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 مقدمة
 

ال تزال مسألة اإلعجاز العددي للقرآن الكرمي حمل جدل، ويتوقّع أن           
ة البحوث والدراسات املتعلقـة     يستمر هذا اجلدل حىت يستشعر الّناس ِصدقيّ      

وحنن يف مركز نون للدراسات القرآنية نأخذ على عاتقنا مثل          . بالعدد القرآين 
انعكاساته اإلجيابية علـى    هذه املهّمة، نظراً ألمهية هذا الوجه اإلعجازي، و       

 .مجيع أحباث علوم القرآن الكرمي
املالحظات كثرية، واألمناط العددية متنوعة، وهو باب قـد فُـتح،            
وكلما تكاملت لدينا مالحظات تتعلق بقضية      . ع أن يكون له ما بعده     ونتوقّ

ل إىل ذلك باحملاضرات،    ما فإننا حنرص على إخراجها، والتعريف هبا، ونتوسّ       
وحنن على يقني بأن    ... نترنتب، والنشرات، واحللقات املتلفزة، واإل    والكت

 . يف القرن اجلديد الدراسات اإلسالمّيةهذا األمر سيأخذ مكانته الالئقة يف
إن كهف أصحاب الرقيم هـو      (: ة تقول هذه الدراسة تضع فرضيّ    

 وقد جاءت هذه الفرضّية نتيجة مالحظات يف        )كهف صخرة بيت املقدس   
ة رأينا  ة قرآنيّ راسات سابقة، مث أُيدت هذه املالحظات بأمناط عدديّ       أحباث ود 

أن مجيـع   ، حيث وجـدنا     ة موضوعاً للنقاش اجلاد   أهنا كافية جلعل الفرضيّ   
دت مكان الكهف يف األردن، أو تركيا، أو غريهـا مـن            األقوال اليت حدّ  

 .املواقع،مل تستند إىل أدلة مقنعة



 

 ٢

نضيف أمهّية دينّية وتارخيّية لساحات     مل نقصد هبذا البحث ابتداًء أن        
املسجد األقصى املبارك، وإمنا هي األرقام اليت قادتنا إىل كهـف أصـحاب             

بعد أن مال القلب إىل ترجيح هذا االحتمال، وبعد أن عرضنا هذه            و. الرقيم
ظرية على جمموعة من املهتمني، وجدنا أن البحث قد أضـاف إىل عقـل            الّن

 .ووجدان كل من استمع
 . اغفر يل ولوالدي، رب ارمحهما كما ربياين صغريارب
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 وال تستفِت فيهم منهم أحدا
 
 
 

                                                

     : الكهـف  قال تعاىل خماطباً رسوله عليه الّسالم يف شأن أصـحاب          
ميكن  و ،)فال متار فيهم إال مراًء ظاهرا، وال تستفِت فيهم منهم أحداً          (... 

 :أن يستفاد من هذه اآلية الكرمية اآليت
صحاب الكهف جيب أن يستند إىل الدليل الظاهر        ة أ قّص القول يف ) أ  

 ...الذي تقوم به احلجة، وعليه ال جيوز االعتماد على التخّرصات وقيل وقال
ة أصحاب الكهف أن نرجع إىل ما عند الناس         ال يصلح يف قصّ   ) ب  

وهذا يعين أن الّناس    ) وال تستفت فيهم منهم أحداً    :  (من أقوال وتفصيالت  
  .حصل، وال يقّدمون ما ميكن أن يقود إىل احلقيقةال يعلمون حقيقة ما 

إذا كان الّناس ال ميلكون احلقيقة يف هذه املسألة فليس أمامهم           ) جـ  
 .)حنن نقص عليك نبأهم باحلق(: إال طريق واحد، أال وهو الوحي الرّباين

سبق لنا أن استفتينا القرآن الكرمي يف مسألة أصحاب الكهف فكان           
راسات وكانت املفاجأة أنّ الّد ١)دد السنني واحلسابولتعلموا ع(: كتاب
قـة  ة يف القرآن الكرمي تقاطعت مع دراسة سابقة متعلّ        ة أللفاظ القصّ  العددّي

ـ ١٤٤٣ املوافق   م٢٠٢٢بسورة اإلسراء مفادها أنّ العام       ميكـن أن   ٢  ه

 
 . فلسطني_ البرية _، مركز نون للدراسات واألحباث القرآنية م  ١٩٩٩، ١ولتعلموا عدد السنني واحلساب، ط)   ١

 .)م نبوءة أم صدف رقمية٢٠٢٢زوال إسرائيل ( راجع كتابنا )   ٢



 

 ٤

قة بزوال إسرائيل من    يكون العام الذي تتحقق فيه نبوءة سورة اإلسراء املتعلّ        
ما عالقة قصة أصحاب الكهف     : وهنا ثار سؤال  . رض املباركة فلسطني  األ

ـ  علم أنّ ي هذا السؤال على الباحث عندما        ويلحّ !باألرض املباركة؟  ورة  الّس
يف ترتيب املصحف هي سورة اإلسراء، وتليها سورة الكهف، الـيت           ) ١٧(

ومعلوم أن أحداث اإلسراء كانـت يف األرض املباركـة          . تليها سورة مرمي  
ة مرمي عليها الّسالم كانت يف فلسطني، فلماذا ال         لسطني، وأن أحداث قصّ   ف

 ! تكون أحداث قصة الكهف يف فلسطني أيضاً ؟
قد يقول البعض إنّ هذا الفرض يتناقض مع ما هو سـائد مـن أنّ               

!! الكهف موجود يف تركيا، وعند البعض يف سوريا، وعند آخرين يف األردن           
األقوال يدل على أنّ احلقيقة بعيدة املنـال، وال         وحنن بدورنا نقول إنّ تعدد      

يكفي يف مثل هذه املسألة أن جند سبعة قبور يف كهف يفتح بابه جنوباً حىت               
  هو  وحىت لو وجدنا كتابات قدمية تقول إنّ هذا        ،حنكم بأّنه الكهف املقصود   

نة وجدت عند األمـم     كهف أصحاب الكهف، ألن مثل هذه املزاعم املدوّ       
على وجه اخلصوص عندما يتعلق األمر مبسائل ذات بعد ديـين،           املختلفة، و 

جيب  كهف الرّ  حينما يذكرون أنّ   اليوم    الّناس فعلهيوذات قداسة، وهذا ما     
 وهم يف ذلك يستندون إىل أدلّة منها       ،قيميف األردن هو كهف أصحاب الرّ     

، وليس هناك ما يثبـت أنّ       )الرقيم(هي حتريف لكلمة    ) جيبالّر( كلمة   أنّ
وعلى أية حال ال نقصد هنـا أن ننـاقش          ...  مل تأت كنتيجة   سميةه التّ هذ

ة اليت تثبت   األقوال املتعددة املتعلقة بالكهف، وال نسعى لتقدمي األدلة التارخييّ        



 

 ٥

ـ             ة جعلتنـا   أن الكهف يقع يف بيت املقدس، بل هندف إىل تقدمي أدلة قرآنّي
 .كهف صخرة بيت املقدسنرّجح أن كهف أصحاب الرقيم هو 

ة جاءت مؤّيـدة    مه من أدلة يتلخص يف مالحظات عدديّ      إن ما نقدّ  
 اليت حيكـم    ،وتدهشك األمناط العددية املختلفة   . ة اليت ذكرناها آنفاً   للفرضّي

 ،يف حق البشر  ) بالصدفة(وإذا جاز القول    . العقل بعدم إمكانية إتياهنا إتفاقاً    
ذين ال يؤمنون بأن    أّما أولئك ال   !فهل جيوز ذلك يف حق اهللا سبحانه وتعاىل؟       

ـ القرآن الكرمي هو كالم اهللا تعاىل فإنّ عليهم أن يقّدموا لنـا تفسـرياً         ذه هل
 .ةالتوافقات العددّي



 

 ٦

                                                

 
 مقدمات ال بد منها

 
 

 : ة اآلتية فال ُبّد منمن أجل فهم أفضل للمالحظات العددّي 
أجبد هوز حطي   ( وهو إعطاء كل حرف من حروف        :حساب اجلُّمل  : أوالً

وال يعرف أول مـن     . ة ثابتة  قيمة عدديّ  )عفص قرشت ثخذ ضظغ   كلمن س 
استخدم هذا احلساب، ولكن يالحظ أّنه مغرق يف القدم، كمـا ويالحـظ             

وقد اسـتخدم هـذا     . استخدامه يف اللغات السامّية، ومنها العربّية والعربّية      
حر احلساب يف التأريخ وغريه من األغراض املشروعة، كما استخدم يف السّ          

: ومن أراد االستزادة فـيمكن أن يرجـع إىل كتابنـا          . عوذةيم والشّ والتنج
وخالصـة األمـر أن     . ٣)إرهاصات اإلعجاز العددي يف القرآن الكرمي     (

وإليك .  العددي للقرآن الكرمي    يف البناء  حساب اجلُّمل يشكل الركن األول    
 :ة لكل حرف من احلروف األجبديةن القيمة العددّيهذا اجلدول الذي يبّي
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 .فلسطني _ البرية



 

 ٧

 
 

أ     
١ 

ب    
٢ 

 ج  
   ٣ 

د    
٤ 

هـ   
٥ 

و    
٦ 

 ز  
 ٧ 

ح    
٨ 

ط    
 ٩ 

ي    
١٠ 

ك    
٢٠ 

ل    
٣٠ 

م    
٤٠ 

ن    
٥٠ 

س    
٦٠ 

ع    
٧٠ 

ف    
٨٠ 

ص   
٩٠ 

ق    
١٠٠ 

 

ر    
٢٠٠ 

ش    
٣٠٠ 

ت    
٤٠٠ 

ث    
٥٠٠ 

خ    
٦٠٠ 

ذ    
٧٠٠ 

ض   
٨٠٠ 

ظ   
٩٠٠ 

غ    
١٠٠٠

 

 
 هو عدد مركزي يف اإلعجاز العددي القـرآين، وهـو           )١٩(العدد  :  ثانياً

وال بد من اإلشارة هنا     . يشكّل الركن الثاين للبناء العددي يف القرآن الكرمي       
ني ؛ كتقديس البهائيّ  )١٩(إىل مالبسات حصلت وأساءت إىل مسألة العدد        

ومن أراد االستزادة فيمكنه    .  رشاد خليفة  هلذا العدد، وما اشتهر من تلفيقات     
 يف القرآن الكرمي مقّدمات تنتظـر       ١٩إعجاز الرقم   (الرجوع إىل كتابنا    

إرهاصات (: أّما كتاب .  حيث جيد تفصيل هذه املسألة ومالبساهتا      ٤)النتائج
ولتعلمـوا عـدد السـنني      ( وكتـاب    )اإلعجاز العددي للقرآن الكرمي   

 .ة حول اإلعجاز العددي للقرآن الكرمي فيعطيان فكرة مناسب)واحلساب
 نعتمد يف عّد الكلمات واحلروف على الرسم العثمـاين للمصـحف            : ثالثاً

وجيدر أن نبّين هنا أنّ رسم املصـحف يف         . املوافق لرواية حفص عن عاصم    
 أي مأخوذ عن الرسول صلى اهللا عليه        توقيفي،قول اجلماهري من العلماء هو      

                                                 
سة اإلسالمية للطباعة والصحافة م، املؤس١٩٩٤، ٢ يف القرآن الكرمي مقدمات تنتظر النتائج، ط١٩إعجاز الرقم )   ٤

 .بريوت  _ والنشر



 

 ٨

 بل إنّ الدراسات العددّية لتحسم هذه املسألة        ،موسلم عن جربيل عليه السال    
 املعىن، مـع     اللفظ أو   وليس ،فالضابط إذن هو الرسم   . لصاحل قول اجلمهور  

 كلمـة،   )كهـيعص (مالحظة أننا نعترب الفواتح النورانّية أيضاً كلمات فَـ         
 نظـراً السـتقالهلا يف      )ص،  ن،  ق(، وحىت   )طس(، وكذلك   )امل(وكذلك  

 .اللفظ والرسم
د إحصائنا لكلمات القرآن الكرمي مل نصادف إشكاالً إال يف ألفاظ           عن

حيـث  ،   فال إشـكال    نافية )ما(فإذا كانت   "  ...مالكم  ،  مالك  " : مثل
 فهنا  ةاستفهامّي) ما(أّما إذا كانت    . كلمة أخرى ) لكم( و    كلمة )ما(حتصى  

ن ؛ فقد وجدنا أ   املصحف  رسم ه بالرجوع إىل  الذي متّ حلّ  ،  يكون اإلشكال 
مـال  ":  تكتب يف املصحف هكذا    "ما هلذا الرسول  ": مجلة مثل قوله تعاىل   

وإحلـاق الـالم مبـا      .  وقد تكرر هذا يف أكثر من موضـع        "الرسول هذا
وقد .  واحدة  كلمة  هي "مالك؟": ة يدل قرآنياً على أنّ مجلة مثل        ستفهامّيالا

  .قلفتنا االنتباه إىل هذا من أجل مراعاة ذلك ملن أراد أن يتحقّ
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 الّصخرة والكهف
 وثاني بيت وضع للناس

 
 

ـ    جاء يف القرآن الكرمي واحلديث الصحيح أنّ أوّ        اس ل بيت وضع للّن
وورد يف صحيح احلديث أن ثاين بيـت        . من أجل العبادة هو املسجد احلرام     

وضع للناس هو املسجد األقصى، وكان ذلك بعد أربعني عاماً مـن بنـاء              
ـ    ونتيجة لغفلة . املسجد احلرام  نني، انـدثرت معـامل      الناس، وتطاول الّس
وكان أن بعث اهللا تعاىل إبراهيم عليه الّسالم فأعاد بناء املسجد           . املسجدين
وقد وقع يف نفسي احتمال أن يكون       .  موضعه  له  بعد أن بّين الوحي    ،احلرام

ن مكان املسجد    هو الذي بيّ   –  أصحاب الكهف  –النيب الذي آمن به الفتية      
ن مثار حادثة أصحاب الكهف أن بىن الناس املسجد األقصى          الثاين، وكان م  

وال . يف موضعه األصلي، أي فوق الكهف الذي حتت صخرة بيت املقـدس           
ه هنا إىل أن املسجد احلرام كان يف البداية يقتصر علـى موضـع          بد من التنبّ  

جعـل اهللا   :(الكعبة، بل إنّ الكعبة حتدد املساحة األوىل، بدليل قوله تعـاىل          
ـ       ...)ة البيت احلرام  الكعب ة، هـو    ومعلوم أن املسجد احلرام، وبإمجاع األّم

وهذا ينطبق متاماً على املسجد األقصى الـذي بـدأ          . أوسع من ذلك بكثري   
 . دومناً)١٤٤(بصخرة بيت املقدس لتصبح مساحته ما يقارب 

ر لآليات الكرمية من سورة الكهف يستنتج أن الفتية قد فوجئوا           املتدّب 
وا، أي مل يكن فرارهم عن ختطيط مسبق، بدليل أهنم مل           مهم ففرّ ل قو من قبِ 
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حيتاطوا فيأخذوا معهم الطعام الذي يلزم يف خمبئهم، ويظهر ذلك جليـاً يف             
فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إىل املدينـة       (... :قوهلم بعد بعثهم من نومهم    

دنا إىل   وإذا صّح هذا االستنتاج، فإن ذلك يقو       ...)فلينظر أيها أزكى طعاماً   
 ويعـزز هـذا     .القول باحتمال أن يكونوا قد جلأوا إىل مكان معهود هلـم          

وإذ (:  مـن قولـه تعـاىل      )الكهـف (يف كلمة   ) ال(االحتمال استخدام   
فـأووا إىل   ( ومل يقـل     )اعتزلتموهم وما يعبدون إال اهللا فأووا إىل الكهف       

د فلماذا هو معهـو   . ، وهو مكان ال يطرقه القوم     كهف معهود ، فهو   )كهف
ال يبعد أن يكون النيب الـذي       ! لدى الفتية، وغري مطروق من قبل قومهم ؟       

 األقصـى  _آمن به الفتية قد بّين هلم مكان املسجد الثاين الذي وضع للناس             
 فكان هو املكـان الـذي       ،د عنده دون عليه للتعبّ   ومن هنا وجدناهم يتردّ    _

 ويبدو أنه كان    ،بوبتبادر إىل أذهاهنم عندما فروا، ألنه املكان املألوف واحمل        
 .  كموضع الكعبة يف زمن إبراهيم عليه السالم،يف موضع مهجور

قال الذين غلبوا على أمرهم     :( من سورة الكهف   )٢١(جاء يف اآلية     
اعي لبنـاء    فإذا متّ دفن الفتية يف الكهف فما الـدّ         )خذنّ عليهم مسجداً  لنّت

 من الكهف، ليكـون     وملاذا مل ُيْبَن املسجد بالقرب    ! مسجد فوق كهفهم ؟   
األمر أقرب إىل روح الدين احلق، وحىت ال تشوب عقيدة املـؤمنني شـائبة              

 ! ر صفو توحيدهم؟تعكّ
يبدو لنا أنّ بناء املسجد ال عالقة له بدفن الفتية، بـل هـو نتيجـة                        

خرة القائمة فوق الكهف هي املوضع األصلي للمسـجد         اكتشافهم بأنّ الصّ  
فلم ُيجعل موضعاً للدفن، بل هو حل إلشكال وقع فيه          أّما الكهف   . األقصى



 

 ١١

الّناس؛ وهو عدم يقينهم من موت الفتية، الحتمال أن يكونوا قـد نـاموا              
 دفنهم، إلمكان بعـثهم مـّرة       إذا كانوا نياماً فال يصحّ    ف ،نومتهم السابقة ك

 فوضعهم يف الكهف مع إغـالق       ؛ جيمع بني االحتمالني    فكان احللّ  ،أخرى
ق القرب هلم، وإن كانوا أحياًء      احلل األمثل؛ فإذا كانوا أمواتاً فقد حتقّ      بابه يعترب   

فن وعدمه مـا    دهم بني الدّ  والدليل على تردّ  .  هلم عند بعثهم   أسلمالكهف  ف
إذ يتنازعون بينهم أمرهم فقالوا     (... : من سورة الكهف   )٢١ (جاء يف اآلية  

وعليه ) رهبم أعلم هبم  : ( الحظ قوهلم  ...)ابنوا عليهم بنياناً رهبم أعلم هبم     
قوا فهناك احتمال أن يكون القوم قد دفنوهم بعيداً عن املسجد، بعد أن حتقّ            

 . ذلك بعد فترة من الزمنومن املتوقّع أن يكونمن موهتم، 
 



 

 ١٢

 الموقع
 
 

 .صخرة بيت املقدس هي املكان األكثر ارتفاعاً يف ساحات املسجد .١
هـذا يعـين أن     خرة يف وسط ساحات املسجد األقصى، و      تقع الصّ  .٢

خرة شيئاً فشيئاً كما هـو األمـر يف         املسجد كان يتسع حول الصّ    
 .املسجد احلرام

خرة من ساحات هي يف حقيقتها تسويات، ممـا         كل ما حييط بالصّ    .٣
خرة كانت فوق رأس جبل، واقتضى واقع التوسعة        يدل على أن الصّ   

أن يتم إنشاء هذه التسويات، حىت أصبحت ساحات املسجد علـى           
 .ة احلاليةورالّص

ثابت أنّ عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه قد بىن املسجد يف أقصـى               .٤
وهذا مفهوم متاماً، ألن صالة اجلماعـة توجـب أن          . اجلهة اجلنوبية 

يقف اإلمام أمام الناس، مث تتكامل الصفوف من خلفه، أي أن اإلمام            
ولـو  . يقف يف أقصى اجلنوب، مث تتكامل الصفوف يف اجتاه الشمال      

ياً إىل إلغاء مسـجدّية     سجد يف غري هذا املوقع لكان ذلك مؤدّ       بين امل 
 وأّنى للصحابة رضوان اهللا عليهم أن يفعلوا        ،بعض ساحات املسجد  

 م ساحات املسجد  ذلك، وقد وصف هلم الرسول صلى اهللا عليه وسلّ        
 .دها هلم؟وحّد



 

 ١٣

خرة يف زمـن فتيـة      ر واقع الصّ  على ضوء ما سلف ميكننا أن نتصوّ       .٥
 قبل املـيالد،    ٣٧٦٠ع أن يكون يف حدود العام       نتوقّالكهف، الذي   

ـ     (: وهو القول الذي ذهبنا إليه يف كتابنا        ننيولتعلمـوا عـدد الّس
 ).واحلساب

كانت إذن صخرة على رأس جبل، ال حييط به بنـاء، وال يوجـد               .٦
ة تشري إىل والدراسات األثرّي.  هو اليوم كمابالقرب منه مدينة مأهولة

 .قدس أحدث من التاريخ الذي ذكرناه آنفاأنّ زمن بناء مدينة ال
 



 

 ١٤

  خرة وآهفهاالّص
 
 

ياضي على أن كهف أصحاب الـرقيم هـو         متهيداً لتقدمي الدليل الرّ    
 :كهف صخرة بيت املقدس نقدم املالحظات اآلتية

 .تبلغ مساحة الصخرة أكثر من ضعف مساحة الكعبة املشّرفة .١
 .خرةلّصمن ا _  القبلي_يقع الكهف حتت اجلزء اجلنويب  .٢
 أي مييل قليالً عـن جهـة اجلنـوب          ،باب الكهف يف اجتاه القبلة     .٣

 مـن سـورة     ١٧اجلغرايف، وهذه وضعية توافق ما جاء يف اآليـة          
وترى الشمس إذا طلعت تزاور عـن كهفهـم ذات           (: الكهف

  وأكثر املفسـرين     ...)اليمني، وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال     
 . اجلنوبّيةعلى أنّ هذا يعين أنّ الباب يف اجلهة

رجات، وهـذا    عدداً من الدّ   هنبطحىت ندخل الكهف اليوم ال بد أن         .٤
 .خرةسويات اليت متت عند بناء قبة الّصنتيجة الّت

 وإذا  ،املساحة األكرب من الكهف تقع عن ميني الداخل إىل الكهـف           .٥
 الكهف، فإن هذا الواقـع سـيجرب        حتت أرض  هناك بئراً    عرفنا أنّ 
 أن ينـاموا    ، علـى   يكون عـددهم سـبعة      الذين حيتمل أن   ،الفتية

جعل ورؤوسهم تتجه شرقاً، وأرجلهم تتجه غرباً، ألنه ال يعقل أن تُ          
ة تسـمح    ومثل هذه الوضعيّ   ،الرؤوس جتاه الباب وبالقرب من البئر     

لشمس الغروب أن تدخل فتصيب من أرجلهم أوالً مث تقرضهم شيئاً           



 

 ١٥

تصـّرح بـأنّ     فاآلية   )وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال    (: فشيئاً
تزاور الشمس وتراجعها يكون عن الكهف، أّما القـرض، وهـو           

ويبدو أن ذلك من أجل تزويـدهم       .  للفتية  ألجسام القطع، فيكون 
اقة، وعلى وجه اخلصوص األرجل واألطراف، واليت هي األبعد         بالطّ

 .ةموّيعن القلب مضّخة الّدورة الّد
للشمس أن تـدخل     أمكن   ملالو كان الكهف واسعاً جداً أو عميقاً         .٦

 ،خرة هو الواقع املثايل هلذا األمر      وواقع كهف الصّ   ،وتقرضهم مجيعاً 
يق ككهف الرجيب يف األردن،      فال هو بالضّ   ؛وسعته مناسبة لعددهم  

وال هو بالواسع العميق الذي مينع دخول الشمس لتمّسهم مجيعاً يف           
 :وهذه املعاين بعض ما يشري إليه قولـه تعـاىل         .أجزاء من أجسامهم  

 .)وهم يف فجوة منه(
 .هناك فتحة يف سقف الكهف وقد تكون مستحدثة .٧
بعد التدقيق وإعمال اخليال لتصّور واقع باب الكهف قبـل إنشـاء             .٨

التسويات ميكن أن نصل إىل نتيجة أّنه ميكن لكلب يبسط ذراعيه أن            
وكلبهم باسط  :(وهذا ما منيل إليه يف تفسري قوله تعاىل       . يوصد الباب 

 وهذا يعين أن اجتاه الكلب من الشرق إىل الغرب          )دذراعيه بالوصي 
ووجود الكلب موصداً للباب ال مينع مرور الشمس كما         . أو العكس 
  .رهو متصّو



 

 ١٦

 قصة الكهف
 وعالقتها باحتمال زوال إسرائيل

 رقيمي ٥٧٨٢هـ الموافق ١٤٤٣م الموافق ٢٠٢٢
 

والالفـت أن قصـة      ،)١٨(ترتيب سورة الكهف يف املصحف هو       
والـيت جممـوع حروفهـا      ،   وتنتهي القصة  .آية) ١٨(تتألف من   الكهف  

يف ترتيب  ) ٢١٦٦(وهذه هي اآلية    ) ٢٦( باآلية   ،من احلروف ) ١٤٠١(
 مّدة لبـث   وهو   ،)٣٠٩( وأبرز عدد يف قصة الكهف هو     . آيات املصحف 

 "ثالث مائة سنني وازدادوا تسـعا      ولبثوا يف كهفهم  : " أصحاب الكهف 
 أسرار  "ولتعلموا عدد السنني واحلساب   "كتابناوقد فّصلنا يف    . الكهف ٢٥

 ١٤٤٣ املوافـق    م٢٠٢٢  املتوقع ومنها عالقته بزوال إسرائيل   ،  هذا العدد 
) رقيمـي (والذي هو على ضوء نتائج دراستنا       ،   عربي ٥٧٨٢ املوافق   هـ

  ).اًعربي(وليس 
 ،يف ترتيب املصحف  ) ١٧( اإلسراء هي السورة     قلنا سابقاً إنّ سورة   

إنّ و .اإلسراء ونبوءات السورة تتعلق باألرض املقّدسة فلسـطني        وإنّ حادثة 
أحداث قصة مرمي وعيسى عليهما السـالم       و ،)١٩(ترتيب سورة مرمي هو     

، أي قصة الكهف   ،)١٨(ورة  فلماذا ال تكون أحداث السّ    . هي يف فلسطني  
 ! يف فلسطني أيضاً ؟
من احتمال وجود الكهف يف رحـاب األقصـى          نقول   إذا صّح ما  

فإنه يصبح من املفهوم وجود عالقة لقصة الكهف بزوال اإلفسـاد           ،  باركامل



 

 ١٧

                                                

 املوافـق   هـ١٤٤٣ املوافق   م٢٠٢٢اإلسرائيلي من األرض املباركة عام      
والذي يهمنا هنا لفت االنتباه إىل بعض املالحظات العددية         .  رقيمي ٥٧٨٢

 : املتعلقة هبذه املسألة
وهلذا العدد مفاجآت   ،  اً حرف ١٤٠١عدد حروف قصة الكهف هو       : أوالً  
 : منها
حيث نزلت السورة وما تتضمنه من نبوءة       _عدد السنني من عام اإلسراء       ) أ

 : هـو    م  ٢٠٢٢إىل عام   _ متعلقة باإلفساد اإلسرائيلي يف األرض املباركة     
)١٤٠١= ) ٦٢١-٢٠٢٢ . 
) اثنن( مع مالحظة أن كلمة      ١٤٠١= " ألفان واثنن وعشرون  ":ُجّمل) ب

  ).اثنن(و ) اثنان (: املصحف هكذاوردت يف رسم
 :يكون النـاتج    ) سورة الكهف  ( ُجّمل ١٤٠١إذا أضفنا إىل العدد     ) جـ

 مفاجـآت  وهلذا العدد أيضـاً      ١٨٠٨= ) ٤٠٧ سورة الكهف    +١٤٠١(
 .نراها يف البند الثاين اآليت

وإليك هذه املالحظات   . م٢٠٢٢ يوافق العام    ١٤٤٣العام اهلجري    :ثانياً
                           : صلة بالنقاط السابقةالعددية املت

 ٥)١٨٠٨(هو  "ألف وأربعمائة وثلث وأربعون":ّمجل )أ

 
  =على اعتبار أهنا مهزة، وميكن أن ) ١(يف اجلُّمل ميكن أن حتسب ) مائة(مع مالحظة أن مهزة كلمة  ) ٥

وحنن يف حبوثنا كلها نلتزم اعتبارها يف اجلُّمل مهزة، وبالتايل تكون . على اعتبار أهنا ترسم على ياء) ١٠(حتسب  = 
 ) . ثلث( ترسم يف املصحف هكذا )ثالث(مث ال بد من لفت االنتباه إىل أنّ كلمة ) . ١(ها العددية قيمت

 



 

 ١٨

                                                

ثلث مائـة سـنني وازدادوا      ": املفاجأة الثانية هي أنّ ُجّمل قوله تعاىل       )ب
 ). أ( البند  هامش مع مالحظة ما ورد يف١٨٠٨ هو" تسعا
 )٣٠٩( العـدد     مع ١٨٠٨دد  أنّ حاصل مجع الع   املفاجأة الثالثة هي     )جـ
ُيضـاف   ٢٠٢٢ إّنه  ؟ العدد  هذا فما هو  ٢١١٧= ) ٣٠٩+١٨٠٨( :هو

            ٢١١٧= ) ٩٥ مــيالدي+٢٠٢٢(  ):مــيالدي(إليــه ُجّمــل كلمــة 
فقـد   ؟)ثلث مائة سنني وازدادوا تسعا    (إىل ُجّمل   ) ٣٠٩(أّما ملاذا أضفنا    

كلمات من بداية قصة الكهف وحىت       عدد ال  نتباهنا يف دراسة سابقة أنّ    لفت ا 
، مما يعـين أن     ٣٠٩ هو   " ولبثوا يف كهفهم   ": بعد قوله تعاىل   )ثلث(كلمة  

ثلث " : قد جاء بصيغة بيانّية، أي       " ولبثوا يف كهفهم   ":اخلرب بعد قوله تعاىل   
وال بد لذلك مـن     ) ٣٠٩(وصيغة عددية أي     ،"مائة سنني وازدادوا تسعا   

  .داللة
ألف وأربعمائـة   ": والذي هو أيضاً ُجّمل    ١٨٠٨ للعدد   املفاجأة الرابعة  )د

        :هو ) ١٤٤٣(و ) ١٨٠٨( أن الفرق بني "وثلث وأربعون
. ٦ ومعلوم أن هذا هو عدد أيام الّسنة الشمسّية        ٣٦٥= ) ١٤٤٣-١٨٠٨(

  ."٣٠٩لتعلموا عدد السنني واحلساب :"وجتد تفصيل هذه املسألة يف كتابنا
    
وترتيب ) ٢٦(قلنا إن قصة الكهف يف سورة الكهف تنتهي عند اآلية       : ثالثاً

 ! فما هو هذا العدد ؟٢١٦٦هذه اآلية يف املصحف هو 

 
هو عدد  آيات سورة  ) ١١٠( حيث أن ٣٦٥) =   ١١٠+٢٣٧أصحب الكهف +١٨: ( وهو أيضاً جمموع  ) ٦

 .الكهف، واليت تسمى أيضاً سورة أصحاب الكهف



 

 ١٩

                                                

هو ) ١١٤( أن   ومعلوم ١٩ للعدد   ١١٤ هو املضاعف    ٢١٦٦العدد   )أ  
 . وهذه جمرد مالحظة ال نبين عليها يف هذا املقام. عدد سور القرآن الكرمي

: فسيكون النـاتج  ) للميالد( ُجّمل كلمة    ٢٠٢٢دد  إذا أضفنا إىل الع   ) ب
 )٧( ٢١٦٦= ) ١٤٤ للميلد +٢٠٢٢(

 
! أّما ملاذا؟. وهذا بشكل مطرد يف كل حبوثنا العددية. ب ُجّملها بدون ألفحيس) للميلد(أن كلمة  مع مالحظة)   ٧

املصحف، ولكن ورد من الكلمات ما يشبهها  ومل ترد كلمة للميالد يف. لقرآينألننا منيل إىل االلتزام بالرسم ا:  اجلواب
أّما اليت جاءت بعد حرف ). عادمي(واليت وردت يف القرآن الكرمي ست مّرات، كتبت مخس منها هكذا ) امليعاد: (مثل

) للميالد(، ومعلوم أن "دـولو تواعدمت الختلفتم يف امليع: "يف قوله تعاىل من سورة األنفال) دـميع(جر فكتبت هكذا 
  . األلف بعد الالم فيهاذفحتوهناك أمثلة أخرى يف القرآن الكرمي . جمرورة أيضاً

 



 

 ٢٠

 

 مرتكزات
 
 

كيف ميكن لنا أن نثبت عن طريق العدد أن كهف صخرة بيت املقدس هو              
 !كهف أصحاب الرقيم؟

من كانت لديه خربة بالبناء العددي القرآين يالحظ التنوع يف األمناط            
مه يف هذه الدراسة من دليل عـددي تتنـوع          نقّد ومن هنا فإن ما      ،العددية

 . احلكم فيه للقارئ، تبعاً لقناعاتهمسئوليةمداخله نترك 
إذا طلب من املّساح أن حيدد معامل أرض ما، فإنه          ) املساحة(يف علم    

وحنن هنا سنقوم   . ينطلق من نقطة ثابتة ليحدد حدود قطعة األرض املطلوبة        
. ة املطروحة يف هذه الدراسـة     الثبات الفرضيّ بتحديد نقاط ثابتة يف حماولتنا      

 :والنقاط الثابتة هنا هي
 . يف اآلية األوىل من سورة اإلسراء)املسجد األقصى(عبارة  .١
 من  ٧ يف اآلية    )وليدخلوا املسجد :( يف قوله تعاىل   )املسجد(كلمة   .٢

 .واملقصود باملسجد هنا املسجد األقصى. سورة اإلسراء
 مـن سـورة     )١٦،  ١١،  ١٠ ،٩( يف اآليـات     )الكهف(كلمة   .٣

 .الكهف
 . من سورة الكهف)٢٥، ١٧( يف اآليتني )كهفهم(كلمة  .٤



 

 ٢١

 يف اآليـة    )لنتخذن عليهم مسجداً  :( يف قوله تعاىل   )مسجداً(كلمة   .٥
 . من سورة الكهف٢١

 يف اآلية   )ثالث مائة سنني وازدادوا تسعا    (ل   أو مجّ  )٣٠٩(العدد   .٦
 . سورة الكهف٢٥
 : وبعد حتديد الفرضّية نسـأل     قاط الثابتة، ّنواآلن، وبعد حتديد ال           

إذا وجدنا عالقات رياضّية متعددة تربط ثوابت سـورة اإلسـراء           (
 بثوابت سورة الكهف الواردة يف النقاط       )٢،  ١(الواردة يف النقاط    

 حقيقة املسجد األقصـى يف  إنّ:  فهل يصّح أن نقول)٦، ٥، ٤،  ٣(
 .؟)هفسورة اإلسراء هي حقيقة الكهف يف سورة الك



 

 ٢٢

 ة مفاتيح عددّی
 
 

  وهذا )٣٦١( وفق رسم املصحف هو )املسجد األقصا(عبارة  ُجّمل   )١
       يف ١٩ والعدد اجلُّمل وال يغيب عن البال مركزية )١٩×١٩ (:هو       
 .العدديعجاز مسألة اإل      
  هو )كهفهم( وُجّمل كلمة )١٣٦( هو )الكهف( كلمة ُجّمل   )٢

 تكـررت يف سـورة      )الكهـف (نعلم أنّ كلمـة      وعندما   )١٥٠(
، فإن ذلـك    مرتني تكررت   )كهفهم ( وأن كلمة  ،  مّرات  )٤(الكهف
 : )٨٤٤(هو   يف سورة الكهف الّست الكلماتُجّمليعين أنّ 

      )٥٤٤   =)٤ × ١٣٦  
      )٣٠٠  = )٢ × ١٥٠                                                            

           ٨٤٤  = اجملموع       
 :ورة هو يف الّس)كهفهم،الكهف (  كلماتترتيب جمموع)   ٣
      )١٠٤٨ = )٣٨٧+ ١٩٥+ ١٧٨ + ١١٠ +٩٤ + ٨٤. 
 ورة الكهف  وترتيب الكلمة يف س)١٠٨( هو )مسجدا( كلمة  ُجّمل  )٤

                                                           .)٣٢٧(هو       
:               هو )كهفهم،الكهف ( اليت وردت فيها كلمة أرقام اآليات   جمموع )٥

)      ٨٨ = )٢٥ + ١٧ + ١٦ + ١١ + ١٠ + ٩. 



 

 ٢٣

 أما .١٨٠٨ هو )ا تسعاثلث مائة سنني وازدادو:( قوله تعاىل ُجّمل)  ٦
 :                                      ورة فهوجمموع ترتيب هذه الكلمات يف الّس

)      ١٩٥٠ = )٣٩٢ + ٣٩١ + ٣٩٠ + ٣٨٩ + ٣٨٨  
 . ٤٠٧ هو) سورة الكهف(  عبارةُجّمل)   ٧

 
 خالصة

 
 . يف سورة الكهف الكهف كلماتُجّمل )٨٤٤( 
 . يف سورة الكهفهفالك كلمات ترتيب )١٠٤٨(    
 .الكهفنة كلمات  املتضّمأرقام اآليات جمموع )٨٨(     
 .وفق الرسم العثماين) املسجد األقصا( ُجّمل )٣٦١(    

 . يف سورة الكهفمسجداترتيب كلمة ) ٣٢٧(
 



 

 ٢٤

                 
 لطائف عددیة   

 
 

 كلمات الكهـف يف سـورة       )آيات+ ترتيب  + ُجّمل  (إذا مجعنا    •
 : كون الناتجالكهف ي

 املفاجـأة   ؟ العدد  هذا  فما هو  ١٩٨٠ = )٨٨ + ١٠٤٨ + ٨٤٤(
 سـورة الكهـف يف       ترتيـب  هنا أنّ هذا العدد هو حاصل ضرب      

 .١٩٨٠ = )١١٠ × ١٨(: آياهتااملصحف يف عدد 
 عدد آيات  وهذا أيضاً    )١٨(ترتيب سورة الكهف يف املصحف هو        •

 :                       اتج يكون الن٣٠٩قصة الكهف، فإذا أضفنا إليه العدد 
  يف )مسجدا(  وهذا هو ترتيب كلمة  ٣٢٧ = )٣٠٩ + ١٨(

 .سورة الكهف
:             يكون النـاتج   )٣٠٩( العدد   )٣٢٧(إذا أضفنا إىل العدد     

 ! فما هو هذا العدد ؟٦٣٦ = )٣٠٩ + ٣٢٧(
، سورة أصـحاب الكهـف    معلوم أن سورة الكهف تسّمى أيضاً       

معلوم أن الرسول صلى اهللا عليه وسلم أطلق أكثر من اسم علـى             و
 وُجّمل سورة الكهف  رقموعليه إذا قمنا جبمع . ةور القرآنيّ بعض السّ 

 ورةالّسآيات  ، وفق الرسم العثماين، وعدد      )سورة أصحب الكهف  (



 

 ٢٥

 ١٨(:   يكون الناتج  )١١٠+ سورة أصحب الكهف     + ١٨(هكذا  
 +٦٣٦ = )١١٠  +٥٠٨  

 والذي هـو ترتيـب كلمـة        )٣٢٧( أنّ العدد    هذا يعين 
 يعطينا رقم   ٣٠٩ يف سورة الكهف، إذا حذف منه العدد         )مسجدا(

 يعطينا حاصـل مجـع رقـم    ٣٠٩وإذا أضيف إليه العدد  . السورة
وال أدري إن كـان مـن         . السورة، وامسها، وعدد آياهتا، كما رأينا     

العام الذي فتح    هو   م٦٣٦  العام املناسب يف هذا املقام أن نقول إنّ      
 .فيه عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه بيت املقدس

 : مما ذكر كاآليت)سورة( ُجّمل إذا حذفنا 
وهذا  ٣٦٥: يكون الناتج  )١١٠ + ٢٣٧ أصحب الكهف  + ١٨(

 )رقيمّيـة (السنة الشمسية، وهو أيضاً ُجّمـل كلمـة   هو عدد أّيام    
 علمـوا عـدد   ولت:(ويصبح األمر الفتاً للنظر عندما نرجع إىل كتاب       

 والذي هو دراسة سابقة لسورة الكهف، وعلـى         )السنني واحلساب 
   . ٣٠٩وجه اخلصوص قصة الكهف، والعدد 

ـ  رقـم  )سورة الكهـف  ( ُجّملوإذا أضفنا إىل     ورة يف   الّس
 : يكون الناتج لبث الفتية، ومّدة السورة، آياتاملصحف، وعدد

  ٨٤٤ = )٣٠٩ + ١١٠+  ٤٠٧  سورة الكهف +١٨(
 الّست يف   )الكهف( كلمات    ُجّمل أة هنا أن هذا هو جمموع     واملفاج

 !!سورة الكهف



 

 ٢٦

                                                

ثة رابعهـم   سيقولون ثال (:  من سورة الكهف   ٢٢جاء يف اآلية            
ويقولون سـبعة   . مخسة سادسهم كلبهم رمجاً بالغيب    كلبهم ويقولون   
 رمجـاً ( أنّ عبـارة     نالحظ....)قل ريب أعلم بعدهتم   . وثامنهم كلبهم 

فإذا مجعنا أعداد اجملموعة    .  فصلت بني جمموعتني من األعداد      قد )بالغيب
 :األوىل يكون الناتج

 .ورة يف املصحف الّسترتيب وهذا هو ١٨ = )٦ + ٥ + ٤ + ٣(
 :وإذا مجعنا أعداد اجملموعة الثانية يكون الناتج

 الذي توجد فيه سـورة      )٨(رقم اجلزء  وهذا هو    ١٥ = )٨ + ٧ (
 يكـون    وعليـه  ٣٠٩كهف إال العدد    مل يبق يف قصة ال    و. الكهف

                                     :  جمموع األعداد اليت وردت يف القّصة هو
   فما هو هذا العدد؟٣٤٢ = )٣٠٩ + ١٥ + ١٨(

 ٣٤٢  =)١٩ × ١٨( :١٩ ورة مضروباً يف العدد الّسترتيبإنه 
ائل منـهم كـم     قال ق (... :  من سورة الكهف   ١٩جاء يف اآلية     •

 لبثنا يوماً أو بعض يوم، قالوا ربكم أعلم مبـا لبثـتم             ثتم، قالوا لب
  يف اآلية  الكالم عن لبث أصحاب الكهف     تكرر   ...)فابعثوا أحدكم 

 ونظراً ألمهية هـذه الكلمـات       .)لبثتم، لبثنا، لبثتم  (: ثالث مّرات 
فقد ،  باعتبارها تشري إىل املدة الزمنية للبث الفتية يف الكهف         ،الثالث

  :لها فكان اجملموعب ّمجقمنا حبسا

 
 واهللا ، آيف ال، دية في القرآن الكريم تشمل حتى األجزاءالحظنا في دراسات سابقة أن الُنظم العد)   ٨

 ".إّنا نحن نزلنا الذآر و إّنا له لحافظون" : سبحانه  وتعالى يقول       



 

 ٢٧

                                                

 ٢٥٢٧= ) ٩٧٢لبثتم  + ٥٨٣لبثنا + ٩٧٢لبثتم (
ولبثوا (:  من سورة الكهف   ٢٥ العددّية يف اآلية      اللطيفة وإليك هذه 

 معلـوم أن كلمـة      )يف كهفهم ثالث مائة سنني وازدادوا تسـعا       
 اليت تكررت يف سورة      الكلمات الستّ   من  هي آخر كلمة   )كهفهم(

 مث قمنا بالتعويض    )ولبثوا يف (خذ ُجّمل عبارة     وإذا قمنا بأ   ،الكهف
 كلمات الكهف الّست    ُجّمل وترتيب  جمموع   )كهفهم(مكان كلمة   

 :ورة، يكون الناتجيف الّس
 

  ترتيب         ُجّمل     ُجّمل           
   كلمات الكهف    كلمات الكهف  ولبثوا يف         

          ٢٥٢٧٩    = ١٠٤٨     +       ٨٤٤            +٦٣٥  
 

 
  .٢٥٢٧ = "١٤٤للميلد + ٢٠٢٢+٣٦١املسجد األقصا "يالحظ أنّ هذا العدد هو أيضاً )   ٩



 

 ٢٨

                                                

 المؤیدات العددّیة
 لفرضّية آهف صخرة بيت المقدس 

 
 
عدد اآليات من هناية اآلية األوىل من سورة اإلسراء، واليت تتحدث            :أوالً

 مـن سـورة     ٢٦عن اإلسراء واملسجد األقصى، إىل هناية اآليـة         
 )١٣٦(الكهف، واليت تنتهي عندها قصة أصحاب الكهف، هـو          

  .)الكهف( كلمة  ُجّملوهذا هو. آية
 

 يف اآلية األوىل من سورة      )املسجد األقصا (عدد احلروف من بداية      :ثانياً
 من سورة الكهف،    ٩ يف اآلية    )الكهف والرقيم (اإلسراء، إىل بداية    

 فما هو هذا    ٦٨٥٩يف السورة، هو    ) الكهف(وهو أول ذكر لكلمة     
 :يضاًأوهذا  ٦٨٥٩ = )١٩ × ١٩ × ١٩(:  إّنه!العدد؟

 املسـجد  ( ُجّمل هو ٣٦١ ومعلوم أنّ  ٦٨٥٩ = )١٩ × ٣٦١( 
 : ميكن صياغة املسألة بطريقة أخرىو .وفق الرسم العثماين) ااألقص

الكهـف  ( إىل عبـارة     )املسجد األقصـا  ( احلروف من عبارة     عدد 
 .١٠)املسجد األقصا( جلُّمل ١٩ هو املضاعف )والرقيم

 
 ) املسجد األقصا (وميكن أيضاً من هناية) الكهف والرقيم( بداية إىل) املسجد األقصا(ميكن أن نبدأ العد من بداية )   ١٠

 ).الكهف والرقيم(إىل هناية       
 



 

 ٢٩

 )وليـدخلوا املسـجد   (... :   من سورة اإلسـراء    ٧جاء يف اآلية     :ثالثاً
ويقصد به املسجد األقصى، وهذا ثاين وآخر ذكر للمسجد األقصى          

وإذا صّح االفتراض أّنه املسجد الـذي ذكـر يف          . يف سورة اإلسراء  
 فما العالقـة    )لنتخذن عليهم مسجدا  :( من سورة الكهف   ٢١اآلية  

 !العددية بني اللفظني؟
وليـدخلوا  (:  من هناية قوله تعـاىل     عد الكلمات إذا بدأنا   

 فسوف جند أن    )لنتخذنّ عليهم مسجدا  : (قوله تعاىل   إىل )املسجد
 !  فما هو هذا العدد ؟١٧٨٥ هو )مسجدا(ترتيب كلمة 

. )٣٦١(وفق الرسم القرآين هو     ) املسجد األقصا (معلوم أن ُجّمل    
 )املسجد األقصا (  ُجّمل  هو جمموع  ١٧٨٥ العدد   واللطيف هنا أنّ  

 )املسجد األقصا ( ّمجلو سورة اإلسراء،    من) ٧( اآلية    يف املشار إليه 
 )لنتخذنّ عليهم مسـجداً   : ( املقصود يف قوله تعاىل     أّنه الذي نرّجح 

 )الذي بركنـا حولـه    (: يف سورة الكهف، مضافاً إليه ُجّمل      واردال
 !! فتأّمل   ١٧٨٥=  )٣٦١  +١٠٦٣  +٣٦١(  :هكذا 

  
 سـورة اإلسـراء، والـيت        األوىل من  هناية اآلية  من   لكلماتاعدد   :رابعاً

أصـحاب   هناية قصـة  ، إىل   اإلسراء واملسجد األقصى  تتحدث عن   
 ،كلمة ١٩٥٠ من سورة الكهف، هو      ٢٦ أي هناية اآلية     الكهف،

 فما هو هذا العدد؟ 



 

 ٣٠

 من الثوابت يف هذه املسألة، وهو       ٣٠٩ سابقاً إن العدد     قلنا  
لمـات  ك تراتيب    فإذا أخذنا جمموع   .العدد األهم يف قصة الكهف    

  الكهـف،  من سورة  )ثلث مائة سنني وازدادوا تسعا    (: قوله تعاىل 
 :هكذا ١٩٥٠  هوفإنّ الناتج

 )١٩٥٠ = )٣٩٢ + ٣٩١ + ٣٩٠ + ٣٨٩ + ٣٨٨  
 على  -  كلمة مسجداً  وُجّملكلمات الكهف الّست،     ُجّمل  

 مضـافاً إليـه     -  هو موقع املسجد األقصا    اعتبار أنّ موقع الكهف   
           :يف سورة الكهف، يكون الناتج هذه الكلمات ترتيب
  ّمجل ،   ترتيب ،  ّمجل   ،  ترتيب

 )٢٣٢٧ = )١٠٨  +  ٣٢٧ +  ٨٤٤+ ١٠٤٨   
ولبثوا ": الكهف٢٥كامل اآلية  ُجبّمل وترتيبعالقة هذا العدد  فما

 :                ؟ "يف كهفهم ثلث مائة سنني وازدادوا تسعا
:  كلمات اآلية  ترتيبجمموع

)٣٩٢+٣٩١+٣٩٠+٣٨٩+٣٨٨+٣٨٧+٣٨٦+٣٨٥(  =  
 :وعليه ٢٥٩٣ هو  كلمات اآليةُجّملجمموع ، و٣١٠٨

 وُجّمل ترتيب(العالقة بني  فما ٥٧٠١= ) ٢٥٩٣+٣١٠٨(
 من ٢٥ ترتيب وُجّمل اآلية( و )كلمات الكهف وكلمة مسجدا

                                                                  :؟)سورة الكهف
 فإذا ٢٣٢٧ = مسجدا  وكلمة وّمجل كلمات الكهفترتيب وعجمم

 ١٩٥٠ والعدد "املسجد األقصا الذي بركنا حوله": أضفنا إليه ّمجل



 

 ٣١

  = )١٩٥٠ + ١٤٢٤ + ٢٣٢٧: ( يكون الناتجاملشار إليه سابقاً، 
 من سورة ٢٥ّمجل وترتيب اآلية  جمموع وهذا هو ٥٧٠١
  فتأّمل .الكهف

املسجد (: يف قوله تعاىل من سورة اإلسراء     ) املسجد (ترتيب كلمة : خامساً
 يف قوله تعاىل مـن سـورة        )املسجد( وترتيب   )١٠( هو   )األقصى
 وعليه يكون جمموع ترتيب     )٩٨( هو   )وليدخلوا املسجد (: اإلسراء
 وإليك  ١٠٨ = )٩٨ + ١٠(: اء هو  يف سورة اإلسر   املسجدكلميت  

 :هذه املالحظات العددية 
:  ُجّمل قوله تعاىل يف حق املسجد األقصى       ١٠٨إذا أضفنا إىل العدد      ) أ

 : يكون الناتج)الذي بركنا حوله(
 فما هو هذا العدد؟ ١١٧١=  )١٠٦٣ + ١٠٨( 
  ُجّمـل  ، مضافاً إليـه    يف سورة الكهف   )مسجدا( كلمة   ترتيب إّنه 

  ١١٧١=   )٨٤٤ + ٣٢٧( :  ورةهف الّست يف الّسكلمات الك
 قابل ُجّمل كلمات الكهف، وموقع )الذي بركنا حوله ( ُجّمل   فكأنّ 

 . يف سورة الكهف)مسجدا( يف سورة اإلسراء قابل موقع )املسجد(
 يف سـورة    )املسجد( كلميت    ترتيب  والذي هو جمموع   ١٠٨العدد   )ب

 ).مسجدا( كلمة ُجّملاإلسراء هو أيضاً 
األوىل والثانية من سورة اإلسـراء       )املسجد( يت كلم ترتيبالفرق بني   ) جـ

الـيت  أرقام اآليـات    وهذا هو جمموع     ٨٨   =)١٠ – ٩٨(: هو
فـاملالحظ  .  الست يف سورة الكهف    )الكهف(وردت فيها كلمات    



 

 ٣٢

                                                

 الفرقوأنّ   ،)مسجدا( ُجّملهو  ) املسجد( كلميت    ترتيب جمموع أنّ
 .الكهف اليت تضّمنت ألفاظآليات أرقام ابينهما هو جمموع 

 
 قصـة   كلمات سورة اإلسراء جمموع     كلمات إذا أضفنا إىل جمموع      :سادساً

 :أصحاب الكهف يكون الناتج
  فما هو هذا العدد ؟ ١٨٩٢ = )٣٣٦ + ١٥٥٦( 
 جممـوع    مضافاً إليـه    الّست )الكهف( كلمات    ُجّمل  جمموع :إّنه 

  : هذه الكلمات يف سورة الكهفتراتيب
 )١٨٩٢ = )١٠٤٨ + ٨٤٤  

 
            : يكـون النـاتج    ٣٠٩ سورة الكهف العدد      ترتيب إذا أضيف إىل  :  سابعاً

 يف سورة   )مسجدا( كلمة    ترتيب وهذا هو  ٣٢٧ = )٣٠٩ + ١٨(
 .ةلطائف عددّي  كما ذكرنا يف،الكهف

 : يكون الناتج٣٠٩ العدد )٣٢٧(وإذا أضفنا إىل العدد  
) ّيـة لطائف عدد (ذا كما ذكرنا يف      وه ٦٣٦ = )٣٠٩ + ٣٢٧( 

 : ، أيآياهتا، وعدد وامسها سورة الكهف، رقم حاصل مجع
 )١١( ٦٣٦=  )١١٠+ سورة أصحب الكهف + ١٨( 

 
 ، وتقول الروايات التاريخية أن عمر بن م ٦٣٦الالفت هنا أن فتح عمر بن الخطاب للقدس آان عام )   ١١

 ل عن الصخرة ، وأخذ يزيل التراب        الخطاب  رضي اهللا عنه عندما دخل المسجد األقصى  بادر إلى السؤا
 ...       عنها وينقله بثوبه 



 

 ٣٣

                                                

 ٣٦١ أي   )املسجد األقصـا  ( ُجّمل   )٦٣٦(وإذا أضفنا إىل العدد     
  فما هو هذا العدد؟٩٩٧  =)٣٦١ + ٦٣٦(: يكون الناتج

 القرآن الكـرمي إال مـّرة        معّرفة يف  )خرةالّص(مل ترد كلمة    
واملفاجـأة هنـا أن     .  من سورة الكهف   ٦٣واحدة، وذلك يف اآلية     

  )١٢( !!  فتأّمل   ٩٩٧ بني كلمات سورة الكهف هو ترتيبها
 إىل ُجّمـل              ٣٦١ أي   )املسجد األقصا (أما إذا أضفنا ُجّمل     

 وهذا هو  ٩٢٦ = )٣٦١ + ٥٦٥( : الناتج يكون )سورة اإلسراء (
  .٩٢٦ )الّصخرة (ل كلمةُجّم

الّست، ) الكهف (وأّما إذا أضفنا إىل جمموع ُجّمل كلمات       
عـدد  _ على اعتبار أنه صخرة الكهـف     _) مسجدا(وُجّمل كلمة   

 : آيات سورة اإلسراء، يكون الناتج
 وأنت خبري اآلن بأنّ هذا هو       ١٠٦٣ = )١١١ + ١٠٨ + ٨٤٤(

  .)الذي بركنا حوله: (ُجّمل قوله تعاىل
 

إذ أوى الفتية إىل الكهـف      :( من سورة الكهف   ١٠جاء يف اآلية     :ناًثام
وجاء . )فقالوا ربنا آتنا من لدنك رمحة، وهيئ لنا من أمرنا رشدا           

وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إال     (:  من سورة الكهف   ١٦يف اآلية   
اهللا فأووا إىل الكهف ينشر لكم ربكم رمحته، ويهيئ لكـم مـن             

 : اآليتني اآليت الالفت يف)أمركم مرفقاً
 

 . ال نقصد هنا أن نقول إن الصخرة الواردة في سورة الكهف هي صخرة بيت المقدس )١١



 

 ٣٤

، )آتنا من لدنك رمحة، ينشر لكم ربكم من رمحته        (،  )أوى، فأووا ( 
مطلبهم ) وهّيئ لنا من أمرنا رشدا، ويهيئ لكم من أمركم مرفقا         (

 . )رشدا ومرفقا(: رضي اهللا عنهم أن يهيئ اهللا هلم
  ٩٢٦ = )٤٢١ + ٥٠٥( هـو    )مرفقـا + رشدا  (جمموع ُجّمل    

ـ  أنّ ومعلوم أّنه إذا صحّ     .)ّصخرةال(وهذا هو ُجّمل كلمة       خرةص
 فقد ُهّيئت أصـالً لتكـون       ، هي ثاين بيت وضع للناس     بيت املقدس 

 .رشدا، ويبدو أنّ موقعها يف ذلك الزمان كان يصلح ألنُ يرتفق به
 

 م١١٨٧معلوم أن صالح الدين األيويب قد فتح بيت املقدس سـنة            : تاسعاً
يكون ) الذي بركنا حوله:( تعاىلفإذا أضفنا إىل هذا العدد ُجّمل قوله  

  !؟دفما هو هذا العد ٢٢٥٠ = )١٠٦٣ + ١١٨٧( :الناتج
صـخرة بيـت     نرّجح أّنه والذي   ،)مسجدا (ترتيب كلمة   

يف سورة الكهف هو    ) الّصخرة( وترتيب كلمة    )٣٢٧( هو   ،املقدس
 :  ؟)الّصـخرة (  ُجّمـل   فماذا لو أضفنا إىل هذين املوقعني      )٩٩٧(
 هنـا أّنـه     ونذكّر  ٢٢٥٠ = )٩٢٦ خرةلّص ا  +٩٩٧ + ٣٢٧(

: (  إىل عام الفتح األول كان الناتجاملسجد األقصا عندما أضفنا ّمجل    
 !!فتأّمل   ٩٩٧ ) = ٣٦١ +٦٣٦



 

 ٣٥

 الخاتمة
 
 

هذه جمرد بداية، واستناداً إىل جتاربنا السابقة فإننا نتوقع أن تتكامـل             
وعاً إال وجاءت   حلقات األدلة واملؤّيدات، فما من حبث أخرجناه مطب       

وما نرجوه هنا أن نكـون قـد        . األحباث اليت تليه مؤيدة ومعززة له     
 :حققنا األهداف اآلتية 

يه اإلعجاز العددي للقـرآن     التعريف ببعض األمناط العددّية ملا نسمّ      .١
 .الكرمي

لفت االنتباه إىل إمكانية توظيف العدد القرآين يف الكشف عن أسرار            .٢
ونزلنا عليك الكتاب تبياناً لكل     (...  :تعاىللقوله  ،  ىقرآنية ال تتناه  

  .٨٩ النحل...)شيء 
 .ينّية والتارخيّية لرحاب املسجد األقصى املبارك تعزيز املكانة الّد .٣

 
 واهللا ويل التوفيق

  
          

   
 


