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 مالسلا امهيلع ىسيعو  مدأ ٌنب يددعلا لثامتلا
 عبد الدائم الكحيل

 اير و س ,صمح

kaheel7@gmail.com 

 

 ملخص ادلقال

 كتاب” القرآن إن وقال السالم، عليهما عيسى وسيدان آدم سيدان خلق يف يشّكك أن ادللحدين أحد حاول
 ذلم يهيء أن دون ىؤالء هللا يرتك ىل ولكن بو، ادلسلمٌن إقناع وحياولون بل ادللحدون يعتقده ما وىذا “أساطًن
 كتابو يف البشر كل يراىا معجزات وضع عن عاجز هللا وىل وجل؟ عز احلقّ  كالم بصدق تقنعهم اليت الرباىٌن
 اجمليد؟

 ...الرائعة الرقمية احلقيقة ىذه لنتأمل

 ثحبلا

 من ُخلق ألنو جداً  مدىش آدم خلق إن بل عيسى، خلق مياثل آدم خلق أن فيها يؤكد عظيمة آية هللا أنزل لقد
  :وتعاىل تبارك يقول!! تراب

  فَ َيُكونُ  ُكنْ  َلوُ  قَالَ  ُث   تُ رَاب   ِمنْ  َخَلَقوُ  َآَدمَ  َكَمَثلِ  اّلل ِ  ِعْندَ  ِعيَسى َمَثلَ  ِإن  

 [عمران آل سورة من 29 اآلية]

 عيسى سيدان أو آدم سيدان خلق نشاىد أن ميكن ال اليوم وحنن اآلية ىذه يف معجزة نكتشف كيف ولكن
 اآلية إىل فنظرت. حتملو الذي ادلعىن يف جيداً  والتدقيق اآلية كلمات لتأمل دفعين ما ىذا السالم؟ عليهما
  .اثنية بطريقة

 جند أن ادلمكن من فهل اخللق معجزة يف متاثل ىناك أن أي( َآَدمَ  َكَمَثلِ ( )ِعيَسى َمَثلَ ) أن لنا يؤكد تعاىل هللا
 على وترد الشك تقبل ال مادية معجزة نرى أن ادلمكن من ىل  آدم؟؟ واسم عيسى اسم ذكر يف رقمياً  متاثالً 
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 كانت وىنا وجل عز هللا كتاب يف عنو حبثتُ  ما ىذا تعاىل؟ هللا كالم ىو القرآن أن وتثبت ادلشككٌن أولئك
 أن ميكن ىل مرة  25 كلو القرآن يف آدم اسم تكرر و مرة 25 كلو القرآن يف عيسى اسم تكرر .ادلفاجأة

  مصادفة؟ رلرد التماثل ىذا يكون

 ويلع ىسيعو  السالم عليو( آدم) سيدان اسم فيها ذُكر اليت اآلايت عن لنبحث  النتيجة ىذه من نتأكد اآلن
 هاندا يحيضو تلا لكشلا يف كما لنجدىا مالسلا

 
 مير كلا نآر قلا يف مالسلا امهيلع مدآ و ىسيع ركذ  رار كت :1 يحيضو ت لكش

 اآلية إىل معي انظروا...  السابعة اآلية وىو أال انتباىي لفت شيء ىناك األعداد من أتكدان وبعدما اآلن
 ىل السابعة؟ ترتيبها ليكون اآلية ىذه هللا وضع دلاذا: واآلن  .الكرميٌن االمسٌن ترتيب يف ذاهتا ىي السابعة

 كيف ولكن. أيضاً  األحرف عدد يشمل التماثل إن سبعة؟ الرقم أي الرقم هبذا تتعلق عددية إشارات ىناك
 ذلك؟

 



 رللة العالقات العددية يف القرأن الكرمي
(2112) 242-239, صفحة 13,ورقة:  1عدد:  

 

271 
 
 حم

www.7ameem.com 

 هاندأ لو دجلا يف الرائعة السباعية التناسقات ىذه لنتأمل

 “أحرف سبعة ىو( ِعيَسى َمَثلَ ) حروف عدد”
 “أحرف سبعة ىو( هللا عند) حروف عدد”
 “أحرف سبعة ىو( آدم كمثل) حروف عدد”
 “أحرف سبعة ىو( لو قال ث) حروف عدد”
 “أحرف سبعة ىو( فيكون كن) حروف عدد”
 ةعباسلا ةيآلأ يف ةيعابسلا تاقسانتلا ضعب :1 لو دج

 ؟يذلا ماكحا مأ ةفداصم تاقالعلا هذى لى

 !!سبعة ىو أرقامو رلموع 22 العددو  مرة 22 ىو اسم كل تكرار مرات نأ اضيأ ظحالن

 4=  2+  2 اجملموع

 :سبعة الرقم مضاعفات ىو واجملموع 29 ىو اآلية ىذه رقم أيضاً 

 2×  4=  11=   2+  9 اجملموع

! ال ابلتأكيد... شيء كل ىذا ىل .اضيأ أحرف سبعة ىو( عمران آل) السورة اسم حروف عدد فإن كذلك
 تكرار يف تتجلى جديدة رقمية حقيقة إهناف عشرة التاسعة اآلية لنتأمل واآلن مستمرة، اآلية معجزات زالت فال

 .الرائعة الرقمية احلقيقة ىذه لنتأمل .الكرميٌن االمسٌن ىذين

 مرمي سورة يف جاءت السلسلة ىذه يف 19 رقم اآلية أن نآر قلا يف مدآ رار كت يف هالعا 1 لو دجلا يف ظحال
 السلسلة ىذه يف 19 رقم اآلية نأ ثيح ىسيع مسا ركذ  يف لاحلا سفن اضيأ اذىو  .أيضاً  19 رقمها اليت

 .هللا ناحبس .أيضاً  19 رقمها اليت مرمي سورة يف جاءت

 تعاىل هللا ونسبح الرائعة اذلندسية اللوحة ىذه لنتأمل اآلن
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 مير كلا نآر قلا يف مالسلا امهيلع ىسيعز  مدآ ركذ  نيب يمقر لا لثامتلا :2 يحيضو ت لكش

 :القرآن ىذا وبصدق اإلسالم برسالة يشك من لكل واخلطاب...  ونتساءل حلظة لنقف...وأخريا  

  األمّي؟ النبّ  وىو الرائعة اذلندسية التناسقات ىذه مبثل أييت أن وسلم عليو هللا صلى حملمد ميكن ىل

 أبكملها؟ أمة يقود كان أنو أم واألرقام، للحساابت متفرغا   األعظم النب كان ىل

 !والرايضيات؟؟؟ والعدّ  اإلحصاء يف وعلم رقمية حاسبات لديو كان وىل

 :تعاىل قال كما نقول أن إال منلك ال

 [.35: يونس] مبُْعِجزِينَ  أَنْ ُتمْ  َوَما حَلَق   ِإنَّوُ  َوَربِّ  ِإي ُقلْ  ُىوَ  َأَحق   َوَيْستَ ْنِبُئوَنكَ 

 عجار دلا

 مير كلا نآر قلا [1]

 www.kaheel7.com يملعلا زاجعالل ليحكلا عقو م [2]


