




 

إمساعيل يف كتابه الرائع من الذين تكلموا يف هذا املوضوع وأبدعوا الدكتور املهندس أمحد حممد
ليكشف لنا حقيقة رياضية وإحصائية وعلمية عن ،(أنظمة رياضية يف برجمة حروف القرآن الكرمي(

السجدة ذات رسم منحن للمدرج التكراري أي معامل اإلرتباط أن سورةالقرآن الكرمي وهي
الكرمي متثل حالة سجود بينما بقية السور متثل خطاً مستقيما، وأن القرآن) امل) اخلاص باألحرف

أو نقصان أو حذف أو خاضع ملتسلسلة رياضية ال تقبل رياضية ال تقبل معها فكرة أي زيادة
وتغريت معاملها وفقدت صفتها الرياضية ك يعين أن املتسلسلة قد اارتتقدمي أو تأخري، ألن ذل

يف هذا اال الدكتور إدريس اخلرشاف، أستاذ الرياضيات يف كذلك ممن أبدع. املعقدة اليت عليها
الرياضية املعادالت(جامعة الرباط إذ قدم رسالة الدكتوراة إىل جامعة باريس بعنوان كلية العلوم يف

إىل كل الرياضيات وحبورها ، أثبت فيها أن علم الرياضيات احلديث مل يتوصل)رآن الكرمييف الق
علوما رياضية معقدة مل يتوصل إليها علمنا الرياضي املوجودة يف القرآن الكرمي، إذ حيتوي القرآن

هذه ضجة كبرية يف األوساط العلمية يف املغرب والعامل اإلسالمي احلاضر ، وأحدثت أطروحته
يف كتاب فرنسا وبقية أوروبا والعامل ، وكان قد دون زبدة أفكاره الرياضية الرائعةوكذلك يف

به أن القرآن الكرمي له والذي أثبت) املنهج العلمي الرياضي يف دراسة القرآن الكرمي(أمساه 
يت به اهللا تعاىل وال ميكن ألي إنسان أن يأخصوصية رياضية تثبت مبا ال يقبل الشك أنه من عند

الرياضية اخلاصة باملتجهات املستوية والفضائية ، وقوانني من عنده ، وقد استخدم القوانني
وكذلك واإلحصاء وقد اعتمد أيضا على الرياضيات البحتة ومبادىء علم امليكانيكاالحتماالت

املي أسلوب التحليل املعوقد اعتمد على. . . االعالميات واليت لعبت دورا كبريا يف نتائجه 
وهو آخر ما (Multidimensional) األبعادللتقابالت أي التحليل الشامل للقضايا املتعددة

. توصل إليه علم اإلحصاء احلديث

 






 
تؤيد معاين اآليات أود أن أذكر قبل أن نستأنف يف هذه احللقة حديثنا عن األعداد ذوات الدالالت اخلاصة اليت

: األجبدية وهي كما يليالعددية لكل حرف منمرة أخرى بالقيمة

م 30 = ل20= ك 10= ي 9= ط 8= ح 7= ز 6= و 5= هـ 4= د 3= ج 2= ب 1= أ 
= ت 300= ش 200= ر 100= ق 90= ص 80= ف 70= ع 60= س 50= ن 40= 

. 1000= غ 900= ظ 800= ض 700= ذ 600= خ 500= ث 400

: فترة احلمل تسعة أشهر–أوالً 

. النبأ8) وخلقنكم أزوجا )
846= وخلقنكم 

18= أزوجا 

كأا تقول 18األزواج فهي الذي هو مدة احلمل ، وألا ذكرت9الحظ كيف تضمنت أعداد اآلية العدد 
. أشهر خللق األنثى9أشهر خللق الذكر و9

وعدد كلمة . 9+ 9أي 18= 8+ 4+ 6هذا العدد وجنمع أرقام . 846) = وخلقنكم ( عدد كلمة 
. أيضا9+ 9أي 18) = أزوجا ( 

العدد فإنه يعطينا وحني جنمع أرقام هذا. 864= 18+ 846) = وخلقنكم أزوجا ( وجمموع اآلية 
. 9+ 9أي 18= 8+ 6+ 4: النتيجة عينها هكذا 

آت ذه األرقام من عند نفسي نوع من اإلعجاز القرآين أنين ملأرجو أن يفهم اإلخوة الذين ينتقدون هذا ال)
نفسها من خالل حتويل احلروف اىل أرقام حسب اجلدول الذي وال تبعاً هلواي ، ولكن هذه األرقام تفرض

األرقام اليت أذكره أعلى املقالة قبل البدء بكتابتها ليقوموا مشكورين بالتأكد من صحةأحرص يف كل حلقة أن
من أبسط مبادىء احلساب وليست معجزة هي18= 9+ 9كرها ، وعلى سبيل املثال فأنا أعلم متاما أن أذ

جاءت نتيجة آلية كرمية تتحدث عن موضوع خلق األزواج أي خلق اهللا يف حد ذاا ، ولكن املعجز فيها أا
جند أن األرقام تؤكد أرقامأشهر لكلّ منهما ، وبتحويل حروف اآلية اىل9للذكر ولألنثى يف مدة تعاىل






فمثالً لو كتب أحد الناس شيئاً مشااً ملا نقول كأن املوضوع الذي تتحدث عنه اآلية وهذا هو اإلعجاز ،
الكلمات اىل أرقام ، مث نستخدم اجلدول أعاله يف حتويل) زيد ضعف عمرِ أخيه األصغر عمر( يكتب مثالً 
لقلنا . 10= لنجدها ) عمر أخيه األصغر ( قيمة ، مث جنمع20= ا مثالً لنجده) عمر زيد ( وجنمع قيمة 

عمر زيد ضعف عمر ( احلروف العددية تطابق واقع معاين الكلمات يف مجلة هذا إعجاز عظيم يف جعل قيمة
شر ببساطة ألا قول بولكن احلقيقة يف هذا املثل ال تنطبق على القيم اليت ذكرنا وذلك) . األصغر أخيه

اإلعجاز موجود فيها حقاً ، ولو حاول أي إنسان أن يقلد وليست آية قرآنية ، أما اآليات القرآنية فإن هذا
، وذلك بأن يأيت بكالم له معىن معني مث طبقنا قاعدة األرقام على كالمه ملا انطبقتإعجاز القرآن العددي

ما استطاعه الشعراء يف هذا اال هو وإن أقصىببساطة ألن أي إنسان ال يستطيع أن يأيت مبثل هذا الكالم ،
أنك لو مجعت أرقام حروفه على هذا احلساب لوجدته يطابق تاريخ سنة أن يأتوا ببيت واحد من الشعر حبيث

كان أحدهم من فحول وهؤالء الشعراء الذين حاولوا ذلك هم قلة قليلة جداً على مر التاريخ ورمبامعينة
تاريخ السنة املعينة كلمات ركيكة ال تتناسب مع نك جتد يف هذا البيت الذي يذكر فيهالشعراء ورغم ذلك فإ

ديوانه مثالً أمحد شوقي وهو أمري شعراء العصر احلديث حني حاول ذلك عندما طبعجزالة شعره املعتادة ، خذ
: هجرية وكتب بيتني من الشعر يقول فيهما1317سنة 

ر معجزه فيها جمموعة ألمحد
يف تارخيها أليق ديوان ظهر تعد

فصيحة أصالً ليوافق من وهي كلمة ركيكة غري جزلة بل هي ليست) أليق ( كيف اضطر الستخدام كلمة 
وهي 1317= جتد جمموعها ) أليق ديوان ظهر ) خالل أعداد حروفها مقصده من أنك إذا مجعت مجلة

بكلمة ورغم ما لشوقي من درر شعرية عظيمة إال أنه مل يستطع أن يأيت. الديوان يت طبع فيهاالسنة اهلجرية ال
كذلك جتده مضطراً لنظم بيتيه هذين . ( أليق( فصيحة هنا ومل تسعفه قدرته إال على كلمة ركيكة عامية مثل 

على اإلطالق ، وقد كان بعض الشعرية قيمة ومستوى ألنه أسهلها على جمزوء حبر الرجز الذي هو أقل البحور
. بالرجازينينظمون شعرهم إال على هذا البحر فلم يسمهم الناس بالشعراء ولكنالناس ال

) أليق ديوان ظهر ) من خالل كلمات1317ولو قارنت ما أتى به شوقي وهو هنا رقم حمدد ثابت هو 
وآية هلم اليل نسلخ منه النهار فإذا هم ) ليست مبستوى شعره املعروف ، بآية من القرآن الكرمي ولتكن

العجاب يف اآلية الكرمية حبيث ال يكون هناك جمال للمقارنة أصالً ، لوجدت العجب. يس 37) مظلمون 
) هم مظلمون ( الليل ، والنتيجة الكرمية فيها فعل ونتيجة للفعل فالفعل هو أن اهللا تعاىل يسلخ النهار منفاآلية






: معناه باألرقامالم ، وانظر كيف يتأيدهذا هو معىن الك. 

. ( راجع قيم احلروف العددية أعاله( 1111= 1066+ 45= هم مظلمون 
1398= 95+ 740+ 71+ 75+ 417= وآية هلم اليل نسلخ منه 

287= النهار 

: هكذا) هم مظلمون ( النهار مما سبقه من كلمات لكانت النتيجة ) سلخنا ( لو طرحنا 

1398 – 287 = 1111

: أي أن املعادلة بالكلمات هي

. هم مظلمون= النهار –وآية هلم اليل نسلخ منه 

ونذكر أيضاً ما يف اآلية الكرمية من هذا هو اإلعجاز احلقيقي يف أرقام احلروف يف اآليات القرآنية الكرمية ،
مشس ( ه األستاذ عطية زاهدة يف كتابه القيم اإلعجاز الذي حتدث عنإعجازات أخرى يف نفس الوقت كمثل

سلخ النهار ( لعملية واملنشور هنا على صفحات عرب تاميز حيث يشرح فيه اإلعجاز العلمي العظيم( عطية
. واحدة، فنحن هنا أمام أكثر من إعجاز يف آية) من الليل 

. فترة احلمل مرة أخرى–ثانياً 

. املرسالت22-20.. ) اىل قدر معلوم .. فجعلنه يف قرار مكني .. أمل خنلقكم من ماء مهني )

41= اىل 

304= قدر 

186= معلوم 

وحنسب ذلك . األم وهي تسعة أشهر نفهم أن القدر املعلوم هو املدة اليت خيلق اهللا تعاىل فيها االنسان يف رحم
: بالعدد من خالل اآلية الكرمية فنقول






9= 5+ 3+ 1: وجبمع أرقام هذا العدد جند . 531= 186+ 304+ 41=اىل قدر معلوم 

 
 

كر اهللا سبحانه وتعاىل يف آياته أشياء كثرية ، وجاء العلماء ودققوا فيها فوجدوا
:توافقاً غريباً ، نعرضه كما يلي

بهوالرقم االول هو عدد ذكرها والثاين االمر املتعلق

الدنيا115
اآلخرة115

- -
املالئكة88
الشياطني88
- -

احلياة145
املوت145

- -
النفع50
الفساد50
- -

الناس368
الرسل368






- -
ابليس11
اإلستعاذة من ابليس11
- -
املصيبة75
الشكر75
- -
اإلنفاق73
الرضا73
- -
الضالون17
وتىامل17
- -
املسلمني41
اجلهاد41
- -
اهلب8
الترف8

- -
السحر60
الفتنة60
- -
الزكاة32
الربكة32
- -
العقل49
النور49
- -






اللسان25
املوعظة25
- -
الرغبة8
الرهبة8

- -
اجلهر16
العالنية16
- -

الشدة114
الصرب114

- -
لى اهللا عليه وسلمحممد ص4
الشريعة4

- -
الرجل24
املرأة24
- -
الصالة5

- -
الشهر12
- -

اليوم365
- -
البحر32
الرب13

يف )أي اليابسة(مرة ، وذكرت كلمة الرب 32يف القرآن الكرمي ) أي املياه(ُذكرت كلمة البحار 






مرة13القرآن الكرمي 
البحار املذكورة يف القرآن الكرمي وعدد كلمات الرب فسنحصل على فإذا مجعنا عدد كلمات 

45:اموع التايل 
:وإذا قمنا بصنع معادلة بسيطة كالتايل

س% 100) ضرب(جمموع كلمات الرب والبحر ) تقسيم(جمموع كلمات البحر -1
س71.11111111111%=100%×45÷32

س% 100) ضرب(البحر جمموع كلمات الرب و) تقسيم(جمموع كلمات الرب-2
س28.88888888889%=100%×45÷13

قرناً ، 14وهكذا بعد هذه املعادلة البسيطة حنصل على الناتج املُعجز الذي توصل له القرآن من 
:فالعلم احلديث توصل اىل ان

س% 71.11111111111= نسية املياه على الكرة األرضية 

س% 28.88888888889=ونسبة اليابسة على الكرة األرضية 

س% 100=وإذا مجعنا العدد األول مع العدد الثاين حنصل على الناتج 
صدفة؟ من علم وهي جمموع نسبة الكرة األرضية بالفعل ، فما قولك ذا األعجاز؟ هل هذه

عمره هذا الكالم؟حممد هذا الكالم كله؟ من علم النيب األمي يف األربعني من
، فاسجد " القوىاهلوى ، إن هو إال وحي يوحى ، علمه شديدوما ينطق عن: " ولكين أقول لك

العظيم وماهذا إال بعض اإلعجاز لربك شكراً ألنك من املسلمني ، ألنك من محلة هذا الكتاب
.العددي يف القرآن الكرمي وليس اإلعجاز كله


