١١٢                ١٣٩        ٣١      ٧            ١ 

  :هذه األرقام من مضاعفات الرقم سبعة مصفوف إن العدد الذي ميثل 

٦٧٣٩١٥٨٨٧٧٠٤٥٣ × ٧ = ٤٧١٧٤١١٢١٣٩٣١٧١  

  الس ور واآليات والكلمات والحروف األلفبائيةارتباط 

 كلماا وعدد األحرف    لدينا رباط آخر يقوم على رقم السورة وعدد آياا وعدد         
  :لنرتب هذه األرقام .  منها تتألفاأللفبائية اليت 



 ٢٦٢

 اإلخالصسورة                                        الفاحتةسورة 

  األلفبائيةحروفها   كلماا   آياا    رقمها               األلفبائيةحروفها  كلماا   آياا   رقمها

١٣         ١٧    ٤   ١١٢                    ٢١        ٣١    ٧       ١ 

من مؤلف  عدد  وهو   ١٣١٧٤١١٢٢١٣١٧١إن العدد الذي ميثل هذه القيم هو        
   :هو من مضاعفات الرقم سبعة ، و٢×٧  أي مرتبة١٤

١٨٨٢٠١٦٠٣٠٤٥٣ × ٧ = ١٣١٧٤١١٢٢١٣١٧١  

 تـب  لنك،واألعجب من ذلك أن النظام ذاته ينطبق على كل سـورة مبفردهـا    
  :األرقام املميزة لسورة الفاحتة ونتأمل التناسق السباعي هلا 

  سورة الفاحتة

  األلفبائيةحروفها     كلماا         آياا        رقمها

٢١             ٣١         ٧            ١ 

  : من مضاعفات الرقم سبعة ٢١ ٣١ ٧ ١العدد 

٣٠٤٥٣ × ٧ = ٢١٣١٧١  

ونتأمل كما فعلنا مع سورة الفاحتة ،    يزة لسورة اإلخالص    لنكتب اآلن األرقام املم   
  :التناسق السباعي هلا 



 ٢٦٣

  سورة اإلخالص

  األلفبائيةحروفها       كلماا       آياا          رقمها

١٣            ١٧           ٤         ١١٢  

  :الرقم سبعة   أيضاً من مضاعفات١٣١٧٤١١٢إن العدد 

١٨٨٢٠١٦ × ٧ = ١٣١٧٤١١٢  

  تناسق اآليات والكلمات والحروف األلفبائية

  :هنالك تناسق لعدد اآليات وعدد الكلمات وعدد احلروف األلفبائية كما يلي 

  سورة اإلخالص

  األلفبائيةحروفها     كلماا       آياا

١٣            ١٧           ٤  

 أللفبائيـة هـو   الذي ميثل عدد اآليات وعدد الكلمات وعدد احلروف ا     إن العدد 
  : من مضاعفات الرقم سبعة باالجتاهني ١٣١٧٤

١٨٨٢ × ٧ = ١٣١٧٤  

٦٧٣٣ × ٧ = ٤٧١٣١  



 ٢٦٤

   الكلمات والحروفتناسق

. لكل آية من آيات السورة عدد حمدد من الكلمات وعدد حمدد من األحـرف               
  . سبعة رقموقد رتب اهللا تعاىل لكل آية كلماا وحروفها بنظام يقوم على ال

   : وعدد حروفهاكلمات كل آية من آيات سورة اإلخالصلنكتب عدد 

  ٤                  اآلية ٣             اآلية ٢                  اآلية ١اآلية 

 كلماا   حروفها            كلماا    حروفها        كلماا    حروفها       كلماا   حروفها

١٥      ٦                 ١٢      ٥                ٩       ٢              ١١     ٤ 

  :العدد الذي ميثل كلمات وأحرف كل اآليات من مضاعفات الرقم سبعة 

٢٢٣٠٣٧٠٣٠٢ × ٧ = ١٥٦١٢٥٩٢١١٤  

  مجموع الحروف والكلمات

 ، اآلية الثانيـة جممـوع       ١٥ =١١+٤ وحروفها   اآلية األوىل جمموع كلماا   إن  
يـة الثالثـة جممـوع كلماـا وحروفهـا           ، اآل  ١١=٩+٢كلماا وحروفها   

 ، نرتـب    ٢١ = ١٥+٦ ، واآلية الرابعة جمموع كلماا وحروفها        ١٧=١٢+٥
   :ونتأمل التناسق السباعي هلا هذه األرقام 

  ٤                  اآلية ٣             اآلية ٢                  اآلية ١اآلية 

٢١                     ١٧                 ١١               ١٥ 



 ٢٦٥

 من مضاعفات الـرقم     ٢١١٧١١١٥إن العدد الناتج من صف هذه األرقام هو         
   :سبعة

٣٠٢٤٤٤٥ × ٧ = ٢١١٧١١١٥  

 يف هذه السورة    »األلف والالم واهلاء  «أي   ﴿اهللا﴾ اسمواآلن نذهب إىل حروف     
ليشمل هذه  هل يبقى النظام قائماً     : ونتساءل  اليت تعبر عن وحدانية اهللا تعاىل ،        و

  احلروف ؟

  كلمات وأحرف لفظ الجاللة

األلـف والـالم    «أحرف  لنكتب عدد كلمات كل آية وما حتويه هذه اآلية من           
   :»واهلاء

  ٤                 اآلية ٣             اآلية ٢                 اآلية ١اآلية 

  ا ل هـ كلماا              ا ل هـ كلماا             كلماا    ا ل هـ        كلماا   ا ل هـ 

٥       ٦                 ٤       ٥                  ٦       ٢               ٧       ٤ 

 آيات الـسورة هـو   يف   إن العدد الذي ميثل توزع كلمات وأحرف لفظ اجلاللة        
  : من مضاعفات الرقم سبعة ٥٦٤٥٦٢٧٤

٨٠٦٥١٨٢ × ٧ = ٥٦ ٤٥ ٦٢ ٧٤  

  :احملكمة هذه املعادالت اإلهلية من جديد عي وتأمل م



 ٢٦٦

   . من مضاعفات السبعة٦٥٢٤ ميثله العددعدد كلمات كل آية  -

  . من مضاعفات السبعة ٥٤٦٧ يف كل آية هو ﴿اهللا﴾  اسمعدد حروف -

 هـذا   ٥٦  ٤٥  ٦٢  ٧٤  هو  يف كل آية   ﴿اهللا﴾  اسم حروف و عدد كلمات  -
  .أيضاً العدد من مضاعفات السبعة 

 ، وعدد حـروف  سبعةدد كلمات كل آية جاء بنظام من مضاعفات الرقم        عإن  
 أيـضاً ،  سـبعة يف كل آية جاء بنظام من مضاعفات الـرقم   تعاىل   ﴿اهللا﴾اسم  

كذلك ،   سبعةوعندما دجمنا هذه األرقام بقي العدد النهائي من مضاعفات الرقم           
   ؟ميكن لبشر أن يأيت مبثل هذا النظام احملكم هل :والسؤال 

جتدر اإلشارة إىل أن هذا النظام لكلمات وحروف لفظ اجلاللة يف آيات السورة و
!» ÉΟó¡Î0﴿فعدد كلمات ! يبقى قائماً مع البسملة  $# Ç≈ yϑ ôm §�9$# ÉΟŠÏm §�9  ٤ هو  ﴾#$

أحرف ،  ٨  فيها هو»األلف والالم واهلاء«وعدد حروف لفظ اجلاللة كلمات ، 
   : السبعة من مضاعفات٨٤ مصفوف هذين الرقمني هوو

١٢ × ٧ = ٨٤  

  . وعند إضافته للعدد اإلمجايل للسـورة يبقى العدد اجلديد من مضاعفات السبعة 

   وحروفهاارقم كل آية وكلماته

رأينا كيف ارتبطت كلمات كل آية بالرقم سبعة ، كما رأينا كيـف ارتبطـت             
دخل رقـم اآليـة     اآلن سوف ن  . كلمات وحروف كل آية بالرقم سبعة أيضاً        



 ٢٦٧

 وهذا دليل على أن القرآن كتاب محكَم كيفمـا          ،جد أن النظام يبقى ثابتاً      وسن
  :عدد حروفها و ، عدد كلمااو  ،نكتب رقم اآلية واآلن .نظرنا إليه 

﴿≅ è% uθèδ ª! $# î‰ym r& ∩⊇∪﴾  

  كلماا       عدد حروفها رقم اآلية       عدد

١١                 ٤               ١  

﴿! $# ß‰yϑ ¢Á9 $# ∩⊄∪﴾  

  كلماا       عدد حروفها رقم اآلية       عدد

٩                 ٢              ٢  

﴿ öΝs9 ô$Î# tƒ öΝs9 uρ ô‰s9θãƒ ∩⊂∪﴾  

  كلماا       عدد حروفها رقم اآلية       عدد

١٢                   ٥              ٣  

﴿ öΝs9 uρ ä3tƒ … ã&©! #·θàÿà2 7‰ym r& ∩⊆∪ ﴾  

         عدد حروفهااعدد كلما      رقم اآلية 

١٥                  ٦              ٤  



 ٢٦٨

إن العدد الناتج من صف هذه األرقام ذا الترتيب من مضاعفات الرقم سـبعة ،             
  :لنتأكد من ذلك رقمياً 

٢٢٣٤٤٦٤٨٤٦٠١٦٣ × ٧ = ١٥٦٤ ١٢٥٣ ٩٢٢ ١١٤١  

الرقم   مع متناسبةد تبقى   العالقات الرقمية فإن األعدا   هذه  وهكذا مهما استمرت    
  :الثالث  ولكي نستوعب مدى تعقيد هذا النظام نلخص املعادالت، سبعة 

 هذا العدد من مـضاعفات  ٦ ٥ ٢ ٤  هوكلمات كل آيةالعدد الذي ميثل    ـ ١
  .سبعة رقم ال

 ١٥ ٦ ١٢ ٥ ٩ ٢ ١١ ٤  هو كلمات وحروف كل آية   العدد الذي ميثل     ـ ٢
  .يضاً  العدد من مضاعفات السبعة أهذا

  .من مضاعفات السبعة  رقم وكلمات وحروف كل آيةالعدد الذي ميثل  ـ ٣

إذن عندما عبرنا عن السورة بعدد كلمات كل آية جاء العدد مـن مـضاعفات         
 ، وعندما قمنا بضم حروف كل آية لكلماـا جـاء العـدد مـن                سبعةالرقم  

حروفها بقي العـدد     وعندما أضفنا رقم اآلية لكلماا و      ، سبعةمضاعفات الرقم   
  ! فانظر إىل دقة وعظَمة هذا النظام املُحكَم ، سبعةالناتج من مضاعفات الرقم 

  أسماء اهللا الحسنى

مبا أن اهللا تعاىل هو من أنزل هذه السورة ، وحتدث فيهـا عـن               : والسؤال اآلن   
  وحدانيته ، فهل أودع فيها نظاماً يتعلّق حبروف أمسائه احلسىن ؟



 ٢٦٩

واخلالق فهو امللك القدوس ،   اهللا تعاىلصفاتالعظيمة تتحدث عن  هذه السورة إن
 أن حروف هذه األمساء وغريها مـن أمسـاء اهللا           ولذلك سوف نرى  ... البارئ  

  .احلسىن تتجلى يف هذه السورة العظيمة بنظام سباعي حمكم 

  »الملك«حروف اسم تناسق 

ي حمكـم ،    بنظام سـباع  هذه السورة   كلمات   يف   ﴿امللك﴾ اسمتوزع حروف   ت
≅ö﴿لمة  فك è%﴾   وبالتايل تأخذ الـرقم  ،  الالم فقط ﴿امللك﴾ حروف اسم فيها من
 لذلك تأخذ   ﴿امللك﴾ اسم ليس فيها أي حرف من حروف        ﴾uθèδ﴿كلمة  ، و  ١

األلـف  « حروف   ﴾﴿امللكمن حروف   تحوي  ف ﴿اهللا﴾صفر ، أما كلمة     الرقم  
  .، وهكذا  ٣ لذلك تأخذ الرقم ،» والالم والالم

لمات سورة اإلخالص وخنرج من كل كلمة ما حتويه من أحرف كلمة            لنكتب ك 
   :»األلف والالم وامليم والكاف«أي ﴿امللك﴾ 

ö≅ è%  uθèδ      ª! $#    î‰ym r&       ª! $#   ß‰yϑ ¢Á9 $#  

٣        ٣         ١      ٣       ٠      ١  

öΝs9    ô$Î# tƒ  öΝs9     uρ     ô‰s9θãƒ    öΝs9      uρ   ä3tƒ    … ã&©!  #·θàÿà2   7‰ym r&  

١       ٢      ١     ١     ٢     ٠     ١       ٢   ٠   ١    ٢ 

السورة هـو   هذه   كلمات   يف ﴿امللك﴾إن العدد الذي ميثل توزع أحرف كلمة        



 ٢٧٠

  : هذا العدد من مضاعفات الرقم سبعة ١٢١١٢٠١٢٠١٢٣٣١٣٠١

١٧٣٠٢٨٧٤٣٠٣٣٣٠٤٣ × ٧ = ١٢١١٢٠١٢٠١٢٣٣١٣٠١  

اهللا فقد أودع    لذلك   ،ن هذه النتيجة مذهلة فقد يأيت من يقول إا مصادفة           ومع أ 
  .نظاماً آخر ليؤكد هذه النتيجة  يف هذه السورة تعاىل

تناسقاً سـباعياً    جند   ﴿امللك﴾ فعندما نخرج ما حتويه كل آية من أحرف كلمة        
  :هلذه األرقام 

ö≅ è% uθèδ ª! $# î‰ym r&   ª! $# ß‰yϑ ¢Á9 $#   öΝs9 ô$Î# tƒ öΝs9 uρ ô‰s9θãƒ   öΝs9 uρ ä3tƒ … ã&©! #·θàÿà2 7‰ym r&  

      ٧                       ٦                  ٦                ٥ 

  :سبعة رقم  من مضاعفات ال٧٦٦٥وهنا جند العدد 

١٠٩٥ × ٧ = ٧٦٦٥  

 يف كلمات السورة بنظام يقوم علـى الـرقم   ﴿امللك﴾إذن تتوزع أحرف كلمة    
الوقت نفسه تتوزع هذه األحرف يف آيات السورة بنظام يقوم علـى            وب سبعة ، 

  أليس هذا عجيباً ؟ الرقم سبعة ،

  »القد وس«حروف اسم تناسق 

عن كل كلمة من كلمات السورة برقم ميثل ما حتويه هذه الكلمة من             اآلن  نعرب  ل
األلـف والـالم    «حروف  حنصي من كل كلمة      أي   ،وس﴾  د﴿القُ  اسم أحرف



 ٢٧١

  : »لدال والواو والسنيوالقاف وا

ö≅ è%  uθèδ      ª! $#    î‰ym r&       ª! $#   ß‰yϑ ¢Á9 $#  

٣         ٣       ٢       ٣       ١     ٢  

öΝs9    ô$Î# tƒ  öΝs9     uρ     ô‰s9θãƒ    öΝs9      uρ   ä3tƒ    … ã&©!  #·θàÿà2   7‰ym r&  

٢       ٢      ١       ٠     ١    ١     ٣     ١   ١    ٢    ١ 

  كلمـات الـسورة هـو   يفوس﴾ د ﴿القُ اسمإن العدد الذي ميثل توزع أحرف  
  : من مضاعفات الرقم سبعة ٢٢١٠١١٣١١٢١٣٣٢٣١٢

٣١٥٧٣٠٤٤٤٥٩٠٤٦١٦ × ٧ = ٢٢١٠١١٣١١٢١٣٣٢٣١٢  

 يتوقف اإلعجاز بعد ، فهنالك نظام آخر لتكرار هذه احلروف يف كل آية من               مل
 كمـا  وس﴾د﴿القُب ما حتويه كل آية من أحرف        آيات سورة اإلخالص ، لنكت    

   :فعلنا يف الفقرة السابقة

ö≅ è% uθèδ ª! $# î‰ym r&    ª! $# ß‰yϑ ¢Á9 $#   öΝs9 ô$Î# tƒ öΝs9 uρ ô‰s9θãƒ   öΝs9 uρ ä3tƒ … ã&©! #·θàÿà2 7‰ym r&  

      ٧                     ٨                  ٦                 ٨ 

 ٧٨٦٨ آيات السورة هو     يف وس﴾دُ﴿القُ  اسم ثل توزع حروف  إن العدد الذي مي   
  :من مضاعفات السبعة وهذا العدد 



 ٢٧٢

١١٢٤ × ٧ = ٧٨٦٨  

  وبالنتيجة

  .من مضاعفات الرقم سبعة هو عدد   يف الكلمات﴾﴿امللكتوزع حروف 

  .من مضاعفات الرقم سبعة هو عدد   يف اآليات﴾﴿امللكتوزع حروف 

  .من مضاعفات الرقم سبعة هو عدد  ات يف الكلمالقدوس﴾﴿توزع حروف 

  .من مضاعفات الرقم سبعة هو عدد  يف اآليات القدوس﴾﴿توزع حروف 

النظام نفسه متاماً يتكرر مع امسني من أمساء اهللا احلـسىن ،            ! وسبحان اهللا العظيم    
   فهل جاءت هذه احلقائق باملصادفة ؟

 يأتينا بنص أديب يعبر فيه      هل ميكـن لبشٍر مهما بلغ من القدرة أن       : وهنا نتساءل   
عن نفسه تعبرياً دقيقاً ، ويرتب حروف امسه هو يف هذا النص مع حروف ألقابـه    

بل  أو أمسائه حبيث تأيت مجيعها من مضاعفات الرقم سبعة ؟ إا عملية مستحيلة ،            
  . نظام مشابه هلذه السورة هو أمر غري معقول تأليفإن جمرد التفكري يف 

: ر نظاماً متعاكساً لتوزع حروف امسني من أمساء اهللا احلـسىن            واآلن سوف نتدب  
﴿ß,Î=≈ y‚ ø9 —ä﴿  و﴾   #$ Í‘$ t7 ø9 وهنا يتجلى التعقيد الرقمي هلذه األنظمة اليت تتمثل        ﴾ ،   #$

  . يف اجتاهات متعاكسة لقراءة األرقام 

≈=ß,Î﴿فالعدد الذي ميثل توزع حروف كلمـة         y‚ ø9  يف هـذه الـسورة مـن         ﴾ #$



 ٢٧٣

—ä﴿   ، أما العدد الذي ميثل توزع حروف كلمـة           سبعةمضاعفات الرقم    Í‘$ t7 ø9 $#﴾ 
  .، لنتأمل  ولكن باجتاه معاكس سبعةيف السورة فهو من مضاعفات الرقم 

  »الخالق« اسمحروف تناسق 

≈=ß,Î﴿   اسم من كل كلمة ما حتويه من حروفبالطريقة ذاا خنرج y‚ ø9 سبحانه   ﴾#$
   :»  ق خ ل   ا «ائية احلروف األلفبأننا حنصي وتعاىل ، أي 

ö≅ è%  uθèδ      ª! $#    î‰ym r&       ª! $#   ß‰yϑ ¢Á9 $#  

٢       ٣       ١       ٣     ٠     ٢  

öΝs9    ô$Î# tƒ  öΝs9     uρ     ô‰s9θãƒ    öΝs9      uρ   ä3tƒ    … ã&©!  #·θàÿà2   7‰ym r&  

١      ١       ١     ٠     ١   ٠     ١      ١   ٠    ١     ١ 

≈=ß,Î ﴿ميثل توزع حروف اسم     إن العدد الذي     y‚ ø9 مـن  يف كلمات الـسورة      ﴾ #$
  : سبعةمضاعفات الرقم 

١٥٨٥٨٧١٥٨٩٠١٨٦ × ٧   =١١١٠١٠١١٠١١٢٣١٣٠٢  

  »ئالبار« اسمحروف تناسق 

—ä﴿ نكرر العملية ذاا مع حروف كلمة       Í‘$ t7 ø9 سـبحانه وتعـاىل ، أي مـع     ﴾#$
   :» ل ب ر يا «  :احلروف األلفبائية 



 ٢٧٤

ö≅ è%  uθèδ      ª! $#    î‰ym r&       ª! $#   ß‰yϑ ¢Á9 $#  

٢       ٣       ١      ٣     ٠      ١  

öΝs9    ô$Î# tƒ  öΝs9     uρ     ô‰s9θãƒ    öΝs9      uρ   ä3tƒ    … ã&©!  #·θàÿà2   7‰ym r&  

١      ١      ١    ١     ١   ٠      ٢     ١   ٠   ٢     ١  

 فتـصبح قيمتـه   باالجتاه املعاكس لقراءة األرقام     أ العدد من اليمني إىل اليسار       نقر
  : سبعةالعدد من مضاعفات الرقم  هذا ١٠٣١٣٢١٢٠١٢٠١١١١١

١٤٧٣٣١٦٠٠١٧١٥٨٧٣ × ٧  =١٠٣١٣٢١٢٠١٢٠١١١١١  

إن تنوع وتعدد أساليب اإلعجاز الرقمي هو زيادة يف تعقيد املعجزة الرقمية هلـذا   
لذلك ميكن القول بأن عدد ،  هذه املعجزة اإلتيان مبثل يف استحالة القرآن ، وزيادة

  !ال اية له  األنظمة الرقمية يف هذا الكتاب العظيم

≈=ß,Î ﴿لقد توزعت حروف اسم      y‚ ø9  بنظام سباعي ، وتوزعت حروف اسـم        ﴾ #$
﴿ä— Í‘$ t7 ø9  بنظام سباعي معاكس ، ومثل هذا النظام ال ميكن أن يكـون مـن               ﴾#$

  .ر ، بل هو من عند رب البشر تبارك وتعاىل تأليف بش

وقد يتساءل القارئ الكرمي عن سر تعاكس االجتاهات يف عمليات القسمة علـى       
 واهللا تعاىل أعلم هو أن القرآن كتاب محكَم وهـو            ، واجلواب عن ذلك  . سبعة  

وكما أن معاين ودالالت أمساء اهللا احلـسىن        .  وصفه اهللا تعاىل     كتاب مثاين كما  



 ٢٧٥

وتأمل معي هذا الشكل الذي . عدد ، كذلك تتعدد اجتاهات القسمة على سبعة       تت
   :مشاالًوأنه ال اية لكلماته كيفما توجهنا مييناً أو ، يعرب عن امتداد صفات اهللا 

ß,Î=≈ y‚ ø9 $#                          ä— Í‘$t7 ø9 $#  

→                    ←  
ن من العدم ، وهو البارئ الذي برأ وأحكم         فاهللا تعاىل هو اخلالق الذي خلق الكو      

وكما أنه ال اية خللـق اهللا تعـاىل ،          . ونظَّم وأعطى هذا الكون خلْقَه وشكْلَه       
 وأننا كيفما توجهنا ويف أي اجتـاه فـإن   .كذلك ال اية إلتقان صنع اهللا تعاىل       

  .أمساء اهللا ال اية هلا 

   البسملةتناسق حروف

!» Οó¡Î0ِ﴿ :قوله تعاىل   الص نبدأ ب  عندما نقرأ سورة اإلخ    $# Ç≈ yϑ ôm §�9 $# ÉΟŠÏm §�9 $#  ، ﴾ 
مع أن البسملة ليست آية من      و  ، لذلك جيب دراسة البسملة أيضاً يف هذه السورة       

 مكتوبة يف القرآن ، وسوف نرى كيف تتجلـى          إال أننا جندها  سورة اإلخالص   
يـدل علـى أن اهللا    لعل يف ذلك ماو. حروف أمساء اهللا احلسىن يف هذه السورة       

تعاىل هو الذي اختار هلذه السورة كلمات حمددة لتناسب مجيع هذه التوافقـات             
  .مع الرقم سبعة ، واهللا تعاىل أعلم 

  تناسق حروف كل آية

  :مع البسملة من آيات سورة اإلخالص لنكتب عدد أحرف كل آية 



 ٢٧٦

 ٤  اآلية    ٣اآلية          ٢اآلية       ١اآلية       البسملة  

١٥          ١٢             ٩           ١١           ١٩ 

 من مضاعفات الـرقم     ١٥١٢٩١١١٩إن العدد الذي ميثل حروف اآليات هو        
  :سبعة 

٢١٦١٣٠١٧ × ٧ = ١٥١٢٩١١١٩  

  أول عدد وآخر عددتناسق 

حـروف  وهو عـدد    ،  حرفاً   ١٩هو  يف اجلدول السابق     عددونالحظ بأن أول    
يف سـورة  حروف آخـر آيـة   وهو عدد ، حرفاً  ١٥هو  عددالبسملة ، وآخر    

   : لنكتب العددين ونتأمل التناسق السباعي ،اإلخالص 

 آخر عدد              أول عدد

١٥                  ١٩ 

  : سبعة ملرتني  من مضاعفات الرقم١٥١٩ هذين العددين جند العدد بصفو

٣١ × ٧ × ٧ = ١٥١٩  

  توزع حروف البسملة

. على هذا الـرقم      بسملة تتوزع يف آيات هذه السورة بنظام يقوم       إن حروف ال  



 ٢٧٧

  :تتألف البسملة من عشرة أحرف ألفبائية وهي 

  »ب   س   م    ا    ل  هـ   ر   ح   ن    ي « 

  :لنكتب ما حتويه كل آية من حروف البسملة العشرة 

﴿Οó¡Î0ِ «! $# Ç≈ yϑ ôm§�9 $# ÉΟŠÏm §�9 $# ﴾  

   حرفا١٩ً هذه اآلية هو  عدد حروف البسملة يف كلمات

﴿ ö≅è% uθèδ ª!$# î‰ym r& ∩⊇∪﴾  

  أحرف ٨عدد حروف البسملة يف كلمات هذه اآلية هو  

﴿! $#ُ ß‰yϑ ¢Á9 $# ∩⊄∪﴾  

  أحرف ٧عدد حروف البسملة يف كلمات هذه اآلية هو  

﴿ öΝs9 ô$Î# tƒ öΝs9 uρ ô‰s9θãƒ ∩⊂∪﴾  

   أحرف٨عدد حروف البسملة يف كلمات هذه اآلية هو  

﴿ öΝs9 uρ ä3tƒ … ã&©! #·θàÿà2 7‰ym r& ∩⊆∪﴾  

   أحرف٩عدد حروف البسملة يف كلمات هذه اآلية هو  



 ٢٧٨

  :لنرتب هذه األرقام حسب تسلسلها 

 ٤  اآلية    ٣اآلية          ٢اآلية       ١اآلية       البسملة  

٩           ٨               ٧            ٨              ١٩ 

 من  ٩٨٧٨١٩وزع حروف البسملة على آيات السورة هو        إن العدد الذي ميثل ت    
  :مضاعفات الرقم سبعة 

١٤١١١٧ × ٧ = ٩٨٧٨١٩  

  ﴾Ο!9#$﴿ تناسق لحروف

 آيات هذه السورة يفيم تتوزع واملالم واللف األ ﴾Ο!9#$﴿ عةاملقطَّإن احلروف 
  : ﴾Ο!9#$﴿لنكتب ما حتويه كل آية من حروف . يعتمد على الرقم سبعة بنظام 

 ٤  اآلية    ٣اآلية          ٢اآلية       ١اآلية         البسملة

٥            ٦               ٦            ٥             ١٠ 

 آيات السورة مع البـسملة هـو        يف ﴾Ο!9#$﴿إن العدد الذي ميثل توزع حروف       
  : من مضاعفات الرقم سبعة ٥٦٦٥١٠

٨٠٩٣٠ × ٧ = ٥٦٦٥١٠  



 ٢٧٩

ـ ع بنظام م  ى وتتوز  وكيف تتجلَّ  ﴾Ο!9#$﴿ حلروف   إذن رأينا تفسرياً منطقياً    م حكَ
 أن النظام ذاتـه     ولكن العجيب جداً  . يقوم على الرقم سبعة يف سورة اإلخالص        

  . ﴾Ο!9#$﴿أول حرف وآخر حرف يف  يتكرر مع

  ﴾Ο!9#$﴿أول حرف من 

،  ، لنكتب ما حتويه كل آية من هذا احلرف        »األلف« هو   ﴾Ο!9#$﴿أول حرف يف    
  :حنصي فقط حرف األلف يف كل آية أي أننا 

 ٤  اآلية    ٣اآلية          ٢اآلية       ١اآلية       البسملة  

٢          ٠               ٢            ٢               ٣ 

  :العدد الذي ميثل توزع حرف األلف على آيات السورة من مضاعفات السبعة 

٢٨٨٩ × ٧ = ٢٠٢٢٣  

  ﴾Ο!9#$﴿آخر حرف من 

 ، فإذا   »امليم« وهو حرف    ﴾Ο!9#$﴿آخر حرف يف    توزع  النظام نفسه ينطبق على     
  :كتبنا ما حتويه كل آية من هذا احلرف جند 

 ٤  اآلية    ٣اآلية          ٢اآلية       ١اآلية       البسملة  

١          ٢                ١           ٠                 ٣ 



 ٢٨٠

 مـن   ١٢١٠٣رف امليم على آيـات الـسورة هـو          العدد الذي ميثل توزع ح    
  :مضاعفات السبعة ملرتني 

٢٤٧ × ٧ × ٧ = ١٢١٠٣  

 من مضاعفات الرقم سـبعة    والعجيب أن جمموع ناجتي القسمة يف كلتا احلالتني         
  :ملرتني أيضاً 

٦٤ × ٧ × ٧ = ٣١٣٦ = ٢٤٧ + ٢٨٨٩  

 هذه السورة   واآلن نأيت إىل بعض أمساء اهللا احلسىن لنرى كيف تتجلى حروفها يف           
 ونبدأ باسم من أمسـاء اهللا  .العظيمة ، ودائماً يكون للرقم سبعة اإلعجاز املستمر       

  . ﴿احملصي﴾تعاىل وهو 

  »المحصي«حروف اسم تناسق 

وقد .  اسم من أمساء اهللا احلسىن ، فهو الذي أحصى كل شيء عدداً              ﴿احملصي﴾
 سورة اإلخالص   اقتضت حكمة احملصي سبحانه وتعاىل اختيار كلمات حمددة يف        

 إن وجود نظام رقمي هلذا االسـم  .﴿احملصي﴾ تتجلى فيها أمساؤه احلسىن ومنها    
   .يدل على أن اهللا تعاىل هو من أحصى هذه األرقام 

ما حتويه من حـروف كلمـة        لنكتب السورة مع البسملة وخنرج من كل كلمة       
، والكلمـة    »األلف والالم وامليم واحلاء والصاد والياء     «حروف   أي   ﴿احملصي﴾

  :اليت ال حتوي أي حرف من هذه احلروف تأخذ الرقم صفر 



 ٢٨١

Οó¡Î0   ِ «! $#    Ç≈ yϑ ôm §�9$#  ÉΟŠÏm §�9 $#   ö≅ è%   uθèδ    ª!$#   î‰ym r&   ª! $#   ß‰yϑ ¢Á9 $#  

٤       ٣      ٢    ٣     ٠    ١      ٥          ٤         ٣      ١  

öΝs9   ô$Î# tƒ     öΝs9    uρ     ô‰s9θãƒ    öΝs9    uρ   ä3tƒ   … ã&©!   #·θàÿà2   7‰ym r&  

٢        ١     ١    ١    ٢     ٠      ٢      ٢   ٠     ٢    ٢ 

مضاعفات   يف كلمات السورة من    ﴿احملصي﴾إن العدد الذي ميثل توزع حروف       
   :سبعةال

٢١١١٢٠٢٢٠٢٢٤٣٢٣٠١٥٤٣١=   

= ٣٠١٦٠٠٣١٤٦٠٦١٧٥٧٣٦٣٣ × ٧  

 النظام العجيب على السورة كاملة بل يشمل أجزاءها ، ففي هذه            ال يقتصر هذا  
السـورة حنن أمام إثبات ونفي ، لنكتب آيات اإلثبات مع ما حتويه كل كلمـة           

  : سبحانه وتعاىل ﴿احملصي﴾  اسممن حروف

Οó¡Î0   ِ «! $#    Ç≈ yϑ ôm §�9$#  ÉΟŠÏm §�9 $#   ö≅ è%   uθèδ    ª!$#   î‰ym r&   ª! $#   ß‰yϑ ¢Á9 $#  

٤      ٣     ٢      ٣    ٠    ١     ٥         ٤       ٣     ١ 

  : من مضاعفات السبعة ٤٣٢٣٠١٥٤٣١إن العدد 

٦١٧٥٧٣٦٣٣ × ٧ = ٤٣٢٣٠١٥٤٣١  



 ٢٨٢

مـا  كتابة   ذلك بكتابة اآليتني و    تأملويبقى النظام قائماً من أجل آييت النفي ، لن        
  :﴿احملصي﴾   اسمحتويه كل كلمة من حروف

öΝs9   ô$Î# tƒ     öΝs9    uρ     ô‰s9θãƒ    öΝs9    uρ   ä3tƒ   … ã&©!   #·θàÿà2   7‰ym r&  

٢       ١     ١      ١    ٢   ٠     ٢      ٢   ٠    ٢     ٢ 

  :باالجتاهني  من مضاعفات السبعة ٢١١١٢٠٢٢٠٢٢والعدد 

٣٠١٦٠٠٣١٤٦ × ٧ = ٢١١١٢٠٢٢٠٢٢  

٣١٤٦٠٠٣٠١٦ × ٧ = ٢٢٠٢٢٠٢١١١٢  

 جند فيها نظاماً يقوم على الـرقم        فإننا كل آية من هاتني اآليتني       نادرسوحىت لو   
  :﴿احملصي﴾  كل كلمة ما حتويه من حروف وحتت ية الثالثةسبعة ، لنكتب اآل

öΝs9   ô$Î# tƒ     öΝs9    uρ     ô‰s9θãƒ    

٢      ٢   ٠    ٢     ٢ 

   :باالجتاهني من مضاعفات السبعة ٢٢٠٢٢العدد 

٣١٤٦ × ٧ = ٢٢٠٢٢  

  :﴿احملصي﴾  كل كلمة ما حتويه من حروف وحتت ية الرابعةلنكتب اآل



 ٢٨٣

öΝs9    uρ   ä3tƒ   … ã&©!   #·θàÿà2   7‰ym r&  

٢       ١     ١      ١    ٢   ٠ 

   :باالجتاهني من مضاعفات السبعة ٢١١١٢٠العدد 

٣٠١٦٠ ×٧= ٢١١١٢٠ 

 املذهل  نظامآليات ذا ال  إن هذه النتائج تؤكد أن اهللا تعاىل هو الذي أحكم هذه ا           
 كلمات تنضبط حسابياً مع الرقم سبعة ،     يعجزون عن تأليف   على أن البشر     ليدلنا

إن هذا العمل ال يقدر عليه إال رب السبع سبحانه وتعاىل موات الس.  

  »المبـدئ«حروف اسمتناسق 

 مـا   خنرج من كل كلمة    ،سبحانه وتعاىل   ﴾  ئِدب﴿املُلندرس توزع حروف اسم     
   :»األلف والالم وامليم والباء والدال والياء« حـروف حتويه من

Οó¡Î0   ِ «! $#    Ç≈ yϑ ôm §�9$#  ÉΟŠÏm §�9 $#   ö≅ è%   uθèδ    ª!$#   î‰ym r&   ª! $#   ß‰yϑ ¢Á9 $#  

٤       ٣     ٢     ٣      ٠    ١      ٤         ٣        ٣        ٢  

öΝs9   ô$Î# tƒ     öΝs9    uρ     ô‰s9θãƒ    öΝs9    uρ   ä3tƒ   … ã&©!   #·θàÿà2   7‰ym r&  

٢       ١        ١   ١    ٢    ٠     ٣      ٢    ٠     ٣    ٢ 

  :من مضاعفات الرقم سبعة   ﴾ئِدب﴿ املُ  اسمالعدد الذي ميثل توزع حروف



 ٢٨٤

٢١١١٢٠٣٢٠٣٢٤٣٢٣٠١٤٣٣٢=   

 =٣٠١٦٠٠٤٥٧٦٠٦١٧٥٧٣٤٧٦ × ٧  

خنرج من  و،  يف النص األول من السورة        ﴾ ئِدب﴿ املُ م  لندرس توزع حروف اس   
   :»ا ل م ب د ي  «كل كلمة حـروف 

Οó¡Î0   ِ «! $#    Ç≈ yϑ ôm §�9$#  ÉΟŠÏm §�9 $#   ö≅ è%   uθèδ    ª!$#   î‰ym r&   ª! $#   ß‰yϑ ¢Á9 $#  

٤      ٣     ٢    ٣      ٠     ١    ٤          ٣       ٣         ٢ 

ـ ﴿ املُ ثل تـوزع حـروف      العدد الذي مي   ِدبيف هـذه اآليـات هـو          ﴾ ئ  :
  : من مضاعفات السبعة ٤٣٢٣٠١٤٣٣٢

٦١٧٥٧٣٤٧٦ × ٧ = ٤٣٢٣٠١٤٣٣٢  

  :ويبقى النظام مستمراً ليشمل آييت النفي 

öΝs9   ô$Î# tƒ     öΝs9    uρ     ô‰s9θãƒ    öΝs9    uρ   ä3tƒ   … ã&©!   #·θàÿà2   7‰ym r&  

٢      ١       ١    ١     ٢   ٠    ٣       ٢    ٠    ٣     ٢ 

   : سبعة باالجتاهني من مضاعفات الرقم ٢١١١٢٠٣٢٠٣٢العدد جند وهنا 

٣٠١٦٠٠٤٥٧٦ × ٧ = ٢١١١٢٠٣٢٠٣٢  

٣٢٨٩٠٠٣٠١٦ × ٧ = ٢٣٠٢٣٠٢١١١٢  



 ٢٨٥

     قـد أحكـم كتابـه      بلغة الرقم على أنه       وجلَّ وهذا دليل وتأكيد من اهللا عز  .
  :يف كل آية من هاتني اآليتني كرر كذلك فإن هذا النظام يتو

öΝs9   ô$Î# tƒ     öΝs9    uρ     ô‰s9θãƒ   

٣     ٢     ٠      ٣     ٢ 

   :باالجتاهني من مضاعفات الرقم سبعة ٣٢٠٣٢العدد 

٤٥٧٦ × ٧ = ٣٢٠٣٢  

٣٢٨٩ × ٧ = ٢٣٠٢٣ 

öΝs9    uρ   ä3tƒ   … ã&©!   #·θàÿà2   7‰ym r&  

٢      ١       ١     ١     ٢   ٠ 

  :أيضاً  باالجتاهني من مضاعفات الرقم سبعة ٢١١١٢٠العدد و

٣٠١٦٠ × ٧ = ٢١١١٢٠  

٣٠١٦ × ٧ = ٢١١١٢ 

  هل هذه مصادفة

  ومع أن هذا االفتراض بعيد جـداً       ، باملصادفة   هيقد يقول قائل إن هذه النتائج       



 ٢٨٦

 ابعن املنطق العلمي الذي يفرض بأن املصادفة ال ميكن أن تتكرر دائماً ، فإن كت         
  .اهللا فيه املزيد واملزيد من اآليات والعجائب مبا ينفي هذا االفتراض ائياً 

 منطـق   ،  وإن  فمن األمساء الواردة يف القرآن امسني هللا تعـاىل وردا مـتالزمني             
املصادفة ينفي أن يتكرر النظام ذاته مع هذين االمسني ، فقد تنضبط حروف اسم              

هـذا  ف،  سباعي حمكم هذين االمسني بنظام أما أن يأيت كل اسم من      ،دون اآلخر   
  . عليم حكيم إلهأمر يدل على وجود 

uθèδ ﴿ : نفـسه  واصـفاً يقول تعاىل يف كتابه    uρ â‘θàÿtó ø9 $# ßŠρßŠ uθø9 : الـربوج  [ ﴾∪⊇⊆∩ #$

 يتجلى هذان االمسان من أمساء اهللا احلسىن ، فقد          سورة اإلخالص  ، ويف    ]٨٥/١٤
 إذا أخرجنا من كل كلمـة   أننا دقيقاً حبيث منظمة تنظيماًجاءت حروف السورة  

θàÿtó‘﴿  اسم ما حتويه من أحرف    ø9 وهـذا  ،  جند عدداً من مضاعفات الـسبعة    ﴾ُ#$
ŠρßŠ﴿  اسمالنظام ينطبق على أحرف uθø9 $#ُ ﴾.  

  »الغفور«حروف اسم 

θàÿtó‘﴿تتوزع حروف اسم     ø9 .  على كلمات سورة اإلخالص بنظام سـباعي         ﴾ُ#$
 هـذه   حنصي يف كل كلمة من كلماـا      ع البسملة و   م سورة اإلخالص نكتب  ل

   :»ا  ل غ ف و ر   «احلروف

Οó¡Î0   ِ «! $#    Ç≈ yϑ ôm §�9$#  ÉΟŠÏm §�9 $#   ö≅ è%   uθèδ    ª!$#   î‰ym r&   ª! $#   ß‰yϑ ¢Á9 $#  

٢      ٣    ١      ٣     ١    ١      ٣         ٣          ٣      ٠  



 ٢٨٧

öΝs9   ô$Î# tƒ     öΝs9    uρ     ô‰s9θãƒ    öΝs9    uρ   ä3tƒ   … ã&©!   #·θàÿà2   7‰ym r&  

١       ٣      ١   ٠     ١    ١      ٢      ١   ١      ١   ١ 

θàÿtó‘﴿ اسمالعدد الذي ميثل توزع حروف      إن   ø9 يف كلمـات الـسورة هـو         ﴾ُ#$
    :من مضاعفات الرقم سبعةوهذا العدد  ١٣١٠١١٢١١١١٢٣١٣١١٣٣٣٠

١٣١٠١١٢١١١١٢٣١٣١١٣٣٣٠=   

 =١٨٧١٥٨٨٧٣٠١٧٥٩٠١٦١٩٠ × ٧  

  »الودود« حروف اسم

ŠρßŠ﴿ويبقى النظام الرقمي العجيب قائماً مع حروف اسم          uθø9 ، لنخرج مـن     ﴾ُ#$
   :» ا ل و د « كل كلمة ما حتويه من هذه األحرف

Οó¡Î0   ِ «! $#    Ç≈ yϑ ôm §�9$#  ÉΟŠÏm §�9 $#   ö≅ è%   uθèδ    ª!$#   î‰ym r&   ª! $#   ß‰yϑ ¢Á9 $#  

٣      ٣      ٢     ٣     ١     ١      ٢        ٢         ٣       ٠  

öΝs9     ô$Î# tƒ     öΝs9    uρ     ô‰s9θãƒ    öΝs9    uρ   ä3tƒ   … ã&©!   #·θàÿà2   7‰ym r&  

٢      ٢       ١     ٠    ١   ١     ٣       ١   ١     ٢      ١ 

  :من مضاعفات الرقم سبعة  ٢٢١٠١١٣١١٢١٣٣٢٣١١٢٢٣٠والعدد 



 ٢٨٨

٢٢١٠١١٣١١٢١٣٣٢٣١١٢٢٣٠=   

 =٣١٥٧٣٠٤٤٤٥٩٠٤٦١٥٨٨٩٠ × ٧  

  »اللطيف«حروف اسم 

 أننا حنصي   أي،   ﴿اللطيف﴾  اسم من كل كلمة ما حتويه من أحرف      اآلن  نخرج  ل
   :»  ا ل ط ي ف« احلروف

Οó¡Î0   ِ «! $#    Ç≈ yϑ ôm §�9$#  ÉΟŠÏm §�9 $#   ö≅ è%   uθèδ    ª!$#   î‰ym r&   ª! $#   ß‰yϑ ¢Á9 $#  

٢      ٣    ١      ٣     ٠    ١      ٣         ٢         ٣       ٠  

öΝs9   ô$Î# tƒ     öΝs9    uρ     ô‰s9θãƒ    öΝs9    uρ   ä3tƒ   … ã&©!   #·θàÿà2   7‰ym r&  

١     ٢       ١    ١     ١  ٠      ٢      ١    ٠      ٢   ١ 

هـو   ﴿اللطيـف﴾   اسـم  العدد الذي ميثل توزع حروف    أن  ذاا جند   بالطريقة  
  :من مضاعفات الرقم سبعة  ١٢١١١٠٢١٠٢١٢٣١٣٠١٣٢٣٠

١٢١١١٠٢١٠٢١٢٣١٣٠١٣٢٣٠=   

= ١٧٣٠١٤٥٨٦٠١٧٥٩٠٠١٨٩٠ × ٧  

  »الولي «حروف اسم 

ى يف هذه السورة العظيمة ، لنخرج من كل         وهذا اسم من أمساء اهللا احلسىن يتجلَّ      



 ٢٨٩

األلف والالم  «أننا حنصي أحرف    أي  ،   ﴾﴿الويلّ  اسم ه من حروف  كلمة ما حتوي  
  :» والواو والياء

Οó¡Î0   ِ «! $#    Ç≈ yϑ ôm §�9$#  ÉΟŠÏm §�9 $#   ö≅ è%   uθèδ    ª!$#   î‰ym r&   ª! $#   ß‰yϑ ¢Á9 $#  

٢      ٣     ١     ٣     ١    ١       ٣        ٢         ٣       ٠  

öΝs9   ô$Î# tƒ     öΝs9    uρ     ô‰s9θãƒ    öΝs9    uρ   ä3tƒ   … ã&©!   #·θàÿà2   7‰ym r&  

١       ٢      ١     ١    ١   ١      ٣     ١   ١      ٢    ١ 

   : يف هذه السورة من مضاعفات السبعة﴾﴿الويلّإن العدد املمثل حلروف 

١٢١١١١٣١١٢١٢٣١٣١١٣٢٣٠ =  

 =١٧٣٠١٦١٥٨٨٧٤٧٣٣٠١٨٩٠ × ٧  

مع هذه السورة من آيات السورة  يف كل آية    ﴾﴿الويلّ  اسم د حروف لو قمنا بع  و
  :جند البسملة 

 ٤ اآلية     ٣ اآلية     ٢اآلية      ١اآليةالبسملة    

٧           ٨           ٥           ٦           ٨ 

 من ٧٨٥٦٨  آيات السورة هويف ﴾﴿الويلّ الذي ميثل توزع حروف اسم       والعدد
  :سبعة قم رمضاعفات ال



 ٢٩٠

١١٢٢٤ × ٧ = ٧٨٥٦٨  

هذا  إذن تتوزع حروف هذا االسم على كلمات السورة بنظام سباعي ، ويتكرر           
 واآلن إىل نظام رقمي أكثر تعقيداً حيث ال يقتصر النظام. النظام مع آيات السورة 

   . اهللا تعاىل عظمةعلى حروف أمساء معينة بل يشمل عبارات كاملة تتحدث عن 

   بنظام م حكمىالعبارات تتجلَّ

!ª ﴿   :يقول تعاىل يف حمكم الذكر     $# ß,Î=≈ yz Èe≅ à2 &óx« ( ﴾ ]   ٣٩/٦٢ :الزمـر[  ، 
 يدل على أن اهللا هو الذي خلق كل شيء فليس قبلـه شـيء            هذا مقطع من آية   
  . وليس بعده شيء 

ـ    ل  ا«  األلفبائية    من احلروف  تتألفالعبارة  هذه    ،  » ي   ش  ك ق    خ     هـ
  : وخنرج من كل كلمة ما حتويه من هذه احلروف السورةلنكتب كلمات 

Οó¡Î0   ِ «! $#    Ç≈ yϑ ôm §�9$#  ÉΟŠÏm §�9 $#   ö≅ è%   uθèδ    ª!$#   î‰ym r&   ª! $#   ß‰yϑ ¢Á9 $#  

٢     ٤    ١      ٤     ١    ٢        ٣        ٢        ٤       ٠  

öΝs9   ô$Î# tƒ     öΝs9    uρ     ô‰s9θãƒ    öΝs9    uρ   ä3tƒ   … ã&©!   #·θàÿà2   7‰ym r&  

١       ٢      ٢     ٢    ١    ٠    ٢       ١     ٠    ٢   ١ 

!ª ﴿  عبـارة  حـروف توزع  إن العدد الذي ميثل      $# ß,Î=≈ yz Èe≅ à2 &óx« ( ﴾   هـو
  :سبعة رقم من مضاعفات ال ١٢٢٢١٠٢١٠٢١٢٤١٤١٢٣٢٤٠



 ٢٩١

١٢٢٢١٠٢١٠٢١٢٤١٤١٢٣٢٤٠=   

 =١٧٤٥٨٦٠١٤٥٨٩١٦٣٠٣٣٢٠ × ٧  

 وكلَّما تبحرنا يف أعماق هذا القرآن أكثر .وهكذا أرقام وأرقام ال اية إلعجازها 
وهذا تصديق لقول احلبيب األعظـم عليـه الـصالة          .  عجائب ال تنقضي     رأينا

   .]الترمذيرواه [ ) وال تنقضي عجائبه (: والسالم عندما وصف القرآن بقوله 

  لحروف التراكمي لنظامال

وكما رأينا نظامـاً    ورة اإلخالص نظام رقمي دقيق لعدد حروف كلماا ،          يف س 
 مـع   اآلن سورة اإلخالص  لنكتب  ،  مع البسملة   تراكمياً لكلمات سورة الفاحتة     

  : العد التراكمي أي بطريقة  وحتت كل كلمة عدد حروفها مع ما قبلهاالبسملة

Οó¡Î0ِ    «! $#  Ç≈ yϑ ôm §�9 $#  ÉΟŠÏm §�9$#    ö≅ è%     uθèδ      ª! $#     î‰ym r&  

٣٠    ٢٧     ٢٣    ٢١     ١٩       ١٣     ٧       ٣  

ª! $#       ß‰yϑ ¢Á9 $#    öΝs9     ô$Î# tƒ        öΝs9         uρ       ô‰s9θãƒ  

٥١      ٤٧    ٤٥       ٤٤    ٤١    ٣٩        ٣٤  

öΝs9           uρ       ä3tƒ    … ã&©!     #·θàÿà2        7‰ym r&  

٦٦         ٦٣        ٥٩    ٥٧       ٥٤    ٥٢ 



 ٢٩٢

من مـضاعفات   إن العدد الذي ميثل حروف هذه السورة بطريقة العد التراكمي           
  : سبعةرقم ال

 ٦٦٦٣٥٩٥٧٥٤٥٢٥١٤٧٤٥٤٤٤١٣٩٣٤٣٠٢٧٢٣٢١١٩١٣٧٣=   

 =٩٥١٩٤٢٢٥٠٦٤٦٤٤٩٦٣٦٣٤٨٧٧٠٤٩٠٠٣٨٩٠٣٠٢٧٣٣٩ × ٧  

 أننا مهما اتبعنا من طرق للعد واإلحـصاء تبقـى           إن هذه احلقيقة الدامغة تثبت    
هو زيادة يف حجم  األرقام محكمة ومنضبطة ، إذن تعدد أساليب اإلعجاز الرقمي

 علـى وجـه     املعجزة الرقمية لكتاب اهللا عز وجل ، كيف ال وهو أعظم كتاب           
  !األرض 

  »اهللا«حروف اسم  لالرقميالنظام 

رة التوحيد وفيها صفة الوحدانيـة      وهي سو ،  عندما نبحث يف سورة اإلخالص      
تعـاىل ،    ﴿اهللا﴾ اسم حروفاً من     حتوي ها كلمات فيوالتنزيه عن الشريك ، جند      

   .هذه احلروف أي حرف من  ال حتويأخرى وكلمات 

يعرب عن وجود أو عـدم      لنكتب كلمات السورة وحتت كل كلمة نكتب رقماً         
  :وفق هذه القاعدة  ﴿اهللا﴾وجود حروف اسم 

   . أو بعض هذه احلروف يف الكلمة﴿اهللا﴾حروف اسم  وجود يعين ١الرقم 

  . يف الكلمة ﴿اهللا﴾ أي حرف من حروف اسم  عدم وجود يعين٠الرقم 

  :لنتأمل اآلن هذا التناسق السباعي 



 ٢٩٣

Οó¡Î0   ِ «! $#    Ç≈ yϑ ôm §�9$#  ÉΟŠÏm §�9 $#   ö≅ è%   uθèδ    ª!$#   î‰ym r&   ª! $#   ß‰yϑ ¢Á9 $#  

١       ١     ١    ١      ١    ١      ١        ١          ١       ٠  

öΝs9   ô$Î# tƒ  öΝs9    uρ     ô‰s9θãƒ    öΝs9    uρ   ä3tƒ   … ã&©!   #·θàÿà2   7‰ym r&  

١      ١       ١    ٠    ١   ٠      ١      ١   ٠   ١   ١ 

  تعاىل هـو ﴾اهللا﴿ الذي ميثل توزع الكلمات اليت حتوي حروفاً من اسم إن العدد 
  : من مضاعفات السبعة ١١١٠١٠١١٠١١١١١١١١١١١٠

١١١٠١٠١١٠١١١١١١١١١١١٠=   

= ١٥٨٥٨٥٨٧١٥٨٧٣٠١٥٨٧٣٠ × ٧  

  األلف والالم والهاءحروف 

رأينا يف فقرات هذا البحث كيف تتوزع حروف أمساء اهللا احلسىن يف كلمـات              
ل حـرف مـن   هذه السورة العظيمة ، واآلن سوف نرى نظاماً مذهالً لتوزع ك    

   .»اهلاء«حرف  و»الالم«حرف  و»األلف«حرف  ، أي ﴾﴿اهللاسم حروف 

وهنا نستنتج بأن اإلعجاز ال يقتصر على حروف األمساء احلسىن ، بـل هنالـك        
توزع دقيق ومنظّم لكل حرف من حروف أمساء اهللا تعاىل ، وهذا ما سنراه مـن            

 ، »اهلـاء «  مث حـرف »الـالم « مث حرف »األلف«خالل دراسة توزع حرف     
  ! التناسق السباعي املبهر ملأنتو



 ٢٩٤

  توزع حرف األلف

، أي أننا حنصي من    فيها   »األلف«لنكتب السورة وحتت كل كلمة عدد حروف        
   :»األلف«الكلمة ما حتويه من حرف 

Οó¡Î0   ِ «! $#    Ç≈ yϑ ôm §�9$#  ÉΟŠÏm §�9 $#   ö≅ è%   uθèδ    ª!$#   î‰ym r&   ª! $#   ß‰yϑ ¢Á9 $#  

١      ١    ١    ١      ٠    ٠      ١         ١          ١      ٠  

öΝs9   ô$Î# tƒ  öΝs9    uρ     ô‰s9θãƒ    öΝs9    uρ   ä3tƒ   … ã&©!   #·θàÿà2   7‰ym r&  

١       ١       ٠   ٠     ٠   ٠     ٠        ٠  ٠   ٠   ٠  

 ات الرقم سبعة  من مضاعف  هو عدد  كلمات السورة    يف »األلف«توزع حرف   إن  
  : لنتأكد من ذلك

١١٠٠٠٠٠٠٠٠٠١١١١٠٠١١١٠=   

= ١٥٧١٤٢٨٥٧١٤٤٤٤٤٢٨٧٣٠ × ٧  

  توزع حرف الالم

، أي أننا حنصي من      ها في »الالم«لنكتب السورة وحتت كل كلمة عدد حروف        
، ونتأمل التناسق السباعي املبهر مـع الـرقم    »الالم«الكلمة ما حتويه من حرف   

  : هذا احلرفسبعة لتوزع 



 ٢٩٥

Οó¡Î0   ِ «! $#    Ç≈ yϑ ôm §�9$#  ÉΟŠÏm §�9 $#   ö≅ è%   uθèδ    ª!$#   î‰ym r&   ª! $#   ß‰yϑ ¢Á9 $#  

١      ٢     ٠    ٢      ٠    ١      ١         ١         ٢       ٠  

öΝs9   ô$Î# tƒ  öΝs9    uρ     ô‰s9θãƒ    öΝs9    uρ   ä3tƒ   … ã&©!   #·θàÿà2   7‰ym r&  

٠     ٠        ١     ٠     ١   ٠    ١        ١   ٠  ١    ١  

  :من مضاعفات السبعة  ٠٠١٠١٠١١٠١١١٢٠٢٠١١١٢٠إن العدد 

٠٠١٠١٠١١٠١١١٢٠٢٠١١١٢٠=   

= ١٤٤٣٠١٤٤٤٤٥٧٤٣٠١٦٠ × ٧  

  توزع حرف الهاء

  : فيها »اهلاء«لنكتب السورة مع بسملتها وحتت كل كلمة عدد حروف 

Οó¡Î0   ِ «! $#    Ç≈ yϑ ôm §�9$#  ÉΟŠÏm §�9 $#   ö≅ è%   uθèδ    ª!$#   î‰ym r&   ª! $#   ß‰yϑ ¢Á9 $#  

٠     ١      ٠     ١     ١    ٠      ٠         ٠      ١         ٠  

öΝs9   ô$Î# tƒ  öΝs9    uρ     ô‰s9θãƒ    öΝs9    uρ   ä3tƒ   … ã&©!   #·θàÿà2   7‰ym r&  

٠       ٠       ١   ٠     ٠    ٠    ٠        ٠  ٠  ٠    ٠  



 ٢٩٦

  من مـضاعفات    كلمات السورة يعطي عدداً معكوسه     يف »اهلاء«توزع حرف   
من مضاعفات   ٠١٠٠٠١١٠١٠٠٠٠٠٠٠٠٠١٠٠الرقم سبعة ، أي أن العدد       

  :الرقم سبعة  

٠١٠٠٠١١٠١٠٠٠٠٠٠٠٠٠١٠٠=   

= ١٤٢٨٧٢٨٧١٤٢٨٥٧١٤٣٠٠ × ٧  

مضاعفات السبعة ،  يف هذه السورة من »األلف«إن العدد الذي ميثل توزع حرف 
حرف العدد الذي ميثل توزع      ، أما    »الالم« العدد الذي ميثل توزع حرف       كذلك

   . سبعةمن مضاعفات الرقم أن معكوسهفنجد  »اهلاء «

  اتجاهات متعاكسة

يف اسم  وآخر حرف   ،   »األلف«حرف   هو   تعاىل ﴿اهللا﴾ أول حرف يف اسم   إن  
كلمات  يف   اً هلذين احلرفني وتوزعهما    نظاماً بديع  وقد رأينا  .  »اهلاء« هو   ﴾اهللا﴿

  :، وميكن أن منثل هذه العمليات الرياضية املعقدة باألسهم السورة 

    توزع آخر حرف يف اسم ﴿اهللا﴾                 توزع أول حرف يف اسم ﴿اهللا﴾  

→                                        ←  
جتاه قسمة األعداد ، فأول حـرف  وتأمل معي هذين السهمني اللذين يعربان عن ا  

 توزع يف سورة اإلخالص بنظام سـباعي        »األلف«وهو  ﴿اهللا﴾  يف لفظ اجلاللة    
 يف ، وقد تـوزع  »اهلاء«هو ﴿اهللا﴾  وآخر حرف يف لفظ اجلاللة       باجتاه اليمني ،  



 ٢٩٧

وكأن هذين االجتاهني حنـو      .  سباعي باجتاه اليسار     كلمات هذه السورة بنظام   
ال اية هلا كيفما توجهنا مييناً أو       تعاىل   كلمات اهللا    يقوالن إن  اليمني وحنو اليسار  

   !يساراً

وهكذا عشنا يف رحاب سورة تعدل ثلث القرآن ، والتناسقات الـسباعية الـيت             
ولو أردنا استعراض مجيـع     رأيناها هي جزء ضئيل من عجائبها اليت ال تنقضي ،           

لدات ، فسبحان الذي أحصى     التناسقات الرقمية يف هذه السورة الحتجنا إىل جم       
  !هذه األرقام وأحكمها 

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 ٢٩٨

  ملخص

  : بالنقاط اآلتية املبحثنلخص ما قرأناه يف هذا 

 تتألف سورة اإلخالص من جمموعة من الكلمـات واحلـروف ، وهـذه              -١
الكلمات واحلروف قد رتبها اهللا تعاىل بطريقة معجزة يعجز البشر عن اإلتيـان              

  .مبثلها 

رقمية سـباعية   اهللا تعاىل حروف هذه السورة حبيث حتقق تناسقات  لقد نظّم  -٢
  . مع حروف أمساء اهللا احلسىن ، وقد رأينا شيئاً من هذه التناسقات السباعية 

وفكرة هذه التناسقات السباعية تعتمد على إحصاء ما حتويه كل كلمة أو كل آية       
جد دائماً أعداداً مـن     من حروف هذه األمساء احلسىن ، وصف األرقام الناجتة لن         

  .مضاعفات الرقم سبعة 

 إن وجود نظام حمكم ألمساء اهللا يف سورة تتحدث عن اهللا هو دليل رياضـي            -٣
ومادي على أن اهللا تعاىل هو من أنزل هذه السورة وهو من أحكمها وهو مـن                

  !حفظها من التحريف 

  

  

  

  



 ٢٩٩



  في كل آية معجزة

  تستحق التفكر 
  

  

بحث سوف نتعرف على حقائق جديدة يف النظام الرقمي حلـروف القـرآن             يف هذا امل  
وسوف نثبت بلغة األرقام أنه يف كل آية معجزة رقمية مبهرة تستحق التفكـر           . الكرمي  
  .والتدبر 

من آيات كتابه  كمثال على أن اهللا تعاىل قد أودع يف كل آية       بعض اآليات وسوف خنتار   
 باعية ، وذلك كربهان مادي على استحالة اإلتيان مبثل        عدداً من التناسقات الرقمية الس    

  .القرآن الكرمي من  آية

هـذه  ويف كل مقطع مـن      ،  معجزة   همن آيات ومن عجائب القرآن أننا جند يف كل آية         
وهذا ما سنربهن عليه يف فقرات هـذا  ، رائعة يف كل كلمة معجزة بل  معجزة ،  اآليات

  .املبحث إن شاء اهللا تعاىل 

  

  



 ٣٠٠

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 ٣٠١

  وإنا له لحافظون

لو تأملنا كل آية من آيات القرآن الكرمي من الناحية الرقمية لوجدنا نظاماً مذهالً              
د ولكن سوف نستشهد اآلن بآية عظيمة تعه      . يقوم على الرقم سبعة ومضاعفاته      

يف كل حرف مـن     جلّ جالله   اهللا فيها حبفظ كتابه العظيم ، ولذلك فقد أودع          
  ! حمكماً يثبت أن القرآن مل يحرف حروفها تناسقاً

سوف نعيش اآلن مع آية عظيمة هي آية حفظ القرآن ، واليت تعهد فيها اهللا 
 ، وسبب اختيارنا هلذه اآلية هو أا ركْتبارك وتعاىل حبفظ كتابه الذي مساه بالذِّ

عي بأن القرآن حمرعلى كل من يد هذا . ف تتحدث عن حفظ اهللا لكتابه ، وترد
  بلغة الكالم ، ولكن ماذا عن لغة األرقام ؟

$﴿ : قال تعاىل ¯ΡÎ) ßøtwΥ $uΖø9 ¨“ tΡ t�ø.Ïe%!$# $̄Ρ Î) uρ …çµs9 tβθÝàÏÿ≈ ptm: ∩∪﴾ ] يف   .]١٥/٩: احلجر
النظام الرقمي يف هذه اآلية تناسقات مذهلة مع الرقم سبعة الذي ميثل أساس 

 ، إن مع هذا الرقمجداً وسوف نرى توافقات عجيبة وعجيبة  .  الكرميالقرآن
هذه األنظمة الرقمية سوف ختتل وتنهار لو تغري حرف واحد يف اآلية ، حىت يف 

   .ة كلمااطريقة كتاب

≈tβθÝàÏÿ﴿ كُتبت يف القرآن من دون ألف هكـذا       ﴾حلافظون﴿فمثالً كلمة    ptm:﴾  ،
 تعـاىل  ة كالم اهللا  ، فتأمل دقَّ    الرقمي لآلية  النظاموهذه األلف لو أُضيفت الختل      

  !ة كل حرف من حروف كتابه ودقَّ

 أن واو العطف تعتـرب كلمـة        نذكّرقبل أن ندخل يف رحاب هذه اآلية نود أن          



 ٣٠٢

   .عما قبلها وما بعدها ة مستقلة عما قبلها وما بعدها ، وذلك ألا تكتب منفصل

  أول كلمة وآخر كلمة تناسق سباعي في

$﴿أول كلمة هـي     نرى أن   يف هذه اآلية الكرمية      ¯Ρ Î) ﴾   ،      وآخـر كلمـة هـي
﴿tβθÝàÏÿ≈ ptm:﴾   ،      التناسقمن هاتني الكلمتني لنرى     لنكتب عدد حروف كل كلمة 

  :السباعي هلما 

$ ¯Ρ Î) ßøtwΥ          $ uΖø9 ¨“ tΡ t� ø.Ïe%!$# $ ¯Ρ Î) uρ … çµs9         tβθÝàÏÿ≈ ptm:  

٦                                                 ٣ 

 من ٦٣آخر كلمة هو عدد حروف حروف أول كلمة و  عدد   إن العدد الذي ميثل   
  :مضاعفات الرقم سبعة 

٩ × ٧ = ٦٣  

  أول حرفتوزع 

$﴿  يف قوله تعاىل   »األلف«أول حرف يف هذه اآلية هو        ¯Ρ Î) ﴾     وآخر حرف فيهـا
≈tβθÝàÏÿ﴿  يف قوله تعاىل   »النون«هو   ptm:﴾      وسوف نرى كيف تتوزع الكلمـات ،

نكتب اآليـة    . بنظام بديع يقوم على الرقم سبعة        اليت حتتوي على هذين احلرفني    
  : حسب القاعدة التالية وحتت كل كلمة رقماً

   .»األلف«حرف للكلمة اليت حتوي  »١«الرقم 



 ٣٠٣

   . للكلمة اليت ال حتتوي على هذا احلرف»٠« الرقم

واآلن نكتب كلمات اآلية وحتت كل كلمة رقماً يعرب عـن وجـود حـرف               
  :  أو عدم وجوده»األلف«

$ ¯Ρ Î)      ßøtwΥ     $ uΖø9 ¨“ tΡ     t� ø.Ïe%!$#    $ ¯Ρ Î)     uρ      … çµs9    tβθÝàÏÿ≈ ptm:  

٠      ٠       ١    ٠      ١        ١        ٠      ١ 

 هـو  »األلـف «الكلمـات الـيت حتـوي حـرف     إن العدد الذي ميثل توزع   
  : من مضاعفات الرقم سبعة ٠٠١٠١١٠١

١٤٤٤٣ × ٧ = ١٠١١٠١  

  زع آخر حرفتو

  ونكتب اآلية من جديد وحتت كل كلمة رقمـاً         »النون«ننتقل اآلن إىل حرف     
  :حسب القاعدة السابقة ذاا ولكن مع حرف النون 

   .»النون«حرف للكلمة اليت حتوي  »١«الرقم 

   . للكلمة اليت ال حتتوي على هذا احلرف»٠« الرقم

 أو عدم   »النون«جود حرف   واآلن نكتب اآلية وحتت كل كلمة رقماً يعرب عن و         
  :وفق القاعدة السابقة وجوده 



 ٣٠٤

$ ¯Ρ Î)      ßøtwΥ     $ uΖø9 ¨“ tΡ     t� ø.Ïe%!$#    $ ¯Ρ Î)     uρ      … çµs9    tβθÝàÏÿ≈ ptm:  

١         ٠       ١    ٠     ٠        ١        ١       ١ 

 ١٠١٠٠١١١ هـو    الكلمات اليت حتوي حرف النون    إن العدد الذي ميثل توزع      
  :من مضاعفات الرقم سبعة أيضاً 

١٤٤٢٨٧٣ × ٧ = ١٠١٠٠١١١  

يف اآلية يتوزع على كلمات اآلية بنظام يتناسب مع الرقم         والنتيجة أن أول حرف     
 بنظام يقوم علـى     على كلمات اآلية   آخر حرف يف اآلية يتوزع    سبعة ، وكذلك    

   هل هذه مصادفة ؟،الرقم سبعة 

  حروف اآليةالتناسق السباعي ل

عـدد احلـروف    ، وهذا العدد يساوي      حرفاً   ٢٨إن عدد أحرف هذه اآلية هو       
  : من مضاعفات الرقم سبعة هووالكرمي ،  القرآن يف لفبائيةاأل

٤ × ٧= ٢٨  

 .والعجيب حقاً هو الطريقة اليت توزعت ا هذه احلروف يف كلمـات اآليـة               
  :لنكتب هذه اآلية وحتت كل كلمة عدد حروفها 

$ ¯Ρ Î)      ßøtwΥ     $ uΖø9 ¨“ tΡ     t� ø.Ïe%!$#    $ ¯Ρ Î)     uρ      … çµs9    tβθÝàÏÿ≈ ptm:  

٦       ٢      ٣    ١     ٥       ٥       ٣       ٣ 



 ٣٠٥

مـن   وهـذا العـدد      ٦٢٣١٥٥٣٣إن العدد الذي ميثل حروف هذه اآلية هو         
   :مضاعفات الرقم سبعة

٨٩٠٢٢١٩ × ٧ = ٦٢٣١٥٥٣٣  

 مـساوياً   ٢٨ حروفها   عددن حفظ القرآن ، ويأيت       آية تتحدث ع   ! وسبحان اهللا 
 ، ويأيت مصفوف  والذي هو من مضاعفات السبعة لقرآنيف ا لعدد حروف اهلجاء    

   فهل هذه مصادفة ؟، مع الرقم سبعةحروفها متناسباً 

  تناسق مع عدد سنوات نزول القرآن

ولو حلّلنـا   ،   ٦٢٣١٥٥٣٣إن مصفوف حروف هذه اآلية كما رأينا هو العدد          
 وهذا يعـين وجـود    !  أيضاً   ٢٣هذا العدد رياضياً جند أنه من مضاعفات العدد         

   :مع عدد سنوات نزول القرآن رقمي تناسق 

٢٧٠٩٣٧١ × ٢٣ = ٦٢٣١٥٥٣٣  

وتأمل كيف تتحدث اآلية عن حفظ القرآن ، وجاء مصفوف حروفها متناسـباً             
  !مع عدد سنوات نزول القرآن ، فسبحان اهللا 

  من القرآنارتباط مع أول آية 

يف هذه اآلية ارتباط مذهل مع أول آية من كتاب اهللا تعاىل ، وإىل بعـض هـذه        
سوف نرى ترتيباً مذهالً ألرقام هذه اآلية وكلماا  ،    .التوافقات مع الرقم سبعة     

!» ÉΟó¡Î0 ﴿ :وكيف ترتبط برباط سباعي مع أول آية يف القرآن الكـرمي وهـي             $# 



 ٣٠٦

Ç≈ yϑ ôm §�9 $# ÉΟŠÏm §�9    .]١/١ : الفاحتة[  ﴾#$

  تيناآلي أرقام ارتباط

 ، لنكتب هذين الرقمني ونـرى  ٩ ورقم آية حفظ القرآن هو   ١رقم آية البسملة    
  :التناسق السباعي هلما 

  أول آية من القرآن       آية حفظ القرآن

٩                       ١  

 مـن وهذا العـدد     ٩١عدد  ال على حنصل سوفف الرقمني هذين بصف قمنا إذا
   :السبعة مضاعفات

١٣ × ٧ = ٩١  

  الكلمات ارتباط

 ٨آية حفظ القرآن هـو       كلمات وعددكلمات ،    ٤ ةلالبسم آية كلمات عدد
  :كلمات ، لنكتب ذلك 

  آية حفظ القرآنكلمات أول آية من القرآن       كلمات 

٨                               ٤  

ثل كلمات أول آية من القـرآن        والذي مي  الرقمني هذين صف من الناتج عددالو



 ٣٠٧

   :ةبعالس  الرقممضاعفات  وهذا العدد من٨٤ وه وكلمات آية حفظ القرآن

١٢ × ٧ = ٨٤  

 بنظام سباعي حمكم ، ويرتبط عدد كلمات اآليتني بنظام أرقام اآليتنيرتبط تإذن 
  سباعي حمكم ، ولكن ماذا عن أرقام السورتني ؟ 

  اآلية ورقم ةرالسورقم  ارتباط

 حيـث  جراِحل سورة ورقم  ، أيضاً ١ فيها ةلالبسم ورقم ١هو   الفاحتة ورةس رقم
   :٩ ة اليت حتدثت عن حفظ القرآن هواآلي ورقم ١٥ هو القرآن ظحف ةآي وردت

  أول آية من القرآن                  آية حفظ القرآن

  رقم السورة   رقم اآلية          رقم السورة    رقم اآلية

٩           ١٥                 ١               ١  

وهـذا العـدد مـن       ٩١٥١١هـو    عدد لدينا شكليت األرقام هذه صف لدى
  : السبعة  مضاعفات

١٣٠٧٣ × ٧ = ٩١٥١١  

  القرآن ور مع ستناسق سباعي

 ، لنكتـب    ٩ هو اآلية هذه رقمسورة ، و   ١١٤ وه الكرمي القرآن ورس عددإن  
  :ي هلما  الرقمالتناسقهذين الرقمني ونتأمل 



 ٣٠٨

  عدد سور القرآن            رقم آية حفظ القرآن

٩                         ١١٤  

   : أيضاً مرتني عةالسب مضاعفات من ٩١١٤ عددال جند رقمنيال صفوب

١٨٦ × ٧ × ٧ = ٩١١٤  

 عدد آيات ولكي نبعد أي احتمال للمصادفة عن هذه النتيجة ندرس التناسب مع            
 آيـات  القرآن مث مع   سورة ال ميكن أن تتكرر بتمامها مع        القرآن ، إذ أن املصادف    

  . سبعة مرتني رقمويأيت العدد متناسباً مع ال، القرآن 

  القرآن آياتمع  تناسق سباعي

 ، لنكتب هـذين     ٩ اآلية هذه ورقم،   آية ٦٢٣٦  هو الكرمي القرآن آيات عدد
  : الرقمي هلما التناسقالرقمني ونتأمل 

   رقم آية حفظ القرآنعدد آيات القرآن      

٩                            ٦٢٣٦  

  : مرتني سبعةرقم ال مضاعفات من ٩٦٢٣٦ العدد تشكلي الرقمني صفعند 

١٩٦٤×  ٧ × ٧ = ٩٦٢٣٦  

 ليدلنا علـى  ٩إن هذه املعادالت تدل على أن اهللا تعاىل قد اختار هلذه اآلية الرقم  



 ٣٠٩

عـدد  جاء رقم اآلية مع     فقد  ذلك   ، ل  كتابهأنه قد حفظ كل سورة وكل آية يف         
  !  سبعةسـوره متناسباً مع الرقمعدد آيات القرآن و

  ارتباط ناتجي القسمة

  :لنكتب املعادلتني من جديد ونتأمل التناسق السباعي لناجتي القسمة 

١٨٦ × ٧ × ٧ = ٩١١٤  

١٩٦٤×  ٧ × ٧ = ٩٦٢٣٦  

ذا قمنا بـصف    يرتبطان مع الرقم سبعة ، فإ     ،   ١٩٦٤ و   ١٨٦إن ناجتي القسمة    
 هذا العدد يتألف مـن سـبع        ١٩٦٤١٨٦هذين العددين جند عدداً جديداً هو       

   :مراتب وهو من مضاعفات الرقم سبعة 

٢٨٠٥٩٨ × ٧ = ١٩٦٤١٨٦  

  :وجمموع أرقامه من مضاعفات الرقم سبعة أيضاً 

٥ × ٧ = ٣٥ = ١ + ٩ + ٦ + ٤ + ١ + ٨ + ٦  

 تغـري   لووهكذامع الرقم سبعة ، وتأمل معي كيف جاءت مجيع األعداد متناسبة   
 ، الكاملب الرقمي النظام هذا الار أو عدد السور أو عدد اآليات      اآلية هذه رقم
 جيـوز  وال به اسملسا جيوز ال إهلي أمر هو نآالقر آيات ترقيم أن على دليل وهذا
     .هتغيري



 ٣١٠

  مقطّعةمع الحروف ال

ئل بعض السور ، والعجيـب      وهي يف أوا  ،   حرفاً   ١٤ يف القرآن    قطعةاحلروف امل 
  :وهي ،  مقطعة أي سبعة أحرف  ،أن هذه اآلية حتتوي على نصف هذا العدد

   »ا ، ن ، ح ، ل ، ك ، ر ، هـ« 

  !  يقوم على الرقم سبعةبنظام العجيب أن هذه احلروف السبعة تتوزع 

  توزع الكلمات التي تحوي حروفاً مقطعة

 ، لنكتب اآلية وحتت كـل  قطعة ميف هذه اآلية سبع كلمات حتتوي على أحرف  
  : حسب القاعدة اآلتية كلمة رقماً

  .حروفاً مقطعة للكلمة اليت حتوي  »١«الرقم 

   .فو احلره للكلمة اليت ال حتتوي على هذ»٠« الرقم

$ ¯Ρ Î)        ßøtwΥ       $ uΖø9 ¨“ tΡ      t� ø.Ïe%!$#     $ ¯Ρ Î)      uρ       … çµs9     tβθÝàÏÿ≈ ptm:  

١         ١        ١     ٠      ١         ١          ١         ١ 

  يف اآليـة هـو     اليت حتوي حروفاً مقطعـة    إن العدد الذي ميثل توزع الكلمات       
   :من مضاعفات الرقم سبعة وهذا العدد ١١١٠١١١١

١٥٨٥٨٧٣ × ٧ = ١١١٠١١١١  



 ٣١١

سبعة حتتوي على   فيها سبع كلمات    تتحدث عن حفظ القرآن     آية  ! وسبحان اهللا   
  ، بنظام يقوم على الرقم سبعة      هذه الكلمات السبع   تتوزعوقد   ،   أحرف مقطعة 

هل هذا  ف ،يقوم على الرقم سبعة     محكم   بنظام   املقطعة السبعة  احلروف   توتوزع
  العمل مبقدور البشر ؟

ولكي نزداد يقيناً بصدق هذه األرقام وأا أرقام حمسوبة ومقدرة من اهللا تعاىل ،              
 وهو عـدد سـنوات   ٢٣د رياضياً فنجد أنه من مضاعفات العدد       حنلل هذا العد  
  :نزول القرآن 

٤٨٢٦٥٧ × ٢٣ = ١١١٠١١١١  

   اآليةالعد  التراكمي لحروف

عندما نقوم بعد حروف اآلية تراكمياً ، أي باستمرار جند عدداً من مـضاعفات              
  :لنكتب اآلية وحتت كل كلمة عدد حروفها مع ما قبلها . السبعة أيضاً 

$ ¯Ρ Î)      ßøtwΥ     $ uΖø9 ¨“ tΡ     t� ø.Ïe%!$#    $ ¯Ρ Î)     uρ      … çµs9    tβθÝàÏÿ≈ ptm:  

٢٨      ٢٢     ٢٠   ١٧      ١٦     ١١      ٦       ٣ 

هذا العدد   ،   ٢٨٢٢٢٠١٧١٦١١٦٣العدد الذي ميثل حروف اآلية تراكمياً هو        
  :له عدة ميزات 

  .  ٢ × ٧ مرتبة ، أي ١٤يتألف هذا العدد من  -١



 ٣١٢

 : جمموع أرقام هذا العدد من مضاعفات السبعة -٢

٦×٧ = ٤٢=  ٢+٨+٢+٢+٢+٠+١+٧+١+٦+١+١+٦+٣  

  :مصفوف أرقام هذا العدد من مضاعفات السبعة  -٣

٤٠٣١٧١٦٧٣٧٣٠٩ × ٧ = ٢٨٢٢٢٠١٧١٦١١٦٣  

حتتوي على معجزات متنوعة ، فهي تتضمن معجـزة         واآلن ننتقل إىل آية عظيمة      
معجزة رقمية ، باإلضافة إىل املعجزة البالغيـة والـيت نراهـا            علمية ، وتتضمن    

  .معانيها ودالالا واضحة يف كلماا و

  ا لَم وِسع ونَو ِإنّ 

 الكـون   اتـساع  الكون ، فقد أصبحت حقيقة       اتساعيتحدث علماء اليوم عن     
باستمرار من احلقائق العلمية الثابتة ، بسبب األدلة الكثرية مـن علـم الفلـك               

هذه احلقيقة مل يتم إثباا يقيناً إال منذ سـنوات قليلـة ،             . تربات الفضائية   واملخ
وذلك عندما تطورت أجهزة القياس والتحليل ومعاجلـة البيانـات بـالكمبيوتر       

  . وباستخدام لغة األرقام 

 يقـول   ،ولكننا جند للقرآن بياناً أوضح وأعمق يتجلى يف سبع كلمات فقـط             
$!u ﴿: ســبحانه وتعــاىل  uΚ¡¡9 $#uρ $ yγ≈ oΨø‹ t⊥ t/ 7‰&‹ ÷ƒr'Î/ $ ¯Ρ Î) uρ tβθãè Å™θßϑ s9 ∩⊆∠∪﴾ ]ــذاريات : ال

 اتساعيف هذه اآلية معجزة علمية واضحة ، فقد حتدثت بوضوح عن             . ]٥١/٤٧
tβθãè ﴿السماء باستمرار من خالل كلمة       Å™θßϑ s9 ﴾      قبل أن يكتشف العلم احلديث 



 ٣١٣

  .بناء الكون يقة حق، وكذلك حتدثت عن  الكون بأربعة عشر قرناً اتساع

  حروف الكلمات

  :لنكتب اآلية كما كُتبت يف القرآن وحتت كل كلمة عدد حروفها 

u!$ uΚ¡¡9 $#        uρ   $yγ≈ oΨø‹ t⊥ t/     7‰&‹ ÷ƒr'Î/    $̄Ρ Î)          uρ     tβθãè Å™θßϑ s9  

٧         ٣       ١     ٥        ٦        ٥      ١  

 من مـضاعفات الـرقم      ٧٣١٥٦٥١ اآلية هو    إن العدد الذي ميثل حروف هذه     
  :سبعة مرتني 

١٤٩٢٩٩ × ٧ × ٧ = ٧٣١٥٦٥١  

 سبعة ، فعندما نقرأ العدد الذي ميثـل  من مضاعفات الرقمالعدد هذا   معكوسإن  
وهذا العدد مـن    ،   ١٥٦٥١٣٧حروف اآلية من اليمني إىل اليسار تصبح قيمته         

  :مضاعفات الرقم سبعة 

٢٢٣٥٩١ × ٧ = ١٥٦٥١٣٧  

 كيفما قرأنا هذا العدد وبأي اجتاه كان وجدناه من مضاعفات الرقم سـبعة              إذن
  . وكان الناتج عدداً صحيحاً 

 ونصف هذين   ٢٢٣٥٩١ و   ١٤٩٢٩٩والعجيب أننا عندما نأخذ ناجتي القسمة       
 هذا العدد من مـضاعفات      ٢٢٣٥٩١ ١٤٩٢٩٩العددين جند عدداً جديداً هو      



 ٣١٤

  :الرقم سبعة أيضاً 

٣١٩٤١٥٩٢٧٥٧ × ٧ = ٢٢٣٥٩١١٤٩٢٩٩  

 ١٤٩٢٩٩ ٢٢٣٥٩١عـدد   ال سوف جند ولو قمنا بصف العددين بطريقة ثانية       
  :سبعة رقم هذا العدد من مضاعفات ال

٢١٣٢٨٤٦٠٥١٣ × ٧ = ١٤٩٢٩٩٢٢٣٥٩١  

مـرتني  والعجيب أن جمموع هذين العددين هو عدد من مضاعفات الرقم سبعة            
  :أيضاً 

٧٦١٠ × ٧ × ٧=  ٣٧٢٨٩٠ = ٢٢٣٥٩١+١٤٩٢٩٩  

  : أيضاً من مضاعفات الرقم سبعة ٠٩٨٢٧٣  هوالعدد هذا معكوسو

١٤٠٣٩ × ٧ = ٩٨٢٧٣  

  حروف اآليةتناسق سباعي ل

 حرفـاً ،    ٢٨إن عدد كلمات اآلية سبع كلمات ، وعدد حروف هذه اآلية هو             
  :أي من مضاعفات الرقم سبعة 

٤ × ٧ = ٢٨  

 بطريقة مميزة ،    سلمصلى اهللا عليه و   إن القرآن قد كُتب على زمن الرسول الكرمي         
فاهلمزة مل تكن معروفة زمن نزول القرآن لذلك مل تكتب ، ولو كُتبت ألصـبح               



 ٣١٥

 أحرف ، وهذا سيؤدي إىل      ٥ أحرف بدالً من     ٦ ﴿السماء﴾عدد حروف كلمة    
 جندها يف القرآن قد كُتبت من       ﴾بنيناها﴿مث إن كلمة    . تغري النظام الرقمي لآلية     

$ ﴿دون ألف هكذا     yγ≈ oΨø‹ t⊥ t/  ﴾          مست األلف فيها الختل هذا النظام الرقمـيولو ر 
  .بالكامل 

 جندها يف القرآن قد كُتبت بياء إضافية ال تلفظ هكذا ﴾بأيٍد﴿والعجيب أن كلمة    
﴿ 7‰&‹ ÷ƒr'Î/  ، ﴾           ولوال وجود هذه الياء اإلضافية الختفى هذا النظام الرقمي املعجز  .

     ـ    كل حرف   ف جاء    ، وكي   وجلَّ فانظر إىل دقة كلمات اهللا عز ة يف مكانـه بدقَّ
  .شديدة يعجز البشر عن اإلتيان مبثلها 

معجزة تكشفها لنا لغة األرقام ، فهل نزداد يقينـاً        فيه  وهذا يعين أن رسم القرآن      
اً و،   وجلَّوإمياناً وتسليماً هللا عزيد لكتابه هل نزداد حب؟ا  

  الحروف المقطعة في اآلية

يزال هنالك املزيد من عجائب هذه اآليـة ، فـاحلروف    ال  ، ف املعجزة مل تتوقف    
 حرفاً ، جند هلا حضوراً يف هذه اآليـة          ١٤املقطعة يف أوائل السور واليت عددها       

 ، » ا ل س م ن ي هــ ع  « :واحلروف املقطعة املوجودة يف اآلية هي   . أيضاً  
  : لنكتب اآلية ونخرج من كل كلمة ما حتويه من احلروف املقطعة فنجد 

u!$ uΚ¡¡9 $#        uρ   $ yγ≈ oΨø‹ t⊥ t/     7‰&‹ ÷ƒr'Î/    $̄Ρ Î)          uρ     tβθãèÅ™θßϑ s9  

٥         ٣        ٠     ٣        ٥        ٥      ٠  



 ٣١٦

 هذا العـدد    ٥٣٠٣٥٥٠إن العدد الذي ميثل توزع احلروف املقطعة يف اآلية هو           
  :من مضاعفات السبعة باالجتاهني 

٧٥٧٦٥٠ × ٧ = ٥٣٠٣٥٥٠  

٧٩٠٠٥ × ٧   = ٥٥٣٠٣٥  

  : من مضاعفات السبعة أيضاًكما أن عدد احلروف املقطعة يف اآلية 

٣ × ٧ = ٢١ = ٥ + ٣ + ٣ + ٥ + ٥  

 ، وعدد احلروف ٤×٧آية تتألف من سبع كلمات وعدد حروفها        ! وسبحان اهللا   
 وعدد احلروف العادية سبعة ، ومجيع هذه احلروف جـاءت           ٣×٧املقطعة فيها   

، ام يقوم على الرقم سبعة ، واآلية تتحدث عن السماء وعدد السموات سبع              بنظ
    ؟فهل كل هذه السباعيات باملصادفة

  الحروف غير المقطعة في اآلية

اآلن لندرس توزع احلروف املتبقية غري املقطَّعة يف اآلية ، نكتب اآلية وحتت كل              
  :كلمة ما حتويه من هذه احلروف 

u!$ uΚ¡¡9 $#        uρ    $ yγ≈ oΨø‹ t⊥ t/      7‰&‹ ÷ƒr'Î/      $ ¯ΡÎ)          uρ     tβθãèÅ™θßϑ s9  

٢         ٠       ١      ٢         ١        ٠       ١  

 مـن   ٢٠١٢١٠١ جمموع هذه احلروف سبعة ، وتشكل العدد         فإنكما نالحظ   



 ٣١٧

  : مضاعفات الرقم سبعة باالجتاهني 

٢٨٧٤٤٣ × ٧ = ٢٠١٢١٠١  

١٤٤٥٨٦×  ٧ = ١٠١٢١٠٢  

  »الرحمن«حروف اسم تناسق 

≈ ﴿حروف كلمة yϑ ôm  تتجلى يف هذه اآلية بنظام يتعلق بالرقم سبعة ، ﴾ �9$#§
≈﴿فعندما نكتب اآلية وحتت كل كلمة ما حتويه من حروف  yϑ ôm§�9  أي ﴾ #$

  :  سوف جند ،»  ا ل ر ح م ن «حروف 

u!$ uΚ¡¡9 $#        uρ       $ yγ≈ oΨø‹ t⊥ t/     7‰&‹ ÷ƒr'Î/     $ ¯Ρ Î)          uρ     tβθãè Å™θßϑ s9  

٣         ٣       ٠      ١        ٣          ٤       ٠  

≈﴿حروف  الذي ميثل توزع    عدد  الإن   yϑ ôm §�9 ، هذا   ٣٣٠١٣٤٠  يف اآلية هو   ﴾ #$
  :العدد من مضاعفات الرقم سبعة 

٤٧١٦٢٠ × ٧ = ٣٣٠١٣٤٠  

≈﴿إن جمموع حروف اسم      yϑ ôm §�9  ، وهذا العدد     حرفاً ١٤ه اآلية هو    يف هذ  ﴾ #$
  : ، لنتأكد من ذلك أيضاً من مضاعفات الرقم سبعة 

٢×٧ = ١٤ = ٣ + ٣ + ١ + ٣ + ٤  



 ٣١٨

  روف البسملةحتناسق 

!» ÉΟó¡Î0 ﴿تتوزع حروف    $# Ç≈ yϑ ôm §�9 $# ÉΟŠÏm §�9  بنظام مـذهل يف هـذه اآليـة     ﴾ #$
تبت يف كتـاب اهللا     ولكي نتعرف على هذا النظام نكتب اآلية كما كُ        . الكرمية  

تعاىل ، ونكتب حتت كل كلمة رقماً ميثل ما حتويه هذه الكلمة مـن حـروف                
  :  البسملة

u!$ uΚ¡¡9 $#        uρ       $ yγ≈ oΨø‹ t⊥ t/     7‰&‹ ÷ƒr'Î/     $ ¯Ρ Î)          uρ     tβθãè Å™θßϑ s9  

٤          ٣        ٠      ٤        ٦           ٥      ٠  

 من  ٤٣٠٤٦٥٠ذي ميثل توزع حروف البسملة يف كلمات اآلية هو          إن العدد ال  
  :مضاعفات السبعة ثالث مرات متتالية 

١٢٥٥٠ × ٧ × ٧ × ٧ = ٤٣٠٤٦٥٠  

  ارتباط اآلية مع البسملة

!» ÉΟó¡Î0 ﴿: كما أن هذه اآلية ترتبط بأول آية مـن القـرآن وهـي      $# Ç≈ yϑ ôm §�9 $# 
ÉΟŠÏm §�9 فـرقم سـورة    . الكلمات  عدد  ية و اآلرقم   من حيث رقم السورة و     ﴾ #$

 ، ٤ وعدد كلماـا  ١ ورقم آية البسملة هو ١الفاحتة حيث وردت البسملة هو      
 ، ورقم هذه اآلية هـو   ٥١أما رقم سورة الذاريات حيث وردت هذه اآلية فهو          

  :لنكتب هذه األرقام ونتأمل التناسق السباعي هلا .  كلمات ٧ وعدد كلماا ٤٧



 ٣١٩

   السماءاتساع                    آية البسملة           

  السورة      اآلية     كلماا         السورة      اآلية     كلماا

٧        ٤٧          ٥١             ٤        ١             ١  

 من مضاعفات الرقم سبعة     ٧٤٧٥١٤١١عندما نصف هذه األرقام جند عدداً هو        
   :مرتني

١٥٢٥٥٣٩ × ٧ × ٧ = ٧٤٧٥١٤١١  

 ويبقى من مضاعفات الرقم     ١١٤١٥٧٤٧عندما نعكس اجتاه قراءة العدد يصبح       
  :سبعة 

١٦٣٠٨٢١ × ٧ = ١١٤١٥٧٤٧  

وهكذا عالقات رقمية ال تنتهي كلها تدل على أن الذي خلق السموات الـسبع              
وسبحان اهللا الذي أحـصى     . هو الذي نزل هذا القرآن وحفظه إىل يوم القيامة          

  ! عدداً كل شيٍء 

نالحظ من خالل ما سبق من األمثلة وجود تنوع وتعـدد يف النظـام الرقمـي                
وهذا التنوع يشهد على عظمة      خاص ا ،      رقمي لآليات ، فكل آية تتميز بنظام     

 فكما أن كل آية من آيات القرآن تتميـز بنظـام            .منزل القرآن سبحانه وتعاىل     
ماذا : ولكن السؤال اآلن     .ي حمكم   بالغي حمكم ، كذلك فإا تتميز بنظام رقم       

  . لنقرأ ؟حيدث إذا قمنا بدراسة مقطع من آية ؟ هل تبقى املعجزة مستمرة 



 ٣٢٠

  اإلعجاز في مقطع من آية

أحرف اختارها اهللا تعاىل حبكمته وعلمه من بني مجيع األحرف ليسمي ا نفسه 
ارك وتعاىل يف رتبها اهللا تب ، »األلف والالم واهلاء«هذه األحرف هي  ، ﴿اهللا﴾

، ليؤكد للبشر مجيعاً أن القرآن كتاب اهللا ونظّمها بنظام معجز ، آيات كتابه 
إنه النظام الرقمي ألحرف . وأن كل حرف يف هذا القرآن هو من عند اهللا تعاىل 

عصر املعلومات الرقمية معجزة تتجلَّى يف ،  سبحانه وتعاىل ﴿اهللا﴾لفظ اجلاللة 
وجلَّ لتشهد بصدق كتاب اهللا عز .  

   ِمن  اهللادقُ ن أصْ مَ 

šÏ%©!$#uρ (#θãΨtΒ#u (#θè=Ïϑ﴿ : مجيعاً بشرال خماطباً عز وجلَّ ارئالب يقول tã uρ 
ÏM≈ ys Î=≈ ¢Á9 $# óΟßγè=Åzô‰ãΖy™ ;M≈ ¨Ζy_ “Ì� øgrB ÏΒ $ yγÏFøtrB ã�≈yγ÷Ρ F{ $# tÏ$Î#≈ yz !$pκ� Ïù #Y‰t/r& ( y‰ôã uρ 

«! $# $ y)ym 4 ôtΒuρ ä−y‰ô¹r& zÏΒ «! $# WξŠÏ%﴾ ]يطرحه  سؤال هذا  ،]٤/١٢٢ : النساء
 لقاخ من أصدق هو من املخلوقات يف يكونأن  يعقل فهل  ،ناسال على القرآن

؟تبارك وتعاىل واألرض  مواتالس  

 طرح إىل هل حيتاج خالق السموات السبع : تعاىل اهللا رمحة سعة وانظر معي إىل
 اإلهلية ةالرمح إا قه ؟صدي ملنسبحانه  عزةلا  ربتاجهل حي السؤال ؟ هذا مثل

 لغة فهنالك الكالم بلغة يقتنع ال فمن هذا عوم . هموإحلاد همكفر على للبشر
   . ينكرها أن لبشر ميكن ال اليت األرقام

 ôtΒuρ ä−y‰ô¹r& zÏΒ﴿ : هذا النص الكرمي يف حقيقي إعجاز مع نعيش سوف اآلن



 ٣٢١

«! $# WξŠÏ% ﴾كَمة ، كلماتال هذه يفر ملبها نظامال ، ونتأملزدادعسى أن ن املُح 
  .العظيمة الكلمات  هذه لقائ هوعز وجلّ  اهللا بأن اًويقين إمياناً

  تناسق الحروف

 أحرف عدد ميثل رقماً كلمة كل ونكتب حتت القرآين النص هذا كلمات لنكتب
   :كلمةهذه ال

ôtΒ       uρ     ä−y‰ô¹r&    zÏΒ «!$#            WξŠÏ%  

٤      ٤       ٢      ٤        ٢     ١  

من مضاعفات الرقم  ٤٤٢٤٢١ هو كلماتال هذه أحرف ميثل الذي العدد إن
   :سبعة

٦٣٢٠٣ × ٧ = ٤٤٢٤٢١  

 من مضاعفات الرقم ٦٣٢٠٣ وهو العدد العملية هذه من ناتجال أن والعجيب
   :أيضاً سبعة

٩٠٢٩ × ٧ = ٦٣٢٠٣  

  »اهللا«حروف اسم تناسق سباعي مذهل ل

، كذلك  النص هذا أحرف بعلمه تعاىل اهللا منظَّ فكما مستمرة ، املعجزة ولكن
األلف والالم « أحرف  أنأي  ،محكَم بنظام فيه اجلاللة لفظ أحرف نظم فقد



 ٣٢٢

 يتناسب مبا النص هذا يف تعاىل اهللا هاحكمأ قد ﴿اهللا﴾  وهي حروف اسم»واهلاء
  . سبعة الرقم مع

ما حتويه  ثلمي اًرقم كلماته من كلمة كل حتت كتبنو ينالقرآ النص هذا لنكتب
   :»األلف والالم واهلاء« اللةلفظ اجل أحرف من الكلمة هذه

ôtΒ       uρ       ä−y‰ô¹r&    zÏΒ   «! $#   WξŠÏ%  

٢     ٤     ٠        ١         ٠    ٠  

 كلمات يف »األلف والالم واهلاء«الثالثة  ميثل توزع األحرف إن العدد الذي
  :   سبعةهذا العدد من مضاعفات الرقم ، ٢٤٠١٠٠هو القرآين  النص

٣٤٣٠٠ × ٧ = ٢٤٠١٠٠  

  :  من مضاعفات الرقم سبعة٣٤٣٠٠ هوو الناتج أن العجيب لكنو

٤٩٠٠ × ٧ = ٣٤٣٠٠  

  :ثالثة  مرة أيضاً سبعة على ينقسم ٤٩٠٠ هنا الناتج أنمن ذلك  واألعجب

٧٠٠ × ٧ = ٤٩٠٠  

  : سبعة على ينقسم أيضاً ٧٠٠هو العدد  العملية هذه من ناتج أن الأخرياً جند و

١٠٠ × ٧ = ٧٠٠  



 ٣٢٣

اسم توزع حروف  والعدد الذي ميثل ، ﴿اهللا﴾نص يتحدث عن ! وسبحان اهللا 
 والناتج ، ﴿اهللا﴾اسم  من مضاعفات السبعة أربع مرات بعدد حروف ﴿اهللا﴾

كالم الكرمي هو  على أن القرآن  دليالًأال متثل هذه النتيجة ، »مئة«النهائي هو 
  مئة باملئة ؟احلق اهللا 

  تناسق ناتجي القسمة

!» ôtΒuρ ä−y‰ô¹r& zÏΒ﴿ : قوله تعاىل ألحرف الرقمي النظام سابقةال الفقرة رأينا يف $# 
WξŠÏ%﴾ ، من ٤٤٢٤٢١ هو املقطع هذا أحرف ميثل الذي العدد أن ورأينا 

 اسمتوزع أحرف  ثلمي الذي العدد أن رأينا كما مرتني ، مضاعفات الرقم سبعة
من مضاعفات الرقم سبعة ، هذا العدد  ٢٤٠١٠٠وهو  نفسه املقطع يف ﴾اهللا﴿

    !﴿اهللا﴾اسم  أحرف  بعددمرات أربع

   : هلما لذهامل التكامل ونتأمل النتيجتني هاتني كتابة دِعواآلن لن

  : روف النص  التناسق السباعي حل-

                    ٩٠٢٩ × ٧ × ٧ = ٤٤٢٤٢١  

  : يف النص ﴾﴿اهللاروف اسم  التناسق السباعي حل-

١٠٠ × ٧ × ٧ × ٧ × ٧ = ٢٤٠١٠٠  

،  ١٠٠ ـ ٩٠٢٩ : تنيالعملي يناجتَ نأخذ عندما أننا فعالً ذهلامل الشيءو
 ١٠٠٩٠٢٩ هو جديد عدد جينت األرقام صفة بطريق العددين هذين فصون



 ٣٢٤

   : ن مضاعفات الرقم سبعةوهو م مراتب سبع من مكون العدد هذا

١٤٤١٤٧ × ٧ = ١٠٠٩٠٢٩  

 له آخر شيء بقيولكن  محكَم ، نظام  سبعة لهعلىمة القس عملية ناتج أي أن
 أرقام جمموع إن ، ١٠٠٩٠٢٩ العدد لدينا املعادلة هذه ففي  ، سبعةبالرقم عالقة
   :أيضاًالرقم سبعة  مضاعفاتهو من  العدد هذا

٣×  ٧ = ٢١ = ١ + ٩ + ٢ + ٩  

 ١٤٤١٤٧ناتج القسمة  مع ذاا نتيجةال جند فإننا اإلعجازي نظامال يكتمل ولكي
  :فمجموع أرقامه أيضاً من مضاعفات الرقم سبعة 

٣ × ٧ = ٢١ = ١ + ٤ + ٤ + ١ + ٤ + ٧  

  »اهللا«تكرار حروف اسم 

!» ôtΒuρ ä−y‰ô¹r& zÏΒ﴿ : تعاىلتبارك و اهللا قول لنتدبر من جديد $# WξŠÏ% ﴾]ساء الن :

 ونتدبر الترتيب املدهش ألحرف ﴿اهللا﴾ اسم رحاب ، ونعيش يف ]٤/١٢٢
  . الكرمي  نصال هذا يف »األلف والالم واهلاء«

 يف هذا النص الكرمي ﴾﴿اهللاعندما نقوم بإحصاء عدد مرات تكرار حروف اسم 
  :فإننا جند 

  . مرات ثالثتكرر  »األلف« حرف -



 ٣٢٥

  . مرات ثالثتكرر  »الالم« حرف -

   .ةحداو مرةورد  »اهلاء« حرف -

   : األرقام هذهبترتيب  آلنا منقو

  حرف األلف       حرف الالم        حرف اهلاء

١                   ٣                   ٣  

  :  من مضاعفات الرقم سبعة ١٣٣ هو وعند صف هذه األرقام جند عدداً

١٩ × ٧ = ١٣٣  

 ها سبعةعدد الكرمي جند النص هذا يف ﴾﴿اهللاسم  أحرف عجبم وعندما نقوم
  :بالتمام والكمال  أحرف

٧=  ١ + ٣ + ٣  

!» ôtΒuρ ä−y‰ô¹r& zÏΒ﴿ : تعاىل قوله  يف﴾﴿اهللاوهكذا نرى أن عدد حروف اسم  $# 
WξŠÏ% ﴾ونتساءل . تتكرر بنظام سباعي ةهو سبعة أحرف ، هذه األحرف السبع : 
 بنظام الكرمي النص هذا يف ﴾اهللا﴿ه امس حروف رتب قد سبحانه رئالبا كان إذا

  ؟ذاته النظام ب الكرمي االسم هذا موقع ل رتبفه  ،سبعة الرقم على يقوم

 سبحانه وتعاىل بني كلمات ﴾﴿اهللالنتأمل اآلن هذه العالقة املذهلة لترتيب اسم 
   .وكيف تأيت مجيع األرقام متناسقة مع الرقم سبعة ، النص 



 ٣٢٦

  تعالى» اهللا« السم زممي  قعمو

 مبا سبحانهرتبه البارئ  مبوقع تميز يالنص هذا يفسبحانه وتعاىل  ﴾اهللا﴿ اسم إن
 لفظ حروفو واحلروف الكلمات عدد يأيت حبيثو  ،سبعة رقمال معيتناسب 
   . سبعة الرقم مع متناسباً االسم هذا وبعد قبل اجلاللة

 الكلمات عدد فإننا جند أن اهللا﴾﴿ سما وبعد قبل كلماتال عدد بإحصاء إذا قمنا
  :كتب هذين الرقمني  لن كلمات ، وبعده كلمة واحدة ،٤ هو ﴿اهللا﴾قبل اسم 

ôtΒuρ ä−y‰ô¹r& zÏΒ        «! $#          WξŠÏ%  

١                               ٤  

  : السبعة مضاعفات من ١٤هو  عدداً جند الرقمني ينهذ صفوعندما ن

٢ × ٧ = ١٤  

عدد احلروف  لوجدنا اجلاللةلفظ  وبعد قبل كلماتال هذه حروف بعد قمناولو 
لنكتب هذين الرقمني .  أحرف ٤ أحرف ، وبعده جند ٩ هو ﴾﴿اهللاقبل اسم 

   :ونتأمل التناسق السباعي 

ôtΒuρ ä−y‰ô¹r& zÏΒ           «! $#        WξŠÏ%  

٤                                  ٩  

  : »سبعة يف سبعة«يساوي و ٤٩ هو العدد الناتج من صف هذين الرقمنيإن 



 ٣٢٧

٧ × ٧ = ٤٩  

 عدد بإحصاء مونق ؟ »واهلاء والالم األلف «اجلاللة فظل حروف واآلن ماذا عن
قبل اسم  أن عددها لنجد ﴾اهللا﴿ اسم وبعد قبل »اهلاءو والالم األلف« حروف
  : لنتأمل  هو اثنان ،﴾﴿اهللابعد اسم و هو حرف واحد ، ﴾﴿اهللا

ôtΒuρ ä−y‰ô¹r& zÏΒ         «! $#       WξŠÏ%  

٢                              ١  

 من ٢١ هو ﴿اهللا﴾اسم  وبعد قبل ﴾اهللا﴿ سما حروف ميثل الذي العددإن 
  : سبعةرقم مضاعفات ال

٣ × ٧ = ٢١  

   للحروفالتراكمي العد 

 ونضيف الكلمة حروف  أننا نعدأي ، اًتراكمي الكلمات حروف بعد قمنا إذا
 مساوياً عدداًيف النص  األخرية الكلمة لتأخذ وهكذا  ،تاليةال لكلمةل ددالع هذا

   :جندسوف ، يف هذه احلالة  النصهذا  حروف لعدد

ôtΒ       uρ     ä−y‰ô¹r&      zÏΒ       «! $#       WξŠÏ%  

١٧      ١٣        ٩         ٧       ٣     ١  

 العدد هذا ١٧١٣٩٧٣١ مياً هوكاتر النص كلمات حروف ميثل الذي العدد إن



 ٣٢٨

   : سبعةرقم  المضاعفات من

٢٤٤٨٥٣٣ × ٧ = ١٧١٣٩٧٣١  

  » اهللا« العد التراكمي لحروف اسم 

 يبقى الكرمي النص هذا يف ﴾اهللا﴿ حروف اسمتوزع  على الطريقة هذه ناطبق ولو
 األلف« حروف من حتويه ما كلمة كل وحتت النص هذا كتبلن . اًمستمر النظام
 يف »هـ ا ل  « أننا حنصي احلروف أي  ، تراكمياً وباستمرار»واهلاء والالم
   :قبلهااليت يف الكلمة  »هـ ا ل  « حروف معة الكلم

ôtΒ     uρ ä−y‰ô¹r&          zÏΒ      «! $#      WξŠÏ% 

٧       ٥       ١       ١        ٠   ٠  

 هو النص كلمات يفكمياً ترا »واهلاء والالم األلف« حروف ميثل الذي العدد إن
   :ةالسبع مضاعفات من ٧٥١١٠٠

١٠٧٣٠٠ × ٧ = ٧٥١١٠٠  

 على وشاهداً اًواحد الرقمي نظامال ويبقى اإلحصاءإذن تتعدد طرق العد و
إن كلّ من يطّلع على هذه احلقائق البد  . وتعاىل سبحانه القرآن منزل وحدانية

بليغة ووجيزة ، واحدة سه جبملة  أن يتحدث عن نفلبشٍرهل ميكن  :أن يتساءل 
 ٧  الرقم ، وتكرار هذه احلروف من مضاعفات٧وجيعل عدد حروف امسه فيها 

 ، مث جيعل تكرار الكلمات قبل وبعد ٧ × ٧ × ٧ × ٧وتوزعها من مضاعفات 



 ٣٢٩

 ، وتكرار ٧ × ٧ ، وتكرار احلروف قبل وبعد امسه ٧  الرقمامسه من مضاعفات
 إن هذه التناسقات  ؟؟٧  الرقمالسم من مضاعفاتحروف امسه قبل وبعد هذا ا

السباعية العجيبة تدل على أن اهللا تعاىل قد نظّم حروف كتابه بنظام ال ميكن 
  .لبشر أن يأيت مبثله 

  ال يأتون بمثله

≅ ﴿: تعاىلتبارك ويقول  è% ÈÈ⌡©9 ÏMyè yϑ tG ô_ $# ß§ΡM}$# �Éf ø9 $#uρ #’ n?tã βr& (#θè? ù'tƒ È≅ ÷VÏϑ Î/ 
#x‹≈ yδ Èβ#uö� à)ø9 $# Ÿω tβθè?ù'tƒ Ï&Î# ÷W Ïϑ Î/ öθs9 uρ šχ% x. öΝåκÝÕ÷è t/ <Ù÷è t7 Ï9 #Z��Îγsß﴾ ] اإلسراء: 

 ونتأمل التناسق السباعي املبهر يف هذه لنكتب عدد حروف كل كلمة  .]١٧/٨٨
   :اآلية العظيمة

≅ è%      ÈÈ⌡©9   ÏMyè yϑ tG ô_ $#   ß§Ρ M}$#         �Éf ø9$#      uρ  

٤      ١          ٥          ٦         ٣      ٢  

#’ n? tã   β r&   (#θè? ù'tƒ   È≅÷VÏϑ Î/   #x‹≈ yδ     Èβ#uö� à)ø9 $#    Ÿω   tβθè? ù'tƒ  Ï&Î# ÷W Ïϑ Î/  

٥     ٥      ٢       ٦         ٣      ٤      ٥     ٢     ٣  

öθs9         uρ      šχ% x.  öΝåκÝÕ÷è t/     <Ù÷è t7Ï9     #Z��Îγsß  

٥          ٤          ٥        ٣       ٢     ١  



 ٣٣٠

 من ٥٤٥٣٢١٥٥٢٦٣٤٥٢٣٤١٥٦٣٢هو  هذه اآلية   حروف  العدد الذي ميثل    
   :مضاعفات الرقم سبعة

٥٤٥٣٢١٥٥٢٦٣٤٥٢٣٤١٥٦٣٢=    

 =٧٧٩٠٣٠٧٨٩٤٧٧٨٩٠٥٩٣٧٦ × ٧  

  مقاطع اآليةتناسق 

  : فاآلية مكونة من ثالثة مقاطع كما يلي ال زال هناك املزيد ،

≅ ﴿ ـ ١ è% ÈÈ⌡©9 ÏMyè yϑ tG ô_ $# ß§Ρ M}$# �Éf ø9 $#uρ ﴾.   

’# ﴿ ـ ٢ n? tã β r& (#θè? ù'tƒ È≅ ÷VÏϑ Î/ #x‹≈ yδ Èβ#uö� à)ø9 $# Ÿω tβθè? ù'tƒ Ï&Î# ÷W Ïϑ Î/ ﴾.   

öθs9 ﴿ ـ ٣ uρ šχ% x. öΝåκÝÕ÷è t/ <Ù÷è t7 Ï9 #Z��Îγsß ﴾.   

أي أن  . حمكماً اً رقمياً كل مقطع من هذه املقاطع الثالثة نظام   نا جند يف  املذهل أن و
مـن  يـأيت    لآليـة    كل مقطع من هذه املقاطع الثالثة     حروف  العدد الذي ميثل    

  .مضاعفات الرقم سبعة 

  المقطع األول من اآلية

، ونتأمل التناسق السباعي لنكتب عدد حروف كل كلمة من كلمات هذا املقطع          
   :هلذه الكلمات 



 ٣٣١

≅ è%      ÈÈ⌡©9   ÏMyè yϑ tG ô_ $#   ß§Ρ M}$#         �Éf ø9$#      uρ  

٤      ١          ٥          ٦         ٣      ٢  

   :من مضاعفات الرقم سبعة ٤١٥٦٣٢الذي ميثل حروف اآلية هو العدد 

٥٩٣٧٦ × ٧ = ٤١٥٦٣٢  

  المقطع الثاني من اآلية

   :لنكتب عدد حروف كل كلمة من كلمات هذا املقطع بالطريقة ذاا 

#’ n? tã   β r&   (#θè? ù'tƒ   È≅÷VÏϑ Î/   #x‹≈ yδ     Èβ#uö� à)ø9 $#    Ÿω   tβθè? ù'tƒ  Ï&Î# ÷W Ïϑ Î/  

٥     ٥      ٢       ٦         ٣      ٤      ٥     ٢     ٣  

من مضاعفات الرقم    ٥٥٢٦٣٤٥٢٣ هو   هذا املقطع حروف  العدد الذي ميثل    إن  
  : أيضاً سبعة

٧٨٩٤٧٧٨٩ × ٧ = ٥٥٢٦٣٤٥٢٣  

  المقطع الثالث من اآلية

، ونتأمل التناسق السباعي د حروف كل كلمة من كلمات هذا املقطع         لنكتب عد 
   :أيضاً هلذه الكلمات 



 ٣٣٢

öθs9         uρ      šχ% x.  öΝåκÝÕ÷è t/     <Ù÷è t7Ï9     #Z��Îγsß  

٥          ٤          ٥        ٣       ٢     ١  

ة من مضاعفات الرقم سـبع     ٥٤٥٣٢١ هو   هذا املقطع حروف  العدد الذي ميثل    
öΝåκÝÕ÷è ﴿ مبا يتوافق مع معىن اآلية ، مرتني t/ <Ù÷è t7 Ï9 ﴾:   

١١١٢٩ × ٧ × ٧ = ٥٤٥٣٢١  

  !اإلعجاز في كلمة واحدة 

هل ميكن للبـشر أن     : واآلن لنطرح السؤال اآليت والذي يظنه بعض القراء غريباً          
 سوف نترك لغة األرقـام جتيـب        يأتوا مبثل كلمة واحدة من كلمات القرآن ؟       

اضياً على استحالة هذا األمر ، ونلجأ إىل كلمة مهمة جداً ، وحتمـل              وتربهن ري 
 :معىن مل يقتنع به امللحدون ، وهو أول مرحلة من مراحل البعث يـوم القيامـة              

  .النفخ يف الصور 

) وغريها من الكلمـات   (لقد رتب اهللا تعاىل بعظيم حكمته هذه الكلمة يف كتابه           
  . مبثله بنظام سباعي يعجز البشر عن اإلتيان

ث اهللا تبارك وتعاىل عن حقائق ستقع مستقبالً ، وأودع يف كتابه الـرباهني              حتد
‡y ﴿فهذه كلمة     . الرقمية على ذلك     ÏÿçΡ   ﴾        تتكرر سبع مرات يف القرآن كلـه .

  .واحلديث دائماً عن النفخ يف الصور 



 ٣٣٣

قد أودع اهللا ومبا أن هذه الكلمة ختص حدثاً مهماً جداً وهو البعث يوم القيامة ، ف      
وأنـه  ،  يف تكرار هذه الكلمة نظاماً بديعاً نرى من خالله دقة كلمات القـرآن              

  .اليت ال تنتهي كتاب العجائب 

لنتأمل هذا التنظيم الرائع ألرقام السور حيث وردت هذه الكلمة مبا يتوافق مـع              
  : لنكتب اآليات اليت وردت فيها هذه الكلمة . الرقم سبعة بنظام مذهل 

ـ ١   ﴿* $ uΖø.t� s? uρ öΝåκ|Õ÷è t/ 7‹Í× tΒöθtƒ ßlθßϑ tƒ ’ Îû <Ù÷è t/ ( y‡ ÏÿçΡ uρ ’ Îû Í‘θ�Á9 $# öΝßγ≈ uΖ÷è yϑ pgmú $ Yè ÷Ηsd﴾ 
   . ]١٨/٩٩: الكهف [

sŒ# ﴿ ـ ٢ Î* sù y‡ ÏÿçΡ ’ Îû Í‘θ�Á9 $# Iξsù z>$ |¡Σr& óΟßγoΨ÷�t/ 7‹Í≥ tΒöθtƒ Ÿωuρ šχθä9 u!$ |¡tF tƒ ∩⊇⊃⊇∪﴾ 
   . ]٢٣/١٠١: املؤمنون [

‡y ﴿ ـ  ٣ ÏÿçΡ uρ ’ Îû Í‘θ�Á9 $# #sŒ Î* sù Νèδ zÏiΒ Ï^#y‰÷ F̀{ $# 4’ n< Î) öΝÎγÎn/u‘ šχθè=Å¡Ψtƒ ∩∈⊇∪﴾ ] يس :

٣٦/٥١[.   

‡y ﴿ ـ   ٤ ÏÿçΡ uρ  ’ Îû Í‘θ�Á9 $# t,Ïè |Ásù tΒ  ’ Îû ÏN≡uθ≈ yϑ ¡¡9 $# tΒuρ  ’ Îû ÇÚ ö‘ F{ $#  �ωÎ) tΒ  u!$ x© 

ª!    . ]٣٩/٦٨: الزمر [ ﴾#$

‡ΝèO y§﴿ ـ ٥ ÏÿçΡ ÏµŠÏù 3“t� ÷zé& #sŒ Î* sù öΝèδ ×Π$ uŠÏ% tβρã� ÝàΖtƒ ∩∉∇∪﴾ ] ٣٩/٦٨: الزمر[ .   

‡y ﴿ ـ ٦ ÏÿçΡ uρ ’ Îû Í‘θ�Á9 $# 4 y7Ï9≡sŒ ãΠ öθtƒ Ï‰‹ Ïã uθø9    . ]٥٠/٢٠: ق [ ﴾∪⊂⊅∩ #$

sŒ# ﴿ ـ ٧ Î* sù y‡ ÏÿçΡ ’ Îû Í‘θ�Á9 $# ×πy‚ øÿtΡ ×οy‰Ïn≡uρ ﴾ ] ١٣/ ٦٩: احلاقة[.   



 ٣٣٤

   السورترتيبتناسق في 

يف ست سور من القرآن  ، وأرقام الـسور           هذه الكلمة تكررت سبع مرات       إن
  : الست اليت وردت فيها هذه الكلمة هي على التسلسل 

  الكهف       املؤمنون       يس      الزمر       ق     احلاقة

٦٩       ٥٠      ٣٩       ٣٦          ٢٣          ١٨  

ضاعفات  من م  ٦٩٥٠٣٩٣٦٢٣١٨إن العدد الذي ميثل هذه األرقام جمتمعة هو         
  :الرقم سبعة 

٩٩٢٩١٣٣٧٤٧٤ × ٧ = ٦٩٥٠٣٩٣٦٢٣١٨  

  :والناتج هو عدد من مضاعفات الرقم سبعة من جديد 

١٤١٨٤٤٧٦٧٨٢ × ٧ = ٩٩٢٩١٣٣٧٤٧٤  

  :والناتج هو عدد من مضاعفات الرقم سبعة أيضاً 

٢٠٢٦٣٥٣٨٢٦ × ٧ = ١٤١٨٤٤٧٦٧٨٢  

  :بعة ملرة راوالناتج هنا أيضاً هو عدد من مضاعفات الرقم سبعة 

٢٨٩٤٧٩١١٨ × ٧ = ٢٠٢٦٣٥٣٨٢٦  

  : الرقم سبعة أربع مرات متتالية إذن العدد الذي ميثل أرقام السور من مضاعفات



 ٣٣٥

٢٨٩٤٧٩١١٨×  ٧ × ٧ × ٧ × ٧  =٦٩٥٠٣٩٣٦٢٣١٨  

هل هي املصادفة اليت جاءت ذا التناسب املبـهر ألربـع           ! وسبحان اهللا العظيم    
 شيء فال يزال هنالك العديـد مـن   مرات مع الرقم سبعة ؟ ولكن هذا ليس كل 

  .التناسقات السباعية مبا ينفي أية مصادفة عن كتاب اهللا تعاىل 

فيه تناسق مع   ، هذا العدد     ٢٨٩٤٧٩١١٨هو  من هذه العمليات    فالناتج النهائي   
   :»سبعة يف سبعة«الرقم سبعة ، حيث إن جمموع أرقام هذا العدد هو 

٧ × ٧ = ٤٩ = ٢+٨+٩+٤+٧+٩+١+١ +٨  

  اسق في ناتج القسمةتن

متوت مجيـع   األوىل  ومبا أن النفخ يف الصور سيكون مرتني متعاكستني ، يف املرة            
نفخة موت ونفخـة    «املخلوقات ويف املرة الثانية حييي اهللا هذه املخلوقات ، أي           

ومبا أن النفخة األوىل تعاكس األخرية ، فقد قمت بعكس هذا العـدد              . »حياة
وقرأت العدد اجلديد باالجتاه املعـاكس      »  ٢٨٩٤٧٩١١٨الناتج النهائي وهو    «

  : ، والعجيب أن هذا العدد من مضاعفات السبعة ٨١١٩٧٤٩٨٢لتصبح قيمته 

١١٥٩٩٦٤٢٦ × ٧ = ٨١١٩٧٤٩٨٢  

  :والناتج من مضاعفات الرقم سبعة مرة ثانية 

١٦٥٧٠٩١٨ × ٧ = ١١٥٩٩٦٤٢٦  

  :والناتج أيضاً من مضاعفات الرقم سبعة مرة ثالثة 



 ٣٣٦

٢٣٦٧٢٧٤ × ٧ = ١٦٥٧٠٩١٨  

  :والناتج من مضاعفات الرقم سبعة ملرة رابعة 

٣٣٨١٨٢ × ٧ = ٢٣٦٧٢٧٤  

إذن معكوس الناتج من القسمة على سبعة أربع مرات ، ينقسم على سبعة ألربع              
  : ، ونكتب من جديد مرات متتالية أيضاً 

٣٣٨١٨٢ × ٧ × ٧ × ٧ × ٧ = ٨١١٩٧٤٩٨٢  

هل ميكن أن تكون التناسقات الـسباعية       :   وهنا نود أن نسأل أولئك املشككني     
األربعة األوىل باملصادفة ، مث تأيت تناسقات سباعية يف الناتج النـهائي وعـددها              

  أربعة من جديد باملصادفة ؟

  نواتج القسمةتناسق في 

  :نواتج األربعة األخرية وهي جمموع أرقام ال اآلن نأخذ

  ٤٣  وجمموع أرقامه  ١١٥٩٩٦٤٢٦الناتج األول    

  ٣٧    وجمموع أرقامه  ١٦٥٧٠٩١٨الناتج الثاين     

  ٣١       وجمموع أرقامه   ٢٣٦٧٢٧٤الناتج الثالث   

  ٢٥       وجمموع أرقامه     ٣٣٨١٨٢الناتج الرابع    



 ٣٣٧

هو جديد  على عدد    لنحصل ٢٥  ٣١  ٣٧   ٤٣ :نقوم بصف األرقام األربعة     
 مضاعفات الرقم سبعة أربـع      من، والعجيب جداً أن هذا العدد        ٢٥٣١٣٧٤٣
    :أيضاًمرات متتالية 

١٠٥٤٣×  ٧ × ٧ × ٧ × ٧  =٢٥٣١٣٧٤٣  

إن هذا النظام املذهل جاء يف تكرار كلمة واحدة من كلمات القرآن ليدلُّ داللة              
ولو سرنا عرب كلمات القرآن لرأينا نظاماً مبهراً         . قطعية على منظِّم حكيم عليم        

  .ثله يعجز البشر عن اإلتيان مب

  أرقام اآلياتتناسق في 

إن أرقام اآليات أيضاً جاءت متناسبة مع الرقم سبعة ملرتني ، لنكتب أمساء السور              
‡y ﴿حيث وردت كلمة  ÏÿçΡ ﴾ وحتت كل سورة رقم اآلية :  

  الكهف       املؤمنون       يس      الزمر        ق     احلاقة

١٣      ٢٠       ٦٨        ٥١         ١٠١          ٩٩  

 من مضاعفات   ١٣٢٠٦٨٥١١٠١٩٩إن العدد الذي ميثل أرقام هذه اآليات هو         
  :الرقم سبعة مرتني 

٢٦٩٥٢٧٥٧٣٥١ × ٧ × ٧ = ١٣٢٠٦٨٥١١٠١٩٩  

هل مبقدور البشر أن يؤلفوا كتاباً ويرتبوا تكـرار         : وهنا نتوقف قليالً ونتساءل     



 ٣٣٨

أنه ال مصادفة يف كتـاب اهللا        لنثبت بلغة الرياضيات      املذهل ؟  النظامكلماته ذا   
  .سبحانه وتعاىل ، بل إعجاز وإحكام 

  احتمال المصادفة

  :لنلخص التناسقات السباعية يف هذه الكلمة 

  :رقام اآليات التناسق السباعي أل -

١٣٢٠٦٨٥١١٠١٩٩ = U٧ × ٧U × ٢٦٩٥٢٧٥٧٣٥١  

  :رقام السور التناسق السباعي أل -

٦٩٥٠٣٩٣٦٢٣١٨ = U٧ × ٧ × ٧ × ٧U × ٢٨٩٤٧٩١١٨  

-  موع أرقام الناتج النهائي التناسق السباعي:  

٤٩ = ٢+٨+٩+٤+٧+٩+١+١ +٨ = U٧ × ٧U  

  :عكوس الناتج النهائي التناسق السباعي مل -

٨١١٩٧٤٩٨٢ = U٧ × ٧ × ٧ × ٧U × ٣٣٨١٨٢  

-  موع أرقام نواتج القسمة األربعة التناسق السباعي:  

٢٥٣١٣٧٤٣ = U٧ × ٧ × ٧ × ٧U × ٥٤٣١٠  

 تناسقاً مع الرقم سبعة يف كلمة تكررت سبع مـرات ،            ١٦ففي هذا املثال رأينا     



 ٣٣٩

 مرة ،   ١٦واحتمال املصادفة رياضياً يف نتائج كهذه هو واحد مقسوم على سبعة            
  :أي هو 

٣٠٠٩٠٦٣٥٤٨٨٩٦٦٦/ ١  

وهذا العدد ضئيل للغاية ، ويستحيل على عقل نزيه أن يصدق بأن كـل هـذه                
 وال ننسى بأن هذه الكلمة      ،املنظمة واملعقدة جاءت باملصادفة     العمليات الرياضية   

وال قد وردت يف سور متباعدة نزلت يف أماكن متفرقة خالل سنوات طويلـة ،               
ننسى أيضاً أن هذه الكلمة قد جاءت يف آيات تتحدث عن يوم القيامـة ، بـل                

  .وتصور لنا ذلك اليوم بأسلوب رائع ال جند مثيالً له يف كتب البشر 

وهكذا لو سرنا يف رحاب كل كلمة من كلمات اهللا تعاىل لرأينـا إعجـازاً ال                
بل إن كل ما رأيناه حىت اآلن       ،  ينقضي ، وهذا يؤكد بأن القرآن مليء باألسرار         

  .ال يساوي إال قطرة يف حبر حميط يزخر باملعجزات واألسرار 

  

  

  

  

  

  



 ٣٤٠

 ملخص

 بالقرآن أن هذا الكتـاب       تثبت لكل من يشك    املبحثإن األمثلة الواردة يف هذا      
فعندما حتدث املوىل تبارك وتعاىل عن      . العظيم كتاب حمكم يستحيل اإلتيان مبثله       

 السماء جاء العلم احلديث وأثبت هذه احلقيقة العلمية ، وجـاءت لغـة              اتساع
  .األرقام لتثبت أن هذه اآلية هي كالم اهللا تعاىل 

أيت التاريخ ليشهد على صدق هذه  وعندما يتحدث اهللا تعاىل عن حفظه لكتابه ، ي        
احلقيقة ، فعلى الرغم من احملاوالت الكثرية اليت بذلت لتحريف القرآن ، بقي نور              
القرآن مضيئاً لكل البشر ، وجاءت العالقات الرقمية يف هذه اآلية لتشهد على أن          

 .القرآن قد وصلنا سليماً كما أنزله اهللا تعاىل 

 استحالة اإلتيان مبثل مقطع من آية مـن القـرآن ،     كذلك فقد أثبتنا بلغة األرقام    
ومن ال يـصدق    وأثبتنا كذلك استحالة اإلتيان مبثل كلمة من كلمات القرآن ،           

 وهيهات أن يأيت أحد بكالم بليغ وفيـه مـن التناسـقات         ب  فليحاول وليجر ،
  ... احملكمة الكثري والكثري

  

  

  

  



 ٣٤١



  إعجاز في ثالثة أحرف

  ن الكريممن القرآ

  

من أكثر األسرار القرآنية غموضاً تلك األحرف اليت ميزها اهللا تعاىل وجعلها يف مقدمة              
ربع سور القرآن تقريباً ، فهل جاء العصر الذي مين اهللا به علينا مبعرفة بعض أسرار هذه           

  . وهل ميكن للغة األرقام أن تكشف لنا بعض أسرار وعجائب القرآن الكرمي ،األحرف 

ولكنهم مل يغلقوا باب التـدبر  ! اهللا أعلم مبراده  :  العلماء فيها أقواالً كثرية أصحها       قال
ولذلك فقد قمنا ببحث دقيق يف تكرار وتوزع هذه احلروف . والبحث يف هذه احلروف   

  .وتبني لنا أن هذه األحرف متثل معجزة رقمية عظيمة 

حرف بالرقم سبعة الذي ميثل حمور    حقائق رقمية دامغة عن عالقة هذه األ       املبحثيف هذا   
ويف هذا رد علمي على كل من يدعي بأن القرآن حيوي حروفاً ال    . إعجاز هذه احلروف    

عة دليل على إعجاز هذه      للحروف املقطَّ   السباعي إن التناسق الرقمي  : معىن هلا ، ونقول     
  . الذي نعيشه اليوم يف عصر املعلوماتية احلروف 

  

  



 ٣٤٢

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 ٣٤٣

  روف األكثر غموضاً الح

اإلعجاز الرقمي يف أول آية من القرآن ،        يف املباحث السابقة شيئاً من      بعدما رأينا   
  يف أول سورة من القرآن ، فماذا عن أول افتتاحية من القـرآن وهـي               وكذلك

﴿$Ο!9#﴾              ؟ وما هي دالالت هذه احلروف املقطعة اليت أودعها اهللا تعاىل يف مقدمة 
   الكتاب ؟أول سورة بعد فاحتة

.  سـورة    ٢٩لقد شاء اهللا تعاىل أن خيتار لكتابه العظيم حروفاً مقطعة يفتتح ا             
  :وهذه السور على الترتيب هي 

  .﴾  Ο!9#$﴿  وقد افتتحت هذه السورة باحلروف »البقرةسورة « -١

   .﴾ Ο!9#$ ﴿  وقد افتتحت هذه السورة باحلروف»آل عمرانسورة « -٢

üÈýϑ ﴿ فتتحت هذه السورة باحلروف وقد ا»األعرافسورة « -٣ !9#   ﴾.  

� ﴿  وقد افتتحت هذه السورة باحلروف»يونسسورة « -٤ !9# ﴾.   

� ﴿  وقد افتتحت هذه السورة باحلروف»هودسورة « -٥ !9# ﴾.   

� ﴿  وقد افتتحت هذه السورة باحلروف»يوسفسورة « -٦ !9# ﴾.   

� ﴿  وقد افتتحت هذه السورة باحلروف»الرعدسورة « -٧ ýϑ !9#  ﴾.  



 ٣٤٤

� ﴿  وقد افتتحت هذه السورة باحلروف»إبراهيمسورة « -٨ !9# ﴾.   

� ﴿  وقد افتتحت هذه السورة باحلروف»اِحلجرسورة « -٩ !9# ﴾.   

   .﴾ üÈÿè‹γ!2 ﴿  وقد افتتحت هذه السورة باحلروف»مرميسورة « -١٠

   .﴾µÛ﴿  وقد افتتحت هذه السورة باحلرفني»طهسورة « -١١

  .﴾  Οû¡Û$ ﴿  وقد افتتحت هذه السورة باحلروف»ءالشعراسورة « -١٢

  .﴾  û§Û ﴿  وقد افتتحت هذه السورة باحلرفني»النملسورة « -١٣

  .﴾  Οû¡Û$ ﴿  وقد افتتحت هذه السورة باحلروف»القصصسورة « -١٤

   .﴾ Ο!9#$﴿  وقد افتتحت هذه السورة باحلروف »العنكبوتسورة « -١٥

   .﴾ Ο!9#$﴿ السورة باحلروف  وقد افتتحت هذه »الرومسورة « -١٦

   .﴾ Ο!9#$﴿  وقد افتتحت هذه السورة باحلروف »لقمانسورة « -١٧

   .﴾ Ο!9#$﴿  وقد افتتحت هذه السورة باحلروف »السجدةسورة « -١٨

  .﴾  û§ƒ ﴿ وقد افتتحت هذه السورة باحلرفني »يسسورة « -١٩

  .﴾   üÉ ﴿  وقد افتتحت هذه السورة باحلرف»صسورة « -٢٠



 ٣٤٥

  .﴾  Οm$ ﴿  وقد افتتحت هذه السورة باحلرفني»غافرسورة « -٢١

  .﴾  Οm$ ﴿  وقد افتتحت هذه السورة باحلرفني»فُصلتسورة « -٢٢

  . ﴾  Οm ∩⊇∪ ý,û¡ÿã$﴿  وقد افتتحت باحلروف»الشورىسورة « -٢٣

  .﴾  Οm$ ﴿  وقد افتتحت هذه السورة باحلرفني»الزخرفسورة « -٢٤

  .﴾  Οm$ ﴿ حت هذه السورة باحلرفني وقد افتت»الدخانسورة « -٢٥

  .﴾  Οm$ ﴿ ني وقد افتتحت هذه السورة باحلرف»اجلاثيةسورة « -٢٦

  .﴾  Οm$ ﴿  وقد افتتحت هذه السورة باحلرفني»األحقافسورة « -٢٧

  .﴾  úX ﴿  وقد افتتحت هذه السورة باحلرف»قسورة « -٢٨

  .﴾  úχ  ﴿  وقد افتتحت هذه السورة باحلرف»القلمسورة « -٢٩

  الحروف المقطعة والرقم سبعة

إن الذي يتأمل هذه االفتتاحيات يالحظ أن منها ما تكرر ومنها ما مل يتكـرر ،                
  : ولو كتبنا هذه االفتتاحيات من جديد عدا املكرر منها فإننا جندها كما يلي 

﴿$Ο!9# ، üÈýϑ !9#   ،� !9#  ،� ýϑ !9#  ،üÈÿè‹γ!2  ،µÛ  ،$Οû¡Û ، û§Û ، û§ƒ ، üÉ  ، $Οm، 

$Οm ∩⊇∪ ý,û¡ÿã  ، úX ،  úχ ﴾.   



 ٣٤٦

 حرفاً  ١٤ افتتاحية ، وتتألف من      ١٤ولو تأملنا هذه االفتتاحيات جند أن عددها        
  :عدا املكرر ، وهذه األحرف هي 

  » ا   ل   م   ص   ر   ك   هـ   ي  ع  ط   س   ح   ق   ن «

ة وهي لغة ومن هنا نستطيع أن نقول بأن اهللا تعاىل قد جعل أحرف اللغة العربي
وشاءت حكمته عز .  حرفاً ، وهذا العدد من مضاعفات الرقم سبعة ٢٨القرآن 

 حرفاً ، وجيعلها يف مقدمة ربع ١٤وجلّ أن خيتار من هذه األحرف نصفها ، أي 
  .سور القرآن تقريباً 

إن أول شيء الحظه املفسرون رمحهم اهللا تعاىل أن عدد احلروف املقطعة هو 
والشيء .  افتتاحية ة عشر وعدد االفتتاحيات هو أيضاً أربع عشر حرفاً ،ةأربع

 أن يكون فيه مفتاح احللّ ، وتوقعت» ١٤أي «الذي لفت انتباهي هو هذا الرقم 
تنيلسرهذه احلروف بسبب تكراره مر  .  

بعبارة أخرى إن و ، ٢ و ٧  فقط مها ميكن حتليله رياضياً إىل رقمني١٤إن العدد 
رب سبعة يف اثنان ، وقد جاء عدد احلروف املقطعة يف  هو حاصل ض١٤العدد 

 ، بسبب أمهية الرقم سبعة ٢ × ٧ليساوي ضعف الرقم سبعة أي الكرمي القرآن 
  .  يف القرآن 

.  ؟ إن هذا الرقم يدل على التكرار والتثنية واملضاعفة ٢ولكن ماذا يعين الرقم 
نه يتضاعف ، ولعل اهللا  فإ٢ الرقمونعلم من قواعد احلساب أن أي عدد يضرب ب

يف هذه احلروف تقوم على الرقم سبعة رقمية تعاىل يريد أن ينبهنا إىل معجزة 
  . عدد هذه احلروف سبعة يف اثنان ومضاعفاته ، فجعل



 ٣٤٧

أي أننا إذا تأملنا بناء هذه األحرف وكيف رتبها اهللا تعاىل يف آيات القرآن ، 
 بد أن حنصل على تناسقات مع وتأملنا أعداد هذه احلروف يف كل كلمة ، ال

  .فاته الرقم سبعة ومضاع

  الحكمة من هذه الحروف

هو وجود معجزة  األحرف تبني بأن احلكمة من وجودها بعد حبث طويل يف هذه
على أن يف هذا العصر فيها ، وأن مهمة هذه املعجزة أن تقدم الدليل املادي 

  . املبطلون أنه قول بشرالقرآن كتاب من عند اهللا تعاىل ، وليس كما يدعي 

فالبشر عاجزون عن تأليف كتاب وتنظيم كل حرف من حروفه بنظام رقمي 
حمكم ، ألن ذلك سيخل باجلانب البالغي للكتاب ، أما كتاب اهللا فهو حمكم 

ن هذه احلروف فيها رد على كل من يدعي أنه إوميكن القول . لغوياً ورقمياً 
  . استطاع أن يأيت بسورة مثل القرآن

واليت نقتصر فيها على حروف أول افتتاحية       وسوف نرى من خالل هذه الرحلة       
وسـوف   .  حمكم بتناسق سباعي كيف رتب اهللا تعاىل هذه احلروف       ،  يف القرآن   

  .تتراءى لنا مالمح نظام رقمي حمكم قائم على هذه احلروف 

  ﴾Ο!9#$﴿تسلسل السور التي بدأت بـ 

 ونبدأ برؤية التناسق السباعي يف أول       ،روف  لنبدأ هذه الرحلة يف رحاب هذه احل      
إذا درسنا الـسور ذوات الفـواتح فإننـا       ف . ﴾ Ο!9#$﴿  افتتاحية يف القرآن وهي     

 ، ويالحـظ أن     ﴾ Ο!9#$﴿  نالحظ أنه يوجد ست سور بدأت باحلروف املقطعة         



 ٣٤٨

هذه السور الست هي سورة البقرة وآل عمران والعنكبوت والـروم ولقمـان             
  :تيب هذه السور الست بني السور اليت تبدأ حبروف مقطعة هو إن تر .والسجدة 

  .﴾  Ο!9#$﴿  وقد افتتحت هذه السورة باحلروف »البقرةسورة « -١

   .﴾ Ο!9#$ ﴿  وقد افتتحت هذه السورة باحلروف»آل عمرانسورة « -٢

   .﴾ Ο!9#$﴿  وقد افتتحت هذه السورة باحلروف »العنكبوتسورة « -١٥

   .﴾ Ο!9#$﴿ قد افتتحت هذه السورة باحلروف  و»الرومسورة « -١٦

   .﴾ Ο!9#$﴿  وقد افتتحت هذه السورة باحلروف »لقمانسورة « -١٧

   .﴾ Ο!9#$﴿  وقد افتتحت هذه السورة باحلروف »السجدةسورة « -١٨

  : لنكتب هذه األرقام على التسلسل

  البقرة    آل عمران    العنكبوت      الروم     لقمان      السجدة

١٨         ١٧        ١٦           ١٥            ٢           ١  

 هذا العدد من مضاعفات     ١٨١٧١٦١٥٢١ والعدد الذي ميثل هذه األرقام ه     إن  
  :الرقم سبعة 

٢٥٩٥٩٤٥٠٣× ٧ = ١٨١٧١٦١٥٢١  



 ٣٤٩

  :والشيء العجيب أن الناتج أيضاً هو عدد من مضاعفات الرقم سبعة 

٣٧٠٨٤٩٢٩ × ٧ = ٢٥٩٥٩٤٥٠٣  

  :ناتج أيضاً هنا هو عدد من مضاعفات الرقم سبعة وال

٥٢٩٧٨٤٧ × ٧ = ٣٧٠٨٤٩٢٩  

عدد مكون من سبع مراتب وجممـوع       ، وهذا ال   ٥٢٩٧٨٤٧والناتج النهائي هو    
  :أرقامه من مضاعفات السبعة 

٦ × ٧=  ٤٢ = ٥ + ٢ + ٩ + ٧ + ٨ + ٤ + ٧     

ـ  عدد السور اميثل ٦الرقم نالحظ أن الناتج النهائي وهو      و  احلروفليت افتتحت ب
 ﴿$Ο!9# ﴾  فتأمل هذا التناسق الرائع ،!  

  السور المكية والسور المدنية

يف هذه السور الست لدينا أربع سور نزلت مبكة املكرمة وهي العنكبوت والروم             
  :هو بني السور اليت تبدأ حبروف مقطعة وترتيب هذه السور ، ولقمان والسجدة 

  ن      السجدةالعنكبوت      الروم     لقما

١٨          ١٧        ١٦             ١٥  

 عـدداً هـو     جنـد  أرقام هذه الـسور التسلـسلية        نا عندما نصف  والعجيب أن 



 ٣٥٠

  : من مضاعفات السبعة ١٨١٧١٦١٥

٢٥٩٥٩٤٥ × ٧ = ١٨١٧١٦١٥  

، وترتيب هـاتني    فقد نزلتا يف املدينة املنورة       سورة البقرة وسورة آل عمران       أما
  :هو السور اليت تبدأ حبروف مقطعة بني السورتني 

  البقرة         آل عمران

٢                 ١  

  : من مضاعفات السبعة ٢١وهنا جند من جديد العدد 

٣ × ٧ = ٢١  

 شكلت عدداً من مـضاعفات      ﴾ Ο!9#$﴿  إذن أرقام السور الست اليت بدأت بـ        
 وجممـوع   ،بسبع مراتعدد يتألف من السبعة ثالث مرات ، وناتج القسمة هو        

أرقامه من مضاعفات السبعة ، ولو جزأنا هذه السور الست لقسمني ، ما نـزل               
والسؤال مبكة وما نزل باملدينة ، تبقى أرقام هذه السور من مضاعفات السبعة ،              

  هل هذه مصادفات أم معجزات ؟

  ياتاآلأرقام تناسق في 

 جند األرقام حمكَمة ومنضبطة     من عظَمة النظام الرقمي أننا مهما حبثنا وكيفما حبثنا        
 ٦يف القـرآن  ﴾  Ο!9#$﴿ فقد تكررت االفتتاحية . ويعجز البشر عن اإلتيان مبثلها     



 ٣٥١

  مرات كما رأينا ، والسؤال ماذا عن أرقام هذه اآليات ؟ 

 يف القرآن ، فلـو قمنـا        ١ دائماً هي آية مستقلة ورقمها       ﴾ Ο!9#$﴿  إننا جند أن    
Pصلنا على عدد  بصف أرقام هذه اآليات الست حل     

 
P  من مضاعفات   ١١١١١١هو 

  :الرقم سبعة أيضاً 

١٥٨٧٣ × ٧ = ١١١١١١  

  عدد اآلياتتناسق في 

  :إن عدد آيات كل سورة من هذه السور الست هو 

  . آية ٢٨٦وعدد آياا  »البقرةسورة « -١

  . آية ٢٠٠وعدد آياا  »آل عمرانسورة « -٢

   . آية٦٩وعدد آياا  »العنكبوتسورة « -١٥

  . آية ٦٠وعدد آياا  »الرومسورة « -١٦

  . آية ٣٤وعدد آياا  »لقمانسورة « -١٧

  . آية ٣٠وعدد آياا  »السجدةسورة « -١٨

ونتذكر  واآلن لنرتب هذه األرقام حسب تسلسلها ونرى التناسق السباعي هلا ،
   :أننا نعتمد يف هذه النتائج مصحف املدينة املنورة 



 ٣٥٢

      العنكبوت      الروم     لقمان      السجدةالبقرة    آل عمران

٣٠           ٣٤        ٦٠          ٦٩         ٢٠٠      ٢٨٦  

إن العدد الذي ميثل آيات هذه السور جمتمعة حسب تسلسلها يف القـرآن هـو               
  :ة تناسقات سباعية أربعيتميز ب هذا العدد ٣٠٣٤٦٠٦٩٢٠٠٢٨٦

   .٢ × ٧، أي   مرتبة١٤ من  يتألف هذا العدد-١

  :  من مضاعفات الرقم سبعة هذا العدد-٢

٤٣٣٥١٥٢٧٤٢٨٩٨ × ٧ = ٣٠٣٤٦٠٦٩٢٠٠٢٨٦  

  :من مضاعفات الرقم سبعة إن جمموع هذه اآليات هو  -٣

٩٧×  ٧=  ٦٧٩= ٣٠+٣٤+٦٠+٦٩+٢٠٠+٢٨٦  

هو بالتمام والكمال   ،   ٣٠٣٤٦٠٦٩٢٠٠٢٨٦العدد  جمموع أرقام هذا     إن   -٤
  : د من هذه احلقيقة، لنتأك» سبعة يف سبعة«

٧×  ٧ = ٤٩=  ٣+٠+٣+٤+٦+٠+٦+٩+٢+٠+٠+٢+٨+٦  

سبعة ، ومصفوف رقم إذن جمموع عدد آيات السور الست جاء من مضاعفات ال        
سبعة ، وجمموع أرقامـه هـو       رقم  عدد هذه اآليات جاء أيضاً من مضاعفات ال       

   أليست هذه معجزة مبهرة ؟، »سبعة يف سبعة«



 ٣٥٣

 يف كلمات القرآن ، وهل يبقى التناسـق         ﴾Ο!9#$﴿واآلن ماذا عن توزع حروف      
  .السباعي قائماً ؟ لنقرأ 

  ﴾Ο!9#$﴿ حروفل النظام الرقمي

آخـر  ، مث ننتقـل إىل       ﴾Ο!9#$﴿ بدأت باحلروف    القرآنلننتقل إىل أول سورة يف      
  . وذلك لرؤية النظام الرقمي املذهل هلذه احلروف ﴾Ο!9#$﴿سورة بدأت باحلروف 

  ﴾Ο!9#$﴿ بدأت بـ أول سـورة

بعد فاحتة القرآن جند أن اهللا تعاىل قد بدأ أول سورة وهي سورة البقرة باحلروف               
≈=7Ï9≡sŒ Ü﴿: ، مث قال تعاىل متحدثاً عن كتابـه         ﴾  Ο!9#$﴿املقطعة   tG Å6 ø9 $# Ÿω |¡=÷ƒu‘ 

Ï¡µ‹ Ïù “W‰èδ zŠÉ)−F ßϑ ù=Ïj9 ﴾ ]  واملذهل أن اهللا سبحانه قد رتب األحرف         ]٢/٢: البقرة ، 
  .  كلمات هذه اآلية مبا يتناسب مع الرقم سبعة يف﴾ Ο!9#$﴿الثالثة 

لنكتب هذه اآلية وحتت كل كلمة رقماً ميثل ما حتويه هذه الكلمة من حـروف               
 ، والكلمة اليت ال حتوي أياً من هذه األحرف تأخذ الرقم            »األلف والالم وامليم  «

  :  صفر 

7Ï9≡sŒ   Ü=≈ tG Å6ø9 $#   Ÿω  |¡=÷ƒu‘   Ï¡µ‹ Ïù “W‰èδ      zŠÉ)−F ßϑ ù=Ïj9  

٣        ٠      ٠     ٠     ٢      ٢         ١  



 ٣٥٤

 مـن   ٣٠٠٠٢٢١إن العدد الذي ميثل توزع هذه األحرف يف كلمات اآلية هو            
  :مضاعفات الرقم سبعة 

٤٢٨٦٠٣ × ٧ = ٣٠٠٠٢٢١  

  : أن ناتج هذه العملية من مضاعفات الرقم سبعة أيضاً عجيبوالشيء ال

٦١٢٢٩ × ٧ = ٤٢٨٦٠٣  

  :ملرة ثالثة  أن الناتج هنا من مضاعفات الرقم سبعة عجبواأل

٨٧٤٧ × ٧ = ٦١٢٢٩  

 يف أول   »األلف والالم واملـيم   «وبالنتيجة جند أن العدد الذي ميثل توزع حروف         
 سبع مراتب وهو من مضاعفات الرقم        عدد من  ٣٠٠٠٢٢١ هو   ﴾Ο!9#$﴿آية بعد   

  :سبعة ثالث مرات 

٨٧٤٧ × ٧ × ٧ × ٧  =٣٠٠٠٢٢١  

إن هذه النتيجة املذهلة تؤكد تأكيداً قوياً بأن اهللا تعاىل قد أحكَم هذه اآلية ونظّم               
  !حىت إننا جند يف طريقة كتابة كلماا معجزة . أحرفها تنظيماً دقيقاً 

 : جندها يف القرآن قد كُتبـت مـن دون ألـف هكـذا                 ﴿الكتاب﴾فكلمة  
﴿=≈ tG Å6 ø9  تل النظام الرقمي بالكامل ،    خال ، ولو كُتبت هذه الكلمة باأللف        ُ﴾#$

فتأمل معي أيها القارئ الكرمي دقة كلمات اهللا ودقة رمسها وترتيبها ودقة اختيار             



 ٣٥٥

W‰èδ zŠÉ)−F“﴿ بدالً من    »هدى للمؤمنني «: ولو قال تعاىل    . ألفاظها   ßϑ ù=Ïj9 ﴾  لتغري 
  !  واختل هذا النظام احملكم »األلف والالم وامليم«عدد حروف 

  توزع الكلمات

الـسباعي   وقد حبثت عن النظام      ، عظمة إعجاز القرآن أنك جتد فيه ما تريد          من
النظام هـو عبـارة عـن       هذا  و.  فوجدته يف كتاب اهللا تعاىل       لتوزع الكلمات 

  : وفق القاعدة اآلتية »واحد وصفر«: احتمالني فقط ومها 

  . ١ تأخذ الرقم »امليم« أو »الالم« أو »األلف« الكلمة اليت حتوي حرف -١

   .٠ الكلمة اليت ال حتوي أياً من هذه احلروف تأخذ الرقم -٢

لنكتب كلمات السورة وحتت كل كلمة رقماً يعرب عن وجود أو عدم وجـود              
   : وفق القاعدة السابقة»األلف والالم وامليم«حروف 

y7Ï9≡sŒ   Ü=≈ tG Å6ø9 $#      Ÿω    |¡=÷ƒu‘     Ï¡µ‹ Ïù     “W‰èδ  zŠÉ)−F ßϑ ù=Ïj9  

١        ٠       ٠      ٠      ١         ١       ١  

هـو  ﴾  Ο!9#$﴿العدد الذي ميثل توزع الكلمات اليت حتوي أحد أوكل حـروف            
  : من مضاعفات الرقم سبعة ١٠٠٠١١١

١٤٢٨٧٣ × ٧ = ١٠٠٠١١١  



 ٣٥٦

 : ، وهـي     ٤هو  يف هذه اآلية    ﴾  Ο!9#$﴿ من   اً حروف حتوي عدد الكلمات اليت     إن
﴿7Ï9≡sŒ  َ﴾ ، ﴿ Ü=≈ tG Å6 ø9 $#   ﴾،   ﴿Ÿω   ﴾،   ﴿zŠÉ)−F ßϑ ù=Ïj9  ﴾.     أما بقية كلمات اآلية

   .»٠« ولذلك فقد أخذت الرقم ﴾Ο!9#$﴿فال حتوي أي حرف من حروف 

  تناسق الكلمات والحروف

أما  ،   كلمات ٤هو  ﴾  Ο!9#$﴿إن عدد الكلمات اليت حتوي حروفاً من        كما نرى ف  
، لنكتـب هـذين      أحرف   ٨هو  ف يف اآلية    »األلف والالم وامليم  «عدد حروف   

  :ونتأمل التناسق السباعي هلما الرقمني 

  ﴾Ο!9#$﴿﴾            عدد حروف Ο!9#$﴿عدد كلمات 

٨                                     ٤  

  :سبعة رقم  وهو من مضاعفات ال٨٤وبصف هذين الرقمني جند العدد 

١٢ × ٧ = ٨٤  

كلمـات ،    ٤ هو   ﴾Ο!9#$﴿ حتوي حروفاً من  مع مالحظة أن عدد الكلمات اليت       
   .٨يف اآلية وهو ﴾ Ο!9#$﴿يساوي نصف جمموع حروف وهذا الرقم 

  ﴾Ο!9#$﴿ بدأت بـ آخر سورة

تبـارك  ذه احلروف هي سورة السجدة ، يقـول         بدأت  آخر سورة يف القرآن     



 ٣٥٧

∴”Ο!9#﴾ : ﴿ ã≅ƒÍ$﴿تعاىل بعـد    و s? É=≈ tG Å6 ø9 $# Ÿω |=÷ƒu‘ ÏµŠÏù ÏΒ Éb>§‘ tÏϑ n=≈ yè ø9 $# ∩⊄∪﴾ 
   . ]٣٢/٢: السجدة [

لنكتب هذه اآلية كما كُتبت يف القرآن ، ونكتب حتت كل كلمة رقماً ميثل مـا            
  :﴾ Ο!9#$﴿حتويه هذه الكلمة من أحرف 

ã≅ƒÍ”∴ s? É=≈ tG Å6 ø9 $#      Ÿω   |=÷ƒu‘   ÏµŠÏù    ÏΒ  Éb>§‘   tÏϑ n=≈ yè ø9$#   

٤     ٠    ١     ٠     ٠     ٢      ٢        ١  

 كلمات اآليـة ، وهـذا       يف ﴾Ο!9#$﴿ ميثل توزع أحرف     ٤٠١٠٠٢٢١ إن العدد 
  :العدد من مضاعفات الرقم سبعة 

٥٧٢٨٦٠٣ × ٧ = ٤٠١٠٠٢٢١  

  توزع الكلمات

 الرقم   :، حيث نعطي  ﴾  Ο!9#$﴿اآلن ندرس توزع الكلمات اليت حتوي حروفاً من         
 حتوي   للكلمة اليت ال   »٠« ، والرقم    ﴾Ο!9#$﴿للكلمة اليت فيها حروف من      »  ١ «

   :، لنتأمل  ﴾Ο!9#$﴿أي حرف من حروف 

ã≅ƒÍ”∴ s?   É=≈ tG Å6ø9 $#  Ÿω   |=÷ƒu‘    ÏµŠÏù    ÏΒ     Éb>§‘  tÏϑ n=≈ yè ø9 $#  

١       ٠       ١     ٠     ٠     ١        ١        ١  



 ٣٥٨

 هـذا العـدد مـن       ١٠١٠٠١١١هو  ﴾  Ο!9#$﴿العدد الذي ميثل توزع كلمات      
   :سبعةرقم مضاعفات ال

١٤٤٢٨٧٣ × ٧ = ١٠١٠٠١١١  

   الكلمات والحروفقتناس

 ، وعدد حروف    كلمات ٥ هو   ﴾Ο!9#$﴿ من   اً حروف حتوي عدد الكلمات اليت     إن
  : أحرف ١٠هو يف هذه اآلية  »األلف والالم وامليم«

  ﴾Ο!9#$﴿﴾            عدد حروف Ο!9#$﴿عدد كلمات 

١٠                                     ٥  

  : من مضاعفات السبعة ١٠٥ناتج من صف هذين الرقمني هو إن العدد ال

١٥ × ٧ = ١٠٥  

يـساوي  ،   ٥ وهو   ﴾Ο!9#$﴿ونالحظ هنا من جديد أن عدد الكلمات اليت فيها          
   .١٠يف اآلية وهو ﴾ Ο!9#$﴿نصف جمموع حروف 

  التناسقات السباعية في اآليتين

مضاعفات الـرقم    يف آية البقرة من      ﴾Ο!9#$﴿ العدد الذي ميثل توزع حروف       -١
  .ثالث مرات سبعة 



 ٣٥٩

 يف آية السجدة من مضاعفات الرقم       ﴾Ο!9#$﴿ العدد الذي ميثل توزع حروف       -٢
  . باالجتاهني سبعة

 يف آية البقرة    ﴾Ο!9#$﴿ العدد الذي ميثل توزع الكلمات اليت فيها حروف من           -٣
  .من مضاعفات الرقم سبعة 

ـ         -٤  يف آيـة    ﴾Ο!9#$﴿روف مـن     العدد الذي ميثل توزع الكلمات اليت فيها ح
  .السجدة من مضاعفات الرقم سبعة 

 كلمـات ،  ٤ يف آية البقرة هو ﴾Ο!9#$﴿ عدد الكلمات اليت حتوي حروفاً من   -٥
.  أحـرف   ٨ هو الضعف أي     يف اآلية ذاا  » األلف والالم وامليم  «وعدد حروف   

 من مضاعفات الـرقم سـبعة   ٨٤والعدد الذي ميثل مصفوف هذين الرقمني هو      
»١٢ × ٧ = ٨٤«.   

 أحرف ،   ٥ يف آية السجدة هو      ﴾Ο!9#$﴿ عدد الكلمات اليت حتوي حروفاً من        -٦
.  أحرف   ١٠يف اآلية ذاا هو الضعف أي        »األلف والالم وامليم  «وعدد حروف   

 من مضاعفات الرقم سـبعة      ١٠٥والعدد الذي ميثل مصفوف هذين الرقمني هو        
»١٥ × ٧ = ١٠٥«.   

  : من مضاعفات السبعة ١٥١٢ يشكالن عدداً هو ١٥ و ١٢ القسمة ا ناجت-٧

٢١٦ × ٧ = ١٥١٢  

 ، هذا العدد من مـضاعفات       ٢١٦وتأمل معي أخي القارئ الناتج النهائي وهو        



 ٣٦٠

  : ثالث مرات أي ٦الرقم 

٦ × ٦ × ٦ = ٢١٦  

 ، فتأمـل هـذا      ﴾Ο!9#$﴿ ميثل عدد السور اليت بدأت باحلروف املقطعة         ٦والرقم  
  !التناسق املبهر 

 يف اآليـة األوىل  ﴾Ο!9#$﴿نالك ترابط بني اآليتني ، فلو تأملنا توزع حروف    ه -٨
  :واآلية األخرية جند املعادلتني 

٨٧٤٧ × ٧ × ٧ × ٧ = ٣٠٠٠٢٢١  

٥٧٢٨٦٠٣ × ٧ = ٤٠١٠٠٢٢١  

 يشكالن عدداً من مضاعفات الـرقم       ٥٧٢٨٦٠٣ و   ٨٧٤٧إن ناجتي القسمة    
  :سبعة أيضاً 

٨١٨٣٧١٩٨٢١ × ٧ = ٥٧٢٨٦٠٣٨٧٤٧  

 يف آيتني فقط ، فكيف      ﴾ Ο!9#$﴿   تناسقات سباعية تتعلق حبروف      ةذن رأينا عشر  إ
  ؟؟مجيع السور اليت بدأت حبروف مقطعة بنا لو درسنا 

≈=﴿نالحظ هنا أن كلمة      tG Å6 ø9  قد كُتبت يف القـرآن مـن دون ألـف ،            ﴾ ِ#$
Ïϑ ﴿ وكذلك كلمة  n=≈ yè ø9 ت  وهذا يعين أن الطريقة اليت كُتبت فيهـا كلمـا    .َ﴾  #$

القرآن تناسب هذا النظام الرقمي ، وهذا يدل على أن رسم القرآن وحي من عند            



 ٣٦١

  .، واهللا أعلم اهللا تعاىل 

واآلن سوف نضرب مثاالً مبهراً من كتاب اهللا تعاىل ، نرى فيه الترتيب احملكـم               
  . تعاىل ﴾﴿اهللا ، وكذلك الترتيب احملكم حلروف اسم ﴾ Ο!9#$﴿ حلروف 

  اإلعجـاز في آيـة

uθèδ “Ï%©!$# óΟà2﴿:  ل سبحانه وتعاىل    يقو â‘ Èhθ|Áãƒ ’ Îû ÏΘ% tnö‘ F{ $# y#ø‹ x. â!$ t±o„ 4 Iω tµ≈ s9 Î) 
�ωÎ) uθèδ â“ƒÍ•yè ø9 $# ÞΟŠÅ3ys ø9 هذه آية من آيات اخلالق عز وجل        . ]٣/٦: آل عمران   [ ﴾#$

تتألف من جمموعة من الكلمات واألحرف ، وكل حرف جاء يف موضعه مبقدار             
  . قيق وميزان وحساب د

 هذه اآلية موجودة يف سورة آل عمران اليت بدأها اهللا تعاىل بـاحلروف املقطعـة              
﴿$Ο!9#  ﴾،       بنظام مذهل يعتمد على حـروف       اآلية لنتأمل كيف نظّم اهللا كلمات 
﴿$Ο!9#﴾  ، جلَّ وعال ﴿اهللا﴾روف اسم حب يتعلقونظام مذهل .  

  ﴾Ο!9#$﴿ توزع حروف

  :﴾ Ο!9#$﴿حتويه من حروف لنكتب كلمات اآلية وحتت كل كلمة ما 

uθèδ    “Ï%©!$#  óΟà2 â‘ Èhθ|Áãƒ    ’ Îû     ÏΘ% tnö‘ F{$#   y#ø‹ x.      â!$ t±o„ 4  

١        ٠        ٥         ٠         ١          ٢      ٠  



 ٣٦٢

Iω        tµ≈ s9 Î)       �ωÎ)      uθèδ      â“ƒÍ•yè ø9 $#      ÞΟŠÅ3ys ø9 $#  

٣           ٢        ٠        ٣       ٢        ٢  

 من مضاعفات   ٣٢٠٣٢٢١٠٥٠١٢٠العدد الذي ميثل توزع هذه احلروف هو        
  :سبعة رقم ال

٤٥٧٦٠٣٠٠٧١٦٠ × ٧ = ٣٢٠٣٢٢١٠٥٠١٢٠  

  :وعندما نقرأ هذا العدد من اليمني إىل اليسار ، يبقى من مضاعفات الرقم سبعة 

٣٠٠٧١٦٠٣٢٨٩ × ٧ = ٠٢١٠٥٠١٢٢٣٠٢٣  

 يف هذه اآلية هو     »األلف والالم وامليم  «هو أن عدد أحرف     هنالك شيء آخر ، و    
  :من مضاعفات الرقم سبعة 

٣ × ٧ = ٢١ = ٣ + ٢ + ٣ + ٢ + ٢ + ١ +  ٥ + ١ + ٢  

 يف كلمـات  ﴾Ο!9#$﴿إن الذي أنزل هذه اآلية هو اهللا تعاىل ، وكما رتب أحرف        
لنتأمل هذا النظام    . كلماا بالنظام ذاته     يف ﴾﴿اهللاآلية ، فقد رتب أحرف امسه       

  . تبارك وتعاىل ﴾﴿اهللاملبهر حلروف اسم 

  »اهللا«توزع حروف اسم 

 ، أي نكتب العدد الذي ميثل       ﴿اهللا﴾   اسمنكتب ما حتويه كل كلمة من أحرف        
   :»األلف والالم واهلاء«ما حتويه كل كلمة من أحرف 



 ٣٦٣

uθèδ    “Ï%©!$#  óΟà2 â‘ Èhθ|Áãƒ    ’ Îû     ÏΘ% tnö‘ F{$#   y#ø‹ x.      â!$ t±o„ 4  

١         ٠         ٤        ٠         ٠         ٢      ١  

Iω        tµ≈ s9 Î)       �ωÎ)      uθèδ      â“ƒÍ•yè ø9 $#      ÞΟŠÅ3ys ø9 $#  

٢            ٢         ١      ٣        ٣       ٢  

مـن   ٢٢١٣٣٢١٠٤٠٠٢١إن العدد الذي ميثل توزع أحرف لفظ اجلاللة هو          
  :مضاعفات الرقم سبعة 

٣١٦١٨٨٧٢٠٠٠٣ × ٧ = ٢٢١٣٣٢١٠٤٠٠٢١  

والعجيب أننا عندما نقرأ العدد باالجتاه اآلخر ، أي من اليمني إىل اليسار يبقـى               
  :من مضاعفات الرقم سبعة 

١٧١٤٨٥٨٩٠٤٤٦ × ٧ = ١٢٠٠٤٠١٢٣٣١٢٢  

 أيضاً ولكن هنالك شيء آخر ، فعدد أحرف األلف والالم واهلاء يف هذه اآلية هو       
  :من مضاعفات الرقم سبعة 

٣×٧=٢١=٢+٢+١+٣+٣+٢+١+٠+٤+٠+٠+٢+١  

  عدد حروف اآلية

إن الشيء املبهر يف هذه اآلية أننا إذا قمنا بعد حروفها كما رمسـت يف القـرآن                 



 ٣٦٤

  :» سبعة يف سبعة« حرفاً أي ٤٩وجدناها بالضبط 

٧  ×  ٧ = ٤٩ 

 آية تتحدث عن قـدرة  !رآن هللا ، وعظمة معجزة هذا الق  فانظر إىل دقة كلمات ا    
 ،  »سبعة يف سـبعة   «خالق السموات السبع تبارك وتعاىل ، ويأيت عدد حروفها          

فيها من مضاعفات الرقم سبعة ، وتوزع هذه احلـروف          ﴾  Ο!9#$﴿وعدد حروف   
أيضاً من مضاعفات السبعة كيفما قرأنا العدد مييناً أو مشاالً ، مث يأيت عدد حروف            

فات الرقم سبعة ، وتوزع حروف هذا االسم الكرمي أيضاً           من مضاع  ﴿اهللا﴾اسم  
  أفال نتدبر هذا القرآن ؟؟: من مضاعفات السبعة وكيفما قرأناه مييناً أو مشاالً 

  في رحاب سورة العنكبوت

سورة العنكبوت والـيت افتتحـت      مقدمة  سوف نعيش اآلن مع أمثلة رائعة من        
ل الشك أن اهللا تعاىل قد نظّم هـذه          ، لندرك مبا ال يقب     ﴾Ο!9#$﴿ باحلروف املقطعة 

 بعـد  لنتأمل كلمات النص األول من سورة العنكبـوت         . السورة بنظام حمكَم    
﴿$Ο!9#﴾   ــاىل ــول تع Å¡ym=|﴿ :يق r& â¨$ ¨Ζ9 $# β r& (#þθä.u�øI ãƒ β r& (#þθä9θà)tƒ $ ¨ΨtΒ#u öΝèδ uρ Ÿω 

tβθãΖtF øÿãƒ ∩⊄∪ ô‰s)s9 uρ $ ¨ΖtF sù tÏ%©!$# ÏΒ öΝÎγÎ=ö6s% ( £yϑ n=÷è u‹ n=sù ª! $# šÏ%©!$# (#θè%y‰|¹ £yϑ n=÷è u‹ s9 uρ 
tÎ/É‹≈ s3ø9 $# ∩⊂∪ ÷Π r& |=Å¡ym tÏ%©!$# tβθè=yϑ ÷è tƒ ÏN$ t↔Íh‹ ¡¡9 $# β r& $ tΡθà)Î7 ó¡o„ 4 u!$ y™ $ tΒ 

šχθßϑ ä3øts† ∩⊆∪ tΒ tβ% x. (#θã_ ö� tƒ u!$ s)Ï9 «! $# ¨β Î* sù Ÿ≅ y_ r& «! $# ;NUψ 4 uθèδ uρ ßì‹ Ïϑ ¡¡9 $# 
ÞΟŠÎ=yè ø9 $# ∩∈∪ tΒuρ y‰yγ≈ y_ $ yϑ ¯Ρ Î* sù ß‰Îγ≈ pgä† ÿÏµÅ¡øÿuΖÏ9 4 ¨β Î) ©! $# ;Í_ tó s9 Çtã tÏϑ n=≈ yè ø9 $# ∩∉∪﴾ 

   :﴾Ο!9#$﴿ لنخرج ما حتويه كل كلمة من حروف  .]٦-٢٩/٢: العنكبوت [



 ٣٦٥

|=Å¡ym r&   â¨$ ¨Ζ9 $#  β r&    (#þθä.u�øI ãƒ    β r&  (#þθä9θà)tƒ  $ ¨ΨtΒ#u   öΝèδ  uρ    Ÿω  tβθãΖtF øÿãƒ   

٠    ٢    ١  ٠    ٣       ٢    ١       ١     ١      ٣          ١  

ô‰s)s9        uρ    $ ¨ΖtF sù     tÏ%©!$#      ÏΒ        öΝÎγÎ=ö6s% (  

٢           ١         ٢        ١      ١     ٠  

£yϑ n=÷è u‹ n=sù    ª! $#   šÏ%©!$#  (#θè%y‰|¹     £yϑ n=÷è u‹ s9           uρ    tÎ/É‹≈ s3ø9 $#  

٢           ٣           ٠        ١         ٢      ٣           ٣  

÷Π r&  |=Å¡ym  tÏ%©!$#  tβθè=yϑ ÷è tƒ  ÏN$ t↔Íh‹ ¡¡9 $#  β r&  $ tΡθà)Î7 ó¡o„ 4 u!$ y™  $ tΒ  šχθßϑ ä3øts†  

١      ٢    ١      ١     ١       ٣        ٢       ٢      ٠    ٢  

tΒ     tβ% x.     (#θã_ ö� tƒ      u!$ s)Ï9    «! $#      ¨βÎ* sù   Ÿ≅ y_r&     «! $#    ;NUψ 4  

٢       ٣       ٢      ١       ٣      ٢         ١        ١       ١  

uθèδ       uρ     ßì‹ Ïϑ ¡¡9$#     ÞΟŠÎ=yè ø9 $#    tΒ        uρ       y‰yγ≈ y_     $ yϑ ¯Ρ Î* sù  

٣          ٠        ١      ٠         ٤           ٣        ٠     ٠  

ß‰Îγ≈ pgä†     ÿÏµÅ¡øÿuΖÏ9 4    ¨βÎ)        ©! $#      ;Í_ tó s9     Çtã     tÏϑ n=≈ yè ø9 $#  

٤         ٠         ١        ٣        ١         ١           ٠  



 ٣٦٦

  :هو هذا النص الكرمي األلف والالم وامليم يف حروف توزع إن العدد الذي ميثل 

 ٤٠١٣١١٠٣٠١٠٤٣٠٠٢٣٢١٣٢١١١١٢١١١٣٢٢٠٢٢٣٠١٢٣٣٢١٢١١٠٠٢١٠٣٢١١١٣١   

ولكـن   ! هو من مضاعفات الرقم سـبعة     ف ة هذا العدد  وعلى الرغم من ضخام   
 على شيء   العجيب أننا جند نظاماً مذهالً ألجزاء هذا النص الكرمي ، وهذا إن دلَّ            

  .ئياً عن هذه النتائج احملكمة  على انتفاء املصادفة افإمنا يدلُّ

﴿$Ο!9#﴾ واآلية الثانية  

 : ، مث يقول خماطباً الناس مجيعـاً  ﴾Ο!9#$﴿يبدأ اهللا تعاىل هذه السورة باآلية األوىل     
﴿ |=Å¡ym r& â¨$ ¨Ζ9 $# β r& (#þθä.u�øI ãƒ β r& (#þθä9θà)tƒ $ ¨ΨtΒ#u öΝèδ uρ Ÿω tβθãΖtF øÿãƒ ∩⊄∪﴾]   العنكبوت :

ظّم اهللا سبحانه وتعاىل هذه الكلمات ، وذلـك بكتابـة   لنتأمل كيف ن   . ]٢٩/٢
   :﴾Ο!9#$﴿اآلية كما كُتبت يف القرآن مث نخرج ما حتويه كل كلمة من حروف 

|=Å¡ym r&   â¨$ ¨Ζ9 $#  β r&    (#þθä.u�øI ãƒ    β r&  (#þθä9θà)tƒ  $ ¨ΨtΒ#u   öΝèδ  uρ    Ÿω  tβθãΖtF øÿãƒ   

٠    ٢    ١  ٠    ٣       ٢    ١       ١     ١      ٣          ١  

 من  ٠٢١٠٣٢١١١٣١ يف هذه اآلية هو      ﴾Ο!9#$﴿العدد الذي ميثل توزع حروف      
  :مضاعفات الرقم سبعة 

٣٠٠٤٥٨٧٣٣ × ٧ = ٠٢١٠٣٢١١١٣١  

  .واآلن ننتقل لآلية الثالثة ونتأمل التناسق السباعي ذاته 



 ٣٦٧

﴿$Ο!9#﴾ واآلية الثالثة  

ô‰s)s9 ﴿: رة العنكبوت   يقول تعاىل يف اآلية التالية من سو       uρ $ ¨ΖtF sù tÏ%©!$# ÏΒ öΝÎγÎ=ö6s% ( 
£yϑ n=÷è u‹ n=sù ª! $# šÏ%©!$# (#θè%y‰|¹ £yϑ n=÷è u‹ s9 uρ tÎ/É‹≈ s3ø9    .]٢٩/٣: العنكبوت [ ﴾∪⊃∩ #$

  :لنكتب هذه اآلية مث نخرج ما حتويه كل كلمة من حروف األلف والالم وامليم 

ô‰s)s9        uρ    $ ¨ΖtF sù     tÏ%©!$#      ÏΒ        öΝÎγÎ=ö6s% (  

٢           ١         ٢        ١      ١     ٠  

£yϑ n=÷è u‹ n=sù    ª! $#   šÏ%©!$#  (#θè%y‰|¹     £yϑ n=÷è u‹ s9           uρ    tÎ/É‹≈ s3ø9 $#  

٢           ٣           ٠        ١         ٢      ٣           ٣  

 من مضاعفات الرقم    ٢٣٠١٢٣٣٢١٢١١٠ جند أنفسنا أمام عدد هو       وهنا أيضاً 
  :سبعة 

٣٢٨٧٤٧٦٠١٧٣٠ × ٧ = ٢٣٠١٢٣٣٢١٢١١٠  

﴿$Ο!9#﴾واآلية الرابعة   

واآلن ينتقل احلديث إىل خطاب الذين يعملون السيئات وسوء عقيدم ، يقـول             
Π÷ ﴿: تعاىل يف اآلية التاليـة عـن هـؤالء           r& |=Å¡ym tÏ%©!$# tβθè=yϑ ÷è tƒ ÏN$ t↔Íh‹ ¡¡9 $# β r& 

$ tΡθà)Î7 ó¡o„ 4 u!$ y™ $ tΒ šχθßϑ ä3øts† ∩⊆∪ ﴾ ] ٢٩/٤: العنكبوت[ .   



 ٣٦٨

   :﴾Ο!9#$﴿لنكتب اآلية الكرمية وحتت كل كلمة ما حتويه من حروف  

÷Π r&  |=Å¡ym  tÏ%©!$#  tβθè=yϑ ÷è tƒ  ÏN$ t↔Íh‹ ¡¡9 $#  β r&  $ tΡθà)Î7 ó¡o„ 4 u!$ y™  $ tΒ  šχθßϑ ä3øts†  

١      ٢    ١      ١     ١       ٣        ٢       ٢      ٠    ٢  

 من  ١٢١١١٣٢٢٠٢ وهو   ﴾Ο!9#$﴿وهنا جند أن العدد الذي ميثل توزع حروف         
  :مضاعفات الرقم سبعة 

١٧٣٠١٨٨٨٦ × ٧ = ١٢١١١٣٢٢٠٢  

  اء اهللالق

جيب أن نعلم بأن النظام الرقمي يتبع معىن النص القرآين ، لذلك عندما تكـون               
.  مبا قبلها أو مبا بعدها فيجب دراستها كاملة مع اآلية الـيت تليهـا                اآلية متعلقة 

وبعبارة أخرى فإن النظام الرقمي يتناسب مع النصوص القرآنية اليت تشكل معىن            
  . لغوياً كامالً 

وهنا تكمن عظمة القرآن ، فاهللا سبحانه وتعاىل جعل لغة األرقام تابعة للمعـىن              
إذن حنن أمام نظام رقمي     . تعاىل  كم من عند اهللا     اللغوي لندرك أن هذا النظام احمل     

  . ناطق وليس جمرد أرقام ال معىن هلا 

%tΒ tβ ﴿: لنتدبر هذا النص القرآين املكون من آيتني         x. (#θã_ ö� tƒ u!$ s)Ï9 «! $# ¨β Î* sù Ÿ≅ y_ r& 
«! $# ;NUψ 4 uθèδ uρ ßì‹ Ïϑ ¡¡9 $# ÞΟŠÎ=yè ø9 $# ∩∈∪ tΒuρ y‰yγ≈ y_ $ yϑ ¯Ρ Î* sù ß‰Îγ≈ pgä† ÿÏµÅ¡øÿuΖÏ9 4 ¨β Î) ©! $# 



 ٣٦٩

;Í_ tó s9 Çtã tÏϑ n=≈ yè ø9    .]٦ ـ ٢٩/٥: العنكبوت [﴾ ∪∌∩ #$

_θã#) ﴿وكما نرى فقد كُتبت كلمة       ö� tƒ﴾     لفظ    يف القرآن بألفأما الكلمات   ال ت ،
≈y‰yγ﴿: التالية   y_    ، ﴾﴿ ß‰Îγ≈ pgä†   ، ﴾﴿ tÏϑ n=≈ yè ø9 .  فقد كتبت من دون ألـف    ﴾ #$

نـدرس  . مة من هذه الطريقة لكتابة كلمات القـرآن         ولكي نتعرف على احلك   
 يف هذا النص بالطريقة ذاا حيث نعرب عن كـل           ﴾Ο!9#$﴿النظام الرقمي ألحرف    

  :كلمة برقم ميثل عدد األحرف الثالثة يف هذه الكلمة 

tΒ     tβ% x.     (#θã_ ö� tƒ      u!$ s)Ï9    «! $#      ¨βÎ* sù   Ÿ≅ y_r&     «! $#    ;NUψ 4  

٢       ٣       ٢      ١       ٣      ٢         ١        ١       ١  

uθèδ       uρ     ßì‹ Ïϑ ¡¡9$#     ÞΟŠÎ=yè ø9 $#    tΒ        uρ       y‰yγ≈ y_     $ yϑ ¯Ρ Î* sù  

٣          ٠        ١      ٠         ٤           ٣        ٠     ٠  

ß‰Îγ≈ pgä†     ÿÏµÅ¡øÿuΖÏ9 4    ¨βÎ)        ©! $#      ;Í_ tó s9     Çtã     tÏϑ n=≈ yè ø9 $#  

٤         ٠         ١        ٣        ١         ١           ٠  

  يف هذا النص القرآين العظـيم هـو          ﴾Ο!9#$﴿إن العدد الذي ميثل توزع حروف       
من مضاعفات الـرقم    ، وهذا العدد     ٤٠١٣١١٠٣٠١٠٤٣٠٠٢٣٢١٣٢١١١

  :سبعة 



 ٣٧٠

٤٠١٣١١٠٣٠١٠٤٣٠٠٢٣٢١٣٢١١١=   

 =٥٧٣٣٠١٤٧١٥٧٧٥٧١٧٦٠١٨٨٧٣ × ٧  

β¨﴿ :اآلية جند قوله تعاىل     هذه  يف اية    Î) ©! $# ;Í_ tó s9 Çtã tÏϑ n=≈ yè ø9 : العنكبـوت    [﴾ #$

لنكتب هذا املقطع ونكتب     . يتكرر   السباعيويف هذا املقطع جند النظام       . ]٢٩/٦
   :﴾Ο!9#$﴿حتت كل كلمة ما حتويه من حروف 

¨β Î)       ©!$#    ;Í_tó s9       Çtã      tÏϑ n=≈ yè ø9 $#  

٤         ٠         ١      ٣       ١  

  : من مضاعفات الرقم سبعة ثالث مرات ٤٠١٣١هذا العدد 

١١٧ × ٧ × ٧ × ٧ = ٤٠١٣١  

  آية العنكبوت

≅ã﴿: يقول سبحانه وتعاىل يف سورة العنكبـوت         sW tΒ šÏ%©!$# (#ρä‹sƒªB$# ÏΒ ÂχρßŠ 
«! $# u!$ uŠÏ9 ÷ρr& È≅ sVyϑ x. ÏNθç6x6Ζyè ø9 $# ôNx‹sƒªB$# $ \F ÷�t/ ( ¨β Î) uρ š∅yδ ÷ρr& ÏNθã‹ ç6ø9 $# àMøŠt7 s9 

ÏNθç6x6Ζyè ø9 $# ( öθs9 (#θçΡ$ Ÿ2 šχθßϑ n=ôè tƒ ∩⊆⊇∪﴾ ] ٢٩/٤١: العنكبوت[ .   

يف هذه اآلية العظيمة جند نظاماً سباعياً لتوزع حروف األلف والـالم واملـيم ،               
  :﴾ Ο!9#$﴿ويه كل كلمة من أحرف لنكتب ما حت



 ٣٧١

ã≅ sW tΒ      šÏ%©!$#     (#ρä‹sƒªB$#      ÏΒ     ÂχρßŠ        «!$#     u!$ uŠÏ9 ÷ρr&  

٣       ٣          ٠        ١           ٢          ٢           ٢  

È≅ sVyϑ x.    ÏNθç6x6Ζyè ø9 $#     ôNx‹sƒªB$#      $ \F ÷�t/ (      ¨β Î)        uρ     š∅yδ ÷ρr&  

١        ١      ٠       ١          ١               ٢            ٢  

ÏNθã‹ ç6ø9 $#    àMøŠt7 s9    ÏNθç6x6Ζyè ø9 $# (     öθs9     (#θçΡ$ Ÿ2    šχθßϑ n=ôè tƒ  

٢          ٢          ١           ٢            ١          ٢  

 والالم وامليم يف هذه اآلية العظيمة هـو        إن العدد الذي ميثل توزع حروف األلف      
  : من مضاعفات السبعة مرتني ٢٢١٢١٢١١٠١١٢٢٣٣٠١٢٢٢

٢٢١٢١٢١١٠١١٢٢٣٣٠١٢٢٢=   

 =٤٥١٤٥٣٢٨٥٩٤٣٣٣٢٦٧٨ × ٧ × ٧  

  . من عظمة النظام الرقمي أننا جند يف كل مقطع من مقطعي اآلية نظاماً حمكماً 

  المقطع األول من اآلية

≅ã ﴿ :يقول تعـاىل   sW tΒ šÏ%©!$# (#ρä‹sƒªB$# ÏΒ ÂχρßŠ «! $# u!$ uŠÏ9 ÷ρr& È≅ sVyϑ x. ÏNθç6x6Ζyè ø9 $# 
ôNx‹sƒªB$# $ \F ÷�t/ (  ﴾ . ويه كل كلمة من حروف حتلنكتب من جديد ما﴿$Ο!9#﴾ :  



 ٣٧٢

ã≅ sW tΒ     šÏ%©!$#     (#ρä‹sƒªB$# ÏΒ              ÂχρßŠ       «! $#    u!$ uŠÏ9 ÷ρr&  

٣       ٣          ٠        ١           ٢          ٢           ٢  

È≅ sVyϑ x.    ÏNθç6x6Ζyè ø9 $#     ôNx‹sƒªB$#       $\F ÷�t/ (  

١          ١               ٢            ٢  

  :والعدد هنا من مضاعفات الرقم سبعة 

١٦٠٣٣٢٨٧٤٦ × ٧ = ١١٢٢٣٣٠١٢٢٢  

  المقطع الثاني من اآلية

β¨﴿  : اآلية لنرى النظام ذاته يتكرر     ننتقل إىل املقطع الثاين من     Î) uρ š∅yδ ÷ρr& ÏNθã‹ ç6ø9 $# 
àMøŠt7 s9 ÏNθç6x6Ζyè ø9 $# ( öθs9 (#θçΡ$ Ÿ2 šχθßϑ n=ôè tƒ ∩⊆⊇∪﴾  .     ويـه  حتلنكتب من جديد ما

  : يف هذا املقطع ﴾Ο!9#$﴿كل كلمة من حروف 

¨β Î)    uρ    š   ∅yδ ÷ρr& ÏNθã‹ ç6ø9 $#    àMøŠt7 s9    ÏNθç6x6Ζyè ø9 $#  ( öθs9  (#θçΡ$ Ÿ2  šχθßϑ n=ôè tƒ  

٢         ٢     ١       ٢             ١         ٢           ١     ١   ٠  

  : من مضاعفات الرقم سبعة ٢٢١٢١٢١١٠وهنا جند العدد 

٣١٦٠١٧٣٠ × ٧ = ٢٢١٢١٢١١٠  



 ٣٧٣

  مثال آخر

 منظمـة   حروفهـا األوامر اإلهلية جاءت    يف كتاب اهللا تعاىل كل شيء منظّم ، ف        
Ÿωuρ (#þθä9 ﴿: اً مذهالً ، يقول عز وجـل        تنظيم Ï‰≈ pgéB Ÿ≅ ÷δ r& É=≈ tG Å6 ø9 $# �ωÎ) ÉL ©9 $$ Î/ }‘ Ïδ 

ß|¡ôm r& �ωÎ) tÏ%©!$# (#θßϑ n=sß (óΟßγ÷ΨÏΒ (#þθä9θè%uρ $ ¨ΖtΒ#u ü“Ï%©!$$ Î/ tΑ Ì“Ρ é& $ uΖøŠs9 Î) tΑ Ì“Ρ é&uρ öΝà6 ö‹ s9 Î) 
$ oΨßγ≈ s9 Î) uρ öΝä3ßγ≈ s9 Î) uρ Ó‰Ïn≡uρ ßøtwΥ uρ … çµs9 tβθßϑ Î=ó¡ãΒ ∩⊆∉∪﴾ ] ٢٩/٤٦: العنكبوت[ .   

   :﴾Ο!9#$﴿لنخرج من كل كلمة ما حتويه من حروف 

Ÿω       uρ  (#þθä9 Ï‰≈ pgéB     Ÿ≅ ÷δ r&  É=≈ tG Å6 ø9 $#     �ωÎ)    ÉL©9 $$ Î/      }‘ Ïδ   ß|¡ômr&  

١       ٠        ٢       ٣         ٢      ٢         ٢      ٢    ٠  

�ωÎ)       tÏ%©!$#      (#θßϑ n=sß   (óΟßγ÷ΨÏΒ     (#þθä9θè%        uρ     $ ¨ΖtΒ#u     ü“Ï%©!$$ Î/  

٢          ٣       ٢       ٠      ٢          ٣         ٢        ٣  

tΑ Ì“Ρ é&     $ uΖøŠs9 Î)    tΑ Ì“Ρ é&          uρ   öΝà6 ö‹ s9Î)   $ oΨßγ≈ s9 Î)        uρ     öΝä3ßγ≈ s9 Î)      uρ  

٣      ٠      ٣       ٠        ٣       ٢        ٠      ٣       ٢  

Ó‰Ïn≡uρ      ßøtwΥ          uρ      … çµs9    tβθßϑ Î=ó¡ãΒ  

٣          ١       ٠        ٠         ٠  



 ٣٧٤

إن العدد الذي ميثل توزع حروف األلف والالم واملـيم يف هـذه اآليـة هـو                 
 إن هـذا العـدد مــن   ٣١٠٠٠٣٠٣٠٣٢٠٣٢٢٣٢٠٢٣٢٣١٠٢٣٢٢٢٢٠

  : مضاعفات الرقم سبعة ثالث مرات متتالية 

٣١٠٠٠٣٠٣٠٣٢٠٣٢٢٣٢٠٢٣٢٣١٠٢٣٢٢٢٢٠=   

 =٩٠٣٧٩٨٩٢٢٢١٦٦٨٣١٤٩٣٦٥٣٣٥٩٥٤٠ × ٧ × ٧ × ٧  

Ÿωuρ (#þθä9﴿وحىت عندما نكتب املقطع األول من هذه اآلية          Ï‰≈ pgéB Ÿ≅ ÷δ r& É=≈ tG Å6 ø9 $# �ωÎ) 
ÉL ©9 $$ Î/ }‘ Ïδ ß|¡ôm r& ﴾  حتويه كل كلمة من حروف األلف والالم واملـيم  خنرج ما  و
  :تناسقاً سباعياً جند 

Ÿω       uρ  (#þθä9 Ï‰≈ pgéB     Ÿ≅ ÷δ r&  É=≈ tG Å6 ø9 $#     �ωÎ)    ÉL©9 $$ Î/      }‘ Ïδ   ß|¡ômr&  

١       ٠        ٢       ٣         ٢      ٢         ٢      ٢    ٠  

  :سبعة باالجتاهني  من مضاعفات ال١٠٢٣٢٢٢٢٠إن العدد 

١٤٦١٧٤٦٠ × ٧ = ١٠٢٣٢٢٢٢٠  

٣١٧٤٧٤٣ × ٧ = ٢٢٢٢٣٢٠١ 

  ٣١٧٤٧٤٣١٤٦١٧٤٦٠والعدد الناتج من صف ناجتي القسمة األخريين هـو          
  :من مضاعفات السبعة 

٤٥٣٥٣٤٧٣٥١٦٧٨٠ × ٧ = ٣١٧٤٧٤٣١٤٦١٧٤٦٠  



 ٣٧٥

 حرفاً ، مـن     ١٤ يف هذا املقطع هو      »األلف والالم وامليم  «كما أن عدد حروف     
þθä9#﴿: الكلمـات   هـذه   وانظر معـي إىل     . اعفات الرقم سبعة    مض Ï‰≈ pgéB    ﴾، 
﴿É=≈ tG Å6 ø9 $# ﴾  ، ﴿ Ó‰Ïn≡uρ ﴾ ُتبت مجيعها من دون ألف ، ليبقى النظـام  كيف ك

  .قائماً وشاهداً على أن اهللا تعاىل هو الذي حفظ القرآن 

  رزق اهللا

 ت قول احلق عـز    ومن اآليات اليت تتحدث عن رزق اهللا تعاىل يف سورة العنكبو          
)Éir ﴿ : وجـــلّ Ÿ2 uρ ÏiΒ 7π−/!#yŠ �ω ã≅ Ïϑ øtrB $ yγs%ø—Í‘ ª! $# $ yγè%ã—ö� tƒ 4öΝä.$ −ƒÎ) uρ uθèδ uρ ßì‹ Ïϑ ¡¡9 $# 

ãΛÎ=yè ø9    .]٢٩/٦٠: العنكبوت  [﴾∪⊂∌∩ #$

   :﴾Ο!9#$﴿لنكتب كل كلمة من كلمات اآلية وما حتويه من أحرف 

Éir( Ÿ2        uρ  ÏiΒ       7π−/!#yŠ    �ω    ã≅ Ïϑ øtrB     $yγs%ø—Í‘     ª! $#   $ yγè%ã—ö� tƒ 

١      ٣        ١         ٢      ٢      ١        ١      ١      ٠  

4öΝä.$ −ƒÎ)      uρ      uθèδ          uρ      ßì‹ Ïϑ ¡¡9 $#      ãΛÎ=yè ø9 $# 

٤           ٣         ٠       ٠        ٣       ٠  

ميثل توزع حروف األلف والالم وامليم يف هذه اآلية الكرمية هـو            إن العدد الذي    
  : هذا العدد من مضاعفات السبعة ٤٣٠٠٣٠١٣١٢٢١١١٠



 ٣٧٦

٦١٤٣٢٨٧٥٨٨٨٧٣٠ × ٧ = ٤٣٠٠٣٠١٣١٢٢١١١٠  

باأللف ، وكلمـة    ﴾   7π−/!#yŠ ﴿ كلمة   كيف كُتبت ونالحظ يف هذه اآلية الكرمية      
﴿4öΝä.$ −ƒÎ) u﴾     ًد وجود النظـام الرقمـي حلـروف       وهذا يؤك .  كُتبت باأللف أيضا 
﴿$Ο!9#﴾ ويؤكد أن رسم القرآن هو بوحي من اهللا عز وجل وال جيوز املساس به .  

 ورد على   ،إن هذا النظام العجيب هو رد على كل من يدعي بأن القرآن حمرف              
ووجود هـذه احلـروف يف كتـاب اهللا         . كل من يشك مبصداقية هذا القرآن       

هل هلا هلو برهان مادي على عظَمة هذا القـرآن وأنـه            واكتشاف هذا البناء املذ   
   .كتاب العصر ، بل كتاب لكل العصور 

nο4θn=¢Á9﴿ رسم كلمة  $#﴾   

إن رسم كلمات القرآن الكرمي هو وحي من عند اهللا تعاىل ، ولـذلك جنـد يف                 
ولـو  . طريقة الرسم هذه معجزة رقمية يف عدد احلروف ونوع هذه احلـروف             

   جند أا مكتوبة بالواو وليس باأللف   ﴾﴿الصالة العنكبوت كلمة تأملنا يف سورة    
nο4θn=¢Á9﴿  هكذا    ، وقد ندرك بعضاً من أسرار هذا الرسم املميـز لكلمـات              ﴾ #$

  .كتاب اهللا تعاىل من خالل توزع حروف اآلية 

  ﴾Ο!9#$﴿ توزع حروف

≅ã ﴿:  يف سورة العنكبـوت     يقول تعاىل    ø? $# !$ tΒ zÇrρé& y7ø‹ s9 Î) š∅ÏΒ É=≈ tG Å3ø9 $# ÉΟÏ%r&uρ 
nο4θn=¢Á9 $# ( �χÎ) nο4θn=¢Á9 $# 4‘ sS÷Ζs? Ç∅tã Ï!$ t±ós xÿø9 $# Ì� s3Ζßϑ ø9 $#uρ 3 ã� ø.Ï%s!uρ «! $# ç�t9ò2 r& 3 ª! $#uρ 



 ٣٧٧

ÞΟn=÷è tƒ $ tΒ tβθãè oΨóÁs?   ﴾]  فإذا عربنا عن كل كلمة برقم ميثـل     . ]٢٩/٤٥: العنكبوت
  : جند »األلف والالم وامليم«ما حتويه من حروف 

ã≅ ø? $#     !$ tΒ     zÇrρé&    y7ø‹ s9 Î)   š∅ÏΒ    É=≈ tG Å3ø9 $#     ÉΟÏ%r&      uρ    nο4θn=¢Á9 $# (  

٣        ٢      ٠       ٢         ١        ٢      ١       ٢      ٢  

�χÎ)    nο4θn=¢Á9 $#  4‘ sS÷Ζs?   Ç∅tã   Ï!$ t±ós xÿø9 $#   Ì� s3Ζßϑ ø9 $#        uρ 3  

٣        ٠        ٣       ٠        ٠     ٣           ١  

ã� ø.Ï%s!      uρ       «! $#   ç�t9ò2 r& 3     ª! $#         uρ     ÞΟn=÷è tƒ     $ tΒ     tβθãè oΨóÁs? 

٠        ٢      ٢       ٣       ٠        ١      ٣        ١     ٠  

ه اآلية الكرميـة هـو      يف كلمات هذ  ﴾  Ο!9#$﴿إن العدد الذي ميثل توزع حروف       
  : من مضاعفات الرقم سبعة ٠٢٢٣٠١٣١٠٣٠٣٠٠٣١٣٢٠٢١٢١٢٢

٠٢٢٣٠١٣١٠٣٠٣٠٠٣١٣٢٠٢١٢١٢٢=   

 =٣١٨٥٩٠١٤٧١٨٥٧٥٩٠٢٨٨٧٤٤٦ × ٧  

فسبحان الذي أحصى كل شيء عدداً ، وسبحان الذي جعـل كتابـه مليئـاً               
سى أن  ونقول احلمد هللا الذي أرانا هذه العجائب املبهرة ع        بالعجائب واألسرار ،    

  .نزداد يقيناً بعظمة هذا القرآن 



 ٣٧٨

  ملخص

 بنظام يقوم على الرقم     ﴾Ο!9#$﴿  اليت حتوي حروفاً من    كلماتال رأينا كيف تتوزع  
 يف هذه الكلمات بنظام يقوم على       ﴾Ο!9#$﴿تتوزع حروف   كيف   وكذلك    ، سبعة

   ؟ عز وجلاهللاأليس هذا النظام احملكم من عند : والسؤال   ،الرقم سبعة

ل يشمل مجيع   ، ب  ﴾Ο!9#$﴿ام العجيب للرقم سبعة ال يقتصر على حروف         إن النظ 
 وال   . وهذا غيض من فيض معجزة القرآن العظـيم         ،  يف القرآن  قطعةاحلروف امل 

   .نبالغ إذا قلنا إن كل آية من آيات القرآن حتتاج حبثاً مستقالً

م سـبعة    عندما نسري يف آيات القرآن نرى نظاماً حمكماً يقوم على الـرق            وهكذا
فسبحان مبدع هـذا    . ويرتبط بتوزع وتكرار احلروف املقطعة يف القرآن الكرمي         

  .النظام العجيب وقائل هذه الكلمات اليت ال تنتهي 

 احلـادي  واليت تنكشف أمامنا وحنن نعـيش القـرن          هذه احلروف ،  إن معجزة   
تريد أن   وكأن هذه احلروف     ،  وعال والعشرين هي مبثابة توقيع وخامت من اهللا جلَّ       

 هل تستطيع أن تـأيتَ   :تنطق باحلق لتخاطب كلَّ من يشك ذا القرآن لتقول له       
وإذا ما أخرجنا من هذه الكلمات حروفاً       ،  بكالم بليغ يف غاية البيان والفصاحة       
  الرقم سبعة ؟حمددة وجدناها دائماً من مضاعفات 

   





 ٣٧٩

  نتائج هذا البحث
  

  

  

مة ، وقلنا   حكَنتائج علمية م  ب يتميزرقمي جيب أن    قلنا من قبل إن أي حبث يف اإلعجاز ال        
 أيضاً إن معظم األخطاء اليت وقع ا بعض الباحثني يف هذا العلم كانت بـسبب عـدم                

  .التزامهم بضوابط علمية وشرعية 

: ولذلك نؤكد من جديد على أن نتائج البحث هي أهم ركن مـن أركانـه الثالثـة                  
من  أن نلخص أهم النتائج هلذا البحث      سوف حناول ك  ولذل. املعطيات واملنهج والنتائج    

  .خالل نقاط حمددة 

وسوف نرى بأن هذه النتائج ال ميكن أن تكون مجيعها باملصادفة ، وبالتايل فـإن هـذه                 
وبعبارة أخرى فـإن    النتائج تدل على وجود معجزة رقمية يف كتاب اهللا تبارك وتعاىل ،             

  .ن كتاب اهللا تعاىل هذا البحث هو إثبات رياضي على أن القرآ

  

  

  

  



 ٣٨٠

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 ٣٨١

  المنظومة اإلعجازية

 القرآن الكرمي حيوي منظومة إعجازية كاملة تشمل مجيع العلوم ، ومن هـذه              إن
املعجزة القرآنية تأيت يف كل عصر مبا يناسب علوم ذلك       ف. العلوم علم الرياضيات    

املعجزة اليت نكتـشفها    فإن  ،  العصر ، ومبا أننا نعيش عصر التكنولوجيا الرقمية         
  .اليوم هي معجزة رقمية تناسب علوم هذا العصر 

وينبغي أن نعلم أن القرآن الكرمي كتاب معجز بكل ما فيه ، فهو معجز بلغته 
 بعلومه وتشريعه وأحكامه ، وكذلك هو معجز وبالغته وأسلوبه ، وهو معجز

  .بأعداد حروفه وكلماته 

تعاىل أنه خياطب كل قوم بلغتهم اليت برعوا فيها والشيء املبهر يف كتاب اهللا 
ففي عصر البالغة والشعر تفوق القرآن على بلغاء العرب ، كيف ال . وأتقنوها 

   .وهو كتاب رب العاملني تبارك وتعاىل 

ويف عصر العلوم سبق القرآن علماء الغرب يف احلديث عن احلقائق العلمية 
ق ، وكانت هذه احلقائق سبباً يف إسالم بعض والكونية والطبية وغريها من احلقائ

  .العلماء بعدما ثبت هلم أن القرآن كتاب اهللا تعاىل 

أما املعجزة اجلديدة واليت تناسب عصرنا هذا فهي من جنس العلم السائد يف هذا 
العصر ، وهو علم األرقام ، وهذا يدلّ على أن معجزة القرآن الكرمي مستمرة 

ولذلك ال جيوز  .حىت يرث اهللا األرض ومن عليها وتناسب كل زمان ومكان 
  .ألحد أن يدعي أن القرآن غري معجز من الناحية الرقمية 



 ٣٨٢

  االلتزام بأسس وضوابط علمية وشرعية

ينبغي على كل باحث يف اإلعجاز الرقمي أن يلتزم بأسس وضوابط أثناء حبثـه              
هم هذه الـضوابط أن     ومن أ . ليكون حبثه مقبوالً من الناحيتني العلمية والشرعية        

فإما أن يعد احلروف كما     . يلتزم بالقراءات املتواترة وأن حيدد منهجه يف البحث         
  . ترسم وإما أن يعدها كما تلفظ ، أو أنه جيري دراسة مقارنة بني الطريقتني 

جيب على الباحث أيضاً أالّ يدخل أرقاماً من خارج القرآن يف حبثه ، وينبغي عليه               
واعد علمية وطرق رياضية صحيحة ، فالقرآن كتاب اهللا أنزله بعلمـه     أن يلتزم بق  

ورتب حروفه وكلماته بأسس علمية ، ولذلك ال جيوز له أن يتبع طرقاً ال تقـوم       
  .على أساس رياضي متني 

وكذلك ينبغي على الباحث أن يتأكد من صدق نتائجه وأا متثل معجزة حقيقية             
وإذا أراد أن يستدل ذه النتـائج       . ذه النتائج   وأن ال يدع جماالً للمصادفة يف ه      

  .على أحداث أو أشياء مستقبلية فيجب عليه أن يقدم الربهان العلمي على ذلك 

من أهم األخطاء اليت وقع ا بعض الباحثني يف اإلعجاز الرقمي عدم التزامهم 
زم لذلك جيب على الباحث يف هذا العلم أن يلت. مبنهج علمي ثابت يف أحباثهم 

  . مبجموعة من الضوابط لتكون نتائجه مقبولة 

  إعجاز الرقم سبعة في القرآن

للرقم سبعة دالالت كثرية رأينا بعضاً منها ، ولكن الذي يعنينا يف هذا البحث هو         
فمن خالل األمثلة رأينا كيف تـرتبط  . التناسقات الرقمية املذهلة مع الرقم سبعة   



 ٣٨٣

 القرآن برباط سباعي ، وكذلك تـرتبط        أول سورة يف القرآن مع آخر سورة يف       
آخر كلمة بالرباط ذاته ، وكذلك ترتبط أول آية مع آخـر آيـة              مع  أول كلمة   

  .، وال ميكن أن تكون هذه التناسقات باملصادفة برباط سباعي أيضاً 

 بعـدد سـور     ٦٢٣٦اكتشفنا أيضاً كيف يرتبط عدد آيات القرآن الكرمي وهو          
 سنة ، وكانـت     ٢٣سنوات نزول القرآن وهو     بعدد  ،   سورة   ١١٤القرآن وهو   

مجيع األعداد الناجتة من مضاعفات الرقم سـبعة ، وهـذا ينفـي أي احتمـال           
  .للمصادفة ، إذ ال ميكن للمصادفة أن تتكرر ذا الشكل دائماً 

  السبق القرآني في علم الرياضيات

ة يف إن طريقة صف األرقام واليت اتبعناها يف هذا البحث هي طريقة معروف
فاألعداد اليت نراها يف هذا . الرياضيات احلديثة وتسمى السالسل العشرية 

البحث واليت متثل عدد حروف كل كلمة من كلمات اآلية ، ما هي إال سالسل 
رقمية عشرية ، أي تعتمد على النظام العشري ، حيث يتضاعف كل رقم عن 

   .سابقه عشر مرات 

 سنة هو دليل ١٤٠٠يف كتاب نزل قبل ب الرياضي العجيإن وجود هذا النظام 
، وهو دليل على يف علم الرياضيات  للقرآن الكرمي  العلميعلى السبقمادي 

  .عاملية القرآن ، ألن األرقام لغة عاملية يفهمها مجيع البشر 

  إعجاز البسملة

!» Οó¡Î0ِ﴿: تدبرنا أول آية من القرآن الكرمي  $# Ç≈ yϑ ôm §�9$# ÉΟŠÏm الرغم  ، وعلى ﴾�9$#§
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من قلّة عدد كلمات هذه اآلية وعدد حروفها ، إال أا حتوي من التناسقات 
فقد رتب اهللا حبكمته حروف هذه اآلية بنظام  .الرقمية ما يفوق أي خيال 

سباعي حمكم ، ولو تغير حرف واحد منها الختلّ النظام الرقمي العجيب هلذه 
  . اآلية 

هذا و،   يف نص أديب     اً عدد نا لكي نصادف  ننعلم من قانون االحتماالت الرياضي أ     
 هو واحد علـى سـبعة    ، فإن احتمال املصادفة   من مضاعفات الرقم سبعة     العدد  

واحتمال أن جند عددين من مـضاعفات       .  باملئة تقريباً    ١٤ أي   »٠,١٤=١/٧«
الرقم سبعة معاً ويف النص األديب ذاتـه هـو واحـد علـى سـبعة يف سـبعة                

  .ة تقريباً  باملئ٢ أي »٠,٠٢=٧×١/٧«

إن احتمال أن جند ثالثة أعداد مجيعها من مضاعفات الرقم سبعة ويف نـص أديب               
 باأللف ، وهكذا يتـضاءل      ٣أي أقل من     »٠,٠٠٢٩=٧×٧×١/٧«واحد هو   

  .يف النص ذاته احتمال املصادفة بشدة مع زيادة التناسقات السباعية 

 اًوجود سبعني عدد   يف املصادفة احتمال نإف الرياضي االحتماالت قانون وحسب
!» Οó¡Î0ِ﴿ :آية واحدة وهـي  ويف ، مجيعها من مضاعفات الرقم سبعة    $# Ç≈ yϑ ôm §�9 $# 

ÉΟŠÏm §�9   :هو  البسملةأي احتمال وجود سبعني تناسقاً سباعياً يف ، كما رأينا  ﴾#$

  ...... مرة  سبعني..... ٧×٧×٧×١/٧

 ل ، العقا  يتخيله ال دودحل ضئيلة جندها فسوف املصادفة هذه قيمة حساب وعند
 أي ، صفراً   ٦٠ ه وجبانب ١ على   ١من   أقل هو كهذه معجزة يف املصادفة فاحتمال
  :واحد على أقل من 
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١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠  

 مجيـع  أن يصدق أن عاقل إلنسان ميكن هل: ه  فيوالسؤال الذي ينبغي أن نفكر      
  واملـادي  الرقمي الربهان قدمي البحث هذا نإذ صادفة ؟ بامل جاءت األعداد هذه
 تعـاىل ،   اهللا من عنـد   كتاب هأنو  ، وعال لَّج اهللا كتاب يف مصادفة ال أنه على
   . الكلمات لغة تقنعه ال منلكل  ذلك على شاهد خري هي األرقام وهذه

  إعجاز أعظم سورة في القرآن

وسورة الفاحتة هي أعظم سورة      الفاحتة ،     التناسقات الرقمية يف سورة    أيضاًدرسنا  
 ومبا أن املوىل تبارك وتعاىل هو الذي مسى هذه السورة بالسبع             ، يف القرآن الكرمي  

فقد جاءت مجيع احلقائق الرقمية فيهـا لتـشكل أعـداداً مـن             لذلك    ، املثاين
   !سبعة مضاعفات الرقم 

سبعة يف هذه السورة الكرميـة      فإذا قمنا بعد العالقات الرقمية القائمة على الرقم         
واليت رأيناها يف هذا البحث ، سوف جند أكثر من مخسني عالقة رقميـة جـاء                

 جزء ضئيل   ما رأيناه يف هذا البحث هو     و«التناسب والتوافق فيها مع الرقم سبعة       
  .» من التناسقات السباعية يف هذه السورة

قم سـبعة ويف الـنص   إن احتمال أن جند مخسني عدداً مجيعها من مضاعفات الر         
واحد على سـبعة  «: وحسب قانون االحتماالت الرياضي هو   ،  نفسه باملصادفة   

 ، وهذا يساوي أقل من واحـد        »مخسني مرة ...... يف سبعة يف سبعة يف سبعة       
  .على مليون مليون مليون مليون مليون مليون مليون 

يصدق أن كـل    فتأمل هذا االحتمال البالغ الصغر ، هل ميكن إلنسان عاقل أن            
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   ؟ العمياءهذه العمليات الرياضية املعقدة هي من نتاج املصادفة

  حقائق تشهد على وحدانية اهللا تعالى

 عشنا مع حقائق رقمية تتعلق بسورة اإلخالص ، فقد حـدثنا   املبحث اخلامس يف  
ال تتجـاوز الـسطر      بكلمات بليغة هذه السورة عن نفسه       يفتعاىل  تبارك و اهللا  

احلروف والكلمات  : ذا السطر كل شيء يسري بنظام رقمي دقيق         الواحد ، يف ه   
 ،حروف أمساء اهللا احلسىن ، كل هذا يف سطر واحـد            و،   ﴿اهللا﴾ اسمحروف  و

  من أكثر من مثانية آالف سطر ؟والذي يتألففكيف إذا درسنا القرآن كله 

ـ              سورة إن هذه احلقائق الدامغة تدل داللة يقينية أن البشر عاجزون عن اإلتيان ب
وقد جند مـن      .على ذلك مثل القرآن ، وهذه سورة اإلخالص خري دليل يشهد          

 الكرمي ، أو حـىت  عي أن باستطاعته اإلتيان بسورة مثل القرآن       من يد  وقت آلخر 
  مبثل القرآن ؟

 ، وهو حماولة لتقليد     »الفرقان احلق «وقد رأينا بالفعل يف اآلونة األخرية ما سمي         
 من الناحية   »الفرقان البشري «قني أننا إذا قمنا بدراسة هذا       وإنين على ي  ! القرآن  

الرقمية فلن جند فيه أي أثر ألدىن نظام أو إحكام ، بـل سـنجد التناقـضات                 
ة تنضبط رقمياً مع    واالختالفات الرقمية ، ولن جند فيه نصاً واحداً أو مجلة واحد          

  . أي رقم كان 

سواء ،  نا فلن جند خلالً واحداً      مهما تدبر أما يف كتاب اهللا عز وجلَّ مهما حبثنا و        
 وصـدق اهللا   .أو يف أعداد كلماته وحروفه       أو يف بالغته وبيانه      ته وعلومه لغ يف

›�ω Ïµ  ﴿  :كتابهسبحانه وتعاىل عندما يقول عن       Ï? ù'tƒ ã≅ ÏÜ≈ t7 ø9 $# .ÏΒ È÷t/ Ïµ÷ƒy‰tƒ Ÿωuρ ôÏΒ  
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ÏµÏÿù=yz ( ×≅ƒÍ”∴ s? ôÏiΒ AΟŠÅ3ym 7‰ŠÏΗxq ﴾ ] ٤١/٤٢ :فصلت[.    

 على استحالة اإلتيان بسورة مثل القرآن       هو إثبات مادي   هذا البحث    فإنلذلك  و
 ى قول احلق عز وجلَّ عن هذا األمر لكل من يشك أو يرتاب            وهنا يتجلَّ . الكرمي  

β ﴿ :، يقول تعـاىل   القرآن  ذا   Î) uρ öΝçFΖà2 ’ Îû 5=÷ƒu‘ $ £ϑ ÏiΒ $ uΖø9 ¨“ tΡ 4’ n? tã $ tΡ Ï‰ö7 tã (#θè? ù'sù 
;οu‘θÝ¡Î/ ÏiΒ Ï&Î# ÷VÏiΒ (#θãã ÷Š $#uρ Νä.u!#y‰yγä© ÏiΒ ÈβρßŠ «! $# χÎ) öΝçFΖä. tÏ%Ï‰≈ |¹ ∩⊄⊂∪ β Î* sù 

öΝ©9 (#θè=yè øÿs? s9 uρ (#θè=yè øÿs? (#θà)̈? $$ sù u‘$ ¨Ζ9 $# ÉL ©9 $# $ yδ ßŠθè%uρ â¨$ ¨Ζ9 $# ä(οu‘$ yf Ås ø9 $#uρ ôN£‰Ïã é& 
tÌ� Ïÿ≈ s3ù=Ï9 ∩⊄⊆∪﴾ ] ٢٤-٢/٢٣ :البقرة[.   

  إعجاز في رسم كلمات القرآن

 كتابة كلمات القـرآن   تقدم تفسرياً جديداً لسر البحثاألمثلة الواردة يف هذا     إن  
. فالقرآن الكرمي يتميز بطريقة فريدة لكتابة كلماته وحروفه           ، بالشكل الذي نراه  

ه إن هذا الرسم لكلمات القرآن في     . وهذه الطريقة مناسبة للنظام الرقمي القرآين       
معجزة وال جيوز تغيريه أو املساس به ، فاهللا تعاىل قد رتب كل حرف يف مكانـه     

  .وهذا يؤكد إعجاز رسم كلمات القرآن ، الدقيق 

 ، فما شيءأي لنفرض أن أحداً فكّر أن يضيف شيئاً على القرآن أو حيذف منه 
دقيق  إن النتيجة ستكون اختفاء النظام الرقمي ، ألن هذا النظام هي النتيجة ؟

إذن النظام الرقمي حلروف  .وحساس ألي تغيري يف عدد احلروف أو الكلمات 
القرآن هو برهان ملموس على أن اهللا تعاىل قد حفظ كل حرف يف كتابه إىل يوم 

$﴿: القيامة  ¯Ρ Î) ßøtwΥ $ uΖø9 ¨“ tΡ t� ø.Ïe%!$# $ ¯Ρ Î) uρ … çµs9 tβθÝàÏÿ≈ ptm:﴾ ] ٩/ ١٥:احلجر[.   
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  ل مقطع من آيةكفي إعجاز في كل آية ، و

وهذه األمثلة ليست كل قدم البحث أمثلة رائعة من بعض آيات القرآن الكرمي ، 
وقد الحظنا أنه . شيء ، إمنا هي غيض من فيض إعجاز كتاب اهللا عز وجل 

$﴿كما يف قوله تعاىل لكل آية من آيات القرآن نظام رقمي متميز ،  ¯Ρ Î) ßøtwΥ $ uΖø9 ¨“ tΡ 
t� ø.Ïe%!$# $ ¯Ρ Î) uρ … çµs9 tβθÝàÏÿ≈ ptm: ∩∪﴾ ] وهذا يدل على تعقيد املعجزة   .]١٥/٩: احلجر

  .إحكامها والرقمية 

 كذلك أثبت البحث أن اإلعجاز الرقمي موجود على مستوى مقاطع اآليات ،
!» ôtΒuρ ä−y‰ô¹r& zÏΒ﴿كما يف قوله تعاىل  $# WξŠÏ%﴾ ]وموجود ، ]٤/١٢٢ : النساء 

‡y ﴿ كما رأينا يف كلمة قرآن ،على مستوى كل كلمة من كلمات ال ÏÿçΡ ﴾،  
  .وبالنتيجة جند أن القرآن معجز بكل ما فيه 

  تفسير علمي للحروف المقطعة

قد ف.  الكرمي  يف القرآن﴾Ο!9#$﴿قدم تفسرياً جديداً ملعىن أن هذا البحث يكما 
 نظاماًحيوي يف كتابه ليؤكد لنا أن هذا القرآن وأودعها  قطعة األحرف املأنزل اهللا
الكرمي نصوص القرآن يف حكماً يعتمد على هذه األحرف وتوزعهارقمياً م .   

  ، الحتجنا إىل عشرات األحباث القرآنيةاهللاولو ذهبنا نتتبع األمثلة يف كتاب 
 وأكرب  ،واليت تظهر أن النظام الرقمي موجوداملبهرة  األمثلة ولرأينا الكثري من

 هو أن هذه األرقام تعرب عن  ،ريق املصادفةدليل على أن هذا النظام مل يأت عن ط
    .نصوص قرآنية ذات معىن وليست جمرد أرقام



 ٣٨٩

  ال أساس لهاادعاءات 

 بكتاب منيدف تشكيك املسليسوقها بعض املشككني هنالك ادعاءات كثرية 
الغرب علماء قوهلم بأن علماء املسلمني ينتظرون ومن هذه االدعاءات رم ، 

قد حتدث عنها قبل أربعة عشر ق العلمية مث يقولون إن القرآن  احلقائواحىت يكتشف
   .قرناً 

ولذلك فإن مثل هذا البحث كفيل بالرد على هذه احلجة الواهية ، ونقول بأننا 
واحلمد هللا استطعنا استخراج معجزة رياضية من كتاب اهللا مل يكتشفها علماء 

تناسق رقمي يف كتب وحىت لو حاول علماء الغرب اكتشاف  . الرياضيات بعد
  .ألن هذا التناسق الفريد موجود يف كتاب اهللا تعاىل فقط ، البشر فلن يفلحوا 

  حقائق مطلقة

 يعتمدون يف أحباثهم على العلميأن علماء اإلعجاز  بعض علماء املسلمني يعتقد
نظريات علمية قد تكون صحيحة وقد تكون خاطئة ، ولذلك ال جيوز إقحام مثل 

  .املتغرية يف تفسري القرآن الذي هو كتاب احلقائق املطلقة والثابتة هذه النظريات 

على إعجاز القرآن العلمي ولذلك فإن هذا البحث يقدم احلقائق الرقمية الثابتة 
 فعدد سور القرآن هو عدد ثابت ال يتغري ، وعدد حروف .من الناحية الرياضية 

 . مجيع أعداد القرآن الكرمي ، وهكذاال يتغري هو عدد ثابت مثالً  سورة الفاحتة
 حقائق مطلقة ال تتغري ولذلك فإن التناسقات الرقمية القائمة على الرقم سبعة هي

  . ذاا منذ أن أنزل اهللا القرآن وسوف تبقى كذلك وهي



 ٣٩٠

  ...ولو كان من عند غير اهللا 

لو جئنا بأي كتاب من تأليف البشر ، وقمنا بدراسته من الناحية الرقميـة ، أي                
فإننا مهما حاولنا أن نـربط  .... صينا أعداد حروفه وكلماته وجمله وفصوله      أح

بني هذه األعداد فلن جند أي تناسق أو نظام يذكر ، إال تناسقات قليلة جداً عن                
  .طريق املصادفة 

 . ولكنها لن تتكرر دائمـاً       ،املصادفة قد تتكرر مرة أو مرتني أو عدة مرات          إن  
 يف النظـام    حبث كامل كّنا وبفضل اهللا ورمحته من تأليف       ففي كتاب اهللا تعاىل مت    

  :الرقمي لكلمات القرآن وآياته وسوره ، ولكن السؤال 

 ؟؟ من كتب البشر الرقمي لكتاب النظام يف صغرياًهل ميكننا أن نؤلف كتيباً 
 دائماً بنظام يتناسبوهل ميكن ألعظم مؤلف يف العامل أن يرتب كلمات كتابه 

ة ؟ وهل يستطيع هذا املؤلف أن يزود كتابه ببالغة تشبه بالغة مع الرقم سبع
  القرآن ؟

هو إثبات مادي على أن القرآن الكرمي هو العلمي ولذلك فإن هذا البحث 
ز بإعجازه الرقمي وتناسقاته السباعية الكتاب الوحيد على وجه األرض الذي يتمي

 عند غري اهللا مل تنضبط على أن القرآن لو كان منرياضي ، وهذا دليل البديعة 
ر القرآن أن نتدبتبارك وتعاىل أرقامه ذا التناسق املبهر ، ولذلك فقد أمرنا اهللا 

Ÿξsù﴿ :فقال  r& tβρã� −/y‰tF tƒ tβ#uö� à)ø9 $# 4 öθs9 uρ tβ%x. ôÏΒ Ï‰ΖÏã Î�ö�xî «! $# (#ρß‰ỳ uθs9 ÏµŠÏù $ Zÿ≈ n=ÏF ÷z$# 

#Z��ÏW Ÿ2﴾ ] ٤/٨٢: النساء[.   

  



 ٣٩١

 الخاتمة

ـ اب ، ماذا ميكن أن نقول ؟ ومب خنتم هذه اموعة من امل            رياً وليس آخراً  وأخ ث ح
 ، كل من يطلع عليه   اليت ال متثل إال البداية لعلم جديد أسأل اهللا تعاىل أن ينفع به              

  وكيف ميكن أن نلخص معجزة كربى وقد رأينا قطرة من حبرها احمليط ؟

 من فيض غزير من     نا به علي   على ما من   ال أملك إال أن أمحد اهللا تعاىل محداً كثرياً        
هذه احلقائق الرقمية الثابتة ، واليت أرجو أن أكون قد وفّقت يف أسلوب عرضها              

  . ما استطعت إىل ذلك سبيالً سهالًالذي حاولت جاهداً أن يكون 

 عظمةفعسى أن تكون هذه اآلية الرقمية وسيلة لكل ذي بصرية يرى من خالهلا              
كما أرجو أن تكون هذه العجائب وسـيلة لكـل        . تبارك وتعاىل    كيم احل ملنزلا

مؤمن أحب القرآن وتعطّش لروائعه وعجائبه ، ليزداد إمياناً مع إميانه ، ويزداد حباً         
وسالمه ، ويزداد ثقة بدينه وانتمائه هلـذا        عليه  ملن أُنزل عليه القرآن صلوات اهللا       

  .عده الدين احلنيف ، ويزداد يقيناً باهللا ولقائه وو

جيب أال يغيب عنا بأن اهللا تعاىل أودع يف كتابه معجزات كثرية غيبية وبيانيـة               و
وتشريعية وعلمية وغري ذلك من املعجزات ، واملعجزة الرقميـة الـيت نلمـسها              

  .ونشاهدها اليوم تضاف إىل الرصيد اإلعجازي للقرآن الكرمي 

زيادة هو   اهلدف منها    إن اهلدف من هذه املعجزات ليس املعجزة حبد ذاا ، بل         ف
وينطبق هـذا   .  املعجزة هي وسيلة وليست غاية       أي أن اإلميان والتثبيت اليقيين ،     

      ل هذه األرقام وما تعرب عنه من قصص        الكالم على اإلعجاز الرقمي ، فعندما نتأم
وأوامر ونواه وأحكام وتشريعات وحقائق علمية وكونية ، ندرك أن القرآن أكرب            



 ٣٩٢

   ووسيلة يفتخر  ،   هذا الدين    إلظهار عظمة إلعجاز الرقمي هو وسيلة     فا .مما نظن
 وليعلم  ،قد من عليه باإلميان واهلدى      تبارك وتعاىل   كل مسلم من خالهلا بأن اهللا       

  .بأن اإلسالم هو دين العلم 

إن إعجاز القرآن من الناحية الرقمية يقوم أساساً على الرقم سبعة ، ولكن هنالك 
 والرقم ١٣ والرقم ١١ ، مثل الرقم اهللا تعاىللى وحدانية أعداد أخرى تشهد ع

 وغريها من األعداد األولية اليت ال تنقسم على أي عدد آخر إال الواحد ، ١٩
وهذه األعداد سيتم حبثها مستقبالً إن شاء . كدليل على وحدانية منزل القرآن 

ثرية وال يقتصر على وهذا يدلّ على أن إعجاز القرآن يشمل أعداداً ك .اهللا تعاىل 
ويدل أيضاً على أمهية األرقام األولية يف الداللة على . عدد حمدد وهو العدد سبعة 

  .وحدانية اهللا تعاىل 

ينبغي علينا أن ندرك بأن القرآن وإن كان كتاب هداية فإن اهلداية تتخذ أسباباً              و
 تكون لغـة  قدو .، ومثل هذا البحث هو نوع من أنواع التثبيت واهلداية       متنوعة  
ألم ،   أشد تأثرياً وأكثر إفصاحاً من لغة الكالم         بالنسبة ألولئك امللحدين  األرقام  

  .ال يتقنون إال لغة املاديات ويطلبون الدليل املادي على أي شيء يصادفهم 

أسلوباً جديداً للدعوة إىل    يعد  واخلطاب بلغة األرقام     اإلعجاز الرقمي    فإنولذلك  
املـؤمن  أما  .  لغري املسلمني من الذين ال يفقهون اللغة العربية          ، وخباصة اهللا تعاىل   

ينبغي له أن يقول إن     لذلك ال وهو من سيقوم بإيصال هذه املعجزة لغري املؤمن ،          ف
القرآن ليس حباجة إىل براهني رقمية أو علمية أو لغوية ، ألن املؤمن احلريص على               

ليطمئن قلبـه ويـزداد   ب القرآن يرغب دائماً يف تعلّم املزيد من عجائ  كتاب ربه   
  . القرآن  هذا، وما اإلعجاز الرقمي إال عجيبة من عجائبإميانه 



 ٣٩٣

  وأخيراً

نقـاط  يف مها هذا البحث العلمـي  نلخص أهم امليزات والفوائد اليت قد   ميكن أن   
إن هذا البحث دليل واضح على أن كنوز القرآن ال تنتهي ، وأن عجائبه              . حمددة  

 فإنه كفيل بشحذ ِهمم الدارسني للتوجه حنـو الدراسـات           ولذلكال تنقضي ،    
  .القرآنية ، واكتشاف املزيد من أسرار القرآن وعجائبه 

تبـارك  للبحث فائدة كبرية يف خطاب غري املسلمني وإقناعهم بصدق كتاب اهللا            
يتضمن فوائد  كما أن البحث    . تعاىل ، وخباصة العلماء وأصحاب االختصاص       و

يتضمن كـذلك  جة على كلّ من يشك يف كتاب اهللا تعاىل ، و  كبرية يف إقامة احل   
  . كل من يقول إن القرآن نص تارخيي يقبل الزيادة أو النقصان علىعلمياً رداً 

ونقداً لألحباث  لقد قدم البحث منهجاً علمياً واضحاً يف دراسة اإلعجاز الرقمي ،            
الـضوابط العلميـة    س و األس، وقدم    املنهجية   أخطاءها بينو  ، السابقة املتكلفة 

   .املعجزة الرقمية يف القرآن الكرميلدراسة والشرعية 

 إىل ظهورهايؤخر  و،   املعجزة هذه كتابه يفأن خيبئ    تعاىل اهللا حكمة تشاء دقل
 . تـأثرياً  وأشد أقوى املعجزة نولتك - عصر التكنولوجيا الرقمية     - هذا عصرنا
  ، اليومنعيشه   الذي األرقامعصر   ءجمي قبل ظهرت قد املعجزة هذه أن نافرض فلو
 يف القرآين عجازاإل علوم مستقبل بأن قولميكن ال  لذلك . ذكري تأثري هلا يكن مل

  .، واهللا تعاىل أعلم  يالرقم إلعجازل سيكوناحلادي والعشرين  القرن
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  السيرة الذاتية لمؤلف الكتاب
  المهندس عبد الدائم الكحيل

،  مدينة محص  ١٩٦٦ / ٥ / ١ : املواليد
  .سورية 

هندسة بكالوريوس يف    : املؤهل العلمي 
  . ، من جامعة دمشق ، دبلوم التأهيل التربوي ، دبلوم هندسة السوائل  امليكانيك

 قراءة القرآن الكرمي وحفظه وتدبر آياته من الناحية البالغيـة           : النشاط الفكري 
رياضيات والفلـك  ومتابعة أحدث األحباث العلمية يف علوم ال. والعلمية والرقمية  

  . واألرض والبحار وغريها من حقول العلم 
إثبات أن القرآن الكرمي ال يناقض العلم أبداً ، وأن وجـود احلقـائق         : األهداف  

هو برهان مادي على أن اإلسالم دين       تعاىل  العملية والرقمية الثابتة يف كتاب اهللا       
 بأسلوب علمي بعيداً عـن  وكذلك الدعوة إىل اهللا تعاىل. العلم واحلوار واإلقناع  

، ـدف إظهـار     والبحث العلمي   التعصب ، وخطاب غري املسلمني بلغة العلم        
  .الصورة الصحيحة لإلسالم 

 أحد عشر كتاباً يف اإلعجاز الرقمي للقرآن الكرمي ، وعـدد            :األعمال املنشورة   
 مئاتىل  من الكتب والكتيبات يف اإلعجاز العلمي يف القرآن والسنة ، باإلضافة إ           

  . األحباث واملقاالت واحلوارات يف خمتلف وجوه اإلعجاز القرآين 
  ٠٠٩٦٣ ٩٥٥ ٦٥٢٨٧٩:  ميكن التواصل مع املؤلف على رقم اجلوال 

  www.kaheel7.com :املوقع اإللكتروين للمؤلف كما ميكن زيارة 

http://www.kaheel7.com

