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 اعجازات عددية متقدمة

اجلعيدي سليمان بن عبيد. أ  

 املتحدة العربية االمارات

 :امللخص

 املدثر سورة وىي واحدة ساورة مان أايات بعض يف 99 العدد توراد صور من حمدود عدد ىو البحث ىذا يف اليو أشران ما ان
 منظومة يف بل األخرى القرآن سور ويف السورة ذهىا مان اخارى انواح ي فا العادد ىذا على األمثلة من ىائل عدد وىناك ،

 ترتيب يف اعجازات اىل اضافة..  909 و 749 و 88 و 79 و 77 و 7 كالعادد أخرى أعداد اىل اضافة ، ككل القرآن
 أعداد ويف ، وأرقامها آية 6796 البالغة سورة كل آايت أعداد يف واعجازات سورة  994 البالغاة وأعادادىا القارآن ساور

 الـ القرآن أحرف يف اعجاازات وأيضا بل فيها وترتيبها آية وكل سورة كل وكلمات كلمة 77407 البالغة القرآن كلمات
 ! عجائبو تنقضي ال كتاب انو حقا..  العددية وقيمها ومواضعها 976988

 من بعضا أو ، وسجاح املسيلمة أمثا اء البلها اتوىم ا كما فصاحية وبالغياة انية يب حِكما فقط يتطلب ال القرآن حتدي ان
 كما والنادرة اجلديدة والعلمية التارخيية احلقائق مان عددا ى حتا أو ن املستشارقو توىم كما متقدمة ونفسية اجتماعية قواعد
 يكتنف ألن قابل عادي غري دقيقا حسابيا احصائيا ونظاما ىائلة رقمية دقة وغياره ذلك كل مع يتطلب بل ، املالحدة توىم
 ! وحيا يتطلب كلو وىذا..  حروفو من حرف( كل( يف والروابط االشارات مئات

 ما وبكل والعشرين احلادي القارن جهال أليب ى فأنّ ..  اآلن عصره يسبق أن يستطيع ال احلديث العصر انسان كان وان
 مدعمة الدولة اىل الفرد من ةأخالقي وثوابت فضائل  تتخللها فصيحة بالغية نظم اىل يتوصل أن تكنولوجية طاقة من أويت

..  حمكم حمكم رقمي نظام يف كلو ذلك نسج امكانية عن فضال سنة 9000 بعاد سُتكتشاف( العلوم كل ويف) حبقائق
 ؟ عنده من كهذا بكتاب أييت أن لو فكيف ، الدعوية حياتو طوال جلدتو بين من حورب أمي بعريب فكيف

  مقدمة:

  اآلية يف ظهرت اليت تلك وابلطبع املدثر سورة يف 19 العدد اعجازات عن العددي عجازاال يف الباحثني من الكثري حتدث
َها)  أن كون السورة يف أخرى نواح اىل استمرت بل ، اآلية تلك عند تتوقف مل االكتشافات تلك ولكن ، (َعَشرَ  ِتْسَعةَ  َعَليـْ
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َها) آية احملورية اآلية ۙ   ِئَكةً َملَ  ِإالَّ  النَّارِ  بَ َأْصحَ  َجَعْلَنا َوَما) تلتها اليت كاآلية– أخارى اياتآ هباا ارتبطت (َعَشرَ  ِتْسَعةَ  َعَليـْ

تـَُهمْ  َجَعْلَنا َوَما َنةً  ِإالَّ  ِعدَّ ْحَدى ِإنَـَّها( آية وايضا..(  ِفتـْ  .)اْلُكَبِ  ََلِ

 ذُكرت اليت واالكتشافات املقادمات أبىم أمّهد بعد املدثر سورة يف 99 ابلعدد متعلقة جديدة اطراقات الورقة ىذه يف سأقدم
 . االطار ىذا يف

 : اآليت يف ستكون اجملال ىذا يف اضافايت

 .الورلة هذه من األولى العنااوٌن الثالثة فً مكتنفة وهً والباحثٌن العلماء عنها تحدث التً المواضٌع فً امتدادات جدٌدة  .1

 كلمة فً المرأن ومضاعفاتها 19أٌات ال  .2

 .المدثر سورة فً 38و  19ٌن األٌتٌن: ب 19اعجاز العدد  .3

َها) آٌة فً  19 العدد اعجاز  .4  (.َعَشرَ  ِتْسَعةَ  َعَليـْ

  البحث: أدوات

 البحث هذا الى االشارة المهم من ٌكون لد

 أخرى رواٌة أي الى ٌعتمد ولم عاصم عن حفص رواٌة على اعتمد -

  ..(منكل حطً هوز أبجد ) منظومة وفك على الجّمل نظام على اعتمد -

  .واألحرف الكلمات أعداد حساب فاي بفلساطٌن هللا رامب المرآنٌاة للدراساات نون مركز احصائٌات على الرلمٌة احصائاته فً اعتمد -

 لبلها وما 2004 عام الٌها توصل البحث هذا فً العددٌة نتائجه من الباحث ٌتبناه ما جمٌع -

 99 العدد رياضيات

 :لن ألول عندما

 ألول ما حٌال وألف (!!2 العدد مضاعفات من: الكتاب هذا من األول للفصل األولى الصفحة هذه كلمات عدد تكون أن رتتصو هل+:)

 ..منبهًرا

 :لً فتمول

 أمر 2 مضاعفات من الصفحة كلمات   تكون أن وإمكانٌة فردٌة، وإما زوجٌة إما فاألعداد طبٌعٌة، المسألة ذلن، من الغرابة وما :-

 %50 وهً عادٌة بنسبة ووارد طبٌعً

 :لن فألول

 !!2 مضاعفات من كذلن الصفحة ورلم 2 العدد مضاعفات من الكلمات عدد كان فإن +:

 :فتمول

 .شٌئًا تعنً وال كثٌرة كتب فً تحدث أن وٌمكن%  25 بنسبة ممكن ذلن ٌكون أن فاحتمال طبٌعٌة، المسألة زالت ال -
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 ؟3 مضاعفات من كانا إن...  بأس ال+ 

 .معمولة المسألة تبمى ولكن ،% 11 تعادل وهً صغٌرة، ذلن حدوث نسبة نإذ  -

 ؟5 مضاعفات من كانا وإن+ 

 %4 وهً صغٌرة ذلن توافك فنسبة  -

 ؟7 مضاعفات من كانا وإن+ 

 %2 وهً جدًّا صغٌرة ذلن حدوث فنسبة  -

 ماذا ستمول؟ ، 19 مضاعفات من الصفحة ورلم الكلمات عدد إن: لن للت وإذا ، بأس وال طٌب  +

 شٌئًا ٌكون فمد مرتان، أو مرة كامل فً كتاب تكرر إذا ولكن ،% 0.2 ٌتعدى ال أمر وهو جدًّا، ضئٌل ذلن توارد احتمال أن لن ألول  -

 .ممصودًااألمر  ٌكون أن إلى ذلن ٌشٌر وال وطبٌعٌا معموال ربما

 بل ، 19 هو الصفحة رلم وإن ، 19العدد  مضاعفات من الكتاب ذاله األول الفصل من األولى الصفحة تلن كلمات إن: لن للت وإذا  +

 حرف؟ 4×19 ومن كلمة 19 من ٌتكون األول السطر إن

 .الصفر االحتمال من جدًّا نمترب فإننا مصادفة، هكذا تأتً أن شخصٌا أنا أتولع ال! فعالً  عجٌبة ظاهرة أمام اآلن فنحن إذا،!!  أوهوه -

 بل فمط هذا ولٌس والثالث، السطر وكذلن 19 العدد مضاعفات من الثانً السطر كلمات عدد إن: هذا لىإ باإلضافة لن للت وإذا  +

  ذلن؟ حدوث إمكانٌة فما كذلن، الرابع والسطر

- )!!!( 

 19 مضاعفات من األول السطر حروف عدد وأن 19 مضاعفات من سطر 19 أول كلمات عدد بأن وللت ذلن، إلى أضفت وإذا طٌب، +

 الرابع السطر حروف عدد وأن 19 للعدد الرابع المضاعف هو كلماتها  الرابع السطر وأن كذلن، الثالث والسطر الثانً والسطر بل ،

 من كلها الصفحة حروف عدد أن بل فمط هذا ولٌس 19 العدد مضاعفات من كله وهذا السطر برلم كلماتها  عدد ضرب حاصل ٌساوي

 أخرى مرة وٌتكرر تلٌها التً 19 اال الصفحات فً البتة ٌتكرر وال صفحة 19 أول فً بالضبط كررٌت األمر وهذا ، 19 العدد مضاعفات

 من فصولها وعدد 19 العدد مضاعفات من الكتاب هذا صفحات عدد إن بل الكتاب نهاٌة حتى وهكذا تلٌها، التً 19 اال الصفحات فً

 أي فً تكلف بوجود ٌُحس وال الكتاب معانً من معنى أي ٌخل أن دون نم هذا وكل.. وأن وأن وأن!! كذلن أبوابها إن بل المضاعفات

 مصادفة؟؟؟؟؟:  هذا كل ٌكون أن أٌمكن.. اآلن إال أحد الٌها ٌنتبه لم أنه لدرجة نواحٌه من ناحٌة

 ؟19العدد  لماذا ولكن صاحبه، من ما لصد وجود وٌؤكد مصادفة، هذا كل ٌتأتّى أن لطعا العمل ٌنفً - 

 .ذلن على ولدٌر األمور بدلائك لعلٌم كاتبه وأن ممصود، عمل فهو إذا صدفة، هذا كل ٌكون أن مستحٌل  -

 ستمول؟ فماذا جدًّا، جدًّا عالٌة وبكثافة ، 19 العدد على مبنٌة عددٌة منظومات على الكرٌم المرآن احتوى فان المارئ، أخً ++ 

 تكون أن احتمال هو فما واحدة، ورلة تخرج وبدورن 100 إلى1 من مرلمة ةورل مائة على تحتوي بسلة أشبه األمر فإن أخرى، بعبارة

 – 57 – 38 – 19: وهً عدد مائة كل فً 19 للعدد مضاعفات 5 هنان أن علمت إذا مضاعفاته؟ أو 100 العدد تحمل األولى ورلتن

 العدد مضاعفات من األولى لورلةا تكون أن احتمال فإن السلة فً العدد مضاعفات من ورلات 5 هنان. بمعنى أن  95 – 76

 احتمال؟ 19مضاعفات العدد  من جدٌد من الكّرة أعدت إن الجدٌدة ورلتن تكون أن احتمال هو ما واآلن ، 0.05 أي ،%5 هو 19

 الثالثة المرة فً الخارجة هً 19 العدد مضاعفات ورلة تكون أن احتمال هو وما ، 0.0025%= 0.05×  0.05 : إنه: وأضعف أضعف
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 محاولة، 900000 كل فً واحدة مرة ذلن ٌحدث أن ٌمكن أنه أي ،% 0.000925 الثالثة؟ للمرة الكرة وتعٌد األوراق ترجع أن عدب

 .االحتمال هذا حدوث صعوبة إلى ٌشٌر هذا فإن ومضاعفاته  19 العدد تكرارات تزاٌدت كلما أنه هنا نالحظ

 إن حٌث نزوال، السور أول فً العلك سورة فً وبالتحدٌد نزوال، السور أوائل فً اجدًّ  عالٌة وبكثافة 19 العدد تكرار خلٌفة رشاد الحظ

 وعندما ، 19 العدد على المسمة ٌمبل هذا كل.. وإلى من السورة وترتٌب وأحرفها السورة آٌات وعدد وأحرفها األول النزول كلمات عدد

%  90 ال تفوق التً العالٌة الكثافة وبهذه العدد هذا ٌتكرر عندما فإنه% 5 هو عدد 100 كل فً 19 العدد لتكرار الطبٌعٌة النسبة أن نعلم

 .فٌه البحث بكثرة إال ٌسد ال! بالجوع فٌه ٌبحث من ٌصٌب كما والتدبر، لالستغراب ٌدعو األمر هذا فإن

 99 العدد معجزة

 : المدثر سورة وحروف وكلمات آلٌات الكامل االحصائً البٌان البداٌة فً نستعرض

 الحروف الكلمات األٌات  74 –ة المدثر سور

 11 2 1 اْلُمدَّثِّرُ  أٌََُّها ٌَا
 7 2 2 فَأَنِذرْ  لُمْ 

 8 2 3 فََكبِّرْ  َوَربَّنَ 

رْ  َوثٌَِابَنَ   10 2 4  فََطّهِ

ْجزَ   11 2 5 فَاْهُجرْ  َوالرُّ

 13 2 6 تَْستَْكثِرُ  تَْمنُن َوالَ 

 10 2 7 فَاْصبِرْ  َوِلَربِّنَ 

 16 4 8 النَّالُورِ  فًِ نُِمرَ  فَإِذَا

ِلنَ   16 4 9 َعِسٌر   ٌَْوم   ٌَْوَمئِذ   فَذََٰ

ٌْرُ  ِفِرٌنَ اْلكَ  َعلَى  17 4 10 ٌَِسٌر   َغ

 16 4 11 َوِحٌدًا َخلَْمتُ  َوَمنْ  ذَْرنًِ

ْمدُودًا َماالً  لَهُ  َوَجعَْلتُ   17 4 12 مَّ

 10 2 13 ُشُهودًا َوبَنٌِنَ 

 13 3 14 دًاتَْمِهٌ لَهُ  َوَمهَّدتُّ 

 12 4 15 أَِزٌدَ  أَنْ  ٌَْطَمعُ  ثُمَّ 

 21 5 16 َعنٌِدًا تِنَاآِلٌَ  َكانَ  إِنَّهُ ۖ   َكالَّ 

 11 2 17 َصعُودًا َسأُْرِهمُهُ 

 10 3 18 َولَدَّرَ  فَكَّرَ  إِنَّهُ 

ٌْفَ  فَمُتِلَ   10 3 19 لَدَّرَ  َك

ٌْفَ  لُتِلَ  ثُمَّ   11 4 20 لَدَّرَ  َك

 5 2 21 نََظرَ  ثُمَّ 

 9 3 22 َوبََسرَ  َعبَسَ  ثُمَّ 
 13 3 23 َواْستَْكبَرَ  أَْدبَرَ  ثُمَّ 

ذَا إِنْ  فَمَالَ   19 6 24 ٌُْؤثَرُ  ِسْحر   إاِلَّ  َهَٰ

ذَا إِنْ   16 5 25 اْلبََشرِ  لَْولُ  إاِلَّ  َهَٰ

 9 2 26 َسمَرَ  َسأُْصِلٌهِ 
 13 4 27 َسمَرُ  َما أَْدَرانَ  َوَما

 12 4 28 تَذَرُ  َوالَ  تُْبِمً الَ 

اَحة   ْلبََشرِ  لَوَّ  10 2 29 لِّ

ٌَْها  12 3 30 َعَشرَ  تِْسعَةَ  َعلَ

لَِّذٌنَ  فِتْنَةً  إِالَّ  ِعدَّتَُهمْ  َجعَْلنَا َوَماۖ   ئَِكةً َملَ  إاِلَّ  النَّارِ  بَ أَْصحَ  َجعَْلنَا َوَما ٌِْمنَ  َكفَُروا لِّ  الَِّذٌنَ  ِلٌَْستَ
ۖ   َواْلُمْؤِمنُونَ  بَ اْلِكتَ  أُوتُوا الَِّذٌنَ  ٌَْرتَابَ  َوالَ ۖ   نًاإٌِمَ  آَمنُوا ٌنَ الَّذِ  َوٌَْزدَادَ  بَ اْلِكتَ  أُوتُوا

َرض   لُلُوبِِهم فًِ الَِّذٌنَ  َوِلٌَمُولَ  ُ  أََرادَ  َماذَا ِفُرونَ َواْلكَ  مَّ ذَا اّللَّ ِلنَ ۖ   َمثاًَل  بَِهَٰ ُ  ٌُِضلُّ  َكذََٰ  َمن اّللَّ

31 57 245 
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ًَ  َوَماۖ   ُهوَ  إِالَّ  َربِّنَ  ُجنُودَ  ٌَْعلَمُ  َوَماۖ   ٌََشاءُ  َمن َوٌَْهِدي ٌََشاءُ   ِلْلبََشرِ  ِذْكَرىَٰ  إاِلَّ  ِه

 9 2 32 َواْلمََمرِ  َكالَّ 

ٌْلِ   11 3 33 أَْدبَرَ  إِذْ  َواللَّ

ْبحِ   13 3 34 أَْسفَرَ  إِذَا َوالصُّ

ْحدَى إِنََّها  14 3 35 اْلُكبَرِ  إَلِ

 10 2 36 لِّْلبََشرِ  نَِذًٌرا

رَ  أَوْ  ٌَتَمَدَّمَ  أَن ِمنُكمْ  َشاءَ  َمنلِ   24 7 37 ٌَتَأَخَّ

 17 5 38 َرِهٌنَة   َكَسبَتْ  بَِما نَْفس   ُكلُّ 

 13 3 39 اْلٌَِمٌنِ  بَ أَْصحَ  إِالَّ 

 13 3 40 ٌَتََساَءلُونَ  ت  َجنَّ  فًِ

 10 2 41 اْلُمْجِرِمٌنَ  َعنِ 

 12 4 42 َسمَرَ  فًِ َسلََكُكمْ  َما

 18 5 43 اْلُمَصلٌِّنَ  ِمنَ  نَنُ  لَمْ  لَالُوا

 16 4 44 اْلِمْسِكٌنَ  نُْطِعمُ  نَنُ  َولَمْ 

 18 4 45 اْلَخائِِضٌنَ  َمعَ  نَُخوضُ  َوُكنَّا

بُ  َوُكنَّا ٌنِ  بٌَِْومِ  نَُكذِّ  17 4 46 الدِّ

 14 3 47 اْلٌَِمٌنُ  نَاأَتَ  َحتَّىَٰ 

 20 4 48 ِفِعٌنَ الشَّ  عَةُ َشفَ  تَنفَعُُهمْ  فََما

 21 5 49 ُمْعِرِضٌنَ  التَّْذِكَرةِ  َعنِ  لَُهمْ  افَمَ 

ْستَنِفَرة   ُحُمر   َكأَنَُّهمْ   15 3 50 مُّ

تْ   10 3 51 لَْسَوَرة   ِمن فَرَّ

ْنُهمْ  اْمِرئ   ُكلُّ  ٌُِرٌدُ  بَلْ  نَشََّرةً  ُصُحفًا ٌُْؤتَىَٰ  أَن ّمِ  31 9 52 مُّ

 20 5 53 اآْلِخَرةَ  ٌََخافُونَ  الَّ  بَلۖ   َكالَّ 

 11 3 54 تَْذِكَرة   إِنَّهُ  َكالَّ 

 10 3 55 ذََكَرهُ  َشاءَ  فََمن

ُ  ٌََشاءَ  أَن إِالَّ  ٌَْذُكُرونَ  َوَما  44 11 56 اْلَمْغِفَرةِ  َوأَْهلُ  التَّْمَوىَٰ  أَْهلُ  ُهوَ ۖ   اّللَّ

 56 255 1024 

 

 19: بالعدد متعلمة ممصودة ربانٌة رٌاضٌة نظم بوجود حما تشعرن أن أتمنى والتً اآلتٌة، المالحظات السابك الجدول من وإلٌن

 نون مركز مدٌر جرار بسام األستاذ به أجاد ما هو المدثر سورة فً 19 العدد ظهور حول نظري وجهة من اتمانا األبحاث أكثر ولعل

 وكتاب 1994 عام ادرالص"  19 العدد معجزة: " الصدد هذا فً فً كتابٌه أبحاثه توج ولد ، بفلسطٌن هللا برام المرآنٌة للدراسات

 .1998 عام الصادر" الكرٌم المرآن العددٌفً االعجاز ارهاصات"

 :99األية  -9

 

 نزول بداٌة من الكرٌم فً المرآن 19 للعدد مكتوب علنً ظهور أول هو هذا كان المدثر سورة فً 19 رلم اآلٌة جاءت عندما  .1

 لد السورة هذه أن ، آٌة كنص اتٌانه عن فضال سورة رلم أو رلم آٌةك ال 19 العدد ٌظهر لم السابمة التنزٌالت ففً المرآن، آٌات

 إلى السورة بداٌة من الكلمات عدد أن الى بسام الشٌخ ٌشٌر ، بعد فٌما 19 للعدد ذكر وأٌضا على ، 19 رلم اآلٌة على احتوت

 .19 العدد مضاعفات من  آٌة 19 أول كلمات عدد:  اخرى وبعبارة ! 3×19=  57:  العدد وهذا ، كلمة 19اآلٌة 

 .اآلن من طوٌال ٌرافمنا سوف ( 57 ) الثالث ومضاعفه (19) العدد هذا
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 :, وهذا بالضبط1024ٌساوي:  )فمتل كٌف لدر(:  19 اآلٌة جمل ذلن ، 19 اآلٌة فً بأكملها مختزلة تكون لد السورة هذه إن .2

 عدد حروف السورة!!

 1#  اضافة

 2×19×19:  أي!! (19) العدد مربع مضاعف:  هو العدد وهذا ، آٌة 722 هنان المصحف نهاٌة ىإل ، 19 اآلٌة – اآلٌة هذه بعد ومن

 .الكرٌم المرآن فً العدد لهذا الموضع هذا مركزٌة على ٌؤكد مما ، آٌة

 عليها تسعة عشر: -2

 

ٌَْها ):تعالى لوله عن المبكر النزول هذا آٌات تولفت  .1  بعد، فٌما نزلت لد ، 31 –  اآلٌة لها الٌةالت اآلٌة إن َعَشَر( حٌث تِْسعَةَ  َعلَ

ٌَْها ): تعالى لوله إلى السورة بداٌة من الكلمات عدد إن  كلمة. 95, أي 1كلمات  5×19: َعَشَر( هو تِْسعَةَ  َعلَ

 

 ,أي 19×19  أي ، 19 مربع هو وهذا حرف، 361 هوَعَشَر( , )تِْسعَةَ  عبارة لبل ما الى السورة بداٌة من األحرف عدد إن بل .2

 المرآن فً الرلم لهذا الوحٌد الذكر هو هذا أن تنس وال  ، 2 العدد عشر تسعة العدد مربع هو عشر تسعة لبل الحروف عدد أن

 ؟19 العدد عند هنا 19 للعدد  المكثف التواجد هذا ٌظهر فلماذا الكرٌم،

 

 2#  اضافة

 

 ، الحد ذلن عند النزول اختتم وبها 30 اآلٌة ختام فهً 19 العدد بمضاعفات المتعلمة بالمسألة وطٌدة عاللة له]عشر[  جمل إن .3

 عشرة:  الولت نفس وفً ، ( 30 ) اآلٌة لرلم ضعف ( 19 ) اي 30×19=570:  ٌساوي وهو 570: هو الكلمة هذه جّمل

 ولٌمتها حروفها كعدد اآلٌة فً( 3 ال) الكلمة هً )عشر( كلمة ان ننسى وال آٌة، 19 أول كلمات عدد وهو 57 العدد أضعاف

 !10×3×19 ٌساوي والذي 570 العدد ٌعنً ماذا ٌتبٌن هنا ومن (10) هً الحسابٌة

ٌَْها آٌة ) وهً المدثر سورة من 30 اآلٌة عند السالم علٌه لجبرٌل الرابع النزول تولف .4 َعَشَر( ونزلت بعدهه سورة  تِْسعَةَ  َعلَ

 المدثر من 30 اآلٌة إلى لبسملةا بداٌة من  اآلٌات عدد .،الفاتحة التً افتتحت بـ 

 ؟1105 و 5:  العددٌن هذٌن هما فما ، 1105× 5=5525:  ٌساوي العدد وهذا ، آٌة  5525هو

 

  !!!َعَشَر( )تِْسعَةَ  جّمل هو 1105 والعدد!  الفاتحة سورة نزول ترتٌب هو 5 العدد إن

 

 بهذا كهذا كتاب ٌنسج أٌمكن أن!!  التصور على البشر لدرة ٌفوق والذي الكرٌم المرآن ترتٌب فً ٌظهر الذي هذا ترتٌب أي

 .كتاب هللا فً مصادفة ال..  ؟؟ مصادفة هذا كل ٌنشأ أن أٌعمل!!  االحكام

 

 

 

 

 

 

 

 

___________________________________________________________________________________________________________________ 

  نيطسلف هللا مار  – ةينآر قلا تاسار دلل نو ن زكم – رار ج بسام 1
 قباس ردصم  2
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 39األية الكبرة: األية  -3

 

 اآلٌة وهً السورة، كلمات عدد الى نسبة - المرآن فً شئت وإن السورة فً األكبر اآلٌة ، 31 اآلٌة على الضوء من للٌال لنلمً واآلن

 .19 للعدد المفسرة

 إال ، 1اختاره لماذا آخر عدد أي وجل عز ٌفسر فلم ، 19 العدد كان اختٌاره على تعلٌل هنان جاء الذي الكرٌم المرآن فً الوحٌد العدد إن

 هذه جاءت ملكا، 19 هو مجهن خزنة عدد أنوجل  عز هللا ذكر أن فبعد العدد، هذا حكمة عن تتحدث كاملة آٌة أتت حٌث ، 19 العدد

 :19 العدد وظائف إلى واآلن( إِالَّ ): 2 19 هو والذي عددهم جعلنا وما أي -(ِعدَّتَُهمْ  َجعَْلنَا َوَماۖ   ئَِكةً َملَ  إاِلَّ  النَّارِ  أَْصَحابَ  َجعَْلنَا َوَما ):اآلٌة

لمن؟ الطٌب، من الخبٌث لٌمٌز اختبار أي( فِتْنَةً  إِالَّ )  

لَِّذٌنَ ) :أخرى أهداف 19 العدد لفتنة ولكن الكفر، معسكر هً المستهدفة الفئة فإن إذن،(َكفَُروا لِّ  

ٌِْمنَ ) :آخر هدف وهنان الكرٌم، المرآن هللا كتاب صدلٌة فً الٌمٌن درجة إلى سٌصلون أنهم: أي(اْلِكتَبَ  أُوتُوا الَِّذٌنَ  ِلٌَْستَ  

للرٌبة مجال أي بعد ٌبمى ال أنه درجة إلى الٌمٌن إلى وٌصلوا ،هللا بكالم المؤمنٌن إٌمان ٌزداد (نًاإٌِمَ  آَمنُوا الَِّذٌنَ  َوٌَْزدَادَ )  :  

 هكذا...  19 هً والتً عدتهم فً ما ألمر إٌمانهم ٌزداد أن المؤمنٌن من المتولع فمن إذن (َواْلُمْؤِمنُونَ  بَ اْلِكتَ  أُوتُوا الَِّذٌنَ  ٌَْرتَابَ  َوالَ )

.العبارة بصرٌح  

 :بسٌط سؤال

 لم والشن؟ للرٌبة الكلً االنتفاء درجة إلى المؤمنٌن إٌمان وزٌادة الكتاب أهل استٌمان فً سببا (19) هً والتً 3(ِعدَّتَُهمْ ) تكون فكٌف

 أثر له سٌكون 19 العدد فً مهما معٌنا أمرا هنان أن الواضح من ولكن هذا، لكل سببا 19 العدد ٌكون كٌف لنا وجل عز المولى ٌصرح

َرض   لُلُوبِِهم فًِ الَِّذٌنَ  َوِلٌَمُولَ : )مرض للوبهم فً والذٌن الكفار لدى أسئلة مثار سٌكون أن ولدرجة األمور، هذه كل تحمٌك ًف هائل  مَّ

ُ  أََرادَ  َماذَا ِفُرونَ َواْلكَ  ذَا اّللَّ ِلنَ : )لذلن تعمٌبا ؟؟ 19 العدد اختار لماذا أي( َمثاًَل  بَِهَٰ ُ  ٌُِضلُّ  َكذََٰ  وتعالى سبحانه إنه( ٌََشاءُ  َمن َوٌَْهِدي ٌََشاءُ  َمن اّللَّ

 إلى جهل أبً أٌام من كثٌر خلك العدد بحمٌمة جهالً  ضل فمد ٌشاء، من وٌضل ٌشاء من ٌهدي فهو الصواب، معرفة إلى الناس هداٌة بٌده

 ٌهدي لد وجل عز اف أن إلى ٌشٌر لد ضعالمو هذا فً اآلٌة هذه لدوم إن لبل، من األمر تكرر كما الهداٌة دور جاء واآلن خلٌفة، رشاد

 :هللا جنود من هذا ٌكون فمد اف، بكتاب الٌمٌن زٌادة فً هائلة آثارا 19 للعدد ٌكون أن كٌفٌه حول المثار االستفهام فً خلمه من بعضا

 له ولكن عشرٌن، إلى الخزنة تتمٌم علٌه ٌعز فال ،هو إال كثرتها لفرط ربن جنود ٌعلم وما: الرازي وٌمول( ُهوَ  إِالَّ  َربِّنَ  ُجنُودَ  ٌَْعلَمُ  َوَما)

ًَ  َوَما)..  ٌعلمها جالله جل وهو الخلك، ٌعلمها ال حكمة العدد فً  أٌسر على الخٌر هر)ن فً الجزائري بكر أبو ٌمول( ِلْلبََشرِ  ِذْكَرىَٰ  إاِلَّ  ِه

 إلى أو المرآنٌة، اآلٌات إلى عائداً  ٌكون أن وجائز ، 1 عشر ةالتسع المالئكة عدة إلى عائداً  (هً وما) الضمٌر ٌكون أن جائز): (التفاسٌر

 طنطاوي وٌمول ( الكلمات عشرات علٌه ٌدل ال ما على تدل الواحدة الكلمة وإن المرآنً، اإلعجاز من وهذا ربن، جنود إلى أو سمر،

 راجع (هً) وضمٌر): عاشور ابن وٌمول (همل تذكرة إال.. الخزنة وعدة سمر على المشتملة السورة هذه ما أي):(الجواهر) فً جوهري

(...همعدت إلى  

 
___________________________________________________________________________________________________________________ 

 ويلع قيلعتو  ول ليلعت ءاج دق وناف رشع ةعست مقر  الا تاو امس عبس مأ امو ي نيعبر أ مأ ةجعن نو عستو  عست تناك امل مير كلا نآر قلا رسفي مل 1
 ةينآر قلا تاسار دلل نو ن زكم ريدم رار ج ماسب خيشلا مىداو ر  نمو  رامضملا اذى يف نيثجابلل عطاسلكشب تلجت يتاتو  2
 2×19 وى مهتدع ةملك ىلا ةيآلا فو ر ح ددع 3
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 ونحن المٌمة، هذه كل له ٌجعل الذي ،19 هو والذي( ِعدَّتَُهمْ ) فً غامض ما أمر ثمة أنه ٌتضح العرض هذا خالل من إنه:  الواضح ومن

: األثر هذا كل تحِدث والتً اآلٌة فً المذكورة الفتنة تلن لتفسٌر احتمال ألرب عن ننتحدث فإننا ،19 العدد إعجاز عن نتحدث عندما هنا

 دراسة  فً استفاضوا الذٌن والعلماء المرآنٌة، للدراسات نون مركز باحثوا الشعور هذا فً وٌتفك ، 19 العدد على المبنً اإلعجاز هذا إنه

.19 العدد إعجاز  

اآلٌة؟ هذه فً 19 العدد ٌظهر أٌن واآلن  

 أو كلمة 19 كلماتها عدد ٌكون الشرٌف المصحف فً آٌة آخر هً ، 19 العدد تخصٌص حكمة عن تتحدث التً 31 اآلٌة إن .1

ٌَْها): اآلٌة كلمات لعدد ضعف 19 من تتكون اآلٌة هذه أن كما ، لادم شأن الحمٌمة ولهذه - مضاعفاته من  التً (َعَشرَ  تِْسعَةَ  َعلَ

 من آٌة 19 أول كلمات عدد ٌساوي كلماتها عدد أن نًٌع هذا فإن كلمة، 57 هو كلماتها عدد أن وبما كلمات، 3 من تتكون

 . 2المدثر سورة السورة،

 3اضافة #

 ، السورة فً 96 رلم وهً الكلمة (النَّارِ  أَْصَحبَ  َجعَْلنَا َوَما) عبارة (منَوَما) بكلمة وتبدأ ، كلمة 57 من الضخمة اآلٌة تتكون .2

ًَ  َوَما) عبارة من (ِلْلبََشرِ  )َٰ كلمة عند وتنتهً  من تبدأ اآلٌة أن أي ، 3 السورة فً 152 رلم وهً الكلمة (ِلْلبََشرِ  ِذْكَرىَٰ  إاِلَّ  ِه

 ؟ األخٌرة الى الكلمة تلن من الكلمات أرلام مجموع هو فما ،152 رلم الكلمة عند وتنتهً 96 رلم الكلمة

 الناتج ٌكون أن الطبٌعً ومن ،7068=  152+  151+  150+ ... +  98+  97+  96:  سٌكون الكلمات أرلام مجموع

!!!  الكرٌم المرآن سور بعدد اآلٌة رلم لمضاعف مساوٌا الناتج ٌكون أن المعمول غٌر من ولكن  4 19 العدد مضاعفات من

 57×31 ل الرابع المضاعف! واٌضا  2×114×31=7068

 !! هللا كتاب فً احكام واي دلة أي

 

 كلمة ومضاعفاتها 99آيات ال  -4

 هذه لً فتحت ولد ، 19 العدد مضاعفات من كلماتها عدد ٌكون الكرٌم المرآن فً آٌة آخر هً 57 ال بكلماتها ( 31) اآلٌة أن للنا كما

 .الكرٌم المرآن فً 19 العدد عجٌبة فً للشن مجال ٌدع ال بما ٌؤكد وهو وأغرب، أعجب أمًرا لمشاهدة الباب المعلومة

 المرآن، سور ثلث من أكثر أي  - كاملة سورة 40 فً كاملة، آٌات 710 الشرٌف فالمصح فً ٌلٌها ألنه لماذا؟! حما غرٌب أمر فهذا

 الممكن من فإنه 5 %5 هو 19 للعدد الطبٌعً التكرار أن عرفنا فإذا! مضاعفاته من أو 19 كلماتها واحدة آٌة على تحتوي وال

 للعدد العجٌب االختفاء إن ٌحدث، لم ولكنه ، 19 ال مضاعفات من كلمات عدد ٌكون آٌة 710 ال من آٌة 37 هنان تظهر أن والمفترض

 كما أٌضا الرٌاضً المنطك عن الخارج له المكثف كالتواجد تماما التدبر ٌستدعً ألمر هنا حدث كما الرٌاضً المنطك عن الخارج 19

 إلى وتمتد الفاتحة بسملة من طبعا ستبدأ وهً الشرٌف، المصحف فً آٌة 710 أول فً أنه عرفنا إذا وخاصةً  التنزٌل، بداٌات شاهدناه

 واحدة وآٌة 2×19 كلماتها آٌات ثالث منها ، 19 العدد مضاعفات من كلماتها عدد كان آٌة 27 هنان ظهرت المائدة، سورة من 41 اآلٌة

 !! آٌة 710 آخر فً العجٌب واالختفاء الشرٌف، المصحف فً آٌة 710 أول فً 19 للعدد هذا الطبٌعً التواجد لارن ، 3×19 كلماتها

 : مفاجأتٌن الجدول هذا سٌسجل وهنا اآلتً، الجدول فً موضحة هذه 27 ال واآلٌات

 

 

 

 

 

___________________________________________________________________________________________________________________ 

 اضيا 19 ددعلا تافعاضم نم وى (رشبلل ىر كذ  الا يى امو ) ةر ابعلا لمجو  1
 تايآ ددع=56=25+31 عو مجم نأ ملعللز  25×31=775 !اضيأ 31 ددعلا تافعاضم نم وى [رثدملا] ةر و س لمج نإف كلذ ىلع ةفاضا , قباس ردصم رار ج ماسب 2
 .19=7+7+5=(775) ددعلا تادر فم نأو  ةر و سلا

 8×31=248 :31 ددعلا تافعاضم نم وىو  248 يو اسي امهعو مجمو  ,152 مقر  ةملكلا (رشبلل)و ,96 مقر  ةملكلا (امو ) 3
 ةيضاير  تار ابتعال 4
 95 ,76 ,57 ,38 ,19 :يىو  ,19 ددعلل ةيعيبط تافعاضم 5 كانى ددع 100 لك يف 5
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 كلماتها اآلٌة السورة الترتٌب
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 حتما ، 589: هو الجدول ٌظهر فً كما المجموع إن الذكر؟ السالفة 27 اال اآلٌات كلمات مجموع هو ما ظنكم، األولى: فً .1

 ولكن الكلمات، حٌث من 19 للعدد المضاعف ذات ٌاتكلمات اآل نجمع ألننا طبٌعً أمر وهذا 19 العدد مضاعفات من هو

 27 اال اآلٌات تكوٌن فً السبب اآلٌة رلم إنه ؟ 31 العدد تذكرت هل!! 31×19=589: هو العدد هذا أن هو الطبٌعً غٌر

 ! هذه

 ما المدثر، سورة من 31اآلٌة  كلمات لعدد مساوٌا كلماتها عدد ٌكون الجدول هذا فً آٌة هنان أن تالحظ أن ٌمكن: الثانٌة .2

 بٌن اآلٌتٌن؟ هاتٌن بٌن اآلٌات عدد كم: ترى ٌا... الترتٌب هذا فً عشرة الحادي اآلٌة البمرة، سورة من 217 اآلٌة انها هً؟

 هما اآلٌتٌن هاتٌن أن وخاصة ؟ 31 بالعدد أو مثال 19 بالعدد عاللة لهما وهل المدثر؟ من 31 واآلٌة البمرة من 217 اآلٌة

 ؟13×19:  العددٌة وبالمراءة ؟ كلمة 57 كلماتهما عدد ٌكون تٌنآٌ وآخر أول

 المضاعف انه العدد؟ هذا هو ما تعلم هل آٌة، 5301 هو المدثر من 31 واآلٌة البمرة من 217 اآلٌة بٌن اآلٌات عدد إن  -1

 31 اآلٌة كلمات عدد أن التعرٌف عن وغنً ،!57× 31 ل الثالث المضاعف الولت نفس وفً!!  31 ×19: ل التاسع

 57 هو

 !الشرٌف المصحف فً لآلٌتٌن األنسب المولع إنه!!  31×57=9×31×19=  هو 5309:  العدد ان
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 نشاهد وعندما 7×31=217: 31 للعدد السابع المضاعف إنه ؟ البمرة آٌة رلم ؟ نفسه 217 العدد فً تأملت هل 

 نتذكر ذلن نعلم عندما كلمة، 57 على اتهماآٌ إحدى احتوت سورتٌن وآخر أول أنهما نعلم والمدثر البمرة سورتً

 1 4×19=76=74+2: ٌساوي لسورتٌنا ترتٌبً مجموع أن

 من آٌة 27 أول ان ، آٌة 161عددها  الكرٌم المرآن فً مضاعفاتها أو كلمة 19 كلماتها عدد ٌكون التً اآلٌات ان:  وللعلم .3

  19الـ الكلمات ذات  27ال اآلٌات ان:  بٌتا الشعر من أضٌفو ، أسلفنا كما 31×19 ال مساوٌا كلماتها عدد كان اآلٌات تلن

 !2أٌضا 31×19 ـل مساوٌا كلماتها عدد ٌكون  31 اآلٌة تسبك والتً مضاعفاتها أو

 

 في سورة المدثر: 99و  38اآليتين  -5

 اآلٌة هً والثانٌة 19 اآلٌة هً األولى طبعا ، 19 العدد مضاعفات من رلمهما ٌكون آٌتان المدثر سورة فً توجد 

 حتى المدثر آٌات تمتد لم لماذا إنه :لائل ٌمول ولد ، 56 اآلٌة عند تنتهً السورة ألن 57 اآلٌة هنان توجد وال ، 38

 إلى السورة نهاٌة من اآلٌات عدّ  عند فإنه العالمٌن، وبالمناسبة، رب شاء هكذا ولكنه ؟ 57 رلمها آٌة هنان تكون

ٌْفَ  فَمُتِلَ ) 19 اآلٌة وتكون ، من النهاٌة 19 لمر اآلٌة هً 38 اآلٌة تكون بداٌتها،  نهاٌة من 38 اآلٌة هً (لَدَّرَ  َك

 !السورة

 19+  20+  21...+  38 – أي 38 إلى 19 من اآلٌات أرلام مجموع ٌكون أن 3الطبٌعً فمن ، 38 و 19 اآلٌتٌن ولوجود  .1

 ما واألحرف الكلمات مجموع ٌكون أن اللاإط الطبٌعً غٌر من ولكن 4 19 العدد مضاعفات من أي ، ،570= 30×19=

 وعدد 19 للعدد الثالث المضاعف:  57 العدد تكرار باألحرى إنه!  السابك الناتج وهو !!! 570 ٌساوي 5 اآلٌتٌن هاتٌن بٌن

 وهو اآلٌة فً الممصود العدد فً 30 وهو (عشر تسعة علٌها) آٌة رلم مضروب هو 570 والعدد..  األضخم اآلٌة كلمات

 !19×30=570: أي ،19 عددال

 تلن بٌن[  اآلٌات أرلام + أحرف+  كلمات ]مجموع إن: اآلتً هو 38 و 19 اآلٌتٌن بٌن ما العاللة فً التصور، ٌفوق وما .2

!  6 محورٌنال للعددٌن عجٌب ترابط فً!!  57×19 :هو العدد وهذا ، 1083: ٌساوي 38 واآلٌة 19 اآلٌة بٌن ما:  اآلٌتٌن

 تسعة علٌها سورة وحروف وكلمات ألٌات العددي البناء روعة على هذا كل ٌشٌر أال !57= 38+19:  وعمجم أن تنسى وال

 عشر؟

 مفاجآت جديدة بعد آية )عليها تسعة عشر(: -6

 

 تماما 7 (الصبح ، اللٌل ، الممر):  بالزمن متعلمة مواضٌع الى أشارت ولد ، المذكورة اآلٌات هذه ، 31 اآلٌة الكبٌرة اآلٌة بعد أتت

 هو (عشر تسعة) عبارة فً األوسط الحرف أن كون السنة أٌام عدد إلى أوحت والتً عشر، تسعة آٌة وهً 31 اآلٌة سبمت التً كاآلٌة

 أتت اآلٌة هذه ان ثم السنة شهور كعدد 12 هو اآلٌة حروف عدد أن وأٌضا السنة اٌام عدد هو العدد وهذا السورة فً  365رلم الحرف

  آٌة الثالث اآلٌات هذه تلت ثم ، الفلكٌة العاللات فً رئٌسً كمحور 19 العدد ظهور ننسى وال الممري الشهر أٌام عدد وهو آٌة 29 بعد

ْحدَى إِنََّها(: )إِنََّها): بالضمٌر بدأت   الى ٌرجع( إِنََّها) الضمٌر أن على ٌجمعون المفسرون ٌكاد الضمٌر؟ هذا ٌرجع ما فإلى( اْلُكبَرِ  إَلِ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

___________________________________________________________________________________________________________________ 

 18×19=342 يو اسي رثدملاو  ةر قبلا تايآ عو مجم : ملعللو  1
 :حتفلا– 4 :دمحم – 30 ,11 :فاقحألا – 10 :ةيثاجلا-5,8,11,13 :ىر و شلا – 53 ,12,16,30,37 :تلصف – 47 :رفاغ :يى 27ـلا تايآلو  2

 6,12,13 :ةنحتمملا – 23 :رشحلا – 9,14 ,8 :ةلداجملا – 21 :رو طلا – 17 :تار جحلا – 4,5,18,24
 ايضاير  3
 30 ةيآلا يف رو كذ ملا 19 ددعلا :30×19 جتان مو كي نا اري ثم نو كي دقو  4
 30 ةيألا وياهن ىلا 20 ةيآلا ةيادب نم فر حألاو  تاملكلا ددع يأ 5
 :(ةر و سلا ةياهن ىلا 38 ةيألا نم + 19 ةيآلا يتح ةر و سلا ةيادب نم) تايآلا ماقر أ عو مجم وى وسفن 1083 ددعلا اذىو  6
1+2+3+..+19+38+39+40+..+56=1083=19×57 
 ةير مقلا ةنسلا مايأ ددع يأ ,354 يو اسي (بكلا ىدحا اهتا) ةيآلا لمج نأ لب 7
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 والتً  (فِتْنَةً  إِالَّ  ِعدَّتَُهمْ  َجعَْلنَا َوَماۖ   ئَِكةً َملَ  إِالَّ  النَّارِ  بَ أَْصحَ  َجعَْلنَا َوَما) جهنم عذاب الى المؤدٌة الفتنة عن تحدثت التً 31 ةاآلٌ محتوى

ًَ  َوَما) عند فٌها الحدٌث ٌنتهً  .19 العدد اختٌار من الحكمة لتبٌان تأتً نفسها (31) واآلٌة ، (ِلْلبََشرِ  ِذْكَرىَٰ  إاِلَّ  ِه

 العدد تخصٌص حكمة عن تتحدث التً واآلٌة ، 30 اآلٌة 19 العدد عن تتحدث التً اآلٌة:  اآلٌتٌن اختزل لد ،( إِنََّها) الضمٌر هذا أن

  : واآلن ، 31 اآلٌة 19

 كلمات لعدد مساوٌا جّمله ونٌك 30 واآلٌة 19 العدد اختزل الذي ، [ إِنََّها] جّمل الضمٌر هذا جّمل أن تعرف أن الجمٌل من  .1

  أخرى مرة 3×19 أي ، 57:  أي 31 اآلٌة

ٌَْها) عبارة إلى السورة بداٌة من الكلمات عدد أن كما  .2  كلمة من الكلمات عدد فإن، 5×19 أي كلمة 95 هو (َعَشرَ  تِْسعَةَ  َعلَ

 ! (عشر تسعة) هً أخرى رةم (إِنََّهالـ) الجواب لماذا؟!! كذلن كلمة 95 هو السورة نهاٌة إلى( إِنََّها)

 وإن بل! 16×19أي  حرف، 304 هو الكبر(، إلحدى )انها آٌة نهاٌة إلى عشر( تسعة آٌة )علٌها من األحرف عدد: اآلن .3

 (أنها) لـ لماذا؟!!! 30×19!! أي 570:  ٌساوي فانه:  (35+..+31+30) آٌاتها وأرلام (71) كلماتها مجموع علٌها أضٌف

 .30 اآلٌة فً رةالمذكو عشر هً التسعة

ْحدَى إِنََّها) اآلٌة من عودة .4  :(اْلُكبَرِ  إَلِ

a. 1(19) العدد مضاعفات من  كلماتها عدد ، آٌة 19 من مجموعة 17 اآلٌة مع تشكل 35 اآلٌة ( وهًإِنََّها) آٌة ! 

b.  )أي ٌظهر وال!!  2(31)العدد مضاعفات من كلماتها ، آٌة 31 من مجموعة 5 اآلٌة مع تشكل( إِنََّها) آٌة:  أٌضا 

 والذٌن ، 17 و 5 اآلٌتٌن:  الموضعٌن هذٌن فً اال آٌة 35 أول فً 31 أو 19 العدد مضاعف من كلمات مجموع

 .الترتٌب هذا على آٌة 19 و آٌة 31: (إِنََّها) آٌة مع ٌكونان

 

 

 كلمات خاصة: -7

 الكلمات تلن فً تتدبر أن فلن تولٌفً، العثمانً رسمال أن تعلم وعندما األحرف، كاملة ترسم لم المدثر سورة فً الكلمات من عدد هنان

 – كذلن – بهذا – الكفرون – الكتب – اٌمنا – الكتب – ملئكة – أصحب – هذا – هذا –الٌتنا – الكفرٌن – فذلن – ٌاٌها):  وهً

 19 هو الكلمات هذه عدد إن ، المكتوبة غٌر أخرى بطرٌمة تلفظ بأنها الكلمات هذه تمتاز ، (الشفعٌن – شفعة –أتنا – جنت – أصحب

 ! كلمة

 3 حرف 99 هو المكتوبة غٌر أحرفها وعدد 

 4 أخرى مرة 19 هو المكتوبة غٌر األحرف هذه جّمل لذا ( ا ) ـال حروف هً المرسومة غٌر األحرف كل وألن 

 كذلن 29 ـال العربٌة اللغة حروف من حرفا 19 من تتكون أنها ستجد ، 19 الـ الكلمات هذه! 

 صدفة؛ ذلن كل ٌنتج أن ٌمكن ال ٌمول العمل سبب؟؟ دون ومن هكذا صدفةً؟؟ هذا كل ٌُنتج أن أٌعمل ؟ 99 العدد مع التوافك هذا لك لماذا

 جدًّا العالٌة الكثافة وبهذه 19 العدد ذكرت التً الوحٌدة اآلٌة حول صدفة هكذا 19 العدد على مبنٌة رٌاضٌة عاللات تنتج أن احتمال ألن

.. الصفرٌة النتٌجة هذه على عمالنً استدالل ٌبنى أن ٌمكن وال المطلك، الصفر الى وصل لد وهو! ٌكتب أن من أدنى ذلن لاحتما جدًّا،

 فً أصال وكبٌر صغٌر وكل ممصودا كان وإن ممصود، أمر فهو إذا، فٌها، صدفة وجود تنفً السابمة والنتائج صدفة ٌأتً لم أن ثبت فإن

 :نسؤاال  فهنان ممصود، هللا كتاب

 كل ٌفهمه العدد على مبنً لرآنً جدٌد إعجاز إضافة: ذلن فً الحكمة من شًء على والجواب ذلن؟ من الحكمة فما: األول -

 .البشر

 

 

 

___________________________________________________________________________________________________________________ 

 6×19=114 يو اسي 1
 5×31=155 يو اسي 2
 نافر ح امهنم صقني اهناف نآر قلا يف اذكى يتأت امك (تو مسلا) ةملك تاملكلا كلت نمض نم تناك نا نأل ,كلذك نو كي نأ اطر ش سيلو  3
 (ي) فر ح الثم اهصقني اهناف نآر قلا عضاو م ضعب يف اذكى ننأ امك (مىر با) ةملك تاملكلا كلت نمض نم تناك نا نأل ,كلذك نو كي نأ اطر ش سيلو  4
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 العالمٌن رب ٌهدي: بمعنى لكتاب اف، خٌانة فهذه.. إذن ٌُظهره؟ أن ألحد ٌنبغً وال لٌُطمس التناسك هذا وضع وهل: والثانً -

 فعل من هذه وأن الروائع هذه توجد ال ال،: وٌمول فٌأتً أحدهم مفاتٌحه، ببعض وٌجزٌه عهروائ من شٌئا خلمه من لبعض

 !!!!واألوهام األباطٌل

 19 العدد تمٌز فً هنا والحمٌمة بهائٌة، خرافات وال تأوٌالت وال نظرٌات عن ال لطعٌة، رلمٌة حمٌمة عن هنا نتكلم نحن: المراء أعزائً

 الكثافة؟ بهذه الكرٌم المرآن فً 19 العدد وجود سبب فما وإال، مطلمة، حمٌمة هً األعداد من غٌره عن

 : القول خاتمة

 عن البشر ٌعجز وبصورة ، الكرٌم المارآن فاي ف ماألو غٌر وبشكل 19 العدد توارد حمٌمة:  للعٌان مشاهدة حمٌمة هً هنا به نجزم ما

 لم لكتابه المولى حفظ أن ٌثبت المرآنٌة األعداد فً متمثل هائل لرآنً اعجااز وجاود هاو الحمٌماة هاذه لتفسٌر واأللرب ، بمثله االتٌان

 .المرآن فً كذلن كل ترتٌب فً بل ، وآٌاته المرآن سور وأحرف كلماات فاي فماط ٌنحصار

 


