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الــرقمي آليات القرآن الكريم
البنـَـاء ّ
بحث جديد يكشف معجزة القرآن في عصر المعموماتية

مقدمة

بقمـ الميندس< عبد الدائـ الكحيل

الحمد هلل الذي أودع في كل آية مف آيات كتابو أس ار ًار ال تُحصى وعجائب ال تػنقضي
ومعجز ٍ
ات ال تنفد ،...وصمى هللا عمى سيدنا وموالنا دمحم وعمى آلو وصحبو وسمـ ،الميـ عّممنا ما

ينفعنا وانفعنا بما عممتنا ،إنؾ أنت العميـ الحكيـ ...ونعوذ بؾ مف عمـ

الينفع ،ومف ٍ
قمب ال يخشع ،ومف دعوة ال ُيستجاب ليا .

وجل يتحدى أرباب البالغة والبياف في زمف نزولو
فيذا ىو كتاب هللا ّ
عز ّ
فيعترفوف بعجزىـ عف اإلتياف بمثمو ،ويدركوف أف ىذه البالغة اليمكف لبشر
أف يأتي بمثمياػ إنيا البالغة التي كانت سببًا في إيماف الكثير مف المشركيف

.

ففي ذلؾ العصر تجّمت معجزة القرآف بشكميا البالغي لتناسب عصر البالغة والشعر .وليكوف

ليا األثر الكبير في ىداية الناس إلى اإلسالـ .وكّمنا يذكر قصة إسالـ سيدنا عمر بف الخطاب
رضي هللا عنو ،عندما سمع ٍ
آيات مف سورة (طو) ،فأثّرت فيو بالغة كمماتيا ،وأدرؾ مف خالؿ

الشرؾ والضالؿ إلى التوحيد واإليماف!
ىذه البالغة أف القرآف ىو كالـ هللا عز وجل ،فانقمب مف ِّ
ىذا ىو تأثير المعجزة البالغية عمى مف فيميا وأدركيا ورآىا.

تمكف العمماء حديثًا مف كشف الكثير مف أسرار ىذا
وعندما جاء عصر المكتشفات
العممية ّ
ّ
الكوف ،وكاف لمقرآف السبق في الحديث عف حقائق عممية لـ يكف ٍ
ألحد عممي بيا وقت نزوؿ
ّْ ُ
ٌ
القرآف ،وىنا تتجّمى معجزة القرآف بشكميا العممي لتناسب عصر العموـ في القرف العشريف .وربما

نسمع مف وقت آلخر قصة إسالـ أحد الممحديف بسبب إدراكو آلية مف آيات اإلعجاز العممي في

كتاب هللا عز وجل .

األجنة في العالـ (كيث مولر) ،وذلؾ عندما أمضى عشرات السنيف
ومف ىؤالء أحد أكبر عمماء
ّ
قدـ مراجع عممية ُد ّرست في كبرى
أمو  ،وبعد أف ّ
في اكتشاؼ مراحل تطور الجنيف في بطف ّ

الجامعات عف اكتشافاتو المذىمة ،إذا بو يفاجأ بأف القرآف الكريـ قد تحدث عف ىذه المراحل بدقة
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تامة قبل أربعة عشر قرناً!! فأدرؾ عندىا بمغة العمـ أف القرآف ليس مف عند بشر بل ىو كالـ

رب البشر سبحانو وتعالى! وىذا ىو تأثير اإلعجاز العممي عمى مف يدركو ويفيمو ويراه .
ّ

واليوـ ونحف نعيش عص اًر جديدًا يمكف تسميتو بعصر التكنولوجيا الرقمية نتساءؿ< ىل يمكف أف
يحوي ىذا القرآف معجزة رقمية تناسب عصر األرقاـ في القرف الواحد والعشريف؟ وىل يمكف ليذه
المعجزة أف تقنع رؤوس اإللحاد في عصر العولمة بأف القرآف الكريـ ىو كالـ هللا تعالى ،بُم َغتيـ

التي يتقنونيا جيدًا– األرقاـ ؟

والجواب عف ىذا التساؤؿ سيكوف موضوع بحثنا ىذا حيث تتجّمى أمامنا وألوؿ مرة حقائق رقمية

حؾ ََـ يقوـ عمى الرقـ
تثبت بشكل قاطع وجود بناء ر
الم َ
قمي آليات القرآف العظيـ ،ىذا البناء ُ
ّ
سبعة ومضاعفاتو .ومف جديد تبرز عدة أسئمة مثل< ما ىو اليدؼ مف وجود ىذا البناء في
القرآف ،ولماذا الرقـ سبعة ،وىل يعجز البشر فعالً عف اإلتياف بمثل ىذا البناء المذىل ؟

يجيب البحث عف ىذه األسئمة وغيرىا بمنيج عممي مادي .وقبل أف نبدأ بتعريف البناء الرقمي

الغي ّبية....وغير
وبقوة أف معجزات القرآف
القرآني ،يجب أف ّ
يعية و ْ
العممية والتشر ّ
البالغية و ّ
ّ
نؤكد ّ
ومتجددة إلى أف يرث هللا األرض ومف عمييا .وما
ذلؾ مف وجوه اإلعجاز ،الزالت مستمرة
ّ
بحر ز ٍ
المعجزة الرقمية الجديدة التي نراىا اليوـ ونممسيا ،إال قطرة مف ٍ
اخر بالمعجزات والعجائب

محمد صموات هللا عميو وسالمو< (وال
واألسرار -إنو بحر القرآف العظيـ الذي قاؿ عنو حبيبنا ّ
عجائبو) ،وما البناء الرقمي ىذا إال عجيبة مف عجائب القرآف في عصر األرقاـ
تَنَقضي
ُ
والحاسات الرقمية.

ما ىو البناء الرقمي آليات القرآن ؟
تتميز ببالغة كمماتيا ودّقة معانييا
يتميز كتاب هللا تعالى بأنو كتاب ُم َ
فكل آية مف آياتو ّ
ّ
حكـّ ،
وقوة أسموبيا ،باإلضافة إلى ذلؾ ىنالؾ إحكاـ مذىل في تكرار الكممات والحروؼ! إذف نستطيع
ّ

القوؿ بأف <

البناء الرقمي القرآني ىو العالقات الرقمية بيف حروؼ وكممات وآيات وسور القرآف الحكيـ ،والتي
ٍٍ
ماديا ممموسًا ألولئؾ
ال يمكف ألحدَ أف يأتي بمثميا ،والتي وضعيا هللا في كتابو لتكوف برىانًا ّ
(سُن ِري ِي ْـ
المادييفّ ،
يتبيف ليـ مف خالليا صدؽ كالـ الحق ّ
جل جاللو ،ولتبقى الحقيقة الخالدة< َ
ِ
ِ
َآي ِاتَنا ِفي ْاآلَف ِ
ِؾ أََّن ُو َعَمى ُك ِّل َشي ٍء َش ِي ٌيد)
اؽ َوِفي أ َْنُفس ِي ْـ َحتَّى َيتََبي َ
َّف َل ُي ْـ أََّن ُو اْل َح ُّق أ ََوَل ْـ َي ْكف ِب َرّب َ
ْ
(فصمت<.)75
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المعجزة
وسوؼ نرى أف كل آية مف آيات القرآف ّ
تتميز ببناء خاص بيا  ،وأف وجود ىذه األبنية ُ
محمد (صمى هللا
ىو دليل عمى أف القرآف كالـ هللا تعالى ،وليس كما ّيدعي الممحدوف أنو كالـ ّ
عميو وآلو وسّمـ) ،وىو دليل عمى صدؽ رسالة اإلسالـ لمناس كاّفة وصدؽ رسوؿ السالـ عميو
وعمى آلو الصالة والسالـ.

ولكف قد يسأؿ سائل عف فائدة ىذه الدراسة بالنسبة لممؤمف الذي يعمـ بأف القرآف كتاب هللا؟ وقبل

أف نستعرض فوائد ىذا العمـ الناشئ ينبغي عمينا أف ندرؾ بأف القرآف واف كاف كتاب ىداية فإف
اليداية تتخذ أساليباً وأنواعاً ،ومثل ىذا البحث ىو نوع مف أنواع التثبيت واليداية ،فقد تكوف لغة

األرقاـ أحيانًا أشد تأثي ًار وأكثر إفصاحاً مف لغة الكالـ!!

الفوائد التي يقدميا ىذا العمم
يعد اإلعجاز الرقمي أسموبًا جديدًا لمدعوة إلى هللا تعالى بمغة يفيميا جميع البشر عمى اختالؼ
ّ
لغاتيـ ،والمؤمف ىو مف سيقوـ بإيصاؿ ىذه المعجزة لغير المؤمف ،لذلؾ ينبغي عميو أف يبحث
دائماً عف أي معجزة جديدة في كتاب ربو .وخصوصاً إذا عممنا بأف القرآف يدعو إلى تأمل

التناسق في كالـ هللا تعالى ،والتفريق بينو وبيف التناقض واالختالؼ ،وتأمل معي ىذه الدعوة
الموجية ٍ
اَّلل نَ َى َجدُوا فٍِ ِه ْ
اختِالفا ً َكثٍِراً)
لكل منا< (أَفَال ٌَتَدَت َُّرونَ ْانقُ ْرآنَ َونَ ْى َكانَ ِم ْه ِع ْى ِد َغٍ ِْر َّ ِ
ّ
(انىساء ،)284أليس فييا إشارة واضحة لتأمل التناسق والنظاـ القرآني ،وتمييزه عف العشوائية
الموجودة في كالـ البشر ،لنستيقف بأف ىذا القرآف كالـ هللا؟

بمنزؿ القرآف
وما اإلعجاز الرقمي إال وسيمة لمعرفة المزيد مف أسرار القرآف  ،لنزداد إيمانًا ّ
السماوات
سبحانو وتعالى ،ووسيمة يمكف لمممحد مف خالليا أف يرى نور الحق واليقيف بخالق ّ
السبع تبارؾ وتعالى.
ّ

وحيث تعجز لغة الكالـ في اإلجابة عف كثير مف األسئمة مثل< لماذا ُكتبت كممات القرآف بطريقة
تختمف عف أي كتاب في العالـ؟ وما ىي أسرار الحروؼ التي في أوائل السور؟ ولماذا تتكرر
القصة ذاتيا في العديد مف السور؟

عندىا تأتي لغة األرقاـ لتقدـ البراىيف المادية لكل ممحد  ،بأف ىذا الكتاب العظيـ ال يحوي
المميز لكممات القرآف
طالسـ أو تك اررات ،بل ىو كتاب الحقائق والمعجزات ،وأف ىذا الرسـ
ّ
العزة
رب ّ
والحروؼ التي استُفتحت بيا بعض السور ىي مف دالئل إعجاز القرآف ،الذي وصفو ّ
ِِ
ِ
ِ
ِِ ِ ِ
يل ِم ْف َح ِكي ٍـ َح ِم ٍيد) (فصمت<.)64
بقولو< (ال َيأْتيو اْلَباط ُل م ْف َب ْي ِف َيَد ْيو َوال م ْف َخْمفو تَْن ِز ٌ
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إف اإلعجاز الرقمي الصحيح يجعمؾ تمتمؾ ُح ّجة قوية عمى كل مف ينكر آيات هللا تعالى !!
الممحد الحقائق
فالممحد يطمب دائمًا األدلة والبراىيف المادية عمى صدؽ القرآف ،فعندما ّ
نقدـ ليذا ُ
ُ
ونوجو إليو سؤاالً واحداً< ما ىو
الرقمية
اليقينية عمى وجود نظاـ ُم َ
ّ
حكـ في كتاب هللا تعالىّ ،
مصدر ىذه الحقائق ،وىل يمكف لمصادفة عمياء أف تنتج نظاماً بديعًا كيذا؟

أصر عمى أف ىذه اإلعجازات ىي محض مصادفات ،عندىا نقوؿ لو كما قاؿ هللا تعالى
فإذا ّ
عجزىـ أمامو< (َفْميأْتُوا ِبحِد ٍ
يث ِم ْثِم ِو ِإ ْف َك ُانوا
مبيناً َ
قوؿ بشر ّ
َ
َ
ألولئؾ الذيف ّيدعوف أف القرآف ُ
ِِ
وجل،
البد أف يدرؾ ولو في ق اررة نفسو أف القرآف كالـ هللا ّ
يف) (الطور< ،)56وعندىا ّ
صادق َ
عز ّ
َ
وذلؾ بسبب عجزه عف تقميد ىذا النظاـ العددي أو اإلتياف بمثمو ،وقد عجز مف قبل عف اإلتياف
بمثل بالغتو وبيانو وعمومو تشريعو.

المنيج العممي والشرعي لمبحث
يقوـ أي بحث عممي قرآني عمى ثالثة عناصر وىي<
[معطيات البحث – طريقة معالجة ىذه المعطيات – نتائج البحث]
ال ويطمئف القمب إليو يجب أف يوافق العمـ والشرع ،أي يجب أف يحقق
وحتى يكوف البحث مقبو ً

الضوابط التالية لكل عنصر مف عناصره<

عز
 -1معطيات البحث< يجب أف تأتي مف القرآف نفسو ،وال يجوز أبدًا أف ُنقحـ في كتاب هللا ّ
وجل ماال يرضاه هللا تعالى .وفي بحثنا ىذا نعتمد حروؼ وكممات وآيات وسور المصحف اإلماـ
ّ

( برواية حفص عف عاصـ والرسـ العثماني ) ،مع التذكير بأف جميع قراءات القرآف فييا معجزة
رقمية مذىمة .أما األعداد الواردة في بحثنا ىذا فقد قمنا باستخراجيا مف داخل القرآف ،ولـ ِ
نأت
بأي رقـ مف عندنا  .لذلؾ يمكف القوؿ إف معطيات ىذا البحث ثابتة ثبات القرآف نفسو .
عددسور ،ىذه األعداد يمكف ألي
وىذه المعطيات< ىي عدد حروؼ ،عدد كممات ،عدد آيات،
َ
يقينية مر ّئية.
واحد منا أف يتأكد منيا بسيولة وفي لحظات معدودة ،لذلؾ ىي معطيات ّ
مبنية عمى أساس عممي ،ومف خالؿ الدراسة
 -4طريقة معالجة المعطيات< يجب أف تكوف ّ
صف األرقاـ ىي المناسبة لكشف البناء
تبيف أف طريقة ّ
العممية الطويمة والمركزة آليات اقرآف ّ

الرقمي في القرآف الكريـ .وىذه الطريقة تحافظ عمى تسمسل كممات القرآف  ،بينما طريقة جمع
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األرقاـ ال تراعي ذلؾ.
عد حروؼ كل كممة مف كممات اآلية ،وقراءة
وفكرة ىذه الطريقة بسيطة لمغاية ،فيي تقوـ عمى ّ
العدد الناتج كما ىو دوف جمعو أو طرحو أوضربو ،وسوؼ نرى أف جميع األعداد الناتجة ىي
مف مضاعفات الرقـ سبعة .

حقيقية ال مجاؿ لممصادفة فييا
 -5نتائج البحث< أما نتائج البحث القرآني فيجب أف تمثّل معجزة
ّ
 .وفي بحثنا ىذا سوؼ نعيش مف خالؿ األمثمة التالية مع حقائق رقمية دامغة اليمكف ِ
لعالـ أو

جاىل أف ينكرىا ،وال يمكف مطمقًا أف تكوف قد جاءت عمى سبيل المصادفة ،وىذا ما سوؼ نثبتو
يقينًا باستخداـ قانوف االحتماالت الرياضي.
ويجب أف نؤكد بأف لغة األرقاـ القرآنية ليست ىدفاً بحد ذاتيا ،إنما ىي وسيمة لرؤية البناء
ِ
(كتَاب أ ِ
حكـ آليات القرآف الذي وصفو هللا تعالى بقولو< ِ
صَم ْت ِم ْف َل ُد ْف َح ِكي ٍـ
الم َ
ٌ ْ
ُحك َم ْت َآياتُ ُو ثُ َّـ ُف ّ
ُ
َخِب ٍ
ير) (ىود<. )1
وسوؼ ننطمق في بحثنا ىذا مف معطيات ثابتة ثبات القرآف نفسو ،وىي عدد الحروؼ والكممات

صف األرقاـ سوؼ نحصل دائمًا عمى
وعدد السور واآليات .وعندما نعالج ىذه األرقاـ بطريقة ّ
صف األرقاـ؟
أعداد مف مضاعفات الرقـ سبعة! ولكف السؤاؿ< لماذا طريقة ً
مّيزات ىذه الطريقة

محدد  ،وال يجوز أبداً تغيير ىذا التسمسل ،لذلؾ
إف هللا ّ
وجل قد رتّب كممات كتابو بتسمسل ّ
عز ّ
تعبر عف ىذه الحروؼ بحيث نحافظ عمى تسمسميا .فكما أنو لكل كممة
ينبغي دراسة األرقاـ التي ّ
مف كممات القرآف َم ْن ِزلة ،يجب أف يكوف لكل رقـ َم ْن ِزلة أيضًا.

صف األرقاـ  ،فإذا ما درسنا كل آية مف آيات القرآف بيذه الطريقة فسوؼ
وىذه ىي طريقة ّ
بناء خاص بيا ،وىذا ما
بناء مذى ً
ال يقوـ عمى الرقـ سبعة ومضاعفاتو! ولكف لكل آية ٌ
نكتشف ً

ظ َمة ترتيبو
وع َ
تنوعًا وروعة وجما ً
ال ويجعل العقوؿ حائرة أماـ جالؿ ىذا البناء َ
يزيد المعجزة ّ
واحكامو.

ولكي تتراءى أمامنا مالمح ىذا البناء المعجز نمجأ إلى بعض األمثمة بما تسمح بو صفحات ىذا
البحث ،وال ننسى بأف اإلعجاز يشمل جميع آيات القرآف وجميع قراءاتو رسمًا ولفظًا ،ويجب أال
ويتفكر..؟
دبر
ّ
يغيب عنا بأف القرآف مميء بالحقائق الرقمية ،ولكف  ...أيف مف يبحث ويت ّ
6

ىل ىذه مصـادفات؟!
المنطق العممي يفرض بأف المصادفة اليمكف أف تتكرر دائماً في كتاب واحد ،إال إذا كاف مؤِّلف

ىذا الكتاب قد رتّب كتابو بطريقة محددة .والتوافقات التي سنراىا اآلف مع الرقـ سبعة تدؿ داللة
قاطعة عمى أف هللا تبارؾ وتعالى قد رتب كتابو بشكل يناسب ىذا الرقـ ،ليدلنا عمى أف ىذا القرآف

ُم ّنزؿ مف خالق السماوات السبع سبحانو وتعالى.

ولمرقـ سبعة حضور في حياتنا وعباداتنا ،فالسماوات سبع ،واألراضيف سبع ،واألياـ سبعة،

وطبقات الذرة سبع ،ونحف نسجد هلل عمى سبع ،ونطوؼ حوؿ الكعبة سبعًا ،ونسعى بيف الصفا

ونيينا عف سبع ،والموبقات سبع ،والذيف يظّميـ
والمروة سبعًا ،ونرمي إبميس بسبع ،وأُمرنا بسبعُ ،
هللا في ظمو سبعة ،وأبواب جينـ سبعة ،ونستجير باهلل منيا سبعًا ،وأُنزؿ القرآف عمى سبعة
أحرؼ..... ،وأشياء يصعب حصرىا ،بشكل يضع ىذا الرقـ عمى قمة األرقاـ بعد الرقـ واحد

والذي يعبر عف وحدانية هللا تعالى ،فيو الواحد األحد.

وسوؼ نرى بأف الرقـ واحد ىو األكثر تك ار اًر في القرآف ،ثـ يأتي بعده مباشرة الرقـ سبعة .وقد
(َّللاُ َّالِذي
يكوف في ذلؾ إشارة لطيفة إلى وحدانية الخالق أوالً وقدرتو في خمقو ثانياً .يقوؿ تعالى< َّ
ٍ
ات و ِم َف ْاأل َْر ِ
َّللا َعَمى ُك ِّل َشي ٍء َقِديٌر َوأ َّ
ض ِم ْثَم ُي َّف َيتََن َّزُؿ ْاأل َْم ُر َب ْيَن ُي َّف ِلتَ ْعَم ُموا أ َّ
َف
َف َّ َ
َخَم َق َس ْب َع َس َم َاو َ
ْ
ط ِب ُك ِّل َشي ٍء ِعْممًا)(الطالؽ<.)14
َحا َ
َّللا َق ْد أ َ
َّ َ
ْ
اليقينية الثابتة<
واآلف تأمل معي ىذه الحقائق
ّ
(السماوات) نجد
-1عدد السماوات التي خمقيا هللا تعالى سبع ،ولو بحثنا في القرآف عف كممة ّ
أنيا ارتبطت مع الرقـ سبعة تمامًا سبع مرات!! فقد تكررت عبارة ( سبع سماو ٍ
ات
ات ) و َّ
(الس َم َاو ُ
ََْ َ َ َ
الس ْب ُع) في القرآف كمو سبع مرات بالضبط بعدد ىذه السماوات!!
َّ
-4ولو بحثنا لوجدنا أف الرقـ سبعة ىو أوؿ رقـ ُذكر في القرآف مف بيف جميع األرقاـ ،وذلؾ في
ٍ
قولو تعالى (ثُ َّـ استَوى ِإَلى َّ ِ
ٍ ِ
ِ ِ
يـ) (البقرة<;.)4
الس َماء َف َس َّو ُ
اى َّف َس ْب َع َس َم َاوات َو ُى َو ب ُك ّل َش ْيء َعم ٌ
ْ َ
-5ولو بحثنا عف تكرار جميع أرقاـ القرآف لوجدنا أف الرقـ سبعة ىو أكثر رقـ تكرر في القرآف
بعد الرقـ واحد (فقد تكرر ذكر الرقـ  9ومضاعفاتو في القرآف كمو  49مرة).

-6ولو تأممنا أوؿ سورة في كتاب هللا تبارؾ وتعالى لوجدنا سورة الفاتحة ،وىي سبع آيات ،وعدد
الحروؼ األبجدية التي تركبت منيا ىو واحد وعشروف حرفاً ،أي مف مضاعفات السبعة
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(.)5×9=41
سماىا هللا تعالى بػ (السبع المثاني) أف عدد حروؼ
والشىء المبير في ىذه السورة العظيمة التي ّ
اسـ (هللا) فييا ىو سبعة في سبعة!!! أي أف عدد حروؼ األلف والالـ والياء في سورة السبع

المثاني ىو ; 6حرفاً ،وىذا العدد يساوي بالتماـ والكماؿ ( ،)9×9بما يتناسب مع اسـ ىذه

السورة!

جينـ أجارنا هللا منيا ،فقاؿ < (َليا س ْبع ُة أ َْبو ٍ
اب
جل وعال عف عدد أبواب ّ
-7لقد أخبرنا المولى ّ
َ َ َ َ
ِ ِ ٍ ِ
جينـ) في القرآف كّمو نجد أنيا
وـ) (الحجر< ،)66ولو بحثنا عف كممة ( ّ
ل ُك ّل َباب م ْن ُي ْـ ُج ْزٌء َمْق ُس ٌ

تكررت  99مرة  ،وىذا العدد مف مضاعفات السبعةأيضًا  ،فيو يتألف مف  9و  ، 9ويساوي
( ،)11×9إذف لجينـ سبعة أبواب وُذكرت في القرآف عددًا مف المرات ىو مف مضاعفات الرقـ

سبعة .والسؤاؿ< ىل ليذا الرقـ بناء مذىل في القرآف؟

الرقم سبعة في القرآن الكريم
(ىو َّالِذي َخَم َق َل ُكـ ما ِفي ْاأل َْر ِ
ض َج ِميعًا ثُ َّـ
ْ َ
ُذكر الرقـ سبعة ألوؿ مرة في القرآف في قولو تعالى< ُ َ
ٍ
استَوى ِإَلى َّ ِ
ٍ ِ
ِ ِ
يـ) (البقرة<; ،)4ولو بحثنا عف اآلية
الس َماء َف َس َّو ُ
اى َّف َس ْب َع َس َم َاوات َو ُى َو ب ُك ّل َش ْيء َعم ٌ
ْ َ
ِ
(وَبَن ْيَنا َف ْوَق ُك ْـ َس ْبعًا شَدادًا)
التي ُذكر فييا الرقـ سبعة آلخر مرة في القرآف نجدىا في قولو تعالى< َ
(النبأ< . )14واآلف إلى ىذه الحقائق الثابتة <
بعد السور مف سورة البقرة حيث ورد الرقـ  9أوؿ مرة ،وحتى سورة النبأ حيث ورد
 -1إذا قمنا ّ
الرقـ  9آخر مرة ،لوجدنا بالضبط ( )99سورة ،وىذا العدد مف مضاعفات السبعة.
بعد اآليات مف اآلية األولى حيث ورد الرقـ  9أوؿ مرة وحتى اآلية األخيرة حيث
 -4ولو قمنا ّ
ورد ىذا الرقـ ،لوجدنا (; )786آية ،وىذا العدد مف مضاعفات السبعة أيضًا.
بعد اآليات مف أوؿ سورة البقرة التي ورد فييا الرقـ  9ألوؿ مرة ،وحتى آخر سورة
 -5ولو قمنا ّ
النبأ التي ورد فييا الرقـ  9آلخر مرة ،سوؼ نجد عددًا ىو ( )7977آية ،وىذا العدد مف

مضاعفات السبعة أيضاً!!

والسؤاؿ اآلف< ىل يمكف لممصادفة أف تجعل عدد السور مف مضاعفات السبعة ،وعدد اآليات
مف مضاعفات السبعة ،في آيات تتحدث عف الرقـ سبعة؟؟؟!!
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أجمل كممة ...
حكـ يقوـ عمى الرقـ سبعة
رب العزة سبحانو في كتابو بشكل ُم َ
إنيا كممة (المػػو)  ....هلالج لج! رتّبيا ّ
رب السماوات السبع.
أيضاً كدليل عمى أنو ّ
الر ْح َم ِف
فمو بحثنا عف أوؿ مرة ُذكر فييا اسـ (هللا) نجدىا في أوؿ آية مف القرآف وىي< (ِب ْس ِـ َّ
َّللاِ َّ
الرِحيـِ) (الفاتحة< ،)1أما آخر مرة ذكر فييا ىذا االسـ الكريـ فنجدىا في قولو تعالى< ( َّ
َّ
َّللاُ
الص َم ُد) (االخالص< ،)4والى ىذه الحقائق والتوافقات العجيبة مع الرقـ سبعة <
َّ

-1إذا عددنا السور مف سورة الفاتحة حيث وردت كممة (هللا) أوؿ مرة ،وحتى سورة اإلخالص

حيث وردت كممة (هللا) آلخر مرة لوجدنا ( )114سورة ،وىذا العدد مف مضاعفات السبعة .
 -4ولو عددنا اآليات مف اآلية األولى وحتى األخيرة لوجدنا ( )8445آية ،وىذا العدد مف

مضاعفات السبعة أيضاً.

بعد حروؼ اآليتيف مجتمعتيف لوجدنا ( )4:حرفًا< مف مضاعفات السبعة .
-5ولو قمنا ّ
بعد حروؼ اسـ (هللا) في اآليتيف (أي األلف والالـ والياء) لوجدنا ( )16حرفًا<
-6ولو قمنا ّ
مف مضاعفات السبعة كذلؾ!!
جل
ونكرر السؤاؿ< َمف الذي رتب ذكر ىذا االسـ الكريـ بنظاـ
سباعي ُم َ
حكـ؟ أليس ىو هللا ّ
ّ
ال) (النساء< مف اآلية.)144
َصَد ُؽ ِم َف َّ
َّللاِ ِقي ً
وعال الذي قاؿ عف نفسو< ( َو َم ْف أ ْ
سوؼ نرى اآلف معجزة حقيقية في في ىذه الكممات الرائعة ،وكيف رتب هللا تعالى حروؼ
ومنزؿ ىذا الكالـ .
اسمو فييا بشكل يدلنا داللة قاطعة أنو ىو قائل ّ
دق ِم َن هللا ؟!
أص ُ
َمن ْ
َّللاِ ِقيالً) (النساء<  ،)144سبحاف هللا العظيـ الحميـ!
َصَد ُؽ ِم َف َّ
يقوؿ ّ
عز مف قائل < ( َو َم ْف أ ْ
يصدقو؟ ولكنيا رحمة هللا بعباده عمى الرغـ مف إلحادىـ،
ىل يحتاج رب السماوات السبع لمف ّ
فيو يؤكد ليـ ولمناس جميعاً ِ
صدؽ قولو.
وىنا يجب أف نؤكد بأف المؤمف الصادؽ الينبغي لو أف يقوؿ إف القرآف ليس بحاجة إالى

براىيف رقمية أو عممية أو بيانية ،ألف المؤمف الحريص عمى كتاب ربو اليكتفي بما لديو مف
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العمـ ،بل ىو في شوؽ دائـ لزيادة عممو بالكتاب الذي سيكوف شفيعاً لو أماـ ربو يوـ القيامة.
وربما أكثرنا يذكر قصة سيدنا إبراىيـ عميو السالـ عندما طمب مف ربو أف ُي ِرَيو معجزة يرى
ََ َوَل ْـ تُ ْؤ ِم ْف ؟) ،فأجابو سيدنا إبراىيـ
مف خالليا كيف يحيي هللا الموتى فقاؿ لو هللا تعالى< (أ َ
ط َمِئ َّف َقْمِبي( )...البقرة<  .)487وسبحاف هللا! يريد مزيدًا مف االطمئناف
(بَمى َوَل ِك ْف ِلَي ْ
بقولو< َ
واليقيف باهلل تعالى! فإذا كاف ىذا حاؿ خميل الرحمف عميو السالـ ،فكيف بنا نحف اليوـ؟ ألسنا
تثبتنا عمى الحق واإليماف واليقيف؟
بأمس الحاجة لمعجزات ّ

نعود اآلف إلى الكممات الرائعة التي يتحدث بيا رب العزة عف نفسو ونتأمل التناسق المبير
لحروؼ اسـ (هللا) ،عسى أف نزداد يقينا بأف ىذا القرآف معجز ليس ببالغتو فحسب ،بل
َّللاِ ِقيالً) ،لنتأمل ىذه التوافقات مع الرقـ سبعة
َصَد ُؽ ِم َف َّ
بأرقامو أيضًا ،يقوؿ تعالى< ( َو َم ْف أ ْ
<
بعد حروؼ اسـ (هللا) في ىذا النص الذي يتحدث عف هللا وجدنا سبعة
-1إذا ما إذا ما قمنا ّ
أحرؼ بالضبط  ،فعدد حروؼ األلف =  ، 5عدد حروؼ الالـ =  ، 5عدد حروؼ الياء =
 ، 1والمجموع<

9=1+5+5

أحرؼ .

-4ليس المجموع فقط يساوي  ،9بل إف تكرار ىذه الحروؼ ىو مف مضاعفات السبعة أيضًا!

شكل لدينا عدد ىو ( )155وىذا مف
فمو قمنا
بصف ىذه األرقاـ صفاّ  ،أي  1-5-5لتَ ّ
ّ
مضاعفات الرقـ  ،9فيو يساوي (. )1; ×9

-5أما توزع حروؼ اسـ هللا( األلف والالـ والياء ) عمى كممات النص الكريـ جاء ليشكل

عددًا مف مضاعفات السبعة أربع مرات بعدد حروؼ كممة (هللا)!!!! فمو أخرجنا مف كل كممة

ماتحويو مف حروؼ (هللا) نجد <

َو < ليس فييا شيء مف حروؼ (هللا) ،لذلؾ تأخذ الرقـ (. )7
َم ْف < ليس فييا شيء مف حروؼ (هللا) ،لذلؾ تأخذ الرقـ (. )7
َصَد ُؽ < فييا مف حروؼ (هللا) األلف فقط ،لذلؾ تأخذ الرقـ (. )1
أْ
ِم َف < ليس فييا شيء مف حروؼ (هللا) ،لذلؾ تأخذ الرقـ (. )7
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َّللاِ < عدد حروؼ األلف والالـ والياء ىو (. )6
َّ
ِقيالً < فييا مف حروؼ (هللا) األلف والالـ ،لذلؾ تأخذ الرقـ ( .)4لنكتب مف جديد كل كممة
وتحتيا عدد حروؼ اسـ (هللا) فييا<

َو َم ْف
7

7

أَ ْصَد ُؽ

ِم َف

َّللاِ
َّ

ال
ِقي ً

1

7

6

4

إذف العدد الذي يمثل توزع حروؼ اسـ (هللا) ىو< ( ،)467177إف ىذا العدد يساوي تماماً<

سبعة في سبعة في سبعة في سبعة في مئة !

( )177 × 7 × 7× 7 × 7 = 467177
نص يتحدث عف هللا ،تتوزع فيو حروؼ (هللا) لتشكل عددًا مف مضاعفات
وسبحاف هللا! ّ
السبعة أربع مرات بعدد حروؼ (هللا)!! وكاف الناتج النيائي ىو ( <)177أليست ىذه األرقاـ

دليالً عمى أف القرآف كالـ هللا الحق مئة بالمئة ؟!!

وجل ،بل في موضع وترتيب ىذا االسـ العظيـ
-6اإلعجاز اليقتصر عمى حروؼ (هللا) ّ
عز ّ
بيف كممات النص معجزة تقوـ عمى الرقـ سبعة أيضاً .فمو أحصينا عدد الكممات قبل وبعد

اسـ (هللا) ،وكذلؾ عدد الحروؼ ،وكذلؾ عدد حروؼ (هللا) ،لوجدنا دائماً وأبدًا أعداداً مف
مضاعفات السبعة!

لنبيف ىذه المعجزة بمغة األرقاـ<
ّ
َو َم ْف
عدد الكممات
عددالحروؼ
عدد حروؼ ا ؿ ىػ

َصَد ُؽ
أْ

ِم َف

َّللاِ
َّ

ِقيالً

6

1

;

6
4

1

والى ىذه النتائج السباعية<
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عدد الكممات قبل وبعد (هللا) تشكل عدداً ىو 4 × 9 = 16
عددالحروؼ قبل وبعد (هللا)

تشكل عددًا ىو ;9 × 9 = 6

عدد حروؼ ا ؿ ىػ قبل وبعد (هللا) تشكل عددًا ىو 5 × 9 = 41
ٍ
يظف أف القرآف ليس مف عند هللا تعالى<
وىنا نطرح التساؤؿ التالي لكل ُممحد ّ
ىل يمكف ألعظـ مؤِّلف في العالـ أف يتحدث عف نفسو بجممة واحدة ويجعل عدد حروؼ اسمو

فييا  ،9وتكرار ىذه الحروؼ مف مضاعفات  ،9وتوزعيا مف مضاعفات  ،9×9×9×9ثـ يجعل
تكرار الكممات قبل وبعد اسمو مف مضاعفات  ،9وتكرار الحروؼ قبل وبعد اسمو  ،9×9و

تكرار حروؼ اسمو قبل وبعد ىذا االسـ مف مضاعفات 9؟؟
ىذا بالنسبة لجممة واحدة تتألف مف بضع كممات  ،فكيف لو طمبنا مف البشر أف يأتوا بكتاب

يحوي أكثر مف سبعيف ألف كممة كالقرآف؟؟؟

ِ
ِ ِ
َف َيأْتُوا ِب ِم ْث ِل َى َذا اْلُق ْر ِ
آف ال َيأْتُو َف
اجتَ َم َعت ْاأل ْن ُس َواْل ِج ُّف َعَمى أ ْ
وصدؽ هللا تعالى القائل< (ُق ْل َلئ ِف ْ
ِ ِِ
ضيـ ِلَب ْع ٍ
ظ ِيي ًار)(اإلسراء<.)::
ض َ
ِبم ْثمو َوَل ْو َك َ
اف َب ْع ُ ُ ْ
حرف...
القــرآن لم ُي ّ
فكر أف يضيف أو يحذؼ حرفًا واحدًا مف القرآف الكريـ عمى مدى األربعة
ماذا يحدث لو أف أحدًا ّ
عشر قرناً ،أي منذ نزوؿ القرآف وحتى يومنا ىذا؟ ال نبالغ إذا قمنا بأف البناء العددي لمقرآف
َّللاِ
سينيار بالكامل!! وسوؼ ُنثبت ذلؾ بمغة الرقـ القوية .ونبدأ بأوؿ آية مف القرآف وىي< (ِب ْس ِـ َّ
الرحم ِف َّ ِ
السباعي الرائع ،وكيف أنو يختفي تماما لو أضفنا
الرحيـِ) (الفاتحة< ،)1ونتأمل ىذا البناء ّ
َّ ْ َ

حرفًا واحدًا!

بعد حروؼ كل كممة مف كممات اآلية الكريمة نجد عددًا مف
 - 1حروؼ اآلية< لو قمنا ّ
الرِحي ِـ ( )8حروؼ
مضاعفات السبعة< ِب ْس ِـ ( )5حروؼَّ ،
الر ْح َم ِف ( )8حروؼَّ ،
َّللاِ ( )6حروؼَّ ،
.
إذا قرأنا ىذ األرقاـ كما ىي نجد العدد ( ، )8865وىذا العدد مف مضاعفات السبعة ،فيو يساوي

( .) ;6; × 9إذف العدد الذي يمثل حروؼ اآلية مصفوفًا يقبل القسمة عمى . 9
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 -4أوؿ كممة وآخر كممة< ىنالؾ تناسب عددي مع الرقـ  9لحروؼ أوؿ كممة وآخر كممة في

ىذه اآلية  .فأوؿ كممة في اآلية ىي< (ِب ْسـِ) وعدد حروفيا ( ،)5أما آخر كممة في ىذه اآلية
(الرِحيـِ) وعدد حروفيا ( ،)8وبصف ىذيف الرقميف نجد العدد ( ،)85وىو مف مضاعفات
فيي َّ
الرقـ سبعة (.);×9=85

نصًا إذا كتبنا حروفو
طبعًا مف السيل أف يأتي مف يقوؿ إف ىذه مصادفة ،فقد نجد في كتاب ما ّ
بيذه الطريقة قد يعطي عددًا مف مضاعفات السبعة .واذا بحثنا أكثر فمف المحتمل أف نجد نصًا
تتناسب فيو حروؼ أوؿ كممة وآخر كممة مع الرقـ سبعة.

نحكـ.
ولكف السؤاؿ< ىل يمكف أف نجد النظاـ ذاتو مع حروؼ اسـ مؤلف ىذا الكتاب؟ لنق أر ثـ ُ
 -5حروؼ اسـ (هللا) في اآلية< إذا أخرجنا مف كل كممة ما تحويو مف حروؼ اسـ (هللا) ،أي

األلف والالـ والياء نجد عددا مف مضاعفات الرقـ سبعة  .لنتأمل <

ِب ْس ِـ< ىذه الكممة ليس فييا شيء مف حروؼ الجاللة لذلؾ تأخذ الصفر (. )7
َّللاِ< ىذه الكممة عدد حروؼ ا،ؿ،ىػ فييا ىو أربعة لذلؾ تأخذ الرقـ (. )6
َّ
الر ْح َم ِف< ىذه الكممة تحوي حرفيف مف اسـ (هللا)  -األلف والالـ  -أي تأخذ الرقـ (. )4
َّ
الرِحيـِ< ىذه الكممة تحوي حرفيف مف اسـ (هللا)  -األلف والالـ  -أي تأخذ الرقـ (. )4
َّ
العدد الذي يمثل توزع أحرؼ اسـ (هللا) في كتاب هللا ىو ( )4467وىو مف مضاعفات السبعة.
إذف حروؼ اآلية جاءت متناسبة مع الرقـ  ، 9وحروؼ أوؿ كممة وآخر كممة جاءت متناسبة مع

الرقـ  ،9وحروؼ اسـ (هللا) جاءت متناسبة مع الرقـ  9أيضاً .ولكف ىل ىذا كل شيء ؟

إف النظاـ العجيب اليقتصر عمى حروؼ محددة ،إنما جميع حروؼ اآلية جاءت بنظاـ ُمحكـ.

فإذا ما أخذنا تكرار كل حروؼ اآلية وجدنا عددًا مف مضاعفات السبعة مرتيف ،واذا ما أخذنا
ِنسب التكرار ىذه وجدنا عدداً مف مضاعفات السبعة مرتيف أيضاً .لننظر إلى ىذا التناسب .

 -8تكرار حروؼ اآلية< لو تأممنا في ىذه اآلية العظيمة نجد أف هللا تعالت قدرتو قد بناىا مف

يتكرر .فأكثر الحروؼ تك ار اًر في اآلية ىو حرؼ
تكرر ومنيا مالـ ّ
عشرة أحرؼ أبجدية منيا ما ّ
الالـ وقد تكرر ( )6مرات ،ويميو حرؼ األلف الذي تكرر ( )5مرات ،ومثمو حرؼ الميـ ()5
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مرات ،ثـ حرؼ الراء تكرر مرتيف ( ،)4ومثمو حرؼ الحاء مرتيف ( ،)4ثـ حرؼ الباء ( )1مرة
واحدة ،السيف مرة ( ،)1الياء مرة ( ،)1الباء مرة ( ،)1النوف مرة ( ،)1الياء مرة واحدة (.)1
والسؤاؿ اآلف< ما عالقة ىذه التك اررات بالرقـ سبعة؟
إف العدد الذي يمثل تكرار جميع حروؼ اآلية مصفوفًا تبعًا لألكثر تك ار ًار ىو< ( 1 4 4 5 5 6

 ،) 1 1 1 1ىذا العدد الضخـ مف مضاعفات السبعة مرتيف ،أي أنو يقبل القسمة عمى 9

مرتيف ،فيو يساوي<

44897;88 × 7 × 7 = 1 1 1 1 1 4 4 5 5 6
ولكي نستيقف بصدؽ ىذه الحقيقة الرقمية ،نق أر ما يمي<
 -9تكرار أرقاـ اآلية< رأينا كيف تتكرر الحروؼ ولكف ماذا عف األرقاـ ؟ في التك اررات السابقة
نالحظ أف الرقـ واحد تكرر ( )7مرات ،والرقـ اثناف تكرر ( )4مرتيف ،والرقـ ثالثة تكرر ()4

صف ىذه األرقاـ نحصل عمى عدد ىو<
مرتيف ،والرقـ أربعة تكرر ( )1مرة واحدة .وعند ّ
( ،)1447المذىل في ىذا العدد أنو مف مضاعفات السبعة مرتيف<
47 × 7 × 7 = 1447

واآلف لنفرض أف أحداً ما أراد أف يحرؼ ىذه اآلية بطريقة ذكية  ،فأضاؼ حرفاً واحداً فقط لكممة

يخل
(بسـ)  .فكتب ىذه الكممة ىكذا (باسـ)! مع أف ىذا الحرؼ لف ّ
يغير المعنى أو المفظ ولف ّ
بالجانب المغوي والبالغي ،إال أنو سوؼ يؤدي إلى انييار البناء الرقمي ليآية !!
ِ
الرِحيـِ) .وسوؼ يصبح عدد حروؼ
اس ِـ َّ
الر ْح َم ِف َّ
َّللاِ َّ
سوؼ تُكتب اآلية المحرفة كما يمي < (ب ْ
ال مف  ،5وتأمل معي كيف أف األعداد الجديدة لـ تعد مف مضاعفات
الكممة األولى  6بد ً
السبعة<


عدد الحروؼ مصفوفًا<  8866ليس مف مضاعفات الرقـ . 9



حروؼ أوؿ كممة وآخر كممة<  86ليس مف مضاعفات الرقـ . 9



حروؼ اسـ (هللا) مصفوفًا<  4461ليس مف مضاعفات الرقـ . 9
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تكرار جميع الحروؼ< 1111144566ليس مف مضاعفات الرقـ .9



نسب تك ارر جميع الحروؼ<  4147ليس مف مضاعفات الرقـ . 9

ال في بنائيا الرقمي ،فكيف لو ُح ّرؼ القرآف
وسبحاف هللا ...حرؼ واحد أضفناه ليآية فأحدث خم ً
كّمو ،فيل يبقى مف ىذا البناء شيء؟
إنو هللا الذي حفظ كتابو مف أي تحريف أو تبديل أوتغيير ،إنو القائل عف ىذا القرآف< (ِإَّنا َن ْح ُف
ظو َف) ِ
(الحجر<;) .واآلف سوؼ نرى مف خالؿ ىذه اآلية العظيمة أف هللا
َن َّ ْزلَنا الِّذ ْك َر َوِاَّنا َل ُو َل َحِف ُ

مميزة وتتحدث عف ال ّذكر وىو القرآف ،فإف
تعالى قد بنى حروفيا بشكل ُم َ
حكـ .وبما أف اآلية ّ
ظ َمة
يدؿ عمى َع َ
الحروؼ المميزة التي في أوائل سور تتجّمى في ىذه اآلية بنظاـ عجيب وفريدّ ،

منزؿ القرآف!
ّ

هللا ِ
حفظ كتابو
ظو َف) (الحجر<;) ،في ىذه اآلية
يقوؿ تعالى في محكـ الذكر< (ِإَّنا َن ْح ُف َن َّ ْزلَنا الِّذ ْك َر َوِاَّنا َل ُو َل َحِف ُ
تناسقات مذىمة مع الرقـ سبعة الذي يمثل أساس بناء القرآف ،ومع الرقـ  45الذي يمثل عدد

سنوات نزوؿ القرآف.

 -1حروؼ اآلية< إف عدد حروؼ ىذه اآلية ىو ( )4:حرفًا بعدد األحرؼ األبجدية لمقرآف ،وىذا
العدد مف مضاعفات السبعة (.)6×9=4:

بعد حروؼ كل كممة مف كممات اآلية كما ُكتبت في كتاب
 -4عدد الحروؼ مصفوفًا< إذا قمنا ّ
وصَففنا األرقاـ نجد<
هللا تعالى َ
ِإَّنا َن ْح ُف

َن َّ ْزلَنا الِّذ ْك َر َو

ِإَّنا

َل ُو

ظو َف
َل َحِف ُ

5

1

5

4

8

5

7

7

العدد < ( )84517755مف مضاعفات الرقـ  .9بل أكثر مف ذلؾ ىو مف مضاعفات العدد

 45عدد سنوات الوحي ،ويمكف أف نكتب<

5:9775 × 45 × 9 = 84517755
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وسبحاف هللا  ...آية تتحدث عف حفظ هللا لمقرآف ،ويأتي مجموع حروفيا  4:مساوياً لعدد حروؼ

اليجاء لمقرآف ،ويأتي مصفوؼ حروفيا متناسبًا مع عدد سنوات نزوؿ القرآف!!!

واني ألعجب مف كل مف ينادي بالمصادفة ،فأي مصادفة ىذه التي يتحدثوف عنيا!!؟؟
 -5حروؼ أوؿ كممة وآخر كممة< (ِإَّنا) ىي أوؿ كممة في اآلية  ،وعدد حروفيا ( ، )5أما آخر
ضـ ىذيف الرقميف يتشكل العدد ()85
كممة في اآلية فيي (َل َحِف ُ
ظو َف) وعدد حروفيا ( .)8وعند ّ
وىو مف مضاعفات السبعة أيضاً.
المميزة في اآلية< في القرآف الكريـ حروؼ نجدىا في أوائل بعض السور ،مثل (الـ)
 -6الحروؼ
ّ
و (المص) و (الر) ،....عدد ىذه الحروؼ عدا المكرر ىو ( )16حرفاً ،وذا العدد مف

مضاعفات السبعة !

والعجيب أف اآلية التي نتدبرىا اآلف تحتوي عمى سبعة أحرؼ مميزة وىي< (ا ،ف ،ح ،ؿ ،ؾ ،
ر ،ىػ) .واألكثر عجباً أف ىذه األحرؼ السبعة توزعت عمى كممات اآلية بنظاـ يقوـ عمى الرقـ
سبعة!!! لنتأمل ىذ الحقيقة .

المميزة< لو أخرجنا مف كل كممة مف كممات اآلية ما تحويو مف أحرؼ مميزة
-7توزع الحروؼ
ّ
فسوؼ نجد<
ِإَّنا َن ْح ُف

َن َّ ْزلَنا الِّذ ْك َر َو

ِإَّنا

َل ُو

ظو َف
َل َحِف ُ

5

7

5

4

5

5

6

6

إف العدد الذي يمثل توزع الحروؼ المميزة في اآلية مصفوفًا ىو ( ،)54576655ىذا العدد مف

مضاعفات السبعة.

- 8الكممات المميزة في اآلية< في ىذه اآلية الكريمة يوجد سبع كممات تحوي حروفاً مميزة ،

وىي جميع كممات اآلية عدا واو العطف ،ألف حرؼ الواو ليس مف الحروؼ الواردة في أوائل
السور .ولكف السؤاؿ < ىل يمكف ليذه الكممات السبع أف تتوزع بشكل يتوافق مع الرقـ  9كما

رأينا مع األحرؼ المميزة؟

-9توزع الكممات المميزة< إف هللا تعالى رتب ىذه الكممات بتناسق سباعي عجيب ،لنعبر عف

الكممة التي تخوي حروفًا مميزة بالرقـ واحد ،والكممة التي ال تحوي حروفًا مميزة بالرقـ صفر<
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ِإَّنا َن ْح ُف َن َّ ْزلَنا الِّذ ْك َر َو ِإَّنا
1

1

1

1

1 7

ظو َف
َل ُو َل َحِف ُ
1

1

إف العدد الذي يمثل توزع الكممات المميزة في اآلية ىو مف مضاعفات الرقـ  ،9لنتأكد مف ذلؾ

بمغة األرقاـ<

17:7:95 × 9 = 11171111
إف ىذا العدد أيضا مف مضاعفات الػ " 45عدد سنوات النزوؿ" ،ونكتب مف جديد<
8:;71× 45 × 9 = 11171111
وتأمل معي كيف أف اآلية التي تحدثت عف حفظ القرآف جاء توزع كمماتيا المميزة متناسبًا مع

سنوات نزوؿ القرآف الثالثة والعشريف!!

بقي شيء ميـ في ىذه اآلية العظيمة و ىو أف كممة (لحافظوف) قد ُرسمت في القرآف مف دوف
ظو َف) ،وتأمل معي أخي الحبيب لو أف ىذه الكممة ُرسمت بطريقة أخرى  ،فيل
ألف ىكذا (َل َحِف ُ
يبقى مف ىذا البناء اإلليي شيء ؟

ممي ًاز يناسب البناء المبير لحروفو وكمماتو ،وأف ىذه الطريقة
وىذه النتيجة تؤكد أف لمقرآف رسمًا ّ
في كتابة كممات القرآف فييا معجزة رقمية ،وأف هللا تعالى حفظ كتابو مف التحريف لفظًا ورسمًا.
نتائج البحث ووجو اإلعجاز
ذكرنا في بداية ىذا البحث ضرورة االلتزاـ بضوابط عممية وشرعية حتى يطمئف القمب لنتائج ذلؾ
توصمنا إلييا في بحثنا ىذا ،وأف ىذه النتائج تمثل
البحث .وسوؼ ّ
نمخص اآلف أىـ النتائج التي ّ
معجزة حقيقية ال يمكف ألحد أف يصنع مثميا .وىنا يتجّمى وجو اإلعجاز في ىذه النتائج مف

خالؿ النقاط التالية<

َصَد ُؽ ِم َف
 – 1ال مصادفة في كتاب هللا! مف خالؿ المثاؿ الذي قدمناه في قولو تعالى < ( َو َم ْف أ ْ
ال)  ،ىذا النص الكريـ يتحدث عف هللا تعالى ،لذلؾ ارتبطت جميع التناسقات العددية مع
َّ
َّللاِ ِقي ً

جل وعال .رأينا في ىذه النتائج العددية عشر عمميات قسمة عمى  ،9واف
حروؼ اسـ (هللا) ّ
احتماؿ أف تكوف ىذه العمميات الرياضية قد جاءت بالمصادفة ىو<
17

( ،)7×7×7×7×7×7×7×7×7×7/1وىذا االحتماؿ يساوي أقل مف واحد عمى مئتيف
وثمانيف مميونًا  ،فيل يمكف إلنساف عاقل أف يعتقد باحتماؿ ضئيل كيذا؟!! إذف القرآف الكريـ

كتاب معجزات وليس كتاب مصادفات.

الر ْح َم ِف
يحرؼ! أما عندما تناولنا أوؿ آية مف كتاب هللا عز وجل< (ِب ْس ِـ َّ
َّللاِ َّ
 -4كتاب هللا لـ ّ
الرِحيـِ) ،والتي نجد فييا ثالثة أسماء هلل ،رأينا توافقات عددية مرتبطة بيذه األسماء الكريمة.
َّ
ورأينا بأنو لو حدث تحريف ليذه اآلية ،فإف النظاـ الرقمي لحروفيا وكمماتيا سوؼ يزوؿ

حكـ في آيات القرآف المبيف ىو دليل مادي وعممي عمى أف
ويختفي ،إذف وجود بناء رقمي ُم َ
تمس كتابو بأي تحريف أو
القرآف ىو كتاب هللا  ،وأف هللا لـ يكف ليسمح ليد أحد مف خمقو أف ّ

تزوير أو تحوير.

 - 5في رسـ القرآف معجزة! ولكف عندما كاف الحديث عف القرآف وحفظو مف التحريف في قولو
ظوف ََ) ،رأينا حقائق عددية ترتبط بعدد حروؼ أبجدية
تعالى< (ِإَّنا َن ْح ُف َن َّ ْزلَنا الِّذ ْك َر َوِاَّنا َل ُو َل َحِف ُ
القرآف ،وعدد سنوات نزوؿ القرآف ،وكذلؾ جاءت التناسقات مرتبطة مع الحروؼ المميزة في أوائل
سور القرآف ،والتي ىي مف دالئل إعجاز القرآف.

ظو َف) ،الختمت ىذه التناسقات ،أليس في ىذا الدليل الرياضي
ولو أضفنا حرؼ األلف لكممة (َل َحِف ُ
وكتََبة الوحي أف يكتبوا القرآف بالرسـ العثماني الذي نراه
عمى أف هللا تعالى قد أليـ المسمميف َ
اليوـ ،وذلؾ ليدّلنا عمى أف القرآف قد وصمنا سالمًا مف أي تبديل؟ وأنو اليجوز تغيير رسمو ،ألف
ىذا الرسـ معجز فالقرآف اليمكف ألحد أف يأتي بمثل لغتو وبيانو وعمومو وعدد حروفو وكمماتو
وحتى أرقامو ،وما النظاـ الرقمي الذي أدركناه في ىذا البحث إال جزء مف أسرار المصحف

الشريف.

-6كل آية معجزة! إف التنوع والتعدد في بناء كل آية ،وتوافق اإلعجاز البياني مع اإلعجاز
ال
بياء وعظم ًة وابيا اًر .فاآلية التي تتحدث عف هللا تجد فييا نظامًا مذى ً
الرقمي ،يزيد المعجزة ً
لحروؼ اسـ (هللا)!
وعندما نتأمل آية تتحدث عف أسماء هللا نجد في تكرار كمماتيا حضو اًر لعدد أسماء هللا الحسنى،

بناء محكماً لحروؼ أسماء هللا
ونجد في ترتيب حروفيا ً

المميزة في القرآف ،وتناسباً مع عدد
واآلية التي تتحدث عف القرآف ترى فييا تناسقاًعجيباً لمحروؼ
ّ
سنوات نزوؿ القرآف!
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وىذا يؤكد وجيًا جديدًا مف وجوه اإلعجاز ،وىو تنوع األنظمة الرقمية ،وتوافق ىذه األنظمة مع
المعنى المغوي ليآية .فكما أف ألواف البالغة القرآنية تتعدد كذلؾ األبنية الرقمية تتعدد.
ولو أف القرآف ال يحوي إال نظاماً رقمياً واحدا لجميع آياتو ،إذف لـ يبق مف اإلعجاز شيء

لألجياؿ القادمة ،ولتوقفت معجزة القرآف الخالدة ،لذلؾ ميما بحثنا في كتاب هللا ،نجد مزيدًا مف
المعجزات ،ويبقى ىنالؾ المزيد مف األسرار تصديقًا لقولو تعالى< (سن ِري ِيـ ِ
ِ
اآلفاؽ وفي
آياتَنا في
َُ ْ
أ ِ
الح ُّق).
ََ ْنُفس ِي ْـ َحتَّى َيتََبي َ
َّف َل ُي ْـ أََّن ُو َ
َ
 -7القرآف كتاب عالمي! إف وجود لغة األرقاـ في كتاب أُنزؿ قبل أربعة عشر قرنًا دليل
ّ
عمى أف القرآف يخاطب كل البشر ،فمغة األرقاـ لغة عالمية يفيميا جميع الناس.
كما أف وجود ىذه السالسل الرقمية الرائعة ،ونسب التك اررات لمحروؼ ،ونظاـ توزع الكممات

ال منيا في ىذا البحث ،دليل عمى السبق الرياضي لمقرآف في عمـ
والحروؼ ،والتي رأينا قمي ً

اإلحصاء والسالسل الحسابية .بكممة أخرى< القرآف اليقتصر إعجازه عمى المغة والتشريع
والطب والفمؾ والتاريخ ، .....بل ىو معجز مف الناحية الرياضية والرقمية أيضاً.
خاتمة

اليقينية الواردة فيو
في ختاـ ىذا البحث الذي يمثل بداية لعمـ ناشئ ،يجدر بنا أف نتأمل الحقائق
ّ
قبل أف نحكـ عمييا ،ويجب أف أعترؼ بأف رشاد خميفة وبدعتو البيائية والتي استغل فييا األرقاـ
القرآنية لغاية في نفسو ،قد تركت أث ًار سمبيًا تجاه ىذا العمـ.

لذلؾ أتمنى مف عممائنا األجالّء ومف السادة القراء أال تكوف األخطاء واالنحرافات التي رأيناىا مف
ِ
الحق
يفرؽ بيف
ّ
أمثاؿ ىذا الرجل حاج ًاز أماـ رؤية الحق ،بل ينبغي عمى كل ُم ْنصف أف ّ
والباطل ،فقد يجعل هللا في بحث كيذا الخير الكثير.
مف هللا عمينا بكشف بدايات ىذه المعجزة ،واليزاؿ ىنالؾ الكثير لنكتشفو .فقد قمنا مف خالؿ
وقد ّ
ىذا البحث بكشف بعض أسرار رسـ كممات القرآف ،ولكف المفظ لو معجزة وأسرار! وىذا ما أتمنى

أف يكشفو المولى جل وعال عمى عبد مف عباده.

وكذلؾ أرجو مف كل مؤمف رضي بالقرآف إمامًا ونو ًار وشفيعًا لو أماـ هللا تعالى ،أف يساىـ في

أحب أف يقدـ لو القرآف شيئًا في اآلخرة ،فيجب عميو أف يقدـ
تعريف الناس بمعجزات القرآف ،فمف ّ
شيئاً لمقرآف في الدنيا.
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ىذا واننا اليوـ بحاجة لمثل ىذه األبحاث ليرى فييا البرىاف القاطع كل مف لديو شؾ أو رْيب مف
أحب أف يدرؾ شيئًا مف عظمة القرآف مف المسمميف ،بأف القرآف كتاب
غير المسمميف  ،ولكل مف ّ
هللا تعالى.
ونسأؿ هللا العمي القدير أف يميمنا الصدؽ والصواب ،وأف يجعل كل ٍ
حرؼ في ىذا البحث خالصاً
َ ّ
ُ
ّ
ّ
ّ
يجنبنا مزالق اليوى ومتاىات الضالؿ ،إنو سميع مجيب قريب...
ابتغاء وجيو الكريـ ،وأف ّ
ِ
َّاب)
(ربََّنا ال تُ ِز ْ
غ ُقُم َ
وبَنا َب ْعَد ِإ ْذ َىَد ْيتََنا َو َى ْب َلَنا م ْف َل ُد ْن َؾ َر ْح َم ًة ِإَّن َؾ أ َْن َت اْل َوى ُ
َ
المراجع المعتمدة
المنورة).
 -1القرآف الكريـ برواية حفص عف عاصـ والرسـ العثماني (مصحف المدينة ّ
 -4موسوعة اإلعجاز الرقمي لممؤلف.
كممة البد منيا
مف هللا بو عمينا مف فتح في اإلعجاز العددي ،فإف كاف فيو الحق
عزيزي القارئ! ىذا ما ّ
أنزه كتاب هللا تبارؾ
والصواب فمف هللا عز وجل ،واف كاف فيو مف خطأ أو زلل فمف نفسي  ،و ّ
وتعالى عف الخطأ أوالنقص أو العيب.

لذلؾ نأمل مف كل مف يقرأىذا البحث الذي ُيعرض ألوؿ مرة في العالـ مف خالؿ ىذا الموقع
المبارؾ ،أال يبخل عمينا بمالحظة أو تساؤؿ أو انتقاد أو فكرة جديدة ،بشكل يغني البحث،
ولنتعاوف معاً عمى ما أمرنا بو ربنا سبحابو< (وتَعاونوا عَمى اْلِب ِر والتَّْقوى وال تَعاونوا عَمى ِْ
األ ْث ِـ
ّ َ َ َ َ َُ َ
َ َ َُ َ
َّللا َشِد ُيد اْل ِعَق ِ
اف واتَُّقوا َّ ِ
اب)(المائدة< مف اآلية.)4
َّللا إ َّف َّ َ
َ
َواْل ُع ْد َو ِ َ
رأي فضيمة الدكتور شوقي أبو خميل في البحث
رَّبَنا َتَقَّبل ِمَّنا ِإَّن َك أَْن َت َّ ِ
ِ
يم
السم ُ
َ
ْ
يع اْل َعم ُ
المؤلف :م .عبد الدائم الكحيل
kaheel7@yahoo.com
kaheel7@hotmail.com
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