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 لمقدمةا
 
 

إذ جـاء   ،  يف البدء كانت مالحظة تتعلق بشعرية احلـج        
يف حني جاء اخلطاب بأركان     ،  اخلطاب القرآين موجهاً إىل الناس    

مث تالحقت املالحظات   .  اإلميان  إىل أهل  اإلسالم األخرى موجهاً  
واليت هي آخـر    ،  من سورة احلج  ) ٢٧(فكانت املفاجأة يف اآلية     

إّنها املّرة األوىل الـيت      .)احلج(آية يف القرآن الكرمي يرد فيها لفظ        
إذ اعتدنا  ،  جند فيها آية واحدة تقبل كل هذه االحتماالت العددية        

ط العدديـة تتعلـق بـالقرآن       يف الدراسات السابقة أن جند األمنا     
 . أو بسورة بعينها، أو مبجموعة من سوره، الكرمي

كانت الفكرة أن يكون الكتاب حول اإلعجاز العـددي          
إال أن تشّعب العالقات الرياضّية     ،  من سورة احلج  ) ٢٧(يف اآلية   

والذي  ،)٤٥٦(ووفرهتا جعلنا نقتصر على اجلانب املتعلق بالعدد        
نظـراً لعالقـة ذلـك       ،سورة احلج  هو ترتيب كلمة احلج يف    

 زوال دولة إسرائيل    احتمالبدراسات سابقة تتمركز حول فكرة      
 اإلصدارلذلك ميكن اعتبار هذا      .هـ١٤٤٣م املوافق   ٢٠٢٢عام  

م نبوءة أم صـدف     ٢٠٢٢زوال إسرائيل   ( :اجلزء الثالث لكتاب  



 ٣

                        

ولتعلموا عـدد   ( نعترب أنّ اجلزء الثاين هو كتاب        ثحي )١()رقمّية
 . ٢) ٣٠٩نني واحلساب الس

ما يهمنا بالدرجة األوىل هو إطالع القارئ الكرمي علـى           
وما متتاز به هذه البنية مـن تنـّوع         ،  البنية العددية للقرآن الكرمي   

فهو ،  م٢٠٢٢واحتمال حصوله عام    ،  أّما زوال إسرائيل  . عجيب
ترك لتقدير القارئ    إنّ القول بذلك يُ    مثّ،  مثرة تأيت بالدرجة الثانية   

وال تكتمل لديه الّصورة حىت يقرأ      ،  وفق قناعته بدالالت األعداد   
  .الكتب الثالثة

لقد قمنا عند مراجعة مسّودة الكتاب حبذف الكثري مـن           
األعداد تسهيالً على القارئ قدر اإلمكان، لعلمنا أنّ أكثر الناس          

ويف ظننا أن األمر سهل؛ فليس هنـاك        . ينفرون من عامل األرقام   
ة دة، بل هي معلومات كثيفة، موزعة يف عدّ       ضية معقّ معادالت ريا 

وألن األمر يتعلق بالقرآن الكرمي، ويتعلق أيضاً باملسـألة         . فصول
أن جيد املهتم متعة، فتتحول كثافة األرقام إىل        فاملتوقّع  الفلسطينية،  

 .ميزة، كما هو األمر يف بستان كثيف األشجار
ألن ،  البحـث ننصح القارئ الكرمي أن يتسلسل يف قراءة         

مث إنّ  ،  ويرتكز كل باب منه على سابقه     ،  أبوابه مترابطة ومتكاملة  
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 .ِجدة املوضوع ومفاجآته حتتم التدّرج يف القراءة واالسـتيعاب        
إلدراكنا أن سرعة القراءة يف     ،  كما وننصح أن تتم القراءة بتمّهل     

مثل هذا املوضوع تضّيع على القارئ الكـرمي فرصـة التمتـع            
 إننا نطمع أن تكون هذه املالحظـات العدديـة          مث،  باملفاجآت

 . الشرارة اليت تقدح يف أذهان املبدعني من القّراء الكرام
واحلرص على البالغ يـدفعنا إىل      ،  التجربة تقول لنا متّهلوا    
جزءاً من  يف املستقبل   لذا نتوقع أن تكون هذه املالحظات       ،  الكتابة

 . ِدم وحناولال أن ُنقْإاآلن ولكن ال حيلة لنا ، كٍل متكامل ومجيل
 رب ارمحهما كما ربياين صغريا، رب اغفر يل ولوالدي 
 

 
 بّسام هناد جّرار       

 مركز نون للدراسات القرآنية
 فلسطني_ رام اهللا_ البرية  
  هـ١٤٢٣ ربيع اآلخر ١٨ 
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 مفاتيح
 

  
  :  مالحظة اآليت فال ُبّد من،هلذه الدراسةضل من أجل فهم أف

 وهو إعطاء كل حرف مـن حـروف         : حساب اجلُّمل   : أوالً
قيمة عددية  ) أجبد هوز حطي كلمن سعفص قرشت ثخذ ضظغ       (

ولكن يالحـظ   ،  وال يعرف أول من استخدم هذا احلساب      . ثابتة
كما ويالحظ استخدامه يف اللغـات      ،   مغرق يف القدم    حساب أّنه

وقد استخدم هذا احلسـاب يف      . ومنها العربّية والعربّية  ،  ّيةالسام
كما استخدم يف السـحر     ،   وغريه من األغراض املشروعة    التأريخ

ومن أراد االستزادة فـيمكن أن يرجـع إىل         . والتنجيم والشعوذة 
 .)إرهاصات اإلعجاز العـددي يف القـرآن الكـرمي         (:كتابنا

 يف البنـاء  ن األول   وخالصة األمر أن حساب اجلُّمل يشكل الرك      
وإليك هذا اجلدول الذي يـبني القيمـة        . العددي للقرآن الكرمي  

 :  األجبديةاألحرفالعددية لكل حرف من 
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هو عدد مركـزي يف اإلعجـاز العـددي         ) ١٩(العدد    : ثانياً

. وهو يشكّل الركن الثاين للبناء العددي يف القرآن الكرمي        ،  القرآين
وال بد من اإلشارة هنا إىل مالبسات حصلت وأساءت إىل مسألة           

وما اشـتهر مـن     ،  ؛ كتقديس البهائيني هلذا العدد    )١٩(العدد  
راد االستزادة فيمكنه الرجـوع إىل      ومن أ . تلفيقات رشاد خليفة  

 يف القرآن الكرمي مقـّدمات تنتظـر        ١٩إعجاز الرقم   (كتابنا  
أّمـا  . حيث جيد تفصيل هذه املسألة ومالبسـاهتا       ) ٣( )النتائج
وكتاب  ٤ )إرهاصات اإلعجاز العددي للقرآن الكرمي     (:كتاب

                         
م، املؤسسة اإلسالمية ١٩٩٤، ٢آن الكرمي مقدمات تنتظر النتائج، ط يف القر١٩إعجاز الرقم )  ٣

  .بريوت  _ للطباعة والصحافة والنشر
م ، مركز نون للدراسات واألحباث ١٩٩٨ ، ١إرهاصات اإلعجاز العددي يف القرآن الكرمي، ط)  ٤

 .فلسطني _ البرية_ القرآنية
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 فكرة مناسبة حـول     فيعطيان) ولتعلموا عدد السنني واحلساب   (
 . ز العددي للقرآن الكرمياإلعجا
 نعتمد يف عّد الكلمات واحلروف على الرسـم العثمـاين           : ثالثاً

وجيدر أن نبّين هنـا     . للمصحف املوافق لرواية حفص عن عاصم     
أي ،  أنّ رسم املصحف يف قول اجلماهري من العلماء هو تـوقيفي          

. مأخوذ عن الرسول صلى اهللا عليه وسلم عن جربيل عليه السالم          
الدراسات العددّية لتحسم هذه املسألة لصاحل قـول        ت  وقد جاء 
مع مالحظة أننا   ،   وليس املعىن  ،فالضابط إذن هو الرسم   . اجلمهور

، كلمـة ) كهـيعص (نعترب الفواتح النورانّية أيضاً كلمات فـَـ        
نظـراً  ) ص،  ن،  ق(وحـىت    ،)طـس (وكذلك   ،)امل(وكذلك  

 .الستقالهلا يف اللفظ والرسم
لقرآن الكرمي مل نصادف إشكاالً     عند إحصائنا لكلمات ا   

 فـال   نافية) ما( فإذا كانت    "...مالكم،  مالك":إال يف ألفاظ مثل   
أّما إذا  . كلمة أخرى ) لكم( و   كلمة) ما(حيث حتصى   ،  إشكال
الـذي متّ حلـه     ،   فهنا يكون اإلشـكال    ستفهاميةا) ما(كانت  

لقرآن الكرمي؛ فقد وجدنا أن مجلة      ل  الرسم العثماين  بالرجوع إىل 
 ماِل": تكتب يف املصحف هكذا    "ما هلذا الرسول  ":ثل قوله تعاىل  م

وإحلاق الـالم   .  وقد تكرر هذا يف أكثر من موضع       "الرسول هذا
  كلمة  هي "مالك؟":ستفهامية يدل قرآنياً على أنّ مجلة مثل      المبا ا 



 ٨

وقد لفتنا االنتباه إىل هذا من أجل مراعاة ذلك ملـن أراد            . واحدة
 . أن يتحقق

حظ القارئ أّنه يغلب يف البحث أن نستخدم عمليـة          يال :رابعاً
وعنـد  . اجلمع أكثر من استخدامنا للعملّيات الرياضية األخـرى   

استخدامنا للطرح بدل اجلمع يكون هدفنا التركيز على النـاتج،          
ونرغب أن نركّز ) ٩٥(هو  ) ميالدي(فعندما نعلم أنّ ُجّمل كلمة      

 أّما إذا   ٢١١٧ =) ٩٥+٢٠٢٢: ( نقول) ٢١١٧(على العدد   
  :فعندها نقول) ٢٠٢٢(قصدنا التركيز على العدد 

أّما إذا قصدنا التركيز على العالقة       . ٢٠٢٢= ) ٩٥-٢١١٧ (
  :الرياضّية بني هذين العددين فإننا نقول

 أسـلوب يف  فاملسألة إذن هي جمرد      ٩٥= ) ٢٠٢٢-٢١١٧ (
      .عرض املعلومة

 



 ٩

 هللا على الّناس 
 
 

وهللا علـى    ...":ن سورة آل عمران    م ٩٧جاء يف اآلية     
ومن كفر فـإنّ اهللا     ،  الناس حجُّ البيت من استطاع إليه سبيالً      

  ."غين عن العاملني
 : يستفاد من اآلية الكرمية األمور اآلتية و
أّما باقي أركـان     ، كافة للناسجاء اخلطاب يف اآلية الكرمية      _ ١

وله تعـاىل يف    مثل ق  ،املؤمنني إىل    فيها اإلسالم فقد توجه اخلطاب   
 "إنّ الصالة كانت على املؤمنني كتابـاً موقوتـا        ":سورة النساء 

يا أيها الذين آمنوا كتب علـيكم       ":وقوله تعاىل يف سورة التوبة    
 فما معىن أن يتوجه اخلطاب للناس عند احلديث عـن        "...الصيام

 ...":احلج دون سائر األركان؟ انظر قوله تعـاىل يف آل عمـران   
 ":وقوله تعاىل يف سورة احلـج      "...حّج البيت وهللا على الّناس    

  ."...وأذّن يف الّناس باحلج
وهللا على الّناس حـّج      ...":قوله تعاىل يف سورة آل عمران     _ ٢ 

 يشري إىل أنّ فريضة احلـج هـي         "البيت من استطاع إليه سبيالً    
وهو ،  نعم فهو استحقاق  . "هللا على "الحظ تعبري ،  استحقاق رّباين 
كيف ال واملسجد احلرام هـو أول       ،  كل الّناس  ،َدين على الّناس  



 ١٠

                        

أي أّم  ،  كيف ال ومكة هـي أم القـرى       ! بيت وضع لعبادة اهللا؟   
من هنـا   ! فمنها كان انطالق اإلنسان يف خالفته األرض؟      ،  األمم

 ٥.  الّناسكان اخلطاب للّناس كلّ
 هل ُيطلب احلج من كل الّناس مبن فيهم         : وهنا يثور سؤال  _ ٣

فكما خوطب اإلنسان أن يعبد رّبـه       ،   نعم : ولغري املؤمنني؟ نق  
خوطب أيضـاً بـأن     ،  وفق ما بينه اهللا تعاىل يف رساالته      ،  وحده

والذي منه  ،  يقصد البيت احلرام الذي فيه عبد اآلباء األوائل رهبم        
ومن أراد أن يستجيب إىل هـذا       ،  انطلقوا ليكونوا خلفاء األرض   

من هنا ندرك   . قاقاألذان فعليه أن يقبل شروط أداء هذا االستح       
         : من آل عمـران بقولـه تعـاىل       ) ٩٧ (بعض أسرار ختم اآلية   

 . "كفر فإنّ اهللا غين عن العاملني ومن ..."
) ٩٧( واليت تسبق اآليـة   ،  من سورة آل عمران   ) ٩٦(اآلية   _٤

إنّ أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركاً        ":هي حمل البحث 
 ويف  "وهدى للعـاملني   ...سوضع للنا ": الحظ "وهدًى للعاملني 

. "غـين عـن العـاملني      ...وهللا على الّناس   ...": )٩٧(اآلية  
وهي آخر آية ذكر      _  من سورة احلج   )٢٧(وبالرجوع إىل اآلية    

جند أنّ أذان إبـراهيم عليـه       _  يف القرآن الكرمي      فيها لفظ احلج  
 

 : يف الصفحة االلكترونية للمركز وهي ) أم القرى( ملزيد من التفصيل ميكن مراجعة مقال )  ٥
www.noon-cqs.org    
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وأذّن يف الّناس بـاحلج يـأتوك       ":الّسالم باحلج كان أذانا عاملياً    
وأذّن يف " بداللة"جاالً وعلى كل ضامر يأتني من كلِّ فّج عميق     ر

 حيث بـدأ     إىل  إهنا العودة  "من كل فّج عميق    ..." و "...الّناس
من البساطة  ،   احلالة اليت كانت أوالً    مثّلبل إنّ احلاج يت   ،  اإلنسان

 . يف املظهر واللباس
 يبدو أنّ احلّج إىل البيت العتيق كان يف شريعة األنبيـاء           

منها مـا ورد يف     ،  فقد صّحت آثار تشري إىل هذا املعىن      ،  الرسلو
 وامسند أمحد بإسناد حسن أنّ هوداً وصاحلاً عليهما الّسالم قد مرّ          

وورد يف صـحيح    . بوادي ُعسفان يلبون وحيّجون البيت العتيق     
  .مسلم أنّ يونس وموسى عليهما الّسالم قد حّجا أيضاً

قال إّني أريد أن    ":ص من سورة القص   )٢٧ (جاء يف اآلية   
 "...مثـاين حجـج   أنكحك إحدى ابنيت هاتني على أن تأجرين        

على اعتبار أنّ يف كل عام حجـة إىل         ،  املقصود هنا مثانية أعوام   
  .وهذا أيضاً يدل على أهنم كانوا حيّجون، بيت اهللا احلرام

 "..يا أّيها الّنـاس    ...": تستهل سورة احلج بقوله تعاىل    
وتكونـوا شـهداء علـى       ...":ن السورة وجاء يف آخر آية م    

، مـّرة ) ١٥(يف الّسورة   ) الّناس(وقد وردت كلمة    ،  "...الّناس
، وهذه أعلى نسبة يف سور القرآن الكرمي بعـد سـورة الّنـاس            

 بل  ، كلمات السورة  عددإىل  ) الّناس(واملقصود نسبة تكرار كلمة     
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، إنّ ترتيب سورة احلج يف املصحف، وّمجل امسها، وعدد آياهتـا          
 أن سـورة    فمعلوم تؤيد ما نالحظه من عالقة بني احلج والناس،       

 ٧٨وعدد آياهتـا    ،  يف ترتيب املصحف  ) ٢٢(احلج هي السورة    
 : وعليه يكون جمموع) ٤٢(هو ) احلج (٦ومعلوم أنّ ُجّمل . آية
 كلمـة   ُجّمـل  وهذا أيضاً هو     ١٤٢= ) ٧٨+٤٢احلج+٢٢ (
  .)الّناس(

 إىل ننظر وعندما" فةاحلج عر ":احلديث الشريف  يف جاء 
اجتماع الناس يف صعيد واحد يوم عرفة نـدرك متامـاً الطـابع             

بل إنّ أعمال احلج مجيعاً ترمز إىل السنن        ،  اجلماعي لشعرية احلج  
وإذا كان باإلمكان أن تصـلي أو       . الفاعلة يف االجتماع البشري   

فـاحلج عبـادة    ،  تصوم وحدك فليس باإلمكان أن حتج وحدك      
وهو نفـري   ،   حتقق آثاراً تتعلق باجملموع اإلنساين     مجاعّية يرجى أن  

  لّبيـك  ":عام يعلن فيه اجلميع استجابته ملتطلبات رسالة اإلسالم       
 أن يساعد ارتقاء وعي الشـعوب        ومن املؤّمل  . "..اللهّم لّبيك 

لتعود لألّمة فعاليتـها    ،  اإلسالمّية على إدراك جوهر احلج ومراميه     
  .يف محل رسالة احلق إىل البشرية

 
، كمـا ذكرنـا     حساب اجلُّمل هو إعطاء كل حرف من حروف األجبدية قيمة عدديـة            ) ٦

 .سابقاً
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) ٢٦(احلديث حول احلج يف سورة احلج يبـدأ باآليـة            
  اليت تليها مباشـرة    والالفت لالنتباه أنّ اآلية   ) ٣٧(وينتهي باآلية   

إنّ اهللا ال حيبُّ كلَّ خّوان      ،  إنّ اهللا يدافع عن الذين آمنوا     ":هي
 " : مث يكون اإلذن بالقتال ألول مّرة يف التشريع اإلسالمي         "كفور

 مث  " بأّنهم ظُلموا وإنّ اهللا على نصرهم لقدير       أُذن للذين يقاتلون  
ولوال دفع اهللا الناس بعضهم      ...":يكون الكالم عن سّنة التدافع    

ببعض هلدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم         
وبعدها  "إنّ اهللا لقوي عزيز   ،  ولينصرنّ اهللا من ينصره   ،  اهللا كثرياً 

الـذين إن   ": األرض يأيت احلديث عن التمكني ألهل الصالح يف      
وأمـروا  ،  مكّناهم يف األرض أقاموا الصالة وآتـوا الزكـاة        

 فجهاد معسكر   "وهللا عاقبة األمور  ،  وهنوا عن املنكر  ،  باملعروف
، وإحقاق احلـق  ،  اإلميان يكون ألهداف سامية تتعلق برفع الظلم      

وال جيوز أن يكـون مـن أجـل التسـلط           . وإصالح األرض 
وجاهدوا ": ٧٨ احلج فهي اآلية     أّما خامتة سورة  . واالستضعاف

يف اهللا حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم يف الدين مـن             
حرج ملة أبيكم إبراهيم هو مساكم املسلمني من قبل ويف هـذا            
ليكون الرسول شهيداً عليكم وتكونوا شهداء علـى الّنـاس          
فأقيموا الصالة وءاتوا الزكاة واعتصموا باهللا هو موالكم فنعم         



 ١٤

 واملتدبر لكتاب اهللا العزيز يدرك أنّ مفهـوم         "نعم النصري املوىل و 
  .اجلهاد يشمل كل جهد يبذل من أجل نصرة احلقيقة
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    أآملُتاليوَم ... یئَساليوَم
 
 

السنة العاشـرة   _ يوم عرفة   _ يف التاسع من ذي احلّجة       
نـزل قولـه    ،  وبينما الّناس حيتشدون يف رحاب عرفات     ،  للهجرة
الذين كفروا من ديـنكم فـال ختشـوهم         اليوم يئس   ":تعاىل

، اليوم أكملت لكم دينكم وأمتمت عليكم نعمـيت       ،  واخشون
 يف مثل هذه اللحظات واألجـواء       "ورضيت لكم اإلسالم دينا   
ويف الوقت الذي اكتمل فيه نـزول       . املهيبة كان إعالن االكتمال   

الدين كان قد اكتمل يأس الذين كفروا من إمكانيـة اجتثـاث            
فمنذ األيام األوىل للرسالة اإلسـالمية عمـل        ،  ويقهالدين أو تط  

ـ    ،  معسكر الكفر جبد على اجتثاث اإلسالم      ة وكانت تربيـة القلّ
واستمر  ...املؤمنة تتم يف أجواء من الرفض واحملاصرة والتكذيب       

وارتفع البنـاء   ،  واستمرت مقاومة اجملتمع اجلاهلي   ،  نزول القرآن 
فلم يعد  ،  اء اكتملت احلصانة  وباكتمال البن ،  اإلسالمي شيئاً فشيئاً  

وهبـذا  . معسكر الكفر يطمع يف أن ينال من الوجود اإلسـالمي       
، يظهر أنّ إعجاز القرآن الكرمي مل يكن مقتصراً على بالغته وبيانه          
. فالنقلة اهلائلة اليت أحدثها يف اجملتمع هي من أعظم وجوه إعجازه          

ألن ،  إلسـالم واليوم ال ُيتوقَّع أن ييأس أعداء احلق من حماصرة ا         
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وميكن أن يستفاد من هذه     . ورة عند املسلمني مل تكتمل بعد     الّص
اآلية الكرمية أن هناك تناسباً عكسياً بـني تصـاعد الّصـحوة            

 . اإلسالمّية وقدرة القوى املضادة لإلسالم على تطويقه وتطويعه
 ،العام العاشر للهجرة النبويـة    ،  يف التاسع من ذي احلجة    

ووقف خيطب  ،   عليه وسلم ِحجة الوداع    حج رسول اهللا صلى اهللا    
ويف هذه اللحظات اجلليلة نزل قوله      ،  يف الناس يف اجتماع عرفات    

اليوم يئس الذين كفروا من ديـنكم فـال ختشـوهم            ":تعاىل
اليوم أكملت لكم دينكم وأمتمت علـيكم نعمـيت         ،  واخشون

 . املائدة) ٣("..ورضيت لكم اإلسالم دينا
، كلمـة ) ٦١(سورة املائدة مـن     تتكون اآلية الثالثة من     

 وختتم بقوله   "..حرمت عليكم امليتة والّدم   ":وتبدأ بقوله تعاىل    
ويف التاسع من ذي احلجة العـام       " فإنّ اهللا غفور رحيم   ":تعاىل  

اليوم يئس الذين كفروا مـن      ":العاشر للهجرة نزل قوله تعاىل    
اليوم أكملت لكـم ديـنكم      ،  دينكم فال ختشوهم واخشون   

وهذه " …ورضيت لكم اإلسالم دينا   ،  يكم نعميت وأمتمت عل 
أمر الرسول صلى اهللا عليه وسلم أن توضع بعـد          ،  كلمة) ٢٠(

، ويثري االهتمام ،  وهذا أمر يلفت االنتباه   ،  يف اآلية ) ٣٠(الكلمة  
 . ويدعو إىل التدّبر
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من سورة املائدة قبل نـزول قولـه        ) ٣(أنظر نص اآلية    
 :  "....اليوم أكملت ....اليوم يئس":تعاىل

ُحرَِّمْت َعلَْيكُُم الَْمْيَتةُ َوالدَُّم َولَْحُم الِْخْنِزيِر َوَما أُِهـلَّ         "
ِلَغْيِر اللَِّه ِبِه َوالُْمْنَخِنقَةُ َوالَْمْوقُوذَةُ َوالُْمَتَردَِّيةُ َوالنَِّطيَحةُ َوَمـا         

أَنْ أَكَلَ السَُّبُع إالَّ َما ذَكَّْيُتْم َوَمـا ذُِبـَح َعلَـى النُُّصـِب وَ             
َتْسَتقِْسُموا ِبالْأَْزالِم ذَِلكُْم ِفْسٌق فََمِن اْضطُرَّ ِفي َمْخَمَصٍة غَْيـَر          

 فإن السياق   كما تالحظ    ."ُمَتَجاِنٍف ِإلثٍْم فَِإنَّ اللََّه غَفُوٌر َرِحيمٌ     
  .منسجم واملعىن مستقيم

ــاىل    ــه تع ــزول قول ــد ن ــة بع ــر اآلي                   :  مث انظ
 : "...اليوم أكملت ....اليوم يئس"

ُحرَِّمْت َعلَْيكُُم الَْمْيَتةُ َوالدَُّم َولَْحُم الِْخْنِزيِر َوَما أُِهلَّ ِلَغْيِر         "
اللَِّه ِبِه َوالُْمْنَخِنقَةُ َوالَْمْوقُوذَةُ َوالُْمَتَردَِّيةُ َوالنَِّطيَحةُ َوَما أَكَلَ السَُّبُع         

ُصِب َوأَنْ َتْسَتقِْسُموا ِبالْأَْزالِم ذَِلكُْم إالّ َما ذَكَّْيُتْم َوَما ذُِبَح َعلَى النُّ
الَْيْوَم َيِئَس الَِّذيَن كَفَُروا ِمْن ِديـِنكُْم فَـال َتْخَشـْوُهْم           ِفْسٌق  

َواْخَشْوِن الَْيْوَم أَكَْملُْت لَكُْم ِديَنكُْم َوأَْتَمْمُت َعلَْيكُْم ِنْعَمِتـي         
طُرَّ ِفـي َمْخَمَصـٍة غَْيـَر        فََمِن اضْ  َوَرِضيُت لَكُُم اِإلْسالَم ِديناً   

  ."ُمَتَجاِنٍف ِإلثٍْم فَِإنَّ اللََّه غَفُوٌر َرِحيٌم
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 عددیةلطائف 

   المائدةآیة في 
 
 

) اليوم( من قوله تعاىل، اآليةإذا مجعنا ترتيب الكلمات يف  
 :جملموعايكون ) اليوم(إىل قوله 

)٣٥٥= ) ٤٠+٣٩+٣٨+٣٧+٣٦+٣٥+٣٤+٣٣+٣٢+٣١ 
 الذي نزل فيه قوله  اليوموهو ،)عرفة(لمة وهذا هو ّمجل ك

وإذا علمنا أن شعرية . "..اليوم أكملت ...اليوم يئس":تعاىل
 يصبح من الالفت أن عدد أيام السنة ،يةاحلج مرتبطة بالسنة القمّر

قمرّية  واملفاجئ هنا أنّ ُجّمل ،يوماً) ٣٥٥ ( هو الكبيسةيةالقمّر
 .)٣٥٥(أيضاً  هو
اليوم يئس الذين كفروا من ":تيب كلمات  مجعنا تروأّما إذا 

يكون  ،ورةالّسوفق موقعها يف " دينكم فال ختشوهم واخشون
 :اجملموع هو 

)١١٤+١١٣+١١٢+١١١+١١٠+١٠٩+١٠٨+١٠٧+١٠٦ (
  : هو جمموع اآليت  العدد هذا املفاجأة هنا هي أن   ٩٩٠= 
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 ٩٩٠= ) ّمجل هجري+١٠+ّمجل ذو احلجة+٩(
 اليوم وهو ٩٩٠= ) ٢١٨  يهجر+١٠+٧٥٣  ذواحلجة+٩(

 "..اليوم أكملت ...اليوم يئس":الذي نزل فيه قوله تعاىل
 وهذا هو   ١١٤ورة هو   يف السّ ) واخشون(ترتيب كلمة    

وال ننسى أن اجلملة اليت بعدها مباشرة       ،  عدد سور القرآن الكرمي   
 ُيعّبر عن اكتمال    ١١٤وال شك أنّ العدد     . "اليوم أكملت ":هي

  .الّسور القرآنية
 !؟) اليوم أكملت( كلميت ترتيبماذا لو أضفنا ، واآلن 

 اليوَم أآملُت
من األسس اليت يقوم عليها بناء        يعترب )١٩(العدد  قلنا إنّ    

ورد ) ١٩(ومعلوم أن العدد    . اإلعجاز العددي يف القرآن الكرمي    
 وورد  ،"عليها تسـعة عشـر    ":من سورة املّدثر  ) ٣٠(يف اآلية   

) ١٩(ما عالقة العدد    ف. )٣١( يف اآلية    تفصيل بيان حكمة وروده   
  ؟"... أكملُتاليوَم"بقوله تعاىل

 اليوم يئس الذين  ":سبق أن بيّنا أن جمموع ترتيب كلمات       
  )٩٩٠ (:هو" كفروا من دينكم فال ختشوهم واخشون

 مـن قولـه   "اليوم" كلمة  ترتيب وعليه يكون اجملموع بعد إضافة    
 وهذا هـو    ١١٠٥= ) ١١٥+٩٩٠( هو   "اليوم أكملت ":تعاىل
 . "تسعة عشر":ُجّمل



 ٢٠

  : تكون املفاجأة أن اجملموع "أكملت" كلمة ترتيبوإذا أضفنا
عليهـا تسـعة   ":ُجّمـل  وهذا هو  ١٢٢١= ) ١١٦+١١٠٥(

 . "عشر
أليس عجيباً أن جند جمموع ترتيب الكلمات مـن قولـه            
 وأنّ هذا هـو     ٣٥٥ هو   "...اليوم" إىل قوله  "اليوم يئس ":تعاىل

 ...اليوم يئس ":وهو اليوم الذي نزل فيه قوله تعاىل       )عرفة(ُجّمل  
 !؟"..اليوم أكملت

 يف الّسورة  ترتيب الكلمات أليس عجيباً أن يكون جمموع       
 أي قبل أن    "واخشون":إىل قوله تعاىل  "  يئس اليوم":من قوله تعاىل  

 وهذا العدد ُيعّبر عـن تـاريخ        ٩٩٠ هو   "اليوم أكملت ":يقول
ـ  والذي هو   ،  الرتول  العـام العاشـر   ،  ن ذي احلجـة   التاسع م

 !للهجرة؟
حىت قوله  ترتيب الكلمات   أليس عجيباً أن يكون جمموع       
 وحىت قوله   ."تسعة عشر " ّمجل وهو،  )١١٠٥( هو "اليوم":تعاىل
 !؟"عليها تسعة عشـر   " ُجّمل وهو )١٢٢١( هو" تأكمل"تعاىل

، أال يشري هذا إىل احتمال أن يكون االكتمال متعدد احليثّيـات          
 !ثّية العدد؟ومنها حي
ولكننـا  ،  من سورة املائدة ُمفاجآت كثرية    ) ٣(إنّ لآلية    

هنا سنقصر احلديث على عالقة هذه اآلية بألفاظ احلج الواردة يف           
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، على ضوء أنّ إعالن اكتمال يأس معسكر الكفر       ،  القرآن الكرمي 
 الـذي   ،بل ويف يوم عرفة   ،  كان يف احلج  ،  وإعالن اكتمال الدين  

مث إنّ مـا    . "احلج عرفـة  ":ى اهللا عليه وسلم   قال فيه الرسول صل   
وباالجتمـاع  ،   وعالقته بالناس  ،مناه من مقدمات حول احلج    قّد

ـ        ،  وباجلهاد،  البشري ة كان ال بد منه إلدراك العالقـات العددّي
 م٢٠٢٢ أللفاظ احلج بقضية زوال دولة إسرائيل احملتمل عـام        

: ا كتاب    املسألة اليت سبق لنا أن أصدرنا فيه       ،هـ١٤٤٣ املوافق
ــرائيل " ــدف رقمّيــ ٢٠٢٢زوال إس ــوءة أم ص مثّ ، "ةم نب

ويـأيت هـذا    ،  "٣٠٩لتعلموا عدد السنني واحلسـاب      ":كتاب
وبإضـافة  . اإلصدار ليضع يدك على بعض عجائب العدد القرآين       

هذا البحث إىل ما سبقه من حبوث يصبح القول بزوال إسـرائيل            
جلزم مغامرة ال   وإن كّنا نرى أن ا    ،  م أقرب إىل اجلزم   ٢٠٢٢عام  

بل نترك مسئولية احلكم فيهـا للقـارئ تبعـاً          ،  نركب أمواجها 
  .لقناعاته



 ٢٢

  الحج٢٧اآلیة 
 

  
وجاءت ، مّرات) ٩(يف القرآن الكرمي ) احلج(تكررت كلمة 
: من سورة احلج ) ٢٧(يف اآلية ، أي التاسعة، الكلمة اآلخرية

أتني من وأذّن يف الناس باحلج يأتوك رجاالً وعلى كل ضامر ي"
وهذا يشعر بأمهية هذه الكلمة حيث مسيت  ."كل فج عميق

  .)احلج(  بـورةالّس
فإذا ضربنا عدد ، كلمة) ١٤(هذه اآلية هو  كلمات عدد

  : يكون الناتج ) ٢٧(اآلية الكلمات برقم 
)٣٧٨(= ) ٢٧×١٤(.  

      هو جمموع األعداد من ) ٣٧٨(أن العدد والالفت لالنتباه 
  .٣٧٨= ) ٢٧+...+٣+٢+١ (:٢٧ إىل ١

فإذا ، مّرات) ٩(يف القرآن الكرمي هو ) احلج(قلنا إن تكرار كلمة 
 : يكون الناتج ) احلج( كلمة ُجبّملضربنا هذا التكرار 

)٣٧٨(= ) ٤٢×٩ ( 
 وال ننسى أن الكلمة التاسعة واألخرية هي الكلمة الواردة يف 

 . من سورة احلج) ٢٧(اآلية 
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: ) ٢٦(يف سورة احلج باآلية يبدأ احلديث حول احلج  
لن ":) ٣٧( وينتهي باآلية "...وإذ بّوأنا إلبراهيم مكان البيت"

 وإذا مجعنا أرقام هذه اآليات يكون "...ينال اهللا حلومها
  +٣٥+٣٤+٣٣+٣٢+٣١+٣٠+٢٩+٢٨+٢٧+٢٦(:اجملموع
٣٧٨= ) ٣٧+٣٦.  

) ٧٨(عدد آيات سورة احلج وهو ) ٣٧٨(إذا أضفنا إىل العدد 
  .٤٥٦= ) ٧٨+٣٧٨ (:ةأاملفاجتكون 

 .  يف سورة احلجترتيب كلمة احلجوهذا هو 

  :واآلن
 !؟  من سورة املائدة٣  من سورة احلج باآلية٢٧ما عالقة اآلية 
وما هي أسرارُه املتعلقة باحلج وبزوال إسرائيل  ٤٥٦ ما هو العدد

  ! ؟م٢٠٢٢عام 
 



 ٢٤

 فال تخشوهم واخشون
 
 

يف سورة املائـدة    ) واخشون(ة  قلنا سابقاً إنّ ترتيب كلم     
وهذا عدد سور القرآن الكرمي املعّبر عـن اكتمالـه          ) ١١٤(هو  
وعند هذه الكلمة يكون جمموع ترتيب الكلمات من قوله         . ومتامه
 هـو " واخشـون ": إىل قوله عز وجـلّ       "...اليوم يئس ":تعاىل

 كمـا   "...اليوم يئس "وهو العدد املعّبر عن تاريخ نزول     ) ٩٩٠(
وعلـى وجـه    ،  ا عالقة هذه الكلمة بألفـاظ احلـج       فم. أسلفنا

 من سورة احلج ؟) ٢٧(اخلصوص اآلية 
رقم   وإذا أضفنا إىل هذا العدد     ٩٦٣ هو" واخشون"ُجّمل

 وهذا العـدد     ٩٩٠= ) ٢٧+٩٦٣(: يكون الناتج ) ٢٧( اآلية
 .معلوم لديك

 يف آية املائدة هـذه مل       "واخشون"يلفت االنتباه أنّ كلمة    
 ": من سورة البقرة   ١٥٠كما جاءت يف اآلية     " واخشوين"ُتكتب

ُجّمـل   وعليه فإن    " واخشوين إال الذين ظلموا منهم فال ختشوهم     
  ؟فما هو هذا العدد) ٢٤٢٥( هو "فال ختشوهم واخشون"عبارة

من سورة  ) ١٨٩(هي اآلية   ) احلج(       أول آية ورد فيها لفظ      
من سـورة  ) ٣( وعليه يكون عدد اآليات اليت تسبق اآلية      ،  البقرة
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حىت تلك اآلية من سـورة       ،واليت هي حمل الدراسة اآلن    ،  املائدة
مـن  ) ٣(عدد اآليات اليت تلي اآلية      أّما   .آية) ٤٧٥(هو   البقرة

واليت هي آخر   ،  من سورة احلج  ) ٢٧(  وحىت اآلية  ،سورة املائدة 
 : وعليه يكون اجملموع ) ١٩٥٠(هو ف ،)احلج(آية ذكر فيها لفظ 

 فــال ختشــوهم ":  وهــو ّمجــل٢٤٢٥= ) ٤٧٥+١٩٥٠(
  ."واخشون

 أن  _ إرهاصات اإلعجاز العددي   _يف كتابنا    ذكرنا 
، يومئـذ ،  يومني،  أياماً،  أيام،  يوماً،  يوم (:جمموع تكرار ألفاظ    

، وهذا أمر الفت للنظر   ) ٤٧٥(يف القرآن الكرمي هو     ) ..يومكم
اليـوم  "االكتمال )يوم(اليت سبقت احلديث عن    ألن عدد اآليات  

هو جمموع األلفـاظ     _ آنفاكما ورد    _"اليوم أكملت  ...يئس
 . يف القرآن الكرمي) اليوم(املتعلقة بلفظة 

) ١٩(يعّبر عن   ) ٤٧٥(ن العدد   إ وقلنا يف الكتاب نفسه     
 يـوم ألنّ  ،   يومـا مشسـّيا    ١٩أي  ،  دورة للشمس حول نفسها   

   : أي أنّ.  األرض أياميوماً من) ٢٥( هو الشمس
)٤٧٥= ) ٢٥×١٩.  

هذه املالحظة العددية جتعلنا ننظر يف عدد اآليات اليت تلي          
  : وهذا هو  ،)١٩٥٠(وهو ، من سورة املائدة) ٣(اآلية 
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هو عدد آيات سـورة     ) ٧٨(وال ننسى أن العدد     ) ٧٨×٢٥(
 . احلج

اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فال ختشوهم        ":ُجّمل
 ،١٩ للعـدد    ٢٠٥ وهذا هو املضاعف     ٣٨٩٥ هو   "واخشون

 العدد هو جمموع كلمات      هذا املفاجأة أنّ !  ؟٢٠٥فما هو العدد    
 مـن   ٣٧ إىل اآلية    ٢٦أي من اآلية    ،  آيات احلج يف سورة احلج    

 . سورة احلج
فـإذا  ) ٣٨٢٦: (من سورة احلج هو   ) ٢٧(ُجّمل اآلية   

:  كلمة احلج، يكون الناتج    وُجّمل اآلية،   رقمأضفنا إىل هذا العدد     
  ٣٨٩٥= ) ٤٢احلج +٢٧+٣٨٢٦(

. البقرة، والتوبة، واحلج  يف سورة    )احلج(ظ  وردت الفا 
 : ور هو ُجّمل هذه الّس

  ٨٢٤= ) ٤٢احلج +٤٤٤التوبة +٣٣٨البقرة (
    : وإذا أضفنا إىل هذا العدد قول الرسول صلى اهللا عليه وسـلم           

 : يكون الناتج" احلج عرفة"
 وهذا هو ُجّمل قولـه      ١٢٢١= ) ٣٩٧احلج عرفة   +٨٢٤(

وهو أيضاً اجملموع التراكمي عنـد      . " عليها تسعة عشر   ":تعاىل
 اليوم يئس الذين كفروا مـن       ":من قوله تعاىل  " أكملت"كلمة

 كما جاء عنـد     "اليوم أكملت ،  دينكم فال ختشوهم واخشون   
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نسى أن إكمال الـدين     نوال  .  من سورة املائدة   ٣دراستنا لآلية   
 . كما أسلفنا، كان يوم عرفة

، روا من دينكم فال ختشوهم واخشـون      اليوم يئس الذين كف   "
اليوم أكملت لكم دينكم وأمتمت عليكم نعميت ورضيت لكم         

 " اإلسالم دينا
وسبق لنا أن أخذنا    .  من سورة املائدة   ٣هذه بعض اآلية     
واآلن إذا مـا أخـذنا   . الكلمات يف السـورة بعض هذه   ترتيب  

ـ    _ اآليةالترتيب التراكمي هلذه الكلمات يف       _ رةووليس يف الّس
 ٨١٠٧ = )٥٠+٤٩+…٣٢+٣١: (فسنجد أن اجملموع هـو    

على اعتبار أهنا نزلت    ) يوم عرفة (وإذا أضفنا إىل هذا العدد ُجّمل       
  : يكون الناتج، يوم عرفة

)١٢٢١= ) ٤١١+٨١٠ 
من سورة  ) ٢٧(باآلية  ) ١٢٢١(ولكن ما عالقة العدد     

من سورة احلـج هـو      ) ٢٧(قلنا إن عدد كلمات اآلية      . احلج ؟ 
وإليـك هـذه    . حرفـا ) ٥١(وعدد حروفها هو    ،  كلمة )١٤(

 : املالحظة العددية 
 ) ١٠٥ (:هو) ١٤(إىل ) ١(جمموع األعداد من 
 ) ١٣٢٦(: هو) ٥١(إىل ) ١(جمموع األعداد من 

 
 .حلجألن اآليات تتحّدث عن هذا اليوم وليس عن ا) يوم عرفة(أضفنا هنا ُجّمل)   ٧



 ٢٨

 :وعليه تكون العالقة العددية بني الرقمني هي
)١٣٢٦= ) ١٢٢١+١٠٥ 

ـ ) ٣(هذه بعض العالقات الرياضية القائمة بني اآلية         ن م
واليت آخرها لفظـة    ،  سورة املائدة وألفاظ احلج يف القرآن الكرمي      

واليت هي األساس   ،  من سورة احلج  ) ٢٧(الواردة يف اآلية    ) احلج(
من هنا سوف جند أنّ كل العالقات الرياضـّية         . يف دراستنا هذه  

وسوف جند أن لكلمـة     ،  من سورة احلج  ) ٢٧(تتكامل يف اآلية    
وعلى وجه اخلصوص ترتيبها    ،  ة خاصة يف سورة احلج أمهيّ   ) احلج(

وهلذا العدد عجائب نراها    ) ٤٥٦(فهي الكلمة رقم    ،  يف السورة 
  .تباعاً فيما بعد

 اآلية األوىل والثانية من   وجيدر لفت االنتباه أخرياً إىل أن       
 ،حمـل دراسـتنا هـذه      ،واليت تسبق اآلية الثالثة   ،  سورة املائدة 

م شعائر اهللا املتعلقـة      واحترا ، اإلحرام  بعض أحكام  تتحدث حول 
 : باحلج 

َيا أَيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا أَْوفُوا ِبالُْعقُوِد أُِحلَّْت لَكُْم َبِهيَمةُ الْأَْنَعاِم ِإلَّا           (
َما ُيْتلَى َعلَْيكُْم غَْيَر ُمِحلِّي الصَّْيِد َوأَْنُتْم ُحُرٌم ِإنَّ اللََّه َيْحكُُم َما            

آَمُنوا ال ُتِحلُّوا َشـَعاِئَر اللَّـِه َوال الشَّـْهَر          يا أيَُّها الَِّذيَن     .ُيِريُد
الَْحَراَم َوال الَْهْدَي َوال الْقَالِئَد َوال آمَِّني الَْبْيَت الَْحَراَم َيْبَتُغونَ           



 ٢٩

فَْضالً ِمْن َربِِّهْم َوِرْضَواناً َوِإذَا َحلَلُْتْم فَاْصطَاُدوا َوال َيْجِرَمنَّكُْم         
  .)...وكُْم َعِن الَْمْسِجِد الَْحَراِم أَنْ َتْعَتُدواَشَنآنُ قَْوٍم أَنْ َصدُّ



 ٣٠

 قصة الكهف
 وعالقتها باحتمال زوال إسرائيل

  عبري٥٧٨٢هـ الموافق ١٤٤٣م الموافق ٢٠٢٢
 

والالفـت   ،)١٨(ترتيب سورة الكهف يف املصحف هو       
والـيت  ،   وتنتهي القصـة   .آية) ١٨(أن قصة الكهف تتألف من      

وهذه هي  ) ٢٦( باآلية   ، احلروف من) ١٤٠١(جمموع حروفها   
وأبرز عدد يف قصـة     . يف ترتيب آيات املصحف   ) ٢١٦٦(اآلية  

        :    أصـحاب الكهـف    مـّدة لبـث    وهو   ،)٣٠٩( الكهف هو 
 .الكهف٢٥"ثالث مائة سنني وازدادوا تسعا     ولبثوا يف كهفهم  "

 أسـرار   "ولتعلموا عدد السنني واحلساب   "وقد فّصلنا يف كتابنا   
 املوافق  م٢٠٢٢  املتوقع منها عالقته بزوال إسرائيل   و،  هذا العدد 
والذي هو على ضوء نتائج     ،   عربي ٥٧٨٢ املوافق   هـ ١٤٤٣
  .)اعربي(وليس ) رقيمي(دراستنا 

 ،يف ترتيب املصـحف   ) ١٧(سورة اإلسراء هي السورة     
وأحداث اإلسراء ونبوءات السورة تتعلـق بـاألرض املقّدسـة          

ومعلوم أنّ أحداث قصة    ) ١٩(وترتيب سورة مرمي هو     . فلسطني
فلمـاذا ال   . مرمي وعيسى عليهما السالم هي أيضاً يف فلسـطني        

يف فلسـطني   ،  أي قصة الكهـف    ،)١٨(تكون أحداث السورة    
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بل إنّ هناك ما يرّجح قرآنياً وجود الكهف حتت صخرة          ! أيضاً ؟ 
 . وإن شاء اهللا سنفرد هلذه املسألة دراسة مفّصلة .بيت املقدس

لناه من احتمال وجود الكهف يف رحـاب        إذا صّح ما ق   
فإنه يصبح من املفهوم وجـود عالقـة لقصـة          ،  األقصى املبارك 

الكهف بزوال اإلفساد اإلسرائيلي مـن األرض املباركـة عـام           
والـذي  .  رقيمي ٥٧٨٢ املوافق   هـ١٤٤٣ املوافق   م٢٠٢٢

يهمنا هنا لفت االنتباه إىل بعض املالحظات العددية املتعلقة هبذه          
 : ةاملسأل
وهلـذا  ،   حرفـاً  ١٤٠١عدد حروف قصة الكهف هو       : أوالً  

 : العدد مفاجآت منها
حيث نزلـت السـورة ومـا    _عدد السنني من عام اإلسراء    ) أ

_ تتضمنه من نبوءة متعلقة باإلفساد اإلسرائيلي يف األرض املباركة        
  .١٤٠١= ) ٦٢١-٢٠٢٢ (: هو م ٢٠٢٢إىل عام 

 مع مالحظة أن    ١٤٠١= " ألفان واثنن وعشرون  ":ُجّمل) ب
  .)اثنن(و ) اثنان (:وردت يف رسم املصحف هكذا) اثنن(كلمة 
يكون ) سورة الكهف  ( ُجّمل ١٤٠١إذا أضفنا إىل العدد     ) جـ

 وهلذا العدد   ١٨٠٨= ) ٤٠٧ سورة الكهف    +١٤٠١ (:الناتج  
 .نراها يف البند الثاين اآليت مفاجآتأيضاً 



 ٣٢

                        

وإليك هـذه   . م٢٠٢٢عام   يوافق ال  ١٤٤٣العام اهلجري    :ثانياً
                           :  املتصلة بالنقاط السابقةاملالحظات العددية

 ٨)١٨٠٨(هو  "ألف وأربعمائة وثلث وأربعون":ّمجل )أ
: هي أنّ ُجّمل قوله تعـاىل     ) ١٨٠٨(املفاجأة الثانية للعدد     )ب
 مع مالحظة ما ورد ١٨٠٨= " ثلث مائة سنني وازدادوا تسعا "

  .)أ(بند يف ال
هي أّنه إذا أضفنا إليه العدد      ) ١٨٠٨ (املفاجأة الثالثة للعدد   )جـ

  : يكون الناتج) ٣٠٩(
 ٢٠٢٢إّنه ؟  العدد هذافما هو ٢١١٧= ) ٣٠٩+١٨٠٨(

                   ):ميالدي(ُيضاف إليه ُجّمل كلمة 
إىل ) ٣٠٩(أّما ملاذا أضفنا  ٢١١٧= ) ٩٥ ميالدي+٢٠٢٢(

نتباهنا يف فقد لفت ا ) سنني وازدادوا تسعاثلث مائة(ُجّمل 
دراسة سابقة أن عدد الكلمات من بداية قصة الكهف وحىت 

، مما ٣٠٩ هو " ولبثوا يف كهفهم":بعد قوله تعاىل )ثلث(كلمة 
 قد جاء بصيغة " ولبثوا يف كهفهم":يعين أن اخلرب بعد قوله تعاىل

 
 على اعتبار أهنا مهزة، وميكن أن ) ١(يف اجلُّمل ميكن أن حتسب ) مائة(مع مالحظة أن مهزة كلمة  ) ٨

وحنن يف حبوثنا كلها نلتزم اعتبارها يف اجلُّمل مهزة، . على اعتبار أهنا ترسم على ياء) ١٠(حتسب 
 ترسم يف املصحف )ثالث(نّ كلمة مث ال بد من لفت االنتباه إىل أ) . ١(وبالتايل تكون قيمتها العددية 

 ) . ثلث(هكذا 
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صيغة عددية أي و ،"ثلث مائة سنني وازدادوا تسعا" :ة، أي بيانّي
  .وال بد لذلك من فائدة) ٣٠٩(
ألـف  ": والذي هو أيضاً ُجّمل    ١٨٠٨املفاجأة الرابعة للعدد     )د

و ) ١٨٠٨( أن الفـرق بـني       "وأربعمائة وثلـث وأربعـون    
 ومعلوم أن هذا هو     ٣٦٥= ) ١٤٤٣-١٨٠٨ (:هو  ) ١٤٤٣(

وجتـد تفصـيل هـذه املسـألة يف         . ٩عدد أيام الّسنة الشمسّية   
  .    " ٣٠٩علموا عدد السنني واحلساب لت":كتابنا
قلنا إن قصة الكهف يف سورة الكهف تنتهي عند اآليـة            : ثالثاً

 فما هو هـذا     ٢١٦٦وترتيب هذه اآلية يف املصحف هو       ) ٢٦(
 !العدد ؟

 :  ١٩ للعدد ١١٤ هو املضاعف ٢١٦٦العدد  )أ 
هو عـدد   ) ١١٤(والالفت هنا أن     ٢١٦٦= ) ١١٤×١٩(

وهذه جمرد مالحظة ال نبين عليها يف هـذا          .سور القرآن الكرمي  
 . املقام
فسيكون ) للميالد( ُجّمل كلمة    ٢٠٢٢إذا أضفنا إىل العدد     ) ب

 )١٠( ٢١٦٦= ) ١٤٤ للميلد +٢٠٢٢(: الناتج
 

هو  ) ١١٠( حيث أن ٣٦٥) =   ١١٠+٢٣٧أصحب الكهف +١٨: ( وهو أيضاً جمموع  ) ٩
 .عدد  آيات سورة الكهف، واليت تسمى أيضاً سورة أصحاب الكهف

 وهذا بشكل مطرد يف كل حبوثنا. حيسب ُجّملها بدون ألف) للميلد(أن كلمة  مع مالحظة)   ١٠
      ومل ترد كلمة للميالد يف . ألننا منيل إىل االلتزام بالرسم القرآين:  اجلواب! أّما ملاذا؟. العددية

   =   واليت وردت يف القرآن الكرمي ) امليعاد: (املصحف، ولكن ورد من الكلمات ما يشبهها مثل



 ٣٤

                                                   

من سورة  ) ٢٧( عند احلديث عن اآلية      ،سبق أن ذكرنا   
فيها هي أخـر كلمـة حـج تـرد يف           ) احلج(أن كلمة   ،  احلج

وعندما نعلـم أن    ،  ورة سورة احلج  سمى السّ وعندما ت ،  املصحف
) احلج(ندرك أمهية كلمة    ،  أي بوحي رباين  ،  أمساء السور توقيفّية  

كما وسبق لنا أن بّيّنـا عالقـة        . من سورة احلج  ) ٢٧(يف اآلية   
وأنه إذا أضفنا إليه عدد آيات سـورة         ،)٢٧( باآلية   ٣٧٨العدد  

أن هذا   ن الالفت  وكا ٤٥٦= ) ٧٨+٣٧٨(احلج يكون الناتج    
 .  يف سورة احلجترتيب كلمة احلجهو 

، بقصة الكهف ؟ وما عالقته    ٤٥٦ فما هي أسرار العدد    
 ،)٢٦(وهـي اآليـة     ،  وعلى وجه اخلصوص آخر آية يف القصة      

 .؟ م٢٠٢٢وبالتايل ما عالقته بزوال إسرائيل عام 

 
 فكتبت هكذا أّما اليت جاءت بعد حرف جر). ميعاد(ست مّرات، كتبت مخس منها هكذا  = 

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

 



 ٣٥

                        

  

  ٤٥٦الميزان 
 
 

 :  الكالم السابق نقولانطالقاً من
 آية تكـون    ٤٥٦من سورة الكهف    ) ٢٦(ذا أضفنا إىل اآلية     إ

 وأذّن يف ":من سورة احلج  ) ٢٧( أنّ هذه اآلية هي اآلية       املفاجأة
 الّناس باحلج يأتوك رجاالً وعلى كلّ ضامر يأتني من كل فـجّ           

 ٤٥٦هي الكلمة   ) باحلج( وسبق أن أشرنا إىل أنّ كلمة        "عميق
مـن سـورة    ) ٢٦(اآليـة   وأنّ  ،  يف ترتيب كلمات سورة احلج    

م املوافـق   ٢٠٢٢ حتتوي على أسرار عددية متعلقة بالعام        هفالك
                                                                  .هـ١٤٤٣

مـن سـورة احلـج       )٢٧(فماذا لو أضفنا إىل اآليـة       
آلية املعنّية عالقة بالعدد    سيكون ل  ؟ فهل    ١١آية) ٤٥٦+٢٠٢٢(

 : لننظر!  ؟٤٥٦ والعدد ٢٠٢٢
لورود ) ٢٧( له عالقة باآلية     سورة احلج ح أن اسم    واض 

 له عالقة باآلية    سورة احلديد وواضح أنّ اسم    . فيها) احلج(لفظة  

 
: أي)  ميالدي٢٠٢٢املسجد األقصا  ( وهذا أيضا٢٤٧٨ً) = ٤٥٦+٢٠٢٢) ( ١١

 ). املسجد األقصا (  هو ُجّمل ٣٦١حيث أن   ) ٩٥ميالدي +٢٠٢٢+٣٦١(



 ٣٦

فمـا  . فيها أيضـاً ) احلديد(من سورة احلديد لورود لفظة  ) ٢٥(
 !اآليتني من سوريت احلج واحلديد ؟العالقة بني 

ــة   ــفنا إىل اآلي ــج  ) ٢٧(إذا أض ــورة احل ــن س م
من سورة احلديد   ) ٢٥(آية تكون عندها اآلية      )٤٥٦+٢٠٢٢(

وأنزلنـا معهـم الكتـاب      ،  رسلنا بالبينات  لقد أرسلنا ":وهي
وأنزلنا احلديد فيه بأس شـديد      . ليقوم الّناُس بالقسط  ،  وامليزان

وليعلم اهللا من ينصره ورسـله بالغيـب إنّ اهللا          ،  ومنافع للناس 
 : هناك عدة مفاجآت عددية يف هذه اآليةو "عزيز قوي
ألّنها تتحدث عن احلديد يف     ،   ال بد من خصوصّية هلذه اآلية      _١

ني؛ ية إىل شـقّ   والالفت للنظر أنه ميكن قسمة اآل     . سورة احلديد 
، شّق يتحدث عن احلكمة من إرسال الرسل وإنـزال الكتـب          

أّما الّشق الثاين فيتحدث عن      .)القسط(وينتهي هذا الشق بكلمة     
والـيت  ،  حىت بات رمزاً للقوة   ،  عنصر احلديد وخصائصه ومنافعه   

 . هي ضرورية حلماية احلق ونصرة احلقيقة
فهـل  ) ٤٥٦(يف سورة احلديد هو     ) امليزان( ترتيب كلمة    _٢

ميكن أن يكون هذا العدد ميزاناً؟ هذا ما نأمـل أن يتضـح يف              
 . الصفحات القادمة

          : هكذا املعاجم القرآنية واهلوامش توثّق اآلية يف_٣
 وهـو   ٥٧هـو   ) احلديد(ومعلوم أنّ ُجّمل    ) ٥٧ديد   احل ٢٥(



 ٣٧

= ) ٥٧+٥٧+٢٥ (:وعليه يكون اجملموع  . يوافق ترتيب السورة  
  .١٣٩هو أيضاً ) امليزان( والالفت هنا أنّ ُجّمل لفظة ١٣٩
وأنزلنـا  ": وفق رسم املصـحف     ُجّمل الّشق الثاين من اآلية     _٤

 مـن ينصـره    اهللا ومنفع للناس وليعلم   احلديد فيه بأس شديد   
 واملفاجأة هنا أنّ    ٣٤٦٥ هو" إنّ اهللا قوي عزيز   ،  بالغيبورسله  

 وال ننسـى أنّ     ٣٤٦٥= ) ١٤٤٣+٢٠٢٢(هذا العدد هـو     
 . م٢٠٢٢هـ هو املوافق للعام ١٤٤٣العام 
 من بداية سورة احلديد فسوف جند أنّ        األحرف إذا بدأنا عد     _٥

 مـن   ٢٥تقع يف اآليـة     ) ٢٠٢٢،  ١٩٦٧،  ١٩٤٨( األرقام
 . رة احلديدسو
 من بداية سورة احلديد حـىت هنايـة كلمـة           األحرف عدد   _٦
 املفاجأة أنّ هذا العدد     ؟   العدد  هذا  فما هو   ٢٠٠٤هو  ) احلديد(

أربعمائـة وسـت    "أي ُجّمل ،  ُجّملهمضافاً إليه    ٤٥٦هو العدد   
  .١٥٤٨وهو " ومخسون

)٢٠٠٤= ) ١٥٤٨+٤٥٦ . 
) ٢٠٠٤(ف   احلر كان) احلديد(حىت آخر حرف يف كلمة       _٧

يف السورة فهو حـرف     ) ٢٠٢٢(أّما احلرف   . يف سورة احلديد  
وإليـك هـذه     .أيضـاً ) ٢٥(يف اآلية   ) للناس( يف كلمة    النون

 : املالحظات العددية 



 ٣٨

) للنـاس ( يف كلمـة      النـون  حىت حرف ٢٥ُجّمل اآلية    
       :  إّنـه فمـا هـو هـذا العـدد ؟          ) ٣٧٧٤ (املذكورة هـو  

)٣٧٧٤= ) ٣٠٩+١٤٤٣+٢٠٢٢ 
   : إليك هذه املفاجأة و

من ) ١٠٣(يف ترتيب املصحف هي اآلية      ) ٢٠٠٤(اآلية   
  !فتأّمل) ٣٧٧٤(واملدهش أنّ ُجّمل هذه اآلية هو ، سورة النحل
يف ) ٤٥٦(إىل ُجّمل اآلية    ) ٢٠٠٤(ماذا لو أضفنا العدد            و

 ":من سورة آل عمران ) ١٦٣(واليت هي اآلية   ،  ترتيب املصحف 
 ُجّمل هذه اآليـة     ؟"واهللا بصري مبا يعملون   ،   اهللا هم درجت عند  

  : ) ١٤٦٥(هو 
  فما هو هذا العدد ؟٣٤٦٩= ) ٢٠٠٤+١٤٦٥ (

فـإذا  ) ١٨٠٨( هـو    " ألف وأربعمائة وثلث وأربعون    ":ُجّمل  
يكون ) هجري(مث ُجّمل كلمة    ) ١٤٤٣ (إليه العدد نفسه  أضفنا  
 ٣٤٦٩= ) ٢١٨ هجري+١٤٤٣+١٨٠٨(: الناتج 

هلما عالقة بالعدد   ) احلديد(و  ) امليزان(أن كلميت   لالفت هنا   فا
)٤٥٦(.  
. )٢٥( يف سورة احلديد يقع يف اآلية        ٢٠٢٢ قلنا إن احلرف     _٨

 فإنّ هذا يعين    ٢٥٠٥حرف سورة احلديد هو     أوإذا عرفنا أنّ عدد     



 ٣٩

             : عدد األحرف حىت هناية السورة هوأنّ
  :  اآليت يف هذا العددوالالفت ٤٨٣= ) ٢٠٢٢-٢٥٠٥(
مضافاً إليه رقم اآلية    ) ٤٥٦(ترتيب كلمة احلج يف سورة احلج       ) أ
  .٤٨٣= ) ٢٧+٤٥٦ (:يكون الناتج) ٢٧(
كمـا   ،)١٤(من سورة احلج هو     ) ٢٧(عدد كلمات اآلية    ) ب

  : وعليه يكون، سابقاًأوضحنا 
= ) ٢٧+...٣+٢+١( هـو    ٢٧ إىل   ١جمموع األعـداد مـن      

٣٧٨ . 
= ) ١٤ .....٣+٢+١( هـو    ١٤   إىل ١جمموع األعداد مـن     

 . ٤٨٣= ) ١٠٥+٣٧٨ (:وعليه  .١٠٥
وال يوجد يف القرآن ، آية) ٧٨(عدد آيات سورة احلج هو     

واآلية  ،)الرمحن( سورة    سوى الكرمي سورة متاثلها يف عدد اآليات     
وأقيموا الوزن بالقسط وال ختسروا     ": السورة هي     هذه من) ٩(

 : يت والالفت يف هذه اآلية اآل"امليزان
والحظنا  ،)٢٧( يف سورة الرمحن هو       امليزان كلمةترتيب  _ ١

 .٤٥٦يف سورة احلديـد هـو       ) امليزان(سابقاً أن ترتيب كلمة     
من سورة احلج ترتيبها أيضاً     ) ٢٧(ومعلوم أنّ لفظة احلج يف اآلية       

٤٥٦.  



 ٤٠

 هو  "وال ختسروا امليزان  ":جمموع ترتيب كلمات قوله تعاىل    _ ٢
 سورة  آياتلالفت أن هذا هو عدد      وا .٧٨= ) ٢٧+٢٦+٢٥(

  .كما نّوهنا سابقاً، الرمحن وسورة احلج
 هـو   "وال ختسروا امليزان  ": قوله تعاىل  ُجّمل هنا أن     املفاجأة _٣

 من آية احلديد هـو      الشطر الثاين وال ننسى أن ُجّمل      .١٤٤٣
  .٣٤٦٥= ) ٢٠٢٢+١٤٤٣(جمموع 

) ٩(آليـة   من سورة احلج إىل ا    ) ٢٧(عدد اآليات من اآلية     _ ٤
 ومن لطائف هذا الـرقم أننـا إذا         ٢٢٨٨من سورة الرمحن هو     

 ٢٠٢٢ إىل   ٢٦٦ وهو   "سيهزم اجلمع ":أخذنا ُجّمل قوله تعاىل   
 وهو كما قلنا عدد اآليـات       ٢٢٨٨= ) ٢٠٢٢+٢٦٦ (:ينتج

وجيـدر أن  . من سورة الرمحن) ٩(احلج إىل اآلية  ) ٢٧(من اآلية   
 مـن   "سيهزم اجلمـع  :"آية نلفت االنتباه إىل أن عدد اآليات من      

 .آيـة ) ١٩( هو   ،من سورة الرمحن  ) ٩( إىل اآلية    ،سورة القمر 
) ٤٥٦( كيف يكون العـدد    : كل هذه التمهيدات نسأل    بعد
 !؟ تارخييا ميزاناً



 ٤١

 ١٤٣٦الحج 
 ٤٥٦وآیة الميزان 

 
 

األرجح عند مجهور العلماء أنّ فرض احلج كان يف العام           
.  للمسلمني إال بعد فتح مكـة      ومل يتيّسر احلج  . السادس للهجرة 

، ومعلوم أنّ فتح مكة كان يف رمضان من العام الثامن للـهجرة           
. وهذا يعين أنّ أول أداء لفريضة احلج كان يف العام الثامن للهجرة           

  رقـم  هـ هو احلج  ١٤٤٣وإذا أّرخنا هبذا العام يكون حج عام        
 ا صدقّيته وجتد فكرة الّتأريخ باحلجج   .  يف تاريخ اإلسالم   ١٤٣٦

 علـى أن تـأجرين مثـاين       ":يف قوله تعاىل من سورة القصـص      
  ."...حجج

فقـد  ،  لقد كان فتح مكة مفصالً هاماً يف تاريخ اإلسالم         
كما جاء يف سـورة     ،  أّدى إىل دخول العرب يف اإلسالم أفواجاً      

ورأيت الّناس يـدخلون يف     ،   إذا جاء نصر اهللا والفتح     ":النصر
 " واستغفره إّنه كـان توابـا      فسبح حبمد ربك  ،  اهللا أفواجا  دين

واملراقب لألحداث بعد ذلك يالحظ أنّ فتح مكة كان البدايـة           
، الواضحة النطالقة املسلمني من أجل حتقيق البعد العاملي لإلسالم        

مث ،  فكانت دولة الرسول صلى اهللا عليه وسلم يف جزيرة العـرب          



 ٤٢

ن مث كان الضعف والـوه    . فالعّباسيني،  فاألمويني،  دولة الراشدين 
والتحلل الذي أدى إىل سقوط اخلالفة يف الربع األول من القـرن            

ـ  ،  قوط إعالن وفاة  ومل يكن هذا السّ   . العشرين دمة الـيت   بل الّص
وقد كان للتحديات الكـبرية     . أعادت الّنبض إىل اجلسم املتهالك    

وال نـزال   ،  والعودة إىل الـذّات   ،  الّدور األساس يف عودة الوعي    
ولكن البوصلة تشري إىل أننا يف الطريق       ،  يهنعاين من آثار مرحلة الت    
  .، إن شاء اهللا تعاىلالصحيح حنو اخلالص

 الذي يبدو يل هنا أنّ فتح بيت املقدس سيكون اإليـذان           
والذي يتوقع أن يستمر حىت     ،  الثاين بدخول اإلسالم بعده العاملي    

وإذا كان فتح مكة هـو      . ظهور بعض العالمات الكربى للقيامة    
فإن ذلـك   ،  وفتح بيت املقدس هو اإليذان الثاين     ،  ولاإليذان األ 

 سبحان الذي أسرى    ":جيعلنا نتنّبه إىل بعض دالالت قوله تعاىل        
 الذي باركنـا    من املسجد احلرام إىل املسجد األقصى     بعبده ليالً   

والالفت لالنتباه أنّ اآليات اليت تلي هذه اآلية تتحدث عن          " حوله
. زوال هـذا اإلفسـاد    و،  ملباركةاإلفساد اإلسرائيلي يف األرض ا    

 اإلجيابّيـة   نعكاسـات ال سورة اإلسراء يـدرك ا      خلواتيم واملتدبر
 على زوال اإلفساد اليهودي مـن األرض        اليت ستترّتب  والعميقة
 . لّسورة هذا اإلدراكا األخريه يفوتعزز اآلية  ،املباركة



 ٤٣

                        

 ١٤٣٦احلج  هـ يكون   ١٤٤٣م املوافق   ٢٠٢٢يف العام    
وقعات فإن هلذا االجتمـاع العـاملي اإلسـالمي      وإذا صدقت التّ  

 التعبري اإلجيايب عـن     وال يبعد أن يكون   ،  دالالته العظيمة واهلاّمة  
  .واقع املسلمني، واألذان بدخوهلم يف البعد العاملي

 من  ٢٧ باآلية   ١٤٣٦فما العالقة العددية للحج     ،  واآلن
                         :؟) ٤٥٦(آية امليزان واليت هي ، سورة احلج

. دي مـيال  ١٠٦٣ يوافق العـام     ١٢ هجري ٤٥٦ حمرم   ١ -١
  الذي بركنـا   ":هو ّمجل قوله تعاىل   ) ١٠٦٣(واملفاجأة هنا أن    

  للـذي ببكـة    ":وهو أيضاً ّمجـل   .  وفق رسم املصحف   "حوله
                                 .باحلجواملسجد احلرام ة  وال ننسى عالقة مك."مباركاً

، هو الركن األهـم يف      التاسع من ذي احلجة   الوقوف بعرفة، يف    
                  :ّيةوإليك هذه املالحظة العدد. احلج

 وهـذا   ١٤٣٦= )٢١٨هجـري   +٤٥٦+٧٥٣ذواحلجة  +٩(
 . كما أسلفناهـ١٤٤٣يوافق حج عام 

من ) ١٩٧،  ١٩٦،  ١٨٩(يف اآليات   ) احلج(وردت كلمة   _ ٢
من سورة  ) ٢٧(واآلية  ،  من سورة التوبة  ) ٣(واآلية  ،  سورة البقرة 

 يكـون   ، الّسور الثالث   ُجّملَ ،فإذا أضفنا إىل أرقام اآليات    . احلج

 
 .  حمّرم هو اليوم األول من كل سنة هجرية١)  ١٢



 ٤٤

  التوبـة +٣٣٨ البقرة() +٢٧+٣+١٩٧+١٩٦+١٨٩(: الناتج  
  ١٤٣٦= ) ٤٢احلج +٤٤٤

 . من سورة احلج) ٢٧(وال ننسى أن اجلمع ينتهي عند اآلية 
. حرفاً) ٥١(كلمة و   ) ١٤(من سورة احلج هي     ) ٢٧(اآلية  _ ٣

 :  اآلتية يكون الناتج ةفإذا مجعنا ناتج ضرب االحتماالت الثالث
 فما ٢٤٦٩= ) ٥١×١٤() +٥١×٢٧() +١٤×٢٧(

     : من سورة احلج) ٢٧( قوله تعاىل يف اآلية ُجبّملعالقة هذا العدد 
 !؟"وأذّن يف الّناس باحلج "

 ) ١٠٣٣( هو " وأذّن يف الّناس باحلج":ُجّمل قوله تعاىل
وأذّن يف الناس   ":أي أننا إذا قلنا    ١٤٣٦ =) ١٠٣٣ – ٢٤٦٩(

وهـذا العـدد ميثّـل       ٢٤٦٩ يكون الناتج هو     "١٤٣٦باحلج  
 القرآنيةة   العبار  هذه وال ننسى أن   .االحتماالت الثالثة آنفة الذّكر   

، يف القرآن الكرمي   حج    واليت هي آخر كلمة    ،)احلج(تنتهي بكلمة   
والـيت هـي موضـوع      ،  يف سورة احلج  ) ٤٥٦(مث هي الكلمة    

 . الدراسة
يف ،  اليت أعلن فيها عن اكتمال الـدين      ،  كانت حجة الوداع  _٤

وسبق أن لفتنـا    . التاسع من ذي احلجة من العام العاشر اهلجري       
) ٩٩٠(من سورة املائدة إىل العدد      ) ٣(ة اآلية   االنتباه عند دراس  

  ٩٩٠= ) ٢١٨هجري+١٠+٧٥٣ذو احلجة+٩(: والذي هو 



 ٤٥

                        

إضافة إىل ما ذكر سـابقاً عنـد        ) ٢٧( العددية باآلية    عالقتهفما  
 ! دراسة آية املائدة ؟

يف القرآن الكرمي جاء يف اآليـة       ) احلج(أول ذكر لكلمة     
) احلج(خر ذكر لكلمة    ومعلوم أن آ   ١٣.من سورة البقرة  ) ١٨٩(

وعليه يكون عدد اآليات من  . من سورة احلج  ) ٢٧(جاء يف اآلية    
فما ) ٢٤٢٦( :احلج هو   ) ٢٧(إىل اآلية   ،  البقرة) ١٨٩(اآلية  

                             : ؟٩٩٠عالقة هذا العدد بالعدد 
                                           : أي أن١٤٣٦ّ= ) ٩٩٠ – ٢٤٢٦(
 ٢٤٢٦ = )١٤٣٦) + (   هجري١٠ ذواحلجة ٩ (
يف أيـام   (: يكون احلج وفق مـا ورد يف القـرآن الكـرمي          _ ٥

يف أيـام   +٤٢احلـج ( : وعليه .)يف أيام معدودت  (و  ) معلومت
 ١٤٣٦= ) ٦٦٦يف أيام معدودت+٧٢٨معلومت

أمهية خاصة  ) ١٤٣٦(تكتسب هذه املالحظات حول العدد          
، بسـورة احلـج   ) ١٤٤٣(لعددية للعدد   عندما نالحظ العالقة ا   

وعلى وجه اخلصوص بكلمة   ،)٢٧(وعلى  وجه اخلصوص باآلية      
  .)٤٥٦(ورة واليت ترتيبها يف الّس، يف اآلية) احلج(
  

 
  وهذا العدد هو المضاعف  ٧٩٨هو )  سورة البقرة١٨٩: ( الالفت هنا أن ُجّمل)  ١٣
  .٤٢هو ) الحج( وال ننسى أن ُجّمل ١٩للعدد  ٤٢



 ٤٦

                        

 هـ١٤٤٣العام 
 وعالقته بالحج

 ٤٥٦١٤وآیة الميزان 
 

ـ ١٤٤٣دنا كثرياً أنّ العام     رّد   .م٢٠٢٢  يوافق العام   ه
ذين التـارخيني بسـورة     هلابقة عالقة    يف دراسات س   وجدناوقد  

واآلن نلفت االنتباه إىل عالقـة العـدد        . اإلسراء وسورة الكهف  
 : بألفاظ وسورة احلج) ١٤٤٣(
وعدد آياهتا  ) ٢٢(ترتيب سورة احلج يف القرآن الكرمي هو        _ ١
   : وإليك هذه العالقة العددية . آية) ٧٨(
 ! فما هو هذا العدد؟١٧١٦=  )٧٨×٢٢(

 :أي) للـهجرة ( مضافاً إليه ُجّمـل كلمـة        ١٤٤٣د  إنه العد 
  ١٧١٦= ) ٢٧٣للهجرة +١٤٤٣(
منـها  ،  مّرات) ٩( يف القرآن الكرمي  ) احلج(تكررت كلمة   _ ٢
وثالث مّرات   ،)١٨٩ (مّرات يف سورة البقرة؛ مّرة يف اآلية      ) ٧(

واللفظ الثامن   ،)١٩٧ ( وثالث مّرات يف اآلية    ،)١٩٦ (يف اآلية 

 
 وهذا هو مجموع أرقام ٦١٢هو  ) ٤٥٦ان آية الميز: ( الالفت هنا أن ُجّمل)  ١٤

 من سورة الحج، والتي هي ٢٧اآليات التي ورد فيها لفظ الحج، والتي آخرها اآلية 
  ٤٥٦ آية الميزان



 ٤٧

من ) ٢٧(واللفظ التاسع يف اآلية     ،  سورة التوبة من  ) ٣(يف اآلية   
  .راسةواليت هي حمل الّد، سورة احلج

جمموع تكرار أرقام اآليات، وأرقام الّسور، بتكرار ألفاظ احلـج          
 :فيها هو
رقم السورة رقم اآلية اللفظةالرقم
 ٢ ١٨٩ واحلج ١
 ٢ ١٩٦ احلج ٢
 ٢ ١٩٦ احلج ٣
 ٢ ١٩٦ احلج ٤
 ٢ ١٩٧ احلج ٥
 ٢ ١٩٧ حلجا ٦
 ٢ ١٩٧ احلج ٧
 ٩ ٣ احلج ٨
 ٢٢ ٢٧ باحلج ٩
١٤٤٣ ٤٥ ١٣٩٨ اجملموع 
 
 ترتيبها يف املصحف اليت) احلج( سورة هي يف) ٢٧(اآلية _ ٣
.  كلمة١٢٧٤ وعدد كلماهتا ،آية) ٧٨(وعدد آياهتا ) ٢٢(
         :                           إذا أخذنا جمموع األعداد املذكورة، يكون الناتجف



 ٤٨

                        

   واملفاجأة أنّ هذا العدد١٤٠١= ) ١٢٧٤+٧٨+٢٢+٢٧(
كما لفتنا إليه   ) ٢٠٢٢(أي  ) الفان واثنن وعشرون  ( :هو ُجّمل   

) احلج( اسم السورة    ُجّملوتكتمل املفاجأة عندما نضيف     . سابقاً
                   !!فتأّمل  ١٤٤٣= ) ٤٢احلج+١٤٠١( :أي
 ١٤٠١: (  فيكون الناتج  "تسعة عشر عليها  :"  إذا أضفنا ّمجل   أّما
من سـورة   ) ٢٧( وهذا هو ترتيب اآلية      ٢٦٢٢) = ١٢٢١+ 

 .احلج يف املصحف
 : ُجّمل كلمة احلج يكون الناتجيف ) ٢٧(إذا ضربنا رقم اآلية _ ٤
) ٢٧ x فما هو هذا العدد؟ ١١٣٤= ) ٤٢  : 
 وفـق الرسـم     "احلج أشهر معلومت  ":إّنه ُجّمل قوله تعاىل     ) أ

  ١٥.)١١٣٤( القرآين
، كلمة )١٤(من سورة احلج هو     ) ٢٧(عدد كلمات اآلية    ) ب

فإذا ضربنا عدد الكلمـات بـرقم       . حرفاً )٥١(وعدد حروفها   
 يكـون   ُجّمل احلـج  اآلية، مث بعدد حروفها، وأضفنا إىل الناتج        

  ١١٣٤= ) ٤٢احلج + () ٥١×١٤ (+)٢٧×١٤ (:اجملموع
 باحتمـال زوال    بّينا سابقاً عالقة قصة أصحاب الكهـف      ) جـ

ـ ١٤٤٣إسرائيل عام    وبينا عالقة العـدد    ،  م٢٠٢٢املوافق     ه

 
وهو العدد اهلام يف اآلية ) ٣٧٨(هو املضاعف الثالث للعدد) ١١٣٤(الالفت هنا أن العدد )  ١٥

 .من سورة احلج، كما أسلفنا) ٢٧(



 ٤٩

                        

 ثلـث مائـة سـنني       ":ومنه أنّ ُجّمل قوله تعاىل    ،   بذلك ٣٠٩
ألف وأربعمائة  ": وهو أيضاً ُجّمل     ١٨٠٨هو  " وازدادوا تسعا 

                 . )١٤٤٣( أي ُجّمل "وأربعون وثلث
  ؟)١١٣٤(إىل العدد  )٣٠٩(وعليه فماذا لو أضفنا العدد  

) ١١٣٤( العدد    فماذا لو أضفنا إىل    ١٤٤٣= ) ٣٠٩+١١٣٤( 
  :؟)٣٠٢(أي ، وفق رسم املصحف) إسرءيل(ُجّمل 

 ١٦. هـ١٤٤٣وهو يوافق احلج عام١٤٣٦= ) ٣٠٢+١١٣٤ (
) ١٨٩ (وهي اآلية ،  عدد اآليات من أول آية ذكر فيها احلج       _ ٥

) ٢٧(وهي اآليـة  ، جإىل آخر آية ذكر فيها احل، من سورة البقرة 
      فما عالقة هـذا العـدد بالعـام        ٢٤٢٦هو  ،  من سورة احلج  

 : هـ ؟١٤٤٣
 اآليات اليت وردت فيها كلمات احلج التسع        أحرفعدد   

فإذا طرحنا هذا العدد من عـدد اآليـات         ،  أحرف )٧١٠(هو  
 : املذكورة آنفاً يكون الناتج

ـ       ١٧١٦= ) ٧١٠ – ٢٤٢٦(  دد  وأنت خبري اآلن أن هذا الع
  :) للهجرة( مضافاً إليه ُجّمل كلمة ١٤٤٣هو 
 وال ننسى أيضاً أن هـذا       ١٧١٦= ) ٢٧٣للهجرة  +١٤٤٣ (

 .  ترتيب سورة احلج يف عدد آياهتاالعدد هو ناتج ضرب

 
 . )٤٥٦ وآية امليزان ١٤٣٦احلج : ( حتت عنوانكما جاء )  ١٦



 ٥٠

  ألـف وأربعمائـة    ":سبق أن لفتنا االنتباه إىل أن ُجّمل         
: وهو أيضاً ُجّمل قولـه تعـاىل      ) ١٨٠٨( هو   "وثلث وأربعون 

 إىل  )٣٠٩(إذا أضفنا العدد    ف "ئة سنني وازدادوا تسعا   ثلث ما "
 :  يكون الناتج ،ُجّمله

 :  فما هو هذا العدد ؟ إّنه ٢١١٧= ) ٣٠٩+١٨٠٨ (
  ٢١١٧= ) ٩٥ميالدي +٢٠٢٢ (

  :؟٣٠٩العدد ) ٢١١٧(فماذا لو أضفنا إىل العدد 
 !!فتأّمل      ٢٤٢٦= ) ٣٠٩+٢١١٧(
 احلج، حيث قال الرسول      الوقوف بعرفة هو الركن األهم يف      _ ٦

 اليوم التاسع ويوم عرفة هو    ،  "احلج عرفة ":صلى اهللا عليه وسلم   
 يوافق العام اهلجـري     م٢٠٢٢ومعلوم أن العام    . من ذي احلجة  

١٤٤٣،

                        

 : وإليك هذه املالحظات العددية
ــهجرة +١٤٤٣+٧٥٣ذو احلجــة +٩ (  ٢٤٧٨=  ) ٢٧٣لل

 ١٧ ٢٤٧٨= ) ٤٥٦+٢٠٢٢ ( : هنا أن هذا العدد هووالالفت
 الـيت وردت فيهـا      أرقام اآليات فماذا لو أخذنا جمموع      

 اليت وردت   ُجّمل الّسور ، وجمموع   كلماهتا وجمموع   ،ألفاظ احلج 
 : من ذي احلجة التاسع اليومأي )يوم عرفة(وُجّمل فيها، 
 يوم عرفة -ورُجّمل الّس -كلماهتا-اآليات

 
 )  والمسجد األقصى٤٥٦الميزان :( یأتي تفصيل دالالت هذا العدد تحت عنوان )  ١٧



 ٥١

 !! فتأّمل ٢٠٢٢=     ٤١١      +٨٢٤    +١٧٥  + ٦١٢
ـ    نسى ما ورد سابقاً من      ال ن و ور وأرقـام   أن جمموع ُجّمل الّس

وهذا هو احلج املوافق     ١٤٣٦= ) ٦١٢ + ٨٢٤: (اآليات هو 
 .م كما سبق اإلشارة إليه٢٠٢٢ هـ املوافق للعام ١٤٤٣للعام 



 ٥٢

 

 ٤٥٦الميزان 
 وعالقته بالتاریخ

 
  يأيت يف اآليـة    يف القرآن الكرمي  ) احلج( لكلمة   ورودآخر   

وتربز أمهية هذه الكلمة عندما نعلـم أنّ        ،  ورة احلج من س ) ٢٧(
الرسول صـلى اهللا عليـه      بأمر  أي  ،  ةتوقيفّيأمساء الّسور القرآنية    

) ٤٥٦(وترتيب هذه الكلمة يف كلمات السورة هو        . وسلم وحياً 
وقد الحظنا سابقاً أنّ ترتيب كلمة امليزان يف سورة احلديد هـو            

، هو ميـزان تـارخيي     )٤٥٦( ويبدو أن العدد   .)٤٥٦(أيضاً  
األمـر بتـاريخ املسـجد       وعلى وجه اخلصوص عندما يتعلق    
وإن املالحظات اليت سبقت     .األقصى واألرض املقدسة فلسطني   

من ) ٢٧(ئ القارئ ليستوعب مفاجآت اآلية      يف هذه الدراسة هتيّ   
  .ترتيب كلمة احلجوعلى وجه اخلصوص ، سورة احلج
 : لنبدأ

 : يكون الناتج) ميالدي(ّمل ُج) ٢٠٢٢(إذا أضفنا إىل _ ١
 ٢١١٧= ) ٩٥ميالدي+٢٠٢٢٢(

 : يكون الناتج) هجري(ُجّمل ) ١٤٤٣(وإذا أضفنا إىل 



 ٥٣

  ١٦٦١= ) ٢١٨هجري+١٤٤٣(
 ! العددين ؟ هذينفما العالقة بني

 !!    فتأّمل ٤٥٦= ) ١٦٦١ – ٢١١٧(
 ٢١١٧= ) ٩٥ميالدي+٢٠٢٢ (_٢
  ١٦٦١=  ) ٢١٨هجري+١٤٤٣(

  ٣٧٧٨=   اجملموع                  
 :؟) ُجمَّلُُه(و ) ٤٥٦( اجملموعفماذا لو أضفنا إىل هذا 

 ؟العدد  فما هو هذا٥٧٨٢= ) ١٥٤٨+٤٥٦+٣٧٧٨(
املوافـق للعـام     )العـربي (هو العام   ) ٥٧٨٢(املفاجأة هنا أن    

 !!فتأّمل .  هـ١٤٤٣والعام ، ٢٠٢٢
)  هجري١٤٤٣(و )  ميالدي٢٠٢٢( الحظنا أنّ الفرق بني _٣

 وعلى ضوء ذلك، ما هو الفرق بني العام اهلجري ،)٤٥٦(هو 
 :                        قومي امليالدي؟ وما يوافقه يف الّت،األول

                   :وعليه، ميالدي٦٢٢  هو العام اهلجري األوللعاما
 وهذا يعين ٤٩٨= ) ٢١٨هجري+١ (–) ٩٥ميالدي+٦٢٢(

م ٢٠٢٢ص ليبلغ يف العام مثّ تقلّ) ٤٩٨(أنّ الفرق بدأ بالعدد 
 وهذا هو ٤٢= ) ٤٥٦-٤٩٨ (:وإليك هذه املفاجأة ).٤٥٦(

  . ٤٥٦ كلمة احلج هو ترتيبوال ننسى أن  .)احلج(ّمجل 



 ٥٤

وهو ) ٣٦١(وفق رسم املصحف هو " املسجد األقصا"ّمجل _٤
نة امليالدية  عن الّس فماذا٣٦١=  )١٩×١٩(: عدد ذهيب، ألنه

                          : ؟  هلذا العدداملماثلة
                    !!فتأّمل   ٤٥٦= ) ٩٥ ميالدي+٣٦١(
) ١٠٦٣(:  وفق رسم املصحف هو"الذي بركنا حوله"ّمجل _٥

 حمّرم ١( :املفاجأة هنا أن: ؟٤٥٦فما عالقة هذا العدد بامليزان 
  م ١٠٦٣يوافق العام )  هـ٤٥٦

                        

           !!فتأّمل
:  أي"املسجد األقصا الذي بركنا حوله"  واآلن، أين ّمجل_٦
 :                          ؟) ١٤٢٤(= ) ١٠٦٣+٣٦١(

 ومعلوم م٢٠٠٤ يوافق هـ١٤٢٤  أن العام:املفاجأة هنا هي
    : أيوّمجله،) ٤٥٦(أن هذا العدد هو جمموع 

                           !! فتأّمل  ٢٠٠٤ =) ١٥٤٨+٤٥٦(
)  ذوالقعدة٨ أو ٩(يوافق ١٨ م٢٠٠٤كانون ثاين عام  ١ _٧

: فإن يف ذلك مفاجأة)  ذوالقعدة٩( فإذا وافق ،هـ١٤٢٤عام 
 املفاجأة ٢٦٢٢= ) ٢٧٣ للهجرة+١٤٢٤+٩١٦ ذوالقعدة+٩(

                    . املصحف  يفمن سورة احلج )٢٧(اآلية  ترتيب هنا أن هذا هو
  : والفرق بينهما) ١٥٤٨(هو ) ٤٥٦( العدد ّمجل _٨
:  أي هذه األعداد فماذا لو قابلنا.)١٠٩٢( = )٤٥٦-١٥٤٨(

 
 . كانون ثاين هو اليوم األول من كل سنة ميالدية١)  ١٨



 ٥٥

، وعلى وجه ة اهلجرّينني من الّسامبثله) ١٥٤٨،١٠٩٢،٤٥٦(
: ؟التاسع من ذي احلجة الذي هو اليوم يوم عرفه،اخلصوص 

 وهذا هو ١٤٣٦= ) ٢١٨هجري+٤٥٦+٧٥٣ذواحلجة+٩(
. ، كما سبق وبيّناهـ١٤٤٣احلج املوافق للعام 

 واملفاجأة ٢٠٧٢= ) ٢١٨هجري+١٠٩٢+٧٥٣ذواحلجة+٩(
                                                 : هوهنا أن هذا

           ٢٠٧٢= ) ٢١٨هجري+١٤٤٣+٤١١يوم عرفة(
  : ) ٤٥٦(، املوافق لعدد ّمجل هـ١٥٤٨أما العام 

ا  وهذ٢٥٢٨= ) ٢١٨ هجري+١٥٤٨+٧٥٣ ذواحلجة+٩(
وهذه  ٢٥٢٨= ) ٩٥ ميالدي+٢٠٢٢+٤١١ يوم عرفة (:هو

 هو نفسه بني ١٠٩٢ و١٥٤٨النتيجة حتّصلت ألن الفرق بني 
  . هجري١٤٤٣ ميالدي و٢٠٢٢

يالدّية، املسنني المن مبثلها وماذا لو قابلنا األعداد السالفة 
 !مع مالحظة أنّ احلج ال عالقة له بالسنني امليالدية ؟

 وهذا هو الفرق بني سنة الفتح ٥٥١ =) ٩٥ميالدي + ٤٥٦(
 ٥٥١= ) ٦٣٦ – ١١٨٧: (الحيالعمري، وسنة الفتح الّص

 وهذا هو سنة الفتح ١١٨٧= ) ٩٥ميالدي  + ١٠٩٢(
  .الحيالّص

 : وهذا، كما علم سابقاً، هو١٦٤٣ =) ٩٥ميالدي + ١٥٤٨(



 ٥٦

 !!فتأّمل  ١٦٤٣ =) ٤٥٦+١١٨٧(
          ، م١٤٥٣كان عـام    ة  املعروف تارخيّياً أن فتح القسطنطينيّ    _ ٩

 : إىل هذا العدد يكون الناتج) ميالدي( كلمة ُجّملفإذا أضفنا 
وسـت    أربعمائة ": وهذا هو ُجّمل     ١٥٤٨= ) ٩٥+١٤٥٣ (

  . سابقاً ذكرنا كما،"ومخسون
املعروف أنّ خروج املسلمني من األندلس كان عـام          من _١٠

                  :وإليك هذه املالحظة. م١٤٩٢
 !!   فتأّمل ١٩٤٨= ) ٤٥٦+١٤٩٢(

ى وجه اخلصوص   وعل،  اً تارخيي اًميزان) ٤٥٦(إذا كان العدد       
  باملسـجد    دد الع  هذا فما عالقة ،  األرض املباركة بفيما يتعلق   
 !األقصى ؟



 ٥٧

 ٤٥٦الميزان 
 والمسجد األقصى

 
 

إنّ ما مضى كان البذرة اليت ال بد منها لتحصيل الثمرة، 
وما . ر أنّ هذا الفصل هو الذّروة يف البحثوسيجد القارئ املتدّب

هو عالقة تاريخ املسجد األقصى بالعدد  هنا نركّز عليهنود أن 
 عالقات فقد وجدنا. هـ١٤٤٣م املوافق ٢٠٢٢، وبالعام ٤٥٦

حيث   الفتح اإلسالمي،بأعوام )املسجد األقصا(ّمل عددّية جلُ
  املاضي الفتحاملعارك الفاصلة يف تاريخ األرض املقّدسة، وهي يف

 سنة  املتوقّعالفتح ويف املستقبل ،الحيلّص والفتح ا،الُعمري
 ة، الثالثالفتوحات وسنالحظ الترابط املدهش بني هذه .م٢٠٢٢

 من سورة احلج، وعلى وجه اخلصوص العدد ٢٧وعالقتها باآلية 
٤٥٦. 

أن  العجيبة نتوقّع من القارئ الكرمي وهو يشاهد التوافقات
واليت جتعل العقل ات، اضّياالحتماالت يف الرينظرية يستحضر 

ساؤل الّت ومن املنطقي .مصادفة ل ذلكالبشري يرفض حصو
وحنن هنا ال  . الترابط العددي املتنّوع واملدهش هذاحول دالالت

م هو ٢٠٢٢لنا إليه من زوال إسرائيل عام ما توّصنزعم أنّ 
 رأينا يبقى يفو .وافقات العجيبة الّتلتفسري هذهاالحتمال الوحيد 



 ٥٨

                        

صّرح هبا، ة فيما يتبّناه من قناعات ُيالقارئ هو صاحب املسئولّي
 .وحياور على أساسها

معلوم تارخيّياً أنّ عمر بن اخلطّاب رضي اهللا عنه قد فـتح    
ـ ١٥م املوافق   ٦٣٦بيت املقدس عام     وأن صـالح الـدين     .  ه

ـ ٥٨٣م املوافق   ١١٨٧األيويب قد حرره عام      واملتوقـع أن    .هـ
لوم سابقاً ع وم.هـ١٤٤٣م املوافق ٢٠٢٢ بيت املقدس عام يفتح
 .)٣٦١( وفق رسم املصحف هو      "املسجد األقصا " : ُجّمل  أنّ  

 : وإليك هذه املفاجآت العددية
 عـام الفـتح األول      " املسجد األقصا  "إذا أضفنا إىل ُجّمل   _ ١
 : يكون الناتج ) ٦٣٦(
 ! فما هو هذا العدد ؟٩٩٧= ) ٦٣٦+٣٦١(

 معّرفة يف القرآن الكرمي إال مـّرة      ) خرةالّص(لمة  مل ترد ك   
 ." أرأيت إذ أوينا إىل الصخرة     ":وذلك يف سورة الكهف   ،  واحدة

 وال  .١٩)٩٩٧(يف سورة الكهف هـو      ) الصخرة(ترتيب كلمة   
ننسى هنا أن نذكر أننا نرى أنّ صخرة بيت املقدس هي ثاين بيت             

ح يف  ليصـب ،   األقصـى  وهو،  مث اتسع هذا البيت   ،  وضع للناس 
  . دومنا١٤٤ًاإلسالم 

 
 ال نقصد هنا أن نقول إن الصخرة الواردة يف سورة الكهف هي صخرة  )١٩

 .بيت املقدس
 



 ٥٩

أّنه إذا أضيف إليه العدد اامليزان      ) ٩٩٧(والالفت يف العدد     
 وهذا العـدد    ١٤٥٣= ) ٤٥٦+٩٩٧ (:يكون الناتج   ) ٤٥٦(

يوافق عام فتح القسطنطينية الذي بّشر به الرسول صلى اهللا عليه           
وهو العدد الذي إذا أضيف إليـه       . وسلم يف األحاديث الصحيحة   

 ١٥٤٨= ) ٩٥ميالدي+١٤٥٣( :يكون الناتج ) الديمي(ُجّمل  
  ."أربعمائة وست ومخسون"وهذا كما قلنا هو ُجّمل

مضافاً ) ٦٣٦( العدد   " املسجد األقصا  "وإذا أضفنا إىل ُجّمل   _ ٢
            : يكون الناتج ) ميالدي(إليه ُجّمل 

 ! فما هو هذا العدد ؟١٠٩٢= ) ٩٥ميالدي+٦٣٦+٣٦١(
 : ) ُجّمله(و ) ٤٥٦(لعدد هو الفرق بني ا -أ
)١٠٩٢= ) ٤٥٦ – ١٥٤٨  
من سـورة   ) ٢٧( اآلية   كلمات هو جمموع حاصل ضرب      _ب

  : هاحروفعدد يف  كلماهتا مث، رقمهااحلج يف 
)١٠٩٢= ) ٥١×١٤() +٢٧×١٤ 

  يكـون ) ٤٥٦(العـدد   ) ١٠٩٢(إذا طرحنا من العدد     _ جـ
 . عدد وأنت اآلن خبري هبذا ال٦٣٦= ) ٤٥٦ – ١٠٩٢( :الناتج
 : يكون الناتج) ٤٥٦(وإذا أضفنا إىل هذا العدد العدد _ د
 ألن العـدد    ه نتيجة حتمّية،   وهذ ١٥٤٨= ) ٤٥٦+١٠٩٢ (
  .)ُجّمله(و) ٤٥٦(هو الفرق بني العدد ) ١٠٩٢(
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 :  يكون الناتج٣٠٩إذا أضفنا إىل هذا العدد العدد _ هـ
ألفـان واثـنن    ": وهذا هو ُجّمل     ١٤٠١= ) ٣٠٩+١٠٩٢ (

 عدد أحرف قصة أصحاب   وهو أيضاً    .٢٠٢٢أي  " نوعشرو
 :يكـون النـاتج     ) احلـج  (ُجّمـل وإذا أضيف إليه     .الكهف

نني مـن عـام      وهو أيضاً عدد السّ    .١٤٤٣= ) ٤٢+١٤٠١(
حيث نزلت نبوءة قيام دولة إسرائيل وزواهلا من         ،)٦٢١(اإلسراء  

 : م٢٠٢٢إىل العام ، األرض املباركة
)١٤٠١= ) ٦٢١ - ٢٠٢٢ 
 : يكون الناتج) ٣٠٩(العدد ) ١٠٩٢( العدد ا طرحنا من وإذ_و
   فما هو هذا العدد ؟٧٨٣= ) ٣٠٩ - ١٠٩٢(

،  سورة اإلسراء  رقم) املسجد األقصا (إذا أضفنا إىل ُجّمل      
 :  يكون الناتجآياهتاوعدد ،  امسهاوُجّمل

 ٧٨٣= ) ١١١+٢٩٤اإلسراء +١٧+٣٦١(
ّجح أنّ كهف   منا بعض األدلة اليت تر    يف دراسة سابقة قدّ    

وعليه حيتمل أن    ،أصحاب الكهف هو كهف صخرة بيت املقدس      
 لنتخذنّ علـيهم    ":يكون املقصود بقوله تعاىل من سورة الكهف      

يف سـورة   ) مسجدا(ترتيب كلمة   . املسجد األقصى  "..مسجداً
 :فماذا لو أضـفنا إليـه العـدد امليـزان         ) ٣٢٧(الكهف هو   

)٧٨٣= ) ٤٥٦+٣٢٧ . 



 ٦١

 عام الفتح الثاين "  املسجد األقصا"ّملإذا أضفنا إىل ُج_ ٣
 : يكون الناتج) ١١٨٧(
  .٤٥٦وهذا هو ُجّمل العدد ١٥٤٨= ) ١١٨٧+٣٦١(
 : يكون الناتج) ميالدي( كلمة  ملا سلف وإذا أضفنا_٤
  :وهذا العدد هو ١٦٤٣= ) ٩٥ميالدي+١١٨٧+٣٦١(
)١٦٤٣= ) ٤٥٦+١١٨٧  
إنّ  ف١٥٤٨= ) ١١٨٧+٣٦١املسجد األقصا : (كون_ ٥

م ١١٨٧نني من ذلك يعين أّنه إذا أضيف إىل هذا العدد، عدد الّس
 ٢٣٨٣= ) ٨٣٥+١٥٤٨: (م، فإنّ الناتج يكون٢٠٢٢إىل 

 ٢٣٨٣= ) ٢٠٢٢ + ٣٦١املسجد األقصا : (وهذا هو 
وّمجل  ٢٠٢٢ العدد) املسجد األقصا (إذا أضفنا إىل ُجّمل     _ ٦

           : يكون الناتج)ميالدي(كلمة 
 : فما هو هذا العدد؟٢٤٧٨= ) ٩٥ميالدي+٢٠٢٢+٣٦١(
 :   وهذا نتيجة لكون جمموع ٢٤٧٨= ) ٤٥٦+٢٠٢٢ ()أ
)٤٥٦= ) ٩٥+٣٦١  
 ، من سورة احلج) ٢٧( هو عدد اآليات من اآلية ٢٤٧٨) ب

                 .كما أسلفنا، من سورة احلديد) ٢٥(إىل اآلية 
       البندكما يوّضح يف    ) هـ١٤٤٣ ذواحلجة   ٩: (وهو أيضا ) جـ
١٥. 



 ٦٢

يكون  ١٤٤٣ العدد) املسجد األقصا (إذا أضفنا إىل ُجّمل     _ ٧
 :  فما هو هذا العدد؟١٨٠٤= ) ١٤٤٣+٣٦١: (الناتج

 ،١٥( وافـق ت )٢٠٢٢،  ١١٨٧ ،٦٣٦(: األعوام امليالدّيـة  
فما هو الفرق بـني جممـوع        وعليه. هجرّية )١٤٤٣،  ٥٨٣
  :ة ؟ة واهلجرّينني امليالدّيالّس

)١٨٠٤= ) ١٤٤٣+٥٨٣+١٥ (-) ٢٠٢٢+١١٨٧+٦٣٦  
 ُمضافاً  ١٤٤٣العدد   )املسجد األقصا (إذا أضفنا إىل ُجّمل     _ ٨

   : يكون الناتج)هجري(إليه ُجّمل كلمة 
 !!  فتأّمل ٢٠٢٢=  )٢١٨هجري +١٤٤٣+٣٦١(
 ٢٠٢٢ العـدد ) املسجد األقصـا  (إذا أضفنا إىل ُجّمل     و_ ٩

   : يكون الناتج١٤٤٣ والعدد
 أنّ  هنـا  املفاجأة وتكون   ٣٨٢٦= ) ١٤٤٣+٢٠٢٢+٣٦١(

  !!فتأّمل. من سورة احلج) ٢٧(ُجّمل اآلية هذا العدد هو كامل 
الـيت ترتيبـها يف املصـحف         سورة احلج  من) ٢٧(اآلية  _ ١٠

جمموع األعداد الـيت    . حرفاً) ٥١(و  ،  كلمة) ١٤(هي   ،)٢٢(
 عدد   هو وهذا ١١٤= ) ٥١+١٤+٢٢+٢٧( :ذكرت آنفاً هو    

 .)٦×١٩(هو و ،لكرميالقرآن ا سور



 ٦٣

                        

فجيد أن نلفـت االنتبـاه إىل أن        ) ١٩(وطاملا أننا تعّرضنا للعدد     
 :فهـو ) ١٩(مـن مضـاعفات العـدد         هـو  )٤٥٦(العدد  

 )٢٠ ٤٥٦= ) ٢٤×١٩  
 هذه احلروف من تتألف حرفاً، و  ٥١هو  ) ٢٧(عدد حروف اآلية    

                                                                    ٢١. حرفاً هجائيا١٩ً
   ٢٦٢٢من سورة احلج يف املصحف هو ) ٢٧(ترتيب اآلية 

  ٢٦٢٢= ) ١٣٨×١٩ (:وهذا هو 
 : يكون الناتج) ١٩(يف ) ١١٤(إذا ضربنا العدد 

 : فما هو هذا العدد؟٢١٦٦= ) ١٩×١١٤(
يكـون  ) للميلـد (ُجّمل كلمة   ) ٢٠٢٢(إذا أضفنا إىل العدد     

 وسبق أن أشـرنا يف هـذه        ٢١٦٦= ) ١٤٤+٢٠٢٢ (:الناتج
  .الدراسة إىل هذا العدد

  :) ٤٥٦(العدد ) ٢١٦٦(فماذا لو أضفنا إىل العدد 
 هنا أنّ هذا العـدد هـو        واملفاجأة ٢٦٢٢= ) ٤٥٦+٢١٦٦(

 !!فتأّمل  . املصحف من سورة احلج يف) ٢٧( اآلية ترتيب
  :األعداد ) املسجد األقصا(بعد أن أضفنا إىل ُجّمل _ ١١

 
=  )٢٧ -٥١: (وعدد حروفها) ٢٧(هو الفرق بني رقم اآلية ) ٢٤( هنا أن العدد والالفت)  ٢٠

  . وهذا هو عدد آيات سورة احلج٧٨)= ٢٧+٥١: (  أّما إذا أضفنا رقم اآلية إىل عدد حروفها)٢٤(
 ُمضافاً إليه" وأذّن يف الّناس باحلج" وهذا هو ُجّمل ٢٥٨١ هو ١٩ُجّمل هذه احلروف الـ )  ٢١

 ٢٥٨١=  )١٥٤٨+١٠٣٣ : (٤٥٦د ُجّمل العد
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واليت هي فتح عمر بن اخلطـاب       ) ٢٠٢٢،  ١١٨٧،  ٦٣٦ (
وكلها سنوات  ،  والفتح املتوقّع ،  وفتح صالح الدين  ،  رضي اهللا عنه  

فماذا لو مجعنا هذه األعداد مضافاً إليها ُجّمـل كلمـة           . ميالدية
 ٣٩٤٠= ) ٩٥ميالدي+٢٠٢٢+١١٨٧+٦٣٦ (:) ميالدي(

  :يت جمموع أرقام اآلواملفاجأة هنا أن هذا العدد هو
وعـدد  ) ١٤(واليت عدد كلماهتا    ) ٢٢(ورة  يف السّ ) ٢٧(اآلية  

  :)٣٨٢٦(وُجّملها ) ٥١(حروفها 
 !! فتأّمل  ٣٩٤٠= ) ٣٨٢٦+٥١+١٤+٢٢+٢٧ (
قد يقول البعض فلماذا ال تضيف إىل ما ذكر ترتيب اآلية           _ ١٢

 : ورة؟ نقولحىت تكتمل الّص، يف املصحف
  ! ؟ فما هو هذا العدد٦٥٦٢= ) ٢٦٢٢+٣٩٤٠(
 ٦٥٦٢= ) ٣٠٩٧+١٤٤٣+٢٠٢٢(:إّنه

 : ؟ إّنه ) ٣٠٩٧ (فما هو  العدد
 مـن   )٢٧(أن اآلية   والالفت هنا    ٣٠٩٧= ) ١٦٣×١٩ ()أ

 حرفاً هجائياً، وهـي     ١٩من  سورة احلج تتألف، كما أسلفنا،      
 يف ترتيب املصحف، وهذا أيضاً من مضـاعفات         ٢٦٢٢اآلية  
 إال العـدد    ١٩ لعددا، ومل يبَق يف اآلية من مضاعفات        ١٩العدد
                             : ، وعليه يكون جمموع هذه األعداد هو٤٥٦

) ٣٠٩٧ =) ٢٦٢٢+٤٥٦+١٩   
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.  كمـا أسـلفنا    ١٤٣٦ يكون احلج    هـ١٤٤٣يف العام   ) ب
  ٣٠٩٧= ) ٢١٨هجري +١٤٤٣+١٤٣٦( :وعليه
 املسجد األقصا الذي بركنـا      "ماذا لو أضفنا إىل ُجّمل    _  ١٣
 على اعتبار أن الفـتح      ،األول والثاين ة اهلجرية للفتح     السن "حوله

  :الثالث مل حيصل بعد
األول  الفـتح +١٠٦٣الذي بركنا حوله    +٣٦١املسجد األقصا   (

:  هــو أيضــاوهــذا  ٢٠٢٢= ) ٥٨٣الفــتح الثــاين +١٥
  !! فتأّمل. )٢١٨هجري+١٤٤٣+٣٦١(

، م١١٨٧ن األيويب لبيت املقدس عام      فتح صالح الدي  كان   _١٤
 : جمموع هذين العددين هو. م٢٠٢٢ يكون عام قد عاملتوقّتح والف

 ! فما هو هذا العدد ؟٣٢٠٩= ) ٢٠٢٢+١١٨٧(
  ١٨٠٨ هو "ألف وأربعمائة وثلث وأربعون": ُجّمل _أ

 ١٤٠١ هو " ألفان واثنن وعشرون":ُجّمل 
  ٣٢٠٩= ) ١٤٠١+١٨٠٨ (:جمموع العددين هو

يكـون  ) ٤٥٦( العـدد  ُجّمل هـ١٤٤٣ إذا أضيف إىل _ ب
 : الناتج

  ٣٢٠٩= ) ١٥٤٨+٢١٨هجري +١٤٤٣(
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 وسـبق   ١٠٩٢هو  ) ُجّمله(و  ) ٤٥٦( الفرق بني العدد     _جـ
م ٢٠٢٢فإذا أضفنا إليه    ،  أن استفضنا يف احلديث حول هذا العدد      

  ٣٢٠٩= ) ٩٥ميالدي +٢٠٢٢+١٠٩٢ (:يكون الناتج
 حيـث جيتمـع     " احلج عرفة  ":اء يف احلديث الصحيح     ج_١٥
كانت ) خطبة الوداع (من هنا جند أن     . عيد واحد اج يف ص  احلّج

وفيه أيضاً نزلت اآليات اليت تعلن عـن اكتمـال          ،  يف هذا اليوم  
ـ ١٤٤٣ع أمهية خاّصة حلج     فإذا كنا نتوقّ  . الدين والذي هو  ،   ه
فهل هلذا اليوم دالالت عددية تتعلـق       .  يف اإلسالم  ١٤٣٦احلج  

 :ع ؟باحلدث املتوقّ
 فمـا   ٢٤٧٨= ) ٢٧٣جرة  لله+١٤٤٣+٧٥٣ذو احلجة   +٩(

 هو هذا العدد؟ 
  ٢٤٧٨= ) ٩٥ميالدي +٢٠٢٢+٣٦١املسجد األقصا  (:إّنه

 : ومعلوم أّنه أيضاً 
  ٢٤٧٨= ) ٤٥٦+٢١٨هجري +١٤٤٣+٣٦١(

 : وهو أيضاً 
)٢٤٧٨= ) ٤٥٦+٢٠٢٢ 

، إىل  الكهـف  من سـورة     ٢٦ من اآلية    عدد اآليات  وهو أيضاً 
  .بقاً كما ذكرنا سا احلديد من سورة٢٥اآلية 
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 الخاتمة
   

، القارئ يف األمناط العدديةع الذي وجده التنّو إنّ 
بعيداً وفق ) الصدفة(جيعل احتمال ، وكذلك وفرة املالحظات

وإن كنا نعلم أّنه ال يصح ، اتياضّينظرية االحتماالت يف عامل الّر
ألنه كالم العليم ، فاقاً شيء اّتفيهيف حق القرآن الكرمي أن يرد 

 . اخلبري
ويف رأينا أن مثل  ،ةظرية العددّيالّنقد يتساءل البعض عن  

ألن اكتشاف مثل هذه النظرية ، هذا السؤال يأيت قبل األوان
 ويشبه األمر ما يتم يف عامل، حيتاج إىل استقراء شامل وكامل

، الطبيعةيف ال يزال اإلنسان غري مدرك للقانون العام إذ ، املاّدة
قد ، لذي جاء عرب آالف السننيا، وإن كان التطور العلمي

 . أوصلنا إىل القناعة بوجود مثل هذا القانون
وشعائر احلج ذات دالالت ، نداء احلج هو نداء عاملي 
وأداء الناس يف احلج يعترب مقياساً ملدى قرهبم من روح ، إنسانية

وبالتايل ميكن للمراقب أن يلمح من خالل هذا ، الدين وأهدافه
      .الصإرهاصات اخل األداء

 . وباهللا التوفيق،  هذا   
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