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  18و  33اإلعـجـاز اضتساىب ىف سورة الكهف والرقمني 

 الكيالين خالد دمحم املهندس

 ين غازي, ليبياب

mokeilani@yahoo.com 

 

 بسمميحرلا نمحرلا هللا  
 وبو نستعني 

 والصالة والسالم على سيدان دمحم سيد اظترسلني 
 وعلى آلــو وصـحـبـو اجـمـعـني 

 

 امللخص

 33 االية كلمات عدد وان 33 ىو الكهف سورة من 22 االية يف الواردة االرقام غتموع ان ابالرقام نظهر
 .18 العدد دالالت بعض نظهر وايضا. الكهف اىل قصة يف كثرية دالالت لو 33 العدد ان ونظهر

  82يقول اظتوىل عز وجل ىف سورة النساء اآلية 
 

 املقدمة
 "أفـال يتـدبرون الـقـرآن ولـو كـان من عـند غيـر اللـو لوجـدوا فيو إخـتـالفـا كثـريا " 

 
القرأن الكرمي مبا شتعت الشيخ بسام جرار من فلسطني اضتبيبة يذكره  سأبدأ مقاىل ىـذا عن االعجاز اضتساىب ىف

 سىيـومـا ىف مقـابـلة تلفزيونية مث سأسوق لكم إبذن هللا ما اكتشفتو بنف

 قال الشيخ بسام انك لو بدأت تعد الكلمات الواردة ىف ذكر اصحاب الكهف من بعد اول ذكر عتم 
  25سعا "الواردة ىف هناية اآلية رقمأى من كلمة "الرقيم" واستمريت ىف العد حىت تصل اىل كـلمة " ت

 لتكون تلك الكلمة "تسعا " سابقة ظتا سريد على لسانك ىف العد .  319فإنك ستصل بعدك اىل الرقم 
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 وتسهيال ظتن يريد التأكد من ىذا أورد ترتيب بعض الكلمات ببعض اآلايت للتثبت من العد : 
 حفص  مع التنوبو على أن مصحفى الذى بني يدى ىو برواية

 
  1كلمة " والرقيم " ىى الكلمة رقم 

 حتسب كلمتني  15"لوال" الواردة ىف اآلية 
  48ىى الكلمة رقم 13كلمة " ىدى" الواردة ىف هناية اآلية 
  199ىى الكلمة رقم  19كلمة " أحدا" الواردة ىف هناية اآلية 
  311ىى الكلمة رقم  24كلمة "رشدا" الواردة ىف هناية اآلية 

  319ىى الكلمة رقم  25"تسعا" الواردة ىف هناية اآلية كلمة 
 

 سبحان هللا وحبمده 
 

  115"وابلـحق انزلـنـاه وابضتـق نزل وما أرسلناك إال مبشرا ونذيـرا " االسراء 
أسأل هللا تعاىل أن يزيد الشيخ بسام علما ويعزه ويعز بو كلمتو وان ينصره ومن معو على من عاداىم من اليهود 

 هنم . وأعوا
 

 وإستكـمـاال للمشـوار نواصــل التدبــر ىف كتاب هللا إمتثاال المره 
  24وإستجابة لدعوتو الكردية فاظتوىل عز وجل يقول لنا ىف سورة دمحم آية 

 "أفـال يتـدبـرون القــرآن أم عـلى قـلـوب أقـفـالـهـــا" 
 

 من سورة الكهف  22ية فلطـالـمـا تعجبت ىف ورود و ترتيب االرقام الواردة ىف اآل
 

"سيقولون ثالثة رابعهم كلبهم ويقولون ستسة سادسهم كلبهم ررتا ابلغيب ويقولون سبعة واثمنهم كلبهم قل رىب 
 أعلم بعدهتم ما يعلمهم إال قليل فال دتار فيهم إال مراء ظهرا وال تستفت فيهم منهم أحدا " 

 
اظتسجد قبل الصالة خطر بباىل ان ارتع ىذه االرقام الستة  و منذ مدة وىف يوم رتعـة كنت أقرأ سورة الكهف ىف

  33=  8+7+6+5+4+3الواردة ىف اآلية 
 

 مث خطر بباىل ان أعد كلمات تلك اآلية فكانت بداية اظتفاجأة غتموع االرقام يتفق مع غتموع الكلمات 
 كلمة   33
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 سبحانك رىب موالى 
 

 كــد فما وجدت فيو من إختالف أعـدت الـجـمـع والـعـد مـرات ومـرات للـتـأ
 

 سبحانك رىب وحبمدك 
 

امضيت معظم ذلك اليوم افكر فيها وواصلت التدبر ىف آايت أصحاب الكهف وغتموعها ذتاىن عشر آية 
فوجدت اظتزيد واظتزيد أحسست ان ما عثرت عليو ىف البداية كان غترد مفتاح يفتح خزانة هبا اظتزيد من اظتفاتيح 

 تح خزائن أخر ولنواصل معا ىذه اظتفاتيح تف
 

  11فلو بدأان عد الكلمات إبتداء من " أم حسبت " حىت نصل اىل كلمة " عددا" ىف هناية اآلية 
 

  33كلمة " عددا" ىى الكلمة رقم 
 

 ما السر ىف ىذا الرقم ؟ 
 

 والكلمة "تسعا" ؟  9وظتاذا توافق الرقم مع الكلمة دتاما مثل ما حدث مع الرقم 
 

 م هللا أعل
 

 لقد ورد ذكر آخر لكلمة جذرىا العدد وىى كلمة "بعدهتم" فما ترتيبها داخل تلك اآلية اي ترى ؟ 
 

 وىذا رقم آخر او مفتاح آخر سيتكرر معنا  18ىذه الكلمة ترتيبها 
 

  26حىت اآلية  9وىو ايضا عدد اآلايت الىت تتحدث عن أصحاب الكهف إبتداء من اآلية 
 

 لكهف ىف اظتصحف وىو أيضا ترتيب سورة ا
 

نواصل اظتسري والتدبر والتنزه ىف ىذا البستان القرآىن كم مرة ذكر فيها اضتبيب اظتصطفى عليو وعلى آلو الصالة 
 والسالم ؟ 

 



 غتلة العالقات العددية يف القرأن الكرمي
(2115) 298-287, صفحة 18,ورقة:  1عدد:  

290 
 
 حم

www.7ameem.com 

 "حسبت "،"عليك"،"وحتسبهم"،" إطلعت"،"لوليت" 
 "وظتلئت"،"قل"،"رىب"،"دتار"،"تستفت" 
 "تقولن"،"إىن"،"اذكر"،"ربك"،"نسيت" 

 "،"قل" "قل"،"رىب
 

 ذتاىن عشر مرة 
 سبحانك رىب وحبمدك 

 
 وكم مرة ذكر فيها اضتسيب واحملصى ؟ 

 
 +"آايتنا" ،"ربنا"،"لدنك"،+"فضربنا"،+"بعثناىم" 

 +"لنعلم"،+"حنن"،+"نقص"،"رهبم"،+"وزدهنم" 
 +"ربطنا"،"ربنا"،"رب"،+"هللا"،+"هللا" 

 "ربكم"،"رزتتو"،+"هللا"،+"هللا"،+"نقلبهم" 
 "،"ربكم"،+"اعثران"،+"هللا"،"رهبم" +"بعثنهم

 "رىب"،+"هللا"،"ربك"،"رىب"،+"هللا" 
 "لو" ،"بو" ،"حكمو" 

 العدد ىو ثالث وثالثون مرة 
 

 ومن داخل ىذه اجملموعة الكلمات الىت وردت عن اظتوىل عز وجل ىف صيغة اصتمع او ابسم اصتاللة 
 

 والىت وضعت امامها عالمة + عددىا ذتاىن عشر 
 هللا وحبمده عدد خلقو ورضى نفسو وزنة عرشو ومداد كلماتو سبحان 

 
 وجتدر اظتالحظة ىنا اىن استثنيت بعض الكلمات الىت رأيت اهنا ال تنتمى اىل ىذه اجملموعة 

 مثل كلمة "دونو" فبالرغم من ان الضمري يعود اىل اظتوىل عز وجل إال ان الكلمة ككل تدل على غريه 
 وردت بصيغة "هللا أعلم " فأخذت منها كلمة هللا فقط وكذلك كلمة "أعلم" فلقد 

 وكذلك كلمة " يضلل" وكلمة "يهىء" و"يهدين" فأرجو ان أكون على صواب 
 

 نواصل التدبر و التنزه ىف ىذا البستان القرآىن 
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 كم مرة ذكر فيها اصحاب الكهف بصيغة اظتتحدث ؟ 
 

 وكم مرة ذكروا فيها بصيغة الغائب اصتمع ؟ 
 

 ا"،"فقالوا"،"ربنا"،"آتنا"،"لنا" "كانو 
 "أمران"،"قاموا"،"فقالوا"،"ربنا"،"ندعوا" 

 "قلنا"،"قومنا"،"اعتزلتموىم"،"فأووا"،"لكم" 
 "ربكم"،"لكم"،"أمركم"،"لبثتم"،"قالوا" 
 "لبثنا"،"قالوا"،"ربكم"،"لبثتم"،"فأبعثوا" 

 "أحدكم"،"بورقكم"،"فليأتكم"،"بكم"،"عليكم" 
 كم" ، "تفلحوا" "جيموكم" ، "يعيدو 

 
 مرة أخرى الرقم ثالث وثالثون 

 
 وحنصى عدد اظترات الىت ذكر فيها أصحاب الكهف بصيغة الغائب اصتمع 

 
 "آذاهنم"،"بعثنهم"،"نبأىم"،"برهبم"،"زدهنم" 

 "قلوهبم"،"كهفهم"،"تقرضهم"،"حتسبهم"،"نقلبهم" 
 "كلبهم"،"عليهم"،"منهم"،"منهم"،"بعثنهم" 

 ليهم"،"عليهم"،"رهبم" "بينهم"،"منهم"،"ع
 "هبم"،"عليهم"،"رابعهم"،"كلبهم"،"سادسهم" 

 "كلبهم"،"اثمنهم"،"كلبهم"،"بعدهتم"،"يعلمهم" 
 "فيهم" ،"فيهم" ، "كهفهم" 

 
 مرة أخرى العدد ثالث وثالثون 

 مع مالحظة إستثناء بعض الكلمات الىت مل ترد ىف صيغة اصتمع 
 

 عرن" "قال قائل"، "فلينظر" "وليتلطف" ،"يش
 وىناك كلمات أخرى احرتت ىف وضعها 

 كلمة "لبثوا " وردت ثالث مرات و "ليتساءلوا" و "ليعلموا" و "إزدادوا" 
 وردت كلمة "ما عتم " إال اىن عندما نظرت تفسري اصتاللني وجدهتا تشري اىل من ىف  26وىف اآلية 
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 اهنا ختص قوم أصحاب الكهف  وردت كلمت "أمرىم" مرتني اعتقدت 21السموات واالرض. وىف اآلية 
 وىف ىذا اظتقام جند لطيفة رتيلة وىى كيف ان اضتساب يؤيد اظتعىن 

 ذكرت لكم اىن اعتقد ان كلمة "امرىم " ختص قوم أصحاب الكهف 
 فلما ال نسرد الكلمات اظتتعلقة هبم مبا فيها ىاتني الكلمتني؟ 

 
 "قومنا"،"إختذوا"،"أيتون"،"إعتزلتموىم"،"يعبدون" 

 "إهنم"،"يظهروا"،"يررتوكم"،"يعيدوكم"،"ملتهم" ،
 "يتنازعون"،"بينهم"،"أمرىم"،"فقالوا"،"ابنوا" 

 "غلبوا" "أمرىم" "لنتخذن" 
 

 ذتاىن عشر 
 

 سبحانك رىب وحبمدك 
 

 مـمـا جيـعـلـنـى أفـكــر مـلـيـا فـى تـفسـري ومـعنـى كـلمـة "الـرقـيـم " 
 

 ان من عـنـد غـيـر اللــو لوجـدوا فيو إخـتـالفـا كثـريا " "أفـال يتـدبرون الـقـرآن ولـو كـ
 

 قد خيطر ببال أحدكم اىن أحس ابلفخر من ىذا الكشف كال 
 

لقد سبق ىل ان ذكرت ىف مقال سابق نشرتو ىف الساحة االسالمية عن معجزة علمية ىف سورة القيامة تتعلق 
 اىل اضتمض النووى اظتكون للخلية اظتكونة الجسادان  ابآلية الكردية "وألتفت الساق ابلساق" من اهنا تشري

 ذكرت اىن احس بنفسى كمن يتنزه ىف بستان 
 وصادف ان توافق أتملو ىف أحد االزىار مع زمن تفتح تلك الزىرة 

 فصار يصيح اي قومى انظروا اليها ما أرتلها وما اهباىا 
 

 إىن وهللا احس ابلتقصري الىن مل افكر ىف ىذا من قبل 
 حس ابلعجز والقصور النو صار لدى الكثري من االسئلة الىت ال أجد عتا جوااب وأ

 وىناك ىف ىذه اطتزائن اظتزيد واظتزيد 
 فهذا كتاب ال تنفد عجائبو 

 إهنا كلمات رىب 
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 ونواصل التدبر ىف ىذه اآلايت 
 فلو حصران الكلمات الىت تتعلق بنعم هللا او آايتو 

 وىى  لوجدان ان غتموعها ذتاىن عشر
 "آايتنا"، "رزتة"،"رشدا"،"ابضتق"،"ىدى" 

 "السموات"،"االرض"،"رزتتو"،"مرفقا"،"الشمس" 
 "آايت"،"رزق"،"حق"،"مسجدا"،"رشدا" 

 "السموات"،"االرض"،"حكمو" 
 سبحان هللا وحبمده 

 ولو حصران الكلمات الىت تتعلق ابالعداد 
 وكذلك "يوما" تعىن يوما واحدا  2زبني " تعىن الرقم لوجدان ان غتموعها ذتاىن عشر مع مالحظة ان كلمة "اضت

 
 "عددا"، "اضتزبني"،"يوما"،"يوم"،"احدكم" 

 "احدا"،"ثلثة"،"رابعهم"،"ستسة"،"سادسهم" 
 "سبعة"،"اثمنهم"،"بعدهتم"،"احدا"،"ثلث" 

 "مائة"،"تسعا"،"احدا" 
 

 سبحان هللا وحبمده 
 

 سبحان هللا نسق متواصل ومتناسق 
 

  18كلمات الىت تتعلق ابلزمن والىت وصل عددىا وماذا عن ال
 

 "سنني","لبثوا"،"أمدا"،"لن"،"طلعت" 
 "غربت"،"فلن"،"لبثتم"،"لبثنا"،"يوما" 

 "يوم"،"لبثتم"،"لن"،"ابدا"،"غدا" 
 "لبثوا"،"سنني"،"لبثوا" 

 
 كل مرة ينكشف لنا سرا جديدا من أسرار ىذه السورة الكردية وىذا الكتاب العظيم 

 آلايت اظتكتشفة حتتاج بدورىا اىل من حيللها ويفهم مغزاىا وىذه ا
 إال أنىن أرى أن دورى سيقتصر اىل االشارة إليها وتقدديها للمسلمني وأعتربىا أمانة أسلمها عتم 

 فالعلم إخوتى الكرام أمانتو أال يكتم فمن وصلو علم هبذا االمر فعليو أن حياول توصيلو اىل أقرب 
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 لتعم الفائدة  واعظ أو إمام مسجد
 

 يبدو أن اإلعجاز اضتساىب ىف ىذه اآلايت الكردية ال زال غري مستوعب ابلكامل 
 ولقد شاء اظتوىل عز وجل أن يتكرم علينا ابظتزيد و اصتديد من نفحاتو 

 وىو يتعلق ابلكلمتني "اليمني" و"الشمال"  18و  17اصتديد ىو ىف اآليتني 
 نا منهما اآلن ىو أول ورود لكلمة "اليمني" فلقد وردت كل منهما مرتني وما يهم

 وآخر ورود لكلمة "الشمال" فلو أننا نعد الكلمات احملصورة بينهما 
  17إعتبارا من كلمىت "وإذا غربت" الواردة ىف اآلية 

  18الواردة ىف اآلية …" حىت نصل اىل كلمىت ".. اليمني وذات 
  يتكرر معنا. واآليتان مها: 33لنجد نفس العدد 

 "َوتـََرى الشَّْمَس ِإَذا طََلَعت تَـَّزَوُر َعن َكْهِفِهْم َذاَت اْلَيِمنِي 
َماِل َوُىْم يف َفْجَوٍة   َوِإَذا َغَرَبت تَـّْقِرُضُهْم َذاَت الشِّ

ُ فـَُهَو اْلُمْهَتِدي َوَمن  ْنُو َذِلَك ِمْن آاَيِت اَّللَِّ َمن يـَْهِد اَّللَّ  مِّ
 { َوحَتَْسبـُُهْم أَيـَْقاظًا 17لِيِّا مُّْرِشًدا }ُيْضِلْل فَـَلن جتََِد َلُو وَ 

 َوُىْم رُُقوٌد َونـَُقلِّبـُُهْم َذاَت اْلَيِمنِي َوَذاَت 
ُهْم  َماِل وََكْلبـُُهم اَبِسٌط ِذرَاَعْيِو اِبْلَوِصيِد َلِو اطََّلْعَت َعَلْيِهْم َلَولَّْيَت ِمنـْ  الشِّ

ُهْم ُرْعًبا "   ِفرَارًا َوَلُمِلْئَت ِمنـْ
 
 بحان هللا وحبمده س
 

 وظتاذا تكرر كثريا ؟  33ماذا يعىن ىذا الرقم 
 

 هللا وحده يعلم ىذا 
 

 ولكىن أعتقد أن الباب مفتوح للتدبر ىف ىذا االمر 
 

 وكفاىن أىن أشرت إليو ووضحتو وأرجو أال تنسوا واجبكم ىف إيصالو الىل العلم واظتعرفة 
 ونو إعجازا حسابيا الستنباطو وفهم مغزاه األبعد واالكرب من ك

 سبحان هللا وحبمده عدد خلقو ورضى نفسو وزنة عرشو ومداد كلماتو
 وماذا عن أحرف اصتر مثال ؟ 

 حرف اصتر "من" ورد ذتاىن عشر مرة 
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 و االحرف اظتطلقة ؟ 

 
 اي إعتى 

 
 ىذا حبر عميق ال أعتقد اىن قادر على خوض غماره 

 
 ية بعدد االحرف ىف سورة الكهف وخاصة االحرف ك ىـ ف ولقد تيقنت من ىذا عندما نظرت اىل إحصائ

 
 مرة  173فحرف الكاف ورد 

 مرة 174وحرف الفاء ورد 
  347وغتموعهما 

  314ىف حني ان حرف اعتاء ورد 
  33اى اقل من غتموع اضترفني السابقني ب 

 
 أمل أقل لكم انو حبر عميق ؟ 

 
 لكنو أيضا إعجاز من نوع احرتت ىف وصفو وما ستظهره لنا االحرف ليس إعجازا حسابيا فقط و 

 واستقر ىب اظتقام ىف النهاية ان اشتيو إعجازا قرآنيا. 
 ىو تنبوء أو تصديق او مبا سيكون من نظام التوقيت اظتعمول بو حاليا ىف العامل 

 ساعة والذى ديثل طول اليوم هناره وليلو  24أقصد نظام ال 
 الشمس وغروهبا  والذى حيدد طول اليوم ابلطبع ىو طلوع

 وحسب ما قرأت فإن العرب كانوا يبدأون حساب طول اليوم من وقت الغروب 
 ليال  12ورمبا استمرارا عتذا النظام فنحن نبدأ حساب اليوم إعتبارا من الساعة 

  17واآلية الكردية الىت تتناول ىذا االمر ىى اآلية 
 "وترى الشمس إذا طلعت تزور عن كهفهم ذات اليمني 

 …." ذا غربت تقرضهم ذات الشمال وإ
 ساعة من غروب اليوم السابق حىت الطلوع اضتاىل  12فهذه اآلية حتدد 

 ساعة من غروب اليوم السابق حىت الغروب اضتاىل .  24وحتدد 
 

 أين ىذا التحديد ؟ 
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 ىف عدد اضتروف 

 أحرف  4"وترى" 
 أحرف  5"الشمس " 

 أحرف  3"إذا" 
 
4+5+3=12  
 

 ل أن ىذا غترد صدفة قد يقول قائ
 

 ولكن ىل يعقل أن تستمر الصدفة حىت قبل الغروب ؟ 
 

 أحرف  4"تزور" ابلرسم العثماىن 
 أحرف  7" عن كهفهم " 
 أحرف  9"ذات اليمني" 

 أحرف  4"وإذا " 
 
4+7+9+4=24  
 

 سبحانك رىب وحبمدك ال إلو إال أنت 
 

 ىل مبا سيكون ؟ عندما إنكشف ىل ىذا االمر سألت نفسى ىل ىو علم اظتو 
 

 أم أنو ىو كذلك ولكن مع إحياء اظتوىل عز وجل ظتن وضع ىذا النظام أن يضعو ىكذا ؟ 
 

 أقصد مثل ترتيب اظتصحف ورشتو الذى يتطابق مع االعجاز اضتساىب اظتكتشف علما أبن 
 جتميع اظتصحف بوضعو اضتاىل حدث بعد إنتقال اضتبيب اظتصطفى اىل الرفيق االعلى. 

 اآلخر الذى يفرض نفسو اآلن ىو :  والسؤال
 إن كان نظام التوقيت مذكور قبل أن يوجد ىذا النظام 

 فهل معىن ىذا أن انظمة القياس االخرى مثل قياس اظتسافات ىى موجودة أيضا ؟ 
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 حدسى يقول ىل إهنا موجودة ولكنها حتتاج اىل من ينقب ولكن أين ىم ؟
 

  وقت وجهد أعتقد أن اظتوضوع كبري جدا وحيتاج اىل
 فأدتىن أن ينال اظتوضوع رضاكم وكذلك حقو . 

 
  : ةصالخلا
 

 وعند ىذه النقطة يطيب ىل ان أطتص اظتوضوع وأوجزه كى يسهل تداولو 
 ولكى يكون اظتوضوع شامال اذكر ابظتعجزة اضتسابية اظتكتشفة منذ مدة 

 وتسعا  ىف كون ان ثالذتائة سنة مشسية تساوى من السنوات القمرية ثالذتائة
 وىو معىن "وإزدادوا تسعا" 

  319او  33وسأقسم ىذه اظتعجزات اىل غتموعتني غتموعة تتعلق ابلرقم 
 سنة قمرية  319سنة مشسية تساوى  311أن 

  319عدد الكلمات ابتداء من "الرقيم" حىت "تسعا" يساوى 
  33يساوى  22غتموع االرقام الواردة ىف اآلية 

  33ى يساو  22عدد كلمات اآلية 
  33ترتيب كلمة "عددا" ابتداء من "ام حسبت" يساوى 

  33عدد اظترات الىت ذكر فيها اظتوىل عز وجل 
  33عدد اظترات الىت ذكر فيها اصحاب الكهف بضمرياصتمع الغائب 

  33عدد اظترات الىت ذكر فيها اصحاب الكهف بضمري الفاعل اصتمع 
 عن غتموع تكرار حرىف الكاف والفاء  33 مرة مبا ينقص 314ورد حرف اعتاء ىف السورة 

 كلمة   33عدد الكلمات احملصورة بني كلمة "اليمني" االوىل و"الشمال" الثانية 
 

  18واجملموعة الثانية تتعلق ابلرقم 
 

  18ترتيب سورة الكهف ىف اظتصحف الشريف 
  18عدد اآلايت اظتتعلقة أبصحاب الكهف 

  18 ىو 22ترتيب كلمة "عدهتم" ىف اآلية 
  18عدد اظترات الىت ذكر فيها اضتبيب اظتصطفى ىف اآلايت 

  18عدد اظترات الىت ذكر فيها اظتوىل عز وجل بصيغة اصتمع او بلفظ اصتاللة 
  18عدد اظترات الىت ذكر فيها قوم اصحاب الكهف 
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  18عدد اظترات الىت تكرر فيها حرف اصتر من 
  18عدد مرات ذكر نعم اظتوىل عز وجل 

  18مرات ذكر كلمات تتعلق ابالعداد عدد 
  18عدد مرات ذكر كلمات تتعلق ابلزمن 

  

"أمل أين للذين أمنوا ان ختشع قلوهبم لذكر هللا وما نزل من اضتق وال يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال 
 عليهم االمد فقست قلوهبم وكــثـيـر مـنـهـم فــاســقـون " 

  16سورة اضتديد آية 

 أل هللا تعاىل ان يرينا اظتزيد من آايتو وأن يرشدان اىل ما فيو صالحنا أس
 

 إخوتى ىف االسالم 
 من راق لو ما كتبتو واعجبو ما قرأه 

 فليدع الخيو بظهر الغيب ان يفرج هللا عنو كربو وييسر لو امره 
 وينتقم لو ممن ظلمو وينصره على من عاداه وخيفف عنو االبتالء والبالء 

 هللا خري اصتزاء على ذلك إن شاء هللا تعاىل  وجزاكم
 وتدبروا ىف القرآن العظيم وال ننسى ان اظتوىل عز وجل ذكر التدبر ىف صيغة اصتمع 

فكأنو أيمران إبستخدام العقل اصتماعى وىذا ىو ما أسعى اليو أى ان اقودكم اىل التدبر ىف ىذه السورة وابلذات 
تطاع منكم ان يعثر على اظتزيد فلينوران بو ومن رأى منكم اىن قصرت او ىف ىذه اآلايت الثماىن عشر ومن اس

أخطأت فليصوبىن برفق فما ىدىف سوى التدبر ىف كتاب هللا دون اطتروج عن حدوده غري ان سورة الكهف 
 ليست ىى السورة الوحيدة الىت يرد فيها إعجازا حسابيا . 

 
 تو واالمتثال الوامره وإجتناب نواىيو وفقنا هللا رتيعا اىل فهم كتابو والتدبر ىف آاي

 
 والصالة والسالم عليك اي سيدى اي رسول هللا 

 
 وعلى آلك وصحبك ومن واالك 

 
 والسالم عليكم ورزتة هللا وبركاتو 

 


