
 

 ٱلرَِّحيمِ  ٱلرَّْمحَٰنِ  ٱللَّهِ  ِبْسمِ 

 ﴾حلََِٰفظُونَ  ۥَله َوِإنَّا ٱلذِّْكرَ  نـَزَّْلَنا َحنْنُ  ِإنَّا﴿
 ٩-اِحلجر

 

 من كـتـاب الـَمـرَحـلَـة األولى

 تـَــسـَحقُ فـي الـُقرآن الكريم  َعَدِديـَّــةَ ـالـعالقات ال

 ـةتـوبَ ـرَة الفي ُسو  "زِيَـادة آيَـتـين" رشاد خليفةَزعم الـَضال 

  فـَتَـَذرُُه قـاَعـاً َصـْفـَصـَفــاً 

 ـرآن ر الـقُ وَ عـدد آيـات سُ  ـيـنَ بَ  ـةَ ـيَّ دِ ـدَ ـة الـعالقـات الـعَ ـمَ ـظَ عن عَ  فُ ـكـشِ وتَ 

 

 َسَحــقيُ في كل فصل ، فـصولمن ثـمانــيـة  الـكـتـاب يـتـألـف

عن جـانب من جـوانب  فُ ـكشَ ويُ  ،" ِبَطريـَقــة مـُخــتَــِلـَفـةَضالل "زعم الـَضال 

  الـُمـعـِجـزات الـَعـَدِديـَّـَة في الـُقـرآن الـكـريـم

 عراق-ُمَدرس يف الـَمعَهد التقين موصل -الـُمهندس ماهر عمر أمني 

hoo.com   maherz55@ya 

56www.facebook.com/maher.amin. 

1637071-770-(00964)   
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من  ـةٌ ـلَّ ل ثُ بَ ن قِ مِ  ـةَ فَ شَ ـكـتَ الـمُ  ـةبـاستـخـدام مـجـموعـة من الـعالقـات الـعـدديَّ  ـحـثالـبَ  تُ أـدَ بَ 

 ، ة الـتـوبـةورَ ـن في سُ الذي َزَعـَم زيـادة آيـتـي رشادد عـلى الـَضـال الـَمـدعـو ـلـرَ لِ  الـبـاحـثـيـن

 بـ ـطافالـمَ  وانـتـهى

 ُبشرى للُمسِلمين وأمانٌة ثقيَلٌة في أعناق ُوّالة أُمُورِِهم وُعلَمائـَُهم !
على سبيل الـمثال  (راجع الُسَوربين أرقام وعدد آيات  ائج الرِيَاِضيَّة التي َظَهَرتْ ـأنَّ النت

َعَدِديَّة َلْم َتْخطُر ـُقرآن الـاً ِلُمعِجزات الـاقـ، َسَتفَتح آف)105-97النتـائج في الصفحـات 

َعقِليَّة الَمْنطِقيَّة الُمتَـَرتَِبة على هِذِه النتائج، أنَّ ُعلَماء ـفي َعقِل َبَشر، وأنَّ النتيجة ال

ُهم الذيَن ال يؤِمُنون الرياِضيَّات واإلحصاء والَبرَمَجةالَمادَّة (خاصًَّة ُعَلَماء  ) َسواٌء ِمنـْ

ُقرآن ـإذا اطَّلُعوا فقط على (فـَْهَرس ُسَور الوُجود اهللا أو الذيَن ال يؤِمُنون بالُقرآن، بِ 

في هذا  والُمبَـيَّن بـعٌض مـنـهاَعَدديَّة الُمكَتَشَفة في هذا الَفهَرس ـوالُمْعِجزات ال الكريم)

ُقرآن ُمنَـزٌَّل ـاِلق وأنَّ الالبحث، َسُيؤِمُنون (إذا شاَء اهللاُ َلُهم الِهدايَة) بِأنَّ ِلهذا الكون خ

  ُقرآن!ـُقرآن! وقبل أن يـَْقَرؤا َكِلَمًة واِحَدًة ِمْن الـقبل أن يَعرُِفوا ما جاَء في الِمْن ِعنِد اهللا، 

إنَّ نتائج الَبحث َيجب أن ُتْستثمر في سبيل الدعوة إلى اإلسالم وال يكفي أن تُعرض 

ِلُحُضورِِها الِمَئاُت من  ) يُدعـاُمؤَتَمراتٌ يُقاُم لها (في ُمؤَتَمر أو تُنَشر في ِكَتاب َبْل أن 

َية لإلسالم  ُعلَماء الغرب في الرياِضيَّات واإلحصاء والَبرَمَجة، والموضوع في غايَة األهمِّ

والُمسلمين في هذا الوقت الَعصيب الذي َيُمرُّ على األُمَّة، إنَّها أمانٌَة قد أدَّيُت ما َوَجَب 

أرفـَُعَها ِمن ُعُنقي الَيوَم وأَضُعها في أعناق رِجاالت األُمَّة ُحكَّاماً  ى الُجْهد،َعَليَّ بِأقصَ 

 .الّلُهم َهْل بـَلَّْغُت الّلُهم فاشَهد،  وُعَلَماء وَمسئُولين

 

۲ 
 



 كريمـقرآن الـُسَور ال بين أرقـام وعدد آياتات الـموجودة ـمن العالق فعلى سبيل المثال :

إنَّ ، فروَ السُ ترتيب  سلوب العشوائية يفاإذا استخدم احلاسوب ر القرآن، وَ سُ  يوجد ثالثة عالقات بني1-

 ) 93احـتـمالية أن يـجد احلاسوب عالقات شبيهة بالعالقات الثالث هي بـحدود :  (راجع صفحة : 

   !!! ,000,000,000,000,000,00034,000 إىل 1   

إنَّ احـتـمالية أن ، فروَ السُ ترتيب  العشوائية يفسلوب ايوجد ثالثة عالقات، إذا استخدم احلاسوب و 2- 

 ) 104يـجد احلاسوب عالقات شبيهة بالعالقات الثالث هي بـحدود : (راجع صفحة : 

   !!! ,000,000000,00030,000, إىل 1   

إنَّ احـتـمالية أن ، فروَ السُ ترتيب  سلوب العشوائية يفاعالقات، إذا استخدم احلاسوب ستة يوجد و  3- 

  هي بـحدود : وب عالقات شبيهة بالعالقات الستةـجد احلاسي

        !!! تريليون تريليون 3600  إىل 1      

 من اجلزء الثالث من الكتاب)  104(راجع صفحة : 

 

من مؤسسات جهد ة واليت حتتاج إىل فَ شَ تـَ كمُ ـهذه جمرد أمثلة مع العلم بوجود مئات العالقات العددية ال

 بلية األفراد.علمية تتعدى قا

س ُسَور القرآن سوف تـجعل هرَ ــة العالقات بني إحداثيات الُسَور يف فَ ـمَ ـظَ إنَّ عَ 

علماء املادة الـُملـحدين يسجدون هللا ويؤمنون بالـُقرآن (إذا شاَء اهللا لَـُهم الـِهـَدايَـة) 

 قبل أن يقرأوا َكِلَمة واحدًة من الـُقرآن !!! 

 يف نـهاية الكتاب يف الـُمـلـَحـق قـرفَ ذه النتائج مُ برنامج احلاسوب الذي وجد ه

 جها اخلاصة من هذه النتائجـجهات علمية يف العامل أن تتأكد بربام وتستطيع أيَّ 

 .   البالغ وما على الرسول إالَّ م، ـكُ ـتُ ــغها أنا قد أبـلَ 

۳ 
 



 

 

  هذا الـكتاب هُ لَ صِ ـن يَ ـمَ رجـاٌء أخـويٌّ لِ و 

على صفحات  هُ رَ نشُ ـأو يَ  ـاءقَ ف واألصـدِ ـعـارِ الـمَ  نَ ــر عـدد مِ إىل أكـب ـرِسلُـهيُ أن 

اء ـلـمَ عُ السـلـمـيـن أو إىل ة أمور الـمُ إىل والَّ  هُ ـيستطيع أيـصالَ أحداً  ـلَّ ـعَ لَ  األنرتنت

  .مسئولـيـنالـو 

ة دَ ـدَّ ـهَ ة) والـمُ رَ ـحاصَ به مُ ـحـيط مبدينة املوصل (الشُ ة اليت تُ رَ للـظروف القاهِ و  فإين

 .هذا علَ ال استطيع فِ  باالجـتـيـاح خالل الساعات أو األيام القليلة القادمة

 .دها فألقته يف البحريوحايل كحال أُمِّ موسى عندما خـافت على ول

يـجـعـل فيه الخير الكثير وأن  الكريم ـهِ جـهِ ـوَ اً لِ ـصَ ي خالِ عملل ـجـعَـ يَ أن اهللا  أسألُ 

 رضى.ـويَ  بُ حِ فـيـما يُ  م مأجورينـكُ مَ خدِ ـيـستَ وأن 

  يف هذه السطور  تُ بْ تـَ ـكَ 
ل سنة تشرين األوَّ  ٢من الـهـجـرة والـموافـق  ١٤٣٨سنة مـحـرم من شهر يف اليوم األوَّل ( 

 مـيـالديـة)  ٢٠١٦
 

 ـظـة ـالحَ مُ 
الـعالقـات ولكن  حض "زعم زيادة اآليتني"دَ هو الكتاب ل من اهلدف األوَّ  على الرغم أنَّ 

أفـصـل كان بودي أن م الكتاب،  عظَ يف مُ غـزيـرة هم علماء الرياضيات ـليت تـَدِديَّة االـعَ 

  فين.ـسعِ يُ الوقت مل  ولكنَّ الـموضوعني، كـٌل يف كتاب ُمـنـَفـِصل 
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 اإلهداء
 ةـجَ اء الرياضيات واإلحصاء والربمَ مَ ـلـَ إىل عُ 

 هَداءواإل
ُقوا َزعم الـمَ   يادة آيتني يف سورة التوبة""ز  رشادو دعُ إىل الذين َصدَّ

 (قُرآنِـيِـيـن) وال يلَتزِمون بالُسنَّة الَنَبويَّة الشريفة ُفَسُهموإىل الذين يـَُسمُُّوَن أن

 ـُفَسُهم ُمْلـحِدين ويقولون "ال إله"وإىل الذين يـَُسمُُّوَن أن

 وإىل الـُمـؤمنني باهللا ولـكنهم ال يؤمنون بالُقرآن

 ارثوا القول أنَّ "إعجاز القرآن بالغي"وَ مني الذين تَـ سلالـمُ  ُعلَـَماء وإىل

 ةدَ واحِ  ةكفَّ يف   19 قرآنعجزة الومُ  رشادالـَمدعو عوا ضَ سلمني الذين وَ اء الـمُ مَ لَ وإىل عُ 

 .بِــرشاد والبهائية َجـْهالً  يربطوه 19ذكر العدد ــيُ عندما سلمني الذين وإىل الـمُ 
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 ة :ــــمَ دِّ ــقَ ــمُ 

ُحجًَّة على الناِس أجـَْمعني، بـَِما أودَع  وتعاىل ُد هللا الذي أنَزَل الُقرآن ُهدًى للعاملني، وَجَعَلُه ُسبحانَهُ اَحلم

 فيِه من ُوُجوه اإلعجاز ودالِئُل اليقني، والَصالُة والَسالم على الَنبـِي األمني وعلى آلِه وأصحابِه وأنصارِه.

مصري يعمل يف الواليات الـمتحدة  وهو استاذٌ  (رشاد خليفة) لـَمدعوا فشَ يف سبعينيات القرن الـماضي اكتَ 
وقد أحدث بدون باٍق،  (19)العدد يف القرآن الكرمي تقبل القسمة على  عشرات العالقات العددية

 نَ مِ  هُ ا لَ مَ ا االكتشاف لِـ هذَ ن خريًا بِـ و مسلِ الـمُ  رَ شَ بْ ل اإلعالم واستَ ل وسائِ بَ كبري من قِ   اهتمامٌ  هُ افَ شَ اكتِ 
 إالَّ أنَّ هذا ،ند اهللان عِ رآن الكرمي مِ القُ  مني أنَّ سلِ لغري الـمُ  ٍة تُثِبتُ يَّ رياضِ  األَهـِميَّة الكبرية يف تقدمي أِدلَّةٍ 

أنَّ  ساِذَجٍة وهي ةٍ جَّ حُ ِـ وبة بـتـورة الاآليتني األخريتني من سُ زيادة ى عَ م حني أدَّ دُ مل تَ  ةُ رحَ الفَ  تلكل و األمَ 
غري الـُمَرقََّمة يف الـُمصَحف ال يَقَبُل  (112)الـ  مع الَبسَمالت (6236)رآن البالغة لقُ آيات اعدد 

 دَ ضَّ وقد عَ  ،(19)على  ةَ سمَ القِ يقبُل  (6346)فإنَّ اجملموع وعند حذف اآليتني  (19)على الِقسَمة 
ِمَن  ة التوبةورَ سُ آييت ول رشاد ح َزعمَ  . إنَّ (19)وبنفس َمنطق قابلية القسمة على  ببضعة عالقات هُ أيَ رَ 

حول  كثرياً من اكتشافاتهِ   أنَّ تكُمن يف األمهية إالَّ أنَّ اهتمام،  ال يستحق أيَّ الناِحيََّة العلِميَّة وكما َسَيَتبنيَّ 
وادَِّعائه ، ة (على الرغم من وجود بعض العالقات الـُمَلفَّـَقـة)صحيح (19)لعدد يف اة يَّ دِ دَ زات العَ عجِ الـمُ 
وكانت ردة  اختالط احلق مع الباطل، ةفتنَ ب ذلك بِ بَ سَ وقد تَ اين حول عدد آيات سورة التوبة باطل، الث

َفكََّذبُوا احلق والباطل الذي جاء به على َحٍد َسَواء! مل يتوقف رشاد عند  سلمني سلبية،فعل كثري من الـمُ 
ة، وكذَّب الُسنَّة الشريفة، وَخَتم َهَذيانَُه بأن هذا احلد، بل نشَر مقاًال يهِذي فيه أنـَّه يعلم موعد يوم القيام

ِعَيًا أنَّ جربيل (عليه السالم) يأتيه بالوحي من السماء،  سـَمَّى نفسه (رسول امليثاق) وطالت ُجرأَتُُه ُمدَّ
 من . وبـهذه األحداث اكـتَـَمل تَـَحقُّق الـَمعلوَمة القرآنية األوىل1990حىت كانت خاتـَِمُتُه القتل يف سنة 

ثِر، لـيعقـبـها بإذن اهللا فتوحاٌت قرآنية  (19)ذكر العدد  وهو (الفتنة) كما يف نص اآليات من ُسوَرة الـُمدَّ
 كما يف نص اآلية، من استيقان وزيادة إيـمان وعدم ريـبَــة.  (19)للعدد 

ِن ٱلرَِّحيمِ   ِبْسِم ٱللَِّه ٱلرَّْحمَٰ

هَ  ﴾٢٩﴿ْلَبَشِر ـوَّاَحٌة لِّ ــلَ ﴿ ِئَكًة َوَما َجعَ ـَوَما َجعَ ﴾٣٠﴿ِتْسَعَة َعَشرَ ا َعَليـْ َب ٱلنَّاِر ِإالَّ َملَٰ ْلَنا ـْلَنآ َأْصحَٰ
تـَُهْم ِإالَّ  َنةً  ِعدَّ  َوَال يـَْرتَابَ ًنا ٰـ ِذيَن َءاَمُنوآ ِإيمَ ـٱلَّ  َويـَْزَدادَ ِكتََٰب ـِذيَن ُأوُتوا ٱلْ ـٱلَّ  َيْستَـْيِقنَ ـلِ لَِّذيَن َكَفُروا ـلِّ  ِفتـْ

ِفُروَن َماَذآ َأرَاَد ٱلـِذيَن ِفى قـُُلوِبِهم مََّرٌض َوٱلْ ـٱلَّ  يَـُقولَ ـَولِ ُمْؤِمُنوَن ـيَن ُأوُتوا ٱْلِكتََٰب َوٱلْ ذِ ـٱلَّ  َذا َمَثًال   ـلَُّه بِ ـكَٰ هَٰ
لِ  ِهَى ِإالَّ ِذْكَرٰى َما لَُّه َمن َيَشآُء َويـَْهِدى َمن َيَشآُء َوَما يـَْعَلُم ُجُنوَد رَبَِّك ِإالَّ ُهَو وَ ـَك ُيِضلُّ ٱلـَكذَٰ

 .﴾ْلَبَشرِ ـلِ 

 

٦ 
 



إنَّ قسمًا من ُعَلَماء الـُمسلمني وبعض الـمؤسسات الدينية اإلسالمية مل يـُحِسنوا التعامل مع الفتنة اليت 
، ذلك أنَّه قد جاء بعالقات عددية ليست من اختصاصهم وكان الـُمفَرتض االستعانة بأهل رشادجاء بـها 

العالقات والرد علـيـها علميًا بـِما يُناسب، بدًال من ذلك صدرت الفتاوى  االختصاص لدراسة تلك
يف  (19)والتصريـحات غري الـمدروسة ضد علم العالقات العددية يف القرآن، لِـتصَبَح ُمعجزة العدد 

يـنـها كالَنبت القرآن هي الـُمـتـََّهـَمـة وهي الَضِحيَّة الرئيسيَّة كما أراد لـها أعداُء االسالم، وكانت يف ح
الصغري مل َيكد يُــثَــبِّت جذوَرُه يف األرض، وانعكس ذِلك َسلَبًا على مسرية الـبحوث العددية يف القرآن 

 الكرمي خالل العقود الثالث الـيت تلت.  
حسب اعتقادي إىل تلك  يعود الـبحوث العدديةيف  الـجادِّين والـُمَتمكننيقلة الباحثني أحد أسباب  إنَّ 

 : فكرةلِـ  رِوُجونلماء األفاضل الذين يُـ ىل بعض العُ تاوى وإالف

، إذ مل يكن معهودًا لدى وتفصيالً  ملةً ـباطل جُ ، بـ اإلعجاز العددي يف القرآن ىمَّ سَ ما يُ  أنَّ " 

ها قلوباً، ة بكتاب اهللا، وأبرَّ األمَّ  مُ خاطبني بالقرآن من أصحاب رسول صلى اهللا عليه وسلم، وهم أعلَ مُ ـال

 "!!! األمة بهِ  مَ  لكانوا أسبق الناس إليه وأعلَ َرب عتَ مُ ـلم الولو كان هذا من العِ  ثرها صواباً وأك

م من مَ ِـ هفقد َحيَّدت وثبََّطت ، بشكل غري مقصود رشادعوناً ألتباع  تكانه األقوال والفتاوى  مثل هذ نَّ إ

ر عدم وجود دراسة علميِّة جادَّة ِلدحض وتركت الساحة مفتوَحًة ألعوانِه، وهذا يـَُفسِّ  ،لـرشادأراد التصدي 

ـلم والعزيـمة لـم يلتفت إىل جدًا من كان لديه العِ  قليلٌ  مزاعمـه على الرغم من مرور ثالث عقود عليها،

الستاذ "عبداهللا ، وقبل وقت قريب ظهرت دراسة ل )١(األقوال، مـثل االستاذ "بسام اجلرار" تلكمثل 

اهتـموا بـمواضيع من  ددهم ال يـتجاوز عدد أصابع اليدينين عني جادِّ ، نعم يوجد باحث)٢(جلـغوم"

 لزعم الباطل.يف التصدي ل اإلعجاز العددي ولـكنهم لـم يبذلوا جهداً 

 بطرق رياضية ونتائج زيادة اآليتني"زعم "حض دَ  يالغاية من مـجموعة البحوث يف هذا الكتاب ه إنَّ 

 لـَسحـق واإلذاللإىل حد اوصل الَدحض الرياضي بفضل اهللا  وقد ،باستخدام احلاسوبمادية تـجريبية 

عن  باستقالليَّة بعضها . وتتميز مـجموعة البحوث هذهاللضَ  ة اليت جاء بـهاتنَ الفِ  رَ (بإذن اهللا) دابِ  عَ طَ لَِيق

 ! ـختلفةمُ  ق زعم زيادة اآليتني بطريقةسحَ يَ منـها  بـحثٍ  لُ بعض، فكُّ 

 

 سورة التوبة من ١٢٩و  ١٢٨الرد على شـبهة إضافة اآليتني   )۱(

 اإلحكام يف عدد آيات سورة التوبة  )۲(
 

۷ 
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 من أهداف الكتاب

 زعم  "زيادة آيتني يف سورة التوبة" سحـقباإلضافة إىل الـهدف الرئيس وهو  •

العالقات واألنظمة العدديـَّــة بني ُسَور سلمني بِـَعـظَـَمـة سلمني وغري الـمُ تـعـريـف الـمُ  •

 رآن الكرمي.القُ 

كٍل خاص شَ بِ  (19)ة حول ُمعجزة العدد ــة الـُمسبَـقَ ــار الـَنَمِطيَّ تـصحيح األفك •

        ة يف القرآن الكرمي بشكٍل عام.ـزات العدديَّ ـعجمُ ـوال

 

 

 تَـنـبـيــه ُمـــِهــم جــداً 

وهو اكتشاٌف ُمـؤكــٌَّد  (19)) ُمـعجزة العدد رشادبني اكتشاف (الَضال  قـريـفـتـيـجب ال

تالط ـة اخــنـتــِمــِه الباطل "زيادة آيتني" يف سورة التوبة والذي َتَسبَّب يف فِ وصحيح وبني زع

 .احلق مع الباطل
 مـعـلـومـة 

ق زعـم "زيادة ـسيكون لـهـا الـنصيب األكـبـر يف عـمـلـية سح (19)ـزة الـعـدد ـــعـجأنَّ مُ 

 .اآليـتـيـن"

 

 
۹ 

 



 

األوَّل الــفصل  

تي َزَعم ـالة ــيَّ دِ عدَ ـعالقات الـلـفـيـق في الـالـتَ ال و ـيـطُرق االحتكـشف 

  أنـَّها أِدلـٌَّة على "زيادة اآليـتـيـن" رشادالـَمدُعو 

 

۱۰ 
 



 :توبة) ـفي زعـمـِِه (زيادة اآليتين األخيرتين من سورة ال رشادعددية التي اعـتمد علـيها ـالـحجج ال

يف آخر كتاب صدر بعنوان  هِ ت بِ رَ كِ ي ذُ ج وحسب نفس الرتتيب الذجَ أدناه الرتجـمة الـحرفية للـحُ 

"NINETEEN: God's Signiture in Nature and Scripture"  ألكثر أتباعه

 .2011من الكتاب الـمطبوع سنة  272". يف صـفحة رقم Edip Yukselنشاطاً وهو "

-----------------------------------  

. (6217×19 = 118123)(اهللا) يف القرآن هو  مـجموع أرقام اآليات اليت تـحتوي على كلـمة 1-

 .19م نظام القسمة على طِّ حَ من سورة التوبة يُـ  129إنَّ إضافة كلـمة (اهللا) الـموجودة يف اآلية 

. إذا أضفنا (67×19 = 1273)نَّ كلـمة (اهللا)، من بداية القرآن وإىل نـهاية سورة التوبة تتكرر أ 2-

 .19م نظام القسمة على طِّ حَ وهذا يُـ  1274ـمجموع هو فال 129كلـمة (اهللا) يف اآلية 

ة وهي سورة البقرة، إىل بداية آخر عَ طَّ ـقَ ل سورة فيـها حروف مُ نَّ تـكرار كلـمة (اهللا) من بداية أوَّ أ 3-

إضافة كلـمة (اهللا)  . إنَّ (139×19 = 2641)ة وهي سورة القلم هو عَ طَّ ـقَ سورة فيـها حروف مُ 

 .19م نظام القسمة على طِّ حَ يُـ  129ة الـموجودة يف اآلي

اليت التـحتوي على  85ر الـ وَ إنَّ سورة التوبة ليس فـيها حروف مـقطعة، عندما ندرس جـميع السُ  4-

عدد اآليات اليت تـحتوي على  تـحتوي على كلـمة (اهللا). إنَّ  3×19سورة، أي  57حروف نـجد 

م نظام طِّ حَ يُـ  129ة (اهللا) الـموجودة يف اآلية إضافة كلـم إنَّ  55×19 = 1045كلمة (اهللا) هو 

 .19القسمة على 

من سورة الـنمل، نـجد  30من (البـسملة الناقصة) يف سورة التوبة إىل (البسملة اإلضافية) يف اآلية  5-

آية. إنَّ إضافة كلـمة (اهللا) الـموجودة يف اآلية  (27×19 = 513)أنَّ كلـمة (اهللا) تتكرر يف 

 .19م نظام طِّ حَ يُـ  129

 129إضافة كلـمة (اهللا) يف اآلية  إنَّ و  ،مرة (5×19 = 95) نَّ كلمة (إله) ذكرت يف القرآنأ 6-

 م النظام.طِّ حَ يُـ 

ة (ويوجد بسملتني ـمَ رقَّ آية بـسملة غري مُ  112آية مرقـمة وعلى  6234نَّ القرآن يـحتوي على أ 7-

من النـمل). ولـهذا فإنَّ مـجموع اآليات يف القرآن  30ية من سورة الفاتـحة واآل 1ني، اآلية ـتَ مَ رقَّ مُ 

 .19نظام القسمة على  مطِّ حَ يُـ  129و  128. إنَّ إضافة اآليتني (334×19 = 6346)هو 

۱۱ 
 



بع واحدة بعد ثـم نكتب أرقام اآليات السَ آيات  7 وهي وىلرصف عدد آيات السورة األعندما ن 8-

، )7 . . . . . 61234567(12345سور القرآن  األخرى ونـستمر بـهذا العمل ولـجميع

مرتبة. ليس فقط ذلك العدد الكبري يقبل القسمة على  12692نـحصل على عدد كبري يتألف من 

 129و  128. إنَّ إضافة اآليتني 19بل إنَّ مـجموع مراتب ذلك العدد يقبل القسمة على  19

 .19م نظام القسمة على طِّ حَ يُـ 

وهذا العدد  2699 عدد كلمات (اهللا) يف القرآن نَّ أيف مكان آخر وهي،  أخرى ةٌ جَّ وردت حُ  -9

حذف كلمة (اهللا) يف اآلية ، وعند حذف اآليتني من سورة التوبة فسوف تُـ 19اليقبل القسمة على 

 ن عملية احلذف صحيحة !، إذ19وهذا العدد يقبل القسمة على  2698ويصبح العدد  129

 سورة التوبة : ن فيللزعم بزيادة آيتي رشاده خدماإلستدالل الشيطاني الذي است

ُروي عن زيد بن ثابت (رضي اهللا عنه) أنـَّـه قال يف جـمع القرآن على عهد أيب بكر (رضي اهللا عنه) ما 

نصه " فقـمُت فتتّبعُت القرآن أجـَمـعه من الرقاع، واألكتاف، والُعسب، وصدور الرجال، حىت وجدُت 

 ع أيب خزيـمة األنصاري، مل أجدهـما مع غريه، وُهـَما :من سورة التوبة آيتني م

 فَـإن َحرِيـٌص َعَليُكم بِالـُمؤِمِنَني َرُءوٌف رَِّحيٌم . م َعــزيــٌز َعـَليـــِه َماَعـنِـتُّملَـَقد َجاءَُكــم َرُسوٌل ِمن أَنـُفِسكُ  ﴿

 التوبة. 129-128اآليتان  ﴾ تَـوَكَّلُت َوُهَو َربُّ الَعرِش الَعِظيمِ فـَُقل َحسِيبَ اهللاُ َآل ِإَلَه ِإالَّ ُهـَو َعـَليِه  تـََولَّوا

 "وقد تلّقف أصحاب األهواء والـُمستشرقون هذه الرواية للتشكيك بـهاتني اآليتني.

 لِيـَُقدم استدالٌل شيطاين وليثري الـموضوع الذي أثاره من قبِلِه الـُمستشرقون.  رشادوقد جاء الـَمدُعو 

يساوي  (112)وعدد الَبسَمالت غري الـُمَرقـََّمـة  (6236)رقـََّمـة الـمُ الُقرآن  عدد آيات مـجموع أنَّ 

، ويف حالة حذف آيتني من الـمجموع فالعدد (19)وهذا العدد ال يقبل القسمة على  (6348)

(6346 = 19 x 334)  بدون باٍق، إذن ال بد من وجود آيتني زائدتني ! (19)يقبل القسمة على 

 للغباء ! يا 

 ال، سيتبني يف هذا الـبحث أنـَُّه ليَس بغيب (أَجـلَُّكم اهللا) ولِكنَّه شيطاٌن من شياطني اإلنس.
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 : رشادنـماذج من التفكير الـُمنَحرف ِعنَد 
 : (العالقة الـسابعة)الـنموذج األوَّل 

ة (ويوجد بسملتني ـمَ مرقَّ آية بـسملة غري  112ة وعلى مَ آية مرقـَّ  6234)(أنَّ الُقرآن يـحتوي على 

من النـمل). ولـهذا فإنَّ مـجموع اآليات يف الُقرآن هو  30من سورة الفاتـحة واآلية  1تني، اآلية مَ مرقَّ 

 .19يـَُحطِّم نظام القسمة على  129و  128. إنَّ إضافة اآليتني (334×19 = 6346)
 ال :نسأل ونـتـحدى الـمخدوعني بـهذا الزعم أن يـجيبوا عن السؤ 

هل يوجد نٌص إهلي أو قانوٌن رياضي أو ِمنِطٌق َعقلي أو أثارٌة من علم يُنصُّ أنَّ عدد آيات ُسَور الُقرآن 

 ؟ 19أن يقبل القسمة على  (جيب)الكرمي مع أو بدون الَبسَمالت غري الـُمرقـَّمـَة 

َمة.هذه العالقة اليت هي َمدخَ  رشادولغرض التمويه واستغفال الُقرَّاء مل جيعل   َلُه الشيطاين لالفرتاء يف الـُمَقدِّ

 )رشاد: (العالقة التاسعة من عالقات  ثاٍن من التفكير الـُمنحرفنموذج 

ـحذف  ، وعند حذف اآليتني من سورة التوبة فسوف تُ 19اليقبل القسمة على  2699العدد  نَّ أ 

، إذن 19د يقبل القسمة على وهذا العد 2698 تكرار كلمة (اهللا) صبحلي 129ة (اهللا) يف اآلية مَ كلِ 

 بـهذا األسلوب الشيطاين يريد حذف آييت سورة التوبة من الُقرآن الكرمي !  ملية احلذف صحيحة !ع

 : لـِـنَـتَـَفكَّر في الموضوع

مرة، وهذا العدد (عدٌد أوَّيل) بـمعىن أنَّه  )2699(مـعلوٌم أنَّ لفظ اجلاللة (اهللا) تكرَّر يف الُقرآن الكرمي 

، قد يكون السبب يف هذا االختيار واهللا أعَلم هو، )2699(قبل الِقسَمة على أيِّ عدٍد ِسَوى العدد الي

 بِـَما أنَّ اهللا (واحٌد الشريك َلُه) فقد اختار تكراراً إلسـِمِه اليقبل القسمة على مـجموعة أعداد (ُشــَركاء).

 )2698(البسملة يف سورة الفاتـحة) هو  عدد تكرار لفظ اجلاللة (اهللا) يف الـمصحف (بدون آيةإنَّ 

، فإذا أضيفت (الَبسَملة) وهي (فاحتة لكامل الـقرآن ولسورة الفاتـحة  19وهذا العدد يقبل القسمة على 

 إىل عدد أوَّيل اليَقَبُل الِقسَمة إالَّ على نفسه ! (19)كذلك) يـتحوَّل العدد من عدد يقبل القسمة على 

احتمالية احلصول على عدد يـملك هاتني الصفتني يف وقت واحد، أقصد أنَّه  ماهي :نفسه حُ ُسؤاٌل يطرَ 

 فإذا اضيف إليه واحد حتوَّل إىل عدد (أوَّيل) ؟ (19)يقبل القسمة على 

، وأقرب عدد )2357(ويـملك هاتني الصفتني هو العدد  )2699(إنَّ أقرب عدد يأيت قبل العدد 

. الحظ أنَّ املسافة بني العددين )2851(لصفتني هو العدد ويـملك هاتني ا )2699(يأيت بعد العدد 

 ، فاختيار العدد الذي جـمع الصفتني الرياضيتني بعيد عن الُصدفة، وال ُصدفة يف كتاب اهللا.  494هي 

۱۳ 
 



 )رشاد) : (راجع العالقة األوىل من عالقات الحقائـق (إخفاءنمـوذج ثالث 

. (6217×19 = 118123)كلـمة (اهللا) يف القرآن هو   اليت تـحتوي على مـجموع أرقام اآلياتنَّ أ

 .19من سورة التوبة يـَُحطِّم نظام القسمة على  129وإضافة كلـمة (اهللا) الـموجودة يف اآلية 

من بداية سورة  مـجموع أرقام اآلياتأنَّ على األغلب يعلم  رشادإنـه استغفاٌل آخر لـعامَّة الناس : إنَّ 

تني، ليس فقط من لَ سمَ لى بسملة وإىل نـهاية سورة النـمل اليت حتتوي على بَ التوبة اليت الحتتوي ع

  ومل يعلن عنه ! 114ضاعفات العدد من مُ  كَ بل كذلِ  19ضاعفات العدد مُ 

 مـجموع أرقام اآليات من بداية التوبة وإلى نـهاية الـنمل 1-جدول

 # السورة عدد آياتها مجموع أرقام اآليات لكل سورة 

 1 التوبة 129 8385
 2 يونس 109 5995
 3 هود 123 7626
 4 يوسف 111 6216
 5 الرعد 43 946

 6 إبراهيم 52 1378
 7 احلجر 99 4950
 8 النحل 128 8256
 9 اإلسراء 111 6216
 10 الكهف 110 6105
 11 مرمي 98 4851
 12 طه 135 9180
 13 األنبياء 112 6328
 14 احلج 78 3081
 15 ؤمنونامل 118 7021
 16 النور 64 2080
 17 الفرقان 77 3003
 18 الشعراء 227 25878
 19 النمل 93 4371

121866 = 114 × 1069   19 

 ملاذا مل يستشهد بـهذه العالقة الواضحة واملباشرة اليت تُـَكذِّب َزْعـَمـُه ؟

 ت اليت تـَُكذُِّب َزعـَمـُه.إنَّ رشاد ينتقي العالقات حسب أهوائِــِه الشيطانية وَيكُتُم العالقا
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 الـمجموعة األوىل(العالقة الثامنة) من عالقات : راجع  )الحقائـق إخفاءو  (تلفيق رابعنمـوذج و 

ثـم نكتب أرقام اآليات السبع واحدة بعد األخرى ونـستمر  7وىل عندما نكتب عدد آيات الُسوَرة األ

، نـحصل على عدد كبري )7]1234567[  .  . .6]123456[( بـهذا العمل ولـجميع ُسَور القرآن

مـجموع مراتب ذلك  بل إنَّ  19مرتبة. ليس فقط ذلك العدد يقبل القسمة على  12692يتألف من 

 .19 م نظام القسمة علىطِّ حَ يُـ  129و  128 إضافة اآليتني إنَّ  .19العدد يقبل القسمة على 

 ؟ ـعد عن الرشاديا َمن هو بعيٌد ُكل الـبُ  ف والدورانولـماذا اللَ 

 لـماذا نكتب عدد آيات الُسوَرة مث نكتب أرقام آيات الُسورَة ؟

يف سورة (الفاتـحة)  1من اآلية  قرآن الكرميكما هي يف الـلـماذا النكتب أرقام آيات ُسَور الُقرآن الكرمي  

 ؟  هكذا اآلية األخرية من سورة (الناس) وإىل
[1234567][1234 . . 286][1234 . . . 200] . .  . . . . .[123456] 

بالتأكيد قد اكتشف هذه العالقة الـمنطقية والـُمَباِشَرة قبل أن يـكتشف عالقته الـُملَتويَة،  الل)(ضَ إنَّ 

مرتبة ويقبل القسمة على  12471وقد اكتشف بالتأكيد أنَّ هذه العالقة ُتَكوُّن عدد كبري يتألف من 

! وهو مل َيكَتِف بإخفاء هذا االكتشاف بل حاَوَل جاِهدًا أن جيد  ولِـسوء َقصِدِه أخفى اكتشاَفهُ  .19

 عالقة ُمـلَـفََّقة تـَُغطِّيه وتناسب افرتائه حول آييت سورة التوبة فاخترب عدداً من  املصفوفات وفِشل، منـها :

   6 . . . . . . . . . . . 176 200 286 7، هكذا    رآنر القُ وَ رصف أرقام آيات سُ 

 قم الُسوَرة قبل عدد اآليات هكذاوإضافة ر 
1 7 2 286 3 200 4 176 . . . . . . . . . . . 114 6 

 وإضافة رقم الُسوَرة بعد عدد اآليات هكذا
7 1 286 2 200 3 176 4 . . . . . . . . . . . 6 114 

 وإضافة رقم الُسوَرة قبل وبعد رصف أرقام آيات ُسَور الُقرآن، هكذا
1(1234567) 2 (1234. . . 286)  3 (123  200) . . . . . . . 114 (123456) 
(1234567) 1  (1234. . . 286) 2  (123  200)3 . . . . . . . (123456) 114 

، 19وقد وجد ضالََّتُه عند حذف آيتني من سورة التوبة يف إحدى هذه املصفوفات لتقبل القسمة على 

 فاستخدمها لدعم افرتائه !
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قد اخترب مئات أو آالف العالقات، يستبعد كل عالقة تدَحُض زعـَمـُه  رشادا كان ونسأل الـمخدوعني، إذ

ويـحتفظ بكل عالقة تواِفَقُه، فـما هو الَعَجب يف العالقات السابقة ؟ واجلواب، اليوجد أيُّ شيٍء 

 عجيب، بل العجيب أن ال يـجد مثل هذه العالقات فـهي من بديـهيات علم الرياضيات.

مل يذكر العالقة أصًال َلُكنَّا َسنَـُقول أنَّه اليَعلم، أما وأنَّه قد ذَكَر عالقـََتُه الـُمـلَتوية فهو ل)ال(ضَ لو أنَّ 

، إنَّ العالقة الـُملَتويَة اليت 19بالتأكيد يعلم العالقة القرآنية الواضحة واملباشرة اليت تقبل القسمة على 

 طل، قد جعلها اهللاُ سبباً لَِتفَضَحُه يف الدنيا قبل اآلخرة.لزيادة التلفيق لزعـِمـِه البا الل)(ضَ استخدمها 

 : للزعم بزيادة اآليتين رشاد الـمصفوفات العددية التي استخدمـها

والذي ذكَر فيه عددًا كبريًا من العالقات العددية  Appendix 1 رشادويف الـُملَحق الرئيس ألعمال 

دية تعتمد على رصف ُمتغريات ُسور القرآن بـجوار مـصفوفة عد 15يف القرآن، أورد كذلك  19للعدد 

، حسب قوله أنـَّها تؤيد زعَمُه زيادة  19بعض للحصول على أعداد كبرية جداً تقبل القسمة على العدد 

 اآليتني يف سورة التوبة، وقد وضع هذه العالقات العددية حتت عنوان كبري :

Superhuman Numerical Combinations)١( 
 يبات عددية (أو مصفوفات) فوق طاقة البشرتركأي، 

دراسة لـجميع االحتماالت وكشٌف لالحتيال بعد ذلك ُمـلخَّص لـهذه الـمصفوفات كما َوَرَدت، و  أدناه
 يف تلفيق هذه الـمصفوفات. رشاد الواسع وغري الـَمسبوق الذي اتـَّبَـَعهُ 

 .(129)وليس  (127)التوبة  : جـميع هذه العالقات تعتمد على أنَّ عدد آيات سورةمالحظة 

 فال حاجة للتكرار. (8)هي نفس العالقة السابقة رقم  : ولىالـمصفوفة األ

، بدًال من وضع رقم السورة أوًَّال مث رصف أرقام آيات السورة، دعنا نرصف أرقام رشاديقول  :الثانية 
 تـمثل السورة األوىل سوف تظهر هكذا: آيات السورة أوًَّال مث عدد آيات السورة ثانياً. لـهذا فاألرقام اليت 

 واألرقام اليت تـمثل السورة الثانية هكذا :  7 1234567بدًال من   71234567

2861234……..284 285 286  
 تبدو هكذا : الُسَوروالـمصفوفة لـجميع 

6 …………123456286 286 1234……..285 7 1234567 

)۱(  Submission.org 
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) وضع عدد آيات mustآيات السورة (فـيجب!  وألنَّ عدد آيات كل سورة قد وضع بعد رصف أرقام
 يف نـهاية الـمصفوفة! كما ُمبَـنيَّ أدناه. (6234)القرآن 

)6234(   6…………123456 2861234……..285 286  71234567  
مث عدد آيات  123456مـجموعة األعداد يف يـمني الـمصفوفة تـُمثِّل أرقام آيات السورة األخرية 

 ! (6234)آيات القرآن  مث نضيف عدد  6السورة 
 بدون باٍق. (19)إنَّ هذا العدد الكبري جداً يقبل القسمة على 

دعنا نضيف رقم السورة إىل الـمصفوفة السابقة، فالعدد الذي يـمثل السورة األوىل سوف يبدو   :الثالثة 
  123456 114 6والعدد الذي يـمثل السورة األخرية يبدو هكذا :    1234567 1 7هكذا : 

 !  إىل نـهاية الـمصفوفة، لـنحصل على: (6234)مث نضيف عدد آيات القرآن ، الُسَوروهكذا بقية 

)6234(   6 1147……………..…………123456  11234567  

 بدون باٍق. (19)مرتبة ويقبل القسمة على  (12930)إنَّ العدد الكبري يتألف من 
وفة أرقام آيات السورة، دعنا نضعـها يف األمام، بدًال من وضع عدد آيات كل سورة بعد مصف   :الرابعة 

والعدد الذي يـمثل السورة   7 1234567 1فالعدد الذي يـمثل السورة األوىل سوف يبدو هكذا : 
مث نضيف عدد آيات القرآن  الُسَوروهكذا معلومات بقية   6 123456 114األخرية يبدو هكذا :  

 ل على:!   إىل نـهاية الـمصفوفة، لـنحص (6234)

)6234(    114123456  6……………..………… 1 1234567 7 

 بدون باٍق. (19)مرتبة ويقبل القسمة على  (12930)إنَّ العدد الكبري يتألف من 
دعنا اآلن نكتب أرقام آيات كل سورة مث نُتِبعَها بـمجموع تلك األرقام. فالسورة األوىل   :الخامسة 

والسورة  1234567 28ـهذا تـَُمثَّل بـمجموعة األعداد ، ل(28)تتألف من سبع آيات مـجموعـها 
  286..…1234 41041الثانية 

 1234567 28  ……12345   15   123456 12والسورة األخرية 

 بدون باٍق. (19)مرتبة ويقبل القسمة على  (12836)إنَّ العدد الكبري لـجميع الُسَور يتألف من 
أرقام آيات السورة نـحصل كذلك على عدد يقبل القسمة  ولو نضع الـمجموع قبل مصفوفة: السادسة 

 بدون باٍق. (19)على 
  123456 21………………  1234567 28 

ولو نعكس ترتيب الُسَور فنضع السورة األخرية يف األمام والسورة األوىل يف اخللف، نـحصل  :السابعة 
 بدون باٍق. (19)د مرتبة ويقبل القسمة كذلك على العد (12836)على عدد كبري يتألف من 

8  2 71234561  ………………2 123456 
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، ونكتب مـجموع اآليات  (333410)نكتب مـجموع أرقام اآليات لـجميع ُسَور القرآن :الثامنة 
. بعد ذلك نرصف رقم كل سورة وعدد آياتـها (114)، مث نكتب عدد الُسَور (6234)الـُمرقـمة 

مرتبة ويقبل القسمة على العدد  (474)كبري يتألف من   ولـجميع ُسَور القرآن، سوف نـحصل على عدد
 ) 6234333410 114(   1  27  3286 .……113200  1145 6بدون باٍق.   (19)

واآلن دعنا نعكس ترتيب رقم السورة وعدد آيات السورة يف "العالقة الثامنة"، سوف نـحصل  :التاسعة 
 بدون باٍق. (19)على العدد مرتبة ويقبل القسمة  (474)على عدد كبري يتألف من 

1146  113 ……53200  2286  17    )114 6234333410 ( 
لو نكتب مـجموع أرقام آيات السورة األوىل ، ومـجموع أرقام آيات السورة الثانية ، ونستمر  :العاشرة 

يتألف من لـجميع سور القرآن، مث نضع مـجموع أرقام آيات ُسَور القرآن  يف الـنـهاية، فالعدد الناتج 
 .(19)مرتبة، ويقبل القسمة على  (377)

)333410(   2120100…………….15  4104128  
، مث مـجموع عدد آيات القرآن الـمرقـمة  (114)لو نكتب عدد ُسَور القرآن  :الحادية عشر

مرتبة ويقبل  (612)، مث رقم كل سورة ومـجموع أرقام آياتـها، فالعدد الناتج يتألف من (6234)
 .(19)ة على القسم

21 11415  11320100…………. 341041  228  1   )114 6234( 
 أَحدُُكم أنَّ بقية الـُمتغريات القرآنية قد تركت خارج هذه الـمنظومة العددية العجيبة : ال يظن لكي و 

 (6234)، مث نكتب مـجموع آيات القرآن الـمرقـمـة (114)لو نكتب عدد ُسَور القرآن  :الثانية عشر
، مث رقم كل سورة متبوعة بأرقام آياتـهـا (333410)كتب مـجموع أرقام آيات ُسَور القرآن مث ن

 .(19)مرتبة ويقبل القسمة على  (12712)ولـجميع ُسَور القرآن، نـحصل على عدد كبري يتألف من 

123456……………..114 12345671    )114 6234 333410( 
 (235)من سور القرآن نـحصل على عدد يتألف من لو نكتب عدد آيات كل سورة  : الثالثة عشر

 (6234)نكتب مـجموع عدد آيات القرآن الـمرقـمـة  ولـعمل ذلك! .(19)مرتبة ويقبل القسمة على 
 (6234)مث عدد آيات كل سورة من سور القرآن، ونقفل الـمصفوفة بكتابة مـجموع عدد آيات القرآن 

)6234(  6 54  5…… 127176……. 200286  7   )6234( 

، مث نكتب عدد سور القرآن (6234)لو نكتب مـجموع آيات القرآن الـمرقـمـة  : الرابعة عشر
، مث نكتب أرقام آيات كل سور القرآن، مث نعيد كتابة مـجموع آيات القرآن الـُمرقـََّمـة (114)

 .(19)، فالعدد النـهائي يقبل القسمة على (114)، وعدد ُسَور القرآن (6234)

)6234 114(1234567……………………….123456    )4 114623( 
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. يتكون من (19)مرتبة ويقبل القسمة على  (12774)وعدد كبري آخر يتألف من  : الخامسة عشر
 كتابة أرقام آيات كل سورة من ُسَور القرآن متبوعة بـمـجموع رقم السورة وعدد آيات السورة.

1234567 (1+7) 123………286  (2+286)…….123456 (114+6) 

 ويف نفس الـُملـَحق اضيفت العالقات التالية تـحت عنوان

 Last Minute Discovery  اكتشافات الدقائق األخيرة          

[May 26, 1989 – Add to Appendix 1] 

 هذه العالقات قبل طبع الـُمـلــحق بفرتة قصرية : [Abdullah Arik]اكتشف السيد 

مث نكتب مـجموع أرقام آيات السورة، ونـحافظ على األعداد  لو نكتب عدد آيات كل سورة، 1-
الـمتكونة مرصوفة نـحو اليسار! ونضيف (أصفار) لكل عدد بـحاجة إىل أصفار لكي تصبح جـميع 

 . (19)األعداد بنفس عدد الـمراتب! فالـمجموع يقبل القسمة على 
00000728 7 28 Sura 1 

28641041 286 41041 Sura 2 
20020100 200 20100 Sura 3 

- - - 
00000621 6 21 Sura 114 

19×255753146   

 نعيد نفس العمل السابق ولكن نستبدل عدد آيات السورة بـمصفوفة أرقام آيات السورة : 2-
1234567 28 Sura 1 

123…286  41041 Sura 2 
- - 

123456  21 Sura 114 

هذه الـمرة إىل جـهة اليمني! ونكتب رقم السورة، مث نعيد نفس العمل السابق، ونرصف األعداد  3-
عدد اآليات يف تلك السورة، مث رقم كل آية يف تلك السورة، وأخرياً، مـجموع عدد اآليات. الـمجموع 

 .(19)مرتبة ويقبل القسمة على  (759)يتألف من 

 28 12345677  1 Sura 1 
41041 123…286286  2 Sura 2 

- - 
21  1234566  114 Sura 114 
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 : رشادتـمهيد لـدراسة الـمصفوفات الـَعَدِديَّة للـّمدُعو ِ 
 إنَّ ُمعظم الـمصفوفات العددية اليت اسـتخدمـها تعتمد على أربع أو أقل من الـخواص العددية وهي :

 .وهكذا بقية الُسَور (2)ورقم سورة البقرة  (1)الفاتـحة  سورةفـمثًال رقم  رقم السورة، •

 .وهكذا بقية الُسَور (286)والبقرة  (7)الفاتـحة  سورةفـمثًال عدد آيات  ،اتياآلعدد  •

 .(1234567)الفاتـحة هي  سورةفـمثًال مـصفوفة أرقام آيات  ،ياتاآلمصفوفة أرقام  •

 .(28)الفاتـحة هو  سورةفـمثًال مـجموع أرقام آيات  ،ياتاآلمـجموع أرقام  •

بـجوار بعض   (114)آن) فـعلينا أن نرصف أرقام ُسَور القرآن الـ لو أردنا عمل مصفوفة (أرقام ُسَور القر 

 كما ُمبَـنيَّ باختصار أدناه :
1 2 3 4 5 6 . . . . . . . . . 111 112 113 114    [1] 

 .(19)ونتعامل مع جـميع أعداد الـمصفوفة وكأنـَّها عدٌد كبٌري جداً ونـجد قابلية قسمة هذا العدد على 

 Aمز لكامل الـمصفوفة أعاله بالـحرف الكبري : لـغرض االختصار نر 

 أمَّا مـصفوفة (عدد آيات ُسَور القرآن) فـتُـَمثَّل بأعداد آيات ُسَور القرآن كما يلي :
 [2]    6 5 4. . . . . . . . . . . .  176 200 286 7 

 Bولـغرض االختصار نرمز لكامل الـمصفوفة أعاله بالـحرف الكبري : 

 ل مصفوفة تعتمد على اخلاصيتني السابقتني (رقم السورة أوالً وعدد آياتـها ثانياً)، فهي :وإذا أردنا عم

 [3]    6 114 5 113 4 . . . . . . .  112 176 4 200 3 286 2 7 1 

 ABونرمز للـمصفوفة أعاله اختصاراً بالـحرفني : 

 أما إذا عكسنا ترتيب اخلاصيتني السابقتني فسنحصل على الـمصفوفة :

[4]    114 6 113 5 112 4. . . . . . . 4 1763  2002  2861  7  

 BAويف هذه احلالة فإنَّ رمز الـمصفوفة يكون : 

 Cونرمز للخاصية الثالثة (مصفوفة أرقام آيات السورة ولـجميع سور القرآن) باحلرف : 

]123456[.12345  ]1234…..200[ ]1234….286[C = 1234567  

 D) باحلرف : َور القرآنولـجميع سُ  لرابعة (مـجموع أرقام اآلياتونرمز للخاصيَّة ا

2115  10…….…………..1557620100  40041D = 28  

۲۰ 
 



 سؤال : كم مصفوفة يـمكن تكوينها باستخدام الخواص األربعة ؟

 مصفوفة عددية  )64(اجلواب : يـمكن تكوين 

 A, B, C, Dددية وهي: مصفوفات ع (4)ففي حالة استخدام خاصيَّة واحدة يـمكن تكوين 

 مصفوفة وهي:  (12)ويف حالة استخدام خاصيَّتني يـمكن تكوين 

AB,BA,AC,CA,AD,DA,BC,CB,BD,DB,CD,DC 

 مصفوفة وهي :  (24)ويف حالة استخدام ثالث خواص يـمكن تكوين 

ABC,ACB,BAC,BCA,CAB,CBA,ABD,ADB, 
BAD,BDA,DAB,DBA,ACD,ADC,CAD,CDA, 
DAC,DCA,BCD,BDC,CBD,CDB,DBC,DCB, 

 مصفوفة وهي : (24)ويف حالة استخدام أربع خواص يـمكن تكوين 

ABCD,ABDC,ACBD,ACDB,ADBC,ADCB,BACD,BADC, 
BCAD,BCDA,BDAC,BDCA,CABD,CADB,CBAD,CBDA, 
CDAB,CDBA,DABC,DACB,DBAC,DBCA,DCAB,DCBA 

رب قابلـية كل مصفوفة القسمة َكَتبُت برنامج للحاسوب َرَصف أعداد جـميع الـمصفوفات أعاله واخت

  2-وحصل على باقي القسمة وعدد مراتب كل مصفوفة كما ُمبَـنيَّ يف جدول (19)على العدد 

من غري الـمعقول أن أذكر جـميع عناصر كل مصفوفة يف الـجدول (وليس هناك حاجة أصًال)  تنبيه :

عناصر الـمصفوفة ومعلومات  وقد ذكرُت الـمعلومات الـُمِهمَّة فقط وهي رمز الـمصفوفة وعدد

 . (19)السورة األوىل والسورة األخرية وباقي القسمة على 

 الـحيادية في دراسة الـمصفوفات العددية السابقة :

لقد استـخدم رشاد اسلوٌب إنتقائي بتكوين مصفوفات وأهـَمـَل مصفوفات، والـحياديَّة العلميَّة تتطلب أن 

أو  (19)لـمصفوفات بغض النظر إن كانت تستطيع القسمة على نـخترب جـميع احـتماالت عـمـل ا

 . (19)التستطيع وذلك إليـجاد النسبة احلقيقية لعدد الـمصفوفات اليت تستطيع االنقسام على 
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  التي يـمكن تكوينها باستخدام أربع خواص للُسَور   64معلومات عن الـمصفوفات الـ    2-جدول

  112  الـ روَ بقية السُ  ِقـَيماألخيرة توضع ِقـَيم السورة ولى و األ السورة ِقـَيم: بين  مالحظة
1 2 3 4 5 6 7 

# 
 رمز

 املصفوفة
وىلالسورة األ قيم عدد الـمراتب الُسَورقيم بقية   السورة األخرية قيم   باقي القسمة 

 مصفوفات كل مصفوفة تستخدم خاصية واحدة فقط 4
1 A 234 1   114 11 
2 B 227 7   6 16 
3 C 12465 1 2 3 4 5 6 7  1 2 3 4 5 6 11 
4 D 371 28  21 14 

 12 مصفوفة  كل مصفوفة تستخدم خاصيتني فقط
5 AB 461 1 7  114 6 8 
6 BA 461 7 1  6 114 8 
7 AC 12699 1 1 2 3 4 5 6 7  114 1 2 3 4 5 6 1 
8 CA 12699 1 2 3 4 5 6 7 1  1 2 3 4 5 6 114 16 
9 AD 605 1 28  114 21 10 
10 DA 605 28 1  21 114 8 
11 BC 12692 7 1 2 3 4 5 6 7  6 1 2 3 4 5 6 0 
12 CB 12692 1 2 3 4 5 6 7 7  1 2 3 4 5 6 6 6 
13 BD 598 7 28  6 21 17 
14 DB 598 28 7  21 6 9 
15 CD 12836 1 2 3 4 5 6 7 28  1 2 3 4 5 6 21 0 
16 DC 12836 28 1 2 3 4 5 6 7  21 1 2 3 4 5 6 0 

 24 مصفوفة كل مصفوفة  تستخدم ثالث خواص فقط
17 ABC 12926 1 7 1 2 3 4 5 6 7  114 6 1 2 3 4 5 6 5 
18 ACB 12926 1 1 2 3 4 5 6 7 7  114 1 2 3 4 5 6 6 5 
19 BAC 12926 7 1 1 2 3 4 5 6 7  6 114 1 2 3 4 5 6 12 
20 BCA 12926 7 1 2 3 4 5 6 7 1  6 1 2 3 4 5 6 114 6 
21 CAB 12926 1 2 3 4 5 6 7 1 7  1 2 3 4 5 6 114 6 6 
22 CBA 12926 1 2 3 4 5 6 7 7 1  1 2 3 4 5 6 6 114 11 
23 ABD 832 1 7 28  114 6 21 9 
24 ADB 832 1 28 7  114 21 6 16 
25 BAD 832 7 1 28  6 114 21 15 
26 BDA 832 7 28 1  6 21 114 2 
27 DAB 832 28 1 7  21 114 6 7 
28 DBA 832 28 7 1  21 6 114 18 
29 ACD 13070 1 1 2 3 4 5 6 7 28  114 1 2 3 4 5 6 21 15 
30 ADC 13070 1 28 1 2 3 4 5 6 7  114 21 1 2 3 4 5 6 6 
31 CAD 13070 1 2 3 4 5 6 7 1 28  1 2 3 4 5 6 114 21 17 
32 CDA 13070 1 2 3 4 5 6 7 28 1  1 2 3 4 5 6 21 114 4 
33 DAC 13070 28 1 1 2 3 4 5 6 7  21 114 1 2 3 4 5 6 15 
34 DCA 13070 28 1 2 3 4 5 6 7 1  21 1 2 3 4 5 6 114 17 
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35 BCD 13063 7 1 2 3 4 5 6 7 28  6 1 2 3 4 5 6 21 8 
36 BDC 13063 7 28 1 2 3 4 5 6 7  6 21 1 2 3 4 5 6 14 
37 CBD 13063 1 2 3 4 5 6 7 7 28  1 2 3 4 5 6 6 21 9 
38 CDB 13063 1 2 3 4 5 6 7 28 7  1 2 3 4 5 6 21 6 12 
39 DBC 13063 28 7 1 2 3 4 5 6 7  21 6 1 2 3 4 5 6 0 
40 DCB 13063 28 1 2 3 4 5 6 7 7  21 1 2 3 4 5 6 6 7 

 24 مصفوفة باستخدام أربع خواص
41 ABCD 13297 1 7 1 2 3 4 5 6 7 28  114 6 1 2 3 4 5 6 21 18 
42 ABDC 13297 1 7 28 1 2 3 4 5 6 7  114 6 21 1 2 3 4 5 6 10 
43 ACBD 13297 1 1 2 3 4 5 6 7 7 28  114 1 2 3 4 5 6 6 21 8 
44 ACDB 13297 1 1 2 3 4 5 6 7 28 7  114 1 2 3 4 5 6 21 6 11 
45 ADBC 13297 1 28 7 1 2 3 4 5 6 7  114 21 6 1 2 3 4 5 6 9 
46 ADCB 13297 1 28 1 2 3 4 5 6 7 7  114 21 1 2 3 4 5 6 6 10 
47 BACD 13297 7 1 1 2 3 4 5 6 7 28  6 114 1 2 3 4 5 6 21 17 
48 BADC 13297 7 1 28 1 2 3 4 5 6 7  6 114 21 1 2 3 4 5 6 9 
49 BCAD 13297 7 1 2 3 4 5 6 7 1 28  6 1 2 3 4 5 6 114 21 14 
50 BCDA 13297 7 1 2 3 4 5 6 7 28 1  6 1 2 3 4 5 6 21 114 13 
51 BDAC 13297 7 28 1 1 2 3 4 5 6 7  6 21 114 1 2 3 4 5 6 17 
52 BDCA 13297 7 28 1 2 3 4 5 6 7 1  6 21 1 2 3 4 5 6 114 16 
53 CABD 13297 1 2 3 4 5 6 7 1 7 28  1 2 3 4 5 6 114 6 21 14 
54 CADB 13297 1 2 3 4 5 6 7 1 28 7  1 2 3 4 5 6 114 21 6 17 
55 CBAD 13297 1 2 3 4 5 6 7 7 1 28  1 2 3 4 5 6 6 114 21 10 
56 CBDA 13297 1 2 3 4 5 6 7 7 28 1  1 2 3 4 5 6 6 21 114 9 
57 CDAB 13297 1 2 3 4 5 6 7 28 1 7  1 2 3 4 5 6 21 114 6 2 
58 CDBA 13297 1 2 3 4 5 6 7 28 7 1  1 2 3 4 5 6 21 6 114 7 
59 DABC 13297 28 1 7 1 2 3 4 5 6 7  21 114 6 1 2 3 4 5 6 9 
60 DACB 13297 28 1 1 2 3 4 5 6 7 7  21 114 1 2 3 4 5 6 6 10 
61 DBAC 13297 28 7 1 1 2 3 4 5 6 7  21 6 114 1 2 3 4 5 6 13 
62 DBCA 13297 28 7 1 2 3 4 5 6 7 1  21 6 1 2 3 4 5 6 114 12 
63 DCAB 13297 28 1 2 3 4 5 6 7 1 7  21 1 2 3 4 5 6 114 6 4 
64 DCBA 13297 28 1 2 3 4 5 6 7 7 1  21 1 2 3 4 5 6 6 114 9 

 

ـٌة جداً :  نتيجٌة ُمـِهـمَّ

كما ُمبَـنيَّ   (64)من أصل  (19)تقبل القسمة على  ٌت فقطأربع مصفوفاوجد احلاسوب 

هو العدد الطبيعي والـُمـتَـَوقَّع حسب  وهذا BC, CD, DC, DBCيف اجلدول. وهي 

  بديهيات علم االحتماالت.

 والتفسري اإلحصائي لـهذه النتـيجة موضـح يف البديـهيَّة الرياضيَّــة أدناه :
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 : ةــرياضيَّ ـة بديـهيَّ من الـمفيد معرفة 
من أبسط البديهيَّـات يف علم احلساب أننا لو نـخترب قابلية القسمة لعدد كبري من أعداد عشوائية فـمن 

1�الـُمتَـَوقَّع أنَّ ثلث األعداد 
3
1�بدون باٍق، وُسبع األعداد  (3)تقبل القسمة على  �

7
تقبل القسمة  �

�وأنَّ  (7)على  1
19
، معىن هذا أنـَّه (19)(خـمسة بالـمائة) تقبل القسمة على من األعداد أو حوايل  �

مصفوفة عددية (ليس فيـها أي انتقائية) فَـِمَن الـُمتَـَوقَـع احلصول  (100) يف مـجموعة مؤلفة مثًال من

100�على 
19
بدون باٍق (أو أكثر أو أقل من  (19)مصفوفات تقبل القسمة على  (5) أو بـحدود �

 .هذا العدد بقليل)

 (4)أو  (3)مصفوفة فـمن الـُمَتوقَّع رياضيًا احلصول على  (64)ومعىن هذا أنـَّه يف حالة اختبار 

 وهذا ما حصل، فقد وجد احلاسوب أربع مصفوفات فقط. (19)مصفوفات تقبل القسمة على 

 مصفوفة يـمكن (64)من أصل  (19)مصفوفة تقبل القسمة على  (15)لو أنَّ رشاد قد جاء فعًال بـ 

 تركيبـها من الـُمتغريات األربعة الـمذكورة سابقاً فستكون الـنتيجة عجيبة فعًال ويـجب الوقوف عندها. 

 سؤال ُمـهـــم جداً 

 ؟ (19)مصفوفة تقبل القسمة على  (15)بـ  رشادإذن، من أين جاء 

 واجلواب يَـتَـَلخَّص بكلمتني :

 باالحتيال والتلفيق

 وإليكم التفاصيل !
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 :يقة االحتيال األولى وقد لــفَّـَق بـاستـخدامـها نتائج أربع مصفوفات عددية طر  -1
 (حسب ترتيبه)والـمصفوفات الـُملَــفَّــَقة هي : الثانية  والثالثة  والرابعة  والعاشرة !  

 ) الـمصفوفة لتغيري باقي القسمة وتـحويل الـمصفوفة من :يـمنيوالطريقة هي بلصق عدد إىل (

 )19)   إىل  (تقبل القسمة على 19القسمة على  (التقبل

) بدًال من وضع رقم السورة أوًَّال مث رصف أرقام آيات السورة، دعنا رشاد(يقول  :الـمصفوفة الثانية 
 نرصف أرقام آيات السورة أوًَّال مث عدد آيات السورة ثانياً.

 تبدو هكذا : الُسَوروالـمصفوفة لـجميع 
6 …………123456286 286 1234……..285 7 1234567 

) وضع عدد mustفـيجب! وألنَّ عدد آيات كل سورة قد ُوِضَع بعد رصف أرقام آيات السورة (
 .يف نـهاية الـمصفوفة! كما ُمبَـنيَّ أدناه (6234)آيات القرآن 

  )6234(    6 …………123456286 286 1234……..285 7 1234567 

 بدون باٍق. (19)يقبل القسمة على  )رشادإنَّ هذا العدد الكبري جداً  (يقول 

إىل يـمني الـمصفوفة هل تعلمون أيَّة مصفوفة هذه اليت  (6234)بلصق العدد لـفـيـق قبل عملية الـتـ

 ؟ رشاديـتحدث عـنـها 

يف سطر  اليت اختربها الـحاسوب ونتيجتها مبينة (64)من ضـمن الـمصفوفات الـ  CBإنـَّها الـمصفوفة 

 6.وباقي القسمة يساوي  19، وهي التقبل القسمة على 2-يف جدول 12رقم 

الستغفال الـُقرَّاء، إنـَّه يعلم أنَّ الـمصفوفة األصلية التقبل القسمة  رياضيةً  لقد استـخدم (َضالل) حيلةً 

إذا لُـِصَق إىل يسار العدد  6، ويعلم كذلك أنَّ العدد 6ويعلم أنَّ باقي القسمة يساوي  19على 

بدون باٍق، ومعىن هذا  19يقبل القسمة على  66234، فإنَّ العدد الناتج 66234هكذا   6234

 ! 19فسوف تقبل الـمصفوفة القسمة على  CBإىل يـمني الـمصفوفة  6234أنـَّه إذا لصق العدد 

 ولـكي تنطلي احليلة على الناس، صاغ العبارة السابقة كما يأيت :إنـه أسلوٌب شيطاين، أليس كذلك ؟ 

) وضع عدد mustفـيجب! ل سورة قد وضع بعد رصف أرقام آيات السورة (عدد آيات كُ  (وألنَّ 

 ني أدناه.)بَ يف نـهاية الـمصفوفة! كما مُ  )6234(آيات القرآن 

 ؟  (6234)) إضافة must يـجبعقلي أو علمي أو قانون رياضي ( ونسأل، َحسَب أيَّ منطقٍ 
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 : الـتلفيق الثاني

) دعنا نضيف رقم السورة إىل الـمصفوفة السابقة، فالعدد الذي يـمثل رشادقول (ي : الـمصفوفة الـثـالـثـة
والعدد الذي يـمثل السورة األخرية يبدو هكذا   1234567 1 7السورة األوىل سوف يبدو هكذا : 

إىل نـهاية  (6234)ر القرآن وَ مث نضيف عدد آيات سُ  ،الُسَوروهكذا بقية   123456 114 6:  
 حصل على:لـن الـمصفوفة

  )6234(     6 114 123456. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  7 1 1234567 
 بدون باٍق. (19)مرتبة ويقبل القسمة على  (12930)إنَّ العدد الكبري يتألف من 

 ؟  6234ويضيف يف نـهايتـها العدد  رشادهل تعلمون أيَّة مصفوفة هذه قبل أن يتالعب بـها 

وباقي القسمة  19ـها مصفوفة التقبل القسمة على ، إنَّ 2-جدوليف  21رقم  CABفوفة إنـَّها الـمص

 6.يساوي 

 .6234فقد استخدم نفس احليلة ونفس العدد السابق  6وألنَّ باقي القسمة يساوي 

 : الـتلفيق الثالث

ام آيات السورة، )  بدًال من وضع عدد آيات كل سورة بعد مصفوفة أرقرشاد(يقول  : الـمصفوفة الـرابـعـة
  7 1234567 1دعنا نضعـها يف األمام، فالعدد الذي يـمثل السورة األوىل سوف يبدو هكذا : 

 الُسَوروهكذا معلومات بقية   6 123456 114والعدد الذي يـمثل السورة األخرية يبدو هكذا :  
 :، لـنحصل علىإىل نـهاية الـمصفوفة (6234)ر القرآن وَ مث نضيف عدد آيات سُ 

  )6234(     114123456  6. . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 1234567 7 

 بدون باٍق. (19)مرتبة ويقبل القسمة على  (12930)إنَّ العدد الكبري يتألف من 

 ؟   6234ويضيف يف نـهايتـها العدد  رشادهل تعلمون أيـَّـة مصفوفة هذه قبل أن يتالعب بـها 

 6. وباقي القسمة 19، هذه الـَمصفوفة أيضًا التقبل القسمة على 20رقم  BCAإنــَّها الـمصفوفة 

 لقد استخدم نفس احليلة السابقة !

 

 

۲٦ 
 



 : الـتلفيق الـرابع

لو نكتب مـجموع أرقام آيات السورة األوىل ، ومـجموع أرقام آيات السورة  : الـمصفـوفة الــعاشرة
مـجموع أرقام آيات ُسَور القرآن  يف الـنـهاية، فالعدد الناتج الثانية، ونستمر لـجميع سور القرآن، مث نضع 

 .(19)مرتبة، ويقبل القسمة على  (377)يتألف من 

     333410     2120100…………….15  4104128  

 إىل يـمينـها ؟ 333410هل تعلمون أيـَّــة مصفوفة هذه قبل لصق العدد 

 .14يساوي  وباِق القسمة 19تقبل القسمة على ، وهي ال2-يف جدول 4رقم  Dإنـَّها الـمصفوفة 

الذي  33341014نـحصل على العدد  333410إىل يسار العدد  14لصق العدد  عند همـعلوٌم أنَّ 

إىل يـمني الـمصفوفة يـجعل كامل  333410، لذلك فإنَّ لَـَصَق العدد 19يقبل القسمة على 

 بدون باٍق.  19الـمصفوفة تقبل القسمة على 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

۲۷ 
 



 :طريقة االحتيال الـثانية وقد لــفَّـَق بـاستـخدامـها نتائج أربع مصفوفات عددية  -2
 والـمصفوفات الـُملَــفَّــَقة هي : الثامنة والتاسعة والحادية عشرة  والثانية عشرة !

 ) الـمصفوفة لتغيري باقي القسمة وتـحويل الـمصفوفة من :يـساروالطريقة هي بلصق عدد إىل (

 )19)   إىل  (تقبل القسمة على 19(التقبل القسمة على 

 : ـخامسالـتلفيق ال

، ونكتب )333410 (ر القرآنوَ نكتب مـجموع أرقام اآليات لـجميع سُ يقول،  : الـمصفوفة الـثامـنـة

. بعد ذلك نرصف رقم كل )114( الُسَور، مث نكتب عدد (6234)ة ـمَ رقَّ بعده مـجموع اآليات الـمُ 

مرتبة ويقبل  (474)د آياتـها ولـجميع ُسَور القرآن، سوف نـحصل على عدد كبري يتألف من سورة وعد

 بدون باٍق. (19)القسمة على العدد 
6 1145  113 .. . . . . . . . 200 3286  27  1     114 6234 333410   

 قبل لصق األعداد الثالثة يف بداية الـمصفوفة، هل تعلمون أيـَّـة مصفوفة هذه ؟

 8.يساوي  وباقي القسمة 19، وهي التقبل القسمة على 2-يف جدول 5رقم  ABإنــَّها الـمصفوفة 

عدد إىل نـهاية الـمصفوفة لِيُـَغري من خواصـها ويـجعلها تقبل  رشاديف الـمصفوفات الثالث السابقة أضاف 

 لـِيَـخدَع بـها عامَّة الناس من غري االختصاص ! 19القسمة على 

 يستخدم نفس االسلوب األوَّل ويلصق عدد إىل آخر الـمصفوفة أعاله ؟لـماذا مل 

 الجواب : لقد حاول ولم يستطع !  كيف ؟

، يــتطلب التلفيق لـصق عدد إىل يـمني الـمصفوفة الكبرية 8يساوي  ABبـما أنَّ باقي قسمة الـمصفوفة 

AB الرياضية التالية : اصيةيـمتلك اخل 

 ) .19يساره يقبل العدد القسمة على  إلى 8بعد أن نلصق العدد (

إىل يسارها كما  8قد اخترب مااليقل عن (خـمسة عشر عدداً) بلـصق العدد  رشادنستطيع أن نـُـَخمِّن أنَّ 

 بدون باٍق. 19األعداد الـناتـجة مل تستطع القسمة على جـميع أدناه ولكنَّ  3-ُمبّـنيَّ يف جدول

 

۲۸ 
 



 قد اختبرها لـيجد عدد مناسب للسؤال السابقالل) (ضَ  الـمحاوالت الـمفترض أنَّ    3-جدول

 باقي القسمة القسمة على مصفوفة أعداد لـصق العدد طريقة الـمزج #
1 a 8 114   19 1 
2 b 8 6234  19 12 
3 c 8 333410  19 10 
4 ab 8 114 6234  19 8 
5 ba 8 6234 114  19 11 
6 ac 8 114 333410  19 9 
7 ca 8 333410 114  19 6 
8 bc 8 6234 333410  19 16 
9 cb 8 333410 6234  19 5 

10 abc 8 114 6234 333410  19 10 
11 acb 8 114 333410 6234  19 18 
12 bac 8 6234 114 333410  19 5 
13 bca 8 6234 333410 114  19 2 
14 cab 8 333410 114 6234  19 10 
15 cba 8 333410 6234 114  19 3 

 مالحظة : 

لتمييز هذه األعداد أو املصفوفات الصغرية اليت  a, b, cb cbaاحلروف الصغرية   لقد استخدمتُ 

 الل) كقطع غيار لالستغفال لـتمييزها عن الـمصفوفات الرئيسية موضوع البحث.استخدمها (ضَ 

األعداد أعاله غري الحظ أنَّ باقي القسمة لـجميع الـمحاوالت اليساوي (الصفر) معىن هذا أنَّ جـميع 

 والـحيلة السابقة مل تعد تـُـجِد !  ABصاحلة أن تلصق إىل يـمني الـمصفوفة 

 وهذا ما دفعه للتفكري يف استخدام حيلة جديدة !

 بدًال من نـهايـتـها.  ABأتوقع أنـَّه قال حسناً، سُأجرِّب بلـصق عدد يف بداية الـمصفوفة  

 ؟ 19ليـجعلـها تقبل القسمة على  ABـصق إىل يسار الـمصفوفة ولكن ماهو العدد الـمناسب الذي يُل

إىل  18إىل  1من الـُمفرتض بالدجال (رسول الـميثاق) أن يكون قد اخترب لـصق جـميع األعداد من 

إىل يسار الـمصفوفة فسوف تقبل  13لـيكتشف منـها أنـَّه عند لـصق العدد  ABيسار الـمصفوفة 

 .19القسمة على 

 أدناه.  4-الحظ جدول

۲۹ 
 



 الـُمحاوالت الـُمتوقع أنَّ (الَدجَّال َضالل) قد اختربها ليكتشف العدد الـمناسب للَّصق.   4-جدول 
 باقي القسمة قسمة الـمصفوفة على  مصفوفة األعداد abلصق العدد إلى يسار الـمصفوفة 

0 ab  19 8 
1 ab  19 3 
2 ab  19 17 
3 ab  19 12 
4 ab  19 7 
5 ab  19 2 
6 ab  19 16 
7 ab  19 11 
8 ab  19 6 
9 ab  19 1 

10 ab  19 15 
11 ab  19 10 
12 ab  19 5 
13 ab  19 0 
14 ab  19 14 
15 ab  19 9 
16 ab  19 4 
17 ab  19 18 
18 ab  19 13 

اسب للَّصق من نتائج هذا اجلدول أو جدول شبيه يؤدي نفس الغاية، اكتشف (الدجَّال) العدد الـمن

تـُه بعد، فهو يـحتاج إىل13وهو  (لكي ال  13إيـجاد عدد بديل للعدد ب 13تـمـويـه الـعدد  . مل تنَتِه ُمِهمَّ

 يؤدي نفس الـُمهمة وصالـح لالستغفال !تنكشف احليلة) 

 ولكن هل يوجد بينها عدد أو ترتيب يؤدي الـُمِهمَّة الـمطلوبة ؟  3-خيار جاهز من جدول 15لديه 

أدناه الذي يوضح باِقي  5-، الحظ اآلن جدول 15ن الـمتوقع أنـَّـه قد اخترب جـميع االحتماالت الـ  م

 .19قسمة كل عدد يف اجلدول أو مصفوفة على العدد 

 

 

 

۳۰ 
 



 ق بالمصفوفات الكبيرةلصَ تـُ لِ  متوفرة لدى (الدجَّال) قطع غيار   5-جدول

الـمتوفرة غيارالقطع  طريقة الـمزج # ـمصفوفة على قسمة ال   باقي القسمة 
1 a 114   19 0 
2 b 6234  19 2 
3 c 333410  19 17 
4 ab 114 6234  19 2 
5 ba 6234 114  19 5 
6 ac 114 333410  19 17 
7 ca 333410 114  19 14 
8 bc 6234 333410  19 1 
9 cb 333410 6234  19 9 

10 abc 114 6234 333410  19 1 
11 acb 114 333410 6234  19 9 
12 bac 6234 114 333410  19 15 
13 bca 6234 333410 114  19 12 
14 cab 333410 114 6234  19 10 
15 cba 333410 6234 114  19 13 

 خرى، يف االحتمال األخري يف أسفل اجلدول!امـحاولة  15نعم، لقد وجد غايـَّتُه بعد 

معىن هذا أنـَّه  31هو  91على  ] 6234333410 114 [ذلك أنَّ باقي قسمة مصفوفة األعداد 

ستـجعل كامل   ABعند لصق هذه (الـمصفوفة الـُمَلفََّقة الصغرية) إىل يسار الـمصفوفة الرئيسية  

 بدون باٍق وهو الـمطلوب!     (برافو) ! 19الـمصفوفة تقبل القسمة على 

   وَمثَواك ُمستَـَقرَّك جـهـنَّم اهللاُ  وجعل كسعامَ  وخابَ  الجَّ دَ  يا ئتَ سِ خَ 

 : الـتلفيق الـسادس

واآلن دعنا نعكس ترتيب رقم السورة وعدد آيات السورة يف "العالقة الثامنة"،  : الـمصفوفة الـتاسـعـة
 بدون باٍق. (19)مرتبة ويقبل القسمة على العدد  (474)سوف نـحصل على عدد كبري يتألف من 

1146  113 ……530 20 2286  17       114 6234 333410   

 هل تعلمون أيـَّــة مصفوفة هذه ؟

   8يساوي  وباقي القسمة 19، وهي التقبل القسمة على 2-يف جدول 6رقم  BAإنـَّها الـمصفوفة 

إىل يسار الـمصفوفة يـمكن تطبيقـها مرة ثانية.  13مـعىن هذا أنَّ احليلة السابقة بلصق العدد  .كذلك

 بنفس مصفوفة التمويه السابقة.  13طبعاً بعد استبدال العدد 

۳۱ 
 



 : الـتلفيق الـسابع

، مث مـجموع عدد آيات القرآن (114)لو نكتب عدد ُسَور القرآن  : الـمصفـوفة الــحـاديـة عشر
مرتبة  (612)، مث رقم كل سورة ومـجموع أرقام آياتـها، فالعدد الناتج يتألف من (6234)الـُمرقـََّمة  

 .(19)ويقبل القسمة على 

21 11415  11320100…………. 341041  228  1      6234 114   

 هل تعلمون أيَّة مصفوفة هذه قبل إضافة أعداد إىل يسارها للتحايل ؟

 10.يساوي  وباقي القسمة 19، وهي التقبل القسمة على 2-يف جدول 9رقم  ADإنـَّها الـمصفوفة 

، وكان أمامه خيارين، إمَّا 19ل القسمة على يـجعلـها تقب ADإىل يسار الـمصفوفة  2إنَّ لـصق العدد 

 ، فاختار الثاين لتنويع طرق الـتـحايل ! 6234 114أو لصق العدد   6234لصق العدد 

 : الـتلفيق الـثامن

، مث نكتب مـجموع آيات القرآن (114)لو نكتب عدد ُسَور القرآن  : الـمصفـوفة الــثانـيـة عشر
، مث رقم كل سورة متبوعة (333410)مـجموع أرقام آيات ُسَور القرآن مث نكتب  (6234)الـُمرقـََّمـة 

مرتبة ويقبل القسمة  (12712)بأرقام آياتـهـا ولـجميع ُسَور القرآن، نـحصل على عدد كبري يتألف من 
 .(19)على 

123456……………..114 12345671        333410 6234 114   

 داد إىل يسارها للتحايل ؟هل تعلمون أيَّة مصفوفة هذه قبل إضافة أع

 1.يساوي  وباقي القسمة 19، وهي التقبل القسمة على 2-يف جدول 7رقم  ACإنــَّها الـمصفوفة 

 ، وبـما أنَّ باقي قسمة العدد 19تقبل القسمة على إىل يسار الـمصفوفة سوف  1نلصق  وعندما

 ، فقد لصق هذا العدد إىل يسار الـمصفوفة.1يساوي  3341062343114

 

 : طريقة االحتيال الـثالـثـة وقد لــفَّـَق بـاستـخدامـها نتائج مصفوفتين عدديـتـين -3
 والـمصفوفات الـُملَــفَّــَقة هي : الثالثة عشرة  والرابعة عشرة 

۳۲ 
 



) الـمصفوفة لتغيري باقي القسمة الطبيعي للمصفوفة إىل عدد آخر مث يـساروالطريقة هي بلصق عدد إىل (

 (يـمني) الـمصفوفة لتغيري باقي القسمة إىل (الصفر) والـنتـيجة تـحويل الـمصفوفة من :لصق عدد إىل 

 )19)   إىل  (تقبل القسمة على 19(التقبل القسمة على 

 : الـتلفيق الـتاسع

لو نكتب عدد آيات كل سورة من ُسَور القرآن نـحصل على عدد يتألف  : الـمصفـوفة الــثالـثة عشرة
 .(19)ويقبل القسمة على  مرتبة (235)من 

 ! (6234)نكتب مـجموع عدد آيات القرآن الـُمرقـََّمـة  ) رشاد(يقول  ل ذلك!مَ ـعَ ولِ  

 مث عدد آيات كل سورة من ُسَور القرآن،                                

 ! (6234)! بكتابة مـجموع عدد آيات القرآن  ونقفل الـمصفوفة 

  6234     6  54  5…… 127…….176 200286  7     6234   

 هل رأيتم استخفاف بعقول الناس أكثر من هذا االستخفاف ؟

 قبل أن يضيف عدد قبلها وعدد بعدها ؟(َضالل)  هل تعلمون أيـَّـة مصفوفة هذه اليت يـتحدث عـنـها

 16.يساوي  وباقي القسمة 19، وهي التقبل القسمة على 2رقم  Bإنـَّها الـمصفوفة 

ِلمَنا اسلوب االحتيال األوَّل واالحتيال الثاين نستطيع معرفة لـماذا متَّ التلفيق بـخطوتني، لقد بعد أن ع

، ولصق 6إىل  16يف يسار الـمصفوفة لـيجعل باقي قسمة الـمصفوفة يتغري من  6234لصق العدد 

 . 0إىل   6مرة ثانية يف يـمني الـمصفوفة لتغيري باقي قسمة الـمصفوفة من  6234العدد 

 

 

 

 

 

 

 

۳۳ 
 



 : الـتلفيق الــعاشر
عندما نرصف أرقام آيات القرآن كما هي يف القرآن واعتمادًا على أنَّ   ذَكــرُت سابقًا َمـعلوَمـة وهَي :

 بشكل مباشر. 19فالـمصفوفة تقبل القسمة على  (129)عدد آيات سورة التوبة يساوي 

ملعلومة الـمباشرة بل الـَتفَّ حولـها وتالعب بالـمصفوفة مل يكَتِف ِبِكتمان هذه ا رشادوقد ذكرُت سابقاً أنَّ 

 وذلك بإضافة عدد آيات كل سورة قبل رصف أرقام آيات السورة !

 وقد استشهد بـهذه العالقة (وهي العالقة الثامنة) يف الـمجموعة األوىل من العالقات (التسع) 

 وهل توقََّف تالُعَبُه ِعنَد هذا احلد ؟  

ليضيفـها  127ُكل َصالَفة) وتالعب بالـمصفوفة بطريقة ثانية باستخدام عدده الـمزعوم ال، لقد عاد (وبِ 

 إىل مـجموعة الـمصفوفات العددية اخلمس عشرة واليت حنن بصدد كشف احليل والتلفيقات فيها.

 ، مث نكتب عدد ُسَور(6234)لو نكتب مـجموع آيات القرآن الـمرقـمـة  : الـمصفـوفة الــرابعة عشرة
، مث نكتب أرقام آيات كل ُسَور القرآن، مث نعيد كتابة مـجموع آيات القرآن الـُمرقـََّمـة (114)القرآن 

 .(19)، فالعدد النـهائي يقبل القسمة على (114)، وعدد ُسَور القرآن (6234)

  114 6234  1234567……………………….123456      114 6234   

، وهي 2-يف جدول 3رقم  Cإىل يسارها ويـمينـها هي الـمصفوفة  إنَّ هذه الـمصفوفة قبل لصق األعداد

 11.يساوي  وباقي القسمة 19ال تقبل القسمة على 

إىل  11يف يسار الـمصفوفة لـيجعل باقي قسمة الـمصفوفة يتغري من  (6234114)لقد لصق العدد 

. 0إىل   6مصفوفة من مرة ثانية يف يـمني الـمصفوفة لتغيري باِق قسمة الـ 6234، ولصق العدد 6

يف نـهاية الـمصفوفة علمًا أن إضافته أو  114ولكي يظَهر تناظر يف إضافة األعداد فقد أضاف العدد 

 عدم إضافته لن تغري النتيجة.
 وما هو تفسير ظـهور العالقة السابعة ؟: الـحادي عشر 

لسورة األوىل يف اخللف، نـحصل ولو نعكس ترتيب الُسَور فنضع السورة األخرية يف األمام وا :السابعة 
 بدون باٍق. (19)مرتبة ويقبل القسمة كذلك على العدد  (12836)على عدد كبري يتألف من 

8  2 71234561  ………………2 123456 

۳٤ 
 



: عندما يُؤَخذ هذا االحـتمال بنظر االعتبار فيجب (مراعاة للِحياديَّة يف اختبار العالقات)  الجواب

، ومن الطبيعي أن نـجد أكثر من عالقة تقبل 2-يف جدول 64القات الـ اختبار معكوس جـميع الع

، وليس ُهناك من عجب يف ظـهور هذه العالقة، بل العجب أن ال  64من أصل  19القسمة على 

 نـجد مثل هذه العالقة حسب قوانني االحتماالت.

 ؟ ةوما هو تفسير ظـهور العالقة الخامسة عشر  الثاني عشر :

. يتكون من (19)مرتبة ويقبل القسمة على  (12774)وعدد كبري آخر يتألف من  : الخامسة عشر
 كتابة أرقام آيات كل سورة من سور القرآن متبوعة بـمـجموع رقم السورة وعدد آيات السورة.

1234567 (1+7) 123………286  (2+286)…….123456 (114+6) 

مصفوفة وظهور عدد  64صفوفة بدل م 325: عندما نضيف هذا االحتمال فعلينا اختبار  الجواب

 ظاهرة رياضية طبيعية، فـما هو الَعـَجـب ؟  19من الـمصفوفات تقبل القسمة على 
  ثوابت الـمطلوب دراسة تأثريها وعدد الـمصفوفاتعدد الـالسطر األخري يف اجلدول يبني العالقة بني 

1 2 3 4 5 6 7 
1-1 1 2-1 2 3-1 3 4-1 4 5-1 5 6-1 6 7-1 7 

  2-2 2 3-2 6 4-2 12 5-2 20 6-2 30 7-2 42 
    3-3 6 4-3 24 5-3 60 6-3 120 7-3 210 
      4-4 24 5-4 120 6-4 360 7-4 840 
        5-5 120 6-5 720 7-5 2520 
          6-6 720 7-6 5040 
            7-7 5040 

 13699 1956 325 64 15 4 1 الـمصفوفات

 ؟ 1ق لـحَ قبل طبع مُ  اكتشافات الدقائق األخيرة وما هو تفسير
 الصبيانية للـحصول على تلك العالقات. الـمجال لألخوة الُقرَّاء لِـَيكَتِشُفوا بأنُفَسـُهم الطرقأترك  
 

 ما هو التفسير الرياضي للعالقات التي يـَُروِّج لـها بعض الـمخدوعين بـِحَيل (َضالل) ؟ 
الـبحث الثاين واالطِّالع على جزء من بة عن هذا السؤال سيكون بعد قراءة إنَّ الوقت الـمناسب لإلجا

العالقات العدديـَّـة (اإللـهـية) الـحقيقية اليت تؤكد احلفظ اإلهلي للقرآن الكرمي، عندها سيتبني ِلُكلِّ ذي 
 عقٍل وتفكٍري سليم كيفية التمييز بني العالقات احلقيقية والعالقات الـُمزيـََّفة. 

 

 

۳٥ 
 



 الحظات واستنتاجات :م
لقد توفَّر (لرشاد) قبل أن (َيِضل) بـُِحكم تواجده يف جامعة أمريكية ويف بداية السبعينيات  •

إمكانيات مل تتوفر ألحد من أقرانه يف البالد اإلسالمية وكان يعمل وحيدًا يف مـجال العالقات 

 حقُّق علِميَّاً من نتائـجه.العددية يف تلك الفرتة واليوجد أيَّ جهٍة أو أفراد أِكفَّاء للت

 (19)الل) اليت تـخص مـعجزة العدد بني قوة العالقات اليت اكتشفها (ضَ يوجد تناقٌض واضح  •

 زيادة اآليتني".ب" اليت استخدمها للزعـموبني سذاجة األساليب 

َفربََكة وغري أنَّ (َضالل) يف قرارة نفِسِه يعلم أنَّ االساليب اليت اتـَّبَـَعها للحصول على العالقات مُ  •

 صحيحة من الناحية الرياضية.

أنَّ (َضالل) وهو الـحاصل على شهادة دكتوراه ما كان لـيجرؤ على نشر (عالقاته الـُملفََّقة) يف  •

 أرخص (مـجلة علمية) ألنـها ببساطة التتوافق مع أبَسط الـمعايري العلمية. 

ن تُــفتضح يف يوٍم ما، ولكن يبدو أنـَّه ويعلم كذلك أنَّ هذه األساليب لن تبقى خافيًة وال بُد أ •

قد عقد صفقة مع جـهات ُمعادية لإلسالم وعليه أن يستعجل تنفيذ ما عليه ليقبض الـمبلغ 

 الـُمتـََّفق عليه.

 (19)أنَّ شياطني اإلنس الـُمعادين لإلسالم يعلمون جيدًا عواقب تأكد نتائج مـعجزة العدد  •

ا من حسم الصراع بني األديان لصاحل اإلسالم فكان عليهم أن وأنــَّـها قادرٌة يف حال تأُكَدهَ 

 مفعول ُمزَدَوج وبضربة واحدةباسلوب شيطاين ذا  (19)يـتحركوا سريعاً إلجهاض معجزة العدد 

يف بالتشكيك لدى فئٌة من الـُمسلمني ويتسبب  (19)ب يف التشكيك بـمعجزة العدد سيـتسبَّ 

 وهذه هي الفتنة !  ! الكرمي لدى فئٌة ثانية القرآن

وهذا ما حصل، فـمن ُخدَِع بزعم زيادة اآليتني أصبح يشك ليس يف القرآن فقط، بل ويشك يف   •

 ) هو أوَّل من تَسمَّى (بالقرآنيني).رشادكل الـمصادر اليت نقلت الدين، ومعلوٌم أن (الضال 

لكرمي مـحفوظ بتعهد اهللا ومن جـهة ثانية، فإنَّ غالبية الـُمسلمني ال تشك لـحظة يف أنَّ القرآن ا •

 ﴾حلََِٰفظُونَ  ۥَله َوِإنَّا ٱلذِّْكرَ  نـَزَّْلَنا َحنْنُ  ِإنَّا﴿بـحفظه كما يف نص اآلية الكرمية يف سورة اِحلجر. 
وكان عليهم أن يُـلُقوا باللَّوم على ِجـهٍة ما، وَبَدل أن يُلقوا باللَّوم على األسلوب الشيطاين 

 (19)عالقاته اليت تزعم زيادة اآليتني، الَقوا اللَّوم على معجزة العدد  (ِلَضالل) عندما لَــفَّــقَ 

 فكانت ضحية الـَجهل والَتَسرُّع يف إتـخاذ القرارات.

۳٦ 
 



يف القرآن الكرمي كان ال بد أن يكون ابتداًء فتنة للذين كفروا، مث خيرج  (19)أّن إعجاز العدد  •

) من سورة املّدثر. نعم لقد كان ٣١اآلية ( م هذه الفتنة، وجند هذا املعىن يفاليقني من رحِ 

 وأتباعه فتنة أّدت إىل ظهور احلقيقة.(َضالل) 
 

ل من سبعينيات القرن قد حصل يف النصف األوَّ  (19)اكتشاف مـعجزة العدد  من الـمعلوم أنَّ  •

بعد سنوات وبعد أن تـمَّ االتـفاق بني شياطني ا زعم زيادة اآليتني فقد حصل الـماضي، أمَّ 

 تأخر، يف وقت مُ إلنس وبني (ضالل) ا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

۳۷ 
 



ـَية !  لـقد تَـــَعمَّدُت إغفال ُمـالحظة (في العالقات السابقة) غايًة في األهـمِّ

 وُأخـمِّـن أنَّكم لن تـحزروها!    ألنـَّـها أيضاً من األساليب الشيطانية !

 للزعم بزيادة اآليتني :للتوضيح سوف أُعيد طريقة االسِتدالل اليت استخدمها (الشيطان) 
 112الت غري الـُمـرقـََّمـة سمَ عدد البَ    مع  6236عدد اآليات يف القرآن : لو نـجَمع  يقول الشيطان

! ولو نـحذف آيتني  19، وهذا العدد اليقبل القسمة على 6348فالـمـجموع  

 !  19الذي يقبل القسمة على  6346فَسنحُصل على العدد 

 َتني ليَستا من القرآن!قَ د آيتني ُملفَّ من وجو  دَّ إذن البُ 

 هذه العالقة الشيطانية هي احلجر األساس اليت اعتمد عليها (الشيطان) للزعم بزيادة اآليتني.

إىل مـجموعة العالقات (التسع) الواردة يف  أوَّالً واآلن أرجو ِمـمَّن يقرأ هذا البحث أن يعود 

 ًة على زعـِمـِه "زيادة اآليتني" ويـتـَمعَّن فيها :بداية الـبحث واليت استخدمها (َضالل) أِدلَ 

 ) ؟  اجلواب : ال !112 الـ الت غري الـُمـرقـََّمـةسمَ البَ هل فيها ذكٌر للـ ( 

 ويقرأ (الـمصفوفات العددية الـخمسة عشر) ويـتـَمعَّن فيها : ثانياً وأن يعود 

 ) ؟  اجلواب : ال !112 الـ الت غري الـُمـرقـََّمـةسمَ البَ هل فيها ذكٌر للـ ( 

 اليت اكتشفـها (َضالل) يف السبعينيات : (19)ويقرأ موضوع مـعجزة العدد  ثالثاً وأن يعود 

 ) ؟  اجلواب : ال !112 الـ الت غري الـُمـرقـََّمـةسمَ البَ هل فيها ذكٌر للـ (

 إىل يوِمَنا هذا :ويقرأ أيَّ عالقات عددية جاء بـها أتباُع (َضالل) من بعِدِه و  رابعاً وأن يعود 

 ) ؟  اجلواب : ال ! إال بضع عالقات.112 الـ الت غري الـُمـرقـََّمـةسمَ البَ هل فيها ذكٌر للـ (

يقبل   (112)بدون إضافة  (6234)وهل أنَّ عدد آيات القرآن حسب ما يزُعم َضالل 

 ؟  اجلواب : ال !  هل اتـَّـَضَحت الـحيلة ؟  (19)القسمة على 

وبعد أن  للزعم بزيادة اآليتني، استخداٌم (شيطاين) (112)الل) العدد لقد استخدم (ضَ 

 استغَفَل به بعض الناس  ألقاُه جانباً ألنَّه مل يـَُعد بـحاَجًة إليه ونِسَيُه هَو ومن َضلَّ معه!

 .  112  الـ البسمالتالنظام العددي الموجود في  في الفصل األخير سنشهد

۳۸ 
 



 .19العدد  الـحقيقة القرآنية : مـعجزة 
 : )19(ة العدد يِّ مِ أهَ 
ثِر) : ـمُ ة يف ُسوَرُة (الـمَ ًال اآليات الكريرأ أوَّ قْ نَـ لِ  ِن ٱلرَِّحيمِ       دَّ  ِبْسِم ٱللَِّه ٱلرَّْحمَٰ

َها  ﴾٢٩﴿َلوَّاَحٌة لِّْلَبَشِر  ﴿ ِئَكًة   ﴾٣٠﴿ ِتْسَعَة َعَشرَ َعَليـْ َب ٱلنَّاِر ِإالَّ َملَٰ َوَما َجَعْلَنا َوَما َجَعْلَنآ َأْصحَٰ
تـَُهمْ  َنةً  ِإالَّ  ِعدَّ  لِّلَِّذيَن َكَفُروا  ِفتـْ

 ٱلَِّذيَن ُأوُتوا ٱْلِكتََٰب  لَِيْستَـْيِقنَ 
ًنا   َويـَْزَدادَ   ٱلَِّذيَن َءاَمُنوآ ِإيمَٰ

 ٱلَِّذيَن ُأوُتوا ٱْلِكتََٰب َوٱْلُمْؤِمُنوَن  َوَال يـَْرتَابَ 
ِلَك ُيِضلُّ ٱللَُّه َمن َيَشآُء ٱلَِّذيَن ِفى قـُُلوِبِهم مَّ  َولِيَـُقولَ  َذا َمَثًال  َكذَٰ ِفُروَن َماَذآ َأرَاَد ٱللَُّه ِبهَٰ َرٌض َوٱْلكَٰ

   ﴾ ﴾٣١﴿َويـَْهِدى َمن َيَشآُء  َوَما يـَْعَلُم ُجُنوَد رَبَِّك ِإالَّ ُهَو  َوَما ِهَى ِإالَّ ِذْكَرٰى ِلْلَبَشِر 
 اً وهي :فَ لِ تَ خُـ م صحيحاً  عدداً  (30)ذكر القرآن الكرمي 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 19, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 99, 100, 
200, 300, 1000, 2000, 3000, 5000, 50000, & 100000. 

 ! (19)ات العدد فَ ضاعَ من مُ  كَذِلكَ   وهو 162146  وع هذه األعدادجمُ َـ وم
االستثناء الوحيد )، ةَكمِّيَّ م ذُِكَرْت لتحديد (ـرآن الكرية يف القُ رَ ذكو ـمَ ميع األعداد الـج اجلدير بالذكر أنَّ 

ة باإلضافة إىل حتديد مَ ـة الكريها اآليَ ـتدَّ ) حدَ ةيَّ إلهِ  غاياتٍ  أربعتبيان (الذي ذُِكر لِ  )19(هو العدد 
 حَسُبون ِمنَ ـن يُ مَّ ـم مِ نهُ ومِ  سلمنيـمُ كثريًا من ال  أنَّ  هُ ف لَ ؤسَ ا يُ مَّ ِـ م، ومنَّ هَ ة جَ نَ زَ ) وهي عدد خَ ةَكمِّيَّ (

َغِفُلوا قد ة اليت تـَُقدِّس هذا العدد، و ) الضالّ البهائيةفرقة (طوه بِ ربُ ـحىت يَ  (19)الُعلَماء ما أن يُذكر العدد 
ة مَ ـرآنية الكرياآلية القُ  أنَّ  حقيقة ُمهمَّة وهيَ وغفلوا كذلك عن  (19)الغايات اإللـَِهيِِّة من العدد  عن

 غايةال نَّ إ مَّ ـة بأكثر من إثين عشر قرنًا ثظهور البهائيَّ  قبلن هذا العدد قد أُنزَِلت ت الغايات مِ رَ كاليت ذَ 
تـَُهمْ َوَما َجَعْلَنا ن هذا العدد وهي (ة مِ هيَّ ـاإلل َنةً  ِإالَّ  ِعدَّ ة! ور البهائيَّ هُ ظُ بِ  اً قَ قُ َـ حَـ تازداد ) قد لِّلَِّذيَن َكَفُروا ِفتـْ

ت فئٌة رَ هَ ماذا نفعل لو ظَ نسأل :  ناسبةِ ـمُ وبال )منيسلِ الـمُ اء مَ لَ ه هلا عُ بَّ نَ تَـ ة جيب أن يَـ يَّ رآنِ قُ  ةٌ زَ عجِ وهي مُ (
 ؟ تعُبُده ةٍ ضالَّ  ةٍ ئَ داً) لوجود فِ مَّ حَ ـ(مُ  وهل نرتكُ   م؟لَّ وسَ  داً) صلى اهللا عليهِ مَّ حَ ـ(مُ  دُ تعبُ 
 ُمذِهلةٍ  ةِ يَّ دِّ عدَ  ء عن منظوماتٍ ِيب نْ م يُـ ـرآن الكريقُ يف ال (19)ة بالعدد طَ بِ رتَ من عالقات مُ  فَ شِ ما أكتُ  إنَّ 
 ستقبل القريب بإذن اهللا.ـمُ سالم يف المن أهم وسائل الدعوة إىل اإل ونُ كُ ستَ 

 ٱلرَِّحيمِ  ٱلرَّْمحَٰنِ  ٱللَّهِ  ِبْسمِ 

ِذبُونَ  َوَأْكثـَُرُهمْ  ٱلسَّْمعَ  أَثِيٍم يـُْلُقونَ  أَفَّاكٍ  ُكلِّ  َعَلىٰ  ٱلشَّيَِٰطُني تـَنَـزَّلُ  تـَنَـزَّلُ  َمن َعَلىٰ  أُنـَبُِّئُكمْ  َهلْ ﴿     ﴾كَٰ

 نـهاية الفصل األوَّل والـحمُد هللا الذي اسـَتخَدمين للدفاع عن كتاِبِه العظيم وصلَّى اهللا على َسيِِّدنَا حممد.

۳۹ 
 



 
 

 يل ىل مل خل
 

  َّ  ين ىن نن من زن رن مم ام يل ىل مليكُّ 

١هود: سورة   
 

اني ـثـالالـفـصل   
 

كريمـال ُقرآنـُسَور ال ـيـنَ ـة بَ يَّ دِ ـدَ ـات الـعَ ـالقَ الـعَ   

ةـوبـتـتَـين" في سورة الـ"زيادة آيَـ  رشادالـَمدُعـو الـَضال  سَحــُق َزعمَ تَ   
 

 

 

 

 

 

٤۰ 
 



 :الـخـواص الريَاِضيَّــة لألعداد 
 .آية كما هو معلوٌم من الُقرآن (129)آية وليس  (127)أنَّ عدد آيات سورة التوبة  (َضالل)َزَعَم 

 من الناحية الرياضية ؟ (129)والعدد  (127): ما هو الفرق بني العدد ل سؤا

 ) تنقسم إىل قسمني :0والعدد  1إنَّ جـميع األعداد الصحيحة (باستثناء العدد  :تـمهيٌد للـجواب 

 .2 ,3 ,5 ,7 ,11 ,13 ,17 ,19 على نفسهـا مثل ال تقبل القسمة إالَّ  Primesلية  أعداد أوَّ 

 .4 ,8 ,9لية مثل تساوي ضرب عددين أو أكثر من األعداد األوَّ  Compositeة  بَ ــركَّ ـوأعداد مُ 

 ومنها: (129)والعدد  (127):  يوجد عدد كبري من الفروق بني اخلواص الرياضية للعدد الجواب 

 ُمركَّب. عدد 12)9(يف العدد اآلحاد بينـما مرتبة  أوَّيلعدد  12)7(يف العدد اآلحاد  مرتبة -1

 .12يساوي  (129)العدد ومـجموع قيم مراتب  10يساوي  (127)العدد  مـجموع قيم مراتب 2-

 (129)بينـما مـجموع قواسم العدد   (128=127+1)يساوي  (127)مـجموع قواسم العدد  3-

 .(176= 129+43+3+1)يساوي 

 .(43×3)يساوي  ُمرَكَّبعدد  (129)بينـما العدد  أوَّيلعدد  (127)العدد  4-

 .2بـمقدار  (127)للعدد القيمة العددية أكرب من  (129)للعدد القيمة العددية  5-

 : أِدلـَّةً  لألعـداد ةالـخواص الرياضيَّ  اهللا قد وضع يف سنشهد يف الصفحات القليلة القادمة كيف أنَّ 

 .(َضالل)َزعَم  تـدَحـضُ  •

 يف الـُقرآن الكرمي.وتـــُـبـَـيـِّن َعـظَـَمـة الـُمـعـِجـَزة الـَعـَدِديـَّــة  •

  .  (19)كــثـري من هـذه األنـظـمـة يـعـتـمد على الـعدد وتـــؤكـد حـفـظ الـقـرآن من أي تـغـيـيـر، و  •

تـعـتمد  ،زيادة اآليتني ـهِ كدليل لزعـمِ   (َضالل)اعتـمد عليـها  )عالقة رياضية واحدة(: هل يوجد سؤال 

 ؟ الرياضية لألعداد) على (الـخواص 

، يوجد (ستة) ـعتمد على الـخواص الرياضية (راجع الفصل األوَّل)عالقة ت ال يوجد أيِّ :  الجواب

عالقات تـعتمد على توزيع كلـمة (اهللا) يف الـقرآن، ويوجد أكثر من خـمسة عشر عالقة 

ا ـمَ ة) تـعتمد على رصف األعداد بـجوار بعض، ويوجد عالقتني السابعة والتاسعة، وهُ ـقَ ـفَّ ـلَ (مُ 

 .الل)(ضَ ة اليت سقط فيها ـنـَ تــل الشيطان للفِ خَ دمَ 

٤۱ 
 



 

 

 

  الثاين من الـفصل زء األوَّلــالـج

ـَقــالء ـالــُعـ عن  ةَ اوَ شَ ـغِ ـفـع الـرَ لِ  ةَ ـــيـَّ دِ ـدَ من الــعـالقـات الــعَ  ــةٌ ـجمـوعَ مَ 

 "ـتـوبــةــلة اـورَ في سُ  ـيـنـتَ "زيـادة آيَ  رشاد الـَضال الـذيـن ُخــِدُعــوا بِــَزعم
 

٤۲ 
 



 :َمـعـلـوَمـــة 
من احلقيقة اإليـمانية بـهذه  ؤمنـما كان وما سيكون، ومن الي هِ ـيف علمِ  قَ بَ نـعـلم كـمؤمـنـيـن، أنَّ اهللا قد سَ 

يعلم يقيناً  وسوف ،له هذه احلقيقة بكل قوة مع التدرج يف مواضيع الكتاب غري الـمؤمنني فسوف تـتـضـح

ا من ـهَ وقد هيَّأ لَ  لِـِحـَكـٍم، ثـحدُ عن قصد هلذه (الفتنة) أن تَ  حَ ـمَ عاىل) قد سَ أنَّ اهللا (سبحانه وت

 ، فَـِمـن َرِحم (الِفــتــنـة) تـخـرج (احلقيقة).كون فـتـحاً جديـداً للقرآن واإلسالمما سي ات العدديـَّـةالـُمضادَّ 

الء ـقَ ـالعُ  حَ الل) ولكين ارتأيت أن أمنَ (ضَ  عمَ زَ  مُ قصِ ـأن أبـدأ بالعالقات العددية اليت تَ  كان يف اإلمـكـانو 

  الل).ضَ ني بِ (الضالِّ  صيبُ يُ اإلذالل الذي سَ و  اخلزي عن م بعيداً هُ سَ فُ ـأن واـدُ عِ ـبــيُ لكي  فرصةً  ،واعُ دِ خُ  الذين

 :إحكاٌم عددٌي أوَّل 
(النمل) اليت تتكرر فيها الَبْسَمَلة ورقم ُسوَرة  (9)أنَّ رقم ُسوَرة (التوبة) اليت ال حتتوي على (َبْسَمَلة) هَو 

 ! (19)، الـُملِفت للَنَظر يف هِذِه الـَمعلومة أنَّ عدد الُسَور ِمَن التوبة إىل النمل ُيساوي (27)َمرََّتني هَو 

27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 

19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

وأنَّ جمموع رقم ُسوَرة  (120)ها ُيَساوي ـأنَّ جمموع رقم ُسوَرة النمل مع عدد آيات )١(َمعُلوَمة اجلديدةالـ

 (120)، الـُملِفت للَنَظر يف هذه الـَمْعُلوَمة أنَّ عدد األعداد من  (138)ها ُيَساوي ـالتوبة مع عدد آيات

 ! (19) يساوي أيضاً   (138)إىل 
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19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

 ـي التوبة والنمل تـجمع هاتني الصفتني ؟تَ هل يوجد يف القرآن الكرمي أزواٌج من الُسَور غري سورَ  ل :سؤا

زوج وكما ُمـبَـيَّـن يف  (96)َملَــة وعددها بعد مقارنة جـميع أزواج الُسَور الـُمحـتَـ :الجواب 

 اليوجد أيَّ زوج من الُسَور يـجمع هاتني الصفتني غري التوبة والنمل !  1-جدول

𝟏𝟏   على األقل  أي أنَّ احتمالية حصول هذه الـعالقــة بالـُصــدفَــــة         
𝟗𝟗𝟗𝟗

 

 )﴾عليها ِتسَعة عشر﴿عز وجل  لؤي بن غازي الطييب (تـحقيق النظر يف قول اهللا  )۱(

٤۳ 
 

                                                            



 يستطيع تـحقيق العالقة السابـقـة الـنـمـل)-(التوبـة َورالسُ من واحٌد   يوجد في القرآن الكريم  زوٌج   1-جدول
السورة  رقمها عدد آياتها مـجموع فرق األرقام فرق األرقام واآليات السورة  رقمها عدد آياتها مـجموع   # 

 1 الفاتحة 1 7 8 مريم 19 98 117 18 109
 2 البقرة 2 286 288 طه 20 135 155 18 133
 3 آلعمران 3 200 203 نبياءاأل 21 112 133 18 70
 4 النساء 4 176 180 الحج 22 78 100 18 80
 5 المائدة 5 120 125 المؤمنون 23 118 141 18 16
 6 األنعام 6 165 171 النور 24 64 88 18 83
 7 األعراف 7 206 213 الفرقان 25 77 102 18 111
 8 األنفال 8 75 83 الشعراء 26 227 253 18 170

 9 التوبة 9 129 138 نمللا 27 93 120 18= 27-9 18= 138-120
 10 يونس 10 109 119 القصص 28 88 116 18 3
 11 هود 11 123 134 العنكبوت 29 69 98 18 36
 12 يوسف 12 111 123 الروم 30 60 90 18 33
 13 الرعد 13 43 56 لقمان 31 34 65 18 9
 14 إبراهيم 14 52 66 السجدة 32 30 62 18 4
 15 الحجر 15 99 114 االحزاب 33 73 106 18 8
 16 النحل 16 128 144 سبأ 34 54 88 18 56
 17 اإلسراء 17 111 128 فاطر 35 45 80 18 48
 18 الكهف 18 110 128 يس 36 83 119 18 9

 19 مريم 19 98 117 الصافات 37 182 219 18 102
 20 طه 20 135 155 ص 38 88 126 18 29
 21 األنبياء 21 112 133 الزمر 39 75 114 18 19
 22 الحج 22 78 100 غافر 40 85 125 18 25
 23 المؤمنون 23 118 141 فصلت 41 54 95 18 46
 24 النور 24 64 88 الشورى 42 53 95 18 7
 25 الفرقان 25 77 102 الزخرف 43 89 132 18 30
 26 الشعراء 26 227 253 الدخان 44 59 103 18 150
 27 النمل 27 93 120 الجاثية 45 37 82 18 38
 28 القصص 28 88 116 األحقاف 46 35 81 18 35
 29 العنكبوت 29 69 98 محمد 47 38 85 18 13
 30 الروم 30 60 90 الفتح 48 29 77 18 13
 31 لقمان 31 34 65 الحجرات 49 18 67 18 2
 32 السجدة 32 30 62 ق 50 45 95 18 33
 33 االحزاب 33 73 106 الذاريات 51 60 111 18 5
 34 سبأ 34 54 88 الطور 52 49 101 18 13
 35 فاطر 35 45 80 النجم 53 62 115 18 35
 36 يس 36 83 119 القمر 54 55 109 18 10
 37 الصافات 37 182 219 الرحمن 55 78 133 18 86
 38 ص 38 88 126 الواقعة 56 96 152 18 26
 39 الزمر 39 75 114 الحديد 57 29 86 18 28
 40 غافر 40 85 125 المجادلة 58 22 80 18 45
 41 فصلت 41 54 95 الحشر 59 24 83 18 12
 42 الشورى 42 53 95 الممتحنة 60 13 73 18 22
 43 الزخرف 43 89 132 الصف 61 14 75 18 57
 44 الدخان 44 59 103 الجمعة 62 11 73 18 30
 45 الجاثية 45 37 82 المنافقون 63 11 74 18 8
 46 األحقاف 46 35 81 التغابن 64 18 82 18 1
 47 محمد 47 38 85 الطالق 65 12 77 18 8

٤٤ 
 



 48 الفتح 48 29 77 التحريم 66 12 78 18 1
 49 الحجرات 49 18 67 الملك 67 30 97 18 30
 50 ق 50 45 95 القلم 68 52 120 18 25
 51 لذارياتا 51 60 111 الحاقة 69 52 121 18 10
 52 الطور 52 49 101 المعارج 70 44 114 18 13
 53 النجم 53 62 115 نوح 71 28 99 18 16
 54 القمر 54 55 109 الجن 72 28 100 18 9
 55 الرحمن 55 78 133 المزمل 73 20 93 18 40
 56 الواقعة 56 96 152 المدثر 74 56 130 18 22
 57 الحديد 57 29 86 القيامة 75 40 115 18 29
 58 المجادلة 58 22 80 اإلنسان 76 31 107 18 27
 59 الحشر 59 24 83 المرسالت 77 50 127 18 44
 60 الممتحنة 60 13 73 النبأ 78 40 118 18 45
 61 الصف 61 14 75 النازعات 79 46 125 18 50
 62 الجمعة 62 11 73 عبس 80 42 122 18 49
 63 المنافقون 63 11 74 التكوير 81 29 110 18 36
 64 التغابن 64 18 82 االنفطار 82 19 101 18 19
 65 الطالق 65 12 77 المطففين 83 36 119 18 42
 66 التحريم 66 12 78 االنشقاق 84 25 109 18 31
 67 الملك 67 30 97 البروج 85 22 107 18 10
 68 القلم 68 52 120 الطارق 86 17 103 18 17
 69 الحاقة 69 52 121 األعلى 87 19 106 18 15
 70 المعارج 70 44 114 الغاشية 88 26 114 18 0
 71 نوح 71 28 99 الفجر 89 30 119 18 20
 72 الجن 72 28 100 البلد 90 20 110 18 10
 73 المزمل 73 20 93 الشمس 91 15 106 18 13
 74 المدثر 74 56 130 الليل 92 21 113 18 17
 75 القيامة 75 40 115 لضحىا 93 11 104 18 11
 76 اإلنسان 76 31 107 الشرح 94 8 102 18 5
 77 المرسالت 77 50 127 التين 95 8 103 18 24
 78 النبأ 78 40 118 العلق 96 19 115 18 3
 79 النازعات 79 46 125 القدر 97 5 102 18 23
 80 عبس 80 42 122 البينة 98 8 106 18 16
 81 التكوير 81 29 110 زلةالزل 99 8 107 18 3
 82 االنفطار 82 19 101 العاديات 100 11 111 18 10
 83 المطففين 83 36 119 القارعة 101 11 112 18 7
 84 االنشقاق 84 25 109 التكاثر 102 8 110 18 1
 85 البروج 85 22 107 العصر 103 3 106 18 1
 86 الطارق 86 17 103 الهمزة 104 9 113 18 10
 87 األعلى 87 19 106 الفيل 105 5 110 18 4
 88 الغاشية 88 26 114 قريش 106 4 110 18 4
 89 الفجر 89 30 119 الماعون 107 7 114 18 5
 90 البلد 90 20 110 الكوثر 108 3 111 18 1
 91 الشمس 91 15 106 الكافرون 109 6 115 18 9
 92 الليل 92 21 113 النصر 110 3 113 18 0
 93 الضحى 93 11 104 المسد 111 5 116 18 12
 94 الشرح 94 8 102 اإلخالص 112 4 116 18 14
 95 التين 95 8 103 الفلق 113 5 118 18 15
 96 العلق 96 19 115 الناس 114 6 120 18 5

 
٤٥ 

 



 : )١(وإحكاٌم عددٌي ثانٍ 
 ! آيات سورة التوبة عدد ضاعفاتمن مُ  سوريت التوبة والـنـملنَّ جمموع أرقام وعدد آيات أ

 2-جدول
السورة  رقمها عدد آياتها مـجموع أرقام وعدد آيات السورتين    

 1 التوبة 9 129 138

 2 النمل 27 93 120

258 = 2 x 129 222 36   

 ؟ 2-جدول ـي التوبة والنمل تستطيع تـحقيقتَ هل يوجد يف القرآن أزواٌج من الُسَور غري سورَ : وسؤال 

 من الُسَور واحدٌ  زوجٌ  وجد احلاسوب  1-جـميع أزواج الُسَور يف جدولثانية لـ مقارنة من :الجواب 

 .3-ن يف جدولـيَّـ بـَ كما مُ   اإلحكام الثاين يستطيع تـحقيق باإلضافة إىل سوريت التوبة والنمل 

 3-جدول
السورة  رقمها عدد آياتها مـجموع أرقام وعدد آيات    

 1 المؤمنون 23 118 141

 2 فصلت 41 54 95

236 = 2 x 118     

=  تقريباً بالُصدَفة  أي أنَّ احتمالية حصول اإلحكام الثاين  1
48

 2
96

 

 رياضي ينص : علم (اإلحصاء) يوجد قانونٌ فروع ماالت) وهو أحد ـتـفي علم (االح

يف احتمالية  ث األوَّلثني يف وقت واحد يساوي حاصل ضرب احتمالية احلدَ دَ أنَّ احتمالية حصول حَ 

 ث الثاين.احلدَ 

في سورة (التوبة) يساوي حاصل ضرب نسبة  حكامين السابقينمعنى هذا أنَّ احتمالية حصول اإل

 االحتمالين :

𝟏𝟏
𝟗𝟗𝟗𝟗

 ×  
𝟏𝟏
𝟒𝟒𝟒𝟒

 =  
𝟏𝟏

𝟒𝟒𝟗𝟗𝟒𝟒𝟒𝟒
 

 

 ماهر عمر أمني  )۱(

٤٦ 
 

                                                            



 :وإحكاٌم عددٌي ثالـث 
 ، لو نسأل :(129)وعدد آياتـها  (9)نعلُم أنَّ رقم سورة التوبة يساوي 

 ؟ (129)(آية) يف القرآن الكرمي رقـَمـَها  كم

 (7)لقد أجاب احلاسوب عن هذا السؤال ولـجميع عدد آيات ُسَور القرآن من عدد آيات   الجواب :

 .4-يف سورة الفاتـحة وإىل آخر سورة يف القرآن، والنتائج معروضة يف جدول

 فقط ! آيات (9)اجلدول وأمام سورة التوبة ومن عمود التكرار نـجد  من

نفس رقم  يساوي  (129)  رقـَمـَهاأن يكون عدد اآليات يف القرآن اليت  ما هذا !  هل هي ُصدفة

 وال صدفة يف القرآن وال يف الكون. ؟   (9) سورة التوبة

 ﴾ِمبِْقَدارٍ  ۥهُ ِعندَ  َشْىءٍ  وَُكلُّ  تـَْزَدادُ  َوَما ٱْألَْرَحامُ  َتِغيضُ  َوَما أُنَثىٰ  ُكلُّ  َحتِْملُ  َما يـَْعَلمُ  ٱللَّهُ ﴿
 إليـجاد احتمالية حصول هذا التوافق نسأل :

 خاصية ؟ـلك مثل هذه الـتـكريم تـمـقرآن الـكم سورة في ال

خـمس ُسَور وجد قد و  4-والنتائج يف جدول ُسَور القرآن ياتآلعدد التكرار احلاسوب وجد : الجواب 

 فقط وهي :

 .(129)آيات رقمـها  (9)، يوجد يف القرآن (9)ورقم السورة  (129)عدد آياتـها   : التوبة 

 .(123)آيـة رقمـها  (11)، يوجد يف القرآن (11)ورقم السورة  (123)عدد آياتـها    : هود 

 .(73)آيـة رقمـها  (33)، يوجد يف القرآن (33)ورقم السورة  (73): عدد آياتـها األحزاب 

 .(28)آيـة رقمـها  (71)د يف القرآن ، يوج(71)ورقم السورة  (28)عدد آياتـها     : نوح 

 .(19)آيـة رقمـها  (82)، يوجد يف القرآن (82)ورقم السورة  (19): عدد آياتـها االنـفطار 

≈بالُصدَفة يساوي تقريباً    نَّ احتمالية حصول اإلحكام الثالثأي أ  1
23

    5
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وحسب قانون (ضرب  (حصرًا) ةـورة التوبفي س الثالث ةــعدديَّ الحكامات اإل وأنَّ احتمالية حصول

 : تقريباً  الت) يساويااالحتم

𝟏𝟏
𝟗𝟗𝟗𝟗

 ×  
𝟏𝟏
𝟒𝟒𝟒𝟒

  ×   
𝟏𝟏
𝟐𝟐𝟐𝟐

 ≈  
𝟏𝟏

𝟏𝟏𝟒𝟒𝟗𝟗𝟒𝟒𝟒𝟒𝟒𝟒
 

٤۷ 
 



  ـن عدد التكرار لـجميع عدد آيات ُسَور القرآنــيِّ ـبـيُـ   4-جدول
114-77 76-39 38-1 

 السورة رقم عدد آيات تكرار السورة رقم عدد آيات تكرار السورة رقم عدد آيات تكرار
 الفاتحة 1 7 103 الزمر 39 75 32 المرسالت 77 50 48
 البقرة 2 286 1 غافر 40 85 26 النبأ 78 40 57
 آلعمران 3 200 4 فصلت 41 54 43 النازعات 79 46 50
 النساء 4 176 6 الشورى 42 53 44 عبس 80 42 55
 المائدة 5 120 12 الزخرف 43 89 23 التكوير 81 29 69
 األنعام 6 165 7 الدخان 44 59 39 االنفطار 82 19 82
 األعراف 7 206 3 الجاثية 45 37 59 المطففين 83 36 60
 األنفال 8 75 32 األحقاف 46 35 61 االنشقاق 84 25 73
 التوبة 9 129 9 محمد 47 38 58 البروج 85 22 76
 نسيو  10 109 18 الفتح 48 29 69 الطارق 86 17 85
 هود 11 123 11 الحجرات 49 18 84 األعلى 87 19 82
 يوسف 12 111 16 ق 50 45 52 الغاشية 88 26 72
 الرعد 13 43 54 الذاريات 51 60 38 الفجر 89 30 66
 إبراهيم 14 52 47 الطور 52 49 49 البلد 90 20 79
 الحجر 15 99 19 النجم 53 62 36 الشمس 91 15 86
 النحل 16 128 10 القمر 54 55 41 الليل 92 21 77
 اإلسراء 17 111 16 الرحمن 55 78 29 الضحى 93 11 95

 الكهف 18 110 17 الواقعة 56 96 21 الشرح 94 8 101
 مريم 19 98 20 الحديد 57 29 69 التين 95 8 101
 طه 20 135 8 المجادلة 58 22 76 العلق 96 19 82

 األنبياء 21 112 14 الحشر 59 24 74 القدر 97 5 109
 الحج 22 78 29 الممتحنة 60 13 88 البينة 98 8 101
 المؤمنون 23 118 13 الصف 61 14 87 الزلزلة 99 8 101
 النور 24 64 35 الجمعة 62 11 95 العاديات 100 11 95
 الفرقان 25 77 30 المنافقون 63 11 95 القارعة 101 11 95

 الشعراء 26 227 2 التغابن 64 18 84 التكاثر 102 8 101
 النمل 27 93 22 الطالق 65 12 90 العصر 103 3 114
 القصص 28 88 25 التحريم 66 12 90 الهمزة 104 9 96

 العنكبوت 29 69 34 الملك 67 30 66 الفيل 105 5 109
 الروم 30 60 38 القلم 68 52 47 قريش 106 4 111
 مانلق 31 34 62 الحاقة 69 52 47 الماعون 107 7 103
 السجدة 32 30 66 المعارج 70 44 53 الكوثر 108 3 114
 االحزاب 33 73 33 نوح 71 28 71 الكافرون 109 6 105
 سبأ 34 54 43 الجن 72 28 71 النصر 110 3 114
 فاطر 35 45 52 المزمل 73 20 79 المسد 111 5 109
 يس 36 83 27 المدثر 74 56 40 اإلخالص 112 4 111
 الصافات 37 182 5 القيامة 75 40 57 فلقال 113 5 109
 ص 38 88 25 اإلنسان 76 31 63 الناس 114 6 105

، معىن (103)نـجد أنَّ عدد التكرار يساوي   (7): أمام سورة الفاتـحة وعدد آياتـها  مثال للتوضيح

 عدد التكرار أليِّ وبنفس الطريقة نـجد  (7)آيات رقـمـهـا  سورة تـحـتـوي على (103)هذا أنَّ يف القرآن 

 عدد آيات.

٤۸ 
 



 : )١(وإحكاٌم عددٌي رابع
ا يساوي ـهَ اليت تـحتوي على آيات رقـمَ  )مـجموع أرقام الُسَور(واألعجب بالنسبة ِلُسورة (التوبة)  أنَّ 

 ! (114) الكرمي يساوي عدد ُسَور القرآن (129)عدد آيات ُسورة التوبة 

       (129)لى آيات رقـمـها  التي تـحتوي ع ر التسعوَ السُ   5 -جدول
 # رقم السورة السورة عدد آيات السورة مـجموع مراتب عدد اآليات

 1 2 البقرة 286 2+8+6
 2 3 آلعمران 200 2+0+0
 3 4 النساء 176 1+7+6
 4 6 األنعام 165 1+6+5
 5 7 األعراف 206 2+0+6
 6 9 التوبة 129 1+2+9
 7 20 طه 135 1+3+5
 8 26 لشعراءا 227 2+2+7
 9 37 الصافات 182 1+8+2

95 = 19 x 5   114  

 اليت يتكرر عدد اآلية فيها) روَ السُ (مـجاميع اخترب احلاسوب جـميع  وإليـجاد احتمالية حصول هذه احلالة
 6-والنتائج يف جدول ! اليت تستطيع تـحقيق هذه احلالة الوحيدةالسورة وجد أنَّ سورة التوبة هي وقد 

ر القرآن وَ يساوي عدد سُ  مـجموع عدد اآلياتأو  روَ مـجموع أرقام السُ نَّ احتمالية أن يكون ا أمعىن هذ
2 بالُصدَفة يساوي     

114
 = 1

57
 

 :تقريباً إنَّ احتمالية حصول اإلحكامات األربعة  يف سورة التوبة وحسب قانون (ضرب االحتماالت) 
1

96
 × 

1
48

  ×   
1

23
 × 

1
57

 ≈  
1

6,000,000
 

 :وإحكاٌم عددٌي خامس 
ضاعفات عدد ُسَور فقط أرقام الُسَور من مُ ليَس آخر،  عجيبٌ  توافقٌ   5-ونالحظ يف نفس جدول

 .(x 5 19 = 95)، بل إنَّ مـجموع مراتب آيات ُسَور هذه الـمجموعة يقبل القسمة على القرآن
 . 7-ر والنتائج يف جدولوَ ع السُ اخترب احلاسوب جـمي وإليـجاد احتمالية حصول هذه احلالة

 إنَّ احتمالية حصول اإلحكامات اخلمسة  يف سورة التوبة وحسب قانون (ضرب االحتماالت) يساوي:
1

96
 × 

1
48

  ×   
1

23
 × 

1
57

 × 
1

19
 ≈  

1
114,000,000

 

 ماهر عمر أمني  )۱(

٤۹ 
 

                                                            



 آيات ُسَور القرآن) لآليات التي تتكرر ولـجميع عدد الُسَوريـُـبــيِّــن (مـجموع أرقام   6-جدول

 السورة رقم عدد آيات م.أ.س السورة رقم عدد آيات م.أ.س السورة رقم عدد آيات م.أ.س
 الفاتحة 1 7 5367 الزمر 39 75 698 المرسالت 77 50 1435

 البقرة 2 286 2 غافر 40 85 513 النبأ 78 40 1967

 آلعمران 3 200 38 فصلت 41 54 1165 النازعات 79 46 1566

 النساء 4 176 79 الشورى 42 53 1207 عبس 80 42 1814

 المائدة 5 120 146 الزخرف 43 89 407 التكوير 81 29 2669

 األنعام 6 165 85 الدخان 44 59 962 االنفطار 82 19 3706

 األعراف 7 206 35 الجاثية 45 37 2059 المطففين 83 36 2142

 األنفال 8 75 698 األحقاف 46 35 2188 االنشقاق 84 25 2984

 التوبة 9 129 114 محمد 47 38 2014 البروج 85 22 3186

 يونس 10 109 247 الفتح 48 29 2669 الطارق 86 17 3905

 هود 11 123 141 الحجرات 49 18 3819 األعلى 87 19 3706

 يوسف 12 111 219 ق 50 45 1651 الغاشية 88 26 2900

 الرعد 13 43 1734 تالذاريا 51 60 918 الفجر 89 30 2483

 إبراهيم 14 52 1358 الطور 52 49 1487 البلد 90 20 3441

 الحجر 15 99 262 النجم 53 62 837 الشمس 91 15 3996

 النحل 16 128 130 القمر 54 55 1090 الليل 92 21 3278

 اإلسراء 17 111 219 الرحمن 55 78 626 الضحى 93 11 4667

 الكهف 18 110 237 الواقعة 56 96 337 الشرح 94 8 5259

 مريم 19 98 281 الحديد 57 29 2669 التين 95 8 5259

 طه 20 135 105 المجادلة 58 22 3186 العلق 96 19 3706

 األنبياء 21 112 190 الحشر 59 24 3043 القدر 97 5 6016

 الحج 22 78 626 الممتحنة 60 13 4117 البينة 98 8 5259

 المؤمنون 23 118 169 الصف 61 14 4057 الزلزلة 99 8 5259

 النور 24 64 784 الجمعة 62 11 4667 العاديات 100 11 4667

 الفرقان 25 77 651 المنافقون 63 11 4667 القارعة 101 11 4667

 الشعراء 26 227 28 التغابن 64 18 3819 التكاثر 102 8 5259

 لالنم 27 93 364 الطالق 65 12 4248 العصر 103 3 6555

 القصص 28 88 473 التحريم 66 12 4248 الهمزة 104 9 4771

 العنكبوت 29 69 760 الملك 67 30 2483 الفيل 105 5 6016

 الروم 30 60 918 القلم 68 52 1358 قريش 106 4 6234

 لقمان 31 34 2219 الحاقة 69 52 1358 الماعون 107 7 5367

 السجدة 32 30 2483 المعارج 70 44 1721 الكوثر 108 3 6555

 االحزاب 33 73 731 نوح 71 28 2812 الكافرون 109 6 5590

 سبأ 34 54 1165 الجن 72 28 2812 النصر 110 3 6555

 فاطر 35 45 1651 المزمل 73 20 3441 المسد 111 5 6016

 يس 36 83 549 المدثر 74 56 1036 اإلخالص 112 4 6234

 الصافات 37 182 75 ةالقيام 75 40 1967 الفلق 113 5 6016

 ص 38 88 473 اإلنسان 76 31 2295 الناس 114 6 5590

أنَّ عدد التكرار األسبق  4-وجدنا يف جدول (7): أمام سورة الفاتـحة وعدد آياتـها  للتوضيح مثالٌ 

مـجموع أرقام معىن هذا أنَّ  (5367)نـجد يف عمود (م.أ.س) العدد  يف هذا اجلدول، (103)يساوي 

 .الُسَوربقية وبنفس الطريقة  (114)وهو اليقبل القسمة على  (5367)يساوي  (103) ألـ رالُسوَ 

عمود (م.م.أ) يف  ر والنتائج يفوَ اخترب احلاسوب جـميع السُ وإليـجاد احتمالية حصول اإلحكام اخلامس 

ورة التوبة عجوبة جديدة نكتشفها يف هذا اجلدول وهي أنَّ السورة الوحيدة باإلضافة إىل سأ .7-جدول

٥۰ 
 



، ليس هذا   هي سورة (النمل) ! (19)اليت يكون مـجموع مراتب عدد آياتـها يقبل القسمة على 

 (129)ر اليت تـحـتـوي على آيات رقـمـهـا وَ (مـجموع مراتب آيات م.م.آ) السُ الحظ كذلك أنَّ ، قطفـ

الُسَور اليت تـحـتـوي على (مـجموع مراتب آيات م.م.آ) وأنَّ  (x 5 19)يساوي وهو رقم سورة التوبة 

وهو  (x 6 19)، معىن هذا أنَّ الفرق (x 11 19)الـنـمل يساوي  وهو رقم سورة (93)آيات رقـمـهـا 

 8-جدولو  5-جدول! ولكي تَــتَــَوضَّح الصورة أكثر قارن بني  (114)يساوي عدد سور الـقرآن 

 ت التي تتكرر ولـجميع عدد آيات ُسَور القرآنيـُـبــيِّــن (مـجموع مراتب عدد اآليات) لآليا  7-جدول
 السورة رقم عدد آيات م.م.آ السورة رقم عدد آيات م.م.آ السورة رقم عدد آيات م.م.آ
 الفاتحة 1 7 859 الزمر 39 75 350 المرسالت 77 50 492

 البقرة 2 286 16 غافر 40 85 271 النبأ 78 40 562

 آلعمران 3 200 37 فصلت 41 54 458 النازعات 79 46 515

 النساء 4 176 62 الشورى 42 53 466 عبس 80 42 554

 المائدة 5 120 115 الزخرف 43 89 226 التكوير 81 29 653

 األنعام 6 165 74 الدخان 44 59 419 االنفطار 82 19 739

 األعراف 7 206 35 الجاثية 45 37 583 المطففين 83 36 592

 األنفال 8 75 350 األحقاف 46 35 600 االنشقاق 84 25 688

 التوبة 19x5 129 9 محمد 47 38 573 البروج 85 22 702

 يونس 10 109 147 الفتح 48 29 653 الطارق 86 17 765

 هود 11 123 112 الحجرات 49 18 757 األعلى 87 19 739

 يوسف 12 111 135 ق 50 45 533 الغاشية 88 26 681

 الرعد 13 43 548 ذارياتال 51 60 405 الفجر 89 30 620

 إبراهيم 14 52 487 الطور 52 49 505 البلد 90 20 709

 الحجر 15 99 165 النجم 53 62 393 الشمس 91 15 771

 النحل 16 128 106 القمر 54 55 440 الليل 92 21 705

 اإلسراء 17 111 135 الرحمن 55 78 312 الضحى 93 11 796

 الكهف 18 110 137 قعةالوا 56 96 197 الشرح 94 8 845

 مريم 19 98 182 الحديد 57 29 653 التين 95 8 845

 طه 20 135 83 المجادلة 58 22 702 العلق 96 19 739

 األنبياء 21 112 129 الحشر 59 24 694 القدر 97 5 891

 الحج 22 78 312 الممتحنة 60 13 780 البينة 98 8 845

 المؤمنون 23 118 125 الصف 61 14 776 الزلزلة 99 8 845

 النور 24 64 385 الجمعة 62 11 796 العاديات 100 11 796

 الفرقان 25 77 326 المنافقون 63 11 796 القارعة 101 11 796

 الشعراء 26 227 27 التغابن 64 18 757 التكاثر 102 8 845

 النمل 19x11 93 27 الطالق 65 12 786 العصر 103 3 908

 القصص 28 88 258 التحريم 66 12 786 الهمزة 104 9 805

 العنكبوت 29 69 375 الملك 67 30 620 الفيل 105 5 891

 الروم 30 60 405 القلم 68 52 487 قريش 106 4 899

 لقمان 31 34 607 الحاقة 69 52 487 الماعون 107 7 859

 السجدة 32 30 620 المعارج 70 44 541 الكوثر 108 3 908

 االحزاب 33 73 360 نوح 71 28 673 نالكافرو  109 6 871

 سبأ 34 54 458 الجن 72 28 673 النصر 110 3 908

 فاطر 35 45 533 المزمل 73 20 709 المسد 111 5 891

 يس 36 83 282 المدثر 74 56 430 اإلخالص 112 4 899

 الصافات 37 182 48 القيامة 75 40 562 الفلق 113 5 891

 ص 38 88 258 اإلنسان 76 31 611 الناس 114 6 871

٥۱ 
 



 : )١(سادسوإحكاٌم عددٌي 
 أنَّ السورة الوحيدة اليت تستطيع تـحقيق اإلحكام اخلامس (باإلضافة إىل سورة التوبة) هي سورة (النمل)! 

 وهو عدد آيات سورة (النمل) (93)التي تـحتوي على آيات رقـمـها  (22)ر الـ وَ السُ   8 -جدول
       ة) ـتوبـالث (باإلضافة إلى مـجموعة سورة الـثـتوافق الـق الــقِّ ـحَ تي تُـ ـر الوَ من السُ الـمجموعة الوحيدة وهي 

 # رقم السورة السورة عدد آيات السورة مـجموع مراتب عدد اآليات
 1 2 البقرة 286 2+8+6
 2 3 آلعمران 200 2+0+0
 3 4 النساء 176 1+7+6
 4 5 المائدة 120 1+2+0
 5 6 نعاماأل 165 1+6+5
 6 7 األعراف 206 2+0+6
 7 9 التوبة 129 1+2+9
 8 10 يونس 109 1+0+9
 9 11 هود 123 1+2+3
 10 12 يوسف 111 1+1+1

 11 15 الحجر 99 9+9
 12 16 النحل 128 1+2+8
 13 17 اإلسراء 111 1+1+1
 14 18 الكهف 110 1+1+0

 15 19 مريم 98 9+8
 16 20 طه 135 1+3+5
 17 21 األنبياء 112 1+1+2
 18 23 المؤمنون 118 1+1+8
 19 26 الشعراء 227 2+2+7

 20 27 النمل 93 9+3
 21 37 الصافات 182 1+8+2

 22 56 الواقعة 96 9+6

209 = 19 x 11   364  

تظهر مع سورة التوبة من دون إنَّ احتمالية أن تكون سورة (النمل) حصراً هي السورة الوحيدة اليت 

1 يساوي :   ةــلَ ــمَ ـتَ ـــحمُ  سورة (113)
113

  

 8-وجدول  5-فستفشل العالقـتـيـن يف جدول (127)لو أنَّ عدد آيات آيات سورة التوبة 

 يساوي : احتمالية حصول التوافقات الستة حسب قوانني علم االحتماالت، فإنَّ 
1

96
 × 

1
48

  ×   
1

23
 × 

1
57

 × 
1

19
× 

1
113

 ≈  
1

12,000,000,000
 

 ماهر عمر أمني  )۱(

٥۲ 
 

                                                            



 زعم زيادة اآليتين ! َيدَحضُ  )١(رآن تنازلـيـاً قُ ـة عند ترتيب ُسَور الـوبـتـثـبات سورة ال: ثامن و  سابـعٌ  يٌ دِ دَ عَ  إحكامٌ و 

ضعـها جنباً إىل جنب مع الُسَور حسب ترتيب الـمصحف كما يف أنَّ معظم ُسَور القرآن الطويلة تقع يف النصف األوَّل من القرآن، عندما نرتب ُسَور القرآن تنازلياً حسب عدد اآليات ون نعلمُ 
فإنَّه عند  127لو أنَّ عدد آيات سورة التوبة والضـحى.  الـجدول أدناه للـُمقارنة، نـجد أربع ُسَور فقط تـحافظ على موقـعـها حسب ترتيب القرآن، والُسَور األربع هي : التوبة وهود واألحزاب

 كانت ستأخذ موقع سورة التوبة وستفقد سورة (التوبة) خاصية الثبات، ليس هذا فـحسب بل إنَّ الُسَور األربع تـمتاز بـما يلي :   128فإنَّ سورة النحل وعدد آياتـها   ترتيب الُسَور تنازلياً 

   9 -جدول

 سورة 38ل    الـثـلـث األوَّ  سورة  38الـثـلـث الثاني     سورة  38الـثـلـث الثالث   
لترتيب التنازلي لآلياتحسب ا  حسب ترتيب القرآن حسب الترتيب التنازلي لآليات حسب ترتيب القرآن حسب الترتيب التنازلي لآليات حسب ترتيب القرآن 

 السورة رقم عدد آيات  السورة رقم عدد آيات  السورة رقم عدد آيات  السورة رقم عدد آيات  السورة رقم عدد آيات  السورة رقم عدد آيات 
 الفاتحة 1 7 البقرة 2 286 الزمر 39 75 الدخان 44 59 المرسالت 77 50 الليل 92 21

 البقرة 2 286 الشعراء 26 227 غافر 40 85 المدثر 74 56 النبأ 78 40 المزمل 73 20

 آلعمران 3 200 األعراف 7 206 فصلت 41 54 القمر 54 55 النازعات 79 46 البلد 90 20

 النساء 4 176 آلعمران 3 200 الشورى 42 53 سبأ 34 54 عبس 80 42 االنفطار 82 19

 المائدة 5 120 الصافات 37 182 الزخرف 43 89 فصلت 41 54 التكوير 81 29 األعلى 87 19

 األنعام 6 165 النساء 4 176 الدخان 44 59 الشورى 42 53 االنفطار 82 19 العلق 96 19

 األعراف 7 206 األنعام 6 165 الجاثية 45 37 راهيمإب 14 52 المطففين 83 36 الحجرات 49 18

 األنفال 8 75 طه 20 135 األحقاف 46 35 القلم 68 52 االنشقاق 84 25 التغابن 64 18

 التوبة 9 129 التوبة 9 129 محمد 47 38 الحاقة 69 52 البروج 85 22 الطارق 86 17

 يونس 10 109 النحل 16 128 الفتح 48 29 المرسالت 77 50 الطارق 86 17 الشمس 91 15

 هود 11 123 هود 11 123 الحجرات 49 18 الطور 52 49 األعلى 87 19 الصف 61 14

 يوسف 12 111 المائدة 5 120 ق 50 45 النازعات 79 46 الغاشية 88 26 الممتحنة 60 13

 دالرع 13 43 المؤمنون 23 118 الذاريات 51 60 فاطر 35 45 الفجر 89 30 الطالق 65 12

 إبراهيم 14 52 األنبياء 21 112 الطور 52 49 ق 50 45 البلد 90 20 التحريم 66 12

 الحجر 15 99 يوسف 12 111 النجم 53 62 المعارج 70 44 الشمس 91 15 الجمعة 62 11

 النحل 16 128 اإلسراء 17 111 القمر 54 55 الرعد 13 43 الليل 92 21 المنافقون 63 11

 اإلسراء 17 111 الكهف 18 110 الرحمن 55 78 عبس 80 42 لضحىا 93 11 الضحى 93 11

 الكهف 18 110 يونس 10 109 الواقعة 56 96 القيامة 75 40 الشرح 94 8 العاديات 100 11

 مريم 19 98 الحجر 15 99 الحديد 57 29 النبأ 78 40 التين 95 8 القارعة 101 11

 طه 20 135 مريم 19 98 لمجادلةا 58 22 محمد 47 38 العلق 96 19 الهمزة 104 9

 ماهر عمر أمني  )۱(
٥۳ 

 

                                                            



 األنبياء 21 112 الواقعة 56 96 الحشر 59 24 الجاثية 45 37 القدر 97 5 الشرح 94 8

 الحج 22 78 النمل 27 93 الممتحنة 60 13 المطففين 83 36 البينة 98 8 التين 95 8

 المؤمنون 23 118 الزخرف 43 89 الصف 61 14 األحقاف 46 35 الزلزلة 99 8 البينة 98 8

 النور 24 64 القصص 28 88 الجمعة 62 11 لقمان 31 34 العاديات 100 11 الزلزلة 99 8

 الفرقان 25 77 ص 38 88 المنافقون 63 11 اإلنسان 76 31 القارعة 101 11 التكاثر 102 8

 الشعراء 26 227 غافر 40 85 التغابن 64 18 السجدة 32 30 التكاثر 102 8 الفاتحة 1 7

 النمل 27 93 يس 36 83 الطالق 65 12 الملك 67 30 العصر 103 3 الماعون 107 7

 القصص 28 88 الحج 22 78 التحريم 66 12 الفجر 89 30 الهمزة 104 9 الكافرون 109 6

 العنكبوت 29 69 الرحمن 55 78 الملك 67 30 الفتح 48 29 الفيل 105 5 الناس 114 6

 الروم 30 60 الفرقان 25 77 القلم 68 52 دالحدي 57 29 قريش 106 4 القدر 97 5

 لقمان 31 34 األنفال 8 75 الحاقة 69 52 التكوير 81 29 الماعون 107 7 الفيل 105 5

 السجدة 32 30 الزمر 39 75 المعارج 70 44 نوح 71 28 الكوثر 108 3 المسد 111 5

 االحزاب 33 73 االحزاب 33 73 نوح 71 28 الجن 72 28 الكافرون 109 6 الفلق 113 5

 سبأ 34 54 العنكبوت 29 69 الجن 72 28 الغاشية 88 26 النصر 110 3 قريش 106 4

 فاطر 35 45 النور 24 64 المزمل 73 20 االنشقاق 84 25 المسد 111 5 اإلخالص 112 4

 يس 36 83 النجم 53 62 المدثر 74 56 الحشر 59 24 اإلخالص 112 4 العصر 103 3

 الصافات 37 182 الروم 30 60 القيامة 75 40 المجادلة 58 22 الفلق 113 5 الكوثر 108 3

 ص 38 88 الذاريات 51 60 اإلنسان 76 31 البروج 85 22 الناس 114 6 النصر 110 3

  !  (19)قابلية القسمة على ستختفي  127لتوبة  ، ومرة ثانية، لو أنَّ عدد آيات سورة ا(19)أنَّ مـجموع عدد آيات الُسَور األربع ناقص أرقامـها يساوي عشرة أضعاف العدد 

 الثبات واإلحكام العددي التاسع بين هذه الـمجموعة من الُسَور خاصيةر األربع التي تـمتلك الُسوَ   10 -جدول

 عدد اآليات رقم السورة اسم السورة #

 129 9 توبة 1
 123 11 هود 2
 73 33 األحزاب 3
 11 93 الضحى 4

  146 336 

336 – 146 = 190 = 19 x 10 

٥٤ 
 



 !  ـُقرآنـلـعدد آيات ُسَور ال )١(ـقـواسمـمجـمـوع ال :تـاسع  عدديٌ  إحكامٌ و 

أنَّ مـجموع العجيب (قواسم) تـختلف عن (قواسم) أيَّ عدٍد آخر،  هُ ل عدد من األعداد بأنَّ لَ يـَتَـَميَّـز كُ 

، وبالطبع من 114َفات عدد ُسَور القرآن (القواسم) لـجميع أعداد آيات ُسَور القرآن من ُمضاعَ 

يكون جمموع القواسم غري قابل للقسمة على  127لو أنَّ عدد آيات سورة التوبة  .19مضاعفات العدد 

  .لزيادة اآليتني لـَِيكِشَف الزعم الباطل (114)

  12-يوضح طريقة حساب مـجموع قواسم عدد آيات بعض من ُسَور القرآن وجدول 11-جدول

 ضِّح مـجموع قواسم جـميع الُسَور.يـُوَ 

 قواسم عدد آيات بعض من ُسَور القرآن مـجموع يـعرض كيفية حساب  11-جدول

 السورة رقم السورة
عدد 
 اآليات

 مـجموع (القواسم) لعدد آيات كل سورة

 8 = 7+1 7 الفاتحة 1
 504 = 286+143+26+22+13+11+2+1 286 البقرة 2
 465 = 200+100+50+40+25+20+10+8+5+4+2+1 200 آلعمران 3
 372 = 176+88+44+22+16+11+8+4+2+1 176 النساء 4

 120+60+40+30+24+20+15+12+10+8+6+5+4+3+2+1 120 المائدة 5
= 360 

 288 = 165+55+33+15+11+5+3+1 165 األنعام 6
 312 = 206+103+2+1 206 األعراف 7
 124 = 75+25+15+5+3+1 75 األنفال 8
 176 = 129+43+3+1 129 وبةالت 9
    
    

 7 = 4+2+1 4 قريش 106
 8 = 7+1 7 الماعون 107
 4 = 3+1 3 الكوثر 108
 12 = 6+3+2+1 6 الكافرون 109
 4 = 3+1 3 النصر 110
 6 = 5+1 5 المسد 111
 7 = 4+2+1 4 اإلخالص 112
 6 = 5+1 5 الفلق 113
 12 = 6+3+2+1 6 الناس 114

6555  6236 10716 = 114 × 94 

 صربي ابراهيم طهبوب  )۱(

٥٥ 
 

                                                            



 (128=127+1)هو  127فـمـجموع قواسم العدد  127: لو أنَّ عدد آيات سورة التوبة مالحظة 

 .12-من جدول (176)فيساوي  (129)أمَّا مـجموع قواسم العدد 

 مـجموع قواسم عدد آيات كل ُسورَة      (م.ق) = تعني مـجموع قواسم          12 -جدول

   91-114    61-90  31-60    1-30   # 
 السورة آيات م.ق

 

 السورة آيات م.ق

 

 السورة آيات م.ق

 

 السورة آيات م.ق
 1 الفاتحة 7 8 لقمان 34 54 الصف 14 24 الشمس 15 24

 2 البقرة 286 504 السجدة 30 72 الجمعة 11 12 الليل 21 32

 3 آلعمران 200 465 االحزاب 73 74 المنافقون 11 12 الضحى 11 12

 4 النساء 176 372 سبأ 54 120 التغابن 18 39 الشرح 8 15

 5 المائدة 120 360 فاطر 45 78 الطالق 12 28 التين 8 15

 6 األنعام 165 288 يس 83 84 التحريم 12 28 العلق 19 20

 7 األعراف 206 312 الصافات 182 336 الملك 30 72 القدر 5 6

 8 األنفال 75 124 ص 88 180 القلم 52 98 البينة 8 15

 9 التوبة 129 176 الزمر 75 124 الحاقة 52 98 الزلزلة 8 15

 10 يونس 109 110 غافر 85 108 المعارج 44 84 العاديات 11 12

 11 هود 123 168 فصلت 54 120 نوح 28 56 القارعة 11 12

 12 يوسف 111 152 الشورى 53 54 الجن 28 56 التكاثر 8 15

 13 الرعد 43 44 الزخرف 89 90 المزمل 20 42 العصر 3 4

 14 إبراهيم 52 98 الدخان 59 60 المدثر 56 120 الهمزة 9 13

 15 الحجر 99 156 الجاثية 37 38 القيامة 40 90 الفيل 5 6

 16 النحل 128 255 األحقاف 35 48 اإلنسان 31 32 قريش 4 7

 17 اإلسراء 111 152 محمد 38 60 المرسالت 50 93 عونالما 7 8

 18 الكهف 110 216 الفتح 29 30 النبأ 40 90 الكوثر 3 4

 19 مريم 98 171 الحجرات 18 39 النازعات 46 72 الكافرون 6 12

 20 طه 135 240 ق 45 78 عبس 42 96 النصر 3 4

 21 األنبياء 112 248 اتالذاري 60 168 التكوير 29 30 المسد 5 6

 22 الحج 78 168 الطور 49 57 االنفطار 19 20 اإلخالص 4 7

 23 المؤمنون 118 180 النجم 62 96 المطففين 36 91 الفلق 5 6

 24 النور 64 127 القمر 55 72 االنشقاق 25 31 الناس 6 12

 ـقواسممـجموع ال
 25 فرقانال 77 96 الرحمن 78 168 البروج 22 36

 26 الشعراء 227 228 الواقعة 96 252 الطارق 17 18

 27 النمل 93 128 الحديد 29 30 األعلى 19 20

114 x 94 

 28 القصص 88 180 المجادلة 22 36 الغاشية 26 42

 29 العنكبوت 69 96 الحشر 24 60 الفجر 30 72

 30 مالرو  60 168 الممتحنة 13 14 البلد 20 42

 خدوعين بزعم زيادة اآليتين :للـمَ  سؤالٌ 

أصيلة يف األعداد واص الواضـحة والـمباشرة واليت تعتمد على خ ُمقارنة بني هذه العالقات يوجد وجهُ هل 

 ؟(َضالل) ة الـمصفوفات الـُمَفبـرَكة اليت جاء بـها ـنـوبني حف

٥٦ 
 



 ! َور الـُقرآنلـعدد آيات سُ  )١(عدد الـقـواسم :شر ـاع عدديٌ  إحكامٌ و 
يقبل القسمة على أربع أعداد  129بـما أنَّ عدد آيات سورة التوبة : مثال : عدد قواسم سورة التوبة 

 .11-جدول الحظ. (4)، معىن هذا أنَّ عدد قواسم سورة التوبة يساوي  (129 ,43 ,3 ,1)

 ـهُ ـمَ ) الذي مـجموع قواسِ  569العجيب أنَّ مـجموع (عدد قواسم) ُسَور القرآن يساوي (العدد األوَّلـي 

 .(x 5 = 19 x 30 114 = 570 = 569+1) !ر القرآن وَ ضاعفات عدد سُ من مُ 

 . السابقة فشلت العالقةـلو  (2)لكان عدد القواسم يساوي  127لو أنَّ عدد آيات سورة التوبة 

      عدد قواسم عدد آيات كل ُسورَة      (ع.ق) = تعني عدد قواسم     13 -جدول

   91-114    61-90  31-60    1-30   # 
 السورة آيات ع.ق

 

 السورة آيات ع.ق

 

 السورة آيات ع.ق

 

 السورة آيات ع.ق
 1 الفاتحة 7 2 لقمان 34 4 الصف 14 4 الشمس 15 4

 2 البقرة 286 8 السجدة 30 8 الجمعة 11 2 الليل 21 4

 3 آلعمران 200 12 االحزاب 73 2 المنافقون 11 2 الضحى 11 2

 4 النساء 176 10 سبأ 54 8 التغابن 18 6 الشرح 8 4

 5 المائدة 120 16 فاطر 45 6 الطالق 12 6 التين 8 4

 6 األنعام 165 8 يس 83 2 التحريم 12 6 العلق 19 2

 7 األعراف 206 4 الصافات 182 8 الملك 30 8 القدر 5 2

 8 األنفال 75 6 ص 88 8 القلم 52 6 البينة 8 4

 9 التوبة 129 4 الزمر 75 6 الحاقة 52 6 الزلزلة 8 4

 10 يونس 109 2 غافر 85 4 المعارج 44 6 العاديات 11 2

 11 هود 123 4 فصلت 54 8 نوح 28 6 القارعة 11 2

 12 يوسف 111 4 الشورى 53 2 الجن 28 6 التكاثر 8 4

 13 الرعد 43 2 الزخرف 89 2 المزمل 20 6 العصر 3 2

 14 إبراهيم 52 6 الدخان 59 2 المدثر 56 8 الهمزة 9 3

 15 الحجر 99 6 الجاثية 37 2 القيامة 40 8 الفيل 5 2

 16 النحل 128 8 األحقاف 35 4 اإلنسان 31 2 قريش 4 3

 17 اإلسراء 111 4 محمد 38 4 المرسالت 50 6 الماعون 7 2

 18 الكهف 110 8 الفتح 29 2 النبأ 40 8 الكوثر 3 2

 19 مريم 98 6 الحجرات 18 6 النازعات 46 4 الكافرون 6 4

 20 طه 135 8 ق 45 6 عبس 42 8 النصر 3 2

 21 األنبياء 112 10 الذاريات 60 12 التكوير 29 2 المسد 5 2

 22 الحج 78 8 الطور 49 3 االنفطار 19 2 اإلخالص 4 3

 23 المؤمنون 118 4 النجم 62 4 المطففين 36 9 الفلق 5 2

 24 النور 64 7 القمر 55 4 االنشقاق 25 3 الناس 6 4

 ـقواسم أوَّليالعدد 
 25 الفرقان 77 4 الرحمن 78 8 البروج 22 4

 26 الشعراء 227 2 الواقعة 96 12 الطارق 17 2

 27 لنملا 93 4 الحديد 29 2 األعلى 19 2

569 

 28 القصص 88 8 المجادلة 22 4 الغاشية 26 4

 29 العنكبوت 69 4 الحشر 24 8 الفجر 30 8

 30 الروم 60 12 الممتحنة 13 2 البلد 20 6

 ماهر عمر أمني  )۱(

٥۷ 
 

                                                            



 

 عالقـات الـجـزء األوَّل مـن الـبـحـث حـصول احـتـمـالـيـات نـسب

 
 جدول-14 جـزء األوَّل من الـبحــثفي الـنسب احتماالت حدوث العالقات الرياضية   

 # موضوع اإلحكام رقم اإلحكام  احتمالية الحدوث طريقة حساب احتمال الحدوث

فعلياً إحصاء عدد احلاالت من   1 الـفـروق بني إحـداثـيـات التوبـة والـنـمل 1 96 / 1 
 2 لنملمـجموع أرقام وعدد آيات التوبة وا 2 48 / 1 من إحصاء عدد احلاالت فعلياً 
 3 جـمعت ثالث عالقات )129(آيات رقمها  3 23 / 1 من إحصاء عدد احلاالت فعلياً 

 4 114من مضاعفات  الُسَورمـجموع أرقام  4 57 / 1 من بديهية رياضية
 5 19مـجموع مراتب آيات من مضاعفات  5 19 / 1 من بديهية رياضية
 6 ثانيةظهور سورة النمل مرة  6 113 / 1 من بديهية رياضية

 7 ثبات سورة التوبة يف الرتتيب التنازيل 7 114 / 4 من إحصاء عدد احلاالت فعلياً 
 8 19الثابتة األربعة مع العدد  الُسَورارتباط  8 19 / 1 من بديهية رياضية
 9  سور القرآن آياتمـجموع القواسم لعدد  9 114 / 1 من بديهية رياضية
 10  سور القرآن آياتالقواسم لعدد  عدد 10 57 / 1 من بديهية رياضية

 

 : تـقريـبـيـةائـج نـتــ

 السابـقـة الـعشرة  سب قـانـون (ضرب االحـتـماالت) فإنَّ احـتـمـالـيـة حـصـول الـعالقـاتح

 يساوي تقريباً :  ـةـدفَ بالـصُ 

 45,000,000000,000000إلـى   1

 

 

 

 

 

٥۸ 
 



 

 

 

 

 يـثـانــال الـفـصـلمن  نـيالـجــزء الـثـا

 

 (َضالل) عمَ يَـدَحُض زَ  تـرقـــيـم آيـات الـُقــرآن
 

 

 

 

٥۹ 
 



 ُقرآن !ــربط ُسَور ال مُ يُـحكِ  (عدد آيات الُسَور)تكرار في ـ: عدد ال )١(عشر ـحاديال

وهي سورة املاعون، معىن  (7)ويوجد سورة ثانية عدد آياتـها  (7)نعلم أنَّ عدد آيات سورة الفاتـحة 

قد َتكرَّر مرتني، أمام سورة الفاتـحة وأمام سورة الـماعون يف عـمود (التكرار) نكتب  (7)هذا أنَّ العدد 

نَّ الـمجموع الُكلِّي ماذا نـجـد ؟ نـجـد أوبنفس الطريقة نكتب عدد تكرار آيات كل سورة،  (2)العدد 

 !   (114) لعدد تكرارات ُسَور القرآن من ُمضاَعَفات عدد ُسَور القرآن

 تكرار عدد آيات كل سورة         15 -جدول

   91-114    61-90  31-60    1-30   # 
 السورة آيات تكرار

 

 السورة آيات تكرار

 

 السورة آيات تكرار

 

 السورة آيات تكرار
 1 الفاتحة 7 2 لقمان 34 1 الصف 14 1 الشمس 15 1

 2 البقرة 286 1 السجدة 30 3 الجمعة 11 5 الليل 21 1

 3 آلعمران 200 1 االحزاب 73 1 المنافقون 11 5 ضحىال 11 5

 4 النساء 176 1 سبأ 54 2 التغابن 18 2 الشرح 8 5

 5 المائدة 120 1 فاطر 45 2 الطالق 12 2 التين 8 5

 6 األنعام 165 1 يس 83 1 التحريم 12 2 العلق 19 3

 7 افاألعر  206 1 الصافات 182 1 الملك 30 3 القدر 5 4

 8 األنفال 75 2 ص 88 2 القلم 52 3 البينة 8 5

 9 التوبة 129 1 الزمر 75 2 الحاقة 52 3 الزلزلة 8 5

 10 يونس 109 1 غافر 85 1 المعارج 44 1 العاديات 11 5

 11 هود 123 1 فصلت 54 2 نوح 28 2 القارعة 11 5

 12 وسفي 111 2 الشورى 53 1 الجن 28 2 التكاثر 8 5

 13 الرعد 43 1 الزخرف 89 1 المزمل 20 2 العصر 3 3

 14 إبراهيم 52 3 الدخان 59 1 المدثر 56 1 الهمزة 9 1

 15 الحجر 99 1 الجاثية 37 1 القيامة 40 2 الفيل 5 4

 16 النحل 128 1 األحقاف 35 1 اإلنسان 31 1 قريش 4 2

 17 اإلسراء 111 2 محمد 38 1 المرسالت 50 1 الماعون 7 2

 18 الكهف 110 1 الفتح 29 3 النبأ 40 2 الكوثر 3 3

 19 مريم 98 1 الحجرات 18 2 النازعات 46 1 الكافرون 6 2

 20 طه 135 1 ق 45 2 عبس 42 1 النصر 3 3

 21 األنبياء 112 1 الذاريات 60 2 التكوير 29 3 المسد 5 4

 22 الحج 78 2 الطور 49 1 فطاراالن 19 3 اإلخالص 4 2

 23 المؤمنون 118 1 النجم 62 1 المطففين 36 1 الفلق 5 4

 24 النور 64 1 القمر 55 1 االنشقاق 25 1 الناس 6 2

 مـجموع التكرار
 25 الفرقان 77 1 الرحمن 78 2 البروج 22 2

 26 الشعراء 227 1 الواقعة 96 1 الطارق 17 1

 27 النمل 93 1 الحديد 29 3 ألعلىا 19 3

114 x 2 

 28 القصص 88 2 المجادلة 22 2 الغاشية 26 1

 29 العنكبوت 69 1 الحشر 24 1 الفجر 30 3

 30 الروم 60 2 الممتحنة 13 1 البلد 20 2

 

 صربي ابراهيم طهبوب  )۱(

٦۰ 
 

                                                            



 !ُقــرآن ـــَور الـيُـْحِكـُم رَبـط سُ   )١(ـُقرآن)ــ(تكـرار أرقـام آيات العدد :  شرثـانـي عـالـ
إحكاماً عددياً يربط بني (عدد تكرار آيات ُسَور القرآن)، ويف هذا النظام نـجد  يف النظام الثالث رأينا

 إحكاماً عددياً يربط بني (أرقام اآليات داخل ُسَور القرآن) !

 ]؟ (7) اعدد آياتـه يف القرآن ورَةسُ  كم  [ 1كان السؤال يف اإلحكام الـثالث، نبدأ بالسورة   

 يف هذا النظام يتغري السؤال :

 :ونسأل  (7)نبدأ بالسورة األوىل من ُسَور القرآن الكرمي وهي سورة (الفاتـحة) وعدد آياتـها 

 ]؟  (7) رقـَمـهايف القرآن  آيةكم   [

أنَّ . وبـما (7)أو أكثر يوجد فيـها آية رقـَمـها  (7)من البديـهي أنَّ  كل سورة عدد آياتـها  الجواب :

آية  (103)، معىن هذا وجود أو أكثر (7)عدد آياتـها ُسَور  (103)يف القرآن الكرمي 

 .(7)تـحمل الرقم 

 ونسأل : (286)نأيت إىل السورة الثانية وهي سورة (البقرة) وعدد آياتـها 

 ]؟  (286) رقـَمـهاكم آية يف القرآن   [

 رقم وهي اآلية األخرية يف سورة البقرة.تـحمل هذا البالطبع اليوجد سوى آية واحدة  الجواب :

 ونسأل : (200)نأيت إىل السورة الثالثة وهي سورة (آلـ عمران) وعدد آياتـها 

 ] ؟ (200) رقـَمـهاكم آية يف القرآن  [

، والُسَور هي : البقرة وعدد أو أكثر (200)عدد آياتـها ُسَور فقط  (4)بـما أنَّ يف القرآن  الجواب :

والشعراء  (206)واألعراف وعدد آياتـها  (200)و آلـ عمران وعدد آياتـها  (286)آياتـها 

 .(200)آيات فقط تـحمل الرقم  (4)، معىن هذا وجود  (227)وعدد آياتـها 

ر القرآن ونسجل النتائج فسوف نـحصل على البيانات الـُمبَـيَّـنَـة يف وَ عندما نستمر بـهذا العمل ولـجميع سُ 

أنَّ مـجموع عدد (التكرار) ألرقام آيات جـميع   العجيب وللـَمرَّة الثالثة .16-دولعمود التكرار يف ج

هو الـعـدد  6612كذلك فإنَّ الـعـدد     !  (114)ر القرآن وَ ُسَور القرآن من مضاعفات عدد سُ 

 29.ا عدد آياتـه 57!   وال ننسى أنَّ السورة رقم   5757الذي رقمه التسلسلي هو   )٢(الـُمرَكَّـب

6612 = 114 x 2 x 29 

 ماهر عمر أمني  )۱(
 صربي إبراهيم طهبوب )۲(

٦۱ 
 

                                                            



     تكرار أرقام اآليات     16 -جدول

 السورة رقم عدد آيات  تكرار السورة رقم عدد آيات  تكرار السورة رقم عدد آيات  تكرار
 الفاتحة 1 7 103 الزمر 39 75 32 المرسالت 77 50 48

 البقرة 2 286 1 غافر 40 85 26 النبأ 78 40 57

 آلعمران 3 200 4 فصلت 41 54 43 تالنازعا 79 46 50

 النساء 4 176 6 الشورى 42 53 44 عبس 80 42 55

 المائدة 5 120 12 الزخرف 43 89 23 التكوير 81 29 69

 األنعام 6 165 7 الدخان 44 59 39 االنفطار 82 19 82

 األعراف 7 206 3 الجاثية 45 37 59 المطففين 83 36 60

 األنفال 8 75 32 األحقاف 46 35 61 االنشقاق 84 25 73

 التوبة 9 129 9 محمد 47 38 58 البروج 85 22 76

 يونس 10 109 18 الفتح 48 29 69 الطارق 86 17 85

 هود 11 123 11 الحجرات 49 18 84 األعلى 87 19 82

 يوسف 12 111 16 ق 50 45 52 الغاشية 88 26 72

 لرعدا 13 43 54 الذاريات 51 60 38 الفجر 89 30 66

 إبراهيم 14 52 47 الطور 52 49 49 البلد 90 20 79

 الحجر 15 99 19 النجم 53 62 36 الشمس 91 15 86

 النحل 16 128 10 القمر 54 55 41 الليل 92 21 77

 اإلسراء 17 111 16 الرحمن 55 78 29 الضحى 93 11 95

 الكهف 18 110 17 الواقعة 56 96 21 الشرح 94 8 101

 مريم 19 98 20 الحديد 57 29 69 لتينا 95 8 101

 طه 20 135 8 المجادلة 58 22 76 العلق 96 19 82

 األنبياء 21 112 14 الحشر 59 24 74 القدر 97 5 109

 الحج 22 78 29 الممتحنة 60 13 88 البينة 98 8 101

 المؤمنون 23 118 13 الصف 61 14 87 الزلزلة 99 8 101

 النور 24 64 35 الجمعة 62 11 95 العاديات 100 11 95

 الفرقان 25 77 30 المنافقون 63 11 95 القارعة 101 11 95

 الشعراء 26 227 2 التغابن 64 18 84 التكاثر 102 8 101

 النمل 27 93 22 الطالق 65 12 90 العصر 103 3 114

 القصص 28 88 25 التحريم 66 12 90 الهمزة 104 9 96

 العنكبوت 29 69 34 الملك 67 30 66 الفيل 105 5 109

 الروم 30 60 38 القلم 68 52 47 قريش 106 4 111

 لقمان 31 34 62 الحاقة 69 52 47 الماعون 107 7 103

 السجدة 32 30 66 المعارج 70 44 53 الكوثر 108 3 114

 االحزاب 33 73 33 نوح 71 28 71 الكافرون 109 6 105

 سبأ 34 54 43 الجن 72 28 71 النصر 110 3 114

 فاطر 35 45 52 المزمل 73 20 79 المسد 111 5 109

 يس 36 83 27 المدثر 74 56 40 اإلخالص 112 4 111

 الصافات 37 182 5 القيامة 75 40 57 الفلق 113 5 109

 ص 38 88 25 اإلنسان 76 31 63 الناس 114 6 105

  x 2 x 29 114 = 6612  ر القرآنوَ مـجموع تكرار أرقام اآليات داخل سُ 

يف اجلدول خـمُس ُسَور فقط ومن بينـها سورة (التوبة) رقـمـها يساوي عدد اآليات يف القرآن اليت لـها رقم 

 لفشل هذا التساوي. 127يساوي عدد آيات السورة يف القرآن. لو أنَّ عدد اآليات 
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 !زيادة اآليتين َزعم  ضُ ــدحَ ـيَ   )١(ـِه)ــاتِ ـفَ ــأو ُمضاعَ  (تكرار رقم ُكل آيـَة:  عشر ـثـالـثالـ

 ، لو نسأل :(286)معلوٌم أنَّ سورة (البقرة) تـحـتوي على أكرب عدد من اآليات وهو 

 ؟   (286)ا ـهَ يف القرآن رقـمَ  كم آيةٌ 

 اجلواب بالطبع : آيٌة واحدٌة وهي اليت يف نـهاية سورة (البقرة).

 آيٌة واحدٌة.؟  اجلواب :  (285)ا ـهَ وكم آيٌة يف القرآن رقـمَ 

 .17-جدول؟  اجلواب : آيٌة واحدٌة.  والنتائج يف  (284)ا ـهَ وكم آيٌة يف القرآن رقـمَ 

وهو عدد آيات ثاين أكرب سورة يف  (227) العدد سوف نـحصل على نفس اجلواب إىل أن نصل إىل

يٌة رقمها القرآن من ناحية عدد اآليات وهي سورة (الشعراء) ، حينـها سيكون اجلواب : آيتني، آ

 يف سورة (الشعراء). (227)يف سورة (البقرة) وآيٌة رقمـها  (227)

  (1)ولغاية العدد  (286)سوف نستمر يف احلصول على عدد اآليات ولـجميع األعداد من 

 مزيٌد من األمثلة للتوضيح :

 16-دولوقد علمنا سابقاً من ج (10)نـجد أنَّ عدد التكرار يساوي  (129)عندما نصل إىل اآلية 

 ؟ (9)وليس  (10). إذن لـماذا ظهر عدد (129)ر فقط تـحتوي على آيات رقـمـها وَ سُ  (9)وجود 

 (129)ألننا يف هذا النظام نتعامل مع أرقام اآليات ومضاعفاتـها. وسورة البقرة حتتوي على آية رقمها

 .(129)وهذا العدد من مضاعفات العدد  (258)وآية ثانية رقمها 

 . (3091)؟ اجلواب  أو مضاعفاته (2) هارقمالـقـرآن كم آيـة يف و 

 .(6236)؟ اجلواب  أو مضاعفاته (1) هارقمكم آيـة يف الـقـرآن و 

! (19)وهو من مضاعفات العدد  (28747)العجيب أنَّ مـجموع عدد التكرارات يف اجلدول يساوي 

 .(19)يقبل القسمة على وهو ال (28735)لكان الـمجموع  (127)لو أنَّ عدد آيات سورة التوبة 

 ماهر عمر أمني  )۱(
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 عدد تكرار رقم كل آية أو مضاعفاته  17 -جدول

 ر.آية تكرار ر.آية تكرار ر.آية تكرار ر.آية تكرار ر.آية تكرار ر.آية تكرار ر.آية تكرار ر.آية تكرار
132 34 43 70 20 106 8 142 5 178 2 214 1 250 1 286 
136 33 44 69 20 105 8 141 5 177 2 213 1 249 1 285 
142 32 45 68 20 104 8 140 6 176 2 212 1 248 1 284 
146 31 46 67 21 103 8 139 6 175 2 211 1 247 1 283 
154 30 47 66 21 102 8 138 6 174 2 210 1 246 1 282 
164 29 47 65 21 101 8 137 6 173 2 209 1 245 1 281 
172 28 50 64 22 100 8 136 6 172 2 208 1 244 1 280 
182 27 50 63 23 99 9 135 6 171 2 207 1 243 1 279 
191 26 51 62 24 98 9 134 6 170 3 206 1 242 1 278 
202 25 52 61 24 97 9 133 6 169 3 205 1 241 1 277 
210 24 56 60 25 96 9 132 6 168 3 204 1 240 1 276 
216 23 58 59 26 95 9 131 6 167 3 203 1 239 1 275 
235 22 59 58 26 94 9 130 6 166 3 202 1 238 1 274 
243 21 60 57 27 93 10 129 7 165 3 201 1 237 1 273 
259 20 63 56 27 92 11 128 7 164 4 200 1 236 1 272 
274 19 68 55 28 91 11 127 7 163 4 199 1 235 1 271 
298 18 71 54 28 90 11 126 7 162 4 198 1 234 1 270 
316 17 72 53 29 89 11 125 7 161 4 197 1 233 1 269 
334 16 75 52 32 88 11 124 7 160 4 196 1 232 1 268 
365 15 76 51 32 87 12 123 7 159 4 195 1 231 1 267 
393 14 78 50 32 86 12 122 7 158 4 194 1 230 1 266 
426 13 81 49 33 85 12 121 7 157 4 193 1 229 1 265 
468 12 82 48 33 84 13 120 7 156 4 192 1 228 1 264 
516 11 83 47 34 83 13 119 7 155 4 191 2 227 1 263 
570 10 85 46 35 82 14 118 7 154 4 190 2 226 1 262 
643 9 90 45 35 81 14 117 7 153 4 189 2 225 1 261 
728 8 95 44 35 80 14 116 7 152 4 188 2 224 1 260 
841 7 97 43 35 79 14 115 7 151 4 187 2 223 1 259 
991 6 100 42 37 78 14 114 7 150 4 186 2 222 1 258 
1202 5 104 41 38 77 15 113 7 149 4 185 2 221 1 257 
1518 4 109 40 38 76 16 112 7 148 4 184 2 220 1 256 
2040 3 112 39 41 75 18 111 7 147 4 183 2 219 1 255 
3091 2 114 38 41 74 19 110 7 146 5 182 2 218 1 254 
6236 1 121 37 42 73 20 109 7 145 5 181 2 217 1 253 

  126 36 42 72 20 108 7 144 5 180 2 216 1 252 
  129 35 43 71 20 107 8 143 5 179 2 215 1 251 

   x 1513 19 = 28747  ـها يساويأو مضاعفات اتاآلي كل  مـجموع تكرار رقم  
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 ! زيادة اآليتين َزعم انضـيـَدحَ عام والـخاص ـالـ  ي ترقيم اآلياتـامَ ـظَ ـ: نِ عشر  رابـعالـ

القرآن! فـمثًال، إنَّ اآلية  عام ضمن ة ولـها رقمٌ ورَ خاص ضـمن السُ  إنَّ ُكل آية يف القرآن الكرمي لـها رقمٌ 

كرقم عام يـمثل   (8)وتـحمل رقم  ضـمن السورة كرقم خاص  (1)وىل يف سورة البقرة تـحمل رقم األ

آيات.   (7)سورة الفاتـحة تسبق سورة البقرة يف الرتتيب وتـحتوي على  تسلسل اآلية ضمن القرآن ألنَّ 

  (6236)وتـحمل رقم  (6)القرآن الكرمي تـحمل رقم األخرية من  سورةالاآلية األخرية يف  كذلك فإنَّ 

 .(6236)وينتهي بالعدد  (1)عام لرتقيم آيات القرآن يبدأ بالعدد النظام ال واضح أنَّ  كرقم عام.

يف القرآن الكرمي، رقم اآلية  )١(تتوزع على ستة سور فقط اتآي (6)من عجائب هذا النظام وجود 

 واآليات هي : الُسَورو . (19)والرقم العام لآلية من مضاعفات العدد  (19)اخلاص يف السورة هو 

 

 رقم اآلية العام في القرآن م اآلية في السورةرق اسم السورة #

  19 × 66  19 التوبة 1
 19 × 85  19 يوسف 2
 19 × 196  19 يس 3
 19 × 223  19 فـصـلـت 4
 19 × 312  19 الـبروج 5
 19 × 318 19 البلد 6

  114 1200 x 19 = 200 x 114 

 (x19 6 = 114)أنَّ عدد ُسَور القرآن الكرمي يساوي الـمعلوم من و 

 فقط!ُسَور  (3)عدد إىل الينخفض  (127)بينما يف حالة الزعم أنَّ عدد آيات سورة التوبة 

 

 

 

 

 ماهر عمر أمني  )١(
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يف القرآن الكرمي، رقم اآلية اخلاص يف السورة هو  فقط آية (19)وجود  )١(من عجائب هذا النظامو 

 . واآليات هي :(19)د ضاعفات العدوالرقم العام لآلية هو كذلك من مُ  هِ ـاتِ فَ ضاعَ أو مُ  (19)

   (19)القسمة على  يقبل العام الخاص و آية  رقـمـها  (19)في القرآن الكريم    18-جدول

 رقم اآلية العام في القرآن رقم اآلية في السورة الُسَورعدد  اسم السورة #

 التوبة 1

1 

19  66 × 19  
 19 × 67  19×2 التوبة 2
 19 × 68  19×3 التوبة 3
 19 × 69  19×4 وبةالت 4
 19 × 70  19×5 التوبة 5
 19 × 71  19×6 التوبة 6
 يوسف 7

2 

19  85 × 19 
 19 × 86  19×2 يوسف 8
 19 × 87  19×3 يوسف 9
 19 × 88  19×4 يوسف 10
 19 × 89  19×5 يوسف 11
 يس 12

3 

19  196 × 19 
 19 × 197 19×2 يس 13
 19 × 198 19×3 يس 14
 19 × 199 19×4 سي 15
 فـصـلـت 16

4 
19  223 × 19 

 19 × 224  19×2 فـصـلـت 17
 19 × 312  19 5 الـربوج 18
 19 × 318 19 6 البلد 19

 .ُسَور (6)تتوزع على  (19)الحظ أنَّ اآليات اليت هلا رقم عاٌم وخاص يقبل القسمة على 

الرقم العام لـجميع اآليات بعد  فإنَّ  (َضالل)حسب زعم  من سورة التوبة عند حذف اآليتني األخريتنيو 

عن الرتقيم العام الصحيح آليات القرآن الكرمي وينتج عن هذا انـخفاض  (2)سورة التوبة ينقص بـمقدار 

، )٢(آيات فقط (9)آية إىل  (19)عدد اآليات اليت لـها صفات التوافق بني العددين العام واخلاص من 

 الحظ اجلدول أدناه.. (3)إىل  (6)  من الُسَوروانـخفاض عدد 

 الباحث الفلسطيين لـؤي الطييب  )۱(

 ماهر عمر أمني )۲(
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 االنـخفاض يف عدد اآليات قد حصل بعد آيات سورة التوبة بسبب حذف اآليتني.  الحظ كذلك أنَّ 

   (19)القسمة على  يقبل العام الخاص و رقـمـها   ات فقطآي (9)عند زعم زيادة اآليتين نـجد   19-جدول

 رقم اآلية العام في القرآن سورةرقم اآلية في ال الُسَورعدد  اسم السورة #

 التوبة 1

1 

19  66 × 19  
 19 × 67  19×2 التوبة 2
 19 × 68  19×3 التوبة 3
 19 × 69  19×4 التوبة 4
 19 × 70  19×5 التوبة 5
 19 × 71  19×6 التوبة 6

 إبراهيم 7
2 

19 93 × 19 
 19 × 94 19×2 إبراهيم 8
 19 × 268  19 3 احلديد 9

  (x 19 3 = 57)فقط رقـمـهـا يف السورة يساوي آيات نـجد ثالث  18-جدولمن و 

 اليت حتتوي على هذه اآليات الُسَورمـجموع أرقام  يتبني أنَّ يات وعند اختبار هذه الـمجموعة من اآل

، لو أنَّ (19)من مضاعفات العدد  الُسَوركما أنَّ مـجموع عدد آيات هذه !   (57) كذلك  يساوي

 لفشلت العالقة ومل يبَق من الُسَور الثالث إال سورة التوبة. (127)آيات سورة التوبة عدد 

 

 رقم اآلية العام في القرآن رقم اآلية في السورة عدد اآليات السورةرقم  اسم السورة #

 19 × 68  19×3 = 57 129 9 التوبة 1
 19 × 87  57 111 12 يوسف 2
 19 × 198 57 83 36 يس 3

  57 19 x 17   

ق الواضـح ـمن َغفَلِتِه وأن يُـذِعَن للـحَ  يقَ ـفـلقد آن األوان ِلُكلِّ عاِقٍل قد ُخدَِع بـزعم زيادة اآليتني أن يست

فيه فـماذا بعد الـحق إال الَضالل. إنَّ العالقات السابقة أوَضـح من أن تـحتاج إىل توضيح!  بسَ الذي ال لَ 

نع ـتـنع بـهذا اإلحكام اإللـهي وبدًال من ذلك يقـتـحد األدىن من العقل أن ال يقوال ُحجَّة لِـَمن يَـمِلُك الـ

 .)هِ ـعلى قلبِ  مَ وختَ  على علمٍ  اهللا هُ لَّ إالّ أن يكون قد (أضَ  ،كر الشيطاين (لِـَضالل)بالـمَ 
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 َزعمَ  ةثانيــوللـَمـرَّة ال انيـَدَحض خاص)ـعام والــت (الي ترقيم اآلياامَ ــظَ : نِ عشر  ـخامسال

 ! زيادة اآليتين
ورقـمـهـا  يف القرآن الكرمي (خـمـُس ُسَور) تـحتوي كل سورة على (آيـة) رقـمـهـا (العام) عدٌد تربيعي

. العجيب أنَّ مـجموع أرقام وعدد آيات الُسَور من مضاعفات عدد )١((اخلاص) يساوي رقم السورة

    . (114) )٢(ُسَور القرآن

 سور تـحتوي على آيـة رقـمـهـا العام (تربيعي) والرقم الخاص لـها مساوي لرقم السورة  5رآن في الق  20-جدول
السورة رقم السورة رقم عدد آياتها الـرقـم العام لآليـة الـرقـم الـخاص لآليـة  السورة     

 1 الفاتحة 1 7 1² = 1 1 1

 2 البقرة 2 286 3² = 9 2 2

 3 األعراف 7 206 31² = 961 7 7

 4 إبراهيم 14 52 42² = 1764 14 14

 5 القمر 54 55 70² = 4900 54 54

78 78  606 78   

   684 = 114 x 6   

فإنَّ اآليتني يف سورة إبراهيم وسورة القمر اللتان تقعان بعد سورة   127لو أنَّ عدد آيات سورة التوبة 

 عالقة يف اجلدول !التوبة تفقدان القابلية على مساواة رقم السورة وتفشل ال

 

 صربي ابراهيم طهبوب  )۱(
 ماهر عمر أمني  )۲(
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 ! عدٌد أوَّلـيخاص ـعام والـلترقيم اـفي ال )١()ا أوَّليـهَ رقـمَ اآليات التي (عدد : عشر  ـسادسالـ

رقـمـها اخلاص يف السورة (أوَّيل) ورقـمـها العام يف القرآن آية  (191) ، يوجـد فقطيف القرآن الكرميآيـة  (6236)من مـجموع 

عدٌد أوَّيل. لو أنَّ عدد آيات سورة التوبة  (11=1+9+1)أوَّيل كما أنَّ مـجموع ُمكوناته   (191)العدد  (أوَّيل)، الحظ أنَّ 

 .وهو عدد غري أوَّيل كما أنَّ مـجموع ُمكوناته غري أوَّيل (198)سيكون  األعداد األوَّلـيـةفإنَّ عدد  (127)

 .ة يف السورة ، (رقم.ع) يعين الرقم العام لآلية(س) يعين رقم السورة،  (رقم.آ) يعين رقم اآلي : مالحظة 

 لي).لي) ورقـمـها العام في القرآن (أوَّ التي رقـمـها في السورة (أوَّ  (191)الـ  الـحاالت تفاصيل   21-جدول

رقم.
 ع

 # س رقم.آ رقم.ع # س رقم.آ رقم.ع # س رقم.آ رقم.ع # س رقم.آ رقم.ع # س رقم.آ

5477 2 73 161 4013 43 38 121 2969 37 26 81 1637 41 12 41 2 2 1 1 
5639 17 77 162 4049 79 38 122 2999 67 26 82 1657 61 12 42 3 3 1 2 
5641 19 77 163 4099 41 39 123 3011 79 26 83 1663 67 12 43 5 5 1 3 
5651 29 77 164 4111 53 39 124 3041 109 26 84 1667 71 12 44 7 7 1 4 
5653 31 77 165 4129 71 39 125 3083 151 26 85 1669 73 12 45 967 13 7 5 
5659 37 77 166 4229 11 41 126 3089 157 26 86 1693 97 12 46 971 17 7 6 
5669 47 77 167 4231 13 41 127 3257 5 28 87 1697 101 12 47 977 23 7 7 
5683 11 78 168 4241 23 41 128 3259 7 28 88 1699 103 12 48 983 29 7 8 
5689 17 78 169 4259 41 41 129 3271 19 28 89 1709 2 13 49 991 37 7 9 
5701 29 78 170 4261 43 41 130 3299 47 28 90 1753 3 14 50 997 43 7 10 
5717 5 79 171 4271 53 41 131 3313 61 28 91 1787 37 14 51 1013 59 7 11 
5741 29 79 172 4283 11 42 132 3319 67 28 92 1831 29 15 52 1021 67 7 12 
5743 31 79 173 4289 17 42 133 3323 71 28 93 1861 59 15 53 1033 79 7 13 
5749 37 79 174 4327 2 43 134 3331 79 28 94 1873 71 15 54 1051 97 7 14 
5807 7 81 175 4421 7 44 135 3343 3 29 95 2143 3 18 55 1061 107 7 15 
5813 13 81 176 4451 37 44 136 3347 7 29 96 2153 13 18 56 1063 109 7 16 
5851 3 83 177 4457 43 44 137 3359 19 29 97 2207 67 18 57 1091 137 7 17 
5861 13 83 178 4513 3 46 138 3371 31 29 98 2213 73 18 58 1093 139 7 18 
5867 19 83 179 4517 7 46 139 3407 67 29 99 2237 97 18 59 1103 149 7 19 
5879 31 83 180 4523 13 46 140 3613 7 34 100 2243 103 18 60 1117 163 7 20 
5897 13 84 181 4547 2 47 141 3617 11 34 101 2267 17 19 61 1151 197 7 21 
5903 19 84 182 4637 7 50 142 3623 17 34 102 2269 19 19 62 1153 199 7 22 
5953 5 87 183 4643 13 50 143 3637 31 34 103 2273 23 19 63 1163 3 8 23 
6101 3 95 184 4649 19 50 144 3643 37 34 104 2281 31 19 64 1171 11 8 24 
6113 7 96 185 4673 43 50 145 3659 53 34 105 2287 37 19 65 1201 41 8 25 
6133 3 98 186 4787 3 53 146 3671 11 35 106 2293 43 19 66 1213 53 8 26 
6143 5 99 187 4789 5 53 147 3673 13 35 107 2297 47 19 67 1231 71 8 27 
6151 5 100 188 4801 17 53 148 3677 17 35 108 2309 59 19 68 1237 2 9 28 
6173 5 102 189 4813 29 53 149 3691 31 35 109 2311 61 19 69 1367 3 10 29 
6199 2 107 190 4831 47 53 150 3697 37 35 110 2333 83 19 70 1381 17 10 30 
6221 5 111 191 4877 31 54 151 3701 41 35 111 2339 89 19 71 1423 59 10 31 

    4889 43 54 152 3793 5 37 112 2347 97 19 72 1447 83 10 32 
    4903 2 55 153 3847 59 37 113 2351 3 20 73 1453 89 10 33 
    5077 2 57 154 3877 89 37 114 2371 23 20 74 1471 107 10 34 
    5107 3 58 155 3889 101 37 115 2377 29 20 75 1601 5 12 35 
    5153 3 60 156 3919 131 37 116 2389 41 20 76 1607 11 12 36 
    5179 2 62 157 3967 179 37 117 2437 89 20 77 1609 13 12 37 
    5231 2 66 158 3989 19 38 118 2857 2 25 78 1613 17 12 38 
    5273 2 68 159 4001 31 38 119 2939 7 26 79 1619 23 12 39 
    5449 2 72 160 4007 37 38 120 2963 31 26 80 1627 31 12 40 

 منصور قـهوجي  )۱(
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رقـَمُه ضمن سلسلة  عندما يُـجَمع مع )١(عدد أوَّلي )114(يوجد  6236)-(1بين األعداد : عشر  ـسابـعالـ

 !ـُقرآن الكريم ـهو عدد ُسَور ال )114(أوَّلي !  والننَس أنَّ  األعداد األوَّليَّة ينتج عنه عددٌ 

 

 التي إذا ُجـِمَعت مع رقـمـها التسلسلي ينتج عنها رقم أوَّلي  (114)تفاصيل األعداد األوَّلية الـ    22-جدول
جموع.أوَّليمال جموع.أوَّليمال # تسلسله عدد أوَّلي  جموع.أوَّليمال # تسلسله عدد أوَّلي   # تسلسله عدد أوَّلي 

4111 3607 504 77 1579 1361 218 39 3 2 1 1 
4139 3631 508 78 1621 1399 222 40 5 3 2 2 
4153 3643 510 79 1667 1439 228 41 11 7 4 3 
4261 3739 522 80 1723 1487 236 42 19 13 6 4 
4447 3907 540 81 2003 1733 270 43 79 61 18 5 
4567 4013 554 82 2113 1831 282 44 101 79 22 6 
4657 4093 564 83 2179 1889 290 45 113 89 24 7 
4729 4157 572 84 2287 1987 300 46 127 101 26 8 
4751 4177 574 85 2381 2069 312 47 163 131 32 9 
4787 4211 576 86 2459 2137 322 48 173 139 34 10 
4871 4283 588 87 2467 2143 324 49 223 181 42 11 
4943 4349 594 88 2531 2203 328 50 271 223 48 12 
5009 4409 600 89 2543 2213 330 51 383 317 66 13 
5051 4447 604 90 2707 2357 350 52 419 349 70 14 
5179 4561 618 91 2729 2377 352 53 431 359 72 15 
5639 4973 666 92 2749 2393 356 54 503 421 82 16 
5683 5011 672 93 2803 2441 362 55 571 479 92 17 
5783 5101 682 94 2971 2593 378 56 599 503 96 18 
5869 5179 690 95 3041 2657 384 57 619 521 98 19 
6163 5443 720 96 3049 2663 386 58 641 541 100 20 
6203 5479 724 97 3109 2713 396 59 659 557 102 21 
6263 5531 732 98 3181 2777 404 60 673 569 104 22 
6329 5591 738 99 3209 2801 408 61 683 577 106 23 
6379 5639 740 100 3229 2819 410 62 701 593 108 24 
6389 5647 742 101 3323 2903 420 63 733 619 114 25 
6397 5653 744 102 3457 3023 434 64 757 641 116 26 
6491 5737 754 103 3499 3061 438 65 827 701 126 27 
6551 5791 760 104 3583 3137 446 66 863 733 130 28 
6569 5807 762 105 3631 3181 450 67 971 827 144 29 
6653 5879 774 106 3643 3191 452 68 1013 863 150 30 
6673 5897 776 107 3677 3221 456 69 1033 881 152 31 
6701 5923 778 108 3709 3251 458 70 1087 929 158 32 
6719 5939 780 109 3733 3271 462 71 1193 1021 172 33 
6763 5981 782 110 3779 3313 466 72 1249 1069 180 34 
6791 6007 784 111 3931 3449 482 73 1423 1223 200 35 
6883 6089 794 112 4001 3511 490 74 1433 1231 202 36 
6977 6173 804 113 4019 3527 492 75 1453 1249 204 37 
7019 6211 808 114 4027 3533 494 76 1483 1277 206 38 

 الباحث الفلسطيين أحـمد شعبان  )۱(
۷۰ 

 

                                                            



 قرآن !ــُسَور ال  )١()وس عدد آياتـَمـعك( وع ـ: مـجم الــثـامـن عشرام ـاإلحك

نَّ مـجموع ، لو نعكس عدد آيات كل سورة بنفس الطريقة فإ(682)ومعكوس هذا العدد  (286)رة البقرة نَّ عدد آيات سو أ

 هل هي ُصدَفة ؟ ! (23)ر القرآن يساوي تكعيب العدد وَ معكوس عدد آيات سُ 

 ر القرآنوَ مـعكوس عدد آيات سُ    23-جدول

 السورة معكوس اآليات

 

 السورة معكوس اآليات

 

سورةال معكوس اآليات  

 

 # السورة معكوس اآليات
 1 الفاتحة 7 لقمان 43 الصف 41 الشمس 51

 2 البقرة 682 السجدة 3 الجمعة 11 الليل 12

 3 آلعمران 2 االحزاب 37 المنافقون 11 الضحى 11

 4 النساء 671 سبأ 45 التغابن 81 الشرح 8

 5 المائدة 21 فاطر 54 الطالق 21 التين 8

 6 األنعام 561 يس 38 التحريم 21 علقال 91

 7 األعراف 602 الصافات 281 الملك 3 القدر 5

 8 األنفال 57 ص 88 القلم 25 البينة 8

 9 التوبة 921 الزمر 57 الحاقة 25 الزلزلة 8

 10 يونس 901 غافر 58 المعارج 44 العاديات 11

 11 هود 321 فصلت 45 نوح 82 القارعة 11

 12 يوسف 111 الشورى 35 الجن 82 التكاثر 8

 13 الرعد 34 الزخرف 98 المزمل 2 العصر 3

 14 إبراهيم 25 الدخان 95 المدثر 65 الهمزة 9

 15 الحجر 99 الجاثية 73 القيامة 4 الفيل 5

 16 النحل 821 األحقاف 53 اإلنسان 13 قريش 4

 17 اإلسراء 111 مدمح 83 المرسالت 5 الماعون 7

 18 الكهف 11 الفتح 92 النبأ 4 الكوثر 3

 19 مريم 89 الحجرات 81 النازعات 64 الكافرون 6

 20 طه 531 ق 54 عبس 24 النصر 3

 21 األنبياء 211 الذاريات 6 التكوير 92 المسد 5

 22 الحج 87 الطور 94 االنفطار 91 اإلخالص 4

 23 المؤمنون 811 النجم 26 طففينالم 63 الفلق 5

 24 النور 46 القمر 55 االنشقاق 52 الناس 6

 25 الفرقان 77  الرحمن 87  البروج 22   12167

12167=23³ 

 26 الشعراء 722  الواقعة 69  الطارق 71 
 27 النمل 39  الحديد 92  األعلى 91 
 28 القصص 88  المجادلة 22  الغاشية 62 
 29 العنكبوت 96  الحشر 42  لفجرا 3 
 30 الروم 6  الممتحنة 31  البلد 2 

وأنَّ أقرب  (1519)الذي يبعد عنه بـمقدار  22³=10648هو العدد  (12167) قبل العدد: أنَّ أقرب عدد تكعييب مــعلومــة 
. فاحتمالية أن يكون (1657)الذي يبعد عنه بـمقدار  24³=13824هو العدد   (12167) بعد العددعدد تكعييب 

 ر) تساوي (تكعيب عدد) بعيد جداً عن الصدفة.وَ مـجموع (معكوس عدد آيات السُ 

  .(6236) يظهر يف وسط مـجموع عدد آيات ُسَور القرآن   (23)الحظ كذلك أنَّ العدد 

 صربي ابراهيم طهبوب  )۱(
۷۱ 

 

                                                            



 م زيادة اآليتين !ُض زعــتدحَ   )١(رآن)ـقُ ــ(مـصفوفة أرقام جـميع آيات ُسَور ال:  تـاسع عشرالــاإلحكام 
نـحصل  (6 5 4 3 2 1)وانتهاًء بأرقام آيات سورة الناس   (7 6 5 4 3 2 1)كما هي يف القرآن بدًء من أرقام آيات سورة الفاتـحة   ،عندما نرصف أرقام جـميع آيات ُسَور القرآن

 بدون باٍق. (19)على  اآليتني فالعدد اليقبل القسمة، وعند حذف (19)مرتبة وهو من مضاعفات العدد  (12471)على عدد كبري جداً يتألف من 

 .)  لقد أَضلَُّه اهللاُ على علٍم وَخَتَم على قلبه اــنهَ علِ ـمل يُ و  هذه الـحقيقة مَ ـتـَ أوَّل من اكتشف هذه العالقة هو (َضالل) وقد كَ  ماهر عمر أمني    (   )۱(
۷۲ 

 

                                                            



 : بة في اخـتـيـار عـدد آيـات الـقـرآن ـيـخاصية عج  )١(الــعشروناإلحكام 

لياً دياً أو تنازُ ر القرآن حسب عدد اآليات تصاعُ وَ العجيب أنـَُّه إذا رتـَّبَنا سُ  ،(x 19 6 = 114)نعلم أنَّ عدد ُسَور القرآن يساوي 

 والتوضـيح أدناه. عدد!  (19)أقسام كل قسم يـحتوي على  (6)ال يُـمكن أن تنقسم إالَّ إىل ف

 اً :ـــيَّ دِ ــة تـصاعُ ـــبَ ــتَّ رَ ــقرآن مُ ــر الوَ عدد آيات سُ 

, 19, 19, 19 ,18, 18, 13, 14, 15, 17, 12, 12, 11, 11, 11, 11, 11, 9, 8, 8, 8, 8, 8, 7, 7, 6, 6, 5, 5, 5, 5, 4, 4, 3, 3, 3
, 45, 45, 42, 43, 44, 40, 40, 31, 34, 35, 36, 37, 38, 30, 30, 30, 29, 29, 29, 28, 28, 24, 25, 26, 22, 22, 21, 20, 20

, 89, 93, 88, 88, 83, 85, 78, 78, 77, 75, 75, 62, 64, 69, 73, 60, 60, 55, 56, 59, 54, 54, 53, 52, 52, 5246, 49, 50, 
, 112, 118, 120, 123, 128, 129, 135, 165, 176, 182, 200, 206, 227, 286111, 111109, 110,  96, 98, 99, 

اد الـمتساوية يرتاوح عدد اجملموعة مـجموعة من األعد (24)ة تصاعدياً أو تنازلياً يـمكن مالحظة ــبَ ــرتَّ ـر القرآن الـمُ وَ يف مـجموعة سُ 

 :خاصية عجيبة تتوضـح بـمتابـعـة األمثلة القادمة  (114)أعداد آيات القرآن الـ ـح تـمن وهذه الـمجاميع (5)إىل  (2)بني 

عدد كـمـا يف اجلدول أدناه  )19(أسطر وكل سطر يـحتوي على  )6(ما نوزع األعداد أعاله وبنفس الرتتيب على دعن  1مـثال 

اليت تقع  من األعداد الـمتساوية تساوية تتوزع على سطرين ! (الحظ الـمجاميع الـخمسةمـجموعة من األعداد الـمُ  فال نـجد أيَّ 

 !) التتجاوزه على احلد الفاصل األيسر

19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 
9 8 8 8 8 8 7 7 6 6 5 5 5 5 4 4 3 3 3 

21 20 20 19 19 19 18 18 17 15 14 13 12 12 11 11 11 11 11 
38 37 36 35 34 31 30 30 30 29 29 29 28 28 26 25 24 22 22 
59 56 55 54 54 53 52 52 52 50 49 46 45 45 44 43 42 40 40 
98 96 93 89 88 88 85 83 78 78 77 75 75 73 69 64 62 60 60 

286 227 206 200 182 176 165 135 129 128 123 120 118 112 111 111 110 109 99 

نتقل من سطر أرجو الـتَـَفـكُّر يف توزيع األعداد أعاله، لو أنَّ أيِّ سورة يف أحد األسطر األربعة األوىل زيَد أو نُــِقـَص يف عدد آياتـها لت

 إىل آخر فسوف تــتـسبب يف عدم إمكانية توزيع مـجاميع األعداد الـمتساوية على سطر واحد !

 : 2مـثال 
عدد فسوف يبدو اجلدول كما  (18)ة تصاعدياً على شكل مـجاميع، كل مـجموعة تـحتوي على بَ رتـَّ الـمُ  ع عدد اآلياتوزِّ ـعندما ن

يف سطر واحد بل التستطيع أن تبقى  (20)م عناصرها يساوي يَ ــُمبَـنيَّ أدناه : نالحظ يف اجلدول أنَّ مـجموعة األعداد اليت قِ 

 على سطرين.تـنـقسم  (88)ومـجموعة األعداد  (54)داد سطرين، ونالحظ كذلك أنَّ مـجموعة األعتنقسم على 

هذا النوع من الفشل يف عدم إمكانية توزيع مـجاميع األعداد الـمتساوية يف نفس السطر سيالزم كل مـحاولة لتقسيم األعداد 

، ما عدا السطر ادأعد (5)سطر وكل سطر يـحتوي على  (23)املستخدمة يف القرآن كعدد آيات، ابتداًء من جدول يـحتوي على 

 ماهر عمر أمني  )۱(
۷۳ 

 

                                                            



عدد!  (25)ـحـتـوي علىاألربعة األوىل ت سطر، االأسطر (5)وانتهاًء بـجدول يـحتوي على  أعداد، (4)األخري الذي حيتوي على

 عدداً ! (19)أسطر وحيتوي كل سطر على  (6)واالستثناء الوحيد كما رأينا سابقاً عندما يتألف اجلدول من 

18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 
8 8 8 8 8 7 7 6 6 5 5 5 5 4 4 3 3 3 

20 19 19 19 18 18 17 15 14 13 12 12 11 11 11 11 11 9 
35 34 31 30 30 30 29 29 29 28 28 26 25 24 22 22 21 20 
54 53 52 52 52 50 49 46 45 45 44 43 42 40 40 38 37 36 
88 85 83 78 78 77 75 75 73 69 64 62 60 60 59 56 55 54 

165 135 129 128 123 120 118 112 111 111 110 109 99 98 96 93 89 88 
            286 227 206 200 182 176 

مل تـحافظ على وجودها يف سطر  (11)عدد نـجد أنَّ مـجموعة األعداد  )20(عند انقسام األعداد إىل مـجاميع من   : 3مـثال 

 واحد كما مبني أدناه :
20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 
11 9 8 8 8 8 8 7 7 6 6 5 5 5 5 4 4 3 3 3 
22 22 21 20 20 19 19 19 18 18 17 15 14 13 12 12 11 11 11 11 
42 40 40 38 37 36 35 34 31 30 30 30 29 29 29 28 28 26 25 24 
64 62 60 60 59 56 55 54 54 53 52 52 52 50 49 46 45 45 44 43 

111 111 110 109 99 98 96 93 89 88 88 85 83 78 78 77 75 75 73 69 
      286 227 206 200 182 176 165 135 129 128 123 120 118 112 
                    

عناصر وإىل مـجموعة  (5)العجيب أنـَّه عندما نستخدم مـجموعة (األعداد التصاعدية) ونـخترب جـميع االحتماالت من مـجموعة بـ 

  ! (19)فشل جـميعـها وال تستطيع الـمحافظة على أعدادها الـمتساوية يف نفس السطر إالَّ الـمجموعة  ـعنصر فست (25)بـ 
  ! (19)على الفشل الدائم إالَّ الـمجموعة  كذلك  ة (األعداد التنازلية) فسنـحصلوعندما نعيد العمل مع مـجموع

25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 
12 11 11 11 11 11 9 8 8 8 8 8 7 7 6 6 5 5 5 5 4 4 3 3 3 
30 30 29 29 29 28 28 26 25 24 22 22 21 20 20 19 19 19 18 18 17 15 14 13 12 
56 55 54 54 53 52 52 52 50 49 46 45 45 44 43 42 40 40 38 37 36 35 34 31 30 

111 111 110 109 99 98 96 93 89 88 88 85 83 78 78 77 75 75 73 69 64 62 60 60 59 
           286 227 206 200 182 176 165 135 129 128 123 120 118 112 

 اً :ــيَّ ــلِ ازُ ــنـــة تـــبَ ــتَّ رَ ــقرآن مُ ــر الوَ سُ  عدد آيات

286, 227, 206, 200, 182, 176, 165, 135, 129, 128, 123, 120, 118, 112, 111, 111, 110, 109, 99, 98, 96, 93, 89, 
88, 88, 85, 83, 78, 78, 77, 75, 75, 73, 69, 64, 62, 60, 60, 59, 56, 55, 54, 54, 53, 52, 52, 52, 50, 49, 46, 45, 45, 
44, 43, 42, 40, 40, 38, 37, 36, 35, 34, 31, 30, 30, 30, 29, 29, 29, 28, 28, 26, 25, 24, 22, 22, 21, 20, 20, 19, 19, 
19, 18, 18, 17, 15, 14, 13, 12, 12, 11, 11, 11, 11, 11, 9, 8, 8, 8, 8, 8, 7, 7, 6, 6, 5, 5, 5, 5, 4, 4, 3, 3, 3 

 :ظـة مالح

 .من باب (نشر العلم) ارـ كِ عالقة مع سورة التوبة وقد ذُ  ، وكذلك الالحق ليس لـهـمااإلحكام العددي السابق

۷٤ 

 



 : )١(ونوالــعشر  واحداإلحكام الــ
جموعة من أنَّ مـجموعة أعداد آيات ُسَور القرآن واليت ظـهـرت فـيـهـا اخلاصية العجيبة فـي اإلحـكـام السابق تنقسم إىل قسمني، مـ

عدد أكرب من عدد آيات ُسَور القرآن. إنَّ األعداد الـمستخدمة   (13)وهو عدد آيات ُسَور القرآن  و  (114)األعداد أقل من 

 يف الـمجموعة األوىل تستخدم أعداد وترتك أعداد كما مبني يف اجلدول أدناه. الحظ التساوي والتناظر يف الـمجموعات.

   1-114ر القرآن وَ ر القرآن من بين سلسلة أرقام سُ وَ سُ مة وغير المستخدمة كـعدد آيات لِ األعداد المستخد  24-جدول
   عدد زوجـي 57يوجد   1-114في سلسلة األعداد   عدد فـردي 57يوجد   1-114في سلسلة األعداد 

مستخدمةفـرديـة أعداد     A1 = 32  أعداد زوجية مستخدمة   B1 = 32   

ـم تستخدمفـرديـة لأعداد     A2 = 25   لـم تستخدمأعداد زوجية     B2 = 25   

   عدد زوجـي مـنـهـا 29يوجد   58-114في سلسلة األعداد   عدد فردي مـنـهـا 29يوجد   1-57في سلسلة األعداد 

فـرديـة مستخدمـةأعداد     A3 = 20   لـم تستخدمأعداد زوجية     B3 = 20   

فـرديـة لـم تستخدمأعداد     A4 = 9   مستخدمة أعداد زوجية     B4 = 9   

A4 A3 A2 A1 

 

B1 B2 B3 B4   
1 3 1 3 4 2 58 60  1 

23 5 23 5 6 10 66 62  2 
27 7 27 7 8 16 68 64  3 
33 9 33 9 12 32 70 78  4 
39 11 39 11 14 48 72 88  5 
41 13 41 13 18 58 74 96  6 
47 15 47 15 20 66 76 98  7 
51 17 51 17 22 68 80 110  8 
57 19 57 19 24 70 82 112  9 

 21 61 21 26 72 84   10 
 25 63 25 28 74 86   11 
 29 65 29 30 76 90   12 
 31 67 31 34 80 92   13 
 35 71 35 36 82 94   14 
 37 79 37 38 84 100   15 
 43 81 43 40 86 102   16 
 45 87 45 42 90 104   17 
 49 91 49 44 92 106   18 
 53 95 53 46 94 108   19 
 55 97 55 50 100 114   20 
  101 59 52 102    21 
  103 69 54 104    22 
  105 73 56 106    23 
  107 75 60 108    24 
  113 77 62 114    25 
   83 64     26 
   85 78     27 
   89 88     28 
   93 96     29 
   99 98     30 
   109 110     31 
   111 112     32 

 عبداهللا جلغوم )۱(
۷٥ 

 

                                                            



 : )١(مـجـموعة أعـداد آيات ُسَور الـُقـرآن تَـدَحـُض َزعـَم َضالل
لـمجموع الُكلِّي وا 77يـنـخـفض العدد إىل  114عند حذف التكرار من أعداد آيات ُسَور الُقرآن الكرمي البالغ عددها 

، وعند ترتيب هذه األعداد تنازلياً وإعطائها أرقام تسلسلية نـحصل على اجلدول 5211هلذه األعداد الـمتميزة هو 
 أدناه ونالحظ فيه :

 وهي احلالة الوحيدة يف اجلدول. 44هو كذلك  44أنَّ الرقم التسلسلي لعدد اآليات 
هو عدد أوَّيل  67علماً أنَّ العدد  x 67 = 4489 67يساوي  44العدد  أنَّ الـمجموع الـتـراكمي لعدد اآليات عند

  19 !رقمه التسلسلي يف سلسلة األعداد األوَّلِيَّة هو 
 x 19 x 2 19 = 4489 – 5211هو العدد  4489معىن هذا أنَّ اجملموع الـمتمم للعدد 

! علماً أنَّ  x 319 16 = 5104آية يساوي  44املساوية أو أكرب من  ر القرآنوَ كما أنَّ جمموع أعداد آيات سُ 
 57يساوي جمموع عدد آيات أول  5104الفرق بني جمموع أرقام سور القرآن وعدد آيات القرآن، وأنَّ  هو 319

 ال�ارت جـميع هذه العالقات. 127سورة من القرآن، لو أنَّ عدد آيات سورة التوبة 

ُسَور القرآن (بعد حذف األعداد الـمكررة وترتيب األعداد تنازلياً)األعداد املستخدمة لعدد آيات عدد هي مـجموعة   77 
  41 - 77األعداد من   1 - 40األعداد من 

 الرقم التسلسلي
 أعداد آيات القرآن بدون

تكرار ُمرتـََّبة تنازلياً    
  الرقم التسلسلي تراكم

 أعداد آيات القرآن بدون
تكرار ُمرتـََّبة تنازلياً    

 تراكم

1 286 286 41  49 286 
2 227 286 42  46  
3 206 286 43  45  
4 200  44 19 x 19 x 2 44 67 x 67 
5 182  45  43  
6 176  46  42  
7 165  47  40  
8 135  48  38  
9 129  49  37  
10 128  50  36  
11 123  51  35  
12 120  52  34  
13 118  53  31  
14 112  54  30  
15 111  55  29  
16 110  56  28  
17 109  57  26  
18 99  58  25  
19 98  59  24  
20 96  60  22  
21 93  61  21  
22 89  62  20  
23 88  63  19  
24 85  64  18  
25 83  65  17  
26 78  66  15  
27 77  67  14  
28 75  68  13  
29 73  69  12  
30 69  70  11  
31 64  71  9  
32 62  72  8  
33 60  73  7  
34 59  74  6  
35 56  75  5  
36 55  76  4  
37 54  77  3 5211 
38 53  

 39 52  
40 50  

 عبداهللا جلغوم )۱(
۷٦ 

 

                                                            



 مـن الـفـصـل الـثـانـي الـجـزء الـثـاني القـاتع بـعـض ـدوثاحـتـمـالـيـة حـ

 
ـكـام الـعددي في تـرقـيـم آيـات القرآناإلح  -الثاني   الـجزء الـثـانـي من الـفـصـل  

من الـبحــث  في الـجـزء الـثـانـينسب احتماالت حدوث العالقات الرياضية     جدول-25

طريقة حساب احتمال 
 الحدوث

احتمالية 
 الحدوث

رقم 
 اإلحكام

 موضوع اإلحكام
# 

 1 الُسَورعدد التكرار يف عدد آيات  11 114 / 1 من بديهية رياضية
بديهية رياضيةمن   2 تكرار أرقام آيات القرآن 12 114 / 1 

 3 تكرار رقم كل آية أو مضاعفاتـه 13 19 / 1 من بديهية رياضية
باحلاسوب الُسَورمن بعثرة ترتيب   4 19نظامي ترقيم اآليات والعدد   14 26 / 1 

 15 114 / 1 من بديهية رياضية
نظامي ترقيم اآليات للمرة الثانية والعدد  

114 
5 

جتارب باستخدام احلاسوب من  6 ليةنظامي ترقيم اآليات واألعداد األوَّ  16 5 / 1 
 7 آية 6236عدد األعداد األولية يف  17 ثابت 
 8 مـجموع معكوس عدد اآليات 18 لم تختبر 

 9 مصفوفة أرقام آيات القرآن 19 19 / 1 من بديهية رياضية
 10 19م إال على العدد امتناع قابلية االنقسا 20 لم تختبر 
 11  أعداد اآليات املستخدمة وغري املستخدمة 21 لم تختبر 

 

 .أعاله باستـخدام الـمحاكاة بواسطة احلاسوب ـختَـبَـر عالقات الـجزء الـثـانـيلـم تُ 
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 :َمـكُر الشيطان ـة وبـيـن ـقَ ـة السابِ عدديَّ ــال عـالقـاتــقـارن بـيـن الـلـو نُ 
 112الت غري الـُمـرقـََّمـة سمَ مع عدد البَ  (6236): لو نـجَمع عدد اآليات يف القرآن  شيطانيقول ال

! ولو نـحذف آيتني فَسنحُصل على العدد  19، وهذا العدد اليقبل القسمة على 6348فالـمـجموع  

 (334×19 = 6346)!  والذي يساوي  19الذي يقبل القسمة على  6346

 تا من القرآن!ني ليسَ قتَ لفَ  مُ إذن البد من وجود آيتني

 انظر من القائل، وكم هو غيوٌر على القرآن !

 إنـَّـه الشيطان (لـَعنَـُه اهللا).

يف البحث األوَّل باستخدام ت رـَ كِ واليت ذُ عالقات عَدِديـَّـة  (10)إنــَّـه نفس الشيطان الذي لَــفََّق أكثر من 

 ث األوَّل أن يـعود فـيقرأه لـَِيعـَلَم عن أيِّ شيطاٍن نـََتَحدَّث ؟ ثالث ِحَيل رياضية ! أرجو من مل يقرأ البح

ــة  إنَّ الشيطان ليَس بـَِغبـي (أجلَُّكم اهللا) وال ساذج، ولـكنــَّه يعلم من خربته الطويلة مع البشر، أنَّ الـُحجَّ

! مـهما تكن ساذجة، يوجد من البشر من تـنـطـلـي علـيـهم، وهذا ما حصل  

 مالحظة مُ ـهِ مَّ ــة :

ـة الرياضية أعاله (على الرغم من سذاَجـتَـَها وعـدم ُحـِجـيَـتَـها أصًال)، هي الـحجر األساس الذي أ نَّ الـُحجَّ

 زيادة اآليتني.للزعم ب تستند عليه بقية احلجج والتلفيقات

 و مالحظة ثانـيـة :

الل ضَ ـخدوعني بِ لـمَ ل ـةٌ ـصَ ـصَّ ـخَ مُ  من هذا الفصلت يف اجلزء األوَّل والثاين رـَ كِ أنَّ العالقات العددية اليت ذُ 

وهي أكثر من كافية لـمعرفة احلق من الباطل. أمَّـا بقية أجـزاء هذا الفصل والفصول اليت تليه فـهي 

  الل).   ضَ ـني بِ (الضالِّ ن أطـلـقـُت عـلـيـهـم تسـمـيـة للصنف الثاين الذي

 و مـالحظـة ثالــثـة :

سوف يدرك  ،ت األعمىـنُّـ تعـة والــة الفارغَ ــهـيَّ ـنـجُ الل) وأسلوب العُ ضَ ـني بِ مع (الضالِّ من له سوابق نقاش 

وقد  ـع معهم بدءاً من اجلزء الثالث الذي يلي هذا اجلزء هو األسلوب الصاحل واألمثلـبَ ـتَّ أنَّ األسلوب الـمُ 

 . َحـصرَاً  ـمـهُ لَ  ــَهـةٌ الكالم ُمَوجَّ  شدة ب أنَّ من اآلن لـمن يقرأ الكتا رُ ذِ ـ، وأعـتَ ـمـهُ الجَ عِ لِ  يكون الوحيد
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 ـيـن بِـ (َضالل) :الِّ وبـيـن الـضَ    بـ (َضـالل) ـاً الـمـخـدوعـيـن عـلـمـيَّ  الـتـمـيـيـز بـيـن 
َصــدََّق زعم "زيادة آيتني" يف سورة التوبـة بسبب األساليب  من : حسب تعريـفـي أنـَّـهُ  ـاللضَ الـمـخـدوع بِـ 

إنطلت  وقد ةــيف عرض العالقات العددية وجعلها تبدو وكأنـها علميَّ (َضالل) لشيطانية اليت استخدمـها ا

 ، ولكنــه مل يُـَصدِّق زعم (َضالل عليه لـعـنة اهللا) أنــَّـُه (رسول الـميثاق).  على البعض

 من الناحية اإليـمانـيـة ومع وجود اآلية الكريـمـة :ومع ذلك، فـ

 ٩الـحجر :  ﴾ ـا َحنــــــُن نَـــزَّلَنا الذِّكَر وإنـَّــا لَـــُه لَـَحِفظُونَ إنـَّـ ﴿

كان يف حالة   أن يكون الـمخدوع الل). وال يوجد تفسري إالَّ بـ (ضَ  عَ ـدِ ـن خُ ـمَ ر لِ رِّ بَـ مُ  أيَّ  يوجد الفـ

تـفـيـد معىن دوام  القرآنـحـة يف آيـة صـري بكـذَّ و  صـدََّق (َضالل) قد ضعف إيـمـانـي وصل بـه احلال أنـَّـهُ 

 .يف ديننا ودنيانا سأل اهللا العافيةنوهذا احـتـماٌل خطري   ! احلفظ

 ،وا بزعم "زيادة آيتني" يف سورة التوبةعُ دِ ن خُ ـمَ لِ  علمي ررِّ ــبَ مُ يوجد  ال  ة كذلكــومن الناحية العلميَّ 

 ائني التوابون.اء وخري اخلطَّ خطَّ إنسان  لُّ ، ومع ذلك فكُ لسذاجة العالقات اليت جاء بـهـا

 ذنبه.لــه قد عرف احلق يف هذه الـمسألة اخلطرية  وليستغفر من استفاق من غفلته فلـيـحـمـد اهللا أنَّ 

فليعمل جهده أن يزيل ، من قبلالل ه ضَ ــلَّ كما أضَ   م بغري علمٍ هُ لَّ ومن تـعدى أذاه إىل أناٍس آخرين فأضَ 

 .وليتوب إىل اهللا توبة نصوحا بب بـه على اآلخرينأو يقلل تأثري الضرر الذي تس

قُـوا َزعَم (َضالل) أنـَّـه (رسول ـم (أجـلَّـكُ ـهائِ الـبَ إنـَّــُهـم : ـيـن بـَِضـالل الـضالِّ  م اهللا) الذين َصـدَّ

. وعلى هذا األساس يتم الـميثاق) وأنَّ (جربيل عليه السالم) يأتيه بالوحي من السماء

هذه  حدوث يف بَ بَّ سَ وتَ  هُ من حادَّ اهللا ورسولَ  لَ ُأجامِ ! ولـن  م يف هذا الكتابهُ عَ ل مَ التعامُ 

 قدتـهـا زخـمـهـا الكبري ـوأف الكرمي يف القرآن (19)زة العدد ـت بـمعجفَ ـصَ ـة اليت عَ ــنـَ تـالفِ 

 أمانـة يفإىل التشكيك  ، إضافةً والـُمسلـمني واإلسالم وتسببت يف حدوث أذًى كبري للقرآن

  .ة الشريفةــاألحاديث النبويَّ رام الذين نقلوا الصحابة الكِ 
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 ٱلرَِّحيمِ  ٱلرَّْمحَٰنِ  ٱللَّهِ  ِبْسمِ 
 يف اآلية الكريـمة : ةٌ ـنَ ــيـَ رآن الكرمي ُمبَ القُ يف  (19)ة العدد ـعـجـز مُ الغـايَـَة من نَّ إ

 يك ىك مك  لك اك يق ىق يف ىفيث ىث نث مث زث رث يت  ىت نت مت 7 8 ُّ 

 يي ىي ني مي زي ري ٰى ين ىن نن  من زن رن مم ام يل ىل مل

 مس خس حس جسمخ جخ مح جح مج حج مث هت مت خت حت جت هب مب خب حبجب هئ مئ خئ  حئ جئ

  َّ مص خص حص

ـَد بِـحـفظ الـُقـرآن.ص القُ ة نَ المَ ن سَ ون مِ نُ الـمؤمنون آمِ و   رآن ألنَّ اهللا (سبحانَُه وتَعاىل) قد تَـَعـهَّ

 ٩-راِحلج ﴾حلََِٰفظُونَ  ۥَله َوِإنَّا ٱلذِّْكرَ  نـَزَّْلَنا َحنْنُ  ِإنَّا﴿

 ـةٌ يَّ دِ ـدَ عَ  ةٌ ـزَ ـعـجِ ن مُ مِ  )19(د ـدَ ـة الـعَ ـمَّ ـهِ نس هـو تـغـيـيـر مُ إلـشيـاطـيـن اة لِ يَّ الـشيطـانِ  ةُ ـكرَ الـفِ 

 ـرآنـي !ـص الـقُ ـة الـنَ المَ ـشكـيـك في سَ لـلتَ  ـرآن إلى أداةٌ ـة الـقُ ـمَ ـظَ ـان عَ ـبـيَ ـتِ لِ 
 )19بل أن يستـمـع عـلـمائـنـا األفاضل إىل وجـود مـعـجزة الـعدد (وق أقـول وبـكل مـرارة أنَّ أعـداء اإلسالم

سم الصراع بني األديان لصاحل اإلسالم حَ على وأنــَّـها قادرٌة  (19)ـعجزة العدد د مُ عواقب تأكُ  قد أدركوا

ربة مفعول ُمزَدَوج وبضباسلوب شيطاين ذا  عجزةَ مُ هذه الـ ركوا سريعاً إلجهاضـحَ ـتَ ـفكان عليهم أن يَ 

يف بالتشكيك ب لدى فئٌة من الـُمسلمني ويتسبَّ  (19)ب يف التشكيك بـمعجزة العدد سيـتسبَّ  ،واحدة

الـمصادر اليت نقلت إلينا (القرآن الكرمي) و يف بالتشكيك ب ويتسبَّ   ! الكرمي لدى فئٌة ثانية رآنالقُ 

  ة !ــنـتـهذه الفِ من  رَ أكـبَـ  تـحـقـيـق ـىـنَّ ـمَ الشيطان أن يـتَ  (السنة النبويـة الشريـفة)، وهل يستـطـيـعُ 

 : لـصَ ـا قـد حَ ـمَ ـل لِ ـمَ ـحــتَ الـسـيـنـاريـو الـمُ 
اإلعالم من جرائد  لُ سائِ وَ  اـتـهَ ـلَ ت إليه األخبار اليت تـناقَ لصَ وَ فـتـرة سبعينيات القرن الـماضي وَ  شَ ـايَ ن عَ مَ 

وما  القرآن الكرمي باستـخـدام احلاسوب يف (19)العدد  يف ـةٌ يَّ دِ ـدَ عَ  اتٌ ـز ـعـجِ عن اكتشاف مُ  ومـجالت

ة لإلسالم يَ عادِ ـخابرات يف الدول الـمُ أجـهـزة الـمُ  درك بالتأكيد أنَّ حينها، يُ  يف كبريةً   ةٍ جَّ اخلرب من ضَ  أثارهُ 

هذه  اتعَ بـِ  بالتأكيد، بل سوف تدرس تَ الَّ ـهـمالت. كَ ة الـمُ لَّ لن تكتفي من اخلرب بقراءته مث إلقاءه يف سَ 

تتـخـذ اإلجـراءات  عليها أن، و لصاحل اإلسالمالصراع بني األديان يف انتشار اإلسالم وحسم  الـمعجزة

جـة األبـعاد وَ دَ ـز حـتـواء هذه (اخلطورة) بـضـربـة شيطانـيـة مُ إلـم هُ ارُ ـت أفـكَ ـقَ ـتَّ ـفَ ـوقد تَ  .ـنع هذا اإلحـتـمالمَ لِـ 

۸۰ 

 



ـة يـَ من الناحِ  شكيك يف مصادر الدين اإلسالميتـَ البل  ،من ناحية خلطر عـنـهـمإبـعاد ا فقط ليسَ  ـقـقِّ ـحَ تُ 

 ن بعيد.ذي يعمل عليه الـمستشرقون منذ زموهو الوتر ال .الـثـانـيـة

ل طـريـقـة سواء بالرتغيب كُ بِ  ـهُ ـوائَ ـل، ويـجب احـتِ ـة ستكون أسـهَ ـمَّ ـهِ يف أمـريـكا، فـالـمُ  يعيش (رشاد)ألنَّ و 

تـجـعل مـهـمـتـهم أكثر  همعتقدات أو الشخصية رشاد حياة لرتهيب، أو استغالل نقطة ضعف يفأو ا

 .نوا استغاللـهاة الشريفة، فأحسَ ة النبويَّ نَّ ره (رشاد) للسُ ، وقد وجدوا نقطة الضعف هذه يف كُ سهولـة

ة الـمـخابـرات يـحـصـل فـيـهـا (رشاد) ت بني (رشاد) وبني أجـهـز ـدَ ـقِ قد عُ  ،ما ل أنَّ صـفـقـةً ـمَ ـحـتَ الـمُ  نَ مِ فَ 

فسي ـرض النَ الـمَ  يف نفس الوقت ) يـليب!(بسيط عملة، مقابل ايَ عَ عم ودِ على ما ال يـحـلم بـه من دَ 

، تـكـِمـَلَة سورة التوبةاألخريتني يف الزعم بعدم وجود اآليتني ة الشريفة)، وهو ة النبويَّ نَّ ره (السُ لرشاد يف كُ 

 الذين َسَبقوه يف نفس الـمـجال. تشرقنيألعـمـال الـمس

وي هذا االحـتـمال وهو التناقض بني قوة العالقات اليت اكتشفـها رشاد واليت تتـعـلـق قَ ـيُ  يٌ ويوجد دليٌل مادِّ 

"زيادة بـ للزعم وبني سذاجة العالقات اليت استـخـدمها  ،يف القرآن الكرمي من ناحية (19)بـمعجزة العدد 

 إلتـمام الصفقة. الةً ـجَ اليت جاء بـها على عُ  لَـفَّـَقـةـالـمصفوفات العددية الـمُ وكذلك تـهافت  ،" يـنـتـاآليـ

 ل.ـمَ ـحـتَ هذا السيناريو الـمُ  طحي قد يستبعد الـبعضلتفكري السَ باأقول، 

دعو طانية) الـمَ ت (الـمخابرات الربيلَّ غَ ـكيف استَ ، فرتة (الثمانينات) رَ اصَ ن عَ م مَ نهُ ر مِ َــ كِّ ذَ وأود أن أُ 

عن العامل  ـهُ ـتْ ة وأخـفَ يَّ الشخصِ  هُ ـكاتَ مسَ ستَ مُ و  هُ الِحمَ ت مَ ريَّ وغَ  (سلمان رشدي) لكتابة (اآليات الشيطانية)

 رآن !ق القُ ـحَ اللئيم بِ  لهُ مَ عَ منذ ذلك احلني وإىل اليوم احلايل، إكراماً لِ 

االنقالب يف تركيا قبل شهرين  لَ شِ ا فَ مَ ندَ عِ ـم، ـهِ اتِ طَ ـطَ ـخَ مُ  رَ آخِ  اهللاُ  طَ كيف أحبَ م  ـذكـيـركُ ـتَ ة لِ اجَ ـحَ بِ  ولستُ 

، ومن يريد معرفة املزيد عن لـمدعو (فتح اهللا كولن)وا(الـمـخابرات األمريكية) العالقة بني انَكَشَفت و 

فلريجع إىل برنامج (بال حدود) الذي ضد اإلسالم،  اليت تـحاك رهيبةالمـخـططات دهاء وخبث هذه الـ

ته قناة اجلزيرة بعد حوايل الشهر من اإلنقالب مع معاون رئيسي لـ (فتح اهللا كولن) والذي كان قد عرض

(أنـصح كل مسلم يريد أن يعرف عمق  .األمريكية عالقــتـه مع الـمخابراتشف ـتكبـعد أن ا  ـنـهُ عَ  قَّ انشَ 

أن يعود إىل أرشيف قناة اجلزيرة  نوٍم عمـيـق)، والـُمسلِـُمون يَـغُـطُّوَن يف ـحاك لإلسالمات اليت تُ طَ طَّ خَ الـمُ 

 ويقرأ أو يسمع اللقاء، وهو يف حلقتني.

 

۸۱ 

 



  ! 19عدد ـالة زَ ـعجِ الذي اكتشف مُ  َيكـِفيِه أنـَّهُ و  ـةٌ ـقَ ثِ  هُ المُ كَ فَ م، ـعُ الـطُ  ونَ ـعلِ بتَ يَ  َضاللأتباُع 
   إىل قيمة عددية إىل إىل   حرفكيفية القفز من كلمة إىلاخلبط و  أرجو قراءة الصفحة أدناه، الحظ

 

۸۲ 

 



  .آخر ألتـباُع َضالل موقعيف ة الـمعروضَ كما أرجو قراءة عناوين الـمواضيع 
 عنوان الـموضوع  عنوان الـموضوع 

 الالم الـمضاعفة يف آيات القرءان 30 9و  1احلرف م يف السورة رقم  1
 أجزاء 6لقرءان مؤلف من هل ا 31 اآليات اليت يتواجد بـها حرف الـميم يف السورتني 2
 الـجزء الـثاين 32 9:128التوازن اإلنسجامي لآليـة  3
 ءاية 1039كل جزء عبارة عن  33 يف مجيع اآليات 129و  128العددين  4
 الفرقان ونصف القرآن 34 عالقة حرف النون والواو مع سورة الفاحتة وبراءة 5
 كلمات القرءان 35 النوناآليات األخرية لكل السور واليت تبدأ حبرف  6
 رب العرش 36 9كلمة القرءان والسورة رقم  7
 يؤكد الـحقائق 19رقم  37 كلمة "لقد" 8
 هي سورة براءة 9رقم  38 أهل الـمدينة 9
 عالقة الكلمتني رسول ورحيم 39 سورة براءة 10
 وعالقته بسورة براءة 127الرقم األويل  40 اآليات األخرية لكل السور واليت تبدأ حبرف الفاء 11
 سورة 19طس  41 إسم اهللا "الرحيم" يف نـهـاية كل ءاية 12
 سورة 19سورة وأطول  19أول  42 9حىت السورة  1أخر أحرف للسور من السورة  13
 سورة حسب ترتيب نزول الوحي 19أول  43  9التوازن اإلنسجامي للسورة رقم  14
 عالقة العدد الرابع بعدد آيات وسور القرءان 44 وكلمة اهللا 9التوازن اإلنسجامي للسورة رقم  15
 السبع الـمثاين 45 (نون) احلرف ذو املعدل الوسطي 16
 كلمة لقد يف القرآن 46 عدد األحرف ألول وءاخر ءاية من كل سورة 17
 أجزاء 6القرءان  47 عدد الكلمات آلخر ءاية من كل سورة 18
 والقرءان -ق  48 لفظ اجلاللة (اهللا) 19
 والقرءان -ص  49 اآلية األخرية من سورة براءة 20
 والقرءان -م  50 احلرف النوراين (م) 21
 سورة براءة (ب) بداية و (ن) نـهاية 51 السور ذوات األحرف النورانية 22
 سورة براءة (ل) و (م)  52 1-9حرف امليم يف السور غري النورانية من السورة  23
 الرحـمن الرحـيم 53 9ة وسورة براءة رقم لفظ اجلالل 24
 وإن ربك لـهو العزيز الرحيم 54 حرف امليم يف نـهاية اآليات غري النورانية  25
 الفاتـحة وبراءة 55 تعداد كلمة رحيم يف القرءان 26
 لفظ الـجاللة "اهللا" 56 حرف الباء أول حرف يف القرءان (بتا) 27
 رف الراء والقرءانح 57 رءوف رحيم وحرف الراء 28
   مرة 114البد أن يكون تكرار كلمة رحيم يف القرآن  29

 !!! مسُه "الربهان"اى وَ ستَـ الـمُ  من موقع عـلـمي رفـيـعُ  ،َعبَقري آخـر ما تَـَفـتَّـَق َعـنـُه َعقلُ  أحَدثـم إلـيـكُ و 

 
۸۳ 

 



 :اُع َضالل أتـبـلـهـا  جُ وِّ ـرَ ات التي يُ ــة حـول الـعالقـات عـامَّ ـظَ ـالحَ مُ 
إنَّ الـمتـتـبـع لعدد العالقات العددية املكتشفة من قبل (َضالل) يف السبعينيات، يرى أنـها قد  •

أنَّ حذف اآليتني يف سورة التوبة قد بقيت بدون زيادة تذكر، فقد نضب معينهم لسببني : 

 منعهم من اكتشاف عالقات جديدة.

ل هو موضوع (اآليـتـيـن). م الشاغِ هُ غلُ بح شُ ، فأصوالسبب الثاين هو وقوعهم يف فخ الشيطان •

وضعت لتبيان  (19)أنَّ مـعـجـزة العدد و   من اهللا أنَّ القرآن مـحفوظٌ  ـلوا عن احلقيقة، وهيـفِ وغَ 

، فال ُيَضيِّــعوا ، وليس هناك شك يف عدد آيات القرآنعظمة العالقات العددية يف القرآن الكرمي

ه، فإذا كان اهللا قد تـعـهـد بـحـفـظ الـقـرآن، فـمـن الذي يستطيع أن وقــتَــُهم فـيـما ال طائل من

ـَك فـيـه ؟   ُيَشكِّ

شيء عن البديهيات الرياضية  إن نـحسن الظن بنواياهم فمن الـمؤكد أنـهم ال يفـهـمون أيَّ  •

ذلك أنه عندما ندرس جـميع االحـتـماالت لتشكيل ونسب احتمال حصول العالقات. 

عالقة تقبل القسمة على  50احتمال، فوجود  1000عددها  ولنفرض أنَّ  مصفوفات مثالً 

 من الناحية الرياضية تعترب ظاهرة طبيعية وال يصح ذكرها على أنـها عالقة عجيبة. (19)

م هُ ــح من اعرتافهم بأنَّ هم هذا أقبَ ـعمُ زـَ االحـتـماالت، فَ  قوانني فـهـمون يفـــهـم يَ وإن زعموا أنَّ  •

ـها عالقات قوانني االحتماالت، وهم قد جاءوا بعالقات أقل ما يقال عنها أنَّ  فهمون يفـالي

، فـهـم ال يفرقون بني الغث والسمني من العالقات، َفُكلُّ عالقة تقبل القسمة على صبيانية

 . تضاف إىل رصيدهم نـتـيـجـة عدم فهم قوانني االحـتـماالت (19)

ري هدى وخيبطون خبط عشواء، راجع إن شئت املواضيع يقفزون بني الـمتغريات بغنـهـم لذلك فإ •

املعروضة يف أحد مواقعهم، فهم يتنقلون من عالقة بـحرف إىل عالقة بكلمة إىل عالقة حبرفني 

 إىل عالقة بقيم عددية، ليس هذا فحسب بل يـجمعون هذه املتغريات مع بعض.

يت تعتمد على عدد اآليات الل)، أين هي العالقات اليت تؤيد زعمكم والونسأل أتباع (ضَ  •

فقط؟ يف خالل العقود الثالثة املاضية هل وجدمت عالقة واحدة تربط بني خاصية وحيدة من 

ر القرآن تؤيد زعمكم كما يف العالقات السابقة اليت وَ خواص األعداد تربط بني جـميع سُ 

  عالقات ؟أو أو مما سبق من ال تدحض زعم (ضالل)، مثل قواسم العدد أو عدد القواسم أو

۸٤ 

 



 

 

َّ  يل ىل مل خل ُّ   

 

 َّ ٰى  ين ىن نن من زنرن مم ام يل ىل مل  يك ىك مك ُّ 

 

 الـثـانـي من الـفـصـل ثالـثـزء الــالـجُ 

 تَنِسُف َزعمَ  الـكـريـم رآنفي الـقُ ـة يَّ دِ ـدَ ات عَ ـعالق ــةالثـث

 ! اً ــفَ اً َصفصَ ــ(َضالل) فَــتَـَذرُُه قاعَ  الَضال

 ن)ـيـنـير الـمؤمـن وغـيـنـؤملـمُ ـة (لِ مَ ادِ ـقَ ـات الفـحَ ـن في الصَ ـيَّ ـبَ ـتَ يَ سَ 

يف  "زيـادة اآليـتـيـن" َسيَـزُعـمُ  )َضالل( الـَضـالَّ  اهللا أنَّ  لمِ يف عِ  قَ ـبَ قـد سَ  ــهُ أنَّ 

 سورة (الـتـوبـة) وبَـِقـــيَّــة بـيـن ـةَ يَّ دِ ـدَ عَ الـعـالقـات الـ اهللاُ  ـمَ ـكَ حْ وقـد أَ سورة التوبـة 

  بِـَأَجـلِـِه الـَمـحــتُـــوم ـمَ عْ هـذا الـزَ  ــقَ ــزهِ يُ  يـكَ لِ  ُمسبَـَقاً  ـرآنر الـقُ وَ سُ 

 نـيَـا قَـبـَل اآلِخــَرةوأتـبـاُع َضالل يف الـدُ  )َضالل( لَّ الـَضا يَ ـخـزِ يُ و  

 

 

۸٥ 

 



الل) (ضَ  عمَ ـت زَ ـضَ ـحَ ـة التي سبق وأن دَ بـاإلضـافـة إلـى عشرات الـعالقـات الـعـدديَّ 

 : ـمإلـيـكُ ، ـة الـتـاريـخـلَ ـزبَ في مَ  ـهُ حْ ـطـرَ ــقـاً تَ ـر الحِ ــذكَ عـالقـة سوف تُ (100)  من  وأكـثـرُ 

 ! فـتَـَذرُُه قـاعـاً َصـفـَصـَفـاً  )اللضَ ( الـَضال عمَ زَ  فُ ـسِ ـنْ تَ  ــةدديَّ ـعصـواِعـَق  ثـالثــة
 قع فيـها اآليـة ولـهـا رقٌم (عام) ضـمـن القرآن!آيـة يف القرآن الكرمي رقٌم (خاص) ضـمن السورة اليت ت لِّ ـكُ لِ 

 : )١(األولىالـصـاِعـَقـُة   ،اإلحـكـام الثاني والعشرون
بالضبط حاصل  (التوبة) يساوي سورة قُ يف سورة (األنفال) اليت تسبِ  لآلية األوىلأنَّ الرقم العام 

 26-ظ جدولالح .(x 129 9 = 1161) ضرب رقم سورة التوبة يف عدد آياتـها !

أنَّ  : إعـلـموا ويقول يُــَحـِذرَنَـالِـ (x 129 9 = 1161)العدد  اهللا (سبحانه وتعاىل) يُـنـِطـقُ  وكأنَّ 

عـدد آيـاتـهـا يـجب أن يكون  (9)سورة التوبـة اليت رقـمـها السورة اليت تأيت بعد هذه السورة، وهي 

 وه، إنـَّه (دجَّال) !ـدِّقصَ ال تُ فـهـا ذا جاءكم من يريد أن حيذف آيتني منفإ  (129)

 : )٢(الـثــانـيــة الـصـاِعـَقـةُ   ،اإلحـكـام الثالث والعشرون
للسور الـثـماِن األوىل اليت تسبق سورة التوبة  )الت غري الـُمرقـََّمـةسمَ عدد اآليات مع البَ (أنَّ مـجموع 

يف سورة (األنفال) يساوي بالضبط حاصل  اآلية األخـيـرة سورة الفاتـحة وإىل من اآليـة األوىل يف

 (رقـمـهـا + عـدد آيـاتـهـا) ! ـهـاــاتَ ـيَ إحـداثِ  ضرب رقم سورة التوبة يف مـجموع

  1242 =  9 x (9+129)  = 9 x 138      مــرة ثـانـيـة. دولاجلالحظ 

:  يُــَحـِذَرنَـا ويقوللِـ (x 138 9 = 1242)العدد  اهللا (سبحانه وتعاىل) يُـنـِطـقُ  كأنَّ ة ثانـيــة  ـرَّ ــومَ 

 نَّ يـجب أ (9)، وهي سورة التوبـة اليت رقـمـها ر الـثـمانـيـةوَ السورة اليت تأيت بعد هذه السُ  إعـلـموا أنَّ 

ذا جاءكم من يريد أن فإ  (138 = 129+9) يساوي  )مـجموع رقـمـهـا وعـدد آيـاتـهـا( يكون

 إنـَّه (دجَّال) ! وه،ـدِّقصَ فال تُ ـهـا حيذف آيتني من

 

 Quranway.comموقع طريق القرآن    -دكتور أحـمد الـمنياوي   )۱(
 عبداهللا جلغوم )۲(

۸٦ 

 

                                                            



 : )١(الـثـالـثـة الـصـاِعـَقـةُ   ،اإلحـكـام الـرابـع والعشرون
 سورة التوبـة مع عـدد آيـاتـهـا يساوي : )تسبق(ر الـثـمـانـيـة اليت وَ أرقـام السُ أنَّ مـجموع 

(1271 = 36 + 1235) 
 لتوبـة مع عـدد آيـاتـهـا يساوي :سورة ا )بعد تأيت(اليت  (105)الـ  الُسَورأرقـام أنَّ مـجموع و 

(11382 = 6510 + 4872) 
 سورة التوبـة يساوي : )قبل وبعد(اليت تقع  الُسَورالـعـجيب أنَّ الفرق بني مـجموع إحداثيات 

)10111=  1271 -1382 (1 
 ؟   )10111(ما هو هـذا الـعـدد هل تـعـلـمون 

 !!! يف قائـمـة األعداد األوَّلِـيَّـــة 1242  ـتـسلسليال الرقمذي يـحـمـل الـ إنـَُّه العدد األوَّيل
1242 =  9 x (9+129)  = 9 x 138 

 ـلـمـيـاً مـعروف ع ـهُ رقـم تسلسلي قرين لَ  Prime لـيجدول يـوضـح أنَّ لـكـل عـدد أوَّ 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 … 114 … 1242  األوَّيل العددتسلسل 

 2 3 5 7 11 13 17 19 23 29 31 … 619 … 10111  األوَّيل العددمقدار 

:  ويقول يُــَحـِذَرنَـالـ (x 138 9 = 1242)العدد  اهللا (سبحانه وتعاىل) يُـنـِطـقُ  كأنَّ ومـرة ثالـثـة  

من أمـامـهـا  مـحـفـوظـةً ، (138) ومـجموع إحـداثـيـاتـهـا  (9)إعـلـموا  أنَّ سورة التوبـة اليت رقـمـها 

 روَ إحداثـيـات السُ مـجموع بني الفرق  نَّ أ واعـلـموا، فَـَلن يَـَمـسَّها الَدجَّال ن شـمـالـهـاعهـا و يـمـيـنــن عو 

 (9)رقـم سورة التوبة  حاصل ضرب عدد أوَّيل رقمه التسلسلي يساوي يساويبـعـدها اليت أمامـهـا و 

فال ـهـا ذف آيتني منذا جاءكم من يريد أن حيفإ  (138 = 129+9) مـجموع إحـداثـيـاتـهـا  ×

 وه، إنـَّه (دجَّال) !ـدِّقصَ تُ 

 الـتـي تـلـيـهـا (105)ر الـ  وَ السُ  سورة الـتـوبـة الـتـي تسـبـقـهـا (8) ر الـثـمـانِ وَ السُ 

(8-1)  9 (114-10) 

(1271) 138 (11382) 

(11382 - 1271) = 10111 Prime No. 1242 =  9 x 138 

 عبداهللا جلغوم )۱(
۸۷ 

 

                                                            



إلى السورة التي تـلـيـها كما أشارت سورة (األنفال) إلى سورة (التـوبـة) !!! أشارتآن ال يـوجـد سورة في القر   جدول-26   

 تراكم
آيات +  

 بسمالت

بسملة 
غير 
 مـرقـمـة

الرقم 
العام 
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 الفاتحة 1 7 8 1 0 7 الزمر 39 75 114 4059 1 4170 المرسالت 77 50 127 5623 1 5747
 البقرة 2 286 288 8 1 294 غافر 40 85 125 4134 1 4256 النبأ 78 40 118 5673 1 5788
 آلعمران 3 200 203 294 1 495 فصلت 41 54 95 4219 1 4311 النازعات 79 46 125 5713 1 5835
 النساء 4 176 180 494 1 672 الشورى 42 53 95 4273 1 4365 عبس 80 42 122 5759 1 5878
 المائدة 5 120 125 670 1 793 الزخرف 43 89 132 4326 1 4455 التكوير 81 29 110 5801 1 5908
 األنعام 6 165 171 790 1 959 الدخان 44 59 103 4415 1 4515 االنفطار 82 19 101 5830 1 5928
 األعراف 7 206 213 955 1 1166 يةالجاث 45 37 82 4474 1 4553 المطففين 83 36 119 5849 1 5965
 األنفال 138x9 1 129x9 83 75 8 األحقاف 46 35 81 4511 1 4589 االنشقاق 84 25 109 5885 1 5991
 التوبة 9 129 138 1236 0 1371 محمد 47 38 85 4546 1 4628 البروج 85 22 107 5910 1 6014
 يونس 10 109 119 1365 1 1481 الفتح 48 29 77 4584 1 4658 الطارق 86 17 103 5932 1 6032
 هود 11 123 134 1474 1 1605 الحجرات 49 18 67 4613 1 4677 األعلى 87 19 106 5949 1 6052
 يوسف 12 111 123 1597 1 1717 ق 50 45 95 4631 1 4723 الغاشية 88 26 114 5968 1 6079
 الرعد 13 43 56 1708 1 1761 الذاريات 51 60 111 4676 1 4784 الفجر 89 30 119 5994 1 6110
 إبراهيم 14 52 66 1751 1 1814 الطور 52 49 101 4736 1 4834 البلد 90 20 110 6024 1 6131
 الحجر 15 99 114 1803 1 1914 النجم 53 62 115 4785 1 4897 الشمس 91 15 106 6044 1 6147
 النحل 16 128 144 1902 1 2043 القمر 54 55 109 4847 1 4953 الليل 92 21 113 6059 1 6169
 اإلسراء 17 111 128 2030 1 2155 الرحمن 55 78 133 4902 1 5032 الضحى 93 11 104 6080 1 6181
 الكهف 18 110 128 2141 1 2266 الواقعة 56 96 152 4980 1 5129 الشرح 94 8 102 6091 1 6190
 مريم 19 98 117 2251 1 2365 الحديد 57 29 86 5076 1 5159 التين 95 8 103 6099 1 6199
 طه 20 135 155 2349 1 2501 المجادلة 58 22 80 5105 1 5182 العلق 96 19 115 6107 1 6219
 األنبياء 21 112 133 2484 1 2614 الحشر 59 24 83 5127 1 5207 القدر 97 5 102 6126 1 6225

۸۸ 

 



 الحج 22 78 100 2596 1 2693 الممتحنة 60 13 73 5151 1 5221 البينة 98 8 106 6131 1 6234
 المؤمنون 23 118 141 2674 1 2812 الصف 61 14 75 5164 1 5236 الزلزلة 99 8 107 6139 1 6243
 النور 24 64 88 2792 1 2877 الجمعة 62 11 73 5178 1 5248 العاديات 100 11 111 6147 1 6255
 الفرقان 25 77 102 2856 1 2955 المنافقون 63 11 74 5189 1 5260 القارعة 101 11 112 6158 1 6267
 الشعراء 26 227 253 2933 1 3183 التغابن 64 18 82 5200 1 5279 التكاثر 102 8 110 6169 1 6276
 النمل 27 93 120 3160 1 3277 الطالق 65 12 77 5218 1 5292 العصر 103 3 106 6177 1 6280
 القصص 28 88 116 3253 1 3366 التحريم 66 12 78 5230 1 5305 همزةال 104 9 113 6180 1 6290
 العنكبوت 29 69 98 3341 1 3436 الملك 67 30 97 5242 1 5336 الفيل 105 5 110 6189 1 6296
 الروم 30 60 90 3410 1 3497 القلم 68 52 120 5272 1 5389 قريش 106 4 110 6194 1 6301
 لقمان 31 34 65 3470 1 3532 الحاقة 69 52 121 5324 1 5442 الماعون 107 7 114 6198 1 6309
 السجدة 32 30 62 3504 1 3563 المعارج 70 44 114 5376 1 5487 الكوثر 108 3 111 6205 1 6313
 االحزاب 33 73 106 3534 1 3637 نوح 71 28 99 5420 1 5516 الكافرون 109 6 115 6208 1 6320
 سبأ 34 54 88 3607 1 3692 الجن 72 28 100 5448 1 5545 النصر 110 3 113 6214 1 6324
 فاطر 35 45 80 3661 1 3738 المزمل 73 20 93 5476 1 5566 المسد 111 5 116 6217 1 6330
 يس 36 83 119 3706 1 3822 المدثر 74 56 130 5496 1 5623 اإلخالص 112 4 116 6222 1 6335
 الصافات 37 182 219 3789 1 4005 القيامة 75 40 115 5552 1 5664 لفلقا 113 5 118 6226 1 6341
 ص 38 88 126 3971 1 4094 اإلنسان 76 31 107 5592 1 5696 الناس 114 6 120 6231 1 6348

۸۹ 

 



ق ـتي تسبـلسورة الفي ا )لآلية األولى امـعـرقم الـال(ون ــأن يكة ـيـالـمـتـاح يَ ا هِ ـمَ   -1

  اتـهـا ؟ـعدد آي ×ة ــوبــتــة) يساوي حاصل ضرب رقم سورة الـوبــتــسورة (ال

، 10إىل  1ـة، أحدهـما يقول أنَّ احتمالية حدوثها  هو ـلو اختلف شخصان يف هذه الـمسألة العـدديَّ 

 مثًال، فـما هو احلل ؟ 10000000000إىل  1مثًال، واآلخر يزعم أنَّ احتمالية حدوثها هو  

 يف هذه الـمسألـة ! ريِّ شَ ـبَ  رأيٍ  أيَّ ـتـمد على نـع ال هو أن : الحل

ـة  ـــيَّ ــنِ ـهَ مِ تـتـعامل بِـ و ، )، التـتـكـلـم حسب الرأي البشري القاصرايدةهو أن ُنَكلِّف جـهـة ثالثة (حمُ  : الحل

مثل  بأن تبعثر عدد آيات ُسَور القرآن بشكل عشوائي وتـخترب وجود أو عدم وجود ة مع الـموضوعلَ كامِ 

 (فشل أو نـجـاح) عالقة بني سورة (التوبة) حصراً وبني السورة اليت تسبقها، ُتَسجِّل نتيجة االختبارذه اله

يات بشكل عشوائي واختبار وتسجيل اآلالـمرات من بعثرة  أو مليارات وتعيد نفس العمل السابق ماليني

ومن هاتني الـمعلومـتـيـن ) ـرةـبَ ـخـتَ الـمُ عدد حاالت الـنـجـاح وعدد احلاالت الـكـلـيـة ( وهينتائج جـميع الـ

 ،إىل الطرف األوَّل والثاين ـرـبَ ـخـتَ نـتـيـجـة الـمُ تُـرسل  ،فقط يـمـكـن مـعـرفـة احتـمـالـيـة حـصـول هذه العالقـة

 .فـيـهـا فٌ ـلَ ـخـتَ عـدديـة مُ عالقة وألي ، زاع بني الطرفنيـن أيُّ  بـهذه الطريقة حيسم

ـاء (احلاسوب) فـهـو الطرف الثالث الـمـحايد الذي يفصل يف النزاع.  وهذا بالضبط هو  عمل اآللة الَصـمَّ

ث وهو احلاسوب، ـة عمل الطرف الثالولكي يـطـمـئـن كل من الطرفني األوَّل والثانـي من نـزاهة وحياديَّ 

 اب والنتائج.ق من طريقة احلسـقُّ ـحَ تـَ للل من الطرفني كُ مكشوف لِ  يـجب أن يكون عمل احلاسوب

 بعد كل عملية بعثرة عشوائية لعدد آيات القرآن. ـنـجـز هذا العملاليت تُ  إليكم الدالة 
//======================================================================= 
bool IsZx129() 
{    int gNum = 1; 
     for (int j=0; j<114-2; j++){   
   gNum = gNum + Verses[j]; 
   if ( Verses[j+2] == 129 && gNum == (j+3) * 129 ) return 1; 
     } 
     return 0; 
} 
//======================================================================= 

كَِّك يف نزاهة هذا احلاكم، ـجامل أحداً ولن يستطيع أحٌد أن ُيشَ وال يـحابـي وال يُ  إنــَّـُه عـمـٌل واضٌح ونـزيـهٌ 

 .الـمريـضة حسَب أهـوائِـهِ  يـتـكـلـم أو جاهلٍ  رٍ ـــكابِ مُ  لِّ وهو كذلك يقطع الطريق على كُ 

۹۰ 

 



 عملٌ  ،يوميف  مع السرعة الـهائلة للحاسوب قد تـنـجـزأسطر) الثالثة ( حـجـمـها ـتـجاوزيهذه الدالة اليت ال

 سنة لسبقتـهم ! وبدون أخطاء البشر ! (100)يف زه هائل لو اجـتـمع جـميع البشر على إنـجا

عندما يتم تشغيله سوف يستدعي هذه (الدالة) بعد   ،رفق يف نـهاية هذا الفصلـإنَّ برنامج احلاسوب الـمُ 

سور القرآن، وعمل هذه الدالة هو حساب الرقم العام لآلية األوىل يف السورة كل عملية بعثرة عشوائية ل

توبة) والتأكد فيما إن كان (الرقم العام لآلية) يساوي حاصل ضرب رقم سورة التوبة اليت تسبق سورة (ال

لكل ترتيب يفشل يف تـحقيق العالقة   (0)سوف تعطي درجة صفر  عدد آيات سورة التوبة. ×اجلديد 

ال أراء نب و ـحاباة وال غُ ـها حيادية مطلقة فال مُ لكل ترتيب يستطيع تـحقيق العالقة، إنَّ  (1)وتعطي درجة 

كابرين التستطيع احلصول منهم على حق أو مُ   لم !عِ  هِ ـهلم بِ  يتكلمون فيما ليسَ  قاصرين أو جهلةٌ  بشرٌ 

 ون.ـمُ ـصِ م قوٌم خَ هُ ـفَ 

 ! َضـالل أتـبـاعُ و  )َضـالل(زعـَم  ـمُ ـقـصِ الـحـاسـوب تَ  نـتــيـجـة
استطاعت حالة فقط  (580)نـهـا مـ! وجد روَ مـلـيـون ترتيب عشوائـي للسُ  (10000)اخترب احلاسوب 

األعجوبة األوىل بني سورة التوبة والسورة اليت تسبقها، أي أنَّ احتمالية حصول  مشابـهـة تـحقيق عالقة

 هي : ة ـدفبالصُ 

 17,241,000  !!!إىل  1

 ).تَـقـُصُم َزعَم َضالل ـةً ـقَ هذه الـنـتـيـجـة الـهائـلـة تـعـطـي التفسري، لـماذا كانت هذه العالقة بـمـثـابــة (صاعِ 

   الـغَــبَـاء ِعـنَد أَحـِدِهم لِـيَـزُعـَم أنـََّها ُصدفَــة، دَّ ـوال أتَـَصوَّر أن َيِصَل حَ 

ــُر أتـبـاُع َضـالل  أَُبشِّ

َستُـصيـبُـُهم إىل الـصفـحة األخـيـرة يف نـهـايـة الفصل الـثـامن األخري، و من اآلن  أنـَّــهُ 

 واإلذالل. زيُ ـخِ ــم بأشدَّ ما يكون الـخـزيـهِ وتُ  ُكلِّ جانبالصواِعـُق ِمن  

 اخرى من عمل البرنامج ـةِ ـهَ جِ  لكي يـتـأكد أتـبـاع ضالل بأنفسهم أو أيَّ  مالحـظـة :

يف نـهاية اجلزء الثالث من الكتاب،  1-برنامج احلاسوب الذي وجد هذه النتيجة مرفق يف ملحق

 .مقاربةطوات الربنامج وتشغيل الربنامج لتحصل على نتائج وبإمكان أي جـهة أن تتأكد من خ

۹۱ 

 



الت غـيـر ـسمَ عـدد آيـات الُسَور مع الـبَ (مـجموع  وَمـا ِهَي احتمالية أن يكون  -2

يساوي ر التي تسبقها وَ والسُ (التوبة)  ةسور عـنـد الـحـد الـفـاصل بـيـن  )ـةـمَ قَّ ـرَ الـمُ 

 ؟ )عدد آياتـهـاع إحـداثـيـاتـهـا (رقـمـهـا + مـجـمـو  ×حاصل ضرب رقم سورة التوبة 
 : ظروف األعـجوبـة الـثـانـيـة تُـحاكي خاصة ثانية ةــدالَّ استـخدام باستـخـدام نفس االسلوب السابق و 

//======================================================================= 
bool IsZxCoordSum() 
{    int sum = 0; 
     bool first7 = 0; 
     for (int j=0; j<114-1; j++){ 
   if (Verses[j] == 129) return 0; 
   if (Verses[j] == 7 && !first7){ 
  sum = sum + Verses[j]; 
  first7 = 1; 
   } 
   else if (Verses[j] == 7 && first7) sum = sum + Verses[j] + 1; 
   else sum = sum + Verses[j] + 1; 
   if ( Verses[j+1] == 129 && sum == (j+2) * (129 + j+2) ) return 1; 
     } 
     return 0; 
} 
//======================================================================= 

ي هذه (الدالة)  إنَّ برنامج احلاسوب الـمرفق يف نـهاية هذا الفصل، عندما يتم تشغيله سوف يستدع

كذلك بعد كل عملية بعثرة عشوائية لسور القرآن، وعمل هذه الدالة هو حساب (مـجموع عدد آيات 

ر اليت تسبق سورة (التوبة) والتأكد فيما إن كان وَ ـة) لـمـجـموعة السُ ـمَ رقَ الت غري الـمُ سمَ مع البَ  الُسَور

 مـجموع إحداثياتـها اجلديد).( ×الـمجـموع يساوي حاصل ضرب رقم سورة التوبة اجلديد 

 ! لـلـَمـرَّة الـثـانـيـة َضـالل أتـبـاعُ و  )َضـالل(َزعـَم  ـمُ ـقـصِ الـحـاسـوب تَ  نـتــيـجـة

يـبـحث فيه عن ترتيب يستطيع مـلـيـون ترتيب عشوائـي للُسَور!  (10000)اخترب احلاسوب عـنـدمـا 

العالقة الوقت إن كان الرتتيب يستطيع تـحقيق نفس كان يبحث يف  األوىل العـجـيـبـة العالقةتـحقيق 

مـجـمـوعـة بني سورة التوبة و  الثانية عالقةالتـحقيق  استطاعتحالة فقط  (4465)وجد وقد  ،الثانية

 :  تقريباً  الثاين أي أنَّ احتمالية حصول التوافق العجيب، اليت تسبقها الُسَور

           !!!  000,392,2 إىل 1         

۹۲ 

 



ر الـتي تسبق وَ الـفـرق بـيـن مـجـمـوع إحـداثـيـات السُ  وَمـا ِهَي احتمالية أن يكون  -3

لـي رقـمـه يساوي عـدد أوَّ الـتي تـلـيـهـا  الُسَورسورة الـتـوبـة ومـجـموع إحـداثـيـات 

مـجـمـوع  ×سورة التوبة الجديـد ل رقماليساوي حاصل ضرب الـتـسلسلي 

 ؟ يـدةالجـد ـهـاإحـداثـيـات

 : تُـحاكي ظروف األعـجوبـة الـثـالـثـة لـثـةباستـخـدام نفس االسلوب السابق واستـخدام دالة خاصة ثا
//======================================================================= 
bool PrimeDiff9x138() 
{    int left = 0, right = 0, center = 0; 
     for (int j=0; j<114-1; j++){ 
   left = left + j+1 + Verses[j]; 
   center = j+2 + Verses[j+1]; 
   right = 12791 - left - center; 
   int tm1 = abs(left - right); 
   int tm2 = left + right; 

if (Verses[j+1] == 129 && serPrimes[tm1] == center * (j+2) ||    
serPrimes[tm2] == center * (j+2)) return 1; 

     } 
     return 0; 
} 
//======================================================================= 

 ! لـلـَمـرَّة الـثـالِـثَـــة َضـالل أتـبـاعُ ـور ـهُ ظُ و  )َضـالل(ظَـهـَر  ـمُ ـقـصِ تَ  وبـاسـالـح نـتــيـجـة
مـلـيـون ترتيب عشوائـي للُسَور! يـبـحث فيه عن ترتيب يستطيع  (10000) عـنـدمـا اخترب احلاسوب

تـحقيق العالقة العـجـيـبـة األوىل والثانـيـة كان يبحث يف نفس الوقت إن كان الرتتيب يستطيع تـحقيق 

ني تـحقيق العالقة الثالـثـة ب استطاعت ! فقطترتيبات عددية للسور  (10)العالقة الثالـثـة، وقد وجد 

 اليت تسبقها واليت تـلـيـها، أي أنَّ احتمالية حصول التوافق الثالث :  الُسَورسورة التوبة ومـجـمـوعـة 

 

   !!! 00,0000,000,1 إىل 1   

 

 

 

۹۳ 

 



 ـيـالت !ــحـستَ هي حـاصـل ضـرب الـمُ  ـاً ـيَّ عـلـمِ  ،معـاً  الـثـالث لـصـواعـقاحـتـمـالـيـة حـصـول ا
يـنـص أن احـتـمالـيـة حـصول حـدثـيـن أو ، انـون ريـاضي يـصـل إىل حـد الـبـديـهـيـةيف علم االحـتـمـاالت ق

 حـدوث كل من هذه األحـداث منفصلة. ضـرب احــتـماالت  أكـثـر يف نفس الوقـت، يساوي حـاصـل

 لنتائج السابقة من ا بـطـريـقـة عـمـلـيـة احلاسوبقد وجـدهـا  احـتـمالية حدوث العالقات الثالثوبـمـا أنَّ 

 ي وعلى التوايل للعالقات الثالث :ـوهي بشكل تقريب

محتمل أن احلاسوب قد يـجـد أو ال يـجـد ـمليون ، فـمن ال (1000)مليون و  (2)مليون و  (17)

 ر !!!وَ مليار تريليون ترتيب عشوائي للسُ  (34)حالة أو أكثر إن اخترب 

   !!! 34,,000,000000,000000,,0,00000 إىل 1   

ــَر يف هـذه الـنَ  م، هل يوجد يف هُ ـسَ ـسألوا أنـفُ ولـيَ  ـة أتـبـاُع َضـاللـتـيـجَ فَـلـيَـتَـَفـكَّ

واليت ستبقى بإذن  ـةَ ـمَ ـفـحِ هذه النتائج الـمُ  مـثـلِ بِـ  ﴾اهللا﴿ التاريخ من أخزاهُ 

على  اـً يَّ داً مادِّ ـا شاهِ ـهَ د احتمالية حدوثَ جَ اهللا مع برنامج احلاسوب الذي وَ 

(وبـجـدارة) قريَن  هُ ـلَـتــعَ ـواليت جَ اخلزي والذل الذي أصاب (َضالل) يف الدنـيـا 

 ـعـيـن.اهللا أجـمَ  ـةُ ـعـنَ عليهم لَ  ! ، بل َسـبَّـاٌق لَـهُ ابة الكذَّ مَ يلَ سَ مُ 

وزعـَمـُه  )َضالل(كما أخذ   ﴾اهللا﴿الل، تـوبـوا قـبـل أن يـأُخـذَُكم فـيـا أتـبـاُع ضَ 

 َعـزيـٍز ُمقـتَـِدر أخذَ  بـزيـادة اآليـتـيـن البـاطل

  ٱلرَِّحيمِ  ٱلرَّْمحَٰنِ  ٱللَّهِ  ِبْسمِ 

 .مَّرِيدٍ  َشْيطَٰنٍ  ُكلَّ  َويـَتَِّبعُ  ِعْلمٍ  ِبَغْريِ  ٱللَّهِ  ِىف  ُجيَِٰدلُ  َمن ٱلنَّاسِ  َوِمنَ ﴿

هُ  َمن ۥأَنَّهُ  َعَلْيهِ  ُكِتبَ   ﴾ٱلسَِّعريِ  َعَذابِ  ِإَىلٰ  َويـَْهِديهِ  ۥُيِضلُّهُ  ۥَفأَنَّهُ  تـََوالَّ
۹٤ 

 



 : الـحــاسـوبتـفـاصـيـل أكـثـر نـحـصـل عـلـيـها من 

ر يـخـتـبـر وَ يف كل ترتيب جديد للسُ  مـلـيـون ترتيب عشوائـي للُسَور!  (10000)خـتـبـر احلاسوب  ا

عالقـتـيـن أو  ـة أو أيَّ من الـعالقـات الـثـالث السابـق التـرتـيـب يستطيع تـحـقـيـق أيٍّ  هذا احلاسوب إن كان

 :  أدناه الـنـتـائـج اليت حصل عليها احلاسوبإن كان يستطيع تـحقـيـق العالقـات الـثـالث مـعـاً. 

 عدد الـحاالت عدد العالقات

3 1 
2 6 
1 5040 
0 9999994954 
 10,000,000,001 

 إىل (1)العالقات الثالث، يضاف العدد عـالقـة من  تـحـقـيـق أيِّ  يفر وَ ترتيب للسُ  عـنـدما يفشل أيَّ 

أنَّ الغالـبـيـة العـظـمـى  واضـحٌ ، (0)يـحـمل العنوان حاالت الفشل الكامل والذي الـمـخـزن الذي يـمـثل 

يـحـمـل الرقـم  الذي زنــمـخالـيف  تسقطعالقـة ولـهـذا فـقد  ـحـقـيـق أيِّ يف ت تلَ شِ فَ قد من االختـبـارات 

حالة فقط استطاعـت تـحـقـيـق عـالقـة  (5040)نـجد فيه  (1)ـزن الذي يـحـمـل رقم ــمـخ. وأمـام الـ(0)

 (1)واحـتـمـالـيـة حـصولـه كنسبة واحـدة فقط، وهو عدد ضئيل جدًا مقارنـة مع عدد احلاالت الـمـخـتـبـرة 

الت فقط حا (6)نـجد فيه  (2)وأمـام الـمـخـــزن الذي يـحـمـل رقم   ! (2,000,000)إىل 

 (1)استطاعـت تـحـقـيـق عـالقـتـيـن، أي أنَّ احـتـمـالـيـة حصول ترتيب يستطيع تـحـقـيـق عالقـتـيـن كنسبة 

أقل  ، تعطي نتيجةالحظ أنَّ هذه الـنتيجة اليت تـحاكي الواقـع الـعـمـلي !  (1666,000,000)إىل 

 بكثري من التوقع النظري حسب البديهية السابقة.

 ة :ـالحـظـمُ 

 احلاسوب نـزِّ ــخَ ـفسوف يُ  يف حالة اكتشاف احلاسوب ألي ترتيب يستطيع تـحـقـيـق العالقات الثالث

من تفاصيل احلالة،  خاص يـمكن الرجوع إليه للتأكد file تفاصيل احلالة الـمكتشفة يف ملف دائـمي

 .هُ ـنـلون الربنامج مِ ـغِّ شَ الذي تُ  folderوسوف تـجدون الـملف يف نفس الـمـجـلد 
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 ة من الـعـالقات السابـقـةـالصَ والـخُ 

 ـظَ ـفَ الل) قد لَ ال (ضَ الـضَ  عمَ ة أنَّ زَ ـصـيـرَ وبَ  رٍ ـصَ ذي بَ  لِّ ـكُ لِ  واضـحٌ 

 قد أنُـِجـَزت ـةٌ ـمَّ ـهِ الـمُ و ـة الـتـاريـخ، ـلَ ـزبَ يف مَ  ـحَ وأصـبَ  األخـريةً  هُ اسَ أنـفَ 

ا عند شروعي يف ـهَ ـلَ ـيَّ ــخَ أتَ  اين أنـبإمـكَ  نكُ ـيَ مل  أبعادٍ اهللا وبِ  ـضـلِ ـفَ بِ 

من الباحثني  ثُـلَّـٌة  الكرمي رآنلقُ لـ ـرَ ـخَّ أن سَ  هُ حدَ وَ  هللاِ  ضلُ البحث، والفَ 

ة اليت كانت ـيَّ دِ دَ من العالقات العَ  اهللا على أيديـهم كثريٌ  فَ شَ كَ 

ت ـزَ ـجِ نْ فقد أُ الـبـحـث اآلن  أخـتِـمَ  أستطيع أنيف الـموضوع.  ـةً ـمَ حاسِ 

أتـبـاع  ـدُ ، فإنـي أعِ ـةـتـنَ ـحـق رأس الـفِ سَ وإمـعـانـًا يف  ، ولـكنـةـمَّ ـهِ الـمُ 

ـسـتـمـر يف كامل فـصول ت ات من الـسحـق والـتـنـكـيلـويَ ـالل) بـمـستَ (ضَ 

 ـلـيـقُ يَ  وإذاللٌ  ـزيٌ ـوما يـرافـقـهـا من خِ  ،هُ ـنـالـكتـاب وآلخـر صفحة مِ 

 .َضالل ـالجَّ الـدَ  ـُهمرسولَ ام ـقَ ـمَ بِ 

ة وذلك االستـمرار يف عرض العالقات العدديَّ  يَّ لَ ض عَ فرِ سبٌب آخر يَ و 

خـر من الـكـتـاب وهو كشف ما أمـكـن من األبـعاد اآلـدف لـتـحقيق اهل

الغري ُمـتَـناهية يف َعـظَـَمـة اإلعـجاز الـَعـَدِدي يف الُقرآن الكرمي والذي 

 .ـب الـِفـتـنَـة اليت جاء بِـَها الَضال َضاللتـَلَـكَّأت بِـدايَــتَـُه ِبسبَ 
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  ٱلرَِّحيمِ  ٱلرَّْمحَٰنِ  ٱللَّهِ  ِبْسمِ 

نسُ  ٱْجَتَمَعتِ  لَِّئنِ  ُقل﴿ َذا ِمبِْثلِ  يَْأتُوا َأن َعَلىٰ  َوٱجلِْنُّ  ٱْإلِ  ٱْلُقْرَءانِ  هَٰ

 ٨٨سراء : اإل ﴾َظِهريًا لِبَـْعضٍ  بـَْعُضُهمْ  َكانَ  َوَلوْ  ۦِمبِْثِلهِ  يَْأتُونَ  َال 

 

 الـثـانـي الـفـصـلمن  رابـعـزء الــالـجُ 

تَـتَـَحـدَّى  عدد آيـات وتـرتـيـب ُسَور الـُقــرآنالعالقات بين 

(َضالل) عمَ ـدَحُض زَ تَ و ةـدفَ احـتماالت الصُ 
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 ـرآن الـجـديـدة !ة الـقُ ـزَ ـــعـجِ مُ 

ما اليَـعـلَـُمـُه إالَّ اهللا من و  بل ـاٌت بل آالفٌ ِمـئ يف صـفـحـة فَـْهـَرس ُسَور الـُقـرآن الـكـريـم

 ـةً ـمَ ـلِ ــوا كَ ئُ ـقـرَ الـيت َستَـجـَعـُل الـبَـَشر يُـؤِمـنـون بـالـُقـرآن قـبـل أن يَ الـعـالقـات الـعـدديـَّـة 

 !ـرآن وقـبـل أن يَـعـرِفُـوا لُــغَـة الـقُ ـرآن، من الـقُ  واحـدةً 

ـكـون جـمـيـع عـالقـات هذا الـكـتـاب تـعـتـمـد على رقم السورة وعـدد آيـاتـهـا، بـمـعـىن تـكـاد ت: َمـعـلـوَمــٌة 

 آخـر أنـهـا تـعـتـمـد على فَـهـَرس ُسَور الـُقـرآن الـكـرمي.

 ى !ـدَّ ـحَ ـتَ ـرآن الـكـريـم تَ ر الـقُ وَ س سُ ـرَ ـهْ ـة فَ ـفـحَ ـٌة في صَ ـيَّ ثـالثــة جــداول مـخــفِ مـثـاٌل، 
 ـتـجـاوز ــفـاجيء وتـتُ أنَّ احـتـمـالـيـة حـدوث هذه اجلداول سوف  ،لـتَـَحـدِّي يف اجلداول الـثـالث الـقـادمـةا

ومن  ،رآنوالذين اليؤمنون بالقُ  ،ـلـحـدينوالـمُ  ،ل عـلـماء الرياضـيـات واإلحـصاءبـَ جـمـيـع الـتـخـمـيـنات من قِ 

 ـرآن الـكـرمي.ة وجود إعـجـاز عـددي يف الـقُ ـكـرَ ـم فِ ـهُ قولُ ـعُ  ـلَ ـمَّ ـحَ ـتَ ـتَ  ال والـُمسلـمني الـذين ة،ـدفَ يقول بالصُ 

 

 وفـيـِه الـــتّـَحـدِّي األوَّل  وتـنـاظُـٌر وتساٍو في جدول واحد ! )١(تناُسبٌ   - 25
أنَّ النسبة بني عدد سورة عدد آياتـها زوجيَّــة، أي  60سورة عدد آياتـها فرديـَّـة و  54يف القرآن الكرمي 

9ُسَور الـمجموعتني يساوي  
10
 3105، العجيب أنَّ مـجموع أرقام ُسَور الـمجموعة األوىل يساوي  

9أي أنَّ النسبة بينهما تساوي بالضبط   3450ومـجموع أرقام ُسَور الـمجموعة الثانية يساوي 
10

    ،
سورة  27) و (رقـمـهـا فردي سورة 27متساويني  إىل قسمني 54فردية اآليات الـ   الُسَوروتـنـقسم 

سورة  30) و (رقـمـهـا فردي سورة 30إىل  60زوجـيـة اآليات الـ   الُسَورتنقسم  ) و(رقـمـهـا زوجي
 27-الحظ جدول  ) !(رقـمـهـا زوجي
زوجية اآليات يف الطرف األيسر من نفس اجلدول يوجد تساٍو آخر وهو أنَّ  الُسَورويف مـجموعة 

وهو  2690يساوي  (1-57)رآن ر القُ وَ اليت تقع يف النصف األوَّل من سُ  الُسَورمـجموع عدد آيات 
 ! (58-114)القرآن  ُسَوراليت تقع يف النصف الثاين من  ُسَوريساوي يف نفس الوقت مـجموع أرقام ال

 .27-جدول اجلدول التوضـيـحـي الذي يــلي الحظ

 عبداهللا جلغوم  )۱(
۹۸ 

 

                                                            



 تساٍو في تـوزيـع الُسَور حسب الـفـرديـة والـزوجـيـة ظـٌر و اـنـتتـنـاسٌب و   27 -جدول

 ُسورَة عدد آياتها فردية   54   ُسورَة عدد آياتها زوجية  60

زوجي - زوجي فردي - زوجي   زوجي - فردي 30 30    فردي - فردي 27  27  
مهارق آياتـها السورة رقمها آياتـها  # السورة رقمها آياتـها السورة رقمها آياتـها  السورة 
 1 آلعمران 3 200 البقرة 2 286

 

 الفاتحة 1 7 األنعام 6 165
 التوبة 9 129 األنفال 8 75 2 المائدة 5 120 النساء 4 176
 هود 11 123 يونس 10 109 3 األعراف 7 206 إبراهيم 14 52
 الرعد 13 43 يوسف 12 111 4 مريم 19 98 النحل 16 128
 الحجر 15 99 طه 20 135 5 نبياءاأل 21 112 الكهف 18 110
 اإلسراء 17 111 الشعراء 26 227 6 المؤمنون 23 118 الحج 22 78
 الفرقان 25 77 يس 36 83 7 لقمان 31 34 النور 24 64
 النمل 27 93 غافر 40 85 8 الصافات 37 182 القصص 28 88
 العنكبوت 29 69 الشورى 42 53 9 فصلت 41 54 الروم 30 60
 االحزاب 33 73 الدخان 44 59 10 محمد 47 38 السجدة 32 30
 فاطر 35 45 األحقاف 46 35 11 الحجرات 49 18 سبأ 34 54
 الزمر 39 75 الفتح 48 29 12 الذاريات 51 60 ص 38 88
 الزخرف 43 89 ق 50 45 13 النجم 53 62 الواقعة 56 96
 الجاثية 45 37 الطور 52 49 14 الرحمن 55 78 المجادلة 58 22
 الحديد 57 29 القمر 54 55 15 الحشر 59 24 التغابن 64 18
 المنافقون 63 11 الممتحنة 60 13 16 الصف 61 14 التحريم 66 12
 التكوير 81 29 الجمعة 62 11 17 الطالق 65 12 القلم 68 52
 األعلى 87 19 اإلنسان 76 31 18 الملك 67 30 المعارج 70 44
 الشمس 91 15 االنفطار 82 19 19 الحاقة 69 52 الجن 72 28
 الضحى 93 11 االنشقاق 84 25 20 نوح 71 28 المدثر 74 56
 القدر 97 5 الطارق 86 17 21 المزمل 73 20 النبأ 78 40
 القارعة 101 11 الليل 92 21 22 القيامة 75 40 عبس 80 42
 العصر 103 3 العلق 96 19 23 المرسالت 77 50 الغاشية 88 26
 الفيل 105 5 العاديات 100 11 24 النازعات 79 46 البلد 90 20
 الماعون 107 7 الهمزة 104 9 25 المطففين 83 36 الشرح 94 8
 المسد 111 5 الكوثر 108 3 26 البروج 85 22 البينة 98 8
 الفلق 113 5 النصر 110 3 27 الفجر 89 30 التكاثر 102 8
        28 التين 95 8 قريش 106 4
        29 الزلزلة 99 8 اإلخالص 112 4
        30 الكافرون 109 6 الناس 114 6

 ةـا فرديَّ ـهـاتـُسورَة عدد آي   54  ةــيَّـ ها زوجـاتـُسورَة عدد آي  60
مـجموع أرقامـها   3105   مـجموع أرقامـها    3450   
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 إلـى  60ر الـزوجـيـة اآليـات الـ  وَ ـاً في الجدول السابـق، تـنـقسم السُ ـحَ اليبدو واضِ آخـر  لتساوٍ تـفـصيل   
  سورة في النصف األوَّل 27   سورة في النصف الثاني 33

 # السورة رقمـها آياتـها

 

 # السورة رقمـها آياتـها

 1 البقرة 2 286 1 المجادلة 58 22
 2 آلعمران 3 200 2 الحشر 59 24
 3 النساء 4 176 3 الصف 61 14
 4 المائدة 5 120 4 التغابن 64 18
 5 األعراف 7 206 5 الطالق 65 12
 6 إبراهيم 14 52 6 التحريم 66 12
 7 النحل 16 128 7 الملك 67 30
 8 الكهف 18 110 8 القلم 68 52
 9 مريم 19 98 9 الحاقة 69 52
 10 األنبياء 21 112 10 المعارج 70 44
 11 الحج 22 78 11 نوح 71 28
 12 المؤمنون 23 118 12 الجن 72 28
 13 النور 24 64 13 المزمل 73 20
 14 القصص 28 88 14 المدثر 74 56
 15 الروم 30 60 15 القيامة 75 40
 16 لقمان 31 34 16 المرسالت 77 50
 17 السجدة 32 30 17 لنبأا 78 40
 18 سبأ 34 54 18 النازعات 79 46
 19 الصافات 37 182 19 عبس 80 42
 20 ص 38 88 20 المطففين 83 36
 21 فصلت 41 54 21 البروج 85 22
 22 محمد 47 38 22 الغاشية 88 26
 23 الحجرات 49 18 23 الفجر 89 30
 24 الذاريات 51 60 24 البلد 90 20
 25 النجم 53 62 25 الشرح 94 8
 26 الرحمن 55 78 26 التين 95 8
 27 الواقعة 56 96 27 البينة 98 8
   x 40 19 = 760 2690 28 الزلزلة 99 8
     29 التكاثر 102 8
     30 قريش 106 4
     31 الكافرون 109 6
     32 اإلخالص 112 4
     33 الناس 114 6

824 2690        

 = 2690فـي الـنـصف األوَّل من الـقـرآن  مـجموع اآليات الزوجـيــة
 = 2690في الـنـصف الـثانـي من القرآن  ر زوجـيـة اآلياتوَ مـجموع أرقـام السُ 
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  ! ة)ـيَّـ زوجـو (ال ة)ــفرديَّ ـ(ال خـاِصيَّةب حسب ـيـجـعـاالنقسام ال الـــتّـَحـدِّي الــثـاني : - 26
 6555يساوي :     114وإىل   1الـمعلوم أنَّ مـجموع أرقام ُسَور الُقرآن من  ِمنَ 

 6236وأنَّ مـجموع أعداد آيات ُسَور الُقرآن يساوي : 

 نـحصل على جمموعة األعداد أدناه : حسب ترتيب القرآن عندما نـجمع رقم كل سورة مع عدد آياتـها
8, 288, 203, 180, 125, 171, 213, 83, 138, 119, 134, 123, 56, 66, 114, 144, 128, 128, 117, 155, 
133, 100, 141, 88, 102, 253, 120, 116, 98, 90, 65, 62, 106, 88, 80, 119, 219, 126, 114, 125, 95, 
95, 132, 103, 82, 81, 85, 77, 67, 95, 111, 101, 115, 109, 133, 152, 86, 80, 83, 73, 75, 73, 74, 
82, 77, 78, 97, 120, 121, 114, 99, 100, 93, 130, 115, 107, 127, 118, 125, 122, 110, 101, 119, 
109, 107, 103, 106, 114, 119, 110, 106, 113, 104, 102, 103, 115, 102, 106, 107, 111, 112, 110, 

106, 113, 110, 110, 114, 111, 115, 113, 116, 116, 118, 120  = 12791=6555+6236 

 (الفردية) و (الزوجية) نـحصل على : خاصيةالعجيب أنـَُّه عندما نفرز أعداد هذه الـمجموعة حسب 

203, 125, 171, 213, 83, 119, 123, 117, 155, 133, 141, 253, 65, 119, 219, 125, 95, 95, 103, 81, 
85, 77, 67, 95, 111, 101, 115, 109, 133, 83, 73, 75, 73, 77, 97, 121, 99, 93, 115, 107, 127, 125, 

101, 119, 109, 107, 103, 119, 113, 103, 115, 107, 111, 113, 111, 115, 113  =    6555  

 ! 6555ر القرآن = وَ مـجموع أرقام سُ وهو   6555الحظ أنَّ مـجموع (األعداد الفردية) يساوي  
8, 288, 180, 138, 134, 56, 66, 114, 144, 128, 128, 100, 88, 102, 120, 116, 98, 90, 62, 106, 88, 
80, 126, 114, 132, 82, 152, 86, 80, 74, 82, 78, 120, 114, 100, 130, 118, 122, 110, 106, 114,  

110, 106,  104, 102,  102, 106,  112, 110, 106, 110, 110, 114, 116, 116, 118, 120  =   6236 

 ! 6236مـجموع عدد آيات القرآن =  هو و   6236) يساوي وأنَّ مـجموع (األعداد الزوجية
 ! 57يساوي (الـمجموعة الفردية) يساوي عدد ُسَور (الـمجموعة الزوجية) و  روَ أنَّ عدد سُ و 

 .28-ومن يرغب بـمعرفـة التفاصيل فـلـيـنـظـر إىل جدول

 إلحـداثـيـاتانـقسام ُسَور الـقـرآن حسب فـرديـَّة أو زوجـيَّـة مـجموع ا   28 -جدول

     سورة مـجـموع إحـداثـيـاتـهـا فـرديـة 57    سورة مـجـموع إحـداثـيـاتـهـا زوجــيـة 57

 السورة رقمـها آياتـها مـجـموع إحـداثـيـاتـهـا

 

 #  السورة رقمـها آياتـها مـجـموع إحـداثـيـاتـهـا
 آلعمران 3 200 203 الفاتحة 1 7 8

 

1 

 2 المائدة 5 120 125 البقرة 2 286 288

 3 األنعام 6 165 171 النساء 4 176 180

 4 األعراف 7 206 213 التوبة 9 129 138

 5 األنفال 8 75 83 هود 11 123 134

 6 يونس 10 109 119 الرعد 13 43 56

 7 يوسف 12 111 123 إبراهيم 14 52 66

 8 مريم 19 98 117 الحجر 15 99 114

 9 طه 20 135 155 النحل 16 128 144

۱۰۱ 

 



 10 األنبياء 21 112 133 اإلسراء 17 111 128

 11 المؤمنون 23 118 141 الكهف 18 110 128

 12 الشعراء 26 227 253 الحج 22 78 100

 13 لقمان 31 34 65 النور 24 64 88

 14 يس 36 83 119 الفرقان 25 77 102

 15 الصافات 37 182 219 النمل 27 93 120

 16 غافر 40 85 125 القصص 28 88 116

 17 فصلت 41 54 95 العنكبوت 29 69 98

 18 الشورى 42 53 95 الروم 30 60 90

 19 الدخان 44 59 103 السجدة 32 30 62

 20 األحقاف 46 35 81 االحزاب 33 73 106

 21 محمد 47 38 85 سبأ 34 54 88

 22 الفتح 48 29 77 فاطر 35 45 80

 23 الحجرات 49 18 67 ص 38 88 126

 24 ق 50 45 95 الزمر 39 75 114

 25 الذاريات 51 60 111 الزخرف 43 89 132

 26 الطور 52 49 101 الجاثية 45 37 82

 27 النجم 53 62 115 الواقعة 56 96 152

 28 القمر 54 55 109 الحديد 57 29 86

 29 الرحمن 55 78 133 جادلةالم 58 22 80

 30 الحشر 59 24 83 المنافقون 63 11 74

 31 الممتحنة 60 13 73 التغابن 64 18 82

 32 الصف 61 14 75 التحريم 66 12 78

 33 الجمعة 62 11 73 القلم 68 52 120

 34 الطالق 65 12 77 المعارج 70 44 114

 35 الملك 67 30 97 الجن 72 28 100

 36 الحاقة 69 52 121 المدثر 74 56 130

 37 نوح 71 28 99 النبأ 78 40 118

 38 المزمل 73 20 93 عبس 80 42 122

 39 القيامة 75 40 115 التكوير 81 29 110

 40 اإلنسان 76 31 107 األعلى 87 19 106

 41 المرسالت 77 50 127 الغاشية 88 26 114

 42 النازعات 79 46 125 دالبل 90 20 110

 43 االنفطار 82 19 101 الشمس 91 15 106

 44 المطففين 83 36 119 الضحى 93 11 104

 45 االنشقاق 84 25 109 الشرح 94 8 102

 46 البروج 85 22 107 القدر 97 5 102

 47 الطارق 86 17 103 البينة 98 8 106

 48 الفجر 89 30 119 القارعة 101 11 112

 49 الليل 92 21 113 التكاثر 102 8 110

 50 التين 95 8 103 العصر 103 3 106

 51 العلق 96 19 115 الفيل 105 5 110

 52 الزلزلة 99 8 107 قريش 106 4 110

 53 العاديات 100 11 111 الماعون 107 7 114

 54 الهمزة 104 9 113 المسد 111 5 116

 55  الكوثر 108 3 111  اإلخالص 112 4 116

 56  الكافرون 109 6 115  الفلق 113 5 118

 57  النصر 110 3 113  الناس 114 6 120

6236     6555      

 

۱۰۲ 

 



و أ  )تـكـرار الــعددحسب ( (بالنسبة الذهبية)االنقسام  الـــتّـَحـدِّي الـثـالـث :  - 27

  ! )عدم تـكـراره(
 الفردية و الزوجية :  خاصيةحسب  ـمجموعة اليت ظهر فيها االنقسام السابقعندما نستخدم نفس ال

8, 288, 203, 180, 125, 171, 213, 83, 138, 119, 134, 123, 56, 66, 114, 144, 128, 128, 117, 155, 
133, 100, 141, 88, 102, 253, 120, 116, 98, 90, 65, 62, 106, 88, 80, 119, 219, 126, 114, 125, 95, 
95, 132, 103, 82, 81, 85, 77, 67, 95, 111, 101, 115, 109, 133, 152, 86, 80, 83, 73, 75, 73, 74, 
82, 77, 78, 97, 120, 121, 114, 99, 100, 93, 130, 115, 107, 127, 118, 125, 122, 110, 101, 119, 
109, 107, 103, 106, 114, 119, 110, 106, 113, 104, 102, 103, 115, 102, 106, 107, 111, 112, 110, 

106, 113, 110, 110, 114, 111, 115, 113, 116, 116, 118, 120  = 12791=6555+6236 

 (تكرار) العدد أو عدم (تكراره) نـحصل على : خاصيةفرز أعدادها حسب نـو 

 وهي : 4885 مـجموعها الكليعدداً خمتلفاً  )40(ر أعدادها تتألف من رَّ كَ تَ جمموعة أعداد ال تَـ 

8, 288, 203, 180, 171, 213, 138, 134, 123, 56, 66, 144, 117, 155, 141, 253, 98, 90, 65, 62, 219, 126, 

132, 81, 85, 67, 152, 86, 75, 74, 78, 97, 121, 99, 93, 130, 127, 122, 104, 112   =  4885 

 وهي : 7906مـجموعها الكلي  عدداً  )74(أعدادها تتألف من  ررَّ كَ تَ تَـ جموعة أعداد ـوم 

73, 73, 77, 77, 80, 80, 82, 82, 83, 83, 88, 88, 95, 95, 95, 100, 100, 101, 101, 102, 102, 102, 103, 103, 
103, 106, 106, 106, 106, 106, 107, 107, 107, 109, 109, 110, 110, 110, 110, 110, 111, 111, 111, 113, 
113, 113, 114, 114, 114, 114, 114, 115, 115, 115, 115, 116, 116, 116, 118, 118, 119, 119, 119, 119, 

120, 120, 120, 125, 125, 125, 128, 128, 133, 133     =  7906 

≈ النسبة الذهبية     )١(الـعجيب أنَّ حاصل قسمة الـمجموعني 1.618423 ≈  7906
4885

 

  )٢(سنة 2,400ال يقل عن  ماء الرياضيات منذ ماإنَّ (النسبة الذهبية) معروفة عند عل

يف كذلك و للخالئق وهي النسبة اليت تظهر يف خلق اهللا من إنسان ونبات وحيوان ويف احلامض النووي 

 القرآن. لَ ن أنزَ مَ  وَ الذي خلق الكون هُ  أنَّ  تَ ثبِ تُ ة لِ نات الذرَّ وِ كَ أصغر مُ 

نسبة ذهبية عندما تكون النسبة بني الكمية  bو  aني تسمى النسبة بني كميت ،من الناحية الرياضية

 a.إىل الكمية الكبرية منهما   a+bتساوي النسبة بني جمموع الكميتني  bإىل الكمية الصغرية  aالكبرية 

𝑎𝑎
𝑏𝑏

=  
a + b
𝑎𝑎

=  𝝋𝝋 =
1 + √5

2
=  1.6180339887498948420 … (etc) 

 Binary Symmetric Bookهالص آيدميري  يف كتابه  الباحث الرتكي    )۱(
)۲(   Livio, Mario (2002). The Golden Ratio: The Story of Phi, the World's Most Asto 

۱۰۳ 

 

                                                            



  زيادة آيتني). َضالل عمَ زَ  قُ ـنَّ (النسبة الذهبية تسحَ الفصل الـسابـع لـمعرفة كيف أمن يرغب فـلـيـقـرأ 

 )تفاصيل انقسام سور القرآن الكريم إلى مـجموعتين، النسبة بينهما هي (النسبة الذهبية  29 -جدول

 سورة إحـداثـيـاتـهـا التـتـكـرر  40 مـجـمـوعـة 26سورة إحـداثـيـاتـهـا تـتـكـرر وتـقـع في   74
هامجموع إحداثيات   السورة مجموع إحداثياتها  السورة مجموع إحداثياتها  السورة 

 الفيل 110
 األنبياء 133 

 1 الفاتحة 8 1
 2 البقرة 288 الرحمن 133 قريش 110
 القمر 109

 اإلسراء 128 13
 3 آلعمران 203 2

 4 النساء 180 الكهف 128 االنشقاق 109
 اإلنسان 107

14 
 المائدة 125

3 
 5 اماألنع 171

 6 األعراف 213 غافر 125 البروج 107
 7 التوبة 138 النازعات 125 الزلزلة 107
 االحزاب 106

15 

 النمل 120

4 
 8 هود 134

 9 يوسف 123 القلم 120 األعلى 106
 10 الرعد 56 الناس 120 الشمس 106
 يونس 119 البينة 106

5 
 11 إبراهيم 66

 12 حلالن 144 يس 119 العصر 106
 الدخان 103

16 
 13 مريم 117 المطففين 119

 14 طه 155 الفجر 119 الطارق 103
 النبأ 118 التين 103

 15 المؤمنون 141 6
 الفرقان 102

17 
 16 الشعراء 253 الفلق 118

 القصص 116 الشرح 102

7 
 17 العنكبوت 98

 18 الروم 90 المسد 116 القدر 102
 الطور 101

 19 لقمان 65 إلخالصا 116 18
 النجم 115 االنفطار 101

8 

 20 السجدة 62
 الحج 100

 21 الصافات 219 القيامة 115 19
 22 ص 126 العلق 115 الجن 100
 فصلت 95

20 
 23 الزخرف 132 الكافرون 115

 الحجر 114 الشورى 95

9 

 24 األحقاف 81
 25 محمد 85 الزمر 114 ق 95
 النور 88

 26 الحجرات 67 المعارج 114 21
 27 الواقعة 152 الغاشية 114 سبأ 88
 األنفال 83

 28 الحديد 86 الماعون 114 22
 الليل 113 الحشر 83

10 
 29 الصف 75

 الجاثية 82
 30 المنافقون 74 الهمزة 113 23

 31 التحريم 78 النصر 113 التغابن 82
 فاطر 80

 الذاريات 111 24

11 
 32 الملك 97

 33 الحاقة 121 العاديات 111 المجادلة 80
 الفتح 77

 34 نوح 99 الكوثر 111 25
 التكوير 110 الطالق 77

12 
 35 المزمل 93

 الممتحنة 73
 36 المدثر 130 البلد 110 26

 37 المرسالت 127 التكاثر 110 الجمعة 73

 38 عبس 122 7906

𝟕𝟕𝟗𝟗𝟒𝟒𝟗𝟗
𝟒𝟒𝟒𝟒𝟒𝟒𝟑𝟑

بة الذهبيةالنس ≈ 1.61842 =     

 39 الضحى 104
 40 القارعة 112

4885 

۱۰٤ 

 



 ـة في الجداول الثالث السابقة بالصدفة ؟ما هي احتمالية حـصول العالقات العدديَّ 
مليار مـرة ! وبعد كل عملية بعثرة  (10)رآن ر القُ وَ سابقاً، بعثر احلاسوب عدد آيات سُ  كما ذكرتُ 

 كان يستطيع تـحقيق العالقات يف اجلداول الثالث :  اخترب احلاسوب الرتتيب اجلديد لآليات إن

تـخـتـبـر إن كان الرتتيب يستطيع تـحقيق عالقة تناسب  ()IsSymEquProportionإنَّ الدالة  
 وهي تأخذ بنظر االعتبار جـميع االحتماالت.  27-وتناظر وتساٍو يف جدول واحد كما يف جدول

   28-الرتتيب يستطيع تـحقيق عالقة االنقسام كما يف جدول تـخـتـبـر إن كان  ()Is6236وأنَّ الدالة 

تـخـتـبـر إن كان الرتتيب يستطيع تـحقيق عالقة االنقسام بالنسبة الذهبية   ()IsGoldenوأنَّ الدالة  
   29-كما يف جدول

 من نتائج جـميع االختبارات وجد احلاسوب :

 ! 696000إلـى   1 تقريباً تساوي   ساٍو أنَّ احتمالية احلصول على جدول فيه تناسب وتناظر وت

 ! 3180إلـى   1 تقريباً  الفردي والزوجي، بانقسام  أنَّ احتمالية تـحقيق عالقة انقسام شبيهةً و 

 ! 13636000إلـى    1  تقريباً  ،أنَّ احتمالية حدوث النسبة الذهبيةو 

وباسـتـخدام برنامج  ةـيـبـالعملية التجري ـحاكاةالـمُ باستـخـدام بإمـكـانـكـم الـحصول على نتائج مقاربـة 

 .أو برنامج حاسوب تـكـتـبـوه بأنفسكم ـكـتـاباليف نـهاية ق ــلـحَ مُ الـق يف ـرفَ احلاسوب الـمُ 

 : هي العالقات يف اجلداول الثالثاحتمالية احلصول على ترتيب يستطيع تـحقيق نَّ مـعـىن هذا أ

 30000,000000,000000 !  إلـى  1

يف هذه  كَ كِّ شَ يُ لن يستطيع أن أحداً  ـم أنَّ ـهِ ال، بالتـأكيد. والـمُ هذه الـنـتــيـجـة ؟ ـا قـع أحـٌد ِمـنَّ هل تو 

على  أحدكم أو لـيـعتـمد ،قـلـحَ يف الـمُ  مرفقٌ  (وهو الشاهد على النتائج) فربنامج احلاسوبالـنـتـيـجة، 

ة تـقـطـع الـطريـق أمام من قد يَـزُعم أنَّ الـعالقات الـعـدديـة ، هذه الـنـتـيـجـولـيـتـأكد بـنـفسه برنامج خاص بـه

 أدناه نتائج الـحاسوب.  اليت تـحققت يف اجلداول الثالث قد حدثت ُصدفَـًة.           

 عدد الـحاالت عدد العالقات

3 1 
2 27 
1 3153397 
0 9996846575 
 10,000,000,001 

۱۰٥ 

 



 رآن مـن أيِّ تغيير : ـقُ ـسالمـة عدد آيات ال ـتُ ــثـبِ إحـكـاٌم عـددٌي آخـر يُـ
ر القرآن ويتبني منه أنَّ الفرق بني مـجموع أرقام الُسَور وجمموع عدد اآليات يساوي وَ أمامنا فهرس سُ 

بني مـجموع أرقام  يصبح الفرق )127(، عندما زعم (َضالل) أنَّ عدد آيات سورة التوبة )319(

يكشف  )319(. سيتبني لنا يف اإلحكام القادم كيف أنَّ العدد )321(الُسَور وجمموع عدد اآليات 

 !  (127)من العدد الـمكذوب  (129)العدد الصحيح لعدد آيات سورة التوبة 

 6236 القرآن الكريم  حسب العد الكوفي وبرواية حفص، عدد اآليات  روَ سُ   30 -جدول

ت عدد آيا السورة رقم عدد آيات  السورة رقم عدد آيات   السورة رقم 
 الفاتحة 1 7 الزمر 39 75 المرسالت 77 50

 البقرة 2 286 غافر 40 85 النبأ 78 40

 آلعمران 3 200 فصلت 41 54 النازعات 79 46

 النساء 4 176 الشورى 42 53 عبس 80 42

 المائدة 5 120 الزخرف 43 89 التكوير 81 29

 األنعام 6 165 الدخان 44 59 االنفطار 82 19

 األعراف 7 206 الجاثية 45 37 المطففين 83 36

 األنفال 8 75 األحقاف 46 35 االنشقاق 84 25

 التوبة 9 129 محمد 47 38 البروج 85 22

 يونس 10 109 الفتح 48 29 الطارق 86 17

 هود 11 123 الحجرات 49 18 األعلى 87 19

 يوسف 12 111 ق 50 45 الغاشية 88 26

 الرعد 13 43 ذارياتال 51 60 الفجر 89 30

 إبراهيم 14 52 الطور 52 49 البلد 90 20

 الحجر 15 99 النجم 53 62 الشمس 91 15

 النحل 16 128 القمر 54 55 الليل 92 21

 اإلسراء 17 111 الرحمن 55 78 الضحى 93 11

 الكهف 18 110 الواقعة 56 96 الشرح 94 8

 مريم 19 98 الحديد 3x19 29 التين 95 8

 طه 20 135 المجادلة 58 22 العلق 96 19

 األنبياء 21 112 الحشر 59 24 القدر 97 5

 الحج 22 78 الممتحنة 60 13 البينة 98 8

 المؤمنون 23 118 الصف 61 14 الزلزلة 99 8

 النور 24 64 الجمعة 62 11 العاديات 100 11

 الفرقان 25 77 المنافقون 63 11 القارعة 101 11

 الشعراء 26 227 التغابن 64 18 التكاثر 102 8

 النمل 27 93 الطالق 65 12 العصر 103 3

 القصص 28 88 التحريم 66 12 الهمزة 104 9

 العنكبوت 29 69 الملك 67 30 الفيل 105 5

 الروم 30 60 القلم 68 52 قريش 106 4

 لقمان 31 34 الحاقة 69 52 الماعون 107 7

 السجدة 32 30 المعارج 70 44 الكوثر 108 3

 االحزاب 33 73 نوح 71 28 الكافرون 109 6

 سبأ 34 54 الجن 72 28 النصر 110 3

 فاطر 35 45 المزمل 73 20 المسد 111 5

 يس 36 83 المدثر 74 56 اإلخالص 112 4

 الصافات 37 182 القيامة 75 40 الفلق 113 5

 ص 38 88 اإلنسان 76 31 الناس 114 6

 319 = 6236 – 6555  القرآنُسَور القرآن وعدد آيات  الفرق بين مـجموع أرقام

التفاصيل يف اإلحكام العددي التالـي.
۱۰٦ 

 



 الـمجموع التراكـُمـي لعدد آيات الُسَور َيدَحُض زعم زيادة اآليتين ! - 28
 هو نصفي ُسَور القرآن الـعجيب أنَّ الـمجموع الرتاُكمي لعدد آيات القرآن أماَم سورة (احلديد) اليت تقع على احلد الفاصل بني

الذي لـَُه نـمط انقسام شبيه  )57(، الحظ كذلك أنَّه يظهر أماَم  السورة رقم )319(الـمجموع الوحيد الذي يقبل القسمة على 
يكذبـه!  )319(فالعدد  )912(وليس  )127(! فـعندما زعم (َضالل) أنَّ عدد آيات سورة التوبة  )19x3(:  )319(بالعدد 

 أمام السورة اليت تقع على حد الـمنتصف ! )319(وع الرتاكمي لآليات يفقد قابلية االنقسام على ألن اجملم
حالة تـحدث  ،عند احلد الفاصل بني نصفي سور القرآنحـصراً  )319(وجد احلاسوب أنَّ احتمالية انقسام عمود (الرتاكم) على 

 Center319راجع الدالة  لرتتيب عدد اآليات ! لعشوائـيـةا بعثرةبعد ال اختبار (441)يف الـمعدل مـرة واحدة يف كل 

      الـمجموع التراكمي لعدد آيات ُسَور القرآن     31 -جدول

ـراكـمت ـراكـمت السورة رقم عدد آيات   ـراكـمت السورة رقم عدد آيات    السورة رقم عدد آيات  
 الفاتحة 1 7 7 الزمر 39 75 4133 المرسالت 77 50 5672

 البقرة 2 286 293 غافر 40 85 4218 النبأ 78 40 5712

 آلعمران 3 200 493 فصلت 41 54 4272 النازعات 79 46 5758

 النساء 4 176 669 الشورى 42 53 4325 عبس 80 42 5800

 المائدة 5 120 789 الزخرف 43 89 4414 التكوير 81 29 5829

 األنعام 6 165 954 الدخان 44 59 4473 االنفطار 82 19 5848

 األعراف 7 206 1160 الجاثية 45 37 4510 المطففين 83 36 5884

 األنفال 8 75 1235 األحقاف 46 35 4545 االنشقاق 84 25 5909

 التوبة 9 129 1364 محمد 47 38 4583 البروج 85 22 5931

 يونس 10 109 1473 الفتح 48 29 4612 الطارق 86 17 5948

 هود 11 123 1596 الحجرات 49 18 4630 األعلى 87 19 5967

 يوسف 12 111 1707 ق 50 45 4675 الغاشية 88 26 5993

 الرعد 13 43 1750 الذاريات 51 60 4735 الفجر 89 30 6023

 إبراهيم 14 52 1802 الطور 52 49 4784 البلد 90 20 6043

 الحجر 15 99 1901 النجم 53 62 4846 الشمس 91 15 6058

 النحل 16 128 2029 القمر 54 55 4901 ليلال 92 21 6079

 اإلسراء 17 111 2140 الرحمن 55 78 4979 الضحى 93 11 6090

 الكهف 18 110 2250 الواقعة 56 96 5075 الشرح 94 8 6098

 مريم 19 98 2348 الحديد x 319 29 3x19 16 التين 95 8 6106

 طه 20 135 2483 المجادلة 58 22 5126 العلق 96 19 6125

 األنبياء 21 112 2595 الحشر 59 24 5150 القدر 97 5 6130

 الحج 22 78 2673 الممتحنة 60 13 5163 البينة 98 8 6138

 المؤمنون 23 118 2791 الصف 61 14 5177 الزلزلة 99 8 6146

 النور 24 64 2855 الجمعة 62 11 5188 العاديات 100 11 6157

 الفرقان 25 77 2932 المنافقون 63 11 5199 القارعة 101 11 6168

 الشعراء 26 227 3159 التغابن 64 18 5217 التكاثر 102 8 6176

 النمل 27 93 3252 الطالق 65 12 5229 العصر 103 3 6179

 القصص 28 88 3340 التحريم 66 12 5241 الهمزة 104 9 6188

 العنكبوت 29 69 3409 الملك 67 30 5271 الفيل 105 5 6193

 الروم 30 60 3469 القلم 68 52 5323 قريش 106 4 6197

 لقمان 31 34 3503 الحاقة 69 52 5375 الماعون 107 7 6204

 السجدة 32 30 3533 المعارج 70 44 5419 الكوثر 108 3 6207

 االحزاب 33 73 3606 نوح 71 28 5447 الكافرون 109 6 6213

 سبأ 34 54 3660 الجن 72 28 5475 النصر 110 3 6216

 فاطر 35 45 3705 المزمل 73 20 5495 المسد 111 5 6221

 يس 36 83 3788 المدثر 74 56 5551 اإلخالص 112 4 6225

 الصافات 37 182 3970 القيامة 75 40 5591 الفلق 113 5 6230

 ص 38 88 4058 اإلنسان 76 31 5622 الناس 114 6 6236

  319 = 6236 – 6555  القرآندد آيات الفرق بين مـجموع أرقام ُسَور القرآن وع

۱۰۷ 

 



 : )319(ساوي وتـأكـيـٌد آخـر أنَّ الـفـرق بـيـن أرقـام وعـدد آيات الـقـرآن ي - 29
ُسَور)  الـميزة األوىل لـها أنَّ مـجموع رقم كل سورة مع عدد آياتـها يساوي  يف القرآن الكرمي (خـمسُ 

كما   وهو )319(نَّ مـجموع أرقام الُسَور اخلـمس يساوي والـميزة الثانية أ )114(القرآن  ُسَورعدد 

 (6555)القرآن  ُسَورومـجموع أرقام  (6236)الفرق بني مـجموع عدد آيات القرآن  ذكرنا

 32-جدول

 # السورة رقم السورة عدد آيات السورة مجموع
 1 الحجر 15 99 114

 2 الزمر 39 75 114

 3 المعارج 70 44 114

 4 اشيةالغ 88 26 114

 5 الماعون 107 7 114

 251 319   

معىن هذا أنَّ باقي عدد آيات  (251)يساوي  ُسَور اجلدوللأنَّ مـجموع عدد اآليات والـميزة الثالثة 
 .(129)وهذا يعين ضـمـناً أنَّ عدد آيات سورة التوبة يساوي . (19)يقبل القسمة على القرآن  ُسَور

6236 – 251 = 5985 = 19 x 315 

 الُسَورمـجموعة من  (109338)مـلـيـون ترتيب عشوائـي للُسَور! وجد  (10000)اختبار بعد 
 بالصدفة هي :  31-جدولأنَّ احتمالية حصول تـحـقـق عالقات مشابـهـة للسور يف اجلدول أعاله، أي 

 91,000  !إىل  1

 Five114_319.ق والدالة لحَ مُ وللتأكد من الدالة اليت أجرت عملية الـمـحاكاة، راجع الربنامج يف الـ

 32-جدولو  31-يف جدول ترتيب فقط استطاع تـحقيق العالقـتـيـن (250)وجد احلاسوب  :مـعـلـومـة
 بالصدفة هي :  السابقني اجلدولني، أي أنَّ احتمالية حصول  (10,000,000,000)من أصل 

 40,000,000  !إىل  1

لِـيُـخـــزوا  هاتني العالقتني فقط امج حاسوب ويَــتَـَحـقَّـُقـوا من أن يكتبوا برنـالل ضَ  أقـتـرح على أتـبـاعُ 

أنـُفَسُهم بأيـديـهم.  

۱۰۸ 

 



 ة سورة الحديد التي تقع على الـحد الفاصل بين نـصفي ُسَور القرآن ـــــزيَّ ــــركــم - 30

ة (احلديد) اليت تقع على احلد الفاصل بني نِــصَفي ُسَور القرآن هو الـمجموع الوحيد الذي يقبل القسمة على علمنا من اإلحكام الـسابـق أنَّ الـمجموع الرتاُكمي لعدد آيات الُسَور أمام سور 

 والذي يساوي الفرق بني مـجموع أرقام ُسَور القرآن ومـجموع عدد آيات القرآن!  أعجوبة اخرى متعلقة بـمركزية بسورة (احلديد) هي : )319(العدد 

 والعجيب أنـَّهُ  ! )x 29 57(يساوي حاصل ضرب رقم سورة احلديد يف عدد آياتـها  ، العجيب أنـَّـُه )1653(يساوي   )١(ام الُسَور من السورة األوىل وإىل سورة احلديدأنَّ مـجموع أرقنعلم 

سوف نـحصل على ثالث جداول. وعندما نضع  تنازلياً مث نرتب الُسَور حسب القيمة الناجتة   تصاعدياً مع عدد آياتـها ونرتب الُسَور  ترتيب الـمصحفعندما نضرب رقم كل سورة حسب 

 هي السورة الوحيدة اليت اليتغري موقعها يف اجلداول ! اجلداول الثالث جنباً إىل جنب نـحصل على اجلدول أدناه، العجيب أنَّ سورة (احلديد) اليت تقع على احلد الفاصل بني نصفي ُسَور القرآن

 تنازلياً  الُسَورتصاعدياً  و  جدول حسب ترتيب عدد آيات  الُسَور: جدول حسب ترتيب القرآن الكريم  و جدول حسب ترتيب عدد آيات  داول في جدولثالث ج   33 -جدول

 الـثلث األوَّل الـثلث الثاني الـثلث الثالث
3 2 1 3 2 1 3 2 1 

ض.إتـنـازلـي ح. حسب ترتيب الـمصحف تصاعدي ح.ض.إ تـنـازلـي ح.ض.إ  حسب ترتيب الـمصحف تصاعدي ح.ض.إ تـنـازلـي ح.ض.إ حسب ترتيب الـمصحف تصاعدي ح.ض.إ 

 السورة رقم عدد آيات  السورة رقم السورة عدد آيات  السورة رقم عدد آيات  السورة رقم السورة عدد آيات  السورة رقم عدد آيات  السورة رقم السورة عدد آيات 
 الفاتحة 1 7 الفاتحة 7 الصافات 6734 الزمر 39 75 العاديات 1100 النحل 2048 المرسالت 77 50 االنشقاق 2100 يونس 1090

 البقرة 2 286 العصر 309 الشعراء 5902 غافر 40 85 القارعة 1111 الجن 2016 النبأ 78 40 فصلت 2214 لقمان 1054

 آلعمران 3 200 الكوثر 324 الواقعة 5376 فصلت 41 54 التغابن 1152 الملك 2010 النازعات 79 46 الشورى 2226 الضحى 1023

 النساء 4 176 النصر 330 الرحمن 4290 الشورى 42 53 التوبة 1161 العنكبوت 2001 عبس 80 42 ق 2250 األنعام 990

 ئدةالما 5 120 قريش 424 المدثر 4144 الزخرف 43 89 المجادلة 1276 نوح 1988 التكوير 81 29 الغاشية 2288 السجدة 960

 األنعام 6 165 اإلخالص 448 المرسالت 3850 الدخان 44 59 يوسف 1332 الكهف 1980 االنفطار 82 19 التكوير 2349 الهمزة 936

 األعراف 7 206 القدر 485 الزخرف 3827 الجاثية 45 37 هود 1353 الليل 1932 المطففين 83 36 األنبياء 2352 الحجرات 882

 األنفال 8 75 الفيل 525 النازعات 3634 األحقاف 46 35 الشمس 1365 الفرقان 1925 االنشقاق 84 25 اإلنسان 2356 الصف 854

 التوبة 9 129 المسد 555 الحاقة 3588 محمد 47 38 الفتح 1392 اإلسراء 1887 البروج 85 22 االحزاب 2409 التكاثر 816

 كتاب إرهاصات اإلعجاز العددي ، بسام اجلرار  )۱(
۱۰۹ 

 

                                                            



 يونس 10 109 الرعد 559 القلم 3536 الفتح 48 29 الحشر 1416 البروج 1870 الطارق 86 17 القصص 2464 التحريم 792

 هود 11 123 الفلق 565 غافر 3400 الحجرات 49 18 األعراف 1442 مريم 1862 األعلى 87 19 النمل 2511 الزلزلة 792

 يوسف 12 111 البقرة 572 عبس 3360 ق 50 45 المزمل 1460 سبأ 1836 الغاشية 88 26 الطور 2548 البينة 784

 الرعد 13 43 آلعمران 600 ص 3344 الذاريات 51 60 الطارق 1462 العلق 1824 الفجر 89 30 الدخان 2596 متحنةالم 780

 إبراهيم 14 52 المائدة 600 النجم 3286 الطور 52 49 الحجر 1485 الروم 1800 البلد 90 20 الفجر 2670 الطالق 780

 الحجر 15 99 األنفال 600 النبأ 3120 النجم 53 62 رالنو  1536 البلد 1800 الشمس 91 15 طه 2700 التين 760

 النحل 16 128 الكافرون 654 المعارج 3080 القمر 54 55 االنفطار 1558 محمد 1786 الليل 92 21 المؤمنون 2714 الشرح 752

 اإلسراء 17 111 الجمعة 682 الذاريات 3060 الرحمن 55 78 فاطر 1575 الحج 1716 الضحى 93 11 الزمر 2925 الماعون 749

 الكهف 18 110 الناس 684 القيامة 3000 الواقعة 56 96 األحقاف 1610 الجاثية 1665 الشرح 94 8 القمر 2970 إبراهيم 728

 مريم 19 98 المنافقون 693 يس 2988 الحديد 57 29 الحديد 1653 الحديد 1653 التين 95 8 يس 2988 النساء 704

 طه 20 135 النساء 704 المطففين 2988 المجادلة 58 22 األعلى 1653 األعلى 1653 العلق 96 19 المطففين 2988 المنافقون 693

 األنبياء 21 112 إبراهيم 728 القمر 2970 الحشر 59 24 الجاثية 1665 األحقاف 1610 القدر 97 5 القيامة 3000 الناس 684

 الحج 22 78 الماعون 749 الزمر 2925 الممتحنة 60 13 الحج 1716 فاطر 1575 البينة 98 8 الذاريات 3060 الجمعة 682

 المؤمنون 23 118 الشرح 752 المؤمنون 2714 الصف 61 14 محمد 1786 االنفطار 1558 الزلزلة 99 8 المعارج 3080 الكافرون 654

 النور 24 64 التين 760 طه 2700 الجمعة 62 11 الروم 1800 النور 1536 العاديات 100 11 النبأ 3120 آلعمران 600

 الفرقان 25 77 الممتحنة 780 الفجر 2670 المنافقون 63 11 البلد 1800 الحجر 1485 القارعة 101 11 النجم 3286 المائدة 600

 الشعراء 26 227 الطالق 780 الدخان 2596 التغابن 64 18 العلق 1824 الطارق 1462 التكاثر 102 8 ص 3344 األنفال 600

 النمل 27 93 البينة 784 الطور 2548 الطالق 65 12 سبأ 1836 المزمل 1460 العصر 103 3 عبس 3360 البقرة 572

 القصص 28 88 التحريم 792 النمل 2511 التحريم 66 12 مريم 1862 األعراف 1442 الهمزة 104 9 غافر 3400 الفلق 565

 العنكبوت 29 69 الزلزلة 792 القصص 2464 الملك 67 30 البروج 1870 الحشر 1416 الفيل 105 5 القلم 3536 الرعد 559

 الروم 30 60 التكاثر 816 االحزاب 2409 القلم 68 52 اإلسراء 1887 الفتح 1392 قريش 106 4 الحاقة 3588 المسد 555

 لقمان 31 34 الصف 854 اإلنسان 2356 الحاقة 69 52 الفرقان 1925 الشمس 1365 الماعون 107 7 النازعات 3634 الفيل 525

 السجدة 32 30 الحجرات 882 األنبياء 2352 المعارج 70 44 الليل 1932 هود 1353 الكوثر 108 3 الزخرف 3827 القدر 485

 االحزاب 33 73 الهمزة 936 التكوير 2349 نوح 71 28 الكهف 1980 يوسف 1332 الكافرون 109 6 المرسالت 3850 اإلخالص 448

 سبأ 34 54 السجدة 960 الغاشية 2288 الجن 72 28 نوح 1988 المجادلة 1276 النصر 110 3 المدثر 4144 قريش 424

 فاطر 35 45 األنعام 990 ق 2250 المزمل 73 20 العنكبوت 2001 التوبة 1161 المسد 111 5 الرحمن 4290 النصر 330

 يس 36 83 الضحى 1023 الشورى 2226 المدثر 74 56 الملك 2010 التغابن 1152 اإلخالص 112 4 الواقعة 5376 الكوثر 324

 الصافات 37 182 لقمان 1054 فصلت 2214 القيامة 75 40 الجن 2016 القارعة 1111 الفلق 113 5 الشعراء 5902 العصر 309

 ص 38 88 يونس 1090 االنشقاق 2100 اإلنسان 76 31 النحل 2048 العاديات 1100 الناس 114 6 الصافات 6734 الفاتحة 7

، أي أنَّ حالة الـتـمركـز عند حد وسط القرآن كما يف سورة احلديدستطيع تـحقيق فـيـه سورة تترتيب  (947757)يار ترتيب عشوائي لعدد آيات الُسَور وجد احلاسوب مل (10)بعد اختبار 

 CenterHadeedفإنَّ اسم الدالة يف الربنامج هو  ! ولـمن يريد الـتـحـقـق، اختبار (10550)احتمالية احلصول على ترتيب مشابه للجدول أعاله تـحدث مرة واحـدة يف كل 
۱۱۰ 

 



 ـةـــيَّ ــالـعدد االستثنائـي من األعداد األوَّلِ  - 31

 فيما نعلم.أعداد أوَّلـيـة آيات ُسَور القرآن وترتيبها نتج منها أربع عدد نَّ أ

 عدٌد أوَّلي!يساوي  آيات ُسَور القرآنعدد أنَّ مـجموع أرقام و  •
6555 + 6236 = 12791 

 !عدٌد أوَّلينـجمع ناتج جـميع الُسَور نـحصل على و وعندما نضرب رقم وعدد آيات كل سورة  •

(1×7) + (2×286) + (3×200) + . . . . . + (114×6) = 209029 

وإىل اآلية األخرية يف القرآن  يف سورة الفاتـحة وعندما نـجـمع أرقام آيات القرآن من آية البسملة •

 !عدٌد أوَّلينـحصل على 
(1+2++7) + (1++286) + (1++200) +  + (1++6) = 333667 

  !عدٌد أوَّليفالـمجموع كذلك  )١(وعندما نـجـمع األعداد األوَّليَّة الثالث •

(12791) + (209029) + (333667) = 555487 

 وليست أوَّلِيَّة. أعداٌد ُمـركََّبةٌ جـميـعـها  فإنَّ ناتج العالقات األربع 127لو أنَّ عدد آيات سورة التوبة 

 ما هي احتمالية ظـهور أربعة أعداد أوَّلِــيَّـــة بالُصدفة ؟
خدم يف هذا البحث يعتمد على بعثرة عدد اآليات فقط وال يغري عدد ستَ حاكاة الـمُ بـما أنَّ اسلوب الـمُ 

على عدد اآليات ،  معىن هذا أنَّ احلاسوب اليستطيع مـحاكاة حصول العالقتني اليت تعتمد الُسَورآيات 

فقط، بدًال من ذلك اعتمد على اختيار أربعة أعداد عشوائية من قبل احلاسوب واختبارها إن كانت 

مليارات مـجموعة من أربعة أعداد عشوائية لكل مـجموعة، وجد احلاسوب 10أعداد أوَّلية. بعد اختبار 

 مـحاولة !  8000ل أنَّ احتمالية احلصول على أربع أعداد أوَّلية هي مرة واحدة يف ك

 ة ؟ !دفَ قد حدثت صُ  القرآن الكرمي أعداد لية اليت ظهرت يففـهل نستطيع القول أنَّ األعداد األوَّ 

من يريد التأكد من هذه النتيجة فليكتب برنامج خاص به وليختار الدوال العشوائية من مواقع االنرتنت 

 ربة بالتأكيد.والنتائج ستكون متقااليت هلا عالقة مع لغات الربجمة، 

 

 ماهر عمر أمني  )۱(
۱۱۱ 

 

                                                            



32-A  6 = )19(آليات الُسَور التي تقبل القسمة على  )١(عدد الـمجاميع التراكـمية 
الـمجموع أمامـها  ِستُّ ُسَوروىل وإىل السورة األخرية نـجد بعد سورة (التوبة) ر من السورة األوَ عندما نراكم مـجموع عدد آيات السُ 

 نـجد سورتني فقط ! (127)ر على افرتاض أنَّ عدد آيات سورة التوبة وَ رب السُ وعندما نـخت (19)ضاعفات العدد من مُ 

      الُسَورتراكم عدد آيات      34 -جدول

 السورة رقم عدد آيات  تراكم اآليات السورة رقم عدد آيات  تراكم اآليات السورة رقم عدد آيات  تراكم اآليات
 الفاتحة 1 7 7 الزمر 39 75 4133 المرسالت 77 50 5672

 البقرة 2 286 293 غافر x 222 85 40 19 النبأ 78 40 5712

 آلعمران 3 200 493 فصلت 41 54 4272 النازعات 79 46 5758

 النساء 4 176 669 الشورى 42 53 4325 عبس 80 42 5800

 المائدة 5 120 789 الزخرف 43 89 4414 التكوير 81 29 5829

 األنعام 6 165 954 الدخان 44 59 4473 االنفطار 82 19 5848

 األعراف 7 206 1160 الجاثية 45 37 4510 المطففين 83 36 5884

19 x 311 25 84 19 األحقاف 46 35 4545 االنشقاق x 65 75 8 األنفال 

 التوبة 9 129 1364 محمد 47 38 4583 البروج 85 22 5931

 ونسي 10 109 1473 الفتح 48 29 4612 الطارق 86 17 5948

 هود x 84 123 11 19 الحجرات 49 18 4630 األعلى 87 19 5967

 يوسف 12 111 1707 ق 50 45 4675 الغاشية 88 26 5993

19 x 317 30 89 الرعد 13 43 1750 الذاريات 51 60 4735 الفجر 

 إبراهيم 14 52 1802 الطور 52 49 4784 البلد 90 20 6043

 الحجر 15 99 1901 جمالن 53 62 4846 الشمس 91 15 6058

 النحل 16 128 2029 القمر 54 55 4901 الليل 92 21 6079

 اإلسراء 17 111 2140 الرحمن 55 78 4979 الضحى 93 11 6090

 الكهف 18 110 2250 الواقعة 56 96 5075 الشرح 94 8 6098

 مريم 19 98 2348 الحديد 57 29 5104 التين 95 8 6106

 طه 20 135 2483 المجادلة 58 22 5126 العلق 96 19 6125

 األنبياء 21 112 2595 الحشر 59 24 5150 القدر 97 5 6130

 الحج 22 78 2673 الممتحنة 60 13 5163 البينة 98 8 6138

 المؤمنون 23 118 2791 الصف 61 14 5177 الزلزلة 99 8 6146

 النور 24 64 2855 الجمعة 62 11 5188 العاديات 100 11 6157

 الفرقان 25 77 2932 المنافقون 63 11 5199 القارعة 101 11 6168

 الشعراء 26 227 3159 التغابن 64 18 5217 التكاثر 102 8 6176

 النمل 27 93 3252 الطالق 65 12 5229 العصر 103 3 6179

 القصص 28 88 3340 التحريم 66 12 5241 الهمزة 104 9 6188

 العنكبوت 29 69 3409 ملكال 67 30 5271 الفيل 105 5 6193

 الروم 30 60 3469 القلم 68 52 5323 قريش 106 4 6197

 لقمان 31 34 3503 الحاقة 69 52 5375 الماعون 107 7 6204

 السجدة 32 30 3533 المعارج 70 44 5419 الكوثر 108 3 6207

19 x 327 6 109 االحزاب 33 73 3606 نوح 71 28 5447 الكافرون 

 سبأ 34 54 3660 الجن 72 28 5475 النصر 110 3 6216

 فاطر x 195 45 35 19 المزمل 73 20 5495 المسد 111 5 6221

 يس 36 83 3788 المدثر 74 56 5551 اإلخالص 112 4 6225

 الصافات 37 182 3970 القيامة 75 40 5591 الفلق 113 5 6230

 ص 38 88 4058 اإلنسان 76 31 5622 الناس 114 6 6236

 ماهر عمر أمني  )۱(
۱۱۲ 

 

                                                            



 32-B  6)19(ألرقام وآيات الُسَور التي تقبل القسمة على  )١(عدد الـمجاميع التراكـمية =  
الـمجموع أمامـها من  ِستُّ ُسَوروىل وإىل السورة األخرية نـجد ر) من السورة األوَ وعندما نراكم مـجموع (أرقام + عدد آيات السُ 

  .روَ سُ  (8)نـجد  (127)آيات سورة التوبة ، أما عندما نفرتض أنَّ عدد  (19)ضاعفات العدد مُ 

 وعدد آياتـها)      الُسَورتراكم مـجموع (أرقام      35 -جدول

 السورة رقم عدد آيات  تراكم السورة رقم عدد آيات  تراكم السورة رقم عدد آيات  تراكم
 الفاتحة 1 7 8 الزمر 39 75 4913 المرسالت 77 50 8675

 البقرة 2 286 296 غافر 40 85 5038 النبأ 78 40 8793

 آلعمران 3 200 499 فصلت 41 54 5133 النازعات 79 46 8918

 النساء 4 176 679 الشورى 42 53 5228 عبس 80 42 9040

 المائدة 5 120 804 الزخرف 43 89 5360 التكوير 81 29 9150

 األنعام 6 165 975 الدخان 44 59 5463 االنفطار 82 19 9251

 األعراف 7 206 1188 الجاثية 45 37 5545 المطففين 83 36 9370

 األنفال 8 75 1271 األحقاف 46 35 5626 االنشقاق 84 25 9479

 التوبة 9 129 1409 محمد 47 38 5711 البروج 85 22 9586

 يونس 10 109 1528 الفتح 48 29 5788 الطارق 86 17 9689

 هود 11 123 1662 الحجرات 49 18 5855 األعلى 87 19 9795

 يوسف 12 111 1785 ق 50 45 5950 الغاشية 88 26 9909

 الرعد 13 43 1841 الذاريات x 319 60 51 19 الفجر 89 30 10028

 إبراهيم 14 52 1907 الطور 52 49 6162 البلد 90 20 10138

 الحجر 15 99 2021 النجم 53 62 6277 الشمس 91 15 10244

 النحل 16 128 2165 القمر 54 55 6386 الليل 92 21 10357

 اإلسراء 17 111 2293 الرحمن 55 78 6519 الضحى 93 11 10461

 الكهف 18 110 2421 الواقعة 56 96 6671 الشرح 94 8 10563

 مريم 19 98 2538 الحديد 57 29 6757 التين 95 8 10666

 طه 20 135 2693 المجادلة 58 22 6837 العلق 96 19 10781

 األنبياء 21 112 2826 الحشر 59 24 6920 القدر 97 5 10883

 الحج x 154 78 22 19 الممتحنة 60 13 6993 البينة 98 8 10989

19 x 584 8 99 19 الزلزلة x 372 14 61 المؤمنون 23 118 3067 الصف 

 النور 24 64 3155 الجمعة 62 11 7141 العاديات 100 11 11207

 الفرقان 25 77 3257 المنافقون 63 11 7215 القارعة 101 11 11319

 الشعراء 26 227 3510 التغابن 64 18 7297 التكاثر 102 8 11429

 النمل 27 93 3630 الطالق 65 12 7374 العصر 103 3 11535

 القصص 28 88 3746 التحريم 66 12 7452 الهمزة 104 9 11648

 بوتالعنك 29 69 3844 الملك 67 30 7549 الفيل 105 5 11758

 الروم 30 60 3934 القلم 68 52 7669 قريش 106 4 11868

 لقمان 31 34 3999 الحاقة x 410 52 69 19 الماعون 107 7 11982

 السجدة 32 30 4061 المعارج x 416 44 70 19 الكوثر 108 3 12093

 االحزاب 33 73 4167 نوح 71 28 8003 الكافرون 109 6 12208

 سبأ 34 54 4255 الجن 72 28 8103 النصر 110 3 12321

 فاطر 35 45 4335 المزمل 73 20 8196 المسد 111 5 12437

 يس 36 83 4454 المدثر 74 56 8326 اإلخالص 112 4 12553

 الصافات 37 182 4673 القيامة 75 40 8441 الفلق 113 5 12671

 ص 38 88 4799 اإلنسان 76 31 8548 الناس 114 6 12791

 ماهر عمر أمني  )۱(
۱۱۳ 

 

                                                            



  32-C   6)19(قسم على ــلـمجموع أرقام آيات الُسَور التي تُ  )١(الـمجاميع التراكـميةعدد =  
ومـجموع أرقام آياتـها  (286)وعدد آيات سورة البقرة  (28)ومـجموع أرقام هذه اآليات  (7)إنَّ عدد آيات سورة الفاتـحة 

فقط الـمجموع  ِستُّ ُسَوروإىل السورة األخرية نـجد وىل ر من السورة األوَ ، عندما نراكم مـجموع أرقام آيات السُ (41041)
 ر فقط!وَ سُ  (4)نـجد  (127)ر على افرتاض أنَّ عدد آيات سورة التوبة وَ وعندما نـخترب السُ  (19)ضاعفات العدد أمامـها من مُ 

 تراكم مـجموع أرقام اآليات        36 -جدول

 السورة رقم عدد آيات  تراكم السورة رقم عدد آيات  تراكم السورة رقم عدد آيات  تراكم
 الفاتحة 1 7 28 الزمر 39 75 285084 المرسالت 77 50 326493

19 x 17227 40 78 البقرة 2 286 41069 غافر 40 85 288739 النبأ 

 آلعمران 3 200 61169 فصلت 41 54 290224 النازعات 79 46 328394

 النساء 4 176 76745 الشورى 42 53 291655 عبس 80 42 329297

 المائدة 5 120 84005 الزخرف 43 89 295660 التكوير 81 29 329732

 األنعام 6 165 97700 الدخان 44 59 297430 االنفطار 82 19 329922

 األعراف 7 206 119021 الجاثية 45 37 298133 المطففين 83 36 330588

 األنفال 8 75 121871 األحقاف 46 35 298763 االنشقاق 84 25 330913

 التوبة 9 129 130256 محمد 47 38 299504 البروج 85 22 331166

 يونس 10 109 136251 الفتح 48 29 299939 الطارق 86 17 331319

 هود 11 123 143877 الحجرات 49 18 300110 األعلى 87 19 331509

 يوسف 12 111 150093 ق 50 45 301145 الغاشية 88 26 331860

 الرعد 13 43 151039 الذاريات 51 60 302975 الفجر 89 30 332325

 إبراهيم 14 52 152417 الطور 52 49 304200 البلد 90 20 332535

 الحجر 15 99 157367 النجم 53 62 306153 الشمس 91 15 332655

 النحل x 8717 128 16 19 القمر 54 55 307693 الليل 92 21 332886

 اإلسراء 17 111 171839 الرحمن 55 78 310774 الضحى 93 11 332952

 الكهف 18 110 177944 الواقعة 56 96 315430 الشرح 94 8 332988

 مريم 19 98 182795 الحديد 57 29 315865 التين 95 8 333024

 طه 20 135 191975 المجادلة 58 22 316118 العلق 96 19 333214

 األنبياء x 10437 112 21 19 الحشر 59 24 316418 القدر 97 5 333229

 الحج 22 78 201384 الممتحنة 60 13 316509 البينة 98 8 333265

 المؤمنون 23 118 208405 الصف 61 14 316614 الزلزلة 99 8 333301

 النور 24 64 210485 الجمعة 62 11 316680 العاديات 100 11 333367

 الفرقان 25 77 213488 المنافقون 63 11 316746 القارعة 101 11 333433

19 x 17551 8 102 الشعراء 26 227 239366 التغابن 64 18 316917 التكاثر 

 النمل 27 93 243737 الطالق 65 12 316995 العصر 103 3 333475

 القصص 28 88 247653 التحريم 66 12 317073 الهمزة 104 9 333520

 العنكبوت 29 69 250068 الملك 67 30 317538 الفيل 105 5 333535

19 x 17555 4 106 الروم 30 60 251898 القلم 68 52 318916 قريش 

 لقمان 31 34 252493 الحاقة 69 52 320294 الماعون 107 7 333573

 السجدة 32 30 252958 المعارج 70 44 321284 الكوثر 108 3 333579

 االحزاب 33 73 255659 نوح 71 28 321690 الكافرون 109 6 333600

 سبأ 34 54 257144 الجن 72 28 322096 النصر 110 3 333606

19 x 17559 5 111 فاطر 35 45 258179 المزمل 73 20 322306 المسد 

 يس 36 83 261665 المدثر 74 56 323902 اإلخالص 112 4 333631

 الصافات 37 182 278318 القيامة 75 40 324722 الفلق 113 5 333646

 ص 38 88 282234 اإلنسان 76 31 325218 اسالن 114 6 333667

 ماهر عمر أمني  )۱(
۱۱٤ 

 

                                                            



  32-D  6)19(التي تقبل القسمة على  ،ـاً يَّ ـدِ ـصاعُ ت آليات الُسَور )١(: عدد الـمجاميع التراكـمية =  
موع أمامـها الـمج ِستُّ ُسَوروىل وإىل السورة األخرية نـجد بعد سورة (التوبة) ر من السورة األوَ عندما نراكم مـجموع عدد آيات السُ 

 ر فقط!وَ سُ  (5)نـجد  (127)ر على افرتاض أنَّ عدد آيات سورة التوبة وَ وعندما نـخترب السُ  (19)ضاعفات العدد من مُ 

 ر بعد ترتيبها تصاعديا     وَ تراكم عدد آيات السُ      37 -جدول

 السورة رقم عدد آيات  تراكم السورة رقم عدد آيات  تراكم السورة رقم عدد آيات  تراكم
 العصر 103 3 3 المجادلة 58 22 426 الروم 30 60 1958

 الكوثر 108 3 6 البروج 85 22 448 الذاريات 51 60 2018

 النصر 110 3 9 الحشر 59 24 472 النجم 53 62 2080

 قريش 106 4 13 االنشقاق 84 25 497 النور 24 64 2144

 اإلخالص 112 4 17 الغاشية 88 26 523 العنكبوت 29 69 2213

 القدر 97 5 22 نوح x 29 28 71 19 االحزاب 33 73 2286

 الفيل 105 5 27 الجن 72 28 579 األنفال 8 75 2361

 المسد 111 5 32 الفتح x 32 29 48 19 الزمر 39 75 2436

 الفلق 113 5 37 الحديد 57 29 637 الفرقان 25 77 2513

 الكافرون 109 6 43 التكوير 81 29 666 الحج 22 78 2591

 الناس 114 6 49 السجدة 32 30 696 الرحمن 55 78 2669

 الفاتحة 1 7 56 الملك 67 30 726 يس 36 83 2752

 الماعون 107 7 63 الفجر 89 30 756 غافر 40 85 2837

 الشرح 94 8 71 اإلنسان 76 31 787 القصص 28 88 2925

 التين 95 8 79 لقمان 31 34 821 ص 38 88 3013

 البينة 98 8 87 األحقاف 46 35 856 الزخرف 43 89 3102

 الزلزلة x 5 8 99 19 المطففين 83 36 892 النمل 27 93 3195

 التكاثر 102 8 103 الجاثية 45 37 929 الواقعة 56 96 3291

 الهمزة 104 9 112 محمد 47 38 967 مريم 19 98 3389

 الجمعة 62 11 123 القيامة x 53 40 75 19 الحجر 15 99 3488

 المنافقون 63 11 134 النبأ 78 40 1047 يونس 10 109 3597

 الضحى 93 11 145 عبس 80 42 1089 الكهف 18 110 3707

 العاديات 100 11 156 الرعد 13 43 1132 يوسف 12 111 3818

 القارعة 101 11 167 المعارج 70 44 1176 اإلسراء 17 111 3929

 الطالق 65 12 179 فاطر 35 45 1221 األنبياء 21 112 4041

 التحريم 66 12 191 ق 50 45 1266 المؤمنون 23 118 4159

 الممتحنة 60 13 204 النازعات 79 46 1312 المائدة 5 120 4279

 الصف 61 14 218 الطور 52 49 1361 هود 11 123 4402

 الشمس 91 15 233 المرسالت 77 50 1411 النحل 16 128 4530

 الطارق 86 17 250 إبراهيم x 77 52 14 19 التوبة 9 129 4659

 الحجرات 49 18 268 القلم 68 52 1515 طه 20 135 4794

19 x 261 165 6 التغابن 64 18 286 الحاقة 69 52 1567 األنعام 

 االنفطار 82 19 305 الشورى 42 53 1620 النساء 4 176 5135

 األعلى 87 19 324 سبأ 34 54 1674 الصافات 37 182 5317

 العلق 96 19 343 فصلت 41 54 1728 آلعمران 3 200 5517

 المزمل 73 20 363 القمر 54 55 1783 األعراف 7 206 5723

 البلد 90 20 383 المدثر 74 56 1839 الشعراء 26 227 5950

 الليل 92 21 404 الدخان 44 59 1898 البقرة 2 286 6236

 ماهر عمر أمني  )۱(
۱۱٥ 

 

                                                            



 (19)وقد مرَّ علينا أنَّ يف القرآن  ،(x 19 6 = 114)القرآن يساوي  عدد ُسَورذكرُت سابقاً أنَّ 

سور! فإذا حذفنا  (6)وأنَّ هذه اآليات تتوزع على  (19)سورة رقـمـها العام واخلاص يقبل القسمة على 

 ُسَور. (3)حاالت تتوزع على  (9)اآليتني مل يبق سوى 

 خََّصة يف اجلدول أدناه :نعود إىل نتائج اجلداول األربعة السابقة والـُملَ 

 وبيان تأثير حذف اآليتين على النتائج  ج الجداول السابقةمـلـخص نتائ

 37 36 35 34 -جدول  
نتيجة بدون 

 جدول

 اسم السورة #
تراكم عدد 

 اآليات
تراكم مـجموع 

 اإلحداثيات
تراكم مـجموع أرقام 

 اآليات
تراكم اآليات 

 تصاعدياً 
تراكم اآليات 

 تنازلياً 

1 
القرآن 
 9 6 6 6 7 الكريم

2 
حذف 
 7 5 4 8 2 آيتين

  (19)تقبل القسمة على  (6)أعداد تراكمية عددها  ثالثالحظ أنَّ نتائج القرآن الكرمي تـحتوي على 

 ! (6)مـجموع تراكمي يـحتوي على أعداد تراُكميَّــة عددها  بينما يف حالة حذف اآليتني النـجد أيَّ 

وجد احلاسوب أنَّ احتمالية احلصول على  الُسَورترتيب عشوائي لعدد آيات مليار  (10)بعد اختبار 

 اختبار ! (230)ترتيب مشابه تـحدث مرة يف كل 

 بشكل استثنائي.   (6)وبـما أننا بصدد ظهور العدد 

 ! (6)يساوي  (6236)أنَّ عدد قواسم عدد آيات القرآن  قد يكون من املفيد ذكر هذه املعلومة :

( 1, 2, 4, 1559, 3118, 6236 ) 

 (x 3 6 = 18)يساوي  (6348)ة مَ ـقَّ رـَ مُ ـالت غري السمَ وأنَّ عدد قواسم عدد آيات القرآن مع البَ 

 ! (8)يساوي  (6234)كذوب  بينـما عدد قواسم العدد الـمَ 

( 1, 2, 3, 6, 1039, 2078, 3117, 6234 ) 

 .(8)يساوي  (6348)ة مَ ـقَّ رـَ مُ ـالت غري السمَ كذوب مع البَ مَ ـوعدد قواسم العدد ال

۱۱٦ 

 



 

 

 

 الـثـانـي الـفـصـلمن  ـخامسزء الــالـجُ 

 

 ! يَـدَحُض زعم (َضالل) ـرآنر الـقُ وَ مـراتب عدد آيـات سُ 

۱۱۷ 

 



 ُسَور القرآن الكريم ! عدد آيات مـجموع مراتب:  والـثـالثـون ثالـثاإلحكام الـ

من (مرتبة واحدة) أمَّا عدد آيات سورة البقرة فـهو يتألف  (7)إنَّ عدد آيات سورة الفاتـحة  :توضـيح 

فـهو يتألف من (ثالث مراتب)، عندما نـجمع عدد مراتب جـميع ُسَور القرآن نـحصل على  (286)

 .وهو يساوي أكرب عدد آيات أوَّيل يف القرآن (عدد آيات سورة الشعراء) (227)العدد 

      مراتب عددتعني  ) =م.ع(  ُسَور القرآن آياتمراتب  عدد     38 -جدول

   91-114    61-90  31-60    1-30   
# 

 السورة آيات ع.م

 

 السورة آيات ع.م

 

 السورة آيات ع.م

 

 السورة آيات ع.م
 1 الفاتحة 7 1 لقمان 34 2 الصف 14 2 الشمس 15 2

 2 البقرة 286 3 السجدة 30 2 الجمعة 11 2 الليل 21 2

 3 آلعمران 200 3 االحزاب 73 2 فقونالمنا 11 2 الضحى 11 2

 4 النساء 176 3 سبأ 54 2 التغابن 18 2 الشرح 8 1

 5 المائدة 120 3 فاطر 45 2 الطالق 12 2 التين 8 1

 6 األنعام 165 3 يس 83 2 التحريم 12 2 العلق 19 2

 7 األعراف 206 3 الصافات 182 3 الملك 30 2 القدر 5 1

 8 األنفال 75 2 ص 88 2 القلم 52 2 ةالبين 8 1

 9 التوبة 129 3 الزمر 75 2 الحاقة 52 2 الزلزلة 8 1

 10 يونس 109 3 غافر 85 2 المعارج 44 2 العاديات 11 2

 11 هود 123 3 فصلت 54 2 نوح 28 2 القارعة 11 2

 12 يوسف 111 3 الشورى 53 2 الجن 28 2 التكاثر 8 1

 13 الرعد 43 2 الزخرف 89 2 المزمل 20 2 صرالع 3 1

 14 إبراهيم 52 2 الدخان 59 2 المدثر 56 2 الهمزة 9 1

 15 الحجر 99 2 الجاثية 37 2 القيامة 40 2 الفيل 5 1

 16 النحل 128 3 األحقاف 35 2 اإلنسان 31 2 قريش 4 1

 17 سراءاإل 111 3 محمد 38 2 المرسالت 50 2 الماعون 7 1

 18 الكهف 110 3 الفتح 29 2 النبأ 40 2 الكوثر 3 1

 19 مريم 98 2 الحجرات 18 2 النازعات 46 2 الكافرون 6 1

 20 طه 135 3 ق 45 2 عبس 42 2 النصر 3 1

 21 األنبياء 112 3 الذاريات 60 2 التكوير 29 2 المسد 5 1

 22 الحج 78 2 رالطو  49 2 االنفطار 19 2 اإلخالص 4 1

 23 المؤمنون 118 3 النجم 62 2 المطففين 36 2 الفلق 5 1

 24 النور 64 2 القمر 55 2 االنشقاق 25 2 الناس 6 1

 عدد الـَمراتبمـجموع 
 25 الفرقان 77 2 الرحمن 78 2 البروج 22 2

 26 الشعراء 227 3 الواقعة 96 2 الطارق 17 2

 27 النمل 93 2 الحديد 29 2 األعلى 19 2

227 

 28 القصص 88 2 المجادلة 22 2 الغاشية 26 2

 29 العنكبوت 69 2 الحشر 24 2 الفجر 30 2

 30 الروم 60 2 الممتحنة 13 2 البلد 20 2

ـلم ف ،هاـفقط وليس تغيري عدد آيات الُسَورألنَّ عملية احملاكاة يف هذا البحث تعتمد على تغيري ترتيب 

.227إىل  1ـحاكي احلاسوب هذه العالقة ولكن من بديهية رياضية نعلم أنَّ احتمالية حدوثـها  يُ 
۱۱۸ 

 



 اإلحكام الـرابـع والـثالثـون : انـقسام عدد الـمراتب على الُسَور فردية الترتيب وزوجـيـة الترتيب ! 

 يساوي عدد آيات أكرب سورة عدد آياتـها (أوَّيل) ! (227)َعـِلمنا من اإلحكام السابق أنَّ مـجموع عدد مراتب ُسَور القرآن 

 (113).، العجيب هو أنَّ مـجموع عدد مراتب الُسَور الفردية يساوي كذلك (113)نعلم أنَّ أكرب رقم فردي لسورة هو العدد 

 (114).يساوي كذلك  ، العجيب هو أنَّ مـجموع عدد مراتب الُسَور الزوجية(114)نعلم أنَّ أكرب رقم زوجي لسورة هو العدد 

 انقسام عدد مراتب الُسَور حسب فردية وزوجية أرقام الُسَور     39 -جدول

  رقـمـها فرديسورة   57  رقـمـها زوجيسورة   57

م.ع م.ع السورة رقمـها آياتـها   السورة رقمـها آياتـها 

 

م.ع م.ع السورة رقمـها آياتـها   # السورة رقمـها آياتـها 

 1 الفاتحة 1 7 1 الصف 61 14 2 البقرة 2 286 3 عةالجم 62 11 2

 2 آلعمران 3 200 3 المنافقون 63 11 2 النساء 4 176 3 التغابن 64 18 2

 3 المائدة 5 120 3 الطالق 65 12 2 األنعام 6 165 3 التحريم 66 12 2

 4 األعراف 7 206 3 الملك 67 30 2 األنفال 8 75 2 القلم 68 52 2

 5 التوبة 9 129 3 الحاقة 69 52 2 يونس 10 109 3 المعارج 70 44 2

 6 هود 11 123 3 نوح 71 28 2 يوسف 12 111 3 الجن 72 28 2

 7 الرعد 13 43 2 المزمل 73 20 2 إبراهيم 14 52 2 المدثر 74 56 2

 8 الحجر 15 99 2 القيامة 75 40 2 النحل 16 128 3 اإلنسان 76 31 2

 9 اإلسراء 17 111 3 المرسالت 77 50 2 الكهف 18 110 3 النبأ 78 40 2

 10 مريم 19 98 2 النازعات 79 46 2 طه 20 135 3 عبس 80 42 2

 11 األنبياء 21 112 3 التكوير 81 29 2 الحج 22 78 2 االنفطار 82 19 2

 12 المؤمنون 23 118 3 المطففين 83 36 2 النور 24 64 2 االنشقاق 84 25 2

 13 الفرقان 25 77 2 البروج 85 22 2 الشعراء 26 227 3 الطارق 86 17 2

 14 النمل 27 93 2 األعلى 87 19 2 القصص 28 88 2 الغاشية 88 26 2

 15 العنكبوت 29 69 2 الفجر 89 30 2 الروم 30 60 2 البلد 90 20 2

 16 لقمان 31 34 2 الشمس 91 15 2 السجدة 32 30 2 الليل 92 21 2

 17 االحزاب 33 73 2 الضحى 93 11 2 سبأ 34 54 2 الشرح 94 8 1

 18 فاطر 35 45 2 التين 95 8 1 يس 36 83 2 العلق 96 19 2

 19 الصافات 37 182 3 القدر 97 5 1 ص 38 88 2 البينة 98 8 1

 20 الزمر 39 75 2 الزلزلة 99 8 1 غافر 40 85 2 العاديات 100 11 2

 21 فصلت 41 54 2 القارعة 101 11 2 الشورى 42 53 2 التكاثر 102 8 1

 22 الزخرف 43 89 2 العصر 103 3 1 الدخان 44 59 2 الهمزة 104 9 1

 23 الجاثية 45 37 2 الفيل 105 5 1 األحقاف 46 35 2 قريش 106 4 1

 24 محمد 47 38 2 الماعون 107 7 1 الفتح 48 29 2 الكوثر 108 3 1

 25 الحجرات 49 18 2 الكافرون 109 6 1 ق 50 45 2 النصر 110 3 1

 26 الذاريات 51 60 2 المسد 111 5 1 الطور 52 49 2 اإلخالص 112 4 1

 27 النجم 53 62 2 الفلق 113 5 1 القمر 54 55 2 الناس 114 6 1

 28 الرحمن 55 78 2     الواقعة 56 96 2    

 29 الحديد 57 29 2      المجادلة 58 22 2    

 30 الحشر 59 24 2      الممتحنة 60 13 2    

 113  لسورة يساويفردي  الحظ أنَّ أكرب رقم  114لسورة يساوي   زوجي وأنَّ أكرب رقم

 113ر الفردية يساوي  وَ أنَّ مـجموع عدد مراتب السُ العجيب   114ر الـزوجية يساوي  وَ وأنَّ مـجموع عدد مراتب السُ 

113 + 114 = 227 

 7إىل  1  جد احلاسوب أنَّ احتمالية حصول مثل هذا االنقسام حيدث بنسبة و 

۱۱۹ 

 



 !اآليتين زيادة َزعم يـَدَحضُ مـجموع ِقـَيم مراتب ُسَور القرآن :  اإلحكام الـخـامس والثالثـون

اٌل ثاٍن، إنَّ عدد آيات ومث (16 = 6+8+2)معىن هذا أنَّ مـجموع ِقَيم مراتِـبـَُه  (286)إنَّ عدد آيات سورة البقرة  توضـيح :

، عندما نـجمع ِقَيم مراتب جـميع ُسَور القرآن نـحصل (2 = 0+0+2)معىن هذا أنَّ مـجموع قيم مراتِـبَـُه  (200)سورة آلـعمران 

 وهو كذلك من ُمضاعفات أكرب عدد آيات أوَّيل يف القرآن (عدد آيات سورة الشعراء) ! (x 227 4 = 908)على العدد 

         مراتب قـيـم) = تعني م.ق(  ُسَور القرآن عدد آياتقـيـم مراتب      40 -جدول

   91-114    61-90  31-60    1-30   # 
م.ق  السورة آيات 

 

م.ق  السورة آيات 

 

م.ق  السورة آيات 

 

م.ق  السورة آيات 
 1 الفاتحة 7 7 لقمان 34 7 الصف 14 5 الشمس 15 6

 2 البقرة 286 16 السجدة 30 3 الجمعة 11 2 الليل 21 3

 3 آلعمران 200 2 االحزاب 73 10 المنافقون 11 2 الضحى 11 2

 4 النساء 176 14 سبأ 54 9 التغابن 18 9 الشرح 8 8

 5 المائدة 120 3 فاطر 45 9 الطالق 12 3 التين 8 8

 6 األنعام 165 12 يس 83 11 التحريم 12 3 العلق 19 10

 7 األعراف 206 8 الصافات 182 11 الملك 30 3 درالق 5 5

 8 األنفال 75 12 ص 88 16 القلم 52 7 البينة 8 8

 9 التوبة 129 12 الزمر 75 12 الحاقة 52 7 الزلزلة 8 8

 10 يونس 109 10 غافر 85 13 المعارج 44 8 العاديات 11 2

 11 دهو  123 6 فصلت 54 9 نوح 28 10 القارعة 11 2

 12 يوسف 111 3 الشورى 53 8 الجن 28 10 التكاثر 8 8

 13 الرعد 43 7 الزخرف 89 17 المزمل 20 2 العصر 3 3

 14 إبراهيم 52 7 الدخان 59 14 المدثر 56 11 الهمزة 9 9

 15 الحجر 99 18 الجاثية 37 10 القيامة 40 4 الفيل 5 5

 16 النحل 128 11 حقافاأل 35 8 اإلنسان 31 4 قريش 4 4

 17 اإلسراء 111 3 محمد 38 11 المرسالت 50 5 الماعون 7 7

 18 الكهف 110 2 الفتح 29 11 النبأ 40 4 الكوثر 3 3

 19 مريم 98 17 الحجرات 18 9 النازعات 46 10 الكافرون 6 6

 20 طه 135 9 ق 45 9 عبس 42 6 النصر 3 3

 21 األنبياء 112 4 الذاريات 60 6 كويرالت 29 11 المسد 5 5

 22 الحج 78 15 الطور 49 13 االنفطار 19 10 اإلخالص 4 4

 23 المؤمنون 118 10 النجم 62 8 المطففين 36 9 الفلق 5 5

 24 النور 64 10 القمر 55 10 االنشقاق 25 7 الناس 6 6

 ِقـيـَم الـَمراتبمـجموع 
 25 الفرقان 77 14 لرحمنا 78 15 البروج 22 4

 26 الشعراء 227 11 الواقعة 96 15 الطارق 17 8

 27 النمل 93 12 الحديد 29 11 األعلى 19 10

4 x 227 

 28 القصص 88 16 المجادلة 22 4 الغاشية 26 8

 29 العنكبوت 69 15 الحشر 24 6 الفجر 30 3

 30 ومالر  60 6 الممتحنة 13 4 البلد 20 2

معىن هذا أنَّ  10فإنَّ مـجموع مراتِبِه  127كيَف َيدَحض هذا اإلحكام زعم زيادة اآليتني ؟ لو أنَّ عدد آيات سورة التوبة 

 ! (227)وهو ليس من مضاعفات العدد  (906)مـجموع مراتب ُسَور القرآن 

 .227إىل  1  هي من بديهية رياضية نعلم أنَّ احتمالية حدوث هذا الـمجموع

۱۲۰ 

 



 !اآليتين زيادة َزعم يـَدَحضُ  )227(و  )19( )١(االرتباط بين الَعَدِدين األوَّلـِييَّن:  سادس والثالثونـالاإلحكام 
اليت  (76) يف السورة (227)أنَّ الـمجموع الرتاُكـمي لِـِقيَـم مراتب عدد آيات ُسَور القرآن يقبل اإلنقسام على   : االرتباط األوَّل

 . (x 19 4 = 76)ُمضاعفات العدد  رقـمـََها من

   (x 19 4 = 76)عند العدد    (x 227 4 = 908)ارتباط انقسام العدد      41 -جدول

  38-1الثلث األوَّل من ُسَور القرآن     76-39الثلث الثاني من ُسَور القرآن     114-77الثلث الثالث من ُسَور القرآن  

 السورة # عدد آيات  م.م ت  السورة # عدد آيات  م.م ت  السورة # عدد آيات م.م ت
الترسَ المُ  77 50 5 686 مرالزّ  39 75 12 380   ةحَ الفاتِ  1 7 7 7    

ةقرَ البَ  2 286 16 23 غافر 40 85 13 393 النبأ 78 40 4 690  

لتصّ فُ  41 54 9 402 النازعات 79 46 10 700 مرانآلعِ  3 200 2 25   

سَ بَ عَ  80 42 6 706 ورىالشّ  42 53 8 410  ساءالنِ  4 176 14 39   

كويرالتَ  81 29 11 717 فخرُ الزّ  43 89 17 427   المائدة 5 120 3 42 

طاراالنفِ  82 19 10 727 خانالدّ  44 59 14 441   األنعام 6 165 12 54 

فينالمطفّ  83 36 9 736  األعراف 7 206 8 62 الجاثية 45 37 10 451 

اقاالنشق 84 25 7 743  األنفال 8 75 12 74 األحقاف 46 35 8 459 

 التوبة 9 129 12 86 دمَّ محَ  47 38 11 470 البروج 85 22 4 747

 يونس 10 109 10 96 تحالفَ  48 29 11 481 الطارق 86 17 8 755

 هود 11 123 6 102 راتجُ الحُ  49 18 9 490 األعلى 87 19 10 765

 يوسف 12 111 3 105 ق 50 45 9 499 ةيَ الغاشِ  88 26 8 773

عدالرّ  13 43 7 112 الذاريات 51 60 6 505 جرالفَ  89 30 3 776  

 إبراهيم 14 52 7 119 ورالطُّ  52 49 13 518 لدالبَ  90 20 2 778

جرالحِ  15 99 18 137 جمالنّ  53 62 8 526 مسالشّ  91 15 6 784  

حلالنّ  16 128 11 148 رمَ القَ  54 55 10 536 الليل 92 21 3 787  

 اإلسراء 17 111 3 151 حمنالرَّ  55 78 15 551 حىالضّ  93 11 2 789

 الكهف 18 110 2 153 ةعَ الواقِ  56 96 15 566 رحالشّ  94 8 8 797

 مريم 19 98 17 170 الحديد 57 29 11 577 التين 95 8 8 805

ادلةالمجَ  58 22 4 581 لقالعَ  96 19 10 815  طه 20 135 9 179 

شرالحَ  59 24 6 587 درالقَ  97 5 5 820  األنبياء 21 112 4 183 

نةحِ الممتَ  60 13 4 591 نةيّ البَـ  98 8 8 828 جالحَ  22 78 15 198   

فالصَّ  61 14 5 596 الزلزلة 99 8 8 836  المؤمنون 23 118 10 208 

ةعَ مُ الجُ  62 11 2 598 العاديات 100 11 2 838  النور 24 64 10 218 

قونالمنافِ  63 11 2 600 ةعَ القارِ  101 11 2 840 رقانالفُ  25 77 14 232   

نالتغابُ  64 18 9 609 التكاثر 102 8 8 848 عراءالشُ  26 227 11 243   

ملالنّ  27 93 12 255 الطالق 65 12 3 612 صرالعَ  103 3 3 851  

حريمالتَ  66 12 3 615 ةمزَ الهُ  104 9 9 860 صصَ القَ  28 88 16 271   

لكالمُ  67 30 3 618 الفيل 105 5 5 865 نكبوتالعَ  29 69 15 286   

ملَ القَ  68 52 7 625 ريشقُ  106 4 4 869  الروم 30 60 6 292 

ةالحاقّ  69 52 7 632 الماعون 107 7 7 876  لقمان 31 34 7 299 

جدةالسّ  32 30 3 302 المعارج 70 44 8 640 رالكوثَ  108 3 3 879  

 االحزاب 33 73 10 312 نوح 71 28 10 650 رونالكافِ  109 6 6 885

بأسَ  34 54 9 321 الجن 72 28 10 660 صرالنّ  110 3 3 888  

لزمّ المُ  73 20 2 662 دالمسَ  111 5 5 893 رفاطِ  35 45 9 330   

رثّ دّ المُ  74 56 11 673 اإلخالص 112 4 4 897 سيَ  36 83 11 341   

ةامَ يَ القِ  75 40 4 677 لقالفَ  113 5 5 902 افاتالصّ  37 182 11 352   

4 x 227 6 6 6 x 19  َ3 اسالن x 227 4 31 4 x 19 ص 38 88 16 368 اإلنسان 

 من مـجموع قيم الـمراتب   (x 227 3 = 681) ُسورَة من القرآن تـحتوي على    (x 19 4 = 76) أي أنَّ أوَّل 

 من مـجموع قيم الـمراتب   (x 227 1 = 227) ُسورَة من القرآن تـحتوي على    (x 19 2 = 38) وأنَّ آخر 

أنَّ احتمالية حدوث توافق أمام سورة رقـمـها يقبل وجد الـحاسوب  لفشلت هذه العالقة. 127لو أنَّ عدد آيات سورة التوبة 

 ! 9462إلـى    1هي   227قسمة على لـمراتب أمامـها يقبل الالرتاكمي ل مجموعالـو  19القسمة على 

 ماهر عمر أمني  )۱(
۱۲۱ 

 

                                                            



 : نلـَمح في الجدول السابق وبسهولة مـجموعة من الروابط الَعَدديـَّــة وهي

 !  (227)  )١(لـجميع ُسَور الُقرآن الكرمي يساوي أكرب عدد أوَّيل يف القرآن عدد الـمراتبأنَّ 

 !  (227×4)لـعدد آيات ُسَور الُقرآن يساوي   مـجموع ِقَيم الـَمراتبو 

 .(227×1)وربع    (227×3)، ثالثة أرباع )٢(ومـجموع ِقَيم الـَمراتب ينقسم بدورِه إىل قسمني

 ُسوَرة من الُقرآن !  (4x19)تقع يف أوَّل   (227×3)ثالثة أرباع ِقَيم الـَمراتب  

 الُقرآن. ُسوَرة من (2x19)يقع يف آخر  (227×1)من قِـَيم الـَمراتب   والربع الـُمَتبَـقي

 !اآليتين زيادة َزعم يـَدَحضُ  : سابـع والثـالثــونـالاإلحكام 
نَّ مـجموع األعداد األوَّلية الـُمسَتخَدَمة يف القرآن كعدد آيات ُسَور بعد حذف التكرار يساوي  أ

 الحظ اجلدول أدناه. .(227×4)

   األعداد األوَّلية الـُمستخدمة في القرآن بعد حذف التكرار 42-جدول
ستخدمةلية الـمُ األعداد األوَّ  عدد مرات االستخدام  # 

3 3 1 
4 5 2 
2 7 3 
5 11 4 
1 13 5 
1 17 6 
3 19 7 
3 29 8 
1 31 9 
1 37 10 
1 43 11 
1 53 12 
1 59 13 
1 73 14 
1 83 15 
1 89 16 
1 109 17 
1 227 18 

32 908 = 227 × 2 x 2  

 العالقات يف هذا النظام. معظم فسوف تـنهار 127وبة لو أنَّ عدد آيات سورة الت

 answering-christianity.com/fakir60/prime_numbers_in_the_holy_quranالباحث فاكر    )۱(
 ماهر عمر أمني  )۲(

۱۲۲ 

 

                                                            



 !اآليتين زيادة َزعمَ  يـَدَحضُ  :اإلحكام الـثامـن والـثـالثــون 

 :  227و  19 بين األعداد األوَّلِــيّــَة في الُقرآن الكريم والعددين (الـثالث)االرتباط  
 ! 19أوَّيل) يقبل القسمة على ُسوَرة (عدد آياتـها  19أوَّل  )١(أنَّ مـجموع عدد آيات •

 ! 227  من الُسَور يقبل القسمة على )٢(ومـجموع أرقام هذه الـمجموعة •

 !  19يقبل القسمة على  )٣(ومـجموع قِـيَـم مراتبهـا •

 سورة عدد آياتها (أوَّلي) 19مجموع آيات أوَّل   43-جدول
 # رقم السورة مـجموع الـمراتب  اسم السورة عدد اآليات (أوَّلــي) 

 1 1 1 الفاتحة 7
 2 10 1 يونس 109
 3 13 4 الرعد 43

 4 26 8 الشعراء 227
 5 33 6 االحزاب 73
 6 36 9 يس 83
 7 42 6 الشورى 53
 8 43 7 الزخرف 89
 9 44 8 الدخان 59
 10 45 9 الجاثية 37
 11 48 12 الفتح 29
 12 57 12 الحديد 29
 13 60 6 الممتحنة 13
 14 62 8 لجمعةا 11
 15 63 9 المنافقون 11
 16 76 13 اإلنسان 31
 17 81 9 التكوير 29
 18 82 10 االنفطار 19
 19 86 14 الطارق 17

969 = 19 × 51  19 × 8 908 = 227 × 2 x 2  

 ! ، لـََحلَّْت َحمَل سورة الطارق، وتـفـشل الـعالقـات الــثالث127لو أنَّ عدد آيـات سورة التـوبـة 

 ! 227  مع العدد األوَّلي 19  في الجدول أعاله الحظ وجود ارتباطين للعدد األوَّلي

)۱( http://answering-christianity.com/fakir60/prime_numbers_in_the_holy_quran 
 أمني عمر ماهر  )۲(
 ماهر عمر أمني  )۳(

۱۲۳ 

 

                                                            



 زعم زيادة اآليتين! لِـُسَور الُقرآن َيدَحضُ  )والِمئات اآلحاد والَعَشرات(ِقــَيم :  الـتاسع والـثـالثــوناإلحكام 

. إنَّ جمموع )(*واستبدلت بـالرمز  ُكل َمرتـََبة ليست عدد (أوَّيل).  مراتب أعداد آيات ُسَور الُقرآن الكرمي وقد ُحِذَفتيف اجلدول، 

 .ر القرآنوَ ضاعفات عدد سُ ـة بعد احلذف من مُ ــيَّ ــقِّ ـبـَ تـَ مُ ـلية الالـمراتب األوَّ 

  !227 ر القرآن الكريم وَ ، عدد مراتب آيات سُ  227و  19االرتباط السادس بين العددين    44 -جدول
SUM OF PRIMES  =  342 = 114 × 3      NUMBER OF PRIMES = 91 (Prime) 

 السورة آيات  آحاد عشرات مئات  السورة آيات  آحاد عشرات  السورة آيات  آحاد عشرات
الترسَ المُ  50 * 5 مرالزّ  75 5 7   ةحَ الفاتِ  7 7      

ةقرَ البَ  286 * * 2 غافر 85 5 * النبأ 40 * *  

لتصّ فُ  54 * 5 النازعات 46 * * مرانآلعِ  200 * * 2   

سَ بَ عَ  42 2 * ورىالشّ  53 3 5  ساءالنِ  176 * 7 *   

كويرالتَ  29 * 2 فخرُ الزّ  89 * *   المائدة 120 * 2 * 

طاراالنفِ  19 * * خانالدّ  59 * 5   األنعام 165 5 * * 

فينالمطفّ  36 * 3  األعراف 206 * * 2 الجاثية 37 7 3 

 األنفال 75 5 7  األحقاف 35 5 3 االنشقاق 25 5 2

 التوبة 129 * 2 * دمَّ محَ  38 * 3 البروج 22 2 2

 يونس 109 * * * تحالفَ  29 * 2 الطارق 17 7 *

 هود 123 3 2 * راتجُ الحُ  18 * * األعلى 19 * *

 يوسف 111 * * * ق 45 5 * ةيَ الغاشِ  26 * 2

عدالرّ  43 3 *  الذاريات 60 * * جرالفَ  30 * 3  

 إبراهيم 52 2 5  ورالطُّ  49 * * لدالبَ  20 * 2

جرالحِ  99 * *  جمالنّ  62 2 * مسالشّ  15 5 *  

حلالنّ  128 * 2 * رمَ القَ  55 5 5 الليل 21 * 2  

 اإلسراء 111 * * * حمنالرَّ  78 * 7 حىالضّ  11 * *

 الكهف 110 * * * ةعَ الواقِ  96 * * رحالشّ  8 * 

 مريم 98 * *  الحديد 29 * 2 التين 8 * 

ادلةالمجَ  22 2 2 لقالعَ  19 * *  طه 135 5 3 * 

شرالحَ  24 * 2 درالقَ  5 5   األنبياء 112 2 * * 

نةحِ الممتَ  13 3 * نةيّ البَـ  8 *  جالحَ  78 * 7    

فالصَّ  14 * * الزلزلة 8 *   المؤمنون 118 * * * 

ةعَ مُ جُ ال 11 * * العاديات 11 * *  النور 64 * *  

قونالمنافِ  11 * * ةعَ القارِ  11 * * رقانالفُ  77 7 7    

نالتغابُ  18 * * التكاثر 8 *  عراءالشُ  227 7 2 2   

ملالنّ  93 3 *  الطالق 12 2 * صرالعَ  3 3   

حريمالتَ  12 2 * ةمزَ الهُ  9 *  صصَ القَ  88 * *    

لكالمُ  30 * 3 الفيل 5 5  نكبوتالعَ  69 * *    

ملَ القَ  52 2 5 ريشقُ  4 *   الروم 60 * *  

ةالحاقّ  52 2 5 الماعون 7 7   لقمان 34 * 3  

جدةالسّ  30 * 3  المعارج 44 * * رالكوثَ  3 3   

 االحزاب 73 3 7  نوح 28 * 2 رونالكافِ  6 * 

بأسَ  54 * 5  الجن 28 * 2 صرالنّ  3 3   

لزمّ المُ  20 * 2 دالمسَ  5 5  رفاطِ  45 5 *    

رثّ دّ المُ  56 * 5 اإلخالص 4 *  سيَ  83 3 *    

ةامَ يَ القِ  40 * * لقالفَ  5 5  افاتالصّ  182 2 * *   

 ص 88 * *  اإلنسان 31 * 3 اسالنَ  6 * 

من مضاعفات ما أنَّ مـجموع ِقَيم هذه األرقام ، كأوَّلي وهو عددٌ   91يساوي  )١(: أنَّ عدد األرقام (األَولِيَّة) الـُمَتبَـقِّيَّةإحكاٌم أوَّل 
إىل اجلدول وَلَفِشَلت  )7(إضافة  بَ جَ لوَ  )127(، لو أنَّ عدد آيات ُسورَة التوبة 141 × 3 342 =يساوي عدد ُسَور القرآن و 

 العالقتني !

)۱(  http://answering-christianity.com/fakir60/prime_numbers_in_the_holy_quran 
۱۲٤ 

 

                                                            



 الـَمراتب اليت تـحتوي على رقم غري أوَّيلُمعاكس للجدول السابق، فقد ُحِذَفت ُكل الـَمراتب ما عدا   أدناه دولاجل: وإحكاٌم ثاٍن 

الحظ الرقم الـُمرَكَّب  .419×فهي  19من ُمضاَعَفات الَعَدد  )١(. ويف هذه الـحالة كذلك نـجد أنَّ عدد األرقام الـُمَتبَـقِّيَّة(ُمركَّب)

 .19ولَـَفِشَلت عالقة القسمة على  (9)حذف الـ  َلَوَجبَ  (127)أمام ُسورَة التوبَة، ومرَّة ثانية لو أنَّ عدد آيات ُسوَرة التوبة  9

 76 = 4 × 19   يساوي ة)ـــبَ ــركَّ ــعدد الـمراتب (الـمُ    45 -جدول
 السورة رقمها آياتـها  مراتب العدد  السورة رقمها آياتـها  مراتب العدد  السورة رقمها آياتـها  مراتب العدد
الترسَ المُ  77 50 * * مرالزّ  39 75 * *    ةحَ الفاتِ  1 7 *      

ةقرَ البَ  2 286 6 8 * غافر 40 85 * 8  النبأ 78 40 * 4  

لتصّ فُ  41 54 4 *  النازعات 79 46 6 4 مرانآلعِ  3 200 * * *   

سَ بَ عَ  80 42 * 4 ورىالشّ  42 53 * *   ساءالنِ  4 176 6 * *   

كويرالتَ  81 29 9 * فخرُ الزّ  43 89 9 8   ئدةالما 5 120 * * *   

طاراالنفِ  82 19 9 * خانالدّ  44 59 9 *    األنعام 6 165 * 6 * 

فينالمطفّ  83 36 6 *  األعراف 7 206 6 * * الجاثية 45 37 * *  

 األنفال 8 75 * *  األحقاف 46 35 * *  االنشقاق 84 25 * *

 التوبة 9 129 9 * * دمَّ محَ  47 38 8 *  البروج 85 22 * *

 يونس 10 109 9 * * تحالفَ  48 29 9 *  الطارق 86 17 * *

 هود 11 123 * * * راتجُ الحُ  49 18 8 *  األعلى 87 19 9 *

 يوسف 12 111 * * * ق 50 45 * 4  ةيَ الغاشِ  88 26 6 *

عدالرّ  13 43 * 4  الذاريات 51 60 * 6  جرالفَ  89 30 * *  

 إبراهيم 14 52 * *  ورالطُّ  52 49 9 4  لدالبَ  90 20 * *

جرالحِ  15 99 9 9  جمالنّ  53 62 * 6  مسالشّ  91 15 * *  

حلالنّ  16 128 8 * * رمَ القَ  54 55 * *  الليل 92 21 * *  

 اإلسراء 17 111 * * * حمنالرَّ  55 78 8 *  حىالضّ  93 11 * *

 الكهف 18 110 * * * ةعَ الواقِ  56 96 6 9  رحالشّ  94 8 8 

 مريم 19 98 8 9  الحديد 57 29 9 *  التين 95 8 8 

ادلةالمجَ  58 22 * *  لقالعَ  96 19 9 *  طه 20 135 * * * 

شرالحَ  59 24 4 *  درالقَ  97 5 *   األنبياء 21 112 * * * 

نةحِ الممتَ  60 13 * *  نةيّ البَـ  98 8 8  جالحَ  22 78 8 *    

فالصَّ  61 14 4 *  الزلزلة 99 8 8   المؤمنون 23 118 8 * * 

ةعَ مُ الجُ  62 11 * *  العاديات 100 11 * *  النور 24 64 4 6  

قونالمنافِ  63 11 * *  ةعَ القارِ  101 11 * * رقانالفُ  25 77 * *    

نالتغابُ  64 18 8 *  التكاثر 102 8 8  عراءالشُ  26 227 * * *   

ملالنّ  27 93 * 9  الطالق 65 12 * *  صرالعَ  103 3 *   

حريمالتَ  66 12 * *  ةمزَ الهُ  104 9 9  صصَ القَ  28 88 8 8    

لكالمُ  67 30 * *  الفيل 105 5 *  نكبوتالعَ  29 69 9 6    

ملَ القَ  68 52 * *  ريشقُ  106 4 4   الروم 30 60 * 6  

ةالحاقّ  69 52 * *  الماعون 107 7 *   لقمان 31 34 4 *  

جدةالسّ  32 30 * *  المعارج 70 44 4 4  رالكوثَ  108 3 *   

 االحزاب 33 73 * *  نوح 71 28 8 *  رونالكافِ  109 6 6 

بأسَ  34 54 4 *  الجن 72 28 8 *  صرالنّ  110 3 *   

لزمّ المُ  73 20 * *  دالمسَ  111 5 *  رفاطِ  35 45 * 4    

رثّ دّ المُ  74 56 6 *  اإلخالص 112 4 4  سيَ  36 83 * 8    

ةامَ يَ القِ  75 40 * 4  لقالفَ  113 5 *  افاتالصّ  37 182 * 8 *   

 ص 38 88 8 8  اإلنسان 76 31 * *  اسالنَ  114 6 6 

 فقط وليس تغيري عدد آياهتا فـلم يـحاكي احلاسوب العالقتني. الُسَورألنَّ عملية احملاكاة يف هذا البحث تعتمد على تغيري ترتيب 

 

 

 ماهر عمر أمني  )۱(
۱۲٥ 

 

                                                            



 

 

بقة حدوث العالقات الرياضية السا نسب احتماالت    جدول-46

أسم الدالة -طريقة حساب احتمال الحدوث  # موضوع اإلحكام رقم اإلحكام  احتمالية الحدوث 

 1 مراتب سور القرآن عدد 33 227 / 1 من حماكاة احلالة باحلاسوب
odd113even114 1 / 7 34 2 انقسام عدد مراتب سور القرآن 

باحلاسوبمن حماكاة احلالة   3 جمموع قيم مراتب سور القرآن 35 227 / 1 
Dig227sura4x19 1 / 9463 36  4  )227(و  )19(األرتباط بني 

First19PrimeVerse 1 / 3157 37 5 جمموع األعداد األوَّلية الـمتميزة 
first19primesAnd227AndSdigits 1 / 30400 38   6 )227(سورة و  )19(أوَّل 

  ـة يف وقـتـدفَ ضـرب االحـتـماالت فإنَّ احـتـمالـيـة حـدوث اإلحكامات العددية أعاله بالـصُ  حسب قانـون

 واحـد :

 تريليون  327000إلـى     1كـنـسبـة  

 
 جدول-47 

 تحقيق العالقاتحسب قابليتها على  عدد الـحاالتتوزيع  عدد العالقات

6 1 
5 0 
4 39 
3 34069 
2 12157616 
1 1349681452 
0 8638126824 
 10,000,000,001 

 ر.وَ مليون ترتيب للسُ  10000وهذا هو توزيع قابلية احلاالت على تـحقيق العالقات بعد اختبار 

 

۱۲٦ 

 



 

 الـثـانـي الـفـصـلمن  ـسـادسالـُجــزء ال

ـرآن الـكـريـم فـي ُسـَور الـقُ  الـخــواص الـَعـَدديـَّـــة رــاظُ ــنَ ــتَ 

 ! الل)الـَضال (ضَ يَـدَحـُض زعـم 
 

8 7 

ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي  ُّ   

 نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ  َّ ٍّ 

 ىتنت مت زت رت يب ىب نب مبزب رب يئ  ىئ

٢٣ر: مَ الزُ  َّ ىف يث ىث نث مث زث رث  يت  

 

 

 

لـم يـحاكـي احلاسوب عالقات هذا اجلزء من الـبحث واليوجد نسب لـمعرفة  :مالحـظـة 

الـبحث قد احتمال حدوث هذه العالقات، ذلك أن نتائج األجزاء السابقة من 

 موضوع.الـت ـمَ ـسَ ـحَ 

  

 
۱۲۷ 

 



 التوزيع الـُمـتـجانس لألعداد األوَّلِــيَّـة على ُسَور الُقرآن يـَدَحُض زعم زيادة اآليتين! -40
 ) تنقسم إىل قسمني :0والعدد  1إنَّ جـميع األعداد الصحيحة (باستثناء العدد معلومة : 

 .2 ,3 ,5 ,7 ,11 ,13 ,17 ,19 على نفسهـا مثل ال تقبل القسمة إال Primesة  ـيَّ ــلِ أعداد أوَّ 

 .4 ,8 ,12لية مثل تساوي ضرب عددين أو أكثر من األعداد األوَّ  Compositeة  بَ ركَّ وأعداد مُ 

 ة وعدد آياتـها من ناحية األعداد األوَّليـــَّـة.ورَ َدعونا نـخترب تـجانس رقم كل سُ 

 :  لأوَّ  مثالٌ 
 43 الرعدسورة  13

 أوَّيل فَـُكلٌّ من رقـمها وآياتـها (متجانس) بـهذا االعتبار. 43أوَّيل وعدد آياتـها  13د رقمها سورة الرع

 :  ثانٍ  مثالٌ 
 176 النساءسورة  4

 غري أوَّيل فهي (متجانسة) كذلك بـهذا االعتبار. 176غري أوَّيل وعدد آياتـها  4سورة النساء رقمها 

 :  ثالث مثالٌ 
 7 الفاتحةسورة  1

 أوَّيل فهي (غري متجانسة). 7غري أوَّيل وعدد آياتـها  1ة الفاتـحة رقمها سور 

 :  رابع مثالٌ و 
 24 الحشرسورة  59

 غري أوَّيل فهي (غري متجانسة) كذلك. 24أوَّيل وعدد آياتـها  59سورة الـحشر رقمها 
سبة لتوزيع األعداد إنَّ ُسَور القرآن الكرمي تنقسم على نصفي القرآن وحسب اعتبارات التجانس بالن

 .48-األوَّلية إىل أربعة أقسام كما ُمبَـنيَّ يف جدول
 الحظ التناظر يف توزيع الُسَور الـُمتجانسة وغري الـُمتـجانسة على نصفي ُسَور القرآن.

 

 

 

 .48-الصة  جدولخُ 
 يف النصف الثاين يف النصف األوَّل

 متجانسة متجانسة  غري غري متجانسة متجانسة 
 33 سورة سورة 24 سورة 24 سورة 33

۱۲۸ 

 



 لية فيها التساوي والتناظر !ر القرآن إلى أربعة أقسام حسب األعداد األوَّ وَ تفاصيل انقسام سُ    48 -جدول

  سورة يف النصف األول  57  ثاينسورة يف النصف ال  57

سورة متجانسة  سورة غير متجانسة   33   سورة متجانسة 33  سورة غير متجانسة 24  24
 رقم السورة آيات

 

 رقم السورة آيات

 

 رقم السورة آيات

 

 # رقم السورة آيات
 1 4 النساء 176 1 الفاتحة 7 59 الحشر 24 58 المجادلة 22

 2 6 األنعام 165 2 البقرة 286 60 الممتحنة 13 64 التغابن 18

 3 8 األنفال 75 3 آلعمران 200 61 الصف 14 65 الطالق 12

 4 9 التوبة 129 5 المائدة 120 62 الجمعة 11 66 ريمالتح 12

 5 12 يوسف 111 7 األعراف 206 63 المنافقون 11 68 القلم 52

 6 13 الرعد 43 10 يونس 109 67 الملك 30 69 الحاقة 52

 7 14 إبراهيم 52 11 هود 123 71 نوح 28 70 المعارج 44

 8 15 الحجر 99 17 سراءاإل 111 73 المزمل 20 72 الجن 28

 9 16 النحل 128 19 مريم 98 76 اإلنسان 31 74 المدثر 56

 10 18 الكهف 110 23 المؤمنون 118 79 النازعات 46 75 القيامة 40

 11 20 طه 135 26 الشعراء 227 81 التكوير 29 77 المرسالت 50

 12 21 األنبياء 112 29 العنكبوت 69 82 االنفطار 19 78 النبأ 40

 13 22 الحج 78 31 لقمان 34 83 المطففين 36 80 عبس 42

 14 24 النور 64 33 االحزاب 73 86 الطارق 17 84 االنشقاق 25

 15 25 الفرقان 77 36 يس 83 87 األعلى 19 85 البروج 22

 16 27 النمل 93 37 الصافات 182 89 الفجر 30 88 الغاشية 26

 17 28 القصص 88 41 فصلت 54 93 الضحى 11 90 البلد 20

 18 30 الروم 60 42 الشورى 53 96 العلق 19 91 الشمس 15

 19 32 السجدة 30 44 الدخان 59 100 العاديات 11 92 الليل 21

 20 34 سبأ 54 45 الجاثية 37 105 الفيل 5 94 الشرح 8

 21 35 فاطر 45 47 محمد 38 108 الكوثر 3 95 التين 8

 22 38 ص 88 48 الفتح 29 109 الكافرون 6 97 القدر 5

 23 39 الزمر 75 53 النجم 62 110 النصر 3 98 البينة 8

 24 40 غافر 85 57 الحديد 29 111 المسد 5 99 الزلزلة 8

 101 القارعة 11

  

 25 43 الزخرف 89

 26 46 األحقاف 35 102 التكاثر 8

 27 49 الحجرات 18 103 عصرال 3

 28 50 ق 45 104 الهمزة 9

 29 51 الذاريات 60 106 قريش 4

 30 52 الطور 49 107 الماعون 7

 31 54 القمر 55 112 اإلخالص 4

 32 55 الرحمن 78 113 الفلق 5

 33 56 الواقعة 96 114 الناس 6

وهو  (127)ع الـُمـتـناظر زعم زيادة اآليـتـيـن ؟ لو أنَّ عدد آيات سورة التوبة كيف َيدَحض هذا التوزي
(عدٌد أوَّيل) لتغريت حالة سورة التوبة من التجانس إىل عدم التجانس وألصبح توزيع الُسَور على األنواع 

 األربعة كما ُمبَـنيٌَّ أدناه، وتـختفي حالة التساوي والتناظر. 

 الثاني متجانسة نصف  الثاني نصف متجانسةغير  األول ير متجانسة نصفغ  األول نصف متجانسة
 33 سورة سورة 24 سورة  25 سورة 32

۱۲۹ 

 



 تناظر الُسَور التي تقبل القسمة على عددين أوَّلـيـيـَّن َيدَحُض زعم زيادة اآليتين! -14
 :للتوضيح  مثالٌ 

 {10 ,5 ,2 ,1}هي :  10إنَّ قواسم العدد 

 .{5 ,2}واسم نـجد عددين أوَّليني فقط وهـما ومن ضـمن هذه الق

 :آخر  مثالٌ 

 {32 ,16 ,8 ,4 ,2 ,1}هي :  32إنَّ قواسم العدد 

 .{2}ومن ضـمن  هذه القواسم نـجد عدد أوَّيل وحيد وهــو 

 لـنـختبر تـجانس رقم كل ُسورَة وعدد آياتـها من ناحية وجود عددين أوَّلييَّـن ضمن قواسم العدد.

 :  لأوَّ  مثالٌ 
 النتيجة لية لعدد آياتـهاالقواسم األوَّ  عدد آياتـها اسم السورة لية لرقم السورةالقواسم األوَّ  رقم السورة

 متجانسة 2,11 22 المجادلة 2,29 58

 رقم وعدد آيات ُسوَرة الـُمجادلة يقبل القسمة على عددين أوَّلييـَّن فقط فهي (متجانسة) بـهذا االعتبار.

  : ثانٍ  مثالٌ 
 النتيجة لية لعدد آياتـهاالقواسم األوَّ  عدد آياتـها اسم السورة لية لرقم السورةالقواسم األوَّ  رقم السورة

 متجانسة 2,7,13 182 ـصافاتال 37 37

 رقم وعدد آيات سورة الـصافات اليـقبل القسمة على عددين أوَّلينيَّ فهي (متجانسة) بـهذا االعتبار.

األنعام يقبل القسمة على عددين أوَّلينيَّ ولكن عدد آياتـها اليقبل القسمة على  : رقم سورة ثالث مثالٌ 

 عددين أوَّلينيَّ فهي (غري متجانسة).
 النتيجة لية لعدد آياتـهاالقواسم األوَّ  عدد آياتـها اسم السورة لية لرقم السورةالقواسم األوَّ  رقم السورة

 متجانسةغير  3,5,11 165 نعاماأل 2,3 6

 :  رابع ثالٌ م
 النتيجة لية لعدد آياتـهاالقواسم األوَّ  عدد آياتـها اسم السورة لية لرقم السورةالقواسم األوَّ  رقم السورة

 متجانسةغير  2,5 200 آلـعمران 3 3

، إالَّ أن رقـمـها أوَّيل اليقبل  على الرغم أنَّ عدد آيات سورة آلـعمران يقبل القسمة على عددين أوَّلينيَّ

 قسمة، فهي (غري متجانسة) كذلك.ال

املتجانسة وغري املتجانسة على   الُسَورفرز احلاسوب ُسور القرآن إىل أربعة مـجاميع اعتماداً على توزيع 

 يُـوضِّح ظاهرة التناظر بني األقسام األربعة. 49-نصفي القرآن، جدول

۱۳۰ 

 



  ! القسمة على عددين أوَّليين قابليةانقسام ُسَور القرآن إلى أربعة أقسام حسب  تناظر  49 -جدول

  لسورة يف النصف األوَّ   57  ثاينسورة يف النصف ال  57

  سورة متجانسة 25  سورة غير متجانسة 32  سورة متجانسة 25  سورة غير متجانسة 32

 السورة رقمـها آياتـها  السورة رقمـها آياتـها

 

 # السورة رقمـها آياتـها  السورة رقمـها آياتـها
 1 الفاتحة 1 7  آلعمران 3 200 المجادلة 58 22  الحشر 59 24

 2 البقرة 2 286  النساء 4 176 الممتحنة 60 13  الصف 61 14

 3 المائدة 5 120  األنعام 6 165 الطالق 65 12  الجمعة 62 11

 4 يوسف 12 111  األعراف 7 206 الملك 67 30  المنافقون 63 11

 5 الرعد 13 43  األنفال 8 75 القلم 68 52  التغابن 64 18

 6 إبراهيم 14 52  التوبة 9 129 الحاقة 69 52  التحريم 66 12

 7 الحجر 15 99  يونس 10 109 الجن 72 28  المعارج 70 44

 8 النحل 16 128  هود 11 123 المدثر 74 56  نوح 71 28

 9 طه 20 135  اإلسراء 17 111 القيامة 75 40  المزمل 73 20

 10 األنبياء 21 112  الكهف 18 110 المرسالت 77 50  اإلنسان 76 31

 11 القصص 28 88  مريم 19 98 التكوير 81 29  النبأ 78 40

 12 الروم 30 60  الحج 22 78 االنشقاق 84 25  النازعات 79 46

 13 السجدة 32 30  المؤمنون 23 118 البروج 85 22  عبس 80 42

 14 سبأ 34 54  النور 24 64 الغاشية 88 26  نفطاراال 82 19

 15 فاطر 35 45  الفرقان 25 77 الفجر 89 30  المطففين 83 36

 16 الصافات 37 182  الشعراء 26 227 الشمس 91 15  الطارق 86 17

 17 ص 38 88  النمل 27 93 الليل 92 21  األعلى 87 19

 18 الزمر 39 75  عنكبوتال 29 69 القدر 97 5  البلد 90 20

 19 غافر 40 85  لقمان 31 34 القارعة 101 11  الضحى 93 11

 20 الشورى 42 53  االحزاب 33 73 التكاثر 102 8  الشرح 94 8

 21 الزخرف 43 89  يس 36 83 العصر 103 3  التين 95 8

 22 األحقاف 46 35  فصلت 41 54 الفيل 105 5  العلق 96 19

 23 ق 50 45  الدخان 44 59 الماعون 107 7  ينةالب 98 8

 24 القمر 54 55  الجاثية 45 37 النصر 110 3  الزلزلة 99 8

 25 الواقعة 56 96  محمد 47 38 الفلق 113 5  العاديات 100 11

 الهمزة 104 9

 

 الفتح 48 29

 

26 

 27 الحجرات 49 18 قريش 106 4

 28 تالذاريا 51 60 الكوثر 108 3

 29 الطور 52 49 الكافرون 109 6

 30 النجم 53 62 المسد 111 5

 31 الرحمن 55 78 اإلخالص 112 4

 32 الحديد 57 29 الناس 114 6

 كيف َيدَحض هذا التوزيع الـمتناظر زعم زيادة اآليتني ؟
م التجانس إىل حالة التجانس لتغريت حالة سورة التوبة من عد  (127)لو أنَّ عدد آيات سورة التوبة 

 ر على األنواع األربعة كما ُمبَـنيَّ أدناه، وتـختفي حالة التساوي والتناظر.وَ ألصبح توزيع السُ و 

 2غير متجانسة نصف   2نصف  متجانسة 1غير متجانسة نصف   1نصف  متجانسة
 32 سورة سورة 25 سورة 31 سورة 26

 
 
 

۱۳۱ 

 



 !ألرقام وآيات الُسَور َيدَحض َزعم زيادة اآليتين  )١(مـجموع الـُمَكِونَات األوَّلية -24
 ماذا نقصد بـُِمَكوِنَات العدد األوَّلِــيَّة ؟   

 األعداد الـُمركََّبة (غري األوَّليَّة) يـمكن وضعـها بصيغة حاصل ضرب ُمكوناتَـَها األوَّلية كما ُمبَـنيَّ أدناه.

 5 2 =+3ومـجموع مكوناته         2 = 6×3هو :        6:   العدد  1 مثال

  6 2 =2+2+ومـجموع مكوناته       8 2 =×2×2هو :        8:   العدد  2 مثال

  13  =5+5+3ومـجموع مكوناته      75  =3×5×5هو :      75:   العدد  3 مثال

 14  =5+5+2+2ومـجموع مكوناته      100 2 =×2×5×5هو :    100:   العدد  4 مثال

 عداد األوَّلية اليـمكن تـجزئتهابينما األ

 2ومـجموع ُمكوناته األوَّليَّــة         2  =2هو عدد أوَّيل :    2:   العدد  1 مثال

 .127اليتجزء ويبقى    127  =127هو عدد أوَّيل :    127:   العدد  2 مثال

. 114وإىل العدد  1ن العدد يف القرآن الكرمي لدينا مـجموعتان عدديتان، مـجموعة أرقام ُسَور القرآن م

 .6وإىل عدد آيات سورة الناس      7 ,286 ,200والـمجموعة الثانية عدد آيات ُسَور القرآن من 

ر القرآن بـمجموع مـكوناته األوَّلية، ونفرز أعداد هذه الـمجموعة وَ عندما نستبدل رقم كل سورة من سُ 

عدد زوجي كما موضح يف  43عدد فردي و  71إىل أعداد فردية وأعداد زوجية، سوف نـحصل على 

 .50-النصف األيـمن من جدول

وعندما نستبدل عدد آيات كل سورة من ُسَور القرآن بـمكوناته األوَّلية ونفرز أعداد هذه الـمجموعة إىل 

عدد زوجي  43عدد فردي و  71أعداد فردية وأعداد زوجية فالعجيب أننا سوف نـحصل كذلك على 

 صف األيـسر من نفس اجلدول. كما موضح يف الن

 50 -جدول

ر القرآنوَ سُ  آليات(الـُمكونات األوَّلية)   ر القرآنوَ سُ  ألرقام(الُمكونات األوَّلية)     
 فردية  زوجية  فردية  زوجية

a(0) السورة آياتـها  a(0) السورة آياتـها 
 

a(0) السورة رقمـها  a(0) السورة رقمـها # 
 البقرة 286 26

 
 البقرة 2 2 الفاتحة 7 7

 
 1 الفاتحة 1 1

 2 آلعمران 3 3 النساء 4 4 النساء 176 19 آلعمران 200 16

إنَّ عالقات التناظر يف هذا اجلزء من البحث تعود إىل الباحث الرتكي هالص آيدميري ولكنه مل يذكر أن عالقات التناظر اخلمسة  )۱(
 .127إىل  129سورة التوبة من الواردة ستفشل يف حالة تغيري عدد آيات 

۱۳۲ 

 

                                                            



 3 المائدة 5 5 األنفال 8 6 األنعام 165 19 المائدة 120 14

 4 األنعام 6 5 التوبة 9 6 األعراف 206 105 التوبة 129 46

 5 األعراف 7 7 الحجر 15 8 األنفال 75 13 هود 123 44

 6 يونس 10 7 النحل 16 8 يونس 109 109 يوسف 111 40

 7 هود 11 11 الكهف 18 8 الرعد 43 43 النحل 128 14

 8 يوسف 12 7 األنبياء 21 10 إبراهيم 52 17 اإلسراء 111 40

 9 الرعد 13 13 الفرقان 25 10 الحجر 99 17 الكهف 110 18

 10 إبراهيم 14 9 الروم 30 10 بياءاألن 112 15 مريم 98 16

 11 اإلسراء 17 17 السجدة 32 10 المؤمنون 118 61 طه 135 14

 12 مريم 19 19 االحزاب 33 14 الشعراء 227 227 الحج 78 18

 13 طه 20 9 فاطر 35 12 القصص 88 17 النور 64 12

 14 الحج 22 13 يس 36 10 لقمان 34 19 الفرقان 77 18

 15 المؤمنون 23 23 الزمر 39 16 االحزاب 73 73 النمل 93 34

 16 النور 24 9 الشورى 42 12 سبأ 54 11 العنكبوت 69 26

 17 الشعراء 26 15 الحجرات 49 14 فاطر 45 11 الروم 60 12

 18 النمل 27 9 ق 50 12 يس 83 83 السجدة 30 10

 19 القصص 28 11 لذارياتا 51 20 ص 88 17 الصافات 182 22

 20 العنكبوت 29 29 الرحمن 55 16 الزمر 75 13 غافر 85 22

 21 لقمان 31 31 الحديد 57 22 فصلت 54 11 األحقاف 35 12

 22 سبأ 34 19 الممتحنة 60 12 الشورى 53 53 الحجرات 18 8

 23 الصافات 37 37 التغابن 64 12 الزخرف 89 89 الذاريات 60 12

 24 ص 38 21 الطالق 65 18 الدخان 59 59 الطور 49 14

 25 غافر 40 11 التحريم 66 16 الجاثية 37 37 القمر 55 16

 26 فصلت 41 41 الحاقة 69 26 محمد 38 21 الرحمن 78 18

 27 الزخرف 43 43 المعارج 70 14 الفتح 29 29 التغابن 18 8

 28 الدخان 44 15 الجن 72 12 ق 45 11 الملك 30 10

 29 الجاثية 45 11 المرسالت 77 18 النجم 62 33 المرسالت 50 12

 30 األحقاف 46 25 النبأ 78 18 الواقعة 96 13 عبس 42 12

 31 محمد 47 47 التكوير 81 12 الحديد 29 29 المطففين 36 10

 32 الفتح 48 11 االنشقاق 84 14 المجادلة 22 13 االنشقاق 25 10

 33 الطور 52 17 البروج 85 22 الحشر 24 9 الفجر 30 10

 34 النجم 53 53 األعلى 87 32 الممتحنة 13 13 الشمس 15 8

 35 القمر 54 11 الشمس 91 20 الصف 14 9 الليل 21 10

 36 الواقعة 56 13 الضحى 93 34 الجمعة 11 11 الشرح 8 6

 37 المجادلة 58 31 التين 95 24 افقونالمن 11 11 التين 8 6

 38 الحشر 59 59 البينة 98 16 الطالق 12 7 البينة 8 6

 39 الصف 61 61 العاديات 100 14 التحريم 12 7 الزلزلة 8 6

 40 الجمعة 62 33 التكاثر 102 22 القلم 52 17 التكاثر 8 6

 41 المنافقون 63 13 النصر 110 18 الحاقة 52 17 الهمزة 9 6

 42 الملك 67 67 المسد 111 40 المعارج 44 15 قريش 4 4

 43 القلم 68 21 الناس 114 24 نوح 28 11 اإلخالص 4 4

 

 الجن 28 11

 

 44 نوح 71 71

 45 المزمل 73 73 المزمل 20 9

 46 المدثر 74 39 المدثر 56 13

 47 القيامة 75 13 القيامة 40 11

 48 اإلنسان 76 23 اإلنسان 31 31

 49 النازعات 79 79 النبأ 40 11

 50 عبس 80 13 النازعات 46 25

 51 االنفطار 82 43 التكوير 29 29

 52 المطففين 83 83 االنفطار 19 19

 53 الطارق 86 45 البروج 22 13

 54 الغاشية 88 17 الطارق 17 17

 55 الفجر 89 89 األعلى 19 19

۱۳۳ 

 



 56 البلد 90 13 الغاشية 26 15

 57 الليل 92 27 البلد 20 9

 58 الشرح 94 49 الضحى 11 11

 59 العلق 96 13 العلق 19 19

 60 القدر 97 97 القدر 5 5

 61 الزلزلة 99 17 العاديات 11 11

 62 القارعة 101 101 القارعة 11 11

 63 العصر 103 103 العصر 3 3

 64 الهمزة 104 19 الفيل 5 5

 65 الفيل 105 15 الماعون 7 7

 66 قريش 106 55 الكوثر 3 3

 67 الماعون 107 107 الكافرون 6 5

 68 الكوثر 108 13 النصر 3 3

 69 الكافرون 109 109 المسد 5 5

 70 اإلخالص 112 15 الفلق 5 5

 71 الفلق 113 113 الناس 6 5

 

 50 -جدولخالصة 

ر القرآنوَ سُ  آليات(الـُمكونات األوَّلية)  ر القرآنوَ سُ  ألرقام(الُمكونات األوَّلية)   
 زوجية فردية زوجية فردية

 سورة 43 سورة 71 سورة 43 سورة 71

 كيف َيدَحض هذا التوزيع الـمتناظر زعم زيادة اآليتني ؟

   43×3 = 129ويساوي     (129)إنَّ عدد آيات سورة التوبة 

 وهو عدد (زوجي)  43+3 = 46ومـجموع ُمكوناته األوَّليَّة يساوي  

وهو عدد أوَّيل (فردي) لتغريت حالة سورة التوبة من حالة  (127)لو أنَّ عدد آيات سورة التوبة 

مبني أدناه،  (الزوجي) إىل حالة (الفردي) ولتغري توزيع الُسور يف النصف األيسر من اجلدول كما

 وتـختفي حالة التناظر!
 زوجية فردية زوجية فردية

 سورة 42 سورة 72 سورة 43 سورة  71

۱۳٤ 

 



 مـجموع الـُمَكونات األوَّلية لألعداد يَـدَحـض وللـَمرَّة الثانية زعم زيادة اآليتين : -34
 الفردية والزوجية إىل  اصيةخإنَّ مـجموعة الـُمكونات األوَّلية (ألرقام سور القرآن) واليت انقسمت حسب 

 زوجيعدد  فرديعدد 
 سورة 43 سورة 71

 (األعداد األوَّلية وغري األوَّلية) إىل   خاصيةتنقسم حسب 
 يلعدد غري أوَّ  يلعدد أوَّ 

 سورة 54 سورة 60
العجيب وللمرة الثانية، أنَّ مـجموعة املكونات األولية (ألعداد آيات سور القرآن) واليت انقسمت 

 (الفردية والزوجية) يف العالقة السابقة إىل : خاصيةسب ح
 زوجيعدد  فرديعدد 
 سورة 43 سورة 71

 (األعداد األولية وغري األولية) بنفس نسبة انقسام مـجموعة (أرقام سور القرآن) !  خاصيةتنقسم حسب 
 يلعدد غري أوَّ  يلعدد أوَّ 

 سورة 54 سورة 60
 التفاصيل يف اجلدول أدناه.

 51 -لجدو 

ر القرآنوَ سُ  آليات(الـُمكونات األوَّلية)  ر القرآنوَ سُ  ألرقام(الُمكونات األوَّلية)      

  عدد أوَّيل 54  عدد غري أوَّيل 60  عدد أوَّيل 60  عدد غري أوَّيل 54

a(0) السورة آياتـها  a(0) السورة آياتـها 

 

a(0) السورة رقمـها  a(0) السورة رقمـها # 
 بقرةال 286 26

 

 الفاتحة 1 1 الفاتحة 7 7

 

 1 البقرة 2 2

 2 آلعمران 3 3 النساء 4 4 النساء 176 19 آلعمران 200 16

 3 المائدة 5 5 األنفال 8 6 األنعام 165 19 المائدة 120 14

 4 األنعام 6 5 التوبة 9 6 األنفال 75 13 األعراف 206 105

 5 األعراف 7 7 إبراهيم 14 9 يونس 109 109 التوبة 129 46

 6 يونس 10 7 الحجر 15 8 الرعد 43 43 هود 123 44

 7 هود 11 11 النحل 16 8 إبراهيم 52 17 يوسف 111 40

 8 يوسف 12 7 الكهف 18 8 الحجر 99 17 النحل 128 14

 9 الرعد 13 13 طه 20 9 المؤمنون 118 61 اإلسراء 111 40

 10 اإلسراء 17 17 األنبياء 21 10 الشعراء 227 227 الكهف 110 18

 11 مريم 19 19 النور 24 9 القصص 88 17 مريم 98 16

 12 الحج 22 13 الفرقان 25 10 لقمان 34 19 طه 135 14

 13 المؤمنون 23 23 الشعراء 26 15 االحزاب 73 73 األنبياء 112 15

 14 القصص 28 11 النمل 27 9 سبأ 54 11 الحج 78 18

 15 العنكبوت 29 29 الروم 30 10 فاطر 45 11 النور 64 12

 16 لقمان 31 31 السجدة 32 10 يس 83 83 الفرقان 77 18

 17 سبأ 34 19 االحزاب 33 14 ص 88 17 النمل 93 34

 18 الصافات 37 37 فاطر 35 12 الزمر 75 13 العنكبوت 69 26

۱۳٥ 
 



 19 غافر 40 11 يس 36 10 لتفص 54 11 الروم 60 12

 20 فصلت 41 41 ص 38 21 الشورى 53 53 السجدة 30 10

 21 الزخرف 43 43 الزمر 39 16 الزخرف 89 89 الصافات 182 22

 22 الجاثية 45 11 الشورى 42 12 الدخان 59 59 غافر 85 22

 23 محمد 47 47 الدخان 44 15 الجاثية 37 37 األحقاف 35 12

 24 الفتح 48 11 األحقاف 46 25 الفتح 29 29 محمد 38 21

 25 الطور 52 17 الحجرات 49 14 ق 45 11 الحجرات 18 8

 26 النجم 53 53 ق 50 12 الواقعة 96 13 الذاريات 60 12

 27 القمر 54 11 الذاريات 51 20 الحديد 29 29 الطور 49 14

 28 الواقعة 56 13 الرحمن 55 16 المجادلة 22 13 النجم 62 33

 29 المجادلة 58 31 الحديد 57 22 الممتحنة 13 13 القمر 55 16

 30 الحشر 59 59 الممتحنة 60 12 الجمعة 11 11 الرحمن 78 18

 31 الصف 61 61 الجمعة 62 33 المنافقون 11 11 الحشر 24 9

 32 المنافقون 63 13 التغابن 64 12 الطالق 12 7 الصف 14 9

 33 الملك 67 67 الطالق 65 18 التحريم 12 7 التغابن 18 8

 34 نوح 71 71 التحريم 66 16 القلم 52 17 الملك 30 10

 35 المزمل 73 73 القلم 68 21 الحاقة 52 17 المعارج 44 15

 36 القيامة 75 13 الحاقة 69 26 نوح 28 11 المزمل 20 9

 37 اإلنسان 76 23 المعارج 70 14 الجن 28 11 تالمرسال 50 12

 38 النازعات 79 79 الجن 72 12 المدثر 56 13 النازعات 46 25

 39 عبس 80 13 المدثر 74 39 القيامة 40 11 عبس 42 12

 40 االنفطار 82 43 المرسالت 77 18 اإلنسان 31 31 المطففين 36 10

 41 المطففين 83 83 النبأ 78 18 النبأ 40 11 االنشقاق 25 10

 42 الغاشية 88 17 التكوير 81 12 التكوير 29 29 الغاشية 26 15

 43 الفجر 89 89 االنشقاق 84 14 االنفطار 19 19 الفجر 30 10

 44 البلد 90 13 البروج 85 22 البروج 22 13 البلد 20 9

 45 العلق 96 13 الطارق 86 45 الطارق 17 17 الشمس 15 8

 46 القدر 97 97 األعلى 87 32 األعلى 19 19 الليل 21 10

 47 الزلزلة 99 17 الشمس 91 20 الضحى 11 11 الشرح 8 6

 48 القارعة 101 101 الليل 92 27 العلق 19 19 التين 8 6

 49 العصر 103 103 الضحى 93 34 القدر 5 5 البينة 8 6

 50 الهمزة 104 19 الشرح 94 49 العاديات 11 11 الزلزلة 8 6

 51 الماعون 107 107 التين 95 24 القارعة 11 11 التكاثر 8 6

 52 الكوثر 108 13 البينة 98 16 العصر 3 3 الهمزة 9 6

 53 الكافرون 109 109 العاديات 100 14 الفيل 5 5 قريش 4 4

 54 الفلق 113 113 التكاثر 102 22 الماعون 7 7 اإلخالص 4 4

 

 الفيل 105 15 الكوثر 3 3

 

55 

 56 قريش 106 55 الكافرون 6 5

 57 النصر 110 18 النصر 3 3

 58 المسد 111 40 المسد 5 5

 59 اإلخالص 112 15 الفلق 5 5

 60 الناس 114 24 الناس 6 5

ري جمموع مكونات عدد آيات سورة التوبة من وهو عدد أوَّيل لتغ (127)لو أن عدد آيات سورة التوبة 

 ولتغري توزيع الُسَور يف النصف األيسر من اجلدول وتـختفي حالة التناظر. (127)إىل  (46)

سور القرآن ألرقام(المكونات األوَّلية)  سور القرآن آليات(الـمكونات األوَّلية)    
 53 سورة سورة 61 سورة 60 سورة 54

 

۱۳٦ 
 



 ض زعم زيادة اآليتين :دحَ يَ  2وال تُـقسم على  3 لتي تُـقسم علىتناظر الُسَور ا -44

وعدم قابليتها  (3)دعونا نـخترب تـجانس رقم كل سورة وعدد آياتـها من ناحية قابلية القسمة على 

 .(2)القسمة على 

 :  أوَّل مثالٌ 

 متجانسة 7 ـفاتـحةال 1

فهي  (2)واليقبل القسمة على  (3)ى رقم وعدد آيات سورة الـفاتـحة اليـقبل القسمة علنَّ أ

 (متجانسٌة) بـهذا االعتبار.

 :  ثانٍ  مثالٌ 

 متجانسة 129 ـتوبةال  9

فهي (متجانسة)  (2)واليقبل القسمة على  (3)سورة الـتوبة يقبل القسمة على  رقم وعدد آياتنَّ أ

 بـهذا االعتبار.

 :  ثالث مثالٌ 

 متجانسةغير  75 نفالاأل 8

بينما عدد آيات السورة يقبل  (2)ويقبل القسمة على  (3)األنفال اليقبل القسمة على  رقم سورةنَّ أ

 فهي (غري متجانسة). (2)وال يقبل القسمة على  (3)القسمة على 

 :  رابع مثالٌ و 

 متجانسةغير  200 آلـعمران 3

اليقبل القسمة بينما عدد آيات السورة  (2)واليقبل القسمة على  (3) السورة يقبل القسمة علىرقم 

 فهي (غري متجانسة). (3)على 

املتجانسة وغري املتجانسة   الُسَورلقد فرز احلاسوب ُسَور القرآن إىل أربع مـجاميع اعتماداً على توزيع 

 على نصفي القرآن، الحظ التناظر يف اجلدول أدناه بني األقسام األربعة.

 

 
 

۱۳۷ 
 



 2والتقبل القسمة على  3تقبل القسمة على التي  الُسَورتـناظر   52-جدول
  57  لالنصف األوَّ  روَ سُ   57  الثاينالنصف  روَ سُ 

  سورة متجانسة 42  متجانسة غير سورة 15  سورة متجانسة 42  متجانسة غير سورة 15

 السورة رقمـها آياتـها  السورة رقمـها آياتـها

 

 # السورة رقمـها آياتـها  السورة رقمـها آياتـها
 قونالمناف 63 11

 

 آلعمران 3 200 المجادلة 58 22

 

 1 الفاتحة 1 7

 2 البقرة 2 286 األنعام 6 165 الحشر 59 24 الحاقة 69 52

 3 النساء 4 176 األنفال 8 75 الممتحنة 60 13 القيامة 75 40

 4 المائدة 5 120 هود 11 123 الصف 61 14 التكوير 81 29

 5 األعراف 7 206 يوسف 12 111 الجمعة 62 11 األعلى 87 19

 6 التوبة 9 129 اإلسراء 17 111 التغابن 64 18 الشمس 91 15

 7 يونس 10 109 طه 20 135 الطالق 65 12 الليل 92 21

 8 الرعد 13 43 األنبياء 21 112 التحريم 66 12 الضحى 93 11

 9 مإبراهي 14 52 العنكبوت 29 69 الملك 67 30 الزلزلة 99 8

 10 الحجر 15 99 االحزاب 33 73 القلم 68 52 العصر 103 3

 11 النحل 16 128 فاطر 35 45 المعارج 70 44 الهمزة 104 9

 12 الكهف 18 110 الجاثية 45 37 نوح 71 28 الفيل 105 5

 13 مريم 19 98 ق 50 45 الجن 72 28 الكوثر 108 3

 14 الحج 22 78 الذاريات 51 60 المزمل 73 20 النصر 110 3

 15 المؤمنون 23 118 الحديد 57 29 المدثر 74 56 المسد 111 5

 

 اإلنسان 76 31

 

 16 النور 24 64

 17 الفرقان 25 77 المرسالت 77 50

 18 الشعراء 26 227 النبأ 78 40

 19 النمل 27 93 النازعات 79 46

 20 القصص 28 88 عبس 80 42

 21 الروم 30 60 االنفطار 82 19

 22 لقمان 31 34 المطففين 83 36

 23 السجدة 32 30 االنشقاق 84 25

 24 سبأ 34 54 البروج 85 22

 25 يس 36 83 الطارق 86 17

 26 الصافات 37 182 الغاشية 88 26

 27 ص 38 88 الفجر 89 30

 28 الزمر 39 75 البلد 90 20

 29 غافر 40 85 الشرح 94 8

 30 فصلت 41 54 التين 95 8

 31 الشورى 42 53 العلق 96 19

 32 الزخرف 43 89 القدر 97 5

 33 الدخان 44 59 البينة 98 8

 34 األحقاف 46 35 العاديات 100 11

 35 محمد 47 38 القارعة 101 11

 36 الفتح 48 29 التكاثر 102 8

 37 الحجرات 49 18 قريش 106 4

 38 الطور 52 49 الماعون 107 7

 39 النجم 53 62 الكافرون 109 6

 40 القمر 54 55 اإلخالص 112 4

 41 الرحمن 55 78 الفلق 113 5

 42 الواقعة 56 96 الناس 114 6

 كما مبني أدناه.  فسوف تـختفي ظاهرة التناظر (127)لو أنَّ عدد آيات سورة التوبة 

 15 سورة سورة 42 سورة 16 سورة 41

۱۳۸ 
 



 

 

 

 الـثـانـي الـفـصـلمن  الـُجــزء الـسابـع

 

 !والتناظر تَــدَحُض زعم (َضالل) عالقـات الـتـربـيـع والتكعيب

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

۱۳۹ 
 



  : )١(ـامس واألربـعـونالـخ اإلحكام

ل). العجيب أنَّ مـجموع عدد (الحظ العمود األوَّ  بيعُ تر ُسَور أرقامها عبارة عن  يف القرآن الكرمي عشرُ 

 .عدد !  الحظ مـجموع العمود الـثالث تربيعُ الذي هو  676عدد آيات هذه الُسَور هو العدد 

 .عدد ! الحظ مـجموع العمود الـخامس تربيعُ ومـجموع مراتب أعداد اآليات 

 طر الثالث من األخري.عدد ! الحظ الس تربيعُ  100و  676والفرق بني الـمجموعني 

 عدد ! الحظ السطر قبل األخري. تربيعُ ومـجموع الـجذور الرتبيعية للـمجموعني 

 عدد ! الحظ السطر األخري. تربيعُ جموعني وفرق الـجذور الرتبيعية للـمَ 

 53-جدول
5 4 3 2 1 

 رقم السورة السورة عدد آياتها مكونات العدد مجموع المكونات
 1² = 1 الفاتحة 7 7 7

 2² = 4 النساء 176 1+7+6 14
 3² = 9 التوبة 129 1+2+9 12
 4² = 16 النحل 128 1+2+8 11
 5² = 25 الفرقان 77 7+7 14
 6² = 36 يس 83 8+3 11
 7² = 49 الحجرات 18 1+8 9
 8² = 64 التغابن 18 1+8 9

 9² = 81 التكوير 29 2+9 11
 10² = 100 العاديات 11 1+1 2

100 = 10²  676 = 26² 
676 – 100   =     576 = 24² 

26 + 10    =      36 = 6² 
26 – 10    =     16 = 4² 

 الرتبيع إالّ واحدة ! عالقات ميعـآية الختفت ج )127(لو أنَّ عدد آيات سورة التوبة 

رمي وجد أنَّ مليون جمموعة ُمَبعثـََرة من أعداد آيات ُسَور الُقرآن الك 10000بعد أن اخترب احلاسوب 
 حماولة. 311أعاله تـحصل مرة واحدة يف كل  ـسطر األوَّل من النتائجاحتمالية حدوث عالقات ال

 SquareChaptersولـمـن يريد التأكد من عـمل الدالة يف الربنامج فـهي   

 صربي ابراهيم طهبوب )۱(

۱٤۰ 
 

                                                            



 :  )١(سادس واألربـعـونـاإلحكام ال
ِلَعَدد أوَّيل (الحظ العمود الثاين والثالث).  تربيعٌ عن يف الُقرآن الكرمي أربع ُسَور، رقم الُسوَرة ِعبارة و 

 الحظ مـجموع العمود اخلامس).(عدد !  تربيعُ العجيب أنَّ مـجموع عدد آيات هذه الُسَور يساوي 

 عدد ! (الحظ مـجموع العمود السادس). تربيعُ ومـجموع مراتب أعداد آيات الُسَور 

 .Primeَدين عدد أوَّيل ليس هذا فحسب، بل إنَّ مـَجُموَعي الَعدَ 

 54-جدول

6 5 4 3 2 1 
  Primeأعداد أولية  رقم السورة اسم السورة عدد آياتها مجموع مكونات العدد
 1 2 2² = 4 النساء 176 14 = 1+7+6
 2 3 3² = 9 التوبة 129 12 = 1+2+9

 3 5 5² = 25 الفرقان 77 14 = 7+7
 4 7 7² = 49 الحجرات 18 9 = 1+8
49 = 7² 400 = 20²  

49 + 400 = 449 = Prime 

  ) الختفت هذه العالقات.127لو أنَّ عدد آيات ُسوَرة التوبة (
 .140إىل  1يف اجلدول هي  فقطعالقات الرتبيع وجد احلاسوب أنَّ احتمالية حصول 

 SquarePrimeChaptersولـمـن يريد التأكد من عـمل الدالة يف الربنامج فـهي   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 صربي ابراهيم طهبوب  )۱(

۱٤۱ 
 

                                                            



 : )١(ـسابـع واألربـعـونال إلحكاما
 عدٌد (تربيعي) أو (تكعييب) الحظ النصف األيـمن. رقـمـها  إثنا عشر سورةويف القرآن الكرمي 

 هو كذلك إثنا عشر !عدٌد (تربيعي) أو (تكعييب)   عدد آياتـهاأنَّ عدد الُسَور اليت  العجيب

 55-جدول

السورة عدد تربيعي أو تكعيبي عدد أيات    عدد تربيعي أو تكعيبي  رقم السورة  

 السورة رقـمـها عدد آياتـها

 

   السورة رقـمـها عدد آياتـها

 الفاتحة 1²=1 7 النور 24 4³=64

 

1 

 2 النساء 2²=4 176 الطور 52 7²=49

 3 األنفال 2³=8 75 المطففين 83 6²=36

 4 التوبة 3²=9 129 االنشقاق 84 5²=25

 5 النحل 4²=16 128 حالشر  94 2³=8

 6 الفرقان 5²=25 77 التين 95 2³=8

 7 النمل 3³=27 93 البينة 98 2³=8

 8 يس 6²=36 83 الزلزلة 99 2³=8

 9 الحجرات 7²=49 18 التكاثر 102 2³=8

 10 التغابن 8²=64 18 الهمزة 104 3²=9

 11 التكوير 9²=81 29 قريش 106 2²=4

 12 العاديات 10²=100 11 صاإلخال 112 2²=4

1284   1264    

84 = 2³2²   64 = 4³    

 12 = 12الحظ أنَّ مـجموع النصف األيـمن واأليسر متساوي يف مرتبة الـمئات واآلالف.  
 .4³ عبارة عن تكعيب عدد 64والحظ كذلك أنَّ 
 .2³2² = 84عدد  يـمكن تـمثيلها على شكل تكعيب وتربيع 84وأنَّ مراتب العدد 

 .إليـجاد احتمالية حدوثـهـا يـحاكـي احلاسوب عـمـل هذه العالقةلـم :  مالحظـة

 

 

 

 صربي ابراهيم طهبوب  )۱(

۱٤۲ 
 

                                                            



 : مـن واألربـعـونـثااإلحكام ال
إنَّ الُسَور اليت تـحتوي على آية أو آيات رقـَمـَها العام يساوي (عدد تربيعي) فـمـجموع أرقامـها يساوي 

دد يـمكن تـمثيلـهم على شكل تربيع عدد ، الحظ أنَّ جـميع مراتب الع(1449)العدد 

فإنَّ مـجموع أرقام الُسَور يساوي العدد   (127). لو أنَّ عدد آيات سورة التوبة (1²2²2²3²)

 الذي اليـمكن تـمثيل جـميع مراتبه على شكل (تربيع عدد). (1488)

 56-جدول

  السورة رقـمـهاا  

 

  السورة رقـمـهاا تـمثيل مراتب آياتـها 
 1 الفاتحة 1 7-1 2²-1² 24 الفرقان 25 2856-2932 54²

 2 البقرة 2 293-8 17²-3² 25 الشعراء 26 2933-3159 55²-56²
 3 آلعمران 3 493-294 22²-18² 26 النمل 27 3160-3252 57²
 4 النساء 4 669-494 25²-23² 27 العنكبوت 29 3341-3409 58²
 5 المائدة 5 789-670 28²-26² 28 لقمان 31 3470-3503 59²
 6 األنعام 6 954-790 30²-29² 29 االحزاب 33 3534-3606 60²
 7 األعراف 7 1160-955 34²-31² 30 يس 36 3706-3788 61²

 8 األنفال 8 1235-1161 35² 31 الصافات 37 3789-3970 62-63
 9 التوبة 9 1364-1236 36² 32 الزمر 39 4059-4133 64²
 10 يونس 10 1473-1365 38²-37² 33 فصلت 41 4219-4272 65²
 11 هود 11 1596-1474 39² 34 الزخرف 43 4326-4414 66²
 12 يوسف 12 1707-1597 41²-40² 35 الجاثية 45 4474-4510 67²
 13 إبراهيم 14 1802-1751 42² 36 الحجرات 49 4613-4630 68²
 14 الحجر 15 1901-1803 43² 37 الطور 52 4736-4784 69²
 15 النحل 16 2029-1902 45²-44² 38 القمر 54 4847-4901 70²
 16 اإلسراء 17 2140-2030 46² 39 الواقعة 56 4980-5075 71²
 17 الكهف 18 2250-2141 47² 40 الجمعة 62 5178-5188 72²
 18 مريم 19 2348-2251 48² 41 الحاقة 69 5324-5375 73²
 19 طه 20 2483-2349 49² 42 لمزملا 73 5476-5495 74²
 20 األنبياء 21 2595-2484 50² 43 المرسالت 77 5623-5672 75²
 21 الحج 22 2673-2596 51² 44 عبس 80 5759-5800 76²
 22 المؤمنون 23 2791-2674 52² 45 البروج 85 5910-5931 77²
 23 النور 24 2855-2792 53² 46 الضحى 93 6080-6090 78²

  اليت حتتوي على آيات رقـمـها العام (عدد تربيعي) روَ جموع أرقام السُ مـ 1²2²2²3² = 1449 

أعداد تربيعية  3ويتكون من  9 ,4 ,4 ,1أعداد تربيعية  4يتكون من  1449الحظ أنَّ العدد 

 .9 ,144ويتكون من عددين تربيعيني  1,4,49

 قة.يـحاكـي احلاسوب عـمـل هذه العاللـم :  مالحظـة

۱٤۳ 
 



 : )١(ـتـاسع واألربـعـونـاإلحكام ال
 زوج من الُسَور متجاورة يف ترتيب الـمصحف تشرتك بالـخاصية التالية:  (16)يف القرآن الكرمي 

 أنَّ عدد مراتب أرقام الُسور متساوية، وأنَّ مـجموع مراتب عدد آياتـها متساوية.
تكعييب). وأنَّ مـجموع مراتب عدد آياتـها العجيب أنَّ مـجموع عدد مراتب أرقامـها يساوي عدد (

 تتوزع بالتساوي بني نصفي القرآن! الُسَوريساوي عدد (تربيعي). كما أنَّ أزواج 

 ()sixteenDigitsDouble  راجع الدالة – ستة عشر زوج من الُسَور     57-جدول
 #  رقمـها عدد المراتب السورة عدد آياتـها مـجموع مراتب عدد آياتـها

 8 1 األنفال 75 12

 

1 
 2 9 1 التوبة 129 12
 3 13 2 الرعد 43 7
 4 14 2 إبراهيم 52 7
 5 23 2 المؤمنون 118 10
 6 24 2 النور 64 10
 7 34 2 سبأ 54 9
 8 35 2 فاطر 45 9
 9 36 2 يس 83 11
 10 37 2 الصافات 182 11
 11 47 2 محمد 38 11
 12 48 2 الفتح 29 11
 13 49 2 الحجرات 18 9
 14 50 2 ق 45 9
 15 55 2 الرحمن 78 15
 16 56 2 الواقعة 96 15
 17 62 2 الجمعة 11 2
 18 63 2 المنافقون 11 2
 19 65 2 الطالق 12 3
 20 66 2 التحريم 12 3
 21 68 2 القلم 52 7
 22 69 2 الحاقة 52 7
 23 71 2 نوح 28 10
 24 72 2 الجن 28 10
 25 75 2 القيامة 40 4
 26 76 2 اإلنسان 31 4
 27 94 2 الشرح 8 8
 28 95 2 التين 8 8
 29 98 2 البينة 8 8
 30 99 2 الزلزلة 8 8
 31 100 3 العاديات 11 2
 32 101 3 القارعة 11 2

256 = 16²   64 = 4³   

 .1130إىل  1هي الـمتجاورة  الُسَورزواج مثل هذا العدد من أوجد احلاسوب أنَّ احتمالية حصول 

 طهبوب صربي ابراهيم  )۱(

۱٤٤ 
 

                                                            



 ومـجمــوعـة إضاِفــيَّــة من عالقات التربيع والتكعيب (ليس لـها عالقة مع سورة التوبة) :

 ).األخري عدد (العمود تكعيبيف القرآن الكرمي ِستُّ ُسَور أعداد آياتـهـا عبارة عن :  )١(الـخـمسون
 58-جدول

السورة  رقمها عدد آياتها هو تكعيب عدد  # 
 1 النور 24 4³ = 64
 2 الشرح 94 2³ = 8
 3 التين 95 2³ = 8
 4 البينة 98 2³ = 8
 5 الزلزلة 99 2³ = 8
 6 التكاثر 102 2³ = 8

 512 = 8³   
 5+1+2 = 8 = 2³   

 ).وسطي(الحظ مـجموع العمود العدد !!  تكعيبالعجيب أنَّ مـجموع أرقام هذه الُسَور هو 
 عدد !! (الحظ السطر األخري) تكعيبهذا فحسب، بل إنَّ أصل العدد الـُمَكعَّب الناتج هو  ليس

 .143إىل  1اجلدول هي العالقة األولـى فـي وجد احلاسوب أنَّ احتمالية حصول 
 : احـد وخـمـسونو 
). 5و  4ود عدد! (العم تربيعيف القرآن الكرمي خـمُس ُسَور، مـجموع إحداثيات ُكل ُسوَرة عبارة عن و 

 عدد ! (الحظ مـجموع العمود الثاين). تربيعالعجيب أنَّ مـجموع أرقام ُسَور هذه الـمجموعة عبارة عن 
 عدد ! (الحظ السطر األخري). تربيعليَس هذا فَـَحْسب، بل إنَّ مـجموع مراتب الـمجموع هو 

 59-جدول

5 4 3 2 1 
ورةرقم الس عدد آياتها رقم السورة  + عدد آياتـهـا  السورة السورة 

 1 النحل 16 128 12² = 144
 2 الحج 22 78 10² = 100
 3 األحقاف 46 35 9² = 81

 4 الحاقة 69 52 11² = 121
 5 الجن 72 28 10² = 100

  225 = 15²   
  2+2+5 = 9 = 3²   

 .49إىل  1هي  العالقة األوىل فقط وجد احلاسوب أنَّ احتمالية حصول 

 طهبوب صربي ابراهيم  )۱(

۱٤٥ 
 

                                                            



 : )١(سونإثـنـان وخـمـ

 ).األخري عدد! (العمود تكعيبُسَور، مـجموع إحداثيات ُكل ُسوَرة ِعبارة عن  ويف القرآن الكرمي أربعُ 

 عدد ! (الحظ العمود الثاين). تكعيبالعجيب أنَّ مـجموع أرقام ُسَور هذه الـمجموعة عبارة عن 

 دد ! (الحظ السطر األخري).ع تكعيبلَيَس هذا فـََحْسب، بل إنَّ مـجموع مراتب الـمجموع هو 

 60-جدول

 السورة رقم السورة عدد آياتها رقم السورة  + عدد آياتـهـا يساوي عدد تكعيبي
 الفاتحة 1 7 2³ = 8 = 1+7

 المائدة 5 120 5³ = 125 = 5+120

 غافر 40 85 5³ = 125 = 40+85

 النازعات 79 46 5³ = 125 = 79+46

  125 = 5³  
  1+2+5 = 8 = 2³  

 .85إىل  1اجلدول هي  العالقة األوىل يفوجد احلاسوب أنَّ احتمالية حصول 

 : )٢(ثـالثـة وخـمـسون

 ).األخري العمودالحظ (ستُّ ُسَور الفرق بني رقم السورة وعدد آياتـها عدٌد تربيعي ويف القرآن 

 ، ومالحظة !)ألخريـسطر قبل اعدد ! (الحظ ال ـربيعُ تعبارة عن الفروق العجيب أنَّ مـجموع 

 الفرق بين رقم السورة وعدد آياتـها عدد تربيعي والـمجموع الكلي عدد تربيعي   61-جدول
4 3 2 1 

 اسم السورة رقم السورة عدد آياتها الفرق بين رقم السورة وعدد آياتـها عدد تربيعي
 مـحمد 47 38 3² = 9 = 47-38

 المـجادلة 58 22 6² = 36 = 58-22

 الـقلم 68 52 4² = 16 = 68-52

 الـعصر 103 3 10² = 100 = 103-3

 الـفيل 105 5 10² = 100 = 105-5

 الــماعون 107 7 10² = 100 = 107-7

361 = 19²    

 .23إىل  1اجلدول هي  العالقة يفوجد احلاسوب أنَّ احتمالية حصول 

 صربي ابراهيم طهبوب  )۱(
 صربي ابراهيم طهبوب  )۲(

۱٤٦ 
 

                                                            



 : )١(أربـعـة وخـمـسون

ن تـمثيل قيم مراتب عدد آياتـها على شكل (تكعيب) الـمراتب، يـمك سورة (17)ويف القرآن الكرمي 
 الحظ اجلزء األيـمن من اجلدول.
يـمكن تـمثيل قيم مراتب عدد آياتـها على شكل  سورة (17) كذلكالعجيب أنـَّـه يف القرآن يوجد  

 (تـربيع) الـمراتب !  الحظ اجلزء األيسر من اجلدول.

 62-جدول

تـربيعيةمراتب اآليات     تكعيبيةمراتب اآليات   

 السورة آياتـها تـمثيل مراتب آياتـها

 

 #  السورة آياتـها تـمثيل مراتب آياتـها

 يوسف 111 1³1³1³ يوسف 111 1²1²1²

 

1 

 2 اإلسراء 111 1³1³1³ الحجر 99 3²3²

 3 المؤمنون 118 1³1³2³ اإلسراء 111 1²1²1²

 4 القصص 88 2³2³ الطور 49 2²3²

 5 ص 88 2³2³ الصف 14 1²2²

 6 الحجرات 18 1³2³ الجمعة 11 1²1²

 7 الجمعة 11 1³1³ المنافقون 11 1²1²

 8 المنافقون 11 1³1³ المعارج 44 2²2²

 9 التغابن 18 1³2³ االنفطار 19 1²3²

 10 الضحى 11 1³1³ األعلى 19 1²3²

 11 الشرح 8 2³ الضحى 11 1²1²

 12 التين 8 2³ العلق 19 1²3²

 13 البينة 8 2³ العاديات 11 1²1²

 14 الزلزلة 8 2³ القارعة 11 1²1²

 15 العاديات 11 1³1³ الهمزة 9 3²

 16 القارعة 11 1³1³ قريش 4 2²

 17 التكاثر 8 2³ اإلخالص 4 2²

557=5+5+7= 17  557 Prime  647=6+4+7= 17  647 Prime   

 Prime 647 = 6+4+7=17 مراتب مـجموع آيات التكعيب يساوي  مـجموعكما أنَّ 
 Prime 557 = 5+5+7=17ومـجموع مراتب مـجموع آيات الرتبيع يساوي 

 ؟  قد يكون السبب 17ولـماذا 
 2³ + 3² = 8+9عبارة عن مـجموع عدد تربيعي مع عدد تكعييب، هكذا   17    ألنَّ 

 4² + 1³ = 16 + 1أو هكذا  

 صربي ابراهيم طهبوب )۱(

۱٤۷ 
 

                                                            



 : )١(سونخـمـسة وخـمـ

 .سورتان يف القرآن فقط يـحتوي عدد آياتـها مرتبة تربيعية ومرتبة تكعيبية

 63-جدول

 عدد الـمراتب رقمـها السورة آياتـها عدد الـمراتب

 2 19 مريم 3²2³ = 98 2
 2 43 الشورى 2³3² = 89 2

4 = 2² 187  62 4 = 2² 
 1+8+7 = 16 = 4²  6+2 = 8 = 2³  

 .وهو عدد تكعييب 8يساوي  )روَ أرقام السُ  (مـجموع ـجموع مراتبم نالحظ أنَّ 
 وهو عدد تربيعي. 16عدد آيات الُسَور) يساوي  مـجموع(مـجموع مراتب  وأنَّ 
 .وهو عدد تربيعي 4ر يساوي وَ ر وعدد مراتب آيات السُ وَ كل من عدد مراتب أرقام السُ  وأنَّ 

 : ستة وخـمـسون
 روَ سُ  = 9  1دد آياتـها مبدوء مبنزلة آحاد قيمتها اليت ع يف القرآن روَ عدد السُ 
 روَ سُ  = 9  4اليت عدد آياتـها مبدوء مبنزلة آحاد قيمتها  يف القرآن روَ عدد السُ 

 64-جدول

 # السورة آياتـها  السورة آياتـها

 النور 64

 

 1 يوسف 111

 2 اإلسراء 111 لقمان 34

 3 الجمعة 11 سبأ 54

 4 ونالمنافق 11 فصلت 54

 5 اإلنسان 31 الحشر 24

 6 الليل 21 الصف 14

 7 الضحى 11 المعارج 44

 8 العاديات 11 قريش 4

 9 القارعة 11 اإلخالص 4
296  329   

 .ر بعدد تربيعيمرات واليوجد غريها تكرَّ  9اليوجد غريها تكرر 
 ! تربيعية أعدادٌ   1 ,4 ,9األعداد الثالثة  الحظ أنَّ 
 =  296+329 = 625 = 25×25     :    25 = 5×5دد اآليات مـجموع ع

 صربي ابراهيم طهبوب  )۱(

۱٤۸ 
 

                                                            



 : سبعة وخـمـسون
 .روَ سُ  =  9  1عدد آياتـها مبدوء مبنزلة آحاد قيمتها مـجموع مراتب اليت  يف القرآن روَ عدد السُ 

 .روَ سُ  =  9  9عدد آياتـها مبدوء مبنزلة آحاد قيمتها مـجموع مراتب اليت  يف القرآن روَ عدد السُ 

 ! تربيعية أعدادٌ   1 ,9  ظ أنَّ األعدادالح

 65-جدول
  السورة رقمـها آياتـها م.م.آياتـها  السورة رقمـها آياتـها م.م.آياتـها

 طه 20 135 9 = 1+3+5

 

 1 النحل 16 128 11 = 1+2+8

 2 الشعراء 26 227 11 = 7+2+2 سبأ 34 54 9 = 5+4

 3 يس 36 83 11 = 3+8 فاطر 35 45 9 = 4+5

 4 الصافات 37 182 11 = 2+8+1 فصلت 41 54 9 = 5+4

 5 محمد 47 38 11 = 8+3 الحجرات 49 18 9 = 1+8

 6 الفتح 48 29 11 = 9+2 ق 50 45 9 = 4+5

 7 الحديد 57 29 11 = 9+2 التغابن 64 18 9 = 1+8

 8 المدثر 74 56 11 = 6+5 المطففين 83 36 9 = 3+6

 9 التكوير 81 29 11 = 9+2 الهمزة 104 9 9
81 414 480  99 801 422   

2³.1³ 2².1².2²    3².3² 2³.0.1³    

الذي يـمكن تـمثيل كل مرتبة منه  99أنَّ مـجموع مراتب آيات ُسَور الـمجموعة األوىل يساوي  العجيب

 على شكل (تربيع عدد) !

الذي يـمكن تـمثيل كل  81يساوي  كذلك أنَّ مـجموع مراتب آيات ُسَور الـمجموعة الثانية  العجيبو 

 مرتبة منه على شكل (تـكعيب عدد) !

الذي يـمكن تـمثيل كل  801كذلك أنَّ مـجموع عدد آيات ُسَور الـمجموعة األوىل يساوي   العجيبو 

 مرتبة منه على شكل (تـكعيب عدد) !

ي يـمكن تـمثيل كل الذ 414كذلك أنَّ مـجموع عدد آيات ُسَور الـمجموعة الثانية يساوي   العجيبو 

 مرتبة منه على شكل (تـربيع عدد) !

 

 

 

۱٤۹ 
 



 : )١(ثـمـانـيـة وخـمسون

بني نصفي القرآن، تشرتك بالـخاصية  (16:16)ُسَورة تتوزع بالتساوي  (32)ويف القرآن الكرمي 

 التالية:

  مـجموع ِقَيم مراتب أرقامـها وعدد آياتـها يساوي عدد (أوَّيل). أنَّ 

 عشر سورة في كل نصف من القرآنستة   66-جدول
  النصف األوَّل  النصف الثاني

 # السورة رقمـها آياتـها م.م.ر م.م.آ م.م.رقمها.آياتـها  السورة رقمـها آياتـها م.م.ر م.م.آ م.م.رقمها.آياتـها

 المجادلة 58 22 13 4 17

 

 1 آلعمران 3 200 3 2 5

 2 نسيو  10 109 1 10 11 المنافقون 63 11 9 2 11

 3 الرعد 13 43 4 7 11 التغابن 64 18 10 9 19

 4 اإلسراء 17 111 8 3 11 الجن 72 28 9 10 19

 5 الكهف 18 110 9 2 11 اإلنسان 76 31 13 4 17

 6 طه 20 135 2 9 11 المرسالت 77 50 14 5 19

 7 األنبياء 21 112 3 4 7 النبأ 78 40 15 4 19

 8 الحج 22 78 4 15 19 االنشقاق 84 25 12 7 19

 9 الشعراء 26 227 8 11 19 البروج 85 22 13 4 17

 10 لقمان 31 34 4 7 11 البلد 90 20 9 2 11

 11 فاطر 35 45 8 9 17 العاديات 100 11 1 2 3

 12 غافر 40 85 4 13 17 التكاثر 102 8 3 8 11

 13 الجاثية 45 37 9 10 19 العصر 103 3 4 3 7

 14 الفتح 48 29 12 11 23 الفيل 105 5 6 5 11

 15 القمر 54 55 9 10 19 قريش 106 4 7 4 11

 16 الحديد 57 29 12 11 23 النصر 110 3 2 3 5

   

 

 

 

 

 

 

 هيم طهبوبصربي ابرا  )۱(

۱٥۰ 
 

                                                            



 : )١(تسعة وخـمـسون

ُسَور أرقامـها خانتني بعددين (فرديني) وعدد آياتـهما خانتني بعددين (زوجيني).  سبعُ  ويف القرآن الكرمي

  وبالعكس يوجد سبع ُسَور أرقامـها خانتني بعددين (زوجيني) وعدد آياتـهما خانتني بعددين (فرديني) !

 67-جدول

  الـمجموعة األوَّلى من الُسَور   الـمجموعة الثانية من الُسَور
 # السورة رقمـها آياتـها

 

 # السورة رقمـها آياتـها

 1 الذاريات 51 60 1 الشورى 42 53
 2 النجم 53 62 2 الدخان 44 59
 3 الحشر 59 24 3 األحقاف 46 35
 4 نوح 71 28 4 الممتحنة 60 13
 5 المزمل 73 20 5 الجمعة 62 11
 6 القيامة 75 40 6 االنفطار 82 19
 7 النازعات 79 46 7 الطارق 86 17

207 422    280 461   

  : )٢(ستون

تتكون أرقامهما من خانتني برقمني زوجيني وآياتـهما تتكون من خانتني ُسَور  ويف القرآن الكرمي أربعُ 
وهو العدد  220برقمني زوجيني !  ومـجموع أرقام الُسَور يساوي مـجموع عدد اآليات ويساوي 

وهو عدد ُسَور القرآن، ليس هذا فحسب بل إنَّ مـجموع مراتب أرقام الُسَور  114الـُمرَكَّب رقم 
 .40ب آيات الُسَور ويساوي يساوي مـجموع مرات

 68-جدول

 السورة مـجموع مراتب أرقامـها رقمـها آياتـها مـجموع مراتب عدد آياتـها

 النور 6 = 2+4 24 64 10 = 6+4
 القصص 10 = 2+8 28 88 16 = 8+8
 عبس 8 = 8+0 80 42 6 = 4+2
 الغاشية 16 = 8+8 88 26 8 = 2+6

40 220 220 40  

 

 صربي ابراهيم طهبوب  )۱(
 صربي ابراهيم طهبوب  )۲(
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 : احد وستونو 
يف القرآن الكرمي خـمُس ُسَور أرقامـها تتكون من خانتني برقمني فرديني وآياتـها تتكون من خانتني و 

 فقط.  2برقمني فرديني، نالحظ أنَّ الفرق عبارة عن عددين الفرق بينهما 

 69-جدول

 السورة مـجموع مراتب أرقامـها رقمـها آياتـها مـجموع مراتب عدد آياتـها

 ِحجرال 6 = 1+5 15 99 18 = 9+9
 حزاباأل 6 = 3+3 33 73 10 = 7+3
 الزُّمر 12 = 3+9 39 75 12 = 7+5
 شمسال 10 = 9+1 91 15 6 = 1+5
 الضحى 12 = 9+3 93 11 2 = 1+1

48 273 271 46  

 : إثنان وستون

آياتـهما  أزواج من الُسَور، كل زوج يـحتوي على سورتني متجاورتني وعدد )١(ويف القرآن الكرمي سبعُ 

 ! 36300إىل  1هي  الُسَورهذا العدد من أزواج وجد احلاسوب أنَّ احتمالية حصول متساويتني!  

 70-جدول

    السورة رقمـها آياتـها

 الجمعة 62 11
1 

 

1 
 2 المنافقون 63 11
 الطالق 65 12

2 
3 

 4 التحريم 66 12
 القلم 68 52

3 
5 

 6 الحاقة 69 52
 نوح 71 28

4 
7 

 8 الجن 72 28
 الشرح 94 8

5 
9 

 10 التين 95 8
 البينة 98 8

6 
11 

 12 الزلزلة 99 8
 العاديات 100 11

7 
13 

 14 القارعة 101 11

)۱( Dr. Hatim Zhaghloul, Egypt.  [http://7ameem.com]  
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 : ثالثـة وستون
 سورة مـجموع مراتب رقم السورة أوَّيل ومـجموع مراتب آيات السورة أوَّيل. 19يوجد يف القرآن 

 وهو أكرب عدد أوَّيل يف أرقام الُسَور. = 113موع مراتب عدد اآليات العجيب أنَّ مـج

 71-جدول

   رقمـها مـجموع مراتب الرقم أوَّلي السورة آياتـها مـجموع مراتب عدد اآليات أوَّلي
 3 3 آلعمران 200 2

 

1 
 2 5 5 المائدة 120 3
 3 12 3 يوسف 111 3
 4 14 5 إبراهيم 52 7
 5 16 7 النحل 128 11
 6 32 5 السجدة 30 3
 7 43 7 الزخرف 89 17
 8 47 11 محمد 38 11
 9 52 7 الطور 49 13
 10 61 7 الصف 14 5
 11 65 11 الطالق 12 3
 12 67 13 الملك 30 3
 13 74 11 المدثر 56 11
 14 89 17 الفجر 30 3
 15 92 11 الليل 21 3
 16 101 2 القارعة 11 2
 17 110 2 نصرال 3 3
 18  111 3 المسد 5 5
 19  113 5 الفلق 5 5

113       

 

 

 

 

 

۱٥۳ 
 



 : )١(أربـعـة وستون

سورة جـميع مراتب أعداد آياتـها أوَّلـيـة. مايسرتعي األهتمام أنَّ الفرق بني  24ويف القرآن الكرمي 
 د مـجموعة الُسَور!الذي هو عد 24مـجموع أرقام الُسَور وعدد آياتـها يساوي تربيع العدد 

 ـةــيــاتـها أولـَّ ـع مراتب عدد آيـيــالُسَور التي جـم   72-جدول

 # السورة رقم السورة  عدد آيات ُسَور جـميع مراتـبـها أعداد أوَّلـيـة
 1 الفاتحة 1 7

 2 األنفال 8 75
 3 إبراهيم 14 52
 4 الفرقان 25 77

 5 الشعراء 26 227
 6 االحزاب 33 73
 7 الزمر 39 75
 8 الشورى 42 53
 9 الجاثية 45 37
 10 األحقاف 46 35
 11 القمر 54 55
 12 المجادلة 58 22
 13 القلم 68 52
 14 الحاقة 69 52
 15 االنشقاق 84 25
 16 البروج 85 22
 17 القدر 97 5
 18 العصر 103 3
 19 الفيل 105 5
 20 الماعون 107 7
 21 الكوثر 108 3
 22 النصر 110 3
 23 المسد 111 5
 24 الفلق 113 5

975 1551   
1551 – 975 = 24 × 24   

 

 http://heliwave.com/114.txtعلي آدم    )۱(
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 : )١(خـمسة وستون

  ُسَور عدد آيات كل سورة يقبل القسمة على رقـمـها بدون باٍق. 6ويف القرآن الكرمي 

مـجموع مراتب  . كما أنَّ (114)العجيب أنَّ مـجموع نواتج القسمة للُسَور يساوي عدد ُسَور القرآن 

 عدد آياتـها يساوي نصف عدد ُسَور القرآن!

 73-جدول

السورة  رقمها عدد آياتها ناتج قسمة اآليات على رقم السورة مـجموع مراتب عدد اآليات   
 1 الفاتحة 1 7 7 = 1 / 7 7

 2 البقرة 2 286 143 = 2 / 286 16 = 2+8+6
 3 النساء 4 176 44 = 4 / 176 14 = 1+7+6
 4 المائدة 5 120 24 = 5 / 120 3 = 1+2+0

 5 النحل 16 128 8 = 16 / 128 11 = 1+2+8
 6 الروم 30 60 2 = 30 / 60 6 = 6+0

57 = 114 / 2 228 = 2 x 114 777    

 ُسَور، رقم كل سورة يقبل القسمة على عدد آياتـها بدون باٍق. 4ويف القرآن الكرمي 

 74-جدول

رقم السورةناتج قسمة اآليات على  السورة  رقمها عدد آياتها    
 1 الفيل 105 5 21 = 105/5
 2 الكوثر 108 3 36 = 108/3
 3 اإلخالص 112 4 28 = 112/4
 4 الناس 114 6 19 = 114/6

104  439   

 777الـُمالحظة الـُمِهمَّة اليت تربط بني اجلدولني أنَّ عدد آيات الُسَور يف الـمجموعة األوىل يساوي 
 . وماذا يف ذلك ؟439أنَّ مـجموع أرقام ُسَور الـمجموعة الثانية يساوي و 

بَــــة هو العدد   777أنَّ الرقم التسلسلي للعدد الـُمركَّب   ! 439يف سلسلة األعداد الـُمركَّ

 

 

 صربي ابراهيم طهبوب  )۱(
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 الـثـانـي الـفـصـلمن  الـُجــزء الـثـامـن

 

ة ــعدديَّ  واصـة في خَ ـوبـتـتي تشترك مع سورة الـالُسَور ال

 ! تَــدَحُض زعم (َضالل)

 
 

 

۱٥٦ 
 



 : )١(ستونالو  السادس اإلحكام
أنَّ مـجموع أرقام اآليات من بداية سورة التوبة اليت الحتتوي على بسملة وإىل نـهاية سورة النـمل اليت 

. 114من ُمضاعفات العدد  بل كذِلكَ  19حتتوي على َبسَمَلتني، ليس فقط من ُمضاعفات العدد 

ألنـَّها ُتَكذُِّب َكــتَـَمـَهـا الل) كان يعلم هذه العالقة ولكنَّه  ق أن ذكرُت هذه الـمعلومة وأنَّ (ضَ بَ لقد سَ 

  ق)ــحِ اهللا ما يستَ  نَ (عليِه مِ  زعَمـُه.

 الـنملسورة التوبة وإلى نـهاية سورة مـجموع أرقام اآليات من بداية  75-جدول

تهاعدد آيا مجموع أرقام اآليات لكل سورة   # السورة 

 1 التوبة 129 8385

 2 يونس 109 5995

 3 هود 123 7626

 4 يوسف 111 6216

 5 الرعد 43 946

 6 إبراهيم 52 1378

 7 الحجر 99 4950

 8 النحل 128 8256

 9 اإلسراء 111 6216

 10 الكهف 110 6105

 11 مريم 98 4851

 12 طه 135 9180

 13 األنبياء 112 6328

 14 لحجا 78 3081

 15 المؤمنون 118 7021

 16 النور 64 2080

 17 الفرقان 77 3003

 18 الشعراء 227 25878

 19 النمل 93 4371
121866 = 114 × 1069    

 هو (َضالل) عبداهللا جلغوم هو املكتشف الثاين الذي نشرها   ومكتشفها األوَّل الذي كتمها   )۱(
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 : )١(ستونالبع و اسالاإلحكام 
 .(3)يقبل القسمة على  ـهاوعدد آيات ـهامن رقم لُّ بأنَّ كُ  سورة (التوبة)تـمتاز 

 ُمـبَـيَّــة يف اجلدول أدناه.سورة  (11)هذه اخلاصية، نـجد اليت تـمتلك ر القرآن ُسوَ ـخترب عندما ن
    عشرة أضعاف عدد آيات سورة التوبة !أنَّ مـجموع أرقام وعدد آيات هذه الُسَور يساوي العجيب 

 76-جدول
 # السورة رقم السورة عدد آيات السورة

165 = 3 x 55 6 = 3 x 2 1 األنعام 
129 = 3 x 43 9 = 3 x 3 2 التوبة 
111 = 3 x 37 12 = 3 x 4 3 يوسف 
99 = 3 x 33 15 = 3 x 5 4 الحجر 
93 = 3 x 31 27 = 3 x 9 5 النمل 
60 = 3 x 20 30 = 3 x 10 6 الروم 
75 = 3 x 25 39 = 3 x 13 7 الزمر 
60 = 3 x 20 51 = 3 x 17 8 الذاريات 
12 = 3 x 4 66 = 3 x 22 9 التحريم 
3 = 3 x 1 108 = 3 x 36 10 الكوثر 
6 = 3 x 2 114 = 3 x 38 11 الناس 

813 477   

1290 = 129 x 10   
 

 

 

 

 

 

 

 ماهر عمر أمني  )۱(
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 : )١(ستونالو الـثـامن اإلحكام 
 فردي غري أوَّيل وأنَّ عدد آياتـها فردي غري أوَّيل. بأنَّ رقـمـها سورة (التوبة)تـمتاز 

 ُمـبَـيَّــة يف اجلدول أدناه. ُسَور (10)هذه اخلاصية، نـجد تـمتلك  اليتُسَور القرآن ـخترب عندما ن
   (19).عدد آياتـها يقبل القسمة على  مـجموع أنَّ العجيب 

   77-جدول

 # السورة رقم السورة عدد آيات السورة
 1 التوبة 9 129
 2 هود 11 123
 3 الحجر 15 99

 4 اإلسراء 17 111
 5 الفرقان 25 77
 6 النمل 27 93
 7 العنكبوت 29 69
 8 فاطر 35 45
 9 الزمر 39 75
 10 الشمس 91 15

836 = 19 x 44     

 : )٢(ستونالو  الـتـاسعاإلحكام 
وعدد آياتـها أوَّيل، إنَّ  (3)رقمها يقبل القسمة على  ُسَور (6)القرآن الكرمي  النصف األوَّل من ويف

 .(19)ُسَور يقبل القسمة على من ال الـمجموعة هذه مـجموع عدد آيات
 لو أنَّ عدد آيات سورة التوبة أوَّيل لوجب إضافة سورة التوبة إىل الـمجموعة ولفشلت العالقة. 

   78-جدول

 # اسم السورة رقم السورة  أوَّلي عدد آيات السورة

73 33 = 3 x 11 1 االحزاب 
83 36 = 3 x 12 2 يس 
53 42 = 3 x 14 3 الشورى 
37 45 = 3 x 15 4 الجاثية 
29 48 =3 x 16 5 الفتح 
29 57 = 3 x 19 6 الحديد 

304 304 = 19 x 16 

 ماهر عمر أمني  )۱(
 ماهر عمر أمني  )۲(

۱٥۹ 
 

                                                            



 : )١(ـسبعوناإلحكام ال
 .(3)ويقبل القسمة على  غري أوَّيل وعدد آياتـها غري أوَّيل بأنَّ رقـمـها سورة (التوبة)تـمتاز 

يف اجلدول أدناه.  نُمـبَـيَّــة كما ُسَور  (28)ـجد ، نهذه اخلـواصاليت تـمتلك ُسَور القرآن ـخترب عندما ن
 مرتني ! (19) العدد مـجموع أرقام ُسَور كامل الـمجموعة من مضاعفاتالعجيب أنَّ 

  79-جدول
أوَّلي غير رقم السورة عدد السورة (3) ويقبل القسمة على غير أوَّلي ياتاآلعدد   # 

 1 6 األنعام 165
 2 8 األنفال 75

 3 9 بةالتو  129
 4 12 يوسف 111
 5 15 الحجر 99

 6 20 طه 135
 7 22 الحج 78
 8 27 النمل 93
 9 30 الروم 60
 10 32 السجدة 30
 11 34 سبأ 54
 12 35 فاطر 45
 13 39 الزمر 75
 14 49 الحجرات 18
 15 50 ق 45
 16 51 الذاريات 60
 17 55 الرحمن 78
 18 56 الواقعة 96
 19 64 التغابن 18
 20 65 الطالق 12
 21 66 التحريم 12
 22 80 عبس 42
 23 91 الشمس 15
 24 92 الليل 21
 25 104 الهمزة 9
 26 108 الكوثر 3
 27 110 النصر 3
 28 114 الناس 6

  1444 = 4 x 19 x 19  

 

 ماهر عمر أمني  )۱(
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 :   )١(ـواحد والسبعوناإلحكام ال
عدد مـجموع العجيب أنَّ ) ومن ضـمـنـها سورة التوبة. سورة رقـمـهـا (ُمـرَكَّـب (59)يف القرآن الكرمي 

     ! (129)عدد آيات سورة التوبة  ُسَور الـمجموعة من مضاعفاتآيات 

 سورة رقـمـهـا عدٌد (ُمـرَكَّـب)  59في القرآن الكريم    80-جدول  
 # السورة رقمـها آياتـها

 

 # السورة رقمـها آياتـها

96 56 = 2 x 28 2 = 4 176 31 الواقعة x 2 1 النساء 
22 58 = 2 x 29 2 = 6 165 32 المجادلة x 3 2 األنعام 
18 64 = 2 x 32 2 = 8 75 33 التغابن x 4 3 األنفال 
12 65 = 5 x 13 3 = 9 129 34 الطالق x 3 4 التوبة 
 5 يوسف 12 111 35 التحريم 66 12
 6 إبراهيم 14 52 36 القلم 68 52
 7 الحجر 15 99 37 اقةالح 69 52
 8 النحل 16 128 38 المعارج 70 44
 9 الكهف 18 110 39 الجن 72 28
 10 طه 20 135 40 المدثر 74 56
 11 األنبياء 21 112 41 القيامة 75 40
 12 الحج 22 78 42 المرسالت 77 50
 13 النور 24 64 43 النبأ 78 40
 14 الفرقان 25 77 44 عبس 80 42
 15 النمل 27 93 45 االنشقاق 84 25
 16 القصص 28 88 46 البروج 85 22
 17 الروم 30 60 47 الغاشية 88 26
 18 السجدة 32 30 48 البلد 90 20
 19 سبأ 34 54 49 الشمس 91 15
 20 فاطر 35 45 50 الليل 92 21
 21 ص 38 88 51 الشرح 94 8
 22 الزمر 39 75 52 التين 95 8
 23 غافر 40 85 53 البينة 98 8
 24 األحقاف 46 35 54 الزلزلة 99 8
 25 الحجرات 49 18 55 التكاثر 102 8
 26 ق 50 45 56 الهمزة 104 9
 27 الذاريات 51 60 57 قريش 106 4
 28 الطور 52 49 58 اإلخالص 112 4
 29 القمر 54 55 59 الناس 114 6

 30 رحمنال 55 78  مـجموع عدد اآليات

3225 = 129 x 25 

 ماهر عمر أمني  )۱(
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 :ليه ـا عـوم هُ ـ(َضالل)، ما لَ   االستـنـتـاجـات :  الـخـروج بـ قـبـلمـعـلوماٌت 

 هُ ، وليس لَ )١(صحيح غري هذاقد يكون و  ،يف القرآن الكرمي (19)لقد اكتشف (َضالل) ُمعِجَزة العدد 

َرُه اهللا لِـَهذا االكتشاف َرغمَ  ا اهللا يف آية سورة هَ رـَ اليت ذكَ  ةِ ـنـَ تـيف الفِ  طَ قَ أنــِفِه وقد سَ  يف ذلك َفخٌر فقد َسخَّ

 اهللا أن ُيَسخَِّر غريَُه. يف إمكانِ  ر وكانَ ـثِ دَّ الـمُ 

 يك ىك مك  لك اك يق ىق يف ىفيث ىث نث مث زث رث يت  ىت نت مت 7 8 ُّ 

 يي ىي ني مي زي ري ٰى ين ىن نن  من زن رن مم ام يل ىل مل

 مس خس حس جسمخ جخ مح جح مج حج مث هت مت خت حت جت هب مب خب حبجب هئ مئ خئ  حئ جئ

  َّ مص خص حص

 :لم اهللا) أيـََّما سقوط يف عِ  قَ بَ يف الِفتَنِة (كـما سَ  طَ قَ وسَ  نَ ـتـِ د فُ ـقَ ـولَ 

 فلقد إدََّعى زيادة اآليتني األخريتني من سورة التوبة. •

 ولقد إدََّعى معرفة موعد يوم القيامة. •

 وأنكر الُسنَّة الشريفة. •

 ـميثاق) !(رسول ال هِ َوَزَعم أنَّه رسول اهللا وأطلق على نفسِ  •

فيها على مسرية اإلعجاز  بَ بَّ سَ إنَّ الـمخدوعني (ِبَضالل) يـعلمون تـمامًا اآلثار السلبية الكبرية اليت تَ 

ة مل نسمع أحٌد منـهم قال  يَّ خصوصاً، وخالل العقود الثالثة الـماضِ  (19)ة العدد زـَ عجِ العددي عموماً ومُ 

 (إن كان ِمـنـُهـم ُعـَقـالء) مـنهُ الء مِ ـقَ ـبالعُ  قُ ـليا َضالل، أيَ ـهَ بِ  ليت جاءَ ة اــنَ ــتـفِ ـعن آثار ال مَ لَّ كَ كلمة حق وتَ 

 اًال إتِّباع األعمى ؟ وا بشراً ضَ ـعـبـِ تَّ ــأن يَ 

 م أنَّ اآلية الكريـمة :فهَ ــمل يَ  مَ لِ رآن فَ القُ  عُ ــبِ ـــتَّـ ــوإذا كان (َضالل) يَ 

 ٩الـحجر :  ﴾ كَر وإنـَّــا لَـــُه لَـَحِفظُونَ إنـَّــا َحنــــــُن نَـــزَّلَنا الذِّ  ﴿

 بزيادة اآليتني.  ـهُ عـمَ زَ  بُ ذِّ ـكَ تُ  هيَ فيد معىن دوام واستمرار احلفظ للقرآن للكرمي، فَ ـتُ  

 م أنَّ اآلية الكريـمة :فهَ ــمل يَ  مَ لِ رآن فَ القُ  عُ ــبِ ـــتَّ ـــيَ وإذا كان (َضالل) 

ــؤِمنُوَن َحىتَّ يـَُحِكُموَك ِفيـَما َشَجَر بَـــيــنَـــُهم ثـــُــمَّ َاليـَجـِـُدوا فـِي أَنُفِسِهم َحـَرَجاً مـِمَّا فـــَـَال َورَبــَِّك َاليـُـ ﴿

 ٦٥النساء :  ﴾ قَـَضيَت َويُـَسلِّـُموا َتسلِـيماً 

يوجد رأٌي آخر قد يكون أكثر صحة يف كتاب (تـحقيق النظر يف قول اهللا "عليها تسعة عشر")، راجع مقتطع من مقدمة الكتاب بعد  )۱(
 ي الطييب بضع صفحات. للباحث الفلسطيين لؤ 
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 ة.ـنَّ والسُ  رآنالقُ  عُ ــبِ ـــتَّ ـــيَ عليه أن  بُ توجِ   

 م أنَّ اآلية الكريـمة :فهَ ــمل يَ  مَ لِ رآن فَ القُ  عُ ــبِ ــتَ ــيَ وإذا كان (َضالل) 

  ﴾ َشيٍء َعِليماً مَّا َكاَن ُمـَحمٌَّد أَبَا َأَحٍد مِّن رَِجالِـُكم َوَلِكن رَُّسوَل اِهللا َوَخاتَـَم النَّبــِّـِيَني وََكاَن اهللاُ ِبُكلِّ  ﴿

 عجيب ألنَّ كل رسول نيب !)يب. (وهذا نَ بِ  وليسَ  سولٌ أنـَّـه رَ  مَ عَ زَ  حنيَ  هُ بُ ذِ كَ تُ 

 مذبوحاً ! فلقد ماتَ  هِ تِ ، (بـما أنـَّـه رسول فسيموت ميتة طبيعية)، ولقد كذب كعادَ مَ عَ د زَ قَ لـَ وأخرياَ فَ 

 وبعد هذه النتائج الواضحة وضوح الشمس فـمن يـعرض عن احلق :

اإلسراء َّ مخ جخ مح جح مج حج مث هت  مت خت حت جت  ُّ   

 :، واهللاُ أعَلم ةِ ــنَ ــتـفِ ــسبب سقوط (َضالل) في ال

ة الشريفة، واالحتمال األكرب برأيي أن يكون هذا هو السبب الرئيس ــقد أنكر الُسنَّة النبويَّ  (َضالل)نَّ أ

ِلسقوطَُه يف الفتنة، ذلك أنَّ اهللا (سبـحانه وتعاىل) قد نفى ِصَفة اإليـمان عن الذين يرفضون إتباع ُسنَّة 

 م) وذلك يف قولِـِه :رسول اهللا (صلى اهللا عليه وسل

نُفِسِهم َحـَرَجاً مـِمَّا فـــَـَال َورَبــَِّك َاليـُـــؤِمنُوَن َحىتَّ يـَُحكُِّموَك ِفيـَما َشَجَر بَـــيــنَـــُهم ثـــُــمَّ َاليـَجـِـُدوا فـِي أَ  ﴿

 ٦٥النساء :  ﴾قَـَضيَت َويُـَسلِّـُموا َتسلِـيماً 

آيتني تـُبَـنيِّ فضَل الرسول  مَّ َمَعُه، واختار أهَ  بل َعِمَل جاِهداً لُِيِضلَّ الناسَ ومل َيكتِف (َضالل) ِبَضاللِِه 

 من سورة التوبة ١٢٩: و ١٢٨اآلية  حممد (صلى اهللا عليه وسلم) لِـيَـزُعم زياَدتُـُهـَما، واآليتان مها : 

فَـإن ـنِـتُّم َحرِيـٌص َعَليُكم بِالـُمؤِمِنَني َرُءوٌف رَِّحيٌم . لَـَقد َجاءَُكــم َرُسوٌل ِمن أَنـُفِسُكم َعــزيــٌز َعـَليـــِه َماعَ  ﴿

  ﴾ فـَُقل َحسِيبَ اهللاُ َآل ِإَلَه ِإالَّ ُهـَو َعـَليِه تَـوَكَّلُت َوُهَو َربُّ الَعرِش الَعِظيمِ  تـََولَّوا

 يف اآلية الكريـمة : سلم)(صلى اهللا عليه و ) عن ُسنَّة رسول اهللا التّـَويلِّ يف نتيجة ( نَ عَّ ـمَ ـتَ ــنَ ولِ 

َ َلُه الـُهَدى َويَـــتَّـــبِـــــع َغـــيــَر َسبِــيِل الـُمـ ﴿ َوُنصلِـِه  تَــَوىلَّ  َما نُــَولـِّـهِ  ؤمـِنِـــنيَ َوَمن ُيَشاقِــِق الرَُّسوَل ِمن بَـــعِد َما تَـــبَـــنيَّ

 ١١٥النساء :  ﴾ َجَهــــنََّم َوَساَءت َمِصرياً 

 ِه ؟ــتِ ــشيٍّ أكبَـُر ُمشاقـََقًة ِلَرُسوِل اهللا (صلى اهللا عليه وسلم) من دعوة الناس ِلرتِك ُسنَّ  وأيُّ 

 . )تَــَوىلَّ َما  نُــَولـِّـهِ (يف اآليَة األوىل، وتـََمعَّن يف نتيجة (التَـَوِيل) يف اآلية الثانية  ) تـََولَّوافإن ( ة مَ الحظ كلِـ 

۱٦۳ 
 



 اهللا يف الدنيا أخذَ  هُ ذَ فهَو من اختارها لَِنفِسِه، مث أخَ  ةِ نَ ــتــ) وتـَرََكُه لَِيسُقَط يف الفِ َوىلَّ وّالُه اُهللا ما تَـ د (قَ ـولَ 

 .عزيز ُمقَتِدر، مث َنَسَف افِرتاَئُه على الُقرآن كما رأينا

 ١٨األنبياء: ﴾ُل ِمـمَّا َتِصُفوَن َبل نَـقِذُف بِاَحلقِّ َعَلى الَباِطِل فَــيَــدَمـغُـُه فَِإَذا ُهَو زَاِهٌق َوَلُكُم الَوي ﴿

 مـعـلـومة :
االستاذ قد كتب نَّ الـمعطيات التاريـخية لـتدوين الـمصحف الكرمي ُتَكذِّب رشاد يف زعمـه، و أ •

 بسام اجلرار يف هذا املوضوع وأجاد يف حبث بعنوان

 " من سورة التوبة ١٢٩و  ١٢٨الرد على شبهة إضافة اآليتني  "

 ) ﴾َعـَلْيـَها ِتْسَعـَة َعَشر﴿َمــة ِكـتـاب (تَـْحـِقـيـُق الـنَـَظر في قَـْوِل اِهللا َعـزَّ َوَجـلَّ ـزء من ُمـَقـدِّ جُ 
ـن (ضالل) إالَّ يف طريق الـتـمرد على اهللا عزَّ َوَجل، واالسـتـخفاف بالدين، والـتـهاون باملسلـمني، ـكُ مل يَ 

تأليف دين  ،ملسو هيلع هللا ىلصالتحريف ملا أنزل اهللا على رسوله واالبتذال ألهل احلق، وأراد بالتالعب والعبث و 

فوجفت قلوب العلماء من َهْوِل ما هم مقبلون عليه، إذا هم تركوا الناس َيِهيُموَن يف متاهات  جديد.

. ورمبا سوَّغ هلم الوجف 19طائفة منهم بالفتاوى املعروفة يف شأن الرقم  ت لهُ دَّ صَ تـَ هذا الضالل املبني. فَ 

يف شيء من هذه  –رمحهم اهللا  –يف إهـماله ورفـضـه لشدة خطره، فلم يكن تقصريهم أكرب الـُعـذر 

 الشأن إال ما كان من أمر الزيف املفضي إىل املكر واخلديعة، فإ�م مل يتعاوروه من كل ناحية.

، بل كانت من عقول هِ تـِ ة َولِيَدَة عقِلِه، وال من بُـنات عبقريَّ قَ فَّ لَ مل تكن رسائُل رشاد الـمبطنة وحساباته الـمُ 

ت تزوير احلقائق، فأفرزتـها يف صيغة ماكرة، وألبستـها ثوَب دَ مَّ عَ ـشيطانية تـخطط ألهداف بعيدة، وقد تَ 

الباطل، مث بـحثت عن عميل يروِّجـها لـها يف دار اإلسالم، فوجدت رشاد (ضالل)، ومألته بأفكار 

 مترير بضاعتها بني مجاهري املسلمني. ت له وهدته الطريق، مث أوكلت له مهمة، وربأَ مدسوسة

ابتلع بعُض املسلمني الطُّْعَم، وسقطوا يف ِفخاخ املكر واخلديعة، بعد أن تصوَّروا األشياء على غري 

حقيقتها، وأضَحـْوا ينظرون إليها باملنظار الذي صنعته هلم دسائس (َضالل) ومن أعانه وكان ظهريًا له 

من قبله الباب والبهاء، إالَّ وسيلة لنشر خبائث يكتمون حقيقتها خلف الستار. وما كان (َضالل)، و 

عن الناس، ويدسُّونَـَها يف تضاعيف كالمهم ابتغاء الفتنة، ليصلوا إىل غاية أسيادهم فيما يدعون إليه. وال 

بـمظهر  –بل وللمسلمني أنفسهم  –ال يرضيهم غري هدم اإلسالم وإظهاره للعامل  مهُ َجَرَم أن أسيادَ 

ُرُهم مُ  َشوٍَّه. وهم يتخذون يف سبيل حتقيق ذلك شىت الوسائل، ومن أنـجعها عندهم ما وصَّى به َحبـْ

۱٦٤ 
 



األكرب "جون تاكلي" الذي كانت نفسُه أجرَأ على اهللا من نفوس الشياطني، إذ قال ملن خـرَّج من 

 تالمذته: 

الصحيح  ن يرى الناس أنَّ "جيب أن نستخدم القرآن ضد اإلسالم نفسه لنقضي عليه تـماماً، بل جيب أ

 .)١(يف القرآن ليس جديداً، وأنَّ اجلديد فيه ليَس صحيحاً"

والقرآُن أمانُة اهللا يف أعناق املسلمني، وهم مطالَبون أمام اهللا بأن يقوموا مبا يفرضه عليهم الواجب، كلٌّ 

، وأن يقاتلوا ملسو هيلع هللا ىلصسوله يف حدود إمكانياته، لريدوا عن دينهم وعن دستور دينهم مكائد أعداء اهللا ور 

أفكار أعدائهم ال بوضع احلدود والسدود وال باجلمود، وإمنا بسيف العلم والنصوص، لنجتث هبا خواطر 

 الزيغ من الرؤؤس، وننقذ أبناء األمة وشباهبا من الشك والريبة.

ـة البيضاء، ألنه اخلُرب بل حنن فيه على الـِمَحجَّ ، وليس يف هذا التنبيه شرٌّ، 19نعم، إ�م نَـبَّهونا إىل الرقم 

، ويفضح معرفة أهل الكتاب هلذه العِـدَّة. وحسُبَك أنَّ اهللا ملسو هيلع هللا ىلصالصادُق الذي يثبت نبوة سيدنا حممد 

ُحيدث عند الراسخني يف العلم من أهل الكتاب اليقني   19تعاىل هو الـمخرب يف كتابه العزيز أنَّ الرقم 

رسولُه! ولقد استيقنوا ملا جاءهم، لكنهم جحدوا، وأمروا  ملسو هيلع هللا ىلص بأنَّ القرآن وحٌي من عنده، وأنَّ حممداً 

آلـ  ﴾ِديَنُكمْ  تَِبعَ  ِلَمن ِإالَّ  تـُْؤِمُنوآ َوَال ﴿أتباعهم أالَّ يؤمنوا لنيب من غري ملتهم، فقالت طائفة منهم: 

 ٧٣عمران:

 

 

 

 

 

 

 

 

 ).40د. مصطفى خالدي، التبشري واالستعمار يف البالد العربية، (صفحة  )۱(
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  استنتاجات البحث :

ق ـزال أمامنا ستة فصول فيها كثري من السحوما ي الـكـتـاب مل يزل يف منتصف الطريق على الرغم أنَّ 

، ونستطيع اخلروج باستنتاجات يف خرب كانَ  حَ بَ الل) أصْ (ضَ  عمَ الل، فإنَّ زَ ضَ  الل وأتـباعُ ضَ واإلذالل لِ 

 ة.رَ ــكِّ بـَ ة الـمُ لَ رحَ البحث يف هذه الـمَ 

الصحابة الِكرام ومن  َوَحقَّاً. وأنَّ  حمَمَداً َرُسوُل اهللا ِصدقاً  حمفوٌظ كما نـََزَل، وأنَّ رآَن الكرمي أّن القُ  •
الصحابة الكرام قد  وأنَّ زعم (َضالل) بأنَّ  رآن ومل جيتهدوا فيه ومل يبَتِدُعوا.وا القُ ظُ فَ تَِبَعُهم قد حَ 

 .)، هو وأعـَوانَـهُ (عليه من اهللا ما يستحق أضافوا آيتني إىل سورة التوبة َحمُض افرتاء

يف ذلك. االكتشاف  يبَ رآن الرَ القُ  ظَ فِ  القرآن الكرمي قد حَ أنَّ اهللا حسب نص اآلية يف نعلمُ  •
، وألنـَُّه َقد َسَبَق يف ِعْلِمِه أنَّ الَضاَل (َضالل) َسَيزُعُم زيادة اجلديد أنَّ اهللا (سبحانه وتعاىل)

األخريتني يف سورة ، وَحِفَظ اآليتني خاص شكلٍ عدد آيات سورة التوبة بِ  ظَ فِ د حَ قَ فَـ  اآليتني
ح اآليتني اللتني صبَ إىل نـحره، وتَ  بُ لِ نقَ الشيطان يَ  كيدَ   لَ عَ ة بأشد أنواع احلفظ، والذي جَ التوب
 !رآن القُ  فظحِ  شاِهَدًة على َعـظَـَمةرآن، القُ  َيستَـخـِدَمَها لُِيَشكَِّك يف الشيطان أن أرادَ 

الذي رآنيني) قُ ـال (شيخُ  ا هوَ هَ م، فَـ هِ يخِ شَ ـظوا بِ عِ ـتَّـ رآنيني) أن يَ م (قُ هُ سَ فُ أنْـ  ونَ مُّ سَ الذين يُ  ىَ لَ إنَّ عَ  •
 لَّ ذِ  سُ ـنافِ ـيُ  لٌّ ذِ  هُ لَّ وأذَ  اهللاُ  قد أخزاهُ َشكََّك يف الُسنَّة الَنبويَّة الشريفة َوَحارَبَـَها ومل يَلَتزِم بِـَها، 

    .معنيـاهللا أج ةُ ـنـَ عـلَ  وعلى من تَـبِـَعـُهم مليهِ عَ  ،اب)ة الكذَّ مَ يلَ سَ (مُ 

 ُسَورترتيب توقيفية و  عدد آياتتوقيفية  على ةً جديد ةً رياضي ـةً لَّ أدِ  ملعجزة العددية تقدِّمُ هذه ا نَّ أ •
 سلمني.مُ ـاء اللمَ رآن الكرمي. وحسم إحدى القضايا اِخلالفيَّة بني عُ القُ 

 تـحتوية زَ عجِ مُ  ـةمـنـظـومـة عـدديَّ ـها أنَّ  رآنر القُ وَ ر مواقع وعدد آيات سُ وُّ صَ ـوبناًء عليه يـمكن تَ  •
 إعـجاز ! ـهِ لِ داخِ ، فهو إعـجاز بِ عجزمُ  وتشريعيٌّ  ويٌّ ـغَ على نٌص لُ  اـهَ ـلِ اخِ ـدَ بِ 

مُ  • هاء اجلدل ـيف القرآن الكرمي إلنوجوِد أنظمٍة عدديٍة  الدليل احلاسم على نتائج البحث تقدِّ
 والنزاع حول موضوع اإلعجاز العددي.

عجزات مُ ـق القُّ حَ تَ أكثُر إعجازًا بِ  أصَبحَ الِِه مَ يف القرآن الكرمي على كَ  اإلعجاز البالغي نَّ أ •
 يف وقٍت واحد. والتشريعية و و و و و وما ال يعلمه إال اهللا من اإلعجازات ة والبالغيةِ يِّ دَ دَ العَ 

وأجـهـزة استخدام الربجمة حيتاج إىل  ةِ معجزات العدديَّ ـعن ال شفَ الكَ  كذلك أنَّ   وُيسَتنَتجُ  •
 .الـحاسوب

 

۱٦٦ 
 



 َّ  يل ىل مل خل ُّ 

َمةِ  يـَْومَ  َكاِمَلةً  أَْوزَاَرُهمْ  لَِيْحِمُلوآ﴿  ِعْلمٍ  ِبَغْريِ  ُيِضلُّونـَُهم ٱلَِّذينَ  أَْوزَارِ  َوِمنْ  ٱْلِقيَٰ

 25-النحل ﴾يَزُِرونَ  َما َسآءَ  َأَال 

 
َّ  يل ىل مل خل ُّ   

ـٌص َعَليُكم بِالـُمؤِمِنَني َرُءوٌف ﴿ لَـَقد َجاءَُكــم َرُسوٌل ِمن أَنـُفِسُكم َعــزيــٌز َعـَليـــِه َماَعـنِـتُّم َحرِي

  ﴾ فـَُقل َحسِيبَ اهللاُ َآل ِإَلَه ِإالَّ ُهـَو َعـَليِه تَـوَكَّلُت َوُهَو َربُّ الَعرِش الَعِظيمِ  فَـإن تـََولَّوارَِّحيٌم . 

 
 وآِخـُر دعوانا أِن الـحمُد هللا ربِّ العاملني

 ملِّ سَ وَ  ـهِ ـبِ ــحْ صَ وَ  ـهِ وعلى آلِ  )والصالة والسالم على سيد الـُمرَسلَني (ُمـَحمَّد

  إليكم هذه الـمعلومة الصغرية : من الكتاب قبل أن نـنـتـهي من الـمرحلة األوىل

وا ــهمُ ، وقد أتَّ ِديـنِـِهميف  سلمنيالـمُ  الشياطني يـحاولون تشكيك ـم حالَ ـهُ حالُ  أتـبـاُع َضاللإنَّ ضالل و 

سم سورة التوبة، وأنَّ اسم السورة جيب أن يكون (بـراءة) بدًال من اروا ـيَّ ـهم قد غَ سلمني السابقني بأنَّ مُ ـال

 ، إليكم هذه املعلومة :ة مع إفكهم الكبريـنَ قارَ مُ ـبدو الشيء بالتهذا الزعم  أمهية (التوبة)، وعلى الرغم أنَّ 

لـ التعريف. العجيب أنَّ يف القرآن  أنَّ عدداً منها قد خال من أبأل، إالَّ  ةٌ ـفَ عرَّ ر القرآن مُ وَ أنَّ أغلب أمساء سُ 

 ! )١(اؤها من ألـ التعريفت أسـمَ لَ سورة ال غري خَ  19الكرمي 

وهي : آلـ عمران، يونس، هود، يوسف، إبراهيم، مرمي، طه، لقمان، سبأ، فاطر، يس، ص، غافر، 

    ُفصَِّلت، حممد، ق، نوح، عبس، قريش.

 خرى !اُ  يُـخـزيـهم َمـرَّةً  19وها ُهَو العدد 

 .نِـَهـايَـة الـَمـرَحـَلـة األوىل من الـكـتـاب .  . .  . وبـاقي َمـرَحـلَـتَـيــن

 عبداهللا جلغوم )۱(
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