
َ"َقاِئًماَُكوكَََترََوََ"  "And you see Cook in charge" 

 

َ"كوكجيمسَ"5َاآلياتَالكبرىَ  “James Cook” in Quran 
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صفحة ) ٌوجد كتاب باللؽة العربٌة عن هذه الدراسة تجده بعد نهاٌة الشرح باإلنجلٌزٌة 

راجعة والتحسٌنوالكتاب والدراسة هما فقط مسودة تحتاج الكثٌر من الم( 555  

This post and the Arabic book at its end (at page 155) are only 

draft, and may be later I will refine them and also add a lot of 

other miracles, because I am working on this great project alone. 

 



 

 
All of my own ideas and theories may be right or wrong depending on 
the acceptance of trusted Muslims scholars. 
 

Say “No for violence and wars” 
And Say “Yes for peace, tolerance and 

cooperation between all of the people 

from different religions”.   



Those who used to read my posts know that tens of 

events happened after I wrote about them in this 

BlogSpot 

 

And this phenomena was very clear in my last posts 

especially regarding what is written at the end of the 

post 

 

 

 

Like my post about the 2017 French presidency 

elections which I ended by mentioning the elections 

result ( 66.1 % for Macron ) before the start of elections, 



and I sent the post to many of the French newspapers 

before the election day but nobody replied. 

http://abrahamlincolninquran.blogspot.ae/2017/05/macron-vs-le-pen-from-

quran.html 

 

 

http://abrahamlincolninquran.blogspot.ae/2017/05/macron-vs-le-pen-from-quran.html
http://abrahamlincolninquran.blogspot.ae/2017/05/macron-vs-le-pen-from-quran.html


 

 

And also my post about   “L’Elysee Palace” in which I 

mentioned many details about  2018 FIFA world cup 

before its start by four months 

http://abrahamlincolninquran.blogspot.com/ 
https://drive.google.com/file/d/1Tx_sz-z7ljYSXtHAbMKVh9NQJ8Ua2UGr/view 



And I ended the post by mentioning the result of the 

final match when I showed the date of birth of 

“Macron” from specific verses in Quran and I related it 

to the end of “Lincoln” on   15 /4 /1865   

 

And “Macron” team won on day  15  by scoring  4  

goals the first of them was at minute  18  and the last 

of them was at minute  65  

 

And as I showed in L’Elysee post that there will be 

another woman “Macron” will cover and win against 

her, and later he won against  “Kolinda  Garbar”  ( who 

is belonging to  “Zagreb”  and born on 1968) by the 

same result against “Marine  Marie  Le pen” who is 

born also on 1968   (the result is  66 %  because he 

scored  4  goals out of total o f  6  goals) 

 



 And I showed the shape of the golden cup ( The earth 

entirely will be within his grip ) form the verses of 

Quran which gave me these relations  

 

 



 

 

 

 

 



 

And the verses are located in chapter 39 “The throngs” 

which is about the winning throngs and the loser 

throngs, and directly after verse 39:67 which describes 

the golden cup shape you have verse 39:68 : 

39:68  And the trumpet will be sounded, 

whereupon everyone in the heavens and the 

earth will be stunned, except whoever God 

wills. Then it will be sounded another time, 

whereupon they will rise up, looking on. 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 

http://news.bbcimg.co.uk/media/images/67260000/jpg/_67260430_52034670(1).jpg


 

( Also in “The throngs” chapter you have at its start 

verse no. 4  showing that Allah has no son, and verse 

no. 6   about the creation for one soul and its mate)  

 

Also I showed in my post about the FIFA cup final match 

many relations relating “Kolinda” to “Joseph” chapter in 

Quran, and if you read the chapter you will find the 

word “his shirt قمٌصه“ repeated many times, and it 

shows how the shirt was the proof that “Joseph” 

(PBUH) was not guilty and the powerful woman is guilty 

(the back of the Shirt), and also shows the vice versa if it 

was cut from front (which didn’t happen), while the 

Croatian player “Mario” scored for France by mistake 

(and his back was facing the goal) on minute  18, and 

the second goal in the match was for Croatia at minute 

28, and the first location and last location to find the 

word “his shirt” in “Joseph” chapter in Quran are in 

verses  18  and  28 



 

 

And I showed in that post ( four months before the start 

of 2018 FIFA world cup)  that  L’Elysee  will be  the 

first  by “Mecca”  ( The Arabic word which is 

pronounced  “L’Elysee” is word number  1848  from 

the end of its chapter in Quran which is the first time  

for L’Elysee palace to be the home of the French 

president ) 

 

 



3:96 Most surely the first house 
appointed for the people was that 
at Bakkah, blessed and a guidance 
for the nations. 
 
 http://corpus.quran.com/translation.jsp?chapter=3&verse=96 
https://quran.com/3 

 

And I showed how the French president is following and 

imitating prophet Mohamed (PBUH) in some deeds 

(Especially in marriage) like the follower and the guard 

of the seven believers who escaped to the cave, and I 

showed how the number of votes for “Macron” guide to 

the cave chapter and this story, and even there was a 

famous event about young people in a cave happened 

in Thailand before the cup final match directly  

 ( “Macron” knew his wife when he was  15  years old, 

and she was  40   years old i.e. older than him by   25 

years, and the prophet  -PBUH- married at the age of  

25   and his wife was   40   years old i.e. older than him 

by  15   years) 



 

 

Then everything I mentioned happened in the 2017 

French elections and after that in the 2018 FIFA world 

cup, and Macron won in the elections to guard the 

Muslims in France from the extremists 

 

And after that Macron and France won in world cup and  

L’Elysee   became   number one  by the help of 

Muslims ( belonging to Mecca religion), and Macron 

was like the noble guard and follower of the seven 

believers   

 



 

 

 

And now I understand the meaning of the verse in 

Quran about  “L’Elysee” : 

 

 

 



And the word  “BePakkah” : 

 

 

 So this word  “Be-Pakkah”  means “By-Pakkah” i.e.  

by those who are coming from Pakkah (Mecca), 

because this Arabic letter “Be-  ب“ means “By” 

 

 

 



I.e. the victory and the glory for France will be  by  

those Muslim players who are belonging to the religion 

of Mecca (Islam), like the Muslim player “P.pogba” who 

used to visit Mecca, and “Mbappe” who his mother is 

Muslim, and before them “Zidane” who gained the cup 

of 1998 

 



 

 

 

 

 



And the glory and success for France will be  by  this 

president who is imitating and following the prophet of 

“Mecca” in some deeds 

 

And France and  L’Elysee  can be  number one  

among the nations in the future  by  Muslims who are 

belonging to Mecca religion  

 

 

3:96 Most surely the first house 
appointed for the people was that 
at Bakkah, blessed and a guidance 
for the nations. 
 
 
 http://corpus.quran.com/translation.jsp?chapter=3&verse=96 
https://quran.com/3 

 



So may be a Bright future is waiting for France in next 

years when  Muslim population increases and millions 

of people converts to Islam, and the light of “Mecca” 

will transfer to “Paris”  ( that is why the word “Mecca” 

is mentioned in the verse as “Pakka”, and also to 

understand the mixed nature of those French Muslims 

form “Paris” who their religion is belonging to “Mecca”) 

 

And even Algeria won the African football cup after 

little months from the victory of France in 2018 FIFA 

world , and Algeria was under France control for 

hundreds of years, and a lot of France Muslims are 

coming from Algeria 

 

And there is a very great miracle for those who speak 

Arabic, and they should read the verse about L’Elysee 

carefully to see indications that L’Elysee will be number 

one by P.Pogba (Muslim) and  Mbappe specific football 

action to score ( Mbappe mother is Muslim), and the 

head of another player belonging to nations ( i.e. not 



belonging to France, i.e. Mario who is not Muslim and 

scored by mistake for France) 

 

And this goal by mistake may make you understand the 

action of that man who attacked Muslims in “Christ 

Church” thinking that he is doing an action against 

Muslims while his action made everybody supports 

Muslims 

 

And the verses of Quran which I showed many months 

before  the FIFA world cup  informed  “Macron” clearly 

that his country will be the winner and number one by 

worshipping Allah and not associating anything with 

him, and the verses gave him an example by the world 

cup 



 

 
39:65 And it was already revealed 
to you and to those before you 
that if you should associate 
[anything] with Allah 
,your work would surely become 
worthless, and you would surely 
be among the losers." 
http://corpus.quran.com/translation.jsp?chapter=39&verse=65 

39:66 Rather, worship [only] Allah 
and be among the grateful. 
http://corpus.quran.com/translation.jsp?chapter=39&verse=66 

 



39:67 They have not appraised 
Allah with true appraisal, while the 
earth entirely will be [within] His 
grip on the Day of Resurrection, 
and the heavens will be folded in 
His right hand. Exalted is He and 
high above what they associate 
with Him. 
http://corpus.quran.com/translation.jsp?chapter=39&verse=67 

 

 

 

http://corpus.quran.com/translation.jsp?chapter=39&verse=67


And this noble president can have a higher grade better 

than the eighth of the seven Muslim players and better 

than the follower of the prophet (PBUH) in only 

marriage, and this can be achieved by following the 

prophet (PBUH) and imitating him in everything 

(including belief), then he will be higher than Sirius (The 

brightest star in the sky, called the dog star), and he will 

gain success in this life and the great and endless 

happiness in the other life 

 

And maybe we have an example also that those who 

follow prophet Mohamed (PBUH) in only marriage 

should follow him also in everything, while prophet 

Mohamed (PBUH) married  only one woman and she 

was a widow and older than him by 15 years and, and 

he didn’t marry again except after her death, and he 

was old and over 50 years old, and he married only one 

virgin girl and she was the daughter of his best friend 

and the first one to believe in Islam, and this marriage 

made the Muslims accept this man as their leader after 

the death of the prophet, and Muslims avoided a civil 

war, and the second leader after him also was the 



father of the wife of the prophet (PBUH), and the other 

marriages were also for specific reasons, to establish 

specific Islamic rules and regulations, and to teach 

Muslim women the rules of Islam by these wives, and to 

make Christians, Jewish and Egyptian Coptic accept 

Islam, and these wives were a heavy load for the 

prophet and not a fun, and he suffered too much 

because of them in many stories, and some of these 

stories are mentioned in Quran 

 

And also one of the famous lies which they say about 

Islam, that Islam became a worldwide religion in the 

world by force, while south east of Asia area has around 

quarter of Muslims population, and there is not even a 

single Muslim soldier entered this area, and on the 

other hand the non Muslims made their religion spread 

in north and south America, Africa, and the new lands 

and islands by horrible massacres and torture, and they 

killed millions of people, and they started these 

massacres from their lands in Europe against Jewish and 

Muslims, then extended to all over the world, and you 

will see in this study about “Cook” indications for what 



these people used to do against the simple and 

innocent civilians in the new lands 

 

And among the lies which they say about Islam also the 

slavery, while everywhere in Quran you find 

encouraging about making the slaves free, and the great 

rewards from Allah for those who will make slaves free, 

and many penalties in Islam are achieved by making 

slaves free, and we have many stories about the 

prophet (PBUH)  and his companions about the 

encouraging of making slaves free, and even the story 

of “Abraham Lincoln” which we found in “The star” 

chapter in Quran gives good indications that he made a 

noble and good  action by making slaves free, and now 

there are no slaves, because Islam made this happened 

step by step to avoid a great disaster like the one 

happened when the people of north America tried to 

stop slavery and those at south refused and then a 

horrible civil war happened and destroyed many cities 

with hundreds of thousands of victims 

And on the other hand you can see that for hundreds of 

years the non Muslims kidnapped millions of the 



civilians from Africa and the new discovered lands and 

used them as slaves with zero rights and torture and 

killing a lot of them 

 

 

 

While a very great miracle happened and confirmed the 

message which I found in Quran for president Macron 

 

Because it is always mentioned in Quran the good 

tidings and the warning together, and the good tidings 

are already shown for him in the great victory and 

winning of the 2018 FIFA world cup 



And this great victory was shown related to the end of 

Lincoln on  15/4/1865  to remind everybody that this 

end of Lincoln which happened on Saturday after 

shooting him on Good Friday memory is an example 

showing that Jesus (PBUH) didn’t be killed, and they 

killed another man who looks like him, and the God has 

no Son or wife 

lincoln.html-2013/04/abrahamhttp://abrahamlincolninquran.blogspot.ae/ 

 

 

 

http://abrahamlincolninquran.blogspot.ae/2013/04/abraham-lincoln.html


 
And now read again the message which I found for 

Macron four months before the world cup, 

 
39:65 And it was already revealed 
to you and to those before you 
that if you should associate 
[anything] with Allah 
,your work would surely become 
worthless, and you would surely 
be among the losers." 
 
http://corpus.quran.com/translation.jsp?chapter=39&verse=65 
 
 

39:66 Rather, worship [only] Allah 
and be among the grateful. 
 
http://corpus.quran.com/translation.jsp?chapter=39&verse=66 

 
 

http://corpus.quran.com/translation.jsp?chapter=39&verse=65


39:67 They have not appraised 
Allah with true appraisal, while the 
earth entirely will be [within] His 
grip on the Day of Resurrection, 
and the heavens will be folded in 
His right hand. Exalted is He and 
high above what they associate 
with Him. 
 
http://corpus.quran.com/translation.jsp?chapter=39&verse=67 

 

It is mentioned clearly that the skies will be folded, and 

the word “sky” is known in Arabic that it is anything 

above our heads, and the word is described in another 

location in Quran clearly by the ceiling (verse 21:32), 

and in many locations in Quran mentioned the word 

 ,related to the sky (verses 55:56, 25:65 and 85:5) ”بروج“

and this word understood by Arab as “Towers” 

http://corpus.quran.com/translation.jsp?chapter=39&verse=67


 

 

While the second part of the message ( the warning) 

happened on 15/4/2019  after nine months of the 

2018 FIFA world cup final, and the skies ( ceilings ) of 

“Notre-Dame de Paris” cathedral folded and fall down ( 

And also the tower of the cathedral) , and this cathedral 

is the place of the “crown of thorns” which Christians 

believe that it is belonging to Jesus (PBUH) 

 



And this event of fire and collapse of the cathedral 

ceiling and tower happened on  15/4/2019   after 

exactly  154  years from the end of “Lincoln” on  

15/4/1865 , the end which showed us an example 

that Jesus (PBUH) didn’t be killed, and hence this 

“crown of thorns” was not on his head 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 

 

 

 



And even the expression  “would surely 

become worthless” is a translation for the 

Arabic word “yahbatun - ٌحبطن” which can be 

understood as “fall down” ( and even this Arabic word 

carries the meaning of depression) 

 

 

 



And even the word  “the earth”  (verse 39:67) which 

gave  the good tidings  message about gaining the 

golden world cup ( “the earth  entirely will be 

[within] His grip” ) is the word number  154  from the 

end of its chapter and the word    number  1019  from 

the start of its chapter i.e. it is showing also the  the 

warning  message by showing the date  15/4/19  

 

 



 

 

And even verse  39:67 is verse number  4125  from the 

start of Quran, and verse number  2112  from the end 

of Quran, showing clearly the date of birth of president 

“Macron” (21/12), and indications also for the date 

4/15 

 

While I mentioned in my post about L’Elysee in March 

2058, the Islamic year on which L’Elysee was appointed 

as the office of the French president ( 1264 ), from a 

verse in the Cave chapter in Quran about constructing a 

structure 



 

18:21 And similarly, We caused 
them to be found that they [who 
found them] would know that the 
promise of Allah is truth and that 
of the Hour there is no doubt. 
[That was] when they disputed 
among themselves about their 
affair and [then] said, "Construct 
over them a structure. Their Lord 
is most knowing about them." Said 
those who prevailed in the matter, 
"We will surely take over them a 
masjid." 
http://corpus.quran.com/translation.jsp?chapter=18&verse=21 

 

http://corpus.quran.com/translation.jsp?chapter=18&verse=21


 

And the Arabic word “بنٌن”  i.e. “structure” is found in 

Quran always related to collapse, fall, fire and ceiling 

fall ( verses : 9:109, 16:26 and 37:97 ) except two 

locations only one of them is our verse 18:21 and the 

other one is verse 61:4 (chapter 61 is the last chapter in 

Quran to find the word “Jesus”, and Jesus –PBUH- in 

this chapter is talking about the coming of prophet 

“Ahmed” –PBUH-, and also asking his companions who 

will support him) 



 

And this means that the word “structure” in our verse 

18:21 is related also to collapse and fire, and you can 

find this mentioned hidden in the next letters to the 

word 

 

 

 



And so the following sentence : 

 

Construct over them a structure. 

Their Lord is most knowing about 

them. 

 

Can be understood  (if it is out of Quran) as: 

Construct over them a structure of 

Fire for them (or by them). It is 

most knowing about them. 

 

And after this complete sentence, another sentence 

begins, and we have  1260  words after the above 

sentence until the end of its chapter, which is the date 

of the largely completion of “Notre Dame de Paris” 

cathedral’s construction  !!!!!!!!!!!!!!!!!!! 



While verse  39:67  gave the good tidings message 

about the winning of world cup, plus the warning 

message about the collapse and fall of “Notre Dame” 

cathedral ceiling,  and the verse related these events by 

the end of Lincoln on  15/4/1865,  and the distance 

from this verse 39:67 to our verse 18:21 is  1965 
verses , to show you that the event will happen on 

15/4 on the year 19  after  154  years from the year  

65  in the 19th  century 

 

 

 



And I used  to find some names for characters and 

things in Quran with the first letters of the name 

 

And so when I checked the two Arabic letters  “No نو”  

as a symbol for the name “Notredame تردام نو ” I 

found that these two letters are appearing  15  times 

in chapter 39 and the location number  4  for these two 

letters in the chapter are located in the word “They 

were انوكا “  ( verse 39:26 ) which is an Arabic word 

started by the two letters “CA كا” as a symbol for 

:Cathedral , so the word is pronounced in Arabic 

“CANO” as if it is representing  “CAthedral  

NOtredame”    !!!!!!!!!!!!!! 

 

 



39:25  Those before them denied, and 

punishment came upon them from where they 

did not perceive. 

ْشُعُروَن  ٌَ ُث اَل  ٌْ َب الَِّذٌَن ِمْن َقْبلِِهْم َفؤََتاُهُم اْلَعَذاُب ِمْن َح (25)َكذَّ  

 

39:26  So Allah made them taste disgrace in 

worldly life. But the punishment of the 

Hereafter is greater, if   they only   knew. 

 

 

39:27  And We have certainly presented for 

the people in this Qur'an from every [kind of] 

example - that they might remember. 

ُروَن  َتَذكَّ ٌَ (27)َولََقْد َضَرْبَنا لِلنَّاِس فًِ َهَذا اْلقُْرآَِن ِمْن ُكلِّ َمَثٍل لََعلَُّهْم   

 



39:28  [It is] an Arabic Qur'an, without any 

deviance that they might become righteous. 

قُوَن  تَّ ٌَ َر ِذي ِعَوٍج لََعلَُّهْم  ٌْ ا َؼ ًٌّ (28)قُْرآًَنا َعَربِ  

 

https://legacy.quran.com/39 

 

And this discovery guided me to search for the word 

“CANO  انوكا ”  in Quran, to find that the location of 

this word in  verse  39:26  is the repetition number  

65  from the end of Quran, and the repetition  206 

from the start of Quran, and so we have the full date  

15/4/65, the date of end of “Lincoln” after shooting 

him in Good Friday, and I talked also many times in my 

previous posts about these numbers  (39,26  ) and 

their strong relation with the story     
!!!!!!!!!!!!!! 

 

https://legacy.quran.com/39


And it is very amazing to find that the main numbers of 

verse  39:26  are  12  (number of words) and  60  ( 

number of words) which are saying clearly  1260, the 

date of the largely completion of “Notre Dame de Paris” 

cathedral’s construction 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 

And the word “CANO  انوكا ” is found six times in 

chapter 39 in Quran,  4  of them are about the non 

Muslims, and one of them is located in verse  48  (the 

number which I talked about it too much in my post 

about “L’Elysee”and its latitude 48  of Paris, and the 

first time to be the French president office in 1848 ), 
and this gave me the main key which guided me to find 

all of these discoveries last three years about the French 

presidential elections and  L’Elysee palace and 2018 

FIFA world cup 

 



39:48   And there will appear to them the 

evils  they had  earned, and they will be 

enveloped by what  they used   to 

ridicule. 

 

 

 

https://legacy.quran.com/39 

 

And these words  

ُنواَكا َما  

MACANO 

 

Will guide you to check the Arabic letters 

   “Mac كما ”   

https://legacy.quran.com/39


 

Which are repeated many times in chapter 39, and the 

last one of them are in verse  39:51  (which has these 

letters repeated two times in the verse, the same like 

verse 39:48),  and the number of letters of the chapter 

after the last word in it which has these letters (located 

in verse 39:51) is  1440  letters, which is a clear 

indication for the Islamic year  1440  ( 2019), and also 

54 of April (54/4) the date of the fall of “Lincoln” on 

Good Friday 1865 

 

39:48   And there will appear to them the 

evils  they had  earned, and they will be 

enveloped by what  they used   to 

ridicule. 

 



39:49  And when adversity touches man, he 

calls upon Us; then when We bestow on him a 

favor from Us, he says, "I have only been given 

it because of [my] knowledge." Rather, it is a 

trial, but most of them do not know.  

 

 

 

39:50  Those before them had already said it, 

but they were not availed by what they used 

to earn. 

 

 



39:51  And the evil consequences of what 

they  earned struck them. And those who 

have wronged of these [people] will be 

afflicted by the evil consequences of  what  

they  earned; and they will not cause failure. 

 

 

 

https://legacy.quran.com/39 

 

 

 

 

https://legacy.quran.com/39


 

But did the Arabic readers noticed that the remaining 

letters of the words:   

 

Macsabo 

After you remove the letters: 

 

“Mac كما ”   

Are making the Arabic word: 

 

Which can be understood (if it is a separate word out of 

Quran) as: 

They insulted… 

!!!!!!!!!!!!!!!!!! 



 

What about about the subject of this post about “James 

Cook”? 

 

 

 

 

 

 



 

In my last post “The clear evidence” I ended the post by 

talking about president “Kolinda” (classified in 2017 as 

the world 39th  most powerful woman by 

Forbesmagazine)  and relating “Kolinda”  by the 

powerful woman who is mentioned in “Joseph” chapter 

in Quran, and she was seeking to have a relation with 

prophet “Joseph” (PBUH), but he refused, and later she 

became a good woman and returned to the straight 

path, and some of Muslims scholars believe that 

“Joseph” (PBUH) married her 

 

 See the following pictures from the end of that post 

which published on August 2018 : 

 





 



 



 

 

 



And the very great miracle here ( and as usual in my last 

posts ), what I put at the end of the post happened, and 

president  “Kolinda”  appeared after seven months in 

the shape of PM  “Jacinda”  wearing the Islamic dress 

(Hijab) and attending the Islamic Friday prayer  

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 

 



 

 

 



  

And after this event she announced that she were 

engaged to her partner (who is the father of her 

daughter ) to be married ( as if she returned back to 

God, and stopped to live with a partner out of the 

marriage relation) 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 

 

 

 

And what is mentioned in the verse (which I put at the 

end of that post at August 2018)  happened in an 

example showing that finally  “The land”  (including 

“Newzeland”) will appear in a  new  shape (Islamic 

shape) when the righteous people will inherit it 



 

21:105 And verily we have written in 

the Scripture, after the Reminder: My 
righteous slaves will inherit the earth 
http://corpus.quran.com/translation.jsp?chapter=21&verse=105 

 

 

 

 

 

http://corpus.quran.com/translation.jsp?chapter=21&verse=105


And the event of “Christ Church” attack happened on 

Friday and one month before the world celebration of 

Good Friday, which they believe that “Jesus” (PBUH) 

was killed at that day, while the story of the end of 

“Abraham Lincoln” which led me to find all of these 

great discoveries in this blog proved that “Jesus” 

(PBUH) didn’t be killed, and they killed another one 

who looks like him 

 

 

 



 

 

And I made a book (in Arabic) about this new great 

discovery about Newzeland, and how I found that we 

have in a small chapter (chapter 65 “The ranks”) the 

word  “The light”  ( in Arabic  “Alnoor” ,i.e.  the name of 

the “Christ Church” mosque) is mentioned  two  times 

related to God, and also in the same chapter the word 

“Jesus”  (PBUH) is mentioned  two  times with 

indications that Jesus (PBUH) will be raised to Allah, and 

also in this chapter it is the last time to find “Jesus” 

name in Quran  ( Jesus PBUH is talking in this chapter 

about our prophet PBUH that he is coming after him, 

and also Jesus PBUH is asking his companions to 

support him) 

 



 

 

And directly after this small chapter you find “The 

Friday” chapter in Quran, and you find in the chapter 

the word  “The death”  is mentioned  two  times, and 

describing that o escape from death, then after that 

that directly  a verse about the calling ( Azan ) for Friday 

prayer, and you will find in this calling for Friday prayer 

all of the letters of the word “Newzeland” but requires 

rearrangement, and after that you will find a verse 



about spreading and dispersing in the land and seeking 

from the bounty of Allah, and after that a verse about 

transaction and diversion, and the word “cook” is 

mentioned clearly in Arabic 

 

َ"َقاِئًماَُكوكَََترََوََ"  "And you see Cook in charge" 

 

 

 



And this is logic to find the name of Newzeland in the 

calling for Friday prayer (Azan), because this is the most 

remarkable “Azan” ( calling for prayer) in Muslims 

history, because it is announced everywhere in media in 

Newzeland, and parliament, and the government with 

PM Jacinda and thousands of people attended the 

Muslims Friday prayer, and women were wearing the 

Muslims dress (Hijab) while they are not Muslims and 

the country is not a Muslim Country (Muslims are less 

than 1 %) 

 



 

 



And because we found the name of the country 

requires rearrangement of the letters, so it is logic to 

find near of it the one who changed the name of the 

country (Cook) from the old name to its current name, 

and we found him in the right place about the spreading 

and dispersing in earth seeking the bounty of Allah 

 



 

 

And there is a clear proof about rearranging the letters 

to find the name of Newzeland, because the words 

which gave the name of Newzeland are surrounded by 

two words having the same letters but with different 

arrangements of letters ( two words about “knowing” 

and “acting” ), showing the difference between 



“knowledge” and “action – doing”, and showing how 

the people of Newzeland attended the Friday Prayers 

with the Islamic dress while they are not Muslims, and 

showing indications for the name of the book of the 

man who attacked Muslims (Great replacement) i.e. 

showing him the real “Great replacement” that the non 

Muslims will attend the Islamic prayer wearing the 

Islamic dress     !!!!!!!!!!! 

 

 



 

 

Then I showed in my book many proofs about this 

system which gave us the name of Newzeland from 

many locations in Quran, and I showed how the 

location of the words which gave us the name of 

Newzeland  gives the coordinates and the date of 

establishing Newzeland on 26 /9 / 1907, and also I 

showed many indications for the full date of birth and 

death of “James Cook” (one of them coming from the 



numbers of the rearrangement of the word Newzeland) 

, and especially many indications for his date of death 

from the chapter and everywhere in Quran  

 

 

 

And I showed many indications in Quran with accurate 

dates for his Journey  ( before going to Newzeland) to 

watch planet Venus (when passing on front of sun), and 



many indications about the story of killing him in 

“Hawaii” islands, and how the name of these island is 

shown clearly beside his name and with the same 

system of showing the name of Newzeland, and with 

another indication for the “great replacement” by 

mentioning the “transaction and diversion” before the 

name then mentioning the “ diversion and transaction” 

after the name, and how Venus was showing “Cook” an 

example about death and what will happen at the day 

of judgment, and that the death of “Cook” will happens 

on the only place on earth which have many similar 

conditions of planet Venus (i.e. Hawaii islands) 

 

 



 

 



 

 

And I showed a very great miracle about how the end of 

“Cook” in Friday chapter in Quran guided me to verses 

in chapter 2 (2:258, 2:259, 2:260) about the death and 

end, and about the sun bringing and appearance from 

west, and about killing and cutting four birds by knife 

(Muslims scholars believe that  two of these birds are 

the “Cock” and “Peacock”), and how they gave 

indications about the end of “Cook” by knife in Hawaii, 

and indications to his journey to watch Venus planet 

which is the only planet in solar system having the sun 

appearance from west ( and not from east like earth) 

 



And how the word “Abraham” is repeated in a very high 

rate in these verses ( “Abraham said”, “Abraham said”, 

while in many other locations in Quran it is mentioned 

“He said” without mentioning his name) as if this 

intentionally repetition of the word is guiding you to 

check for the repetition of the word in all of the book 

 

And the word “Abraham” is repeated in Quran  69 

times in  63  verses to inform you that “Cook” will 

watch planet Venus passing on front of the sun on  6/3 

(3rd of June) on the year  69  in the eighteenth century 

 

And this great discovery is pointing to another great 

discovery and an event I talked about it on 2014 when I 

talked about the accidents of the Malaysian Boeing 

777  aircrafts ( two birds ), and I talked about this verse 

(2:260) about the cutting of the four birds by into pieces 

and spreading these pieces in different locations, and 

about “The cave” chapter ( chapter no. 18 ) and its 



numbers which has a sum showing the three sevens ( 7 

x 7x 7), and about the word “Abraham” and its strange 

shape in Quran which showing you ( MH AIR), and I 

mentioned that these Boeing is an important symbol for 

the American industry and technology 

 

And now you can understand why the word “Abraham” 

is repeated four times intentionally (verses 2:258, 

2:259, 2:260) to guide you for the repetition of the word 

in Quran ( 63 verses and 69 times), because the third 

bird fall on 29 of October 2018, and we have 63 days 

after this date until the end of 2018, and after that we 

have 69 days until 10th of March and the fall of the 4th 

bird, and what I found in Quran and mentioned in my 

posts on 2014 happened exactly, and even these events 

affected the industry of Boeing 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 



 

 



 

 

 

 



 

 



 

 And there are tens of events happened last seven years 

I found them in Quran, and I wrote about them in this 

blog before they happened, and even I always write in 

my post about the subject of the next post (and me 

myself I don’t know while writing that I am writing 

about the next subject) 



 

And for example the story of “James Cook” which I 

found in verses (2:258, 2:259, 2:260), and what is 

mentioned in verse 2:258  about the construction of the 

“donkey” bones and body which is a symbol for the lost 

“dinghy” of “Cook”,  and also a symbol for his ship 

And the donkey is mentioned also in “The Friday” 

chapter, that it is carrying books, as a symbol for the 

ship of “cook” which was carrying scientists, maps, 

scientific tools and books, and you will see in my Arabic 

book in this post that the ship name is mentioned 

everywhere in “The Friday” chapter in Arabic, English, 

and mix of both of languages, and the numbers of the 

locations of these words and the word “Donkey” give 

miraculous results about this ship journey 

 



 

 

 



 

Also the birds which are mentioned after mentioning 

the donkey in verses (2:258, 2:259, 2:260), and what 

Muslims scholars said that two of them are the cock 

and the peacock 

 

 While I don’t know why I wrote about the subject of 

evolution in my post about 2018 FIFA world cup, and 

why I showed the peacock and the donkey together one 

after the other one in that post on August 2018, while 

this subject looks like not related to my subject about 

the cup 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 

 



 

 

 

And I discovered also that the names of characters are 

not only showed by symbols but they are also showed 

directly, and you have to read Quran carefully to find 

them 

 



And for example this name of “Cook” in “The Friday” 

chapter: 

َ"َقاِئًماَُكوكَََترََوََ"   

"And you see Cook in charge" 
And the name of his ship   (Endeavour)   in the same 

chapter which found related to death (end) and the 

escape from death: 

 

  كنتم إن موتلا

End if you were 

 

أبدا ويتمنون  

End ever 

 



And many other examples from the same chapter about 

the name of this ship Endeavour, you will read about 

them in my Arabic book in this post  

 

And recently I found that the main source of these great 

miracles which I published last years  about the 2016 

American presidency elections and 2017 France 

presidency elections and L’Elysee and 2058 FIFA world 

cup and “Christ Church” and PM Jacinda, the main 

source for all of this miracles which is the great miracle 

about finding in “The star” chapter in Quran  the name 

of “Abraham” and the name of his wife “Mary Todd”, 

and mentioning the marriage and indications for 

marriage, and by relating this to a very far verse about 

marriage ( and using the same word  in “The star”  

chapter which gave the indications for marriage by 

mentioning the covering of the husband to his wife) you 

have the accurate date of “Abraham Lincoln” marriage  

4 / 11/ 42 , but still a very great miracle is waiting in 

that verse which is the name “Lincoln” is mentioned in a 

hidden way  



منَالشاكرينََلنكوننََلئنَأتيتناَصالحا  
 

 لنكونن
Pronounced in Arabic as : Lankonan 

 

And the word  “Lincoln” is written in Arabic as  

 لنكولن
And so these sentence (if it is out of Quran) can be 

understood as : 

If you give us a good child, then Linconn 

will be among the thankful  

!!!!!!!!!!!!!!!!!! 
 



 

And this verse in chapter 7 is showing also the date of 

birth of “Abraham Lincoln”, because the verse number 

is not only 189 (indication to 1809) but also if you 

moved  280  verses before it  (28 is the numbers of 

pairs of chromosomes of the elephant, and elephant 

sperm is 28 chromosomes,  which was the key to find 

“Abraham Lincoln” in the star chapter who is belonging 

to Republican party and the elephant mascot), and in 

this verse which is located 280 verses before our verse 

7:189  you will find the following words : 

 

 إبراهٌم ألبٌه

Abraham to his father   !!!!!!!!!! 

 

And the nearest verse which has the word “Abraham” 

after verse 7:189 is verse 9:70 and located 162 verses 

after verse 7:189 ( 162 = 18 x 09 )  

 



While verse  39:65 which gave us the start of the 
message about the good tidings (2018 FIFA world cup) 
and the warning (Notre Dame) relating them to the end 

of  “Lincoln”,  this verse 39:65 is having a similar 

word to verse 7:189 which is showing the name of 
“Lincoln”,  and the word has the same shape in the first 
copies in Quran (without the dots),  and so the last 
sentence in the verse can be understood (if it is out of 
Quran, and written with the original style of writing 
Quran): 

 “ if you should associate [anything] with Allah, your 

work would surely become worthless,  and  

Linconn  among the losers." 

 

There are tens of miracles I have but I do not have time 

to write about them and one accepted to help me, and 

so please consider this post as a draft and also the 

Arabic book which you will find after this English 

introduction, and may be later I will update this post 

and the book by adding more miracles and reviewing 

and refining the current data in the post and book 

 



But I have one subject in this book I wrote it in English I 

will show it now before the book, then you can read the 

book which contains many miracles about “Cook”, and 

his Journeys, and his end at Hawaii, and about the 

collapse of “Thomas cook” establishment, and about 

PM Jacinda and how she is going up step by step in 

good deeds (and I hope she will reach the top by 

believing in Allah as one God who has no partners and 

no son and no wife), and about her daughter” Neve Te 

Aroha”, and about the death of prophet “Jacob” PBUH 

on Islam, and his advice for his sons to die on Islam, and 

about “Francis Salvador” end ( who may be one of 

offspring of “Benjamin” and “Jacob” PBUH), and many 

other subjects and great miracles you will find in this 

book 

 

Before the book, I will start first as I said by one subject 

in English about the cricketer player “Mahmoud Riyad” 

 

 

 



“MahmudAllah”  The Cricketer is 

mentioned in Quran 

 

 

I found in Quran the stories of many famous 

stars in both of history and current time  



And my researches in Quran for last seven 

years about the raising of Jesus (PBUH) guided 

me to find the details of  “Christ Church”  

attack from Quran  (I made a book from 500 

pages about this great discovery) 

 

And I found in Quran clearly Newzealand 

name,  description,  coordinates,  date of 

dominion,  and its PM  “Jacinda”  name,  story  

and family details  

 

 And I found the story of exploring 

Newzealand by  “James Cook”  who named it 

“Newzealand”,  and I found focusing on his 

end at  “Hawaii “   on    14 / 2 / 1779 



But why  Mr. Mr.  MahmudAllah  The Cricketer 

is found in this discovery about  “Christ 

Church”  attack ?!! 

 

Because he is a star,  and he is one of the most 

important and famous Muslims who attended 

this event,  and he is a religious Muslim 

 

And   Mr. Mahmud  was among his colleagues 

on   Friday   when the attack on the mosque 

started,  but  Allah saved him and Mr. 

Mahmud  age was   33   years old at that time 

 

While   Jesus (PBUH) was among his 

companions  on  “Good  Friday ”  when the 



attack of soldiers started,  but Allah saved him 

and raised him at the age of  33  years old  

 

So Mr. Mahmud is one of the many examples 

which I found in Quran showing that “Jesus” 

(PBUH) saved by Allah from being killed, and 

he is not the son of Allah. 

 

And the name “MahmudAllah” means 

“Mahmud” who is belonging to Allah i.e. the 

slave ( servant ) of Allah, and the name is not 

meaning that the mighty word “Allah” is the 

second name for “Mahmud”,  the same like 

Jesus (PBUH) that he is the servant and the 

slave of Allah, and his word,  but Jesus (PBUH)  

is not the son of Allah  

 



 

 

 

 



So Mr. “Mahmud” is a clear example 

happened on Friday 15 of March ( i.e. one 

month before the world celebration of “Good 

Friday” )  to make us understand the story of 

Jesus (PBUH)  

 

And Muslims know that Allah repeated many 

times in Quran that he is giving examples for 

people to make them understand. 

 

But What is the evidence that saving Mr. 

Mahmud from the Christ church attack is one 

of the examples to show that Jesus (PBUH) 

didn’t be killed,  and that Jesus (PBUH) is not 

the son of Allah? 

 



The attack on Mosques is mentioned in Quran 

in two locations : 

The first one is in verse   114   in chapter  2 : 

 

ٌُْذَكَر فٌَِها اْسُمُه  ِ أَْن  ْن َمَنَع َمَساِجَد َّللاَّ َوَمْن أَْظلَُم ِممَّ

ْدُخلُوَها إاِلَّ  ٌَ َوَسَعى فًِ َخَرابَِها أُولَئَِك َما َكاَن لَُهْم أَْن 

ا ِخْزٌي َولَُهْم فًِ اْْلَِخَرِة َعَذاٌب  ٌَ ْن َخائِفٌَِن لَُهْم فًِ الدُّ

(554)َعِظٌٌم   

 

 



 

And in this verse you will find the word 

“Mosque”  for the  first  time in Quran, and 

the verse subject is about the attack on 

mosques ( like what is happened in “Christ 

Church” ),  and it is followed by a verse gives 

the meaning of praying for Allah in any place 

on earth, like praying very far east of earth at 

Newzeland the  First  big land at east: 

 

َنَما ُتَولُّوا فَ  ٌْ َ ِ اْلَمْشِرُق َواْلَمْؽِرُب َفؤ ِ إِنَّ َوّلِِلَّ َثمَّ َوْجُه َّللاَّ

َ َواِسٌع َعلٌٌِم  (555)َّللاَّ  



 

 

And the above verse is followed by a verse 

gives the meaning that Jesus (PBUH) was 

raised to Allah and didn’t be killed : 

 

َما ُ َولًَدا ُسْبَحاَنُه َبلْ لَُه َما فًِ السَّ َخَذ َّللاَّ َواِت َوَقالُوا اتَّ

(556)َواأْلَْرِض ُكلٌّ لَُه َقانُِتوَن   

 



 

 

The big surprise here is that the date of birth 

of    Mr. Mahmud    is   1986                    

and we have   1986  verses in Quran 

starting from the above verse until you reach 

the only verse in Quran which has the Arabic 

word  “Mahmud”       محمود     verse 17:79 

 

ْبَعَثَك َربَُّك  ٌَ ْد بِِه َنافِلًَة لََك َعَسى أَْن  ِل َفَتَهجَّ ٌْ َوِمَن اللَّ

 َمَقاًما َمْحُموًدا )79(



 

 

 

 

1986  =  ( 286  -  115 )  +  200  +  176  +  120  + 

165  +  206  +  75  +  129  +  109  +  123  +  111 +  

43  +  52  +  99  +  128  +  79 



 

And this miracle is confirmed by repeating the 

same system in the second location in Quran 

which gives the meaning of  attacks on 

Mosques ( verse 22:40 ) : 

 

اِرِهْم بَِؽٌْ  ٌَ َنا الَِّذٌَن أُْخِرُجوا ِمْن ِد قُولُوا َربُّ ٌَ ِر َحقٍّ إاِلَّ أَْن 

َمْت  اَس َبْعَضُهْم بَِبْعٍض لَُهدِّ ِ النَّ ُ َولَْواَل َدْفُع َّللاَّ َّللاَّ

 ِ ٌُْذَكُر فٌَِها اْسُم َّللاَّ ٌع َوَصلََواٌت َوَمَساِجدُ   ٌَ َصَواِمُع َوبِ

َ لََقوِ  ْنُصُرهُ إِنَّ َّللاَّ ٌَ ُ َمْن  ْنُصَرنَّ َّللاَّ ٌَ يٌّ َعِزٌٌز َكثًٌِرا َولَ

(40)  

 



 

 

And you can see that the verse is about the 

immigrants and about the attacks on Mosques  

 

And the very great miracle is that we have 

again   1986   verses  from the above verse 

until the following verse ( 4:157 ) about  Jesus 

(PBUH) that he didn’t be killed:  



 

 ِ َم َرُسولَ َّللاَّ ٌَ ا َقَتْلَنا اْلَمِسٌَح ِعٌَسى اْبَن َمْر َوَقْولِِهْم إِنَّ

َه لَُهْم َوإِنَّ الَِّذٌَن  َوَما َقَتلُوهُ َوَما َصلَُبوهُ َولَِكْن ُشبِّ

بَ  اَع اْخَتلَفُوا فٌِِه لَفًِ َشكٍّ ِمْنُه َما لَُهْم بِِه ِمْن ِعْلٍم إاِلَّ اتِّ

قًٌِنا ٌَ نِّ َوَما َقَتلُوهُ  (557) الظَّ  

 

 

 



1986  =  ( 176  –  156 )  +  120  + 165  +  206  +  

75  +  129  +  109  +  123  +  111 +  43  +  52  +  

99  +  128  +  111  +  110  +  98  +  135  +  112  +  

40 

 

So the same system is repeated two times and 

giving the date of birth of Mr. Mahmud (1986) 

two times,  and so we have a clear 

confirmation that there are no any 

coincidences in these results 

 

While the location of the word  “Mahmud”  in 

Quran is confirming this great discovery, 

because it is located in verse  17:79 

 



I.e. it gives indication for the most important 

number which I found in my study about 

Newzealand,  which is the date of killing 

“James Cook”  on  1779 , and “Cook” is the 

one who  explored  Newzealand  coast,  and 

named it Newzealand  

 

ْد بِِه َنافِلًَة لََك َعَسى أَْن   :5797 ِل َفَتَهجَّ ٌْ َوِمَن اللَّ

ْبَعَثَك َربَُّك َمَقاًما  َمْحُموًدا  ٌَ  

 

 



 

 

 

 

Also the verse which comes directly after 

verse 17:79  is clearly showing the prayers to 

have a safe entry and a safe exit,  and so it 

gives the meaning of saving  Mr. Mahmoud 

from the attack 

 



And remember that prophet Muhammad 

(PBUH) was trying to immigrate from Mecca to 

Madina to be able to practice his religion,  and 

the disbelievers were waiting for him beside 

his house carrying their weapons to kill him, 

but Allah gave him the safe exit from Mecca 

and the safe entry to Madina 

 

While we have here the cricket team and Mr. 

Mahmud are travelling very far to east to 

Newzealand and going to mosque to practice 

their religion for Friday prayer, and a 

disbeliever was waiting for them carrying his 

weapon to kill them, but Allah gave them the 

safe entry and the safe exit 

 

 



 

 

 



 

 

 

 

 

And the above verse also is ended by asking 

Allah to give  : 

 " ُسْلَطاًنا َنِصًٌرا"



 

And these Arabic words can be understood       

( if they are out of Quran ) as :  

“a king who support me” 

 

So you may understand that we have prayers 

to Allah to give a support of a king 

 

And this is already happened,  and 

Newzealand  PM  “Jacinda”  supported too 

much Muslims in this attack, and so you will 

find a similar word to the word which gave me 

her name and date of birth ( word “Ja-ak”, and 

I described this in details in my Arabic book ) 

you will find this word in the next verse (word 

“Ja_a”) 



 

And after that you will find an Arabic word 

repeated   two times  and written in Quran 

in a shape can be understood as ( if it is out of 

Quran ) : 

 

"البطل"  

 

“The hero” 

 

 

 



And  the   two    Arabic words    ََزُهوًقا -  َوَزَهق 

Which mentioned in the same verse can be 

understood as if they give the meaning of 

death 

 

 

 

The same like these  two   examples from 

Quran in chapter  9 : 

 

 



 

 

And after our verse 17:79 by little verses we 

have the word “spirit” repeated also  two 

times : 

 

 

 

 

 

 



What about  Mr. Mahmud name :               

“Mahmud Riyad”  

 

 

 

The word  “Ryiad”  is an Arabic word means  

“gardens”  i.e.  paradise. 

 

And the Arabic word : 

 

 "َمَقاًما "

 “the station of praise and glory” 



Is an indication for paradise,  and so the 

adjacent two words in Quran: 

 

 َمَقاًما َمْحُموًدا 

 

One of them gives indication to: 

Mahmud 

 َمْحُموًدا

 

And the other one gives indication to: 

Ryiad 

 َمَقاًما

Paradise ( gardens which is pronounced in 

Arabic as “Ryiad” ) 



 

 i.e. we have the full name “Mahmud Ryiad” 

 

 And it is amazing to find that the description 

of “paradise” as “gardens” in Quran is in the 

following verse: 

 

 

 

 



So the verse is located in chapter  42,  and it 

is verse  42:22,  and it is from  24  words, 

i.e. we have many indications for  “Mahmud 

Ryiad” date of birth   4/2   ( 4th of Feb. ) 

 

And the mentioning of   “Rawdat al_Janat”       

( “Gardens of paradise” )  may be an indication 

for his wife also “Janat al_kawsar”,   because 

we have   62526  words in Quran before 

this verse,  and he married on  6/25  

 

So you can read the date of marriage in the 

number  62526 from lift and right :  

6/25-26    or  62-52/6 )  



 

 



 



And relating his date of birth  2/4  by his date 

of marriage 6/25 may be an indication for the 

number of days between 2/4 and 6/25 which 

is  142  days { ( 28 -3 )  +  31  +  30  +  31 + 25 } 

to give indication for the date of end of  

“James Cook” on  14/2 

 

So the first part of the name of the cricketer in 

verse  17:79   gives the year of the end of 

“Cook” on  1779 

 

 And the second part of the name of the 

cricketer in verse  42:22  gives the day and 

month of the end of “Cook”  14/2 



And the indication to the name of his wife and 

the  date of marriage will guide you to go to 

chapter “Al_kawsar”,  and the name 

“Al_kawsar”  in the first verse in the chapter  

 

 

 

And this verse is verse number   6205  in 

Quran ( date of marriage is  6/25 ), and it is 

from  15  letters and  3 words  (Mr.Mahmud 

was saved from attack on  15/3 ) so the 

verse is relating his date of birth by the date of 

saving his life in  Newzealand 



 



But what about his famous name 

“MahmudAllah” ? 

 

His name means “Mahmud” who is belonging 

to Allah ( i.e. slave of Allah ), and after the 

verse which has his name by little verses you 

will find a word means “against us” in verse 

number  86 , and the word can be 

understood  (if it is out of Quran) as “for us” : 

 

 

 

 



 

 

 

 

 And the word is not only located in verse 

number   86 , but we have also   86  words 

from this word to the word “Mahmud”, and 

the number of words in Quran after this verse 

86  is   40240  words 



So we have the full name of Mr. 

MahmudAllah,  and his date of birth: 

86  / 4 / 2 

 



 

And both of the words which gave us the 

name are followed by the first two letters of 

the word “Cook” in Arabic,  or the last two 

letters of the word “Cook” in Arabic  ( I found 

in Quran many indications for this system you 

will find in my Arabic book about “Christ 

Church” attack ) : 



 

كوق   

 ك و ق

 ك و

 ك و ق

 و ق

 

 

 

 



 

While Mr. Mahmud famous name is : 

MahmudAllah 

 محمودَّللا

 

And the the word “Mahmud” is written in 

verse  17:79  in the shape : 

 

 

So the word has the name “Mahmud”    محمود 

with a letter  “A” "   ا"   at its end 

So you may ask to whom this letter   “A”  at 

the end of the word  “Mahmud”  belongs to 

?!!! 



 

And the answer will come directly in the next 

two words following the  word              

“Mahmud A” 

 

Because these two words which follows the 

word  “Mahmud A”  are : 

And say my lord 

 

As if they are meaning : 

Say that these letter  “A”  at the end of the 

word “Mahmud A” is belonging to  

“Allah” , and so we have the name 

“MahmudAllah”    !!!!!!!!!! 



 

 

 

But the number of the verse which has the 

word “Mahmud”  ( 17:79 ) is showing also 

an amazing miracle about the calling for 

prayer (Azan) 

 



Because I found the “Christ Church” attack on 

Friday in “Friday” chapter in Quran, and I 

found the name of “Newzealand” from the 

calling for Friday prayer (Azan) which is 

mentioned in Friday chapter ( verse  62:9 ), 

and this logic because the most famous Azan 

for Friday prayer in history happened in 

Newzealnd in the next Friday after the attack, 

and this Azan announced everywhere in media 

in Newzealnd although it is not a Muslim 

country 

 

 



And this verse (62:9) is preceded by a verse 

about the escape from death ( verse 65:8, it is 

verse number 5185 in Quran ) 

 

 

 

And starting from this verse ( verse 62:8 about 

the escape from death which is followed by a 

verse about Friday prayer Azan ) you will 

count   1779   verse to reach the following 

verse also about calling for prayer (Azan), and 

how disbelievers doesn’t like this Azan: 



  

 

So we have the date of end of “James Cook”   

1779  who explored Newzealnd coast and 

changed its name to be “Newzealand”,  and he 

was not able to escape from death and killing  

 

And this date  1779  is related to the only 

two locations in Quran about the call for 

prayer (Azan), and one location of them is 

about Azan for Friday prayer preceded by 

mentioning the escape from death, and the 

other location is about how disbelievers hate 

Azan 



 

And the number  1779  is pointing clearly to 

verse 17:79 which is the only verse in Quran 

which has the word “Mahmud” who was 

saved from Christ Church attack on Friday 

prayer   !!!!!!!!!!!!! 

 

ْد بِِه َنافِلًَة لََك َعَسى أَْن   :5797 ِل َفَتَهجَّ ٌْ َوِمَن اللَّ

ْبَعَثَك َربَُّك َمَقاًما  َمْحُموًدا  ٌَ  

 

 

 



 

Also this discovery is a confirmation for what 

we used to say after Azan, because we used to 

say the same words of verse  17:79  after 

each Azan five times every day 

 



 

 



And Now I will show a very great miracle 

which proves that what is happened to Mr. 

“MahmudAllah”  in  Newzealand  is one of the 

examples to make people understand that 

“Jesus” (PBUH) didn’t be killed and he is not 

the son of Allah 

 

We have the following two verses ( 4:171 and 

17:79 ) : 

 

 



 

 

 

Verse 4:575 is about  “Jesus” (PBUH), that he is 

the word of Allah  (His word) 

 

 

 

 

 



And verse 17:79  has the only location in 

Quran to find the word “Mahmoud”, and from 

it we found indication to the name 

“MahmudAllah” 

 

And the number of words of Quran  starting 

from the word   “Mahmud”   until you reach 

the word   “His word”   are   23864   words 

( 37081 – 13217 = 23864 ) 

And so we have the date of birth of Mr. 

“MahmudAllah”  is shown as     2 / 86/4 

( 4  of  Feb.  86 )         !!!!!!!!!!!!!!! 



 



 



But why we have the number   3  here in the 

number  23864   ? 

 

Because in verse 4:171 we have the following 

sentence : 

 
 

So it is as if we have an order to delete the 

number  3  from the number  23864  to 

have the number  2864  which is the date of 

birth of Mr. “MahmudAllah”  (  2/86/4 ) 

!!!!!!!!!!!!!!! 



 

And also the number  3 in the number  

23864  is giving a confirmation for the 

verse meaning 

 

Because now we can understand the number 

23864  as  23  and  864 

 

And  23  is the number of pairs of 

chromosomes  for the human beings, i.e. 

this number is representing the  DNA  of 

human beings, and this DNA is from billions 

and billions of  words  which describe in 

details the design and creation of man 



So now you understand that Allah is the one 

who created these words ( DNA ), and that is 

why he described Jesus (PBUH) by “His word” ( 

“Be!” -  and he was ) 

 

So   “His word”   means  “ the word of Allah  

i.e. belonging to Allah  i.e.  slave of Allah “ 

 

And the name “MahmudAllah” means 

Mahmud who is belonging to Allah, i.e. 

Mahmud the slave of Allah 

 

And it doesn’t mean that the second name for 

“Mahmud” is “Allah”, so you can understand 

that “Jesus” (PBUH) is the word of Allah ( i.e. 

belonging to Allah and the slave of Allah ) and 

Jesus is not son of Allah 



 

And to know who created these words ( DNA 

) and sent them to earth,  you will find that 

you have  86  words from the word  (his 

word ) in verse  4:171  until you reach the 

word  ( we sent down ) in verse  4:174 

 

 And the same system is repeated in a 

miraculous symmetry so you will count again  

86  words starting from the word  ( sent 

down ) in verse  4:166 until you reach the 

word ( his word ) in verse 4:171,  

 



so you have the date of birth of 

“MahmudAllah”   86   two  times in a 

symmetry related to the words of Allah which 

he sent them down 

 

 

 



 

 



 

 

But we don’t have only the date of birth of Mr. 

“MahmudAllah” , but we have also after the 

word ( we sent down ) the only 

mentioning for the word  “ light”  in chapter 

4 (although it is a big chapter)  !!!!! 



 

 

And before we found after verse 17:79 by few 

verses we found verse 17:86 which gave us the 

second half of the name of “MahmudAllah” 

and his date of birth 

 

While both of verses 17:86 and 4:171 are 

ending by the same word 

َوِكٌبًل            ”protector”   

 

And verse  4:171  is defining clearly who is the 

protector, and that he is Allah   

        : 



 

 

 

 

 

 

 

 



 And if one of these two words gave us the 

date of birth of Mr. “Mahmud” by completing 

the second half of his name,  then the second 

one also gives us his age  33  years old at the 

time of the event on Friday at Newzealand in a 

similar system by counting   33  words in 

verse 4:171 starting from the word ( his word 

) until you reach the word  ( Allah ) in the 

sentence          ( Allah is a disposer of 

affairs) 

 

And remember that Jesus (PBUH) was raised 

to Allah at the age of 33 years old on a Friday 

day 

 



 

 

And in most of my studies in Quran I found 

that the miracles which I found are not only 

for showing the miracles but they are also 

showing secrets of mystery events 

 

 



 

 

 

 

Also you have to think about the word 

“cricket” and the verb “crucify”, and the shape 

of the cricket bat which looks like the cross but 

its shape changed, and also the map of 

Newzeland which looks also like the cross but 

its upper part is separated from its lower part, 

and also you will see in the study about “Christ 

Church” attack that the name of Newzeland 

came from the words of calling for Friday 



prayer but with changing the letters orders, 

and also you will see the change in the nature 

of Newzeland people and how they attended 

the Friday prayer wearing the Islamic dress 

while they are not Muslims. 

 

So if this miracle about finding the Christ 

Church attack and Mr. Mahmud the cricketer 

in Quran is an example to show us that Jesus 

(PBUH) was not killed but they killed another 

one who looks like him 

 

 

 

Then we have to ask ourselves: 

 



 There are many cities in Newzealand, and 

many mosques, and Friday prayer is held 

every week ( about 50 times per year ), so why 

this man who killed the Muslims during prayer 

time why he chose the Friday prayer date and 

location which will be attended by the cricket 

team, the team which made all the of Muslims 

feel proud?, and what was his main target in 

this attack ?!! 

 

ن مع كتابً باللؽة العربٌة عن نبدأ اْل

 الموضوع األساسً لهذه الدراسة

Let us now read the Arabic 

book about the main subject of 

this study 



 

 

 

 

 



  558 ص........  .................................................................   مقدمة
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255 ص.............................  ...................................    تارٌخ الحدث  
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 مقدمة

 

من أهم األحداث فً التارٌخ  لهو واحد " كرٌست تشٌرش" إن ما حدث فً 

المتعلقة بصبلة الجمعة حٌث تجد اْلْلؾ من ؼٌر المسلمٌن ٌحضرون صبلة 

 نسائهم الحجاب وذلك تضامنا مع أقلٌة مسلمة بببلدهم ال تتعدى الجمعة وتلبس

بالمائة من السكان واحدال نسبتها  

 



 

 



 

 

الفرار عدم جدوى و َالموت  قبل ذكر صبلة الجمعة بسورة الجمعة ٌتكرر ذكرو

َالموت   من  

 

أنهم باألساس آٌضا  وتؤمل  الحادث وهم ٌفرون من القاتل تؤمل ضحاٌا تولك أن 

لمعظم الجئون فروا من الصراعات والموت بببلدهم لٌلقوه بؤخر مكان على فً ا

9 نداالذنٌو سطح األرض فً   

 

 



أَيَُّياَالَِّذيَنََىاُدواَِإْنََزَعْمُتْمََأنَُّكْمََأْوِلَياُءَِلمَِّوَِمْنَُدوِنَالنَّاِسَُقْلََيا

َتَمنَّْوَنُوََأَبًداَِبَماََقدََّمْتََوََلَيََ(6َ)ِإْنَُكْنُتْمََصاِدِقيَنَََاْلَمْوتَََََفَتَمنَُّوا

وَنَِمْنُوَََاْلَمْوتََََُقْلَِإنََّ(7َ)َأْيِديِيْمََوالمَُّوََعِميٌمَِبالظَّاِلِميَنَ الَِّذيََتِفرُّ
َفِإنَُّوَُمََلِقيُكْمَثُمََُّتَردُّوَنَِإَلىََعاِلِمَاْلَغْيِبََوالشََّياَدِةََفُيَنبُّْئُكْمَِبَماَُكْنُتْمَ

ََلِةَِمْنََيْوِمََََياَأَيَُّياَالَِّذيَنََآَمُنواَ(8َ)وَنََتْعَممَُ ِإَذاَُنوِدَيَِلمصَّ
َفاْسَعْواَِإَلىَِذْكِرَالمَِّوََوَذُرواَاْلَبْيَعََذِلُكْمََخْيٌرََلُكْمَِإْنَُكْنُتْمََََاْلُجُمَعةَِ
(9)َتْعَمُموَنَ  

 

 



جمل من آٌات وسورة الجمعة من صفحة واحدة ورؼم ذلك ٌتكرر بها جمل تشبه 

9 الشهادة فً سبٌل َّللا  

 

...َلمَّاََيْمَحُقواَِبِيمََََْوَآَخِريَنَِمْنُيم60:26ََْ  

______ 

َوالمَُّوَََََخْيٌرَِمَنَالمَّْيِوََوِمَنَالتَّْجاَرةََََِالمَّوََِِعْندََََُقْلََما60:66ََ
 َخْيُرَالرَّاِزِقينََ

_____________ 

َالَِّذيَن6:669ََ ََُقِتُمواَِفيََسِبيِلَالمَِّوََأْمَواًتاََبْلََأْحَياءٌََوََلََتْحَسَبنَّ

ََُيْرَزُقونَََََْنَدََربِّْيمَْعَِ  

َلْمَََََفِرِحيَنَِبَماََآَتاُىُمَالمَُّوَِمْنََفْضِمِوََوَيْستَْبِشُروَنَِبالَِّذين6:672َََ
ََخْوٌفََعَمْيِيْمََوََلَُىْمََيحََِْمنَََََْيْمَحُقواَِبِيمَْ ََزُنونَََخْمِفِيْمََأَلَّ  

 



 

 

 الندا بمدٌنة كنٌسة المسٌح بنٌوذوقد حدث االعتداء على المصلٌن لصبلة الجمعة 

( كرٌست شٌرش )  

 

 عيسى   سٌدنا ذكرمعدال عالٌا ل بسورة الصؾ القصٌرة تجد وقبل سورة الجمعة

بالقرآن الكرٌم وهو أخر ذكر له بالقرآن الكرٌمعلٌه السبلم    

 

لسماء وذلك إلى ا نجاته بالرفعقرب محاولة قتله وإشارات ل بسورة الصؾ وتجد

  تبشٌره بمقدم سٌدنا محمد علٌه الصبلة والسبلم وفً نداءه للحوارٌٌنفً 

 

كما أن حادثة قتل المصلٌن ٌوم الجمعة تقع قبل شهر واحد من احتفال العالم 

المسٌح علٌه السبلمتمت فٌه محاولة قتل وم الجمعة الذي بذكرى ٌ  

 



اْبُنََمْرَيَمََياََبِنيَِإْسَراِئيَلَِإنّْيََرُسوُلَََِعيَسىََْذََقالَََوا 66:26َََِ
َِمَنَالتَّْوَراِةََوُمَبشًّْراَِبَرُسوٍلََيْأِتيَِمْنَ المَِّوَِإَلْيُكْمَُمَصدًّْقاَِلَماََبْيَنََيَديَّ

...َبْعِديَاْسُمُوََأْحَمدَُ  

_____________ 

ََِعيَسىََُكوُنواََأْنَصاَرَالمَِّوََكَماََقالََََياَأَيَُّياَالَِّذيَنََآَمُنوا66:66َ
...اْبُنََمْرَيَمَِلْمَحَواِريّْينََ  

 

 

  النورلذكر    ٌاعال كما تجد قبل سورة الجمعة مباشرة بسورة الصؾ معدال

بالقرآن الكرٌم بآٌة عن من ٌرٌدون إطفاء نور المولى عز وجل وهداه   وكؤن 

9 النورجد  هناك إشارة لما سٌحدث للمصلٌن بمس  

 

 ُنوِرهِ َََالمَِّوَِبَأْفَواِىِيْمََوالمَُّوَُمِتمََُّ  ُنورَ َََُيِريُدوَنَِلُيْطِفُئوا66:8َََ

َوَلْوََكرَِهَاْلَكاِفُرونَََ  

 



 
 

 



 

9      مكان ووصؾ الحادث أي ذكر بسورة الجمعة هنا أن تجدالمبهرة  والمفاجؤة 

                              

ََلةَِاَ" "َِمْنََيْوِمَاْلُجُمَعةََِلصَّ  

 

              جمٌع حروؾ كلمة متصل ٌحمل  ََمقطع   وتجد هذا الوصؾ ٌسبقه

9  "ََلندانيوذ "    

 

ََلِةَِمْنََيْوِمَاِإَذاَُنوِدَيَلَِ ْلُجُمَعةَِمصَّ  
 

         ومنها حروؾ المد المتحركة ََالمقطع  فً   وباستعمال جمٌع الحروؾ

عدم تكرار حروؾ المد التً ٌمكن االستعاضة عنها بالتشكٌل  مع(   ي –و  –ا  )

9 ستجد   

 

 

 



ِإَذاَُنوِدَيَلَِ   

ََلََََََََِيََََََََدَََََََِوََََََنََََََُاَََََََذََََََََََإَِ  

6َََََ0َََََ6ََََََ6َََََ5ََََََ6ََََََ7ََََََ8  
 

9 ٌمكن أن تتحول إلى  

 

اََََََدَََََََِنََََََُِإََََََلَََََََِذَََََََوَََََيَََََََنَُ  

6ََََ7ََََ5ََََ0ََََ8ََََ6ََََ6َََََ6ََََ6  

!!!!!!!!!!!!!! 

 



 االستبدال العظٌم

 

 

 

 



 

 

   أي  لصبلة الجمعةمرتبطا بالنداء    "نداََلذنيَو"   وال عجب أن تجد اسم

(َِإَذاَُنوِدَيَلَِ )  صبلة الجمعة   أذان  

  

الجمعة مثل ذلك األذان فً اإلسبوع التالً  فلعله ال ٌوجد بالتارٌخ أذان ممٌز لصبلة

الندٌة مع ارتداء المذٌعات للحجاب وتبلوة والذي بثته وسائل اإلعبلم النٌوذ للحادث

القرآن الكرٌم بالبرلمان وحضور اْلْلؾ من ؼٌر المسلمٌن لصبلة الجمعة وكل 

تعداد بالمائة من  واحدذلك فً دولة ؼٌر مسلمة ال تتعدى نسبة المسلمٌن بها ال

 السكان



 

 فالدلٌل علٌه "  نيوذَلندا"   أما عن تؽٌٌر ترتٌب الحروؾ لتحصل على اسم

9بآٌة ذكر الجمعة واْلٌة السابقة لها عن الموت موجود   

 

وَنَِمْنُوََفِإنَُّوَُمََلِقيُكْمَثُمََُّتَردُّوَنَِإَلىََعاِلِمَ َاْلَمْوَتَالَِّذيََتِفرُّ ُقْلَِإنَّ

َياََأيَُّياَالَِّذيَنََََ(8)ََونََُمَمَََتعََََْاَدِةََفُيَنبُّْئُكْمَِبَماَُكْنُتمَْاْلَغْيِبََوالشَّيََ
ََلِةَِمْنََيْوِمَاْلُجُمَعِةََفاْسَعْواَِإَلىَِذْكِرَالمَِّوََوَذُرواَ َآَمُنواَِإَذاَُنوِدَيَِلمصَّ

(9)ََونََمَُمَََتعََََْاْلَبْيَعََذِلُكْمََخْيٌرََلُكْمَِإْنَُكْنُتمَْ  



ونََُمَمَََتعَْ  

ونََمَُمَََتعَْ  

فلدٌنا هنا مفتاح لمعجزة عظٌمة بتبدٌل مكانً حرفً   البلم  والمٌم    بكلمتً 

وهذا هو االستبدال العظٌم حقا ولٌس بٌان (   َونََمَُمَََتعَْ  وَونََُمَمَََتعَْ  )

!!!!!!!!     "االستبدال العظٌم"المتطرؾ الذي قتل المسلمٌن والذي سماه   
 

 



 

 



 

 

 

 



 األرض إرث الصالحٌن

 

 

 

بهذه الصورة  والتً    "َلنداذنيَو" ولقد تعجبت من أنً وفقت أن أجد اسم  

أظهرت لً نتائج مبهرة ترتبط بهذا البلد كما أنها صورة شائعة النطق على 

؟ ٌظهر االسم بهذه الصورة ذااأللسنة العربٌة  وتساءلت كثٌرا لما  

 



اإلشارة لكلمة األرض   بهذا الشكل ٌفٌد   "َلنداذنيَو"   لعل وجود اسمف  

Theَ land      َلندذ  

 

وأن ما حدث بنٌوذالندا من حضور اْلْلؾ من الشعب وساسته وقائدته لصبلة 

مع ارتداء نسائهم الحجاب لهو مثل ٌضرب للناس بحتمٌة حدوث وعد َّللا  الجمعة

9سبحانه وتعالى فً اْلٌة التالٌة   

 

 اأْلَْرضَ  أَنَّ ََََوِرَِمْنََبْعِدَالذّْْكرََِوَلَقْدََكَتْبَناَِفيَالزَّب06:625ََََُ

ِرُثَها   اِلُحونٌَََََََ ِعَباِدَيَالصَّ  
 

 

 للصالحٌن بؤنها ستكون    اإلنجلٌزٌة  باللؽة    لؤلرض   وكؤن باْلٌة وصؾ

    إرث 

 

Earth    

 

 األرض   



هو دلٌل على    (إرث)   بمعناها باللؽة اإلنجلٌزٌة بؤنها   األرض   ووصؾ

 اإلنجلٌزٌة   الكلمة  تعبران عن   ( َاأْلَْرضَ  أَنَّ  )   الكلمتٌن ون ك

   "نٌوذالندا"

   

  ٌةاْلب متجاورتٌن إال    ( أن األرض )  ولم أجد بالقرآن الكرٌم كله الكلمتٌن 

 25:505  9  

 

 
 

ملك الكرة األرضٌة وتحول  ََالعظيم باَلستبدال    أي اإلشارة للوعد الحق

  أي   " نٌو"   ولعل كلمة   حٌن بعد أن كان ٌملكها ؼٌر الصالحٌنإلى الصال

وتحول مظهر األرض  تإكد ذلك المعنى   "الندانٌوذ"  فً اسم     "الجدٌدة"

 إلى المظهر اإلسبلمً



 

 

الندا هو مثل ٌضرب للناس عن بنٌوذ  دث بصبلة الجمعة وما بعدهاوكؤن ما ح

  تورٌث األرض للصالحٌن حتمٌة 

 

وقد تحولوا بٌن لٌلة وضحاها إلى ارتداء الزي  ثل ٌبٌن لهم ؼٌر المإمنٌن فالم

 اإلسبلمً وحضور صبلة الجمعة

 

06:625َََ َيِرُثَياَََاْْلَْرَضَََوَلَقْدََكتَْبَناَِفيَالزَُّبوِرَِمْنََبْعِدَالذّْْكِرََأنَّ
اِلُحونََ  ِعَباِدَيَالصَّ



 

 

         كرلذبا    والتً وصفت   صبلة الجمعة   آثناء واْلٌة تبٌن لهم أنه

قد جاء ذلك المتطرؾ لٌقتل المصلٌن بسبلحه  .. (  َفاْسَعْواَِإَلىَِذْكِرَالمَّوَِ..  ) 

َالذّْْكرآثناء    

 

سماء معارك تارٌخٌة جرت مع توارٌخ وأ   سبلحه   قد كتب علىفإن كان  

   فً وكتب المولى عز وجل قد قدر  الرد اإللهً علٌه هو أن فإن  المسلمٌن

ْكر   بعد   أنه   الزبور  الجمعة صبلةل   الفترة التالٌة   أي  َالذِّ

   قدر وكتب     أن األرض  ) أي " نٌوذالندا " (  ستبدو بالشكل اإلسبلمً 

 وكؤن الصالحٌن ورثوها



 

 

 

وذلك كمثل ٌضرب له ولؽٌره كٌؾ سٌتم االستبدال العظٌم الحق بتحول ملك األرض 

حول الناس إلى اإلسبلموت للصالحٌن  

  

وأن ما ٌفعله هو وؼٌره من المتطرفٌن ببل فائدة بل هو ٌسرع بحدوث ذلك الوعد 

لتحقٌق ذلك الوعد  وذلك المتطرؾ كان بدون أن ٌشعر أداة  



 

 

 ٌتخفون وٌتعرضون للقتل والتعذٌب فً مكةقلة مستضعفة وبعد أن كان المسلمون 

ث سكان العالم وال توجد بقعة على سطح أصبحوا الٌوم ٌشكلون ما ٌقرب من ثل

 األرض لٌس بها مسلمون

 

وسٌستمر نور َّللا فً االنتشار ولن ٌتم إطفائه كما حاول ذلك المتطرؾ فً مسجد 

بآٌة  وتجد تلك الحقٌقة قبل سورة الجمعة مباشرة فً سورة الصؾ   النور 

رٌبا من سورة فً معدل عال لذكره بالقرآن الكرٌم ق   النور  ٌتكرر بها ذكر 

9 الجمعة  

 



 ُنوِرهِ َََالمَِّوَِبَأْفَواِىِيْمََوالمَُّوَُمِتمََُّ  ُنورَ َََُيِريُدوَنَِلُيْطِفُئوا66:8َََ

َوَلْوََكرَِهَاْلَكاِفُرونَََ  
 

 

 

 



 

 

        بالقرآن الكرٌم كله نوعها   الفرٌدة من الكلمة   مٌراث األرض آٌةبلحظ بوت

 " الزبور"  

 ) وقد تجد كلمات مشابهة لها مثل  "ََآُتوِنيََُزَبرَ َاْلَحِدٌدِ َ...." (

 

 



تبلحظ آٌضا أن ذلك التقدٌر الذي كتب بالزبور سٌكون بعد إسبوع بالتمام من كما  

فً الذكر التالً ٌوم الجمعةأي  الذي تم االعتداء علٌه  الذكر  

9  (  هً الكلمة السابعة باْلٌة" الذكر"كلمة )    

 

َََالذّْْكرََََِبْعدَََِِمنََْالزَُّبوِرَََِفيَََكَتْبَناََدََْوَلق06:625َََََ  ََأنَّ
اِلُحونََََاْْلَْرَضَ َيِرُثَياَِعَباِدَيَالصَّ  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 تارٌخ إنشاء نٌوذالندا

 

 

 

وجدت علٌه أدلة    الذال   بهذا الشكل لحرؾ   "َلنداذنيَو"   ووجود اسم

   "إذا"    كلمةتقؾ قبل  حتى   حروؾ ذال من أول السورة   9   أخرى كوجود

حروؾ ذال من نفس الكلمة    7ََثم     "  ُنوِدَيَلََِِإَذا "        بالمقطع 

   حتى نهاٌة السورة



 

 

 بكلمتنا   الذال   بالعد بدءا من حرؾ  احرف   97   تكرر  ذلك النظام بوجودوٌ

ْلٌة التالٌة لهابا    "رضاأل"    فً كلمة   " ال"    حتى حرفً  "  إذا"     

THE  =  ال   



 

 

 

 ثم تجد أن  كلمة    "األرض"    تتكرر بالسورة   مرتٌن  

 ) الحظ أن   "نٌوذالندا"   تتكون أساسا من   جزٌرتٌن   كبٌرتٌن ( 

 

 وقبل كلمة   "األرض"   األولى  ستجد  فً  آٌتها     7   كلمات 

 

 وبعد كلمة    "األرض"   الثانٌة واألخٌرة ستجد فً آٌتها   9   كلمات

 



 

 

 

 



   انشاء لتارٌخ  إشارة     9   و   7   تكرر اإلشارات للرقمٌنولعل فً 

     6927    سنة    "نيوذَلندا"

 

وبوضع قاعدة االستبدال العظٌم فً الحسبان ٌصبح لدٌنا آٌضا إشارة  لتارٌخ هام 

ق علٌها اسم ٌرتبط بالشخص الذي أطل   79   بالقرن الثامن عشر سنة 

كإشارة " ذٌبلند"وقد بدل اسمها  لذلك اإلسم بعد أن كان اسمها )  " نٌوذالندا"

(واضحة لكٌؾ وصلنا إلسمها بسورة الجمعة بتبدٌل حروؾ النداء للصبلة   

 

9 ٌنالتارٌخ ذا البحث إشارات عدٌدة وجلٌة لهذٌنوسٌظهربه )  

(  6779و        6927    

  

خمس     "َلنداذنيَو"   ٌظهر باْلٌة التً تحمل اسم   الذال   حرؾوستجد أن 

أي تقرٌبا ثلث حروؾ الذال بالسورة كلها   مرات  

 

الباقٌة     9    مكسورة وال    7   بالسورةتنقسم إلى   الذال   حروؾكما أن  

  بعبلمات التشكٌل األخرى

 

 



 

 

 



  بسورة الجمعة  تعبر عن   " ذ "    حرؾ    66   كما أن وجود

  المشهورة باألعداد الهائلة للماشٌة واألنعام  ََاْلرض  "  نداََلذنيَو"

والتً     اْلنعام    بسورة  مرة  66َ      "اْلرض"    ٌقابله تكرار كلمة 

   من األنعام   ثمانيةَأزواج   ٌذكر بها 

 

 



 

  النورلذكر األول لؤلرض بسورة األنعام ٌؤتً بؤول السورة  وٌذكر به   وا

موضوعنا عن  فٌما ٌتفق مع  ٌؤتً بؤخر السورةكر األخٌر لؤلرض بالسورة والذ

9 وحادثة مسجد النور بنٌوذالندا امتبلك األرض  

 

َوَرَفَعََبْعَضُكْمََفْوَقََبْعٍضََََخََلِئَفَاْْلَْرضََََِجَعَمُكمََََْوُىَوَالَِّذي
ََربََّكََسِري نَُّوََلَغُفوٌرََرِحيٌمََدَرَجاٍتَِلَيْبُمَوُكْمَِفيََماََآَتاُكْمَِإنَّ ُعَاْلِعَقاِبََواِ 

(665)  



 



 

 

 

عن وعد الرحمن عز     25:505ة  بدءا من آٌ فً عدد الكلمات ولدٌنا مفاجؤة 

  األرضحتى آٌة األمر باالنتشار فً  حٌن بؤن تكون  األرض  مٌراثا للصال وجل 

اوالتً تلً مباشرة آٌة اإلشارة لنٌوذالند بسورة الجمعة   62:50  

 



  كلمة    08972   آٌة  و    0622   لتجد لدٌك 

  

"نٌوذالندا"ً ذلك إشارة مبطنة لتارٌخ انشاء  وكؤن ف  

 

    9  بشهر 6927ََ   سنة   06  ٌوم  

 

لكلمات بطرٌقة العد األخرىوتتؤكد تلك اإلشارة بوضوح فً عدد ا  

  08958  أي العدد 

  

  ألن ذلك الرقم ٌتحلل إلى رقمٌن فقط 

 

 66679     *0َ    

 

  "نٌوذالندا"  هام بالقرن الثامن عشر المٌبلدي ٌرتبط  بتسمٌةلٌشٌر لتارٌخ 

ولنا بعد قلٌل        0   شهر   66   ٌوم   79  سنة   أي بذلك االسم

!!!!!!!!   عجائب مبهرة مع ذلك التارٌخ   

 



 

 

 

د عجائب ال ستج الجمعة سورةبوكلماتها    الذال   ؾوحروفً توزٌع وتراتٌب 

9تحصى ومنها كمثال   

 



بالمقطع الذي ٌحمل حروؾ   " إذا"   كلمة بدءا من كلمة    69    أنك ستعد

التالٌة لها   "َفِإَذا"   حتى كلمة  " َلنداذنيَو"   كلمة  

 

بالكلمة األولى حتى  ََالذال   بدءا من حرؾ  حرفا    76    تجد لدٌكوس 

بالكلمة الثانٌة    الذال  حرؾ   

 

   من سنة   76    وكؤنها إشارة للحدث الذي سٌقع بمسجد النور فً الٌوم رقم 

0269ََََََََ  
 

باْلٌتٌن واإلشارة    "إذا" مع مبلحظة معنى كلمة    ( 55+  28+  35=  74 )

 للتوقٌت

 

!!!!!!!!!!!!!! 

 

 



 

 

 

 



َاْْلَْرَضََ"   متجاورتٌن بموقع واحد فً القرآن  ولكن مع وجود الكلمتٌن   "ََأنَّ

َاْْلَْرَضَ "   متجاورتٌن  الكرٌم كله  باْلٌة   25:505    ستجد  الكلمتٌن  "َِإنَّ

    باْلٌة  وهو آٌضا عن مٌراث األرضكله آٌضا بموقع واحد بالقرآن الكرٌم 

7:528  9  

 

ِمْنََقْوِمَِفْرَعْوَنََأَتَذُرَُموَسىََوَقْوَمُوَِلُيْفِسُدوا7:607ََ ََوَقاَلَاْلَمََلَُ
ِفيَاْْلَْرِضََوَيَذَرَكََوَآِلَيَتَكََقاَلََسُنَقتُّْلََأْبَناَءُىْمََوَنْسَتْحِييَِنَساَءُىْمَ

نَّاََفْوَقُيْمََقاِىُرونََ  َواِ 

 

َاْْلَْرَضََ 7:608ََََقاَلَُموَسىَِلَقْوِمِوَاْسَتِعيُنواَِبالمَِّوََواْصِبُرواََِإنَّ
َباِدِهََواْلَعاِقَبُةَِلْمُمتَِّقينَََمْنََيَشاُءَِمْنَعََََُِيوِرُثَياََِلمَّوََِ  

 

ِمْنََقْبِلََأْنََتْأِتَيَناََوِمْنََبْعِدََماَِجْئَتَناََقاَلَََُأوِذيَناَََقاُلوا7:609َََ
ُكمَْ َفَيْنُظَرََكْيَفََََوَيْسَتْخِمَفُكْمَِفيَاْْلَْرضََََِعَسىََربُُّكْمََأْنَُيْيِمَكََعُدوَّ

 َتْعَمُمونََ



 

 

مإمنون من عذاب وتقتٌل واستعباد  ثم تجد وعد َّللا عز وجل لهم وتجد ما عاناه ال

 بمٌراث األرض 

 

    كله لم ترد بؤي موقع أخر وهً كلموتجد كلمة فرٌدة من نوعها بالقرآن الكرٌم 

"   ُأوِذيَناَ"    



هً كلمة تدل على مدى معاناة المإمنٌن وهً الكلمة   "  ُأوِذيَناَ"كلمة   و 

   الذال   تً بها حرؾالوحٌدة بآٌتها ال

 

   "نيوذيَلندا"    كما أن جمٌع حروفها توجد بكلمة 

  

لحروؾ      " إَِذا ُنوِدَي لِ  "    حروؾ  بها تحولت  التً   الطرٌقة وهً تإكد 

"ن ي و ذ ل إ ن د ا"  

 

   انشاء  تشٌر لتارٌخ   " ُأوِذيَناَ"   والمفاجؤة المبهرة هنا هً أن هذه الكلمة

   6927   سنة  " دانالنٌوذ"

  

  بالسورة    6927  ألنها ببساطة هً الكلمة رقم

 

!!!!!!!!!!!!!!! 



 

 



 

 

 0َ  حروؾ وهً الكلمة رقم  6   تتكون من   " ُأوِذيَناَ"  كلمة  وتبلحظ أن
بآٌتها     

 

"    أوذٌنا "و "    إن األرض "كما تبلحظ نظام توزٌع الكلمات فً آٌتً   

قبلهما مجموع الكلمات كلمات و 9َ  "  أوذٌنا "و  "   إن األرض"فبٌن  

وكؤن فً كل ذلك إشارات    ( 02+  6 )    كلمة  06  بآٌتٌهما وبعدهما

  "نٌوذالندا"   تارٌخ انشاء   9/  06        للتارٌخ



 

 

لسٌدنا موسى  جمٌع ما ذكرته سابقا ٌتوافق مع ما وجدته من إشارات عدٌدة و

بنٌوذالنداعلٌه السبلم ترتبط   

 

فً آٌة عن سٌدنا   سترى بعد قلٌل أقرب إشارة إلسمها قبل سورة الجمعةو  

6927َ   بإسمها" نٌوذالندا"  ْلٌة ذكر من سمى  ومنها موسى علٌه السبلم 
!!!!!!(   6927َ  سنة  "نٌوذالندا"  أي تارٌخ إنشاء) آٌة     

 

وح معنى أن تجد وصؾ ثم تنبهت إلى شًء مبهر ٌإكد تلك اإلشارات وٌظهر بوض

ٌرتبط بمٌراث األرض للصالحٌن والمإمنٌن المستضعفٌن   "نٌوذالندا"   اسم  

 

 



 

تظهر قد الحظت أن الصورة المشهورة والمتداولة لسبلح القاتل الموجه للمسجد ف 

وهو تارٌخ مرجح لمولد سٌدنا موسى على السبلح    6576   بوضوح الرقم

 كان مٌبلده علٌه السبلم إٌذانا  بنهاٌة الفرعون وقد  علٌه السبلم قبل المٌبلد

 وضٌاع ملكه

 

 

 



األرض واللتان  َميراث   فبذلك لدٌنا تؤكٌدا على المعنى الذي استنبطته من آٌتً

  "نٌوذالندا"   تحمبلن وصؾ اسم

َاْْلَْرَضََ"  ) َاْْلَْرَضََ"    -    "ََأنَّ 9  (  "  ِإنَّ  

 

َاْْلَْرَضََََيَالزَُّبوِرَِمْنََبْعِدَالذّْْكرََِوَلَقْدََكَتْبَناَف06:625ََََِ َََأنَّ
اِلُحونََ  ََيِرُثَياََِعَباِدَيَالصَّ

_________ 

َََََََََََواْصِبُرواََِبالمَّوَََِقاَلَُموَسىَِلَقْوِمِوَاْسَتِعيُنوا7:608ََََ

َاْْلَْرَضََََِلمَّوََََُِيوِرُثَياََََمْنََيَشاُءَِمْنَِعَباِدِهََواْلَعاقََِبُةَ ِإنَّ
َِلْمُمتَِّقينََ  

 

فكؤن هناك رسالة خفٌة باْلٌات بؤن ذلك القاتل هو بدون أن ٌشعر ٌقوم بخطوة 

هامة فً المسٌرة المستمرة ببل توقؾ    لتوريثَ األرض للصالحٌن وإتمام 

 االستبدال العظٌم



 

للصالحٌن وذلك  افقد قدر َّللا عز وجل وكتب فً الزبور أن األرض ستكون إرث

الذي  إكد ذلك بكتابته تارٌخ مٌبلد سٌدنا موسى علٌه السبلم على سبلحهالقاتل ٌ

  سٌقتل به المصلٌن  لٌتسبب بفعلته فً جعل اْلذان ٌذاع فً جمٌع ربوع

مع حضور قائدة الدولة وكبار رجالها ومعهم األْلؾ من شعبهم   "نٌوذالندا"

وكؤنه مثل  ٌر مسلمٌن لصبلة الجمعة وارتداء نسائهم للحجاب رؼم كونهم ؼ

تحول األرض إلى إرث للصالحٌنٌضرب عن   

 

  (  55:98اْلٌة أي )   بالقرآن الكرٌم   6576  العجٌب أن اْلٌة رقم من و

هً عن مصٌر الفرعون الذي قتل وآذى المإمنٌن من قوم سٌدنا موسى علٌه 

  السبلم 

 

على   لنارا بسبلحه لٌفتح     ٌتقدم  ٌكون بها إشارة إلى مصٌر من  واْلٌة قد

9المصلٌن المسالمٌن إن لم ٌإمن وٌتب وٌرحمه َّللا عز وجل   

 

ِإَلىَِفْرَعْوَنََوَمَمِئِوَ(96َ)َوَلَقْدََأْرَسْمَناَُموَسىَِبَآَياِتَناََوُسْمَطاٍنَُمِبيٍنَ

ََقْوَمُوََيْومََََََيْقُدمَََُ(97)َفاتََّبُعواََأْمَرَِفْرَعْوَنََوَماََأْمُرَِفْرَعْوَنَِبَرِشيٍدَ

سورةَىودََََ(98)َوِبْئَسَاْلِوْرُدَاْلَمْوُروُدَََالنَّارََََاْلِقَياَمِةََفَأْوَرَدُىمَُ  



 



 



 سورة الجمعةب    9   و   8   اْلٌتٌن  نياية   تبلحظبالعودة لسورة الجمعة    و

 بالكلمتٌن اللتٌن استبدلت حروفهما  ( الموت وآٌة صبلة الجمعةالفرار من آٌة  ) 

( ََتْعَمُمونََ  و َُمونَََتْعمََ  )   

 

ندا الدولة الذالجمعة بنٌو  بصبلة  (  الموت  أي )   لمنياية  ولعلها إشارة 

 المشهورة بالعلم والعمل الدنٌوي

 

 



وَنَِمْنُوََفِإنَُّوَُمََلِقيُكْمَثُمََُّتَردُّوَنَِإَلىََعاِلِمَََاْلَمْوتََََُقْلَِإنََّ الَِّذيََتِفرُّ

َياَأَيَُّياَالَِّذيَنََ(8َ)ََتْعَمُمونَََََدِةََفُيَنبُّْئُكْمَِبَماَُكْنُتمَْاْلَغْيِبََوالشََّيا

ََلِةَِمْنََيْوِمَاْلُجُمَعةََََِآَمُنواَ َفاْسَعْواَِإَلىَِذْكِرََََِإَذاَُنوِدَيَِلمصَّ

(9)ََتْعَمُمونََََالمَِّوََوَذُرواَاْلَبْيَعََذِلُكْمََخْيٌرََلُكْمَِإْنَُكْنُتمَْ  

 

  بحرؾ تنتهٌان ( ََتْعَمُمونََ  و ََتْعَمُمونَََ 9 الكلمتانآٌضا و )  واْلٌتان

وهً  وٌفتتح اسمها  " َدانيوذََلن"   الذي ٌتكرر فً اسم هذه الدولة َالنون

  الٌابسة َبنياية   تقع

 

تبدل تتبع االستبدال العظٌم الحق مرة أخرى لوهذه اإلشارة العجٌبة ترشدك أن 

  ندا لٌتحول الرقم الذتً بها ذكر صبلة الجمعة واسم نٌوالرقمٌن األخٌرٌن لآلٌة ال

    06:9  إلى     60:9

!!!!!ََ(سبتمبر)   9َشهر     06ََ   ٌوم  نداالذنٌو أي تارٌخ انشاء   



 تارٌخ الحدث

 

 

 

 6   تقسم اْلٌة إلى  "نداالنٌوذ"ث كلمات التً أخرجت لنا اسم والعجٌب أن الثبل

   لمة بعدها ك   65  و  كلمات قبلها  

عند عد الكلمات والحروؾ  )65َََََ/6َ    ٌوم  وكؤنها إشارة لتارٌخ الحادث

( انتبه للرسم المعروؾ لكلمات المصحؾ من قدٌم الزمان  

 

 



 

كممات6َََََََبلَحتىَاآليةَالسابقةَلياَعنَعدمَجدوىَالفرارَمنَالموتَتجد

اآليةَََايةلنيََكممةَبعدىا65ََََََََثمََََ"الموت"ََحتىَكممةَ  

 

 

 

 



 

 وما زلنا مع عدد الكلمات

 

آٌة تبدأ برقم السورة ثم رقم اْلٌة ثم عدد  ومعروؾ أن األرقام التً تمثل أي

 كلماتها

 

     60     مع رقم سورتها    9   وكما تؤملنا رقم اْلٌة

 

    06:29    أي        06     مع عدد كلماتها     9    ٌجب تؤمل رقم اْلٌة

 

    02:69    إلى    06:29    الرقم ٌتحولمل االستبدال العظٌم الحق وبع

    0269    أي إشارة للعام

 

جرٌمة  تارٌخ  وبذلك فإن عدد كلمات هذه اْلٌة وتوزٌع هذه الكلمات ٌرشدنا إلى

0269َََََ/6ََََ/65َََََ ٌوم ندا  الذاالعتداء على صبلة الجمعة بنٌو

!!!!َََباآليةَمرتبطاَبأذانَصَلةَالجمعةََنداََليوذمماَيؤكدَاإلشارةَإلسمََنََ  



 

 



 

 



 

 إحداثٌات نٌوذالندا

 

 

 

 

 



                                      "ونممتع"     إلى     "ونممتع"    كلمة وتحول

     ( الميمََو   الَلم  أي تبدل مكانً حرفً ) 

 

 َالنون   حرؾ مع ظاهرة تكرر َالنون   بحرؾ   الكلمتٌنونهاٌة  
   "نداالذنٌو"مرتٌن فً اسم 

 

إلى حرفٌن     6    ٌبد فً الحروؾ القرآنٌة ٌحمل الترتوتحوله من حرؾ واح

قد ٌضٌؾ تؤكٌدا لهذه المعجزة     6   و   6    ٌحمبلن الترتٌب" نداالذنٌو"فً اسم 

"نداالذنٌو"العظٌمة بإظهار إحداثٌات   

 

               "نداالذنٌو" أول كلمة باسم تقؾ قبل حتى  القرآن الكرٌم  كلماتفعدد 

9 هو   (   60:9  باْلٌة" إذا"كلمة أي )   

         كلمة    76609   

          (3 +  75426أي  )   

 

اشرة قبل آٌة وفً برامج أخرى لعد الكلمات ستحصل على نفس الرقم بالوقوؾ مب

"نداالنٌوذ" اإلشارة السم   



    أخر رقمٌن    العظٌم الحق بتبدٌل مكانًوبعمل االستبدال 

 

     76609    ٌتحول الرقم 

             إلى    67609   

 

     وبتحوٌل الرقم    6    ) الرقم المعبر عن  النون (   فً الرقم القرآنً إلى 

9 رقمٌن ٌصبح لدٌنا  

 

َََََََََََََ676609َََََََََ 
 

9 بسورة الجمعة   9   ً وجدنا اسمها باْلٌةندا والتالذإحداثٌات نٌولدٌنا أي   

 

676  E    60  S 
 

!!!!!!!!!!!!!!! 



 

 



 

 

 

 



 

أدلة عدٌدة من القرآن الكرٌم على  نظام اإلشارة إلسم 

 نٌوذالندا

 

 



وظهور اسم   "نٌوذالندا"    بحروؾ ؼٌر مرتبة     بآٌة   تنتهً    بكلمة    

 "ََتعَْمََمَُونََ "   بعد آٌة   تنتهً   بكلمة   "ََتعَْمََمَُونََ "    

 

فً القرآن الكرٌم   "  ونََُمَمَََتعََْ" ثل فً أول ذكر لكلمة  تجد علٌه دلٌبل قوٌا ٌتم

 والذي تجده    بنهاٌة    اْلٌة  رقم    74   بسورة البقرة وهً عن القلوب 

  القاسٌة كالحجارة

  

بعد اؼتٌالهم بقسوة  من هذا العام   74   فً الٌوم رقمكانت نهاٌة المصلٌن   )

( من الموت  فرارهم  ولم ٌنجحوبدم بارد   

 

 واْلٌة التالٌة لها هً عن    تحرٌؾ الكلم عن مواضعه    وهً    تنتهً    

                      "  ونََمَُمَََيعَْ"    بكلمة  

!!!!!!!!!!!!!!!  

 رؼم عدم ن المإمنٌ بمظهر   مظهرهم المعتاد   استبدالهم   جد آٌة عنوبعدها ت

     اإلٌمان بؽٌره   واستبدالهم قول  مإمنٌن كونهم    

!!!!!!!!!!!!!!! 



َِمَنَ نَّ َواِ  ثُمَََّقَسْتَُقُموُبُكْمَِمْنََبْعِدََذِلَكََفِيَيََكاْلِحَجاَرِةََأْوََأَشدََُّقْسَوةًَ
َِمْنَياََلَماَيََ نَّ ُرَِمْنُوَاْْلَْنَياُرََواِ  شَّقَُّقََفَيْخُرُجَِمْنُوَاْلِحَجاَرِةََلَماََيَتَفجَّ

َِمْنَياََلَماََيْيِبُطَِمْنََخْشَيِةَالمَِّوََوَماَالمَُّوَِبَغاِفٍلََعمَّا نَّ َََاْلَماُءََواِ 

َََ(76)َََونََُمَمَََتعَْ  

 

ََأَفَتْطَمُعوَنََأْنَُيْؤِمُنواََلُكْمََوَقْدََكاَنََفِريٌقَِمْنُيْمََيْسَمُعوَنََكََلَمَالمَِّوَثُمََّ

َوُىمََََُْفوَنوَُُيَحرَََّْ َ(75َ)َََونََمَُمَََيعََََِْمْنََبْعِدََماََعَقُموهَُ  

 

َذاََخََلََبْعُضُيْمَِإَلىََبْعٍضََقاُلواَ َذاََلُقواَالَِّذيَنََآَمُنواََقاُلواََآَمنَّاََواِ  َواِ 
وُكْمَِبِوَِعْنَدََربُّْكْمَأََ َفََلََتْعِقُموَنََأُتَحدُّْثوَنُيْمَِبَماََفَتَحَالمَُّوََعَمْيُكْمَِلُيَحاجُّ

(76)  

 
 

 



 

 

 



 

 

 



 

وحتى أول ذكر لكلمة   " َيعَْمََمَُونََ "    فً القرآن الكرٌم تجده فً    نهاٌة    

آٌضا  آٌتها  

 

ذلك     استبدال   ثم  اإلٌمان أمام المإمنٌن قول تجد بعده مباشرة ذكر إظهارو

 فٌما بعد

 

َذاَِقيَلََلُيْمََآِمُنواََكَماََآَمَنَالنََّ اُسََقاُلواَأَُنْؤِمُنََكَماََآَمَنَالسَُّفَياُءََأََلََواِ 

ََ(66)َََونََمَُمَََيعََََِْإنَُّيْمَُىُمَالسَُّفَياُءََوَلِكْنََلََ  

 

َذاََلُقواَالَِّذيَنََآَمُنواَ َذاََخَمْواَِإَلىََشَياِطيِنِيمَََََْقاُلواََآَمنَّاََََواِ  ََََواِ 

البقرةَسورةََََ(66)ُنَُمْسَتْيِزُئوَنَِإنََّماََنحََََََْقاُلواَِإنَّاََمَعُكمَْ  

 



 

 

 



 

 

 

   " نداالنٌوذ"  ى النظام الذي وجدت به اسمعل اثم تجد بنفس السورة دلٌبل أخر

 

     " ونََمَُمَََيعَْ"     فتجد ثبلث آٌات متتالٌة تنتهً كل منها بكلمة

 

    لؽة    كانت ورد بالتفاسٌر أنها  وٌلً ذلك مباشرة آٌة تؤمر بعدم قول كلمة

  بكلمة أخرى   استبدالهاب   واألمر  األنصارتقولها 

 

9 اْلٌات   استبدال   ذكر  ٌرد ذلك   بعد   ثم  

 

 

 

 

 



َوَلمَّاََجاَءُىْمََرُسوٌلَِمْنَِعْنِدَالمَِّوَُمَصدٌّْقَِلَماََمَعُيْمََنَبَذََفِريٌقَِمَنَ

َََونََمَُمَََيعََََْورِِىْمََكأَنَُّيْمََلََالَِّذيَنَُأوُتواَاْلِكتَاَبَِكتَاَبَالمَِّوََوَراَءَُظيَُ
(626َ)  

 

َ َواتََّبُعواََماَتَْتُموَالشََّياِطيُنََعَمىَُمْمِكَُسَمْيَماَنََوَماََكَفَرَُسَمْيَماُنََوَلِكنَّ
الشََّياِطيَنََكَفُرواَُيَعمُّْموَنَالنَّاَسَالسّْْحَرََوَماَأُْنِزَلََعَمىَاْلَمَمَكْيِنَِبَباِبَلَ

َوَماُروَتََوَماَُيَعمَّْماِنَِمْنََأَحٍدََحتَّىََيُقوََلَِإنََّماََنْحُنَِفْتَنٌةََفََلَََىاُروتََ
َتْكُفْرََفَيَتَعمَُّموَنَِمْنُيَماََماَُيَفرُّْقوَنَِبِوََبْيَنَاْلَمْرِءََوَزْوِجِوََوَماَُىْمَ

َِبِإْذِنَالمَِّوََوَيَتَعمَُّمونََ يَنَِبِوَِمْنََأَحٍدَِإَلَّ َماََيُضرُُّىْمََوََلََيْنَفُعُيْمََِبَضارّْ
َماََلُوَِفيَاآْلَِخَرِةَِمْنََخََلٍقََوَلِبْئَسََماََشَرْواَ َوَلَقْدََعِمُمواََلَمِنَاْشَترَاهَُ

(620َ)َََونََمَُمَََيعََََِْبِوََأْنُفَسُيْمََلْوََكاُنوا  

َونََمَُمَََيعَََََْخْيٌرََلْوََكاُنواََوَلْوَأَنَُّيْمََآَمُنواََواتََّقْواََلَمُثوَبٌةَِمْنَِعْنِدَالمَّوَِ

َ(626)  



 

اْنُظْرَناََواْسَمُعواَََََوُقوُلواََََراِعَناَََََلََتُقوُلواََََياََأيَُّياَالَِّذيَنََآَمُنواَ

(626َ)ََوِلْمَكاِفِريَنََعَذاٌبَأَِليٌمَ  

 

َلََعَمْيُكْمَََماََيَودَُّالَِّذيَنََكَفُرواَِمْنََأْىِلَاْلِكتَاِبََوََلَاْلُمْشِرِكينََ َأْنَُيَنزَّ
َِبَرْحَمِتِوََمْنََيَشاُءََوالمَُّوَُذوَاْلَفْضِلَ ِمْنََخْيٍرَِمْنََربُّْكْمََوالمَُّوََيْخَتصُّ

َََ(625)َاْلَعِظيِمَ  

 

ََماََنْنَسْخَِمْنََآَيٍةََأْوَُنْنِسَياََنْأِتَِبَخْيٍرَِمْنَياََأْوَِمْثِمَيا

َالمَّوََََ ََشْيٍءََقِديرٌَََأَلْمََتْعَمْمََأنَّ سورة البقرةََََََ(626)َََعَمىَُكلّْ  

 

!!!!!!!!!!!!!!!!! 



 

 



 معجزة الذكر المباشر والصرٌح  ل  "جٌمس كوك"

 

بعد أن كان اسمها بالهولندٌة  )   "نداالنٌوذ" إسم  اأطلق علٌه ولكن من الذي

  !؟  ودار حولها ورسم خرٌطتها بدقة  (  "ٌبلندذ"

  

!؟ إعادة ترتٌب حروفها للحصول على اسمها وماذا تعنً أرقام  

 

 



 ِإَذاَُنوِدَيَلَِ

ََلََََََِيََََََدََََََِوَََََنَََََُاََََََذََََََََإَِ  

6ََََ0ََََ6ََََ6ََََ5َََََ6ََََ7ََََ8  
اَََََدََََََِنََََََُِإَََََََلََََََِذََََََوَََََيََََََنَُ  

6ََََ7ََََ5ََََ0ََََ8َََََ6ََََ6ََََ6ََََ6  
مإن الرق  

666680576 
 هو حاصل ضرب

66َ*ََ609079ََ*ََ79َََََ  
 أو حاصل ضرب

79ََ*ََ0َََ*ََ7َََ*ََ609079  

079َ/66ََََ وللرقم79َََََفتجد إشارات متعددة للرقم  



              مطعونا    "جيمسَكوك"   الكابتن  مصرعوَََنياية   تارٌخلدٌك  أي 

   ( 66َ/79/0َ)   

 

بالقرن الثامن عشر    79    سنة ََفبراير  66َ    ٌومأي    

 

"نداََلذنيَو"    أطلق على هذه الدولة اسممن هو   " كوك"  و   

!!!!!!!!!!!!!! 

 



 



 



 

 

 



 

   "نداالذنٌو"  الرقم الذي أعطانا إحداثٌاتمن خبلل ذلك التصور  وٌتؤكد 

 

  76606     

   ( "نداالذنٌو"إلسم قبل اْلٌة التً بها اإلشارة عدد كلمات القرآن الكرٌم أي  )

 

 

     660     فً     526      ٌتحلل إلى فذلك الرقم

 

"نداالذنٌو"الذي سمى هذه الجزر   "كوك" وكؤنه ٌقول مات   

0/66ََََََََََََََ  ٌوم                                           

       تقرٌبا   عاما   52بعد ال    أشهر   6وقد  تعدى  عمره         

       (  5728  نوفمبر سنة  7حٌث ولد ٌوم  )

!!!!!!!!!!!! 



 

 

 

 

 



عدد كلمات القرآن الكرٌم قبل الكلمات التً بوضوح مبهر ومعجز فً وٌتؤكد ذلك 

بحروؾ ؼٌر مرتبة أي الرقم" نداالذنٌو"تعطٌنا اسم   

 

   76609ََ  
 

  "نداالذونٌ"  فالرقم ٌقول بوضوح أعد ترتٌبً كما أعدت ترتٌب حروؾ كلمة

  أي " نداالذنٌو"لتحصل على تارٌخ مصرع من سماها 

 

ٌتحول إلى76609َََََََََََََ  

79660 

0/66/79  

 

بالقرن الثامن عشر    79    سنة    66   ٌوم    (0)  فبراٌرشهر أي    

!!!!!!!!!!!! 



 



 

 

 



 

سورة نهاٌة ب    "كوك"   ما سبق ٌإكد معجزة عظٌمة للؽاٌة وهً وجود اسمو

"نداالذنٌو"ومن اإلشارة إلسم من ذكر صبلة الجمعة  اقرٌبولجمعة ا  

!!!!!!!!!! 

ينتشرَفيَ    وعالم  كمستكشؾ     " كوكَ"  ا بوظٌفة مرتبطتجد اإلسم و

ولسنوات وٌجوب المحٌطات شماال وجنوبا وشرقا وؼربا ببل هوادة َََاْلرض

وليبتغيَمنَ    تجارةوذلك إلضافة مستعمرات جدٌدة للتاج البرٌطانً وللطوٌلة 
( تعلمون  – تعملون )  فهو ٌجمع بٌن العلم والعمل الدنٌوي    فضلَاهلل  

 

موجود  ٌقوم بمهمات محددة  َكابتن   كقائد أو  " كوك"  كما أن وصؾ 

  9 أي قائد أو صاحب منصب    " قامم َقائم "  باْلٌة وكما ٌقول الناس

 
 



ََلةَُ ََتِشُرواَِفيَاْْلَْرِضََواْبَتُغواَِمْنََفْضِلَالمَّوََِفانََََََْفِإَذاَُقِضَيِتَالصَّ

َذاَرََأْواَ(62َ)َواْذُكُرواَالمََّوََكِثيًراََلَعمَُّكْمَتُْفِمُحوَنَََ َأْوََلْيًواََََِتَجاَرةًَََََواِ 

واَِإَلْيَيا ُقْلََماَِعْنَدَالمَِّوََخْيٌرَِمَنَالمَّْيِوَََََقاِئًماَََُكوكَََترََوََََََاْنَفضُّ

(66)ََِمَنَالتَّْجاَرِةََوالمَُّوََخْيُرَالرَّاِزِقينََوََ  

9                            ُكوكَََترََوََََ!!!!!!!!!!!!!!

وتشاىده   "كوك" َترىوكؤنها  تعنً      

 

وانتشاره فً األرض "جٌمس كوك" رحبلت  



 

 

   25:505   ولذلك وجدنا من قبل تارٌخ مصرعه فً عدد الكلمات بدءا من آٌة

بسورة الجمعة عن االنتشار فً األرض    62:50عن مٌراث األرض حتى اْلٌة   

9كلمة وهو رقم ٌتحلل إلى رقمٌن فقط     08958    أي   

 

بالقرن    "كوك"    لٌعبر عن تارٌخ مصرع     0    فً    66679

( فبراير )   0   بشهر  66ََ    ٌوم    79   الثامن عشر سنة  

 



 

 

 

 

 



ٌدالن على الرإٌة "  كوكوتر"فً كلمة  "  تر"على كون الحرفٌن دا وتجد تؤكٌ

 28ولدٌك  " كوكوتر"حتى كلمة  "  رأوا"كلمات من  كلمة    7ألن لدٌك  

وهذه الكلمات تقع باْلٌة رقم  "  تر"حتى الحرفٌن  "  رأوا"حرفا من كلمة  

55 

 

بالقرن   28سنة  ( نوفمبر )  55 / 7ٌوم "  كوك"أي لدٌك تارٌخ مٌبلد 

 الثامن عشر المٌبلدي 

!!!!!!!!!!!!!!!!!  

ر  أ  و  ا       ت ج ر ة         أ  و        ل ه و ا      ا ن ؾ ض و ا      ...... 

حرفا 28كلمات  و 7..........    إ ل ي ه ا            و ت ر        

 

 

وضح معنى الرإٌة الصرٌحة المذكورة باْلٌة هً رإٌة التجارة  والتجارة تو

"كوك"االنتشار فً األرض واالبتؽاء من فضل َّللا  أي صفة   

 

حتى كلمة " التجارة"أي كلمة " رأوا"عدد الكلمات من الكلمة التالٌة لكلمة و

( 5728)كلمة تكمل لك التارٌخ   57التالٌة فً نفس اْلٌة  هو  "  التجارة"  



  ة الجمعة إلسمولدٌنا هنا معجزة عظٌمة تإكد ذلك التصور عن إشارة سور

9 فً عبارة   "نداََلذنيَو"  

ََلِةَِمْنََيْوِمَاْلُجُمَعةَِِإَذاَُنوِدَيَلَِ ... )      (َ...مصَّ

 

  فً (   "كوك"أي  ) " نٌوذالندا"أطلق علٌها اسم  من  سم إشارة السورة إلو

 كلمة 

(َُكوكَََترََوََ )     

 

9 ة ستجدها بلسورة الجمع   " ُنوِديَََ"        فإذا تتبعت أقرب كلمة  

 

اَأَتَاَىا08:62ََ ِمْنََشاِطِئَاْلَواِدَاْْلَْيَمِنَِفيَاْلُبْقَعِةََ  ُنوِديََََََفَممَّ
َاْلَعاَلِميَنَ  اْلُمَباَرَكِةَِمَنَالشََّجَرِةََأْنََياَُموَسىَِإنّْيََأَناَالمَُّوََربُّ

 



ذلك  تباط وار الندا ونٌوذ  هذه اْلٌة تإكد ما وجدناه من قبل عن مٌراث األرضو

قصة ما حدث لقوم سٌدنا موسى علٌه السبلم من إٌذاء قبل تحقق وعد بمثل عن 

 َّللا لهم بالنصر

 

المذكورة بالقرآن الكرٌم  ترد جمٌعا عن   "  ُنوِديَََ" كما أن جمٌع كلمات  

  بسورة الجمعة"    ُنوِديَََ" سٌدنا موسى علٌه السبلم  فٌما عدا كلمة  

 

بسورة الجمعة ترتبط آٌضا بسٌدنا موسى  " نودي "  ةوكؤنها إشارة أن كلم

لسبلم علٌه ا  

 

    (   28:30 )   " ُنوِديَََ"آٌة          من    بدءا و

               (  62:55 )   "ََقاِئًماَََُكوكَََترََوَََ"  آٌة حتى 

نداََلذنيَو   آٌة أي تارٌخ تؤسٌس دولة    6927  لدٌنا   

!!!!!!!!!!!!!!  



 



6927  =  (88 – 29 + )69  +60  +34  +30  +73  +54  +45  +

83  +582  +88  +75  +85  +54  +53  +89  +59  +37  +35  +38 

 +29  +58  +45  +60  +49  +62  +55  +78  +96  +29  +22  +24 

 +53  +54  +55  

 

 



 
 



 



ٌإكدها  قد  والموت بسورة الجمعة   "كوك"   لتارٌخ نهاٌة  اإلشارات العدٌدةو

ككلمة  )     "َترََ "   كلمة  لن تجد    " َقاِئًماََُكوكَََترََوَََ"أنه بعد آٌة      

ؼٌر بمعنى الرإٌة  الكرٌم تظهر فً القرآنلن تجدها   (  مستقلة بذاتها من حرفٌن

عن  أحداث ها الرسول علٌه الصبلة والسبلم وهًفً أحداث من علم الؽٌب لم ٌر

9 النهاٌة والهبلك  

سورةَالجمعةَََََََََََََََََ(66...)ََقاِئًماََُكوكَََترََوََََ...  

َسورةَالفجرَََََََََََََ(6)َكْيَفََفَعَلََربَُّكَِبَعاٍدََََترََََََأَلمََْ  

َََََسورةَالفيلَََ(6)َكْيَفََفَعَلََربَُّكَِبَأْصَحاِبَاْلِفيِلََََترَََََأَلمَََْ  

 



 



 

فً أخر ثبلثة "  َترََ  "  فً  كلمة  ةوما ٌإكد ذلك التصور عن الهبلك والنهاٌ

بالقرآن الكرٌممواقع لهذه الكلمة   

  (    "َُكوكَََترََوََ "   باعتبار موقعها بكلمةوذلك )   

بالقرآن "   َترََ  "  لكلمة   هو التماثل المعجز والعجٌب فً كون أول ثبلثة مواقع

الموقع التالً و   القتال  و   القتل   وعن  الموت   ترد آٌضا عن  الكرٌم

  9لها لٌس عن ذلك 

 

ََاْلَمْوتِ َِإَلىَالَِّذيَنََخَرُجواَِمْنَِدَيارِِىْمََوُىْمَأُُلوٌفََحَذَرََََترََََََأَلمَْ

َالمََّوََلُذوََفْضٍلََعَمىَالنَّاِسََ  ُموُتواََََفَقاَلََلُيُمَالمَّوَُ ثُمَََّأْحَياُىْمَِإنَّ
ََأْكَثَرَالنَّاِسَََلََيْشكَُ سورةَالبقرةََََ(066)ََُرونَََوَلِكنَّ  

__________ 

 



ََََترََََََأَلمَْ ِإَلىَاْلَمََلَِِمْنََبِنيَِإْسَراِئيَلَِمْنََبْعِدَُموَسىَِإْذََقاُلواَِلَنِبيٍّ

ِفيََسِبيِلَالمَِّوََقاَلََىْلََعَسْيُتْمَِإْنَُكِتَبََ  ُنَقاتِلْ َََلُيُمَاْبَعْثََلَناََمِمًكا
ِفيََسِبيِلََ  ُنَقاتِلَ ََََقاُلواََوَماََلَناََأَلَََََُّتَقاتِلُواََََأَلَََََّاْلقَِتالُ َََعَمْيُكمَُ

اَُكِتَبََعَمْيِيمَُ َتَولَّْواََ  اْلِقَتالُ َََالمَِّوََوَقْدَُأْخِرْجَناَِمْنَِدَياِرَناََوأَْبَناِئَناََفَممَّ
ََقِميًَلَِمْنُيْمََوالمَُّوََعِميٌمَِبالظَّاِلِمينََ سورةَالبقرةََََ(066)ََِإَلَّ  

___________ 

المَُّوَاْلُمْمَكَِإْذََقاَلََََترََََََأَلمَْ َِإْبَراِىيَمَِفيََربِّْوََأْنََآتَاهَُ ِإَلىَالَِّذيََحاجَّ

ٌُِمٌتُ َََِإْبَراِىيُمََربَّْيَالَِّذيَُيْحِيي َقاَلَََََوأُِمٌتُ ََََقاَلََأَناَُأْحِييََََو
َالمََّوََيْأتَِ يَِبالشَّْمِسَِمَنَاْلَمْشِرِقََفْأِتَِبَياَِمَنَاْلَمْغِرِبَِإْبَراِىيُمََفِإنَّ

سورةَََََ(058)َََفُبِيَتَالَِّذيََكَفَرََوالمَُّوَََلََيْيِديَاْلَقْوَمَالظَّاِلِمينََ
 البقرة

!!!!!!!!!!!!!!  



 



"  ِإَلىَ"مسبوقة بكلمة  "  تر" وتؤمل  آٌضا أن الثبلثة مواقع األولى لكلمة   

 معنىوكؤن ذلك لتؤكٌد اإلشارة ل َالكاف  اقع األخٌرة متبوعة بحرؾوالثبلثة مو

كلمة ما ٌمثبلن وأنه   ..."َوكََكََُترََوََ َِإَلْيَياَ"...   فً  "   ترَ"  الحرفٌن

"وكََكَُ"   رؤية   مستقلة  تعبر عن  

 



ككلمة بمعنى "  َترََ"وٌمكنك أن تفهم ذلك التماثل المعجز فً ذكر الحرفٌن  

9أخر  الرإٌة بشكل  

 بمعنى الرإٌة "َترََ"ٌظهر الحرفٌن  ال  ..( َقاِئًماَ وكََكََُترََوََ)...وهو أنه بعد 

إال فً مواضع كلها عن الهبلك والموت والقتل والقتال وهً خمس مواضع متتالٌة 

القرآن  ثم االستمرار مرة أخرى من بداٌة نهاٌة القرآن الكرٌمموضعان منهما حتى 

ثم ٌتوقؾ ظهور هذه الكلمة مرتبطة بالموت أخرى  الكرٌم لٌظهر ثبلث مواضع

 والهبلك فً الموضع السادس

 

9  89:6وهذه الخمس مواضع المتتالٌة تبدأ باْلٌة    

َسورة الفجرَََََََََََََََََََََ(6)َكْيَفََفَعَلََربَُّكَِبَعاٍدََََترََََََأَلمَْ   

9 2:258وتنتهً باْلٌة   

سورة البقرة    (058)َ.....ِإْبَراِىيَمَِفيََربّْوََِِإَلىَالَِّذيََحاجَََََّترََََََأَلمَْ  

 

آٌة كإشارة   503وعدد اْلٌات بدءا من اْلٌة األولى حتى اْلٌة الثانٌة هو  

   أشهر  3  عاما و  50  ومصرعه فً عمر ال" كوك"لهبلك أخرى واضحة 



 

!!!!!!!!!!!!!!!! 



 اإلشارات المعجزة لجزر هاواي

 

 

 

  تشٌر لهبلك وموت   ُكوكَََترََوََ   حروؾ التً تسبق كلمةومن العجٌب أن ال

"  هاواي"التً اكتشفها  فلدٌنا جمٌع حروؾ كلمة "  ىاواي" بجزر"  كوك"

تماما مثلما تجد قبلها بآٌتٌن (   َْيَياَوََ    9أي الهاء والواو واأللؾ والٌاء)

9الجمعة فً المقطع الذي ٌشٌر للنداء لصبلة " نٌوذالندا"جمٌع حروؾ كلمة   

 

وا َتَرُكوكََْيَياَوََِإلََََاْنَفضُّ  

وا َتَرُكوكََ-وَََْيَياَ-ِإلََََاْنَفضُّ  



 

 
 

وهذه اْلٌات نزلت فً من انشؽلوا عن صبلة الجمعة وتركوا الجماعة من أجل 

 التجارة واللهو

 

بسبب حرصه على الدنٌا فً صراع مع السكان المحلٌٌن الذٌن   "كوك" وقد مات 

ٌنتهأخذوا قاربا من سف  

 

على قتالهم السترداد القارب المنفصل عن السفٌنة األم  "  كوك"  وقد حرص

 قائما   قواربه وأصر أن ٌكون أخر من ٌترك المٌدان   جماعة   والمنفصل عن

رفاقه المنسحبٌن حتى خر صرٌعا  بسبب ذلك  لجماعةتاركا      ٌقاتل   



 



العظٌم فً استنباط اسم جزر  ومن المذهل أن تجد تكرر دلٌل دامػ على االستبدال

"  نٌوذالندا"بإعادة ترتٌب حروفها كما وجدت فً اسم  " هاواي"  

 

" َونََمَُمَََتعَْو   َونََُمَمَََتعَْ" فكما وجدت مفتاح االستبدال العظٌم فً كلمتً  

 المحٌطتٌن بالكلمات التً أعطتنا اسم "نٌوذالندا" 

 

مفتاح استبدال عظٌم أخر "  دانٌوذالن"ستجد بعد آٌة واحدة فقط من اإلشارة ل  

فً كلمتً  " التجارةَو الميوَ"  المحٌطتٌن بالكلمات  التً  أعطتنا         

"َايىاَو" اسم     

 

" 9َالتَّْجاَرةَََِوِمَنََالمَّْيوَََِِمنَََ"ٌلٌه ذكر "  َلْيًواَََأوَََِْتَجاَرةًََ"فتجد ذكر   

 

َذاََرَأْواَ واَاْنفَََََلْيًواَََأوَََِْتَجاَرةًََََواِ  َقاِئًماَُقْلََماَََََتَرُكوكَََياَوََيَِْإلََََضُّ

(66)َوالمَُّوََخْيُرَالرَّاِزِقيَنَََالتَّْجاَرةََََِوِمنََََالمَّْيوَََِِعْنَدَالمَِّوََخْيٌرَِمنََ  

!!!!!!!!!!!!!! 



 

وقد تكون قد الحظت أن الكلمات التً أعطتنا اسم "نٌوذالندا" هً عن النداء 

 للصبلة ) األذان( وقد سبقت ذكر صبلة الجمعة 9

 

ََلِةَِمْنََيْوِمَاْلُجُمَعةَِِإَذاَُنوِدَيَلَِ مصَّ  

"  َنيوذَلندا "  

 

أما الكلمات التً دلتنا على اسم "هاواي" فقد سبقت ذكر ما ٌدل على إقامة خطبة 

 الصبلة

 

وا َقاِئًماَََتَرُكوَكَْيَياَوََِإلَََََاْنَفضُّ  
 

 

وتكرر إحاطة " هاواي"و " نٌوذالندا"وتكرر نظام االستبدال العظٌم فً ذكر 

الكلمات المفتاحٌة لبلستبدال العظٌم باسم الدولتٌن مع تكرر ربط اسمٌهما باألذان 

وإقامة خطبة الصبلة مع الذكر الصرٌح والمباشر ألهم شخصٌة ترتبط بتارٌخ 

 الدولتٌن بنفً أي احتمال للمصادفة فً هذه المعجزات المبهرة

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



واْلن لدٌنا معجزة عظٌمة تإكد موقع مقتل  "كوك"   ونهاٌته   بجزر هاواي 

التً اكتشفها وتإكد أن اْلٌة  62:55   بنهاٌة   سورة الجمعة بها اسمه واسم 

جزر هاواي والتً هً جزر تشتهر باللهو واْلٌة ٌتكرر بها ذكر اللهو  وتحمل 

9أعلى معدل لذكر اللهو بالقرآن الكرٌم   

واََ/ََلْيًواَ/ََََأوَْ/ََََََِتَجَرةًََ/َََََرََأْواَََ/ََََذاَوا 60:66َََِ َاْنَفضُّ

َالمَّْيوَََُِقْلََماَِعْنَدَالمَِّوََخْيٌرَِمنَََ/ََََقاِئًماَ/ََََتَرُكوكََوَََ/َْيَياِإلَََ/َ
ِزِقيَنََ َوِمَنَالتَّْجَرِةََوالمَُّوََخْيُرَالرَّ  

 
     فلدٌنا   

  06 و   احرف  85  واْلٌة من"  كوك قائماوتر"كلمات باْلٌة  حتً     9 

  كلمة

 أي لدٌنا

   06  ٌوم  8َ  شهر   59 بالقرن العشرٌن  سنة   ىاواي  تارٌخ تؤسٌس

  06ََ/8َََََََ/6959َأي                                                     

     !!!!!!!!!!!!!!!!  



 
 

 



 

 



 



 

 

 



 



 

بسورة "   هاواي"    ة أخرى تإكد على وجود اسمولك أن ترى معجزة عظٌم

 الجمعة قبل اسم مكتشفها

 

إال فً آٌتنا    الواو    ٌلٌها  حرؾ"    إلٌها"    وهً أنه ال ٌوجد بالقرآن كلمة 

9   30:25واْلٌة      62:55بسورة الجمعة    

 

ََاًجاَِلَتْسُكُنواَوِمْنََآَياِتِوََأْنََخَمَقََلُكْمَِمْنََأْنُفِسُكْمََأْزو62:06ََََ

َِفيََذِلَكَآَلََياٍتَِلَقْوٍمََيَتَفكَُّروَنَََِإَلْيَياَوََ َوَرْحَمًةَِإنَّ َجَعَلََبْيَنُكْمََمَودَّةًَ  

 

_______________ 

 

وا60:66َ َذاَرََأْواَِتَجاَرًةََأْوََلْيًواَاْنَفضُّ َتَرُكوَكََقاِئًماَََِإَلْيَياَوََََََواِ 

َخْيٌرَِمَنَالمَّْيِوََوِمَنَالتَّْجاَرِةََوالمَُّوََخْيُرَالرَّاِزِقيَنََُقْلََماَِعْنَدَالمَّوَِ  

 

 



آٌة   6759َ   ولدٌك من اْلٌة األولى للثانٌة  

 

األولى"    ِإَلْيَياَ"الثانٌة تقع بعد كلمة  "   ِإَلْيَياَ"وكلمة    

(  59304 - 24)   كلمة   69082َ  ب   

  

  الجمعة فً التبدٌل  وتذكر اإلشارة المعجزة فً  سورة

(    "ونمميع"   "ونمميع)  "    

 

جزر هاواي التً    تأسيس   وتارٌخ"   كوك"   ميَلد   لتدرك أن لدٌك تارٌخ

9فً الرقمٌن اكتشفها    

 

69082َََو6759ََََ                             

 

                      6959و                 6708          أي لدٌك العامان

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!َ  



 

 

 



 

 



 

 

 



 

 

 



 الرسائل خلؾ ذكر حادث "نٌوذالندا" ومصرع "كوك"

 

 

 

9ولذلك قد ٌكون لدٌنا إشارات عدٌدة من علم الؽٌب لفهم هذه اْلٌة   

 

واَِإَلْيَيا َذاَرََأْواَِتَجاَرًةََأْوََلْيًواَاْنَفضُّ ُقْلََماَِعْنَدََََاِئًماقَََََُكوكَََترََوََََََواِ 
(66)المَِّوََخْيٌرَِمَنَالمَّْيِوََوِمَنَالتَّْجاَرِةََوالمَُّوََخْيُرَالرَّاِزِقيَنَ  

 



 كعاقبة الحرص على الدنٌا والتجارة والتً قد تكون الهبلك والموت

 

وقد ترك رواد المسجد النبً علٌه الصبلة والسبلم وحده فً صبلة الجمعة عندما 

9وروي فً التفاسٌر أنه قال   ة التجارة ولم ٌبق معه إال عدد قلٌلجاءت قافل  

  

لسال والذي نفسً بٌده لو تتباعتم حتى لم ٌبق منكم أحد " 

" بكم الوادي نارا  

  

9ونزلت فً ذلك آٌة    

 

واَِإَلْيَياَ"  َذاَرََأْواَِتَجاَرًةََأْوََلْيًواَاْنَفضُّ "  ...َواِ   

 

ولٌس اشتعاله بالنار   النارسٌبلن الوادي ب   وتؤمل ذكر  

  

ولك أن تتؤمل تطابق ذلك مع حدث قرٌب العهد بجرٌمة االعتداء على صبلة الجمعة 

  وهو حدث  بنٌوذالندا 

وتذكر     2058   عام   بحمم البراكٌن  "هاواي"سٌبلن أودٌة     

بسبب الحرص على الدنٌا   "هاواي"بجزر " كوك"مصرع   



 

 

( تسٌل بنٌران الحمم  أودٌة  جزر هاواي)      رالسال بكم الوادي نا  



 

 

                      ىاواي   والعجٌب أن البحث عن الحروؾ التً دلتنا على اسم

         موضعا   59   بالقرآن الكرٌم ٌظهر فً" (   و -يياَ 9 "أي )      

    6959  لٌإكد لك تارٌخ انشائها سنة                                



 

 

   62:55بعد آٌة سورة الجمعة  "   و -يياَ"    وجمٌع المواضع للحروؾ

كالحمم البركانٌة على ) وما تلقٌه األرض مما بداخلها    لمنار    بها إشارات

لمموت   وإشارات(  سبٌل المثال   



 



 

 

 

  "   َقاِئًماََُكوكَََترََوََ "  وآٌضا من إشارات ورسائل علم الؽٌب لفهم آٌة

 

           ؾ من قوم اْلْل ََإقامة   بعٌد  وكؤنهَمنََيرىََ هو ما ٌظهر لمن

وأحفاده لصبلة الجمعة التالٌة لحادث مسجد النور مع ارتداء نسائهم  " كوك " 

 للحجاب رؼم كونهم ؼٌر مسلمٌن

  



وكؤن باْلٌة تعجب أن كٌؾ ٌنفض بعض المسلمٌن إلى التجارة واللهو وٌتركون 

  يقيمون   وأحفاده وكؤنهم "  كوك"   قوم َترى  ة  بٌنماصبلة الجمع

! الجمعة وهم ؼٌر مسلمٌن وببلد ال تتعدى نسبة المسلمٌن به الواحد بالمائةصبلة   

 

 

 



 

 



 

 

 

وآٌضا التعجب كٌؾ نام المسلمون عن تعمٌرهذه األراضً الشاسعة والعالم الجدٌد 

مسلمٌن بوجود هذه القارات رؼم وجود ما ال ٌحصى من دالئل على علم ال) 

!!!! (  والجزر النائٌة وزٌارتهم لها   

 

بعد آداء   واَلبتغاءَمنَفضلَاهلل    اَلنتشارَفيَاَلرض  وكٌؾ تركوا

ويبتغيَمنَََينتشرَفيَاْلرض    تراه   "كوك  جٌمس"العبادات وهذا 

!!!!   وٌضم المستعمرات لبرٌطانٌا لتصبح قوة عظمى   فضلَاهلل  



 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 



وآٌضا  اإلشارة إلى أن من حرصوا على صبلة الجمعة وتركوا اللهو والتجارة 

ََعندََربيم   وأصبحوا أحٌاء(  وَّللا أعلم ) وقت الصبلة قد فازوا بالشهادة 
  َيرزقون

 

ُ    َماَِعْنَدَالمَّوَِ    قُلْ  ) َجاَرِة َوَّللاَّ ٌر ِمَن اللَّْهِو َوِمَن التِّ ٌْ َخْيُرَ  َخ
(    اِزِقينََالرَّ  

 

 وقد كان مصٌرهم حتما الموت ولو بعد عمر طوٌل فبل فرار من الموت

ُه ُمبَلقٌُِكمْ  ) وَن ِمْنُه َفإِنَّ ( ..قُلْ إِنَّ اْلَمْوَت الَِّذي َتفِرُّ  

 

وبدال من ذلك المصٌر المحتوم فقد نجوا من الموت وأصبحوا أحٌاء لؤلبد ٌنعمون 

(جل من الشهداء إن تقبلهم َّللا عز و) عند ربهم   

 

    

ومات مطعونا بسبب    " (كوك "مثل ) بٌنما هناك من انشؽل بالدنٌا ومتاعها  

 الحرص على الدنٌا



 

 

 

 

 

 



 

والحرص   الجماعة   وكما ذكرت سابقا فقد ٌكون هناك رسالة عن عاقبة ترك

 على الدنٌا 

 

ب المنفصل عن على الدنٌا وقتاله السترداد القار"   كوك"   فلك أن  ترى  حرص

أن ٌكون "  كوك"قواربه  وكٌؾ أصر    جماعة  السفٌنة األم  والمنفصل عن 

رفاقه المنسحبٌن حتى   لجماعة  ٌقاتل تاركا    قائما   أخر من ٌترك المٌدان

 خر صرٌعا  بسبب ذلك

 

قد ٌكون بها    إرث األرض  و   هاواي  و    لنٌوذالندا   واإلشارات

تبارك وتعالى لوعده بؤن ٌتم نوره وانتشار اإلسبلم لٌعم البشرى بتحقٌق َّللا 

 مشارق األرض ومؽاربها

 

هً أول بقعة كبٌرة ومعمورة  من الٌابسة تشرق علٌها   "نٌوذالندا"  ألن    وذلك

 الشمس   

 

هً أخر بقعة كبٌرة ومعمورة من الٌابسة تؽرب علٌها         "هاواي"      بٌنما

 الشمس

 



 

 

 

 

 

ومصرعه " كوك"الفصول القادمة المزٌد من الرسائل خلؾ ذكر قصة وسترى فً 

 بجزر هاواي

 



 الكوكب الدري !!!

 

 

 

" نٌوذالندا"  وهو آٌضا من أطلق على " هاواي"  هو مكتشؾ جزر " كوك"و

فمن المنطقً وجود اسمه بهذا الموضع   " زٌبلند" اسمها بعد أن كان اسمها  

موطن "  استرالٌا"رونه آٌضا مكتشؾ  ٌعتب"  كوك"و)   من سورة الجمعة

(المتطرؾ الذي قتل المصلٌن   



ولتؤكٌد عدم وجود أي احتمال للمصادفة أو الخٌال الجامح فً هذا الذكر العجٌب ل  

لسورة الجمعة لتجدها بهذه اْلٌة فً "   كوك"   فلتبحث عن أقرب كلمة"  كوك"

"  9 كوكب"   كلمة  

َكِمْشَكاٍةَِفيَياَِمْصَباٌحََََُنورِهَََََِواْْلَْرِضََمَثلََُالسََّماَواتَََُِنورََََُالمَّوَُ

َُيوَقُدَِمْنََشَجَرٍةََََكْوَكبٌََََاْلِمْصَباُحَِفيَُزَجاَجٍةَالزَُّجاَجُةََكأَنََّيا ُدرّْيّّ

ْسُوَُمَباَرَكٍةََزْيُتوَنٍةَََلََشْرِقيٍَّةََوََلََغْرِبيٍَّةََيَكاُدََزْيُتَياَُيِضيُءََوَلْوََلْمََتْمسََ

َمْنََيَشاُءََوَيْضِرُبََََِلُنورِهَََََِيْيِديَالمَّوَََُُنورٍَََََعَمىََُنورٌََََنارٌَ

ََشْيٍءََعِميٌمَ (65)المَُّوَاْْلَْمثَاَلَِلمنَّاِسََوالمَُّوَِبُكلّْ  

َأِذَنَالمَُّوََأْنَُتْرَفَعََوُيْذَكَرَِفيَياَاْسُمُوَُيَسبُّْحََلُوَِفيَياَََُبُيوتٍََََِفي

ََواآْلََصاِلَِباْلغَُ َوََلََبْيٌعََعْنَِذْكِرَالمَِّوَ(66َ)ُدوّْ ِرَجاٌلَََلَتُْمِييِيْمَِتَجاَرةٌَ
يتَاِءَالزََّكاِةََيَخاُفوَنََيْوًماََتَتَقمَُّبَِفيِوَاْلُقُموُبََواْْلَْبَصاُرَ ََلِةََواِ  َقاِمَالصَّ َواِ 

ُىْمَِمْنََفْضِمِوََوالمَُّوََيْرُزُقَِلَيْجِزَيُيُمَالمَُّوََأْحَسَنََماََعِمُمواََوَيِزيدََ(67َ)
(68)َمْنََيَشاُءَِبَغْيِرَِحَساٍبَ  

 



وبآٌة "   النور"   لسورة الجمعة  توجد بسورة"   كوك"   أي أن أقرب كلمة 

وٌلٌها مباشرة  ذكر المساجد  فً القرآن الكرٌم  النور   بها أعلى معدل لذكر

     "نٌوذالندا"فً   النور مسجد   بحادث المباشر  الربط  ٌقٌنا   ٌتؤكد لكف

  !!!!!!!!!!!!!!!!  
 

 



محاطا بعدد كبٌر من كلمات   "  كوك" اْلٌة التالٌة ْلٌة  وجود المقطع  و

بذكر واضح للمساجد جلً للمعجزة تؤكٌدبها  َالنور  

 

وذكر واضح لتجنب   ما ٌجب أن ٌكون علٌه المسجدوتجد فً تفسٌر هذه اْلٌة 

9 األسلحة القتال واستعمال  

وال ٌضرب فٌه حد ...ال ٌشهر فٌه سبلح وال ٌنبض فٌه بقوس وال ٌنثر فٌه نبل) 

جنبوا المساجد صبٌانكم ومجانٌنكم وشراءكم وبٌعكم   -وال ٌقتص فٌه أحد  

... (وخصوماتكم ورفع أصواتكم وإقامة حدودكم وسل سٌوفكم  

 

تجد  َالنورمن كلمات   والعدد الكبٌر "  كوك" التالٌة للمقطع   وتجد باْلٌات

ذكر عدم االنشؽال عن الصبلة بالبٌع والتجارة تماما مثلما ورد بسورة الجمعة 

( "  َقاِئًماََُكوكَََترََوََ ""     ) كوك"باْلٌة التً وجدنا بها    

 

ذكر الجزاء بؤحسن األعمال تجد اشتراك آٌات سورة النور وسورة الجمعة  فً و

( ون ذلك داللة على الشهادة كما بسورة الجمعة وقد ٌك) والرزق بدون حساب     

 



يتَاِءَ ََلِةََواِ  َقاِمَالصَّ ِرَجاٌلَََلَتُْمِييِيْمَِتَجاَرٌةََوََلََبْيٌعََعْنَِذْكِرَالمَِّوََواِ 
ِلَيْجِزَيُيُمَالمَُّوَ(67َ)الزََّكاِةََيَخاُفوَنََيْوًماََتَتَقمَُّبَِفيِوَاْلُقُموُبََواْْلَْبَصاُرَ

َماََعِمُمواََوَيِزيَدُىْمَِمْنََفْضِمِوََوالمَُّوََيْرُزُقََمْنََيَشاُءَِبَغْيِرََأْحَسَنَ
سورة النورَََ(68)ِحَساٍبَ  

 

واَِإَلْيَيا َذاَرََأْواَِتَجاَرًةََأْوََلْيًواَاْنَفضُّ َقاِئًماَُقْلََماَِعْنَدَالمَِّوََََوَتَرُكوكَََََواِ 
سورة الجمعةََ(66)ََََوالمَُّوََخْيُرَالرَّاِزِقينََََخْيٌرَِمَنَالمَّْيِوََوِمَنَالتَّْجاَرةَِ  

 

!؟ الدري  بالكوكب    " كوك"   ولكن لماذا ٌرتبط اسم   

 

!لٌطلق علٌها اسمها ؟"  نٌوذالندا"بسواحل  "  كوك"وكٌؾ مر   

 

!وهل كانت هذه المهمة هً مهمته الرئٌسٌة ؟  

 

قبل  بسورة الجمعة  ( ن تعلمو –تعملون )   ولماذا ذكر كبل من  العلم والعمل

!!؟"  كوك"اإلشارة ل   



 

 

 



 

5770    James Cook's Sextant  

 

للبحار الجنوبٌة كانت هً مراقبة ألمع    "كوك"  إن الؽرض الرئٌسً من رحلة 

                  فً وقت مروره أمام الشمس   كوكبَالزىرة كواكب السماء  

لبرٌطانً للبحث عن قارة جنوبٌة مجهولة  وكان لدٌه تعلٌمات سرٌة من الحاكم ا

 وفً رحلة البحث قام برسم سواحل  نٌوذالندا واسترالٌا    

!!!!!!!!!!!!!!!! 



 

الشمس أمام ٌمر الزهرة  

 



 



 



 

 

 

( -اللإلإ  -تؤمل شبهه بالدر )    Venus By Night كوكب الزهرة لٌبل      



 

 

moon-venus   لمعان كوكب الزهرة بجوار القمر  

 

 



 

 

 Pearl   لإلإة   



 

 

 



 

 



 

وكوكب الزهرة كؤلمع األجرام السماوٌة نورا ٌظهر فً أوضح صوره فً الؽدو 

 واألصال

 

ومن المدهش أن تجد رابطا مباشرا بٌن تحذٌر النبً علٌه الصبلة والسبلم من 

ترك صبلة الجمعة وسٌبلن الوادي علٌهم نارا إن قاموا بذلك  وبٌن حقٌقة أن 

الزهرة معظمه أودٌة تسٌل بنار البراكٌن  كوكب  

!!!!!!!!!!!!!!!! 

 

 venus-surface-nasa-magellan  نارا تسٌل أودٌة هو الزهرة سطح   



 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

البراكٌن  تجعلك تتؤمل  َتسيلَبنار   وحقٌقة أن كوكب الزهرة معظمه أودٌة

9 وصؾ الكوكب الدري بؤنه   

 

َزْيُتوَنٍةَََلََشْرِقيٍَّةَََََشَجَرٍةَُمَباَرَكةٍََََِمنََََُْيوَقدََََُيَُّّدرَََّْكْوَكبٌََ... " 

..."َنارٌََََوََلََغْرِبيٍَّةََيَكاُدََزْيُتَياَُيِضيُءََوَلْوََلْمََتْمَسْسوَُ  

  

             انشائها   وتارٌخ"    نداالنٌوذ"  كما أن الكلمة التً دلتنا على اسم 

التً  ََالمباركة والبقعة   الشجرة   تً بآٌة عنتؤ(   "نودي " كلمة  )

9النار    آنس بها سٌدنا موسى علٌه السبلم  

 

َفَممَّاََقَضىَُموَسىَاْْلََجَلََوَساَرَِبَأْىِمِوََآَنَسَِمْنََجاِنِب08:09َََ

ِمْنَياَََلَعمّْيََآِتيُكمَََََْنارًاََََقاَلَِْلَْىِمِوَاْمُكُثواَِإنّْيََآَنْستَََََُنارًاََالطُّورَِ

َلَعمَُّكْمََتْصَطُموَنَََالنَّارَََِِبَخَبٍرََأْوََجْذَوٍةَِمنََ  



اَأَتَاَىا08:62َََََ َََِمْنََشاِطِئَاْلَواِدَاْْلَْيَمِنَِفيَََُنوِديَ َََفَممَّ
ََََاْلُبْقَعِةَاْلُمَباَرَكِةَِمَنَالشََّجَرةَِ َأْنََياَُموَسىَِإنّْيَأََناَالمَُّوََربُّ

 اْلَعاَلِميَنَ
 

" هاواي"وال ٌوجد مثٌل لبراكٌن كوكب الزهرة  النشطة على األرض إال بجزر 

 الجزر التً تسٌل أودٌتها نارا وتزخر بالبراكٌن

 

 ولقى مصرعه بها وهو من أطلق على  "كوك"  و هاواي هً الجزر التً اكتشفها

اسمها فً رحلته لمراقبة كوكب الزهرة     "نٌوذالندا" 

!!!!!!!!!!!!!!!! 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

ََََكْوَكبٌَ )...  وفً تفسٌر هذه اْلٌة  تجد شٌئا ؼاٌة فً العجب فً تفسٌر ُدرّْيّّ
9وهو   (...َُيوَقُدَِمْنََشَجَرٍةَُمَباَرَكٍةََزْيُتوَنٍةَََلََشْرِقيٍَّةََوََلََغْرِبيَّةٍَ  

 

"هً فً مكان وسط تعصرها الشمس من اول النهار إلى أخره"ذكر أن الشجرة   

 

هً شجرة بالصحراء ال ٌظلها شجر وال جبل وال كهؾ وال ٌوارٌها "...وذكر   

.." شًء  

 



 

تلك زٌتونة بؤرض فبلة إذا أشرقت الشمس أشرقت علٌها فإذا ؼربت "...وذكر 

..."ؼربت علٌها  

 

لٌست بشرقٌة ال تصٌبها الشمس إذا طلعت وال ؼربٌة ال تصٌبها الشمس ".. وذكر 

"وؼربٌة تصٌبها الشمس إذا طلعت وإذا ؼربتإذا ؼربت ولكنها شرقٌة   

 

.."  فالشمس تصٌبها بالؽداة والعشً"..وذكر    

 

وفً ذكر التفاسٌر لهذه الزٌتونة التً توضحها وتجلٌها الشمس وخصوصا 

إشارة جلٌة واضحة لكوكب الزهرة الذي (   الؽداة والعشً ) بالشروق والؽروب 

 ٌظهر فً أوضح صوره بالؽداة والعشً

 

لرإٌة هذا الكوكب وهو ٌمر "  كوك"إشارة واضحة جلٌة أخرى لرحلة  ٌضا آو

مثلما تظهر الشمس الزٌتونة  من أمام الشمس لتظهره الشمس جلٌا واضحا  

 بؤرض فبلة

 !!!!!!!!!!!!!!!!  



 

 



 

 



 

 

 



 

 Venus-Morning الصباح فً الزهرة كوكب  

 

 باللٌل



 

 

 

 

 

 

 

 



 أرض السحابة البٌضاء الطوٌلة

 

 

 

مرتبطا بالنداء لصبلة الجمعة بسورة الجمعة ٌلٌه ذكر من " نٌوذالندا"ووجود اسم 

بذكر "  كوك"ٌتؤكد بوجود أقرب مقطع  " (   كوك"أي "  ) نٌوذالندا"سماها  

عند سكانها األصلٌٌن "  نيوذَلندا"  الكوكب الدري متبوعا بإشارة عجٌبة إلسم

9فقد كانوا ٌسمونها   

    

"   البٌضاء الطوٌلةََلسحابةا  أرض "  



بالقرآن والغمامَََََالسحاب  وتجد بعد ذكر الكوكب الدري أعلى معدل لذكر 

 الكرٌم فً عدد محدود من اْلٌات

  

مرة فً القرآن الكرٌم كله وهذه الثبلث    53  مرات من عدد    3  حٌث ٌذكر

كلمة    927   آٌة فقط تحتوي على   50  مرات تقع فً   

    6927َ     سنة   نٌوذالندا  انشاء   بتارٌخ   لتذكرك

!!!!!!!!!!!!! 
لتجدَاإلشارة927َََوتذكرَآيضاَقاعدةَاَلستبدالَالعظيمَمعَالرقمَ

بالقرنَالثامنَعشر279ََسنةَ"َكوك"لتاريخَنيايةَ  

 

َكِمْشَكاٍةَََُنورِهََََِالسََّماَواِتََواْْلَْرِضََمَثلَََُُنورَََُالمَّو06:65ََََُ

ََََكْوَكبٌََََِمْصَباٌحَاْلِمْصَباُحَِفيَُزَجاَجٍةَالزَُّجاَجُةََكَأنََّياَِفيَيا ُدرّْيّّ
ُيوَقُدَِمْنََشَجَرٍةَُمَباَرَكٍةََزْيُتوَنٍةَََلََشْرِقيٍَّةََوََلََغْرِبيٍَّةََيَكاُدََزْيُتَياَُيِضيُءَ



َمْنَََِلُنورِهَََِيْيِديَالمَُّوَََُنورٍََََعَمىََُنورٌََََوَلْوََلْمََتْمَسْسُوََنارٌَ
ََشْيٍءََعِميمٌَ  َيَشاُءََوَيْضِرُبَالمَُّوَاْْلَْمثَاَلَِلمنَّاِسََوالمَُّوَِبُكلّْ

__________ 

َمْوٌجَِمْنََفْوِقِوََمْوٌجَِمْن06:62ََََ ََيْغَشاهَُ َأْوََكُظُمَماٍتَِفيََبْحٍرَُلجّْيٍّ

َلْمََيَكْدَُظُمَماٌتََبْعُضَياََفْوَقََبْعٍضَإَََََِسَحابٌَََََفْوِقوَِ َذاََأْخَرَجََيَدهَُ

ُنورٍََََفَماََلُوَِمنَََُْنورًاَََيَراَىاََوَمْنََلْمََيْجَعِلَالمَُّوََلوَُ  

  _________ 

َالمََّوَُيْزِجي06:66َََ ثُمََُّيَؤلُّْفََبْيَنُوَثُمََََََّسَحاًباَََأََلْمََتَرََأنَّ

ُلَِمَنَالسََّماِءَِمْنَََيْجَعُمُوَُرَكاًماََفَتَرىَاْلَوْدَقََيْخُرُجَِمنَْ ِخََلِلِوََوُيَنزّْ
َِجَباٍلَِفيَياَِمْنََبَرٍدََفُيِصيُبَِبِوََمْنََيَشاُءََوَيْصِرُفُوََعْنََمْنََيَشاُءََيَكادَُ

َبْرِقِوََيْذَىُبَِباْْلَْبَصارََََسَناََ  
_______ 

َلَالََََِْباْلَغَمامَََََِوَيْوَمََتَشقَُّقَالسََّماء05:05ََََُ َمََلِئَكُةَتَْنِزيًَلََوُنزّْ  



 

 

 

 

 



 



 



 

 

 

 



 

 

 

 

 



 ٌلتمس مركبا.....لم ٌجد مركبا....ٌبحث عن مركب   !!!!

 

 

 

           كلمة أي "   كوك"   وإلٌك معجزة عظٌمة أخرى وهً البحث عن وصؾ

بالقرآن الكرٌم  "  قائما"   

 

ن المطالبة لتجدها بعدة آٌات إحداها تخص موضوعنا ألنها عن أهل الكتاب وع

وأكل حقوقهم مثلما لقى  (  األمٌٌن )بالحقوق ومحاولة ظلم الناس البسطاء 



مصرعه وهو ٌحاول أخذ قارب أخذه أهل الجزٌرة البدائٌٌن منه رؼم أنه " كوك"

استعمر جزٌرتهم بؤسرها بكل خٌراتها واعتبر الجزٌرة وسكانها ملك لبلده لمجرد 

9 ظنه بؤنه أول من وصل إلٌها  

 

َوِمْنََأْىِلَاْلِكَتِبََمْنَِإْنَتَْأَمْنُوَِبِقْنَطاٍرَُيَؤدِّْهَِإَلْيَكََوِمْنُيْمََمْن6:75َََ

ََماَُدْمَتََعَمْيوَِ َذِلَكَِبأَنَُّيْمَََََقاِئًماَََِإْنََتْأَمْنُوَِبِديَناٍرَََلَُيَؤدِّْهَِإَلْيَكَِإَلَّ

َيُقوُلوَنََعَمىَالمَِّوَاْلَكِذَبََوُىْمََقاُلواََلْيَسََعَمْيَناَِفيَاْْلُمّْيّْيَنََسِبيٌلَوََ
(75)َيْعَمُموَنَ  

 



كلمة   66ثم بعد ذلك   " قائما "  كلمة حتى كلمة   00فتبلحظ  أن لدٌك   

 لنهاٌة اْلٌة 

 

(  فبراير  66 )    0/66ََ  وهو ٌطلب حقه كان  "كوك" وتارٌخ مصرع   

 

اْلٌةوٌتؤكد ذلك بنظام ؼاٌة فً اإلعجاز فً عدد حروؾ   

         وفاة   تارٌخ ل مرة أخرى  أي لدٌك إشارة  حرفا     660   فاْلٌة من 

   0/66   "كوك" 

 

              "قائما "   باْلٌة ٌقع بالوسط تماما فً كلمة   79  والحرؾ رقم 

(  وكؤنه ٌضع عبلمة على هذه الكلمة )   

 

79/0/66َالكامل   ب"  كوك"   مصرع  تارٌخوبذلك فاْلٌة تعطٌك بوضوح 
( بالقرن الثامن عشر  79 سنة   فبراٌر   54 )ََََََ  

!!!!!!!!!!!!!!!! 



 
 

فقده لمركب من المراكب والتماسه لذلك   بسبب   "كوك" وفً قصة نهاٌة 

تجد ما ٌإكد هذه المعجزة فً معجزة أخرى عظٌمة للؽاٌة فً تفسٌر    المركب

  ( تفسٌر ابن كثٌر )  3:75هذه اْلٌة  

 

  على قصة أوردها البخاري فً صحٌحه عن شخصالتفسٌر أال وهً تركٌز 

   !!!!!!!!َ    لٌكون وسٌلته لتؤدٌة األمانة     ٌبحث عن مركب



 

وافتقاده  وعدم استطاعة الحصول علٌه  المركب وٌتكرركثٌرا فً القصة ذكر   

 

جهدت أن   وإنً ...  - ...  فلم ٌجد مركبا ...  - ...  التمس مركبا ... )

لعل مركبا   لٌنظر ... -...  ٌلتمس مركبا  وهو فً ذلك ...  -...  أجد مركبا

فما   ْلتٌك بمالك  جاهدا فً طلب مركب ما زلت  ...  -  ... بماله  ٌجٌئه

َََََ... (  قبل هذا  لم أجد مركبا  ألم أخبرك أنً ...  -  ... وجدت مركبا

!!!!!!!!!!!!!!!َ  َ   

 



والتماسه له وكٌؾ   للمركب   "كوك"   طلب  ر اْلٌة آٌضا إلىكما قد تشٌ

ومستعمرا  مستكشفا  لبلستكشاؾ وذلك لٌركب البحر   حول سفٌنة فحم إلى سفٌنة

   "  (ونمميع"  _ " ونمميع)  "  فً الدنٌا    وعامبل  عالما

  

  لٌقضً أخر سبع سنوات من عمره فً االستكشاؾ قبل أن ٌلقى مصرعه بسبب 

آٌضا  لمركب  بهطل  

 

وفً توضٌح اْلٌة لنهج بعض أهل الكتاب فً استحبلل أكل أموال العرب األمٌٌن 

تجد إشارة بلٌؽة لنهج المستعمرٌن لؤلراضً المكتشفة فً اعتبار سكان العالم 

رؼم أن هإالء الناس لم ٌتسببوا فً أي الجدٌد والجزر بشرا بدائٌٌن وهمجٌٌن 

اْلؾ السنٌن مثلما فعل اإلنسان األوربً األبٌض خبلل  تؽٌٌر أو دمار بالبٌئة خبلل

مئتً عام فقط من سٌطرته على الكرة األرضٌة جعل خبللها الكوكب على وشك 

االحتضار ومعظم الكائنات مهددة باالنقراض مع ضٌاع معظم الؽابات وانتشار 

 واسع للحروب  والفساد والدمار والكوارث والفٌروسات الفتاكة

 

لى قارات وجزر العالم الجدٌد وهذه األراضً قد جعلت للتتمدد كما سٌطر ع 

الطبٌعً لسكان األرض ولكنه احتكرها لٌعٌش بها بضعة مبلٌٌن من البشر بٌنما 

سكان العالم القدٌم مكدسٌن بالملٌارات بؤرضهم المحدودة فٌضؽطون مضطرٌن 

لى الهاوٌةعلى موارد بٌئتهم وؼاباتهم فتزداد وتتسارع وتٌرة سقوط الكوكب إ  

 



من أموال وأعراض وأرض  ن فً استحبلل هإالء المستعمرٌ وتجد باْلٌة نهج

( ....َلْيَسََعَمْيَناَِفيَاْْلُمّْيّْيَنََسِبيلٌَ)... استعبادهم  و سموهم بالبدائٌٌن  

واحد أخذوه منه رؼم أنه   مركبوهو ٌقاتل من أجل     "كوك"  وانظر إلى 

ثروات وبشر ملكا لببلده لمجرد أنه أول من وصل  اعتبر كل جزرهم وما علٌها من

(وذلك حسب ظنه )   إلٌها  

 

بل إنهم قالوا على َّللا الكذب فً أمر أخر أال وهو اختبلق ما ٌسمى بنظرٌة التطور 

رؼم تعارض هذه النظرٌة مع أبسط المباديء العلمٌة وعدم وجود أي دلٌل مادي ) 

( مقنع ٌإٌدها   

ة لٌقنعوا أنفسهم بؤن الجنس األبٌض فً أعلى درجات سلم وقد اختلقوا هذه النظرٌ

وذلك مثلما أنك ال    التطور ولذلك ٌحل له استؽبلل األجناس األدنى منه فً ظنهم

 تجد أي تؤنٌب ضمٌر فً استؽبلل الكائنات األدنى منك مثل الدجاج والبقر

 

لصلٌب وأنه وقبل ذلك اعتقدوا أن الرومان قد قتلوا المسٌح علٌه السبلم على ا

بذلك سٌحمل عنهم خطاٌاهم وأوزارهم ولكن رسالة اإلسبلم بٌنت لهم كٌؾ أن 

 المسٌح علٌه السبلم نجا من القتل ورفع إلى السماء وأنه لن ٌحمل أوزار أحد 

 

أي شهر واحد قبل احتفال العالم   مارس 55   ولعل حدوث ذلك الهجوم ٌوم

وآٌضا ما   تل المسٌح علٌه السبلم بذكرى ٌوم الجمعة الذي حدثت به محاولة ق

 55  أي شهر واحد قبل فبراٌر   54   ٌوم  "كوك" وجدناه من إشارات لنهاٌة 



لعل فً ذلك إشارات لحقٌقة أول ما سٌفعله المسٌح علٌه السبلم بعد  مارس 

وما ٌوحً به   "نٌوذالندا"  مع تؤمل شكل خرٌطة  عودته  

 

لمسٌح علٌه السبلم وما جاء فً بعض وآٌضا حقٌقة من تم صلبه بدال من ا

الرواٌات من كونه كان صالحا وفدى المسٌح علٌه السبلم بنفسه بؤن لبى طلبه بؤن 

  ٌلقى علٌه شبهه 

 

وهو بذلك قد وجه ضربة موجعة للؽاٌة للشٌطان والدجال فمن المنطقً أن ٌتم 

صورتهم أو  تشوٌه صورته تماما مثلما تجد عبر األزمنة أعداء الدجال ٌتم تشوٌه

 ٌتم تبجلٌهم لدرجة الشرك فٌصبحوا فتنة للناس على ؼٌر إرادتهم

 

 

 

 

 

 

 

 



 توأم األرض والمثال الحً ألهوال ٌوم القٌامة

 

 

 

ذلك التماثل المعجز فً أول ثبلث مرات وأخر ثبلث ب"  َُكوكََ" تؤكٌد ذكر  إن 

مع  رإٌة بمعنى الككلمة مستقلة من حرفٌن    "َتر"  مرات تظهر بها كلمة 

 اقترانها بالموت ٌقودنا إلى معجزة عظٌمة



 

 

 



فً ذلك التماثل المعجز"  كوك"اْلٌة المناظرة ْلٌة ذكر   وهذه المعجزة هً عن  

 

ككلمة مستقلة من حرفٌن "  تر" أي اْلٌة الثالثة بالقرآن الكرٌم لذكر كلمة  

من نهاٌة القرآن أي اْلٌة الثالثة "  كوك"بمعنى الرإٌة والتً تقابل آٌة ذكر  

9من حرفٌن بمعنى الرإٌة بشكل ٌدل على أنها "  تر" الكرٌم لذكر كلمة    

 

المَُّوَاْلُمْمَكَِإْذََقاَلََََترََََََأَلمَْ َِإْبَراِىيَمَِفيََربِّْوََأْنََآتَاهَُ ِإَلىَالَِّذيََحاجَّ

َقاَلََََوُأِميُتََََيَقاَلَأََناَُأْحيََََِوُيِميُتََََِإْبَراِىيُمََربَّْيَالَِّذيَُيْحِيي
َالمَّوََ َيْأِتيَِبالشَّْمِسَِمَنَاْلَمْشِرِقََفْأِتَِبَياَِمَنََََِإْبَراِىيُمََفِإنَّ

َ(058)َََفُبِيَتَالَِّذيََكَفَرََوالمَُّوَََلََيْيِديَاْلَقْوَمَالظَّاِلِمينَََََاْلَمْغِربَِ
 سورة البقرة

__________________ 



ََلةَُ َواْبَتُغواَِمْنََفْضِلَالمَِّوََََفاْنَتِشُرواَِفيَاْْلَْرضََََِفِإَذاَُقِضَيِتَالصَّ
(62)َواْذُكُرواَالمََّوََكِثيًراََلَعمَُّكْمَتُْفِمُحوَنَ  

َذاَرََأْوا ُقْلَََََقاِئًماَََُكوكَََترََوَََََََأْوََلْيًواَاْنَفضُّواَِإَلْيَياَََِتَجاَرةًَََََواِ 

(66)ََِوََوِمَنَالتَّْجاَرِةََوالمَُّوََخْيُرَالرَّاِزِقينَََماَِعْنَدَالمَِّوََخْيٌرَِمَنَالمَّيَْ  
 سورة الجمعة

 

 فآٌة سورة البقرة لٌس بها تكرر ذكر الموت فقط مثل سورة الجمعة

 

والمذكور   فيَاْلرضَََ"كوك"   َلنتشار  بل بها آٌضا إشارة واضحة

مشرقَ  بسورة الجمعة ورحبلته التً امتدت لسنوات طوٌلة فً المحٌطات من
 والتً لقى مصرعه" هاواي"فً  َمغربيا  حتى" نٌوذالندا"فً   الشمس

به وؼروب نجمه  

 

هً أول بقعة كبٌرة ومعمورة  من الٌابسة تشرق علٌها  "نٌوذالندا"أن  حٌث

هً أخر بقعة كبٌرة ومعمورة من الٌابسة تؽرب علٌها   "هاواي"  الشمس   بٌنما

 الشمس



 

 

 

 

 

إلى " كوك"بط ارتباطا مباشرا بالؽرض من رحلة كما أن ذكر الشمس ٌرت

لمتابعة حركة كوكب الزهرة أمام الشمسوالبحار الجنوبٌة " نٌوذالندا"  

 



وكً تتؤكد أنك على الطرٌق الصحٌح ستجد بسورة البقرة ذكر للمشرق والمؽرب  

9(  0/66َ   هو  " كوك"  تارٌخ مصرع )   660باْلٌة رقم    

 

ُىْمََعْنَِقْبَمِتِيُمَالَِّتيََكاُنواََعَمْيَياَََسَيُقوُلَالسَُّفَياءَُ ِمَنَالنَّاِسََماََوَلَّ
َيْيِديََمْنََيَشاُءَِإَلىَِصَراٍطَُمْسَتِقيٍمََََواْلَمْغِربََُاْلَمْشِرقَََُُقْلَِلمَّوَِ

(660)  

 
عن المشرق  258من هذه اْلٌة إلى آٌتنا رقم بدءا ومن العجٌب أن عدد الكلمات 

كلمة  0790َ  والمؽرب هو  

 

"  كوك" مصرع  تارٌخ توضٌح وكؤنه ٌكمل لك   

(       79   سنة   0   شهر  )   

 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 

 



 

 

 

 

 



وهناك ) بآٌات سورة البقرة المرتبطة بالموت " كوك"واإلشارات المتعددة لنهاٌة 

( المزٌد منها سؤذكره فً الفصول القادمة   

 

هاواي بعد رحلته لرإٌة مرور كوكب الزهرة أمام وكٌؾ كانت هذه النهاٌة  بجزر 

الشمس وتسمٌته لنٌوذالندا بإسمها خبلل هذه الرحلة  مع اإلشارات المتعددة 

 للمشرق والمؽرب 

 

عن ذلك الملك الذي حاج إبراهٌم   2:258كل ذلك ٌدفعك للمزٌد من التؤمل بآٌة  

 علٌه السبلم

 

تحداه سٌدنا إبراهٌم وٌمٌت ولكن عندما فذلك الملك قد جادل بؤنه ٌستطٌع أن ٌحًٌ 

 علٌه السبلم أن ٌؤتً بالشمس من المؽرب بهت وانهزم

 

وهنا قد تتدبر لماذا لم ٌسؤل ذلك الملك سٌدنا إبر اهٌم علٌه السبلم أن ٌرٌه كٌؾ 

!!!!!ٌؤتً َّللا بالشمس من المؽرب ؟؟  

 

أن ٌحً وٌمٌت وأن اْلٌة بها استعراض لذلك الملك لما ظنه قدرته على خصوصا 

اْلٌتٌن التالٌتٌن بهما إشارات صرٌحة عن طلب رإٌة و..( قال أنا أحًٌ وأمٌت)...

رب أرنً كٌؾ تحًٌ ....  -...  أنى ٌحً هذه َّللا بعد موتها) ...قدرة َّللا عز وجل 

والعذٌر وقد صدر طلب رإٌة قدرة الخالق عز وجل من سٌدنا إبراهٌم .. ( الموتى

الولى أن ٌطلب ذلك الملك المتجبر الكافر  علٌهما السبلم فمن ا  

 



قد وصلته اإلجابة عن قدرة َّللا عز وجل وكؤنما فمن كل ذلك نفهم أن ذلك الملك 

 على اإلتٌان بالشمس من المؽرب ولذلك بهت وانهزم ولم ٌستمر فً المجادلة

 

 المبطنة فً هذه اإلشارات ضمنٌا فاإلجابة عن هذه القدرة العظٌمة موجودة

مع كوكب الزهرة" كوك"لقصة   عددةالمت  

 

فكوكب الزهرة هو الكوكب الوحٌد بالمجموعة الشمسٌة الذي تظهر شمسه وتؤتً 

 من المؽرب ولٌس من المشرق مثل األرض وجمٌع الكواكب األخرى

 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 
 

9وهناك شًء ؼاٌة فً العجب واإلعجاز فً هذه اْلٌة   

 

لماذا ٌتكرر ذكر سٌدنا إبراهٌم علٌه السبلم   2:258 ند قراءتك لآلٌةفقد تتدبر ع

  ؟( أعلى تكرار للكلمة بآٌة واحدة فً القرآن الكرٌم ) بها 

 

ومنها ) وتجد أن ذلك التكرار مقصود ألن هناك العدٌد من المواضع بالقرآن الكرٌم 

بة إلى إبراهٌم علٌه منسو" قال"تجد بها كلمة (   2:258حتى اْلٌات التالٌة لآلٌة 

والمتعلق " إبراهٌم"فتجد أن الذكر الثالث لكلمة السبلم بدون ذكر اسمه بعدها  

قال إبراهٌم فإن َّللا )...هو ذكر مقصود  2:258بطلوع الشمس من مؽربها باْلٌة 



لم تذكر به كلمة  2:260بٌنما تجد بعدها سٌاق مماثل باْلٌة ...( ٌؤتً بالشمس

...(قال بلى ولكن لٌطمئن قلبً)...فقط القول منسوبا إلٌه بل ذكر " إبراهٌم"  

 

قال )...علٌه السبلم فً تكرار ثالث لها باْلٌة مقصود هنا " إبراهٌم"وذكر كلمة 

إن لم تذكر فلن " إبراهٌم"ألن كلمة ...( إبراهٌم فإن َّللا ٌؤتً بالشمس من المشرق

هٌم علٌه السبلم أو الملك إبرا) تجد عسرا أو حٌرة فً معرفة من قائل العبارة 

وذلك ألنك ستفهم من سٌاق الكبلم أن إبراهٌم علٌه السبلم هو المتحدث ( الكافر

 فالملك الكافر لن ٌذكر َّللا عز وجل وقدرته على اإلتٌان بالشمس من المؽرب

 

للتؤكٌد على التماثل المعجز   2:258باْلٌة  ثبلث مراتفهل ذلك التكرار للكلمة 

المرتبطة بالهبلك؟"   َترَََ"ر الثبلثً فً ذك  

المَُّوَاْلُمْمَكَِإْذََقاَلَََِإْبرَاِىيمََََِإَلىَالَِّذيََحاجََََّترَََََأَلمَْ ِفيََربِّْوََأْنََآتَاهَُ

ََقاَلََََوُأِميُتَََََقاَلَأََناَُأْحِييَََوُيِميُتَََََربَّْيَالَِّذيَُيْحِييََِإْبَراِىيمَُ

َالمَّوََََِإْبَراِىيمَُ َيْأِتيَِبالشَّْمِسَِمَنَاْلَمْشِرِقََفْأِتَِبَياَِمَنَََََفِإنَّ
َ(058)َََفُبِيَتَالَِّذيََكَفَرََوالمَُّوَََلََيْيِديَاْلَقْوَمَالظَّاِلِمينَََََاْلَمْغِربَِ

 سورة البقرة

 

علٌه السبلم باْلٌة ٌرٌد أن  إبراهٌم من نوعه  لكلمةالتكرار الفرٌد ذلك أم أن 

ة عظٌمة مرتبطة باإلشارة لطلوع الشمس من مؽربها أن باْلٌة معجز ٌنبهك



التارٌخٌة  لمتابعة حركة كوكب الزهرة أمام الشمس " كوك"بكوكب الزهرة ورحلة 

ولكً تعثر على هذه المعجزة جاء ذلك التكرار عمدا لٌحفزك أن تبحث بالقرآن 

"إبراهٌم"الكرٌم عن إحصائٌات تكرر كلمة   

 

ات تذكر أن  ذلك المعدل العالً لذكر سٌدنا وقبل أن تبحث عن هذه اإلحصائٌ

عن الموت ٌكتمل بذكر رابع له    2:258إبراهٌم علٌه السبلم ثبلث مرات باْلٌة  

كلمة ٌذكر بها    508وهو آٌضا عن الموت  لٌصبح لدٌك     2:260فً اْلٌة  

حتى الذكر الرابع له  2:258كلمة من الذكر األول له باْلٌة  508) أربع مرات 

(2:60باْلٌة   

 

كلمة   69آٌة  ٌوجد بها    66تظهر بالقرآن الكرٌم فً  " إبراهٌم"إن كلمة 

"إبراهٌم"  

 

الذي تطلع شمسه من ) وذلك كتؤكٌد على اإلشارات المعجزة باْلٌة لكوكب الزهرة 

إلى البحار الجنوبٌة لمتابعة مرور كوكب الزهرة أمام " كوك"ورحلة ( المؽرب

المٌبلدي  58ال  بالقرن   69سنة  (  ٌونٌو  3) 6/6ََالشمس ٌوم    

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 
 



على أرض " كوك"قد ٌعبر آٌضا عن تارٌخ هبوط   508  ا أن الرقمكم

رحلته لمشاهدة كوكب الزهرة والذي ٌحتفل به هذا بعد  8/50ٌوم " نٌوذالندا"

 العام بذكرى مرور قرنٌن ونصؾ على حدوثه

 

أي  أخر ذكر  ( آٌة  66  مرة فً  69) ذكر الذي ٌتم اإلحصائٌة وتجد أن ال

له ٌوجد باْلٌة األخٌرة من   69لكلمة إبراهٌم بالقرآن الكرٌم أي الذكر رقم  

كلمات وٌسبقها بالسورة    6وهً آٌة من  (   87:59اْلٌة ) سورة األعلى 

69/6/6كلمة كتاكٌد أخر على التارٌخ   69  

 



 

 

 

 



وقصته مع كوكب الزهرة لٌست فقط لبٌان " كوك"ت المتعددة لنهاٌة وهذه اإلشارا

 قدرة المولى عز وجل على اإلتٌان بالشمس من المؽرب 

 

بل فٌها آٌضا وَّللا أعلم ضرب مثل حً للبشر على أهوال ٌوم القٌامة وما سٌحدث 

 به من أحداث جسام

 

هو من األساطٌر  فما زال العدٌد من المكذبٌن ٌظنون أن ما ذكر عن ذلك الٌوم

وذلك رؼم إثبات العلم الحدٌث ألمثلة كثٌرة تظهر إمكانٌة حدوث هذه اإلحداث مثل 

مثال طً السماء وما ٌعرفه العلماء عن وصول الكون فً ٌوم من األٌام لنقطة 

 التمدد القصوى وبعد ذلك سٌنهار وٌطوى على نفسه للداخل منكمشا

 

ما سٌحدث من أهوال ٌوم القٌامة  وكوكب الزهرة هو مثال حً أخر على بعض  

وهو مثال عظٌم وواضح ومرأي لجمٌع البشر حٌث ٌسمونه نجمة الصباح 

 والمساء لكونه أوضح وألمع جرم سماوي مرأي لجمٌع البشر

 

وهو مثال مبلئم تماما وفً موقعه حٌث أنه ٌسمى بتوأم األرض وأخت األرض 

 لتقاربه معها فً الحجم والكتلة وقربه منها

 

ٌعرؾ العلماء أن كوكب الزهرة كان مشابها لكوكب األرض من حٌث وجود الماء و

 بوفرة ووجود قمر تابع له

 



وتبخرت  صبح كوكب الجحٌم فقد ضاعت محٌطات كوكب الزهرةولكنه الٌوم قد أ

كما أن سطحه عبارة ..( وإذا البحار سجرت... -... روالبحر المسجو....)وسجرت 

ر مسجورةوكؤنها بحا عن حمم سائلة  

 

وتامل تعدد ذكر ...( وخسؾ القمر وجمع الشمس والقمر)... آٌضا ضاع قمرهقد و

لقمر فً القرآن الكرٌملشمس وااألجل المسمى ل  

 

ٌدور حول محوره ببطء شدٌد للؽاٌة مما ٌجعل طول ٌومه مماثل  وكوكب الزهرة

لة لطول سنته تقرٌبا وٌجعل األوقات بٌن ظهور الشمس والظهر والعصر طوٌ

للؽاٌة  كشهور طوٌلة على األرض مما ٌذكرك بما تعرفه عن طول ٌوم القٌامة 

 وٌذكرك آٌضا بعبلمة كبرى من عبلمتها وقت ظهور الدجال وهً طول ٌوم كسنة

 

 األرض عالٌة للؽاٌة مع كونه أقرب للشمس من سطح كوكب الزهرة وحرارة 

من اقتراب الشمس من  وتذكر ما ذكر عن ٌوم القٌامة وسطحه ملتهب بالبراكٌن 

وسٌبلن العرق وارتفاعه الرإإس  

 

كما أن كوكب الزهرة  ٌظهر بوضوح أول عبلمات حدوث هذه األهوال وهً ظهور 

الشمس من المؽرب وذلك ألنه ٌشذ عن جمٌع كواكب المجموعة الشمسٌة فً 

دورانه حول محوره فهو ٌدور حول محوره بشكل مؽاٌر وعكسً لما علٌه جمٌع 

األخرى لٌكون هو الكوكب الوحٌد الً تظهر شمسه من المؽرب الكواكب  

 

ومثل أن الساعة حقٌقة حتمٌة الوقوع ولكنها خفٌة وال ٌجلٌها لوقتها إال الخالق 

عز وجل فكوكب الزهرة بالمثل ٌظهر لنا جمٌبل المعا واضحا للؽاٌة صباحا ومساءا 



لتلسكوبات العادٌة حٌث وال ٌظهر سطحه الملتهب وبراكٌنه وصواعقه للمراقبٌن با

تؽطٌه السحب دوما وال ٌمكن رإٌة حقٌقته خلؾ ذلك المنظر الجمٌل إال بتقنٌات 

فهو ٌذكرك بعبلمة كبرى لٌوم القٌامة أال وهً الدخان الذي سٌؽطً األرض  معٌنة

 وٌؽشى الناس

 

 

 

 

 

 



ًة لِلنَّاسِ  ٌَ  َواْنُظْر إِلَى ِحَماِرَك َولَِنْجَعلََك آَ

 

 

 

وحادثة " نٌوذالندا"و " كوك"تإكد جمٌع هذه اإلشارات عن  فاجؤة مبهرةلدٌنا مو

 2:258  آٌة سورة البقرة ه قبل هً أنوبها فً صبلة الجمعة    النور  مسجد

تذكر قتل المصلٌن العزل لمجرد إختبلفهم فً ) ستجد ذكر عدم اإلكراه فً الدٌن 

(الدٌن   

  



" النور"ثلثً ذكر )  رة البقرةبسو  "النور" آٌة تحمل معظم ذكر  ثم تجد 

9 ( ن ثبلث مرات بالسورة كلهامرتٌن مبسورة البقرة أي   

ََفَمْنََيْكُفْرَِبالطَّاُغوِتََََََلَِإْكرَاَهَِفيَالدّْينَِ َقْدََتَبيََّنَالرُّْشُدَِمَنَاْلَغيّْ
َمََلَياََوالمَُّوََسِميٌعََوُيْؤِمْنَِبالمَِّوََفَقِدَاْسَتْمَسَكَِباْلُعْرَوِةَاْلُوْثَقىَََلَاْنِفَصا

َالَِّذيَنََآَمُنواَُيْخِرُجُيْمَِمَنَالظُُّمَماِتَِإَلىََ(056)َعِميٌمَ ََالمَُّوََوِليُّ

ََالنُّورََََِوالَِّذيَنََكَفُرواََأْوِلَياُؤُىُمَالطَّاُغوُتَُيْخِرُجوَنُيْمَِمنََََالنُّورَِ
ََأََلمَْ(057َ)ْمَِفيَياََخاِلُدوَنَِإَلىَالظُُّمَماِتَُأوَلِئَكََأْصَحاُبَالنَّاِرَىَُ

المَُّوَاْلُمْمَكَِإْذََقاَلَِإْبَراِىيُمَََترََ َِإْبَراِىيَمَِفيََربِّْوََأْنََآَتاهَُ ِإَلىَالَِّذيََحاجَّ

ََََوُأِميتََََُقاَلَأََناَُأْحِييَََوُيِميتََََُربَّْيَالَِّذيَُيْحِيي َقاَلَِإْبَراِىيُمََفِإنَّ

َفُبِيَتَالَِّذيَََلشَّْمِسَِمَنَاْلَمْشِرِقََفْأِتَِبَياَِمَنَاْلَمْغِربََِيْأِتيَِباََالمَّوََ
(058)َكَفَرََوالمَُّوَََلََيْيِديَاْلَقْوَمَالظَّاِلِميَنَ  

!!!!!!!!!!!!!! 



 

 

ٌاْلٌة بمعجزة أخرى تقضى على أخر أمل لمن "  النور" وٌؤتً توزٌع كلمة  

ظٌمةٌظن المصادفة فً جمٌع هذه المعجزات الع  

 

   7 االولى  ثم لدٌك  "  النور"  كلمات باْلٌة حتى تصل لكلمة  9َفلدٌك  

( كلمة   66  )     الثانٌة"  النور" كلمات بعدها حتى تصل لكلمة    

 



 " اللذان اعتدنا علٌهما طوال رحلتنا مع  7و   9َ  الرقمان لدٌك أي 

مصرع من سماها تارٌخ  بهذه الدراسة واللذان ٌدالن على " َنيوذَلندا

  تارٌخ انشاءها  سنةو  6779  سنة"   كوك" أي " نٌوذالندا"

( 9و   7تذكر االستبدال العظٌم فً تبدٌل موقعً الرقمٌن )    6927  

 

الرقم الممٌز لنٌوذالندا بسورتً الجمعة  وهو  66 ومجموع الرقمٌن هو  

عامواألن  
 

َ/َِإَلى/َالظُُّمَماِتَ/ََِمَنَ/ََْخِرُجُيْمَيَُ/ََََآَمُنواَ/َالَِّذيَنََ/ََوِليََُّ/َالمَّوَُ

َ/َُيْخِرُجوَنُيمَْ/َالطَّاُغوُتََ/َََأْوِلَياُؤُىمَُ/ََكَفُرواََ/َََوالَِّذينََََ/َالنُّورََِ

ِإَلىَالظُُّمَماِتَُأوَلِئَكََأْصَحاُبَالنَّاِرَُىْمَِفيَياَ/ََََالنُّورَِ/ََََِمنََ

َََ(057)َخاِلُدوَنَ  
سورة البقرةَ  



 

 

َالموتتجد معدال عالٌا لذكر   َالنورما تجد بعد هذا المعدل العالً لذكر  ك 
9فً الثبلث آٌات التالٌة    

(  اْلَمْوَتى  -  َفَأَماَتوَُ  -  َمْوِتَيا  - ََوُأِميتَُ  -  َوُيِميتَُ)     

 



َالَِّذيَنََآَمُنواَُيْخِرُجُيْمَِمَنَالظُُّمَماِتَِإَلى َوالَِّذيَنَََالنُّورَََِالمَُّوََوِليُّ

ِإَلىَالظُُّمَماِتَُأوَلِئَكَََالنُّورََََِكَفُرواََأْوِلَياُؤُىُمَالطَّاُغوُتَُيْخِرُجوَنُيْمَِمنََ
َ(057َ)َأْصَحاُبَالنَّاِرَُىْمَِفيَياََخاِلُدوَنَ أََلْمََتَرَِإَلىَالَِّذيََحاجَّ

المَُّوَاْلُمْمَكَِإْذََقا َََلَِإْبَراِىيُمََربَّْيَالَِّذيَُيْحِييِإْبَراِىيَمَِفيََربِّْوََأْنََآتَاهَُ

َالمََّوََيْأِتيََََوُأِميتََََُقاَلََأَناَُأْحِييَََوُيِميتَُ َقاَلَِإْبَراِىيُمََفِإنَّ
ِبالشَّْمِسَِمَنَاْلَمْشِرِقََفْأِتَِبَياَِمَنَاْلَمْغِرِبََفُبِيَتَالَِّذيََكَفَرََوالمَُّوَََلَ

ََعَمىََقْرَيٍةََوِىَيََخاِوَيٌةَ(058َ)َيْيِديَاْلَقْوَمَالظَّاِلِميَنَ َأْوََكالَِّذيََمرَّ

المَُّوََََفَأَماَتوَََََُمْوِتَياَََعَمىَُعُروِشَياََقاَلََأنَّىَُيْحِييََىِذِهَالمَُّوََبْعدََ
ِمَئَةََعاٍمَثُمَََّبَعَثُوََقاَلََكْمََلِبْثَتََقاَلََلِبْثُتََيْوًماََأْوََبْعَضََيْوٍمََقاَلََبْلَ

ِبْثَتَِمَئَةََعاٍمََفاْنُظْرَِإَلىََطَعاِمَكََوَشَراِبَكََلْمََيَتَسنَّْوََواْنُظْرَِإَلىَلََ
ِحَماِرَكََوِلَنْجَعَمَكََآَيًةَِلمنَّاِسََواْنُظْرَِإَلىَاْلِعَظاِمََكْيَفَُنْنِشُزَىاَثُمََّ

َالمَّوََ ََشْيٍءََقِديٌرَََنْكُسوَىاََلْحًماََفَممَّاََتَبيََّنََلُوََقاَلََأْعَمُمََأنَّ َعَمىَُكلّْ

ََأِرِنيََكْيَفَُتْحِييَ(059َ) ْذََقاَلَِإْبَراِىيُمََربّْ َقاَلََأَوَلْمَََاْلَمْوَتىََواِ 
ََقْمِبي ......ُتْؤِمْنََقاَلََبَمىََوَلِكْنَِلَيْطَمِئنَّ  



 

 



وذلك  فً    " كوك" َََونياية    لهبلكولدٌك بسورة الجمعة  إشارة واضحة 

ََعالمَالغيب   والرجوع إلى  الموت   ر منذكر الفرا  

ََالخمسين  فً عمر   "كوك"  َموت    غيب  يعمم  والذي  

  ( " ُكوكَََترََوَََ"   حتى كلمة   "الغيب"  كلمة من كلمة    خمسين لدٌك  )

 

 الجمعة سورة َنياية   حتى  " ُكوكَََترََوَََ"   بعد كلمة احرف َخمسين  لدٌكو

( مانً األصلً لحروؾ المصحؾبالرسم العث )        

 

           " ُكوكَََترََوَََ"   كلمة من  كلمة بدءا    66   ستعدكما أنك              

سورة الجمعة َنياية   حتً  (  0 والتً تتكون من جزئٌن )          

 

(  عاما  خمسين   بعمر   0َ/66َ   ٌوم  "  كوك" مات   )  

 

 



 

 

وَنَِمْنُوََفِإنَُّوَُممََلَِّذيَتََاَََاْلَمْوتَََََُقْلَِإنََّ ََََََِقيُكْمَثُمََُّتَردُّوَنَِإَلىِفرُّ

َ(8)/َتْعَمُموَنَ/ُكْنُتْمَ/ِبَماَ/َفُيَنبُّْئُكْمََ/ََدةََِوالشَّيَََ/ََاْلَغْيبََِِممَِعَََََ
مَََ/ُنوِديَََ/ِإَذاَ/َمُنواءاَََ/الَِّذينََ/َأيَُّياَيََ َ/اْلُجُمَعةََِ/َيْومََِ/ِمنَْ/ِةََوِلمصَّ
َ/ُكْنُتمَْ/ِإْنَ/َلُكْمََ/َخْيرٌََ/َذِلُكمََْ/اْلَبْيعَََ/َوَذُرواَ/المَّوََِ/ِذْكرََِ/ِإَلى/اْسَعْواَفََ

مَََ/ُقِضَيتََِ/َفِإَذاَ(9)َ/َتْعَمُمونََ َواْبَتُغواََ/اْْلَْرضََِ/ِفيَ/َفاْنَتِشُرواَ/ُةََوالصَّ
َذا(62َ)/تُْفِمُحوَنََ/َلَعمَُّكمََْ/َكِثيًراَ/المَّوَََ/َواْذُكُرواَ/المَّوََِ/َفْضلَِ/ِمْنَ/ َ/َواِ 

واَ/َلْيًوا/َأْوََ/َرةًَِتجََ/َرَأْواَ َقاِئًماَُقْلََماَِعْنَدَََ/ََُكوكَََترََوَََ/َِإَلْيَياَ/اْنَفضُّ

(66)ِزِقيَنََرِةََوالمَُّوََخْيُرَالرََِّمَنَالمَّْيِوََوِمَنَالتّْجَََالمَِّوََخْيرٌَ  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ٌن واألشهر وٌوم نهاٌته من ذكر الفرار من بالسن"  كوك " ولكننا قد وجدنا عمر 

بسورة الجمعة"  كوك" الموت وعلم الؽٌب قبل  ذكر   

 

!؟  5779   سنة  "كوك " فٌبرز السإال أٌن إشارة اْلٌة لسنة نهاٌة    



 

 إن اإلجابة ستكون فً معجزة عظٌمة للؽاٌة تفوق الوصؾ 

 

 َالنورعالٌا لذكر   تحمل معدالمسبوقة بسورة قصٌرة فإن كانت سورة الجمعة 
  الموت  معدال عالٌا لذكر ثم تجد بسورة الجمعةعلٌه السبلم   عيسى  وذكر

َالجمعة َلصَلة   بالنداء   ترتبط َلنيوذَلندابإشارة واضحة   امتبوع
وٌلً ذلك  ( َالمسيحبمدٌنة كنٌسة   َالنورما حدث فً مسجد  ب كتذكرة) َ

9 "كوك"ذكر صرٌح ل   

 

اَالَِّذيَنََىاُدواَِإْنََزَعْمُتْمَأَنَُّكْمََأْوِلَياُءَِلمَِّوَِمْنَُدوِنَالنَّاِسَُقْلََياَأَيُّيََ

َوََلََيَتَمنَّْوَنُوََأَبًداَِبَماََقدََّمْتَ(6َ)ِإْنَُكْنُتْمََصاِدِقيَنَََاْلَمْوتَََََفَتَمنَُّوا

وَنَِمْنُوََََاْلَمْوتََََََأْيِديِيْمََوالمَُّوََعِميٌمَِبالظَّاِلِميَنَُقْلَِإنََّ الَِّذيََتِفرُّ
َفِإنَُّوَُمََلِقيُكْمَثُمََُّتَردُّوَنَِإَلىََعاِلِمَاْلَغْيِبََوالشََّياَدِةََفُيَنبُّْئُكْمَِبَماَُكْنُتْمَ

ََلةَِِإَذاَُنوِدَيَلَََََِياَأَيَُّياَالَِّذيَنََآَمُنوا(8َ)َتْعَمُموَنَ ِمْنََيْوِمََََمصَّ



ىَِذْكِرَالمَِّوََوَذُرواَاْلَبْيَعََذِلُكْمََخْيٌرََلُكْمَِإْنَُكْنُتْمََفاْسَعْواَِإلََََاْلُجُمَعةَِ
َفاْنَتِشُرواَِفيَاْْلَْرِضََواْبَتُغواَِمْنَ(9َ)َتْعَمُموَنَ ََلةَُ َفِإَذاَُقِضَيِتَالصَّ

َذاَرََأْواَِتَجا(62َ)َفْضِلَالمَِّوََواْذُكُرواَالمََّوََكِثيًراََلَعمَُّكْمَتُْفِمُحوَنَ َرًةََأْوََواِ 

واَِإَلْيَيا َقاِئًماَُقْلََماَِعْنَدَالمَِّوََخْيٌرَِمَنَالمَّْيِوَََُكوكَََوَترَََََلْيًواَاْنَفضُّ
(66)َوِمَنَالتَّْجاَرِةََوالمَُّوََخْيُرَالرَّاِزِقيَنَ  

 

نك ستجد ذكرا آخرا فً القرآن الكرٌم للنداء للصبلة وهذا الذكر ٌتمٌز بكونه فإ

مٌنمرتبطا بؽٌر المسل  

 

( الؽٌر مسلمٌن  الذٌن حضروا صبلة الجمعة " نٌوذالندا"تذكر اْلْلؾ من سكان )   

 



 

ذكر اللهو تم ٌذكر آٌضا الهزو واللعب مثلما أن هذا الذكر للنداء للصبلة كما 

 بسورة الجمعة

 

تذكر )  ذكر النقمة على المسلمٌن ب وٌتمٌز هذا الذكر للنداء للصبلة بؤنه متبوع

( 9على المصلٌن  إطبلق النار  

 

 

َذاََناَدْيُتم5:58َََْ ََلِةَاتََّخُذوَىاَُىُزًواََوَلِعًباََذِلَكَِبأَنَُّيْمََََواِ  ِإَلىَالصَّ
 َقْوٌمَََلََيْعِقُموَنَ

 

ََأْنََآَمنَّاَِبالمَِّوََوَما5:59َََ ُقْلََياََأْىَلَاْلِكتَاِبََىْلََتْنِقُموَنَِمنَّاَِإَلَّ
ََأْكَثَرُكْمََفاِسُقوَنََأُْنِزَلَِإَلْيَناََوَما أُْنِزَلَِمْنََقْبُلََوَأنَّ  

 
 

 



 

 

آٌة ذكر الموت بسورة من والمفاجؤة المبهرة المعجزة هنا هً أنه عدد اْلٌات 

وعمره وٌتبعها اإلشارة " كوك"والتً أعطتنا تارٌخ موت  62:8آٌة ) الجمعة 

عن النداء (   5:58) حتى آٌتنا هذه  (لنٌوذالندا مرتبطا بالنداء لصبلة الجمعة 

وٌتبعه ذكر النقمة على المسلمٌن للصبلة الذي ٌتخذ هزوا ولعبا من ؼٌر المسلمٌن  

 

بجزر هاواي" كوك"آٌة أي تارٌخ مصرع   6779َهو     

!!!!!!!!!!!!!! 



حتى نهاٌة القرآن  زائد    62:8آٌة من آٌة   5052هو حاصل جمع    5779) 

( 5:58  حتى آٌة آٌة من بداٌة القرآن الكرٌم 727  

 

 



 

 

بد من التدبر فً أن معظم القصص واألمثلة بالقرآن الكرٌم ال ٌذكر بها أسماء وال

 مثل الكتب السماوٌة السابقة

 

فهذه القصص واألمثلة تصلح لكل زمان ومكان وقد ٌكون ورائها ما ال ٌحصى من 

 القصص والعجائب  والتً وفقت أن أجد الكثٌر منها

 

ودائما ما أجد قصص ومعجزات عظٌمة  " الذي"ص ب  وتجد وصؾ الشخ

 خلؾ هذه الكلمة 

 

 " الذي" لك أن تتدبر ما ٌتبع كلمات "  َككَويمسَج "فً قصتنا عن  و

9بسورة البقرة   259و   258 رقم  التً تعبر عن بشر فً اْلٌتٌن  



 

..." (َوكََكََُترََوََََِإَلْيَياَ... "تذكر  )ََجَََّحاَالَِّذيَِإَلىََترََََأَلمَْ  

َََفرََكَََالَِّذيََ  

َمرَََّالَِّذيكَََوََْأََ  

 

       بسورة البقرة   258  رقمإلى اْلٌة "  كوك"وقد أوصلنا تتبع قصة مصرع  

َِإْبَراِىيَمَِفيََربّْوَََِترَََََأَلمَََْ) وهذه اْلٌة وما بعدها    َ(....ِإَلىَالَِّذيََحاجَّ

 التدبر فً قصتنا عن مصرع  ا الكثٌر مما ٌحتاج إلى مبه (  259آٌة رقم ) 

9  ىاوايبجزر    ككَو  

 

 



ََعَمىََقْرَيةٍَالَِّذيَْوَكََأََ ََياُعُروشَََِعَمىََََخاِوَيةٌَََََوِىيَََََمرَّ
المَُّوََبْعَدََمْوِتَياََفَأَماَتُوَالمَُّوَِمَئَةََعاٍمَثُمَََّبَعَثُوَََِذهَِىَََََقاَلََأنَّىَُيْحِييَ

َْثُتََيْوًماََأْوََبْعَضََيْوٍمََقاَلََبْلََلِبْثَتَِمَئَةََعاٍمََقاَلََكْمََلِبْثَتََقاَلََلبَِ

ََِإَلىَََواْنُظرََََْلْمََيَتَسنَّْوََََشَراِبكََوَََكَََطَعامَََِِإَلىَََفاْنُظرَْ

َآَيًةَِلمنَّاِسََواْنُظْرَِإَلىَاْلِعَظاِمََكْيَفَُنْنِشُزَىاَثُمََََِّلَنْجَعَمكََوَََكََِحَمارَِ

ََشْيٍءََقِديٌرََنْكُسوَىاََلْحمًَ َالمََّوََعَمىَُكلّْ اََفَممَّاََتَبيََّنََلُوََقاَلََأْعَمُمََأنَّ
(059)  

 
9فإن لم ٌكن تلوٌن الحروؾ بؤلوان معٌنة قد وضح لك القصة فؤلوضح لك أكثر   

 

9ونطقها وتؤمل وصؾ القرٌة فً اْلٌة  ب  َىاوايتؤمل اسم     

َََوِىيََ  



َََخاِوَيةٌَ  

(َهاوممالك  وايىا َعروش  ٌنا إشارة إلىهل لد)َََياُعُروشَِ  

(َِذهَِىََ )َََذهىا  
 

 

9ولكن لدٌك آٌضا شٌئا ٌنبهك إلى معجزة عظٌمة للؽاٌة تلوح فً الطرٌق   

 

مسبوقا بمقطع ٌمثل كلمة  تدل على الرإٌة          "   ككَو"فكما وجدت اسم  

ََأَلمَََْ)آٌتنا فً  وتظهر هذه الكلمة قبل"  َوَترََ" أي كلمة  "     كََُكوَوَترََ "

َِإْبرَاِىيَمَِفيََربّْوَََِترَََ   َ(....ِإَلىَالَِّذيََحاجَّ

 

9ستجد كلمات تدل على الرإٌة تتكرر باْلٌة وهً الكلمات   

 



 َفاْنُظرَْ

 َواْنُظرَْ

وَك  والمعجزة العظٌمة هنا هً أن كل كلمة منهما ٌلٌها الحرفٌن  

أو شًء ٌخص          "َككَو "   رؤية  لدٌنا مرة أخرى إشارة إلىَوكؤن

9  "َككَو "  

َََ....ََشَراِبكََوَََكَََطَعامَََِِإَلىَََفاْنُظرََْ....  

....ََآَيًةَِلمنَّاسَََِِلَنْجَعَمكََوَََكََِحَمارَََِِإَلىَََواْنُظرَْ....َ  

              "َككَو "إشارات لطعام   َلياوايفكؤن لدٌك بعد اإلشارات  

!!!!!!!!!!!            "َككَو "وحمار    

 



...( كََُكوَوَترَََِإَلْيَياَ" ) ...كوك"مرتبطة برإٌة " َِإَلْيَياَ"ومثلما تجد كلمة   

" ِإَلىَ"تجد الكلمات التً تدل على الرإٌة والنظر مرتبطة آٌضا بكلمة   

 

 فإن ظننت أن الخٌال قد شطح بالكاتب  فً ذلك التصور فعلٌك بالتدبر فً التماثل 

 

Symmetry 

"  َترَََ"كلمة  الذي رأٌته فً  

 

البد أن ٌكون مرشدا " كوك"وأن ذلك التماثل فوق إعجازه وإثباته المحكم لذكر 

 بالحرفٌن األولٌن من اسمه  ََككَو  ل  لمعجزة أخرى عظٌمة تثبت اإلشارة 

وَك  

 

فإن بحثت عن هذٌن الحرفٌت متتالٌن فً القرآن الكرٌم واضعا فً ذهنك قاعدة 

جد أن أول وأخر ظهور لهذٌن الحرفٌن فً القرآن فست" كوك"التماثل فً ذكر 

9الكرٌم متتالٌٌن بذلك الترتٌب ٌظهران فً   



 

أُْنِزَلَِمْنََقْبِمَكََوِباآْلَِخَرِةَُىْمََََماوَََكََِإَليََََْوالَِّذيَنَُيْؤِمُنوَنَِبَماَأُْنِزلََ

سورة البقرةَََ(6)ُيوِقُنوَنَ  

_____________ 

سورة النصرََ(6)ِإنَُّوََكاَنََتوَّاًباَََاْسَتْغِفْرهَُوَََكَََربََََّْفَسبّْْحَِبَحْمدَِ  

 

9لدٌك  ستجد  األولى   ةالقرآن الكرٌم حتى تقؾ قبل اْلٌ  ومن بداٌة  

 

حرفا    066  

 

 

9ومن نهاٌة  القرآن الكرٌم حتى تقؾ قبل اْلٌة األخٌرة  ستجد لدٌك   

 

حرفا    079  

 



 

عن أخر بالترتٌب  بران المع       066و     079وهذان الرقمان  

متتالٌٌن بالقرآن الكرٌم    وَكظهور وأول ظهور للحرفٌن    

 "َككَو "بوضوح أن لدٌك بالقرآن الكرٌم  قصة مصرع   ٌعلنانهذان الرقمان 
بجزر هاواي بتارٌخ   

 

79َ/ 0َ/ 66َََ        

 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 



 
 



 
 

 



ََِإَلىَََواْنُظرَْ....َِشُزَىاَثُمَََّنْكُسوَىاََلْحًماَواْنُظْرَِإَلىَاْلِعَظاِمََكْيَفَُننَْ

....ََآَيًةَِلمنَّاسَََِِلَنْجَعَمكََوَََكََِحَمارَِ  

 



 وبذلك تستطٌع أن تفهم إلى ماذا ٌرمز الحمار وهو ٌمثل دابة الركوب

 

ولماذا لم ٌذكر بعث ذلك الحمار وإنشاء عظامه وجسمه من جدٌد  مباشرة بعد ذكر 

مثل انشاء السفن الضخمة  ك اإلنشاء ٌرمز إلى إنشاء شًء أخرالحمار وكؤن ذل

 وبناء هٌكلها الذي ٌشبه عظام الفقارٌات ثم كسوته باللحم

 

 



 



آٌة للناس فً تهٌئته لدابته لركوب البحر " كوك"وتفهم آٌضا ما ٌشٌر إلى جعل 

ستكشاؾ ؼرض اإلبحار لبل مخصصة ألؼراض أخرى ؼٌر وقد كانت سفٌنة  

 

إبحاره لسنوات طوٌلة فً المحٌطات الشاسعة ٌعد معجزة من  وكٌؾ كان

المعجزات وقد حاول أحفاده فً العصر الحدٌث بما فٌه من تكنولوجٌا ومعدات 

!!!!متقدمة تكرار رحلته فتعرضوا للؽرق والهبلك ونجوا بإعجوبة من الموت   

 

أ من الجاد  فوفقه َّللا عز وجل  لٌبد  لمالع و  ملالعاجتمع لدٌه   وكٌؾ

تفوق   وٌضم للتاج البرٌطانً أراضً شاسعة  ٌصبح نجما المعاالصفر  ثم 

   مساحة أوربا بؤكملها

 

ثم تكون نهاٌته وأفول نجمه آٌة للناس فً عاقبة الحرص الشدٌد على الدنٌا  

وكٌؾ لقى مصرعه بسبب رؼبته فً إعادة قارب واحد بسٌط أخذه السكان 

 المحلٌٌن بجزر هاواي

 

9باللؽة اإلنجلٌزٌة كما هو معروؾ هً   الحمار ب أن ترجمة ومن العجٌ  

Donkey 

9أو زورق باللؽة اإلنجلٌزٌة تشبهها فً النطق   قارب  وترجمة كلمة  

Dinghy 



 

َواْنُظْرَِإَلىَََآَيًةَِلمنَّاسَََِِلَنْجَعَمكََوَََكََِحَمارَََِِإَلىَََواْنُظرَْ....َ

....َُسوَىاََلْحًمااْلِعَظاِمََكْيَفَُنْنِشُزَىاَثُمَََّنكَْ  

 

وأنه قد ٌرمز لدابة الركوب الصؽٌرة فً البحر   للحمار   فبذلك تدرك رمزا أخرا  

Dinghy 

 

 

 



 

وتجد بعد ذكر تلك الدابة مباشرة ذكر جعله آٌة للناس وكؤنها إشارة أن تلك الدابة 

ن كانت سببا فً هبلكه وجعلته آٌة للناس فً عاقبة الحرص الشدٌد على الدنٌا لم

هو ٌملك الكثٌر منها وال ٌحتاج إلى تعرٌض حٌاته للخطر من أجل شًء بسٌط 

وهناك الكثٌر من اْلٌات األخرى فً مصرعه سترى بعضها بهذه الدراسة منها  

 

بٌن ذكر الحمار  تفصل  ( ََآَيًةَِلمنَّاسَََِِلَنْجَعَمكََوََ)  جملة  وٌإكد ذلك أن 

 وذكر إحٌاء العظام وإعادة تركٌبها 

 

ن ذكر تلك العظام ٌرمز لدابة من نفس النوع ولكن أكبر فً الحجم مثل السفن وكؤ

الضخمة التً ٌكون تكوٌنها فً البداٌة ٌشبه عظام الحٌوانات الفقارٌة من عمود 

ثم ( حتى أنهم ٌسمون هذه األجزاء بنفس أسمائها فً الكائنات ) فقري وأضلع 

 تكسى بعد ذلك من الخارج

 

 

وكٌؾ أعاد  وكٌؾ تم تكوٌنها بمثل هذه الدابة"  كوك " ت  وفً ذلك آٌة عن رحبل

تهٌئتها وكٌؾ أبحر بها لسنوات طوٌلة  فً محٌطات شاسعة  بدون أن تؽرق أو 

 تعطب فٌما ٌعد معجزة وآٌة تظهر كٌؾ كان هناك توفٌق عظٌم  ٌحالفه

 

 

 



 ولكن لماذا لدٌنا اإلشارات للكلمات بؤجزاء منها ) تقرٌبا  نصفها ( 9

 

"َككَو "   -كو      

"َوايىاَ"َ -ىاََ  

 

ستجد اإلجابة فً موقع سورة الجمعة بالقرآن الكرٌم وهً السورة التً بها الذكر 

"َككَو "الصرٌح والمباشر ل   

 

 من بداٌة القرآن الكرٌم  وهً السورة رقم   62  فسورة الجمعة هً السورة رقم

  من نهاٌة القرآن الكرٌم  53 

 

بالقرآن الكرٌم   53  إلى سورة النجم  وهً السورة رقم وكؤن فً ذلك إشارة

آٌة  62والسورة الوحٌدة بالقرآن التً تتكون من    

 

 



9وسورة النجم تبدأ بذكر سقوط النجم    

(6)َوالنَّْجِمَِإَذاََىَوىَ  
 

 ٌدور أحدهما حول األخروبالسورة ذكر  نجم الشعرى وهو نجم ٌتكون من نجمٌن  

وقد هوى أحدهما فً  نصؾ  عمره كما هو معروؾ علمٌا  ونجم الشعرى هو  

نجوم السماء  ألمع  

 

للبحار الجنوبٌة والتً دار " كوك"الؽرض األساسً من رحلة بفلدٌنا هنا رابط 

ظاهرة  فقد كانت الرحلة أساسا من أجل وسماها بإسمها " نٌوذالندا"فٌها حول 

السماء على اإلطبلق    جسم فضائً فً   ألمعوهً مراقبة  مرور   فلكٌة نادرة

أي كوكب الزهرة أمام الشمس( بٌن النجوم والكواكب )     

 

" ) الموت"كما أن سورة الجمعة التً تشٌر لسورة النجم ٌتوسطها تماما كلمة  

....فتمنوا الموت...( فقبلها ٌوجد  نصؾ  كلمات السورة وبعدها ٌوجد  

النصؾ األخر وحتى آٌتها تتوسط السورة فقبلها خمس آٌات وبعدها خمس آٌات 

كإشارة لسورة الحدٌد وأحد " وتركوك"كلمة منها حتى كلمة   57وستجد لدٌك  

بالبؤس والقوة والقتل" كوك"أوزانه الذرٌة وكٌؾ كانت نهاٌة   



  فً  "َككَو "    البلمع  فبذلك ٌتضح لك كٌؾ هوى ذلك النجم البشري

 نصؾ  المائة من العمر أي فً عمر الخمسٌن عاما 9

 

....ََفَأَماَتُوَالمَُّوَِمَئَةََعامٍَ....َ  

وكؤن اْلٌة تشٌر أن َّللا سبحانه وتعالى قد جعل  " كَوكَ"   )  كَوَ(  

 ٌموت فً عمر  نصؾ  المائة عام بجزر  "َىاوايَ"  ) ىا (  9

 

 

ََعَمىََقْرَيةٍَالَِّذيَْوَكََأََ ََياُعُروشَََِعَمىََََخاِوَيةٌَََََوِىيَََََمرَّ
المَُّوََبْعَدََمْوِتَياََفَأَماَتُوَالمَُّوَِمَئَةََعاٍمَثُمَََّبَعَثُوَََِذهَِىََََىَُيْحِييَقاَلََأنَََّ

ََقاَلََكْمََلِبْثَتََقاَلََلِبْثُتََيْوًماََأْوََبْعَضََيْوٍمََقاَلََبْلََلِبْثَتَِمَئَةََعاٍمَ

ََِإَلىََرََْواْنظََََُلْمََيَتَسنَّْوََََشَراِبكََوَََكَََطَعامَََِِإَلىَََفاْنُظرَْ



َآَيًةَِلمنَّاِسََواْنُظْرَِإَلىَاْلِعَظاِمََكْيَفَُنْنِشُزَىاَثُمََََِّلَنْجَعَمكََوَََكََِحَمارَِ

ََشْيٍءََقِديرٌَ َالمََّوََعَمىَُكلّْ  َنْكُسوَىاََلْحًماََفَممَّاََتَبيََّنََلُوََقاَلََأْعَمُمََأنَّ
 

 

 

ارة إلى التارٌخ وكؤن فً ذلك إش    059ولذلك تجد أن اْلٌة رقمها     

ولكن   (  9/06"   )نٌوذالندا"الٌوم الذي أنشئت فٌه  أي   9/05

برٌطانٌا والتً بها خط الطول الصفري خط جرٌنتش "َككَو "بؤرض    

 

 حٌث هناك  نصؾ   ٌوم كامل  ) 52 ساعة بدءا من الثانٌة عشر ظهرا حتى 

انٌا هو  برٌط  "َككَو "ٌكون فٌها التارٌخ بؤرض  (   منتصؾ اللٌل 

ََ   9/06بنٌوذالندا هو   التارٌخ  وٌكون َ   9/05  

 



!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!  
 

بسورة البقرة وكٌؾ تإكد التفاسٌر   259ولكن ماذا عن اْلٌة التالٌة لآلٌة   و

9ورحلته ونهاٌته " كوك"اإلشارة إلسم   

 

 

ََأِرِنيََكْيَفَُتْحِييَاْلَموَْ ْذََقاَلَِإْبَراِىيُمََربّْ َتىََقاَلََأَوَلْمَُتْؤِمْنََقاَلََبَمىََواِ 

ََقْمِبيََقاَلََفُخْذََأْرَبَعًةَِمنََ ِإَلْيَكَثُمَََََّفُصْرُىنََََّالطَّْيرََََِوَلِكْنَِلَيْطَمِئنَّ

َ ََيْأِتيَنَكََسْعًياََواْعَمْمََأنَّ َُجْزًءاَثُمََّاْدُعُينَّ ََجَبٍلَِمْنُينَّ اْجَعْلََعَمىَُكلّْ
(062)ِكيٌمَالمََّوََعِزيٌزَحََ  

 

بالسكينقد تم قتله   "   كوك"تقول بوضوح إن   إن اْلٌة   

 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 
 



تإكد ما سبقها من آٌات عن هذه القصة    فاْلٌة    

 

 

هل ( قتلها بالسكٌن ) التً تم ذبحها  فقد اختلؾ المفسرون فً هذه الطٌور األربعة

9 هً  

  الحمامةو         الديكو       الطاووسو     الؽرنوق

 أم

الطاووسو        الديكو      فرخ النعامو          األوز  

 أم

الؽراب   و  الطاووسو  ََََالديك     و  الحمامة    

 

 فتجد اتفاق جمٌع المفسرٌن على طائرٌن من هذه الطٌور األربعة  أي  نصفها 9

 

 الدٌك     

Cock 

 



 الطاووس

Peacock 

          !!!!!!!!!!!!!!!!!  

 فنصؾ  هذه الطٌور  تحمل نطق  اسم "َكَوك "

cook  

 

 وحتى أحدها وهو طائر الطاووس   نصؾ    اسمه ٌحمل  نطق   كلمة           

" ككَوَ"  

Peacock 
 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!  
 



باإلنجلٌزٌة بل هو آٌضا ٌشتهر " كوك"اسم نطق  فهو ال ٌحمل فقط أما طائر الدٌك

بسورة الجمعة مسبوقا بآٌة ذكر عدم " نٌوذالندا"دنا منه اسم باْلذان والذي وج

جدوي الفرار من الموت ومإكدا بالمسافة منها ْلٌة النداء للصبلة األخرى بالقرآن 

آٌة أي    5779   هًهذه المسافة و  الكرٌم مع سخرٌة ؼٌر المإمنٌن منه

الذي سمى نٌوذالندا بإسمها  "كوك" تارٌخ مصرع   



 



فً هذه اْلٌات " إبراهٌم"مرة أخرى إلى الحدٌث عن تكرار كلمة وهنا أعود 

فً ثبلث آٌات متتالٌة أربع مرات " إبراهٌم"بمعدل عال للؽاٌة فتجد ذكر سٌدنا 

( 2:260 –  2:259  -  92:258 اْلٌات )  

 

فً حدٌثنا عن قد رأٌنا من قبل إحدى اإلشارات المعجزة  وراء ذلك التكرار و

إلى البحار الجنوبٌة لمتابعة " كوك"فً هذه اْلٌات لرحلة اإلشارات المعجزة 

وهو الكوكب الوحٌد بالمجموعة الشمسٌة ) مرور كوكب الزهرة أمام الشمس 

والتً استكشؾ خبللها ساحل نٌوذالندا وسماها ( الذي تطلع شمسه من مؽربها 

 بإسمها الحالً

 

فً القرآن " إبراهٌم" فذلك التكرار للكلمة ٌحفزك أن تتبع إحصائٌات ذكر كلمة 

مرة كإشارة واضحة لتارٌخ متابعة   69آٌة    63الكرٌم والتً وردت فً   

 69سنة  ( ٌونٌو 3)  3/6 لمرور كوكب الزهرة أمام الشمس ٌوم " كوك"

 بالقرن الثامن عشر المٌبلدي

 

مجموع  ( مرات  4)  آٌات التً تتكرر بها الكلمة فً معدل عال 3ولكن هذه ال 

( 260+  259+  258)   777ا هو  أرقامه  

 

توجد باْلٌة  " إبراهٌم"كما أن آخر آٌة بالقرآن الكرٌم الكرٌم ٌتكرر بها كلمة 

  87:59بالقرآن الكرٌم باْلٌة  " إبراهٌم"ثم بعد ذلك آخر ذكر لكلمة  60:4



واْلٌتان تحٌطان بسورة الجمعة وعدد اْلٌات والكلمات من اْلٌة االولى للثانٌة هو 

  2فً  2فً  37فً   37= كلمة  5476و    2فً  55فً    37= آٌة  854 

 

والطٌر ( الحمار ) وكؤن  هذه اْلٌات التً تركز على الموت وذكر دابة التنقل 

بها آٌضا إشارات خفٌة  ودابته" كوك"ال تشٌر فقط إلى قصة الطائر  المذبوحة

والبوٌنج    777ج  لطٌر من نوع اخر ٌتمثل فً الطائرات ومن أشهرها البوٌن

737 

 

ذي دلنا على كل هذه المعجزات بشهور معدودة ال" كرٌست تشٌرش"فقبل حادث 

أكتوبر  ثم سقطت  29ماكس ٌوم    737سقطت  طائرة لٌون إٌر البوٌنج  

كرٌست "مارس  قبل حادث   50بعدها نفس الطائرة من نفس الطراز ٌوم  

بؤٌام معدودة" تشٌرش  

 

ٌوما بعد سقوط الطائر االول   63الطائرٌن أن لدٌك   وستجد فً سقوط هذٌن

ٌوما من   69وٌلٌها  (    35+    30+    2) أكتوبر حتى نهاٌة العام    29ٌوم 

( 50+    28+  35)  مارس    50بداٌة العام حتى سقوط الطائر الثانً ٌوم    

 



مع مرة   69آٌة    63فً القرآن الكرٌم  فً  " إبراهٌم"وتذكر ورود  كلمة 

أربع مرات بآٌة الطٌر " إبراهٌم"جذب االنتباه لهذه اإلحصائٌة بتكرر كلمة 

 المذبوحة وما قبلها من آٌتٌن عن الموت

 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 
 

هو  " إبراهٌم"آٌات التً بها ذلك التكرار العالً لكلمة كلمات الثبلث البل إن عدد 

الطائرة األخٌرة التً سقطت بعد  كلمة كإشارة واضحة لضحاٌا ركاب  549

 69بالقرآن الكرٌم  " إبراهٌم"ٌوما من بداٌة العام الحالً وعدد كلمات   69

 كلمة

 

وقبل هذٌن الطائرٌن سقط طائران أخران لنفس الشركة من طراز أخر هو بوٌنج  

 777  سنة 2054 و 2055  لتكتمل الطٌور األربعة وٌسقط  نصفها  قبل حادث 

" (كوك"تذكر نصؾ الطٌور األربعة واإلشارة ل ) مباشرة " رشكرٌست تشٌ"  

 

ٌرتبط ارتباطا وثٌقا بقصة رفع المسٌح " كرٌست تشٌرش"وكما رأٌنا أن حادث 

وٌقع قبل شهر واحد من احتفال العالم بما   الصلب  علٌه السبلم ونجاته من

ٌك تماثبل ستجد لد(  كما ٌظنون) المسٌح علٌه السبلم ٌعتقدون أنه ذكرى صلب 

عجٌبا فً سقوط هذٌن الطائرٌن قبل وبعد ذكرى احتفال العالم بمٌبلد المسٌح علٌه 

 السبلم



 

لدٌك حٌث ) دٌسمبر  25ٌوما من هذه الذكرى ٌوم   57فالطائر االول ٌسقط قبل  

( 57=  25+  30+  2دٌسمبر أي  25أكتوبر حتى  29ٌوما بعد  57  

 

 75لدٌك ) دٌسمٌر  25ا من هذه الذكرى ٌوم ٌوم  75والطائر الثانً ٌسقط بعد  

( 75=  50+   28+   35+    6مارس  أي   50دٌسمبر حتى  25ٌوما بعد   

 

بالقرآن الكرٌم مرتبطا    الطٌرإلى تؤمل ذكر   وذلك التماثل العجٌب ٌدفعك

52:45  والذي تجده باْلٌة بالصلب  

 

ٌُْصلَُب َفَتؤُْكلُ  ...... ا اْْلََخُر َف ُر ِمْن َرأِْسهِ َوأَمَّ ٌْ .......  الطَّ  

 

حٌث لم ٌفسر ٌوسؾ علٌه ) وذلك الذكر ٌرد بعد ذكر سٌدنا إبراهٌم علٌه السبلم  

كما ان ( إبراهٌم وٌعقوب علٌهما السبلم السبلم رإى صاحبٌه إال بعد أن ذكر 

ماكس  737مرات وتذكر البوٌنج  8 )تحتوي على تكرار عال للرقم سبعة السورة 

(سقط منها طائران التً  8  

 

عن   2:260  بآٌتنا  52:45وبربط ذلك الذكر للطٌر مرتبطا بالصلب فً اْلٌة 

سٌدنا إبراهٌم والطٌر المذبوحة والتً دلتنا على سقوط هاتٌن الطائرتٌن البوٌنج 

ستجد شٌئا مذهبل 8ماكس  737  



 

ََأِرِنيََكْيَفَُتحَْ ْذََقاَلَِإْبَرِىُمََربّْ اَلََأَوَلْمَُتْؤِمْنََقاَلََبَمىَيَاْلَمْوَتىَقَََواِ 
ََقْمِبيََقاَلََفُخْذََأْرَبَعًةَِمنََ رِ َََوَلِكْنَِلَيْطَمِئنَّ ٌْ َِإَلْيَكَثُمََََّالطَّ َفُصْرُىنَّ

َ ََيْأِتيَنَكََسْعًياََواْعَمْمََأنَّ َُجْزًءاَثُمََّاْدُعُينَّ ََجَبٍلَِمْنُينَّ اْجَعْلََعَمىَُكلّْ
سورة البقرةََََََََََََََََََََََََََََ(062)المََّوََعِزيٌزََحِكيٌمَ  

 

ََأْسَماًءََسمَّْيُتُموَىاََأْنُتْمََوَآَباُؤُكْمََماََأْنَزَلَالمَُّوَ َماََتْعُبُدوَنَِمْنَُدوِنِوَِإَلَّ
َذِلَكَالدّْي َِإيَّاهَُ ََتْعُبُدواَِإَلَّ َِلمَِّوََأَمَرََأَلَّ ُنَِبَياَِمْنَُسْمَطاٍنَِإِنَاْلُحْكُمَِإَلَّ

ََأْكَثَرَال ِحَبِيَالسّْْجِنََأمَّاََيصََََ(40)ََنَّاِسَََلََيْعَمُمونََاْلَقيُّْمََوَلِكنَّ
اَاآْلََخرَُ ٌُْصلَبُ َََأَحُدُكَماََفَيْسِقيََربَُّوََخْمًراََوَأمَّ رُ َََفَتْأُكلََُ َف ٌْ ِمْنََ الطَّ

سورة ٌوسؾََََََََََ(66)َرْأِسِوَُقِضَيَاْْلَْمُرَالَِّذيَِفيِوََتْسَتْفِتَياِنَ  

 

ٌة حتى اْل آٌة   5370و   كلمة  925295   52940  اْلٌةفلدٌك  من 

2:260  

كلمة   52أو    الصلبكلمات حتى كلمة   50مسافة   52:45وستدخل باْلٌة 

 حتى كلمة  الطٌر  وتكون بذلك قد دخلت فً اْلٌة رقم  5375 



 

ن مرتبطة بذكرى مٌبلد وذلك ٌعنً تحدٌدا واضحا لتوارٌخ سقوط هذٌن الطائرٌ

 ورفع المسٌح علٌه السبلم ونجاته من الصلب

 

المٌبلدي  52  هجرٌا  شهر  40سنة   فهذه االرقام تخبرك عن  

منه أي احتفال  25والٌوم                                                              

 العالم بذكرى مٌبلد المسٌح علٌه السبلم          

تارٌخ سقوط الطٌر األول(  50)أكتوبر   29لك التارٌخ   وتحدد  

سنة من العام   69هجرٌا ستكون بعد    40وتبٌن لك أن هذه السنة ال  

الهجري  5375   وذلك ألننا انطلقنا من آٌة سورة البقرة عن الطٌر التً ذبحها 

ربع تحمل أو مرتبطة بالموت إبراهٌم علٌه السبلم والتً هً نهاٌة ثبلث آٌات

كمعدل عال لذكره ٌحفزك لتتبع عدد مرات ذكره  مرات لذكر إبراهٌم علٌه السبلم

آٌة    63مرة  فً    69أي   بالقرآن الكرٌم  

 

 29ٌوما بعد سقوط ونهاٌة الطٌر األول ٌوم   63كإشارة واضحة أنه لدٌك  

ٌوم  ٌوما سٌسقط الطٌر الثانً  69أكتوبر حتى نهاٌة العام وبعد نهاٌة العام ب  

مارس 50  



 

 

التً بها اعلى   2:258وٌتؤكد لك ذلك مرة أخرى بعدد اْلٌات والكلمات بعد اْلٌة  

الذي ٌتم  69بالقرآن الكرٌم حتى أخر ذكر له أي الذكر " إبراهٌم"ذكر لكلمة 

 70970كلمة أو  75000آٌة  و  5702فتجد لدٌك    87:59إحصائٌة ذكره باْلٌة 

وعكسه حول تارٌخ  57طائر ٌتماثل سقوطهما بالرقم   2كلمة كتؤكٌدات على ذكر 

 69هجرٌا ب  75االحتفال بمٌبلد المسٌح علٌه السبلم وٌحدث سقوطهما بعد سنة 

بنٌوذالندا " كرٌست تشٌرش"حادث  سنة وقبل  

الذي سماها " كوك"وتارٌخ سقوط الطائر  5907سنة هو  تارٌخ انشائها التً 

أكتوبر حتى  29ن ٌوم سقوط الطائر األول ٌوم وعدد األٌام م 5779بإسمها سنة 

   59×    07ٌوما  أي   533مارس هو  50ٌوم سقوط الطائر الثانً ٌوم 

 

فً " إبراهٌم"وعبلقته بكلمة   737وفً حدٌثنا عن سقوط الطائرٌن البوٌنج 

بالقرآن الكرٌم بآٌة رقمها " إبراهٌم"القرآن الكرٌم ستجد أن الذكر الوحٌد لكلمة 



وجد بسورة النجم والتً تبدأ بذكر النجم الذي ٌهوي وما فً ذلك من إشارة ٌ 37

لسقوط هذه الطٌور وخسارة شركتها البوٌنج وٌلً سورة النجم سورة الرحمن 

...( ما ٌمسكهن إال الرحمن)...والتً تذكرك بالطٌر الصافات   

 

لذكر األخٌر مرات لذكره حتى ا 4بسورة النجم ٌتبقى لك " إبراهٌم"وبعد ذكر كلمة 

87:59بسورة األعلى   

مرات  4علٌه السبلم " إبراهٌم"ذكر  وما بعدها التً ٌتكرر بها 2:258اْلٌة  و 

 53:37باْلٌة  ذكره بسورة النجم فً حدٌثه عن الموت والطٌور األربعة تبعد عن

(  35 × 3×  7×  7)آٌة      4557 مسافة  

(  35×  37)  5547 هو   87:59حتى اْلٌة  53:37اْلٌة  منعدد اْلٌات و  

 35وسقوطهما بٌومٌن بشهرٌن من  737وكلها إشارات جلٌة للطائرٌن البوٌنج 

 59×  07ٌوما تتحلل إلى  533ٌوما وعدد األٌام من الٌوم االول حتى الثانً هو 

لتعرفك بؤن سقوط الطائرٌن سٌقع قبل حدث مهم بنٌوذالندا التً تارٌخ إنشائها 

بعد الحدث وسٌحتفلون  5779ع من سماها نٌوذالندا هو وتارٌخ مصر 5907سنة 

 بمرور قرنٌن ونصؾ على نزوله أرضها 

 



 

 



 

 

بسورة البقرة حول الطٌر المذبوحة والتً كانت نقطة انطبلقنا   260واْلٌة  

عدد األٌام بٌن التماثل فً عن   260حول سقوط هذه الطائرات ٌنبئك رقمها  

 - 57) ٌخ احتفال العالم بذكرى مٌبلد المسٌح  تار سقوط الطائرٌن بعد وقبل

( واضحة لبلستبدال العظٌم مفتاح هذه الدراسة الشارة الحظ آٌضا اإل  75  

 

هو العدد الذري الفرٌد للحدٌد وٌقودك إلى أحد األوزان الذرٌة   26فالرقم  

    57للحدٌد  

 



الكرٌم واْلٌة بالقرآن   57  وفً ذلك إشارة واضحة لسورة الحدٌد السورة رقم

بها والتً ٌذكر بها سٌدنا إبراهٌم علٌه السبلم وٌلٌها ذكر سٌدنا   26  رقم

هو "  إبراهٌم"حتى كلمة " عٌسى"وعدد الكلمات من كلمة   عٌسى علٌه السبلم

  20هو " إبراهٌم"حتى كلمة " الحدٌد"كلمة وعدد الكلمات من كلمة   58

كلمة وعدد   37هو " عٌسى"لمة لك" الحدٌد"كلمة وعدد الكلمات من كلمة 

كلمة   85كلمات الثبلث آٌات هو    

 

َلَقْدََأْرَسْمَناَُرُسَمَناَِباْلَبيَّْناِتََوأَْنَزْلَناََمَعُيُمَاْلِكتَاَبََواْلِميزَاَنَِلَيُقوَمَالنَّاُسَ
َيْعَمَمَالمَُّوََمْنَِباْلِقْسِطََوَأْنَزْلَناَاْلَحِديَدَِفيِوََبْأٌسََشِديٌدََوَمَناِفُعَِلمنَّاِسََولَِ

ََعِزيٌزَ َالمََّوََقِويّّ َوُرُسَمُوَِباْلَغْيِبَِإنَّ َوَلَقْدََأْرَسْمَناَُنوًحاَ(05َ)َيْنُصُرهَُ
َواْلِكتَاَبََفِمْنُيْمَُمْيَتٍدََوَكِثيٌرَِمْنُيْمَ يَِّتِيَماَالنُُّبوَّةََ ْبرَاِىيَمََوَجَعْمَناَِفيَُذرّْ َواِ 

فَّْيَناََعَمىََآثَارِِىْمَِبُرُسِمَناََوَقفَّْيَناَِبِعيَسىَاْبِنََمْرَيَمَثُمََّقََ(06َ)َفاِسُقوَنَ
َرْأَفًةََوَرْحَمًةََوَرْىَباِنيًَّةَ ْنِجيَلََوَجَعْمَناَِفيَُقُموِبَالَِّذيَنَاتََّبُعوهَُ اإلِْ َوَآَتْيَناهَُ

َاْبِتَغاَءَِرْضَواِنَ المَِّوََفَماََرَعْوَىاََحقََّاْبَتَدُعوَىاََماََكتَْبَناَىاََعَمْيِيْمَِإَلَّ
(07)رَِعاَيِتَياََفَآَتْيَناَالَِّذيَنََآَمُنواَِمْنُيْمََأْجَرُىْمََوَكِثيٌرَِمْنُيْمََفاِسُقوَنَ  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

والتماثبلت المعجزة من بداٌة القرآن الكرٌم وأخره عن رإٌة الموت والهبلك 

المستؤنس كدابة   ارالحمتتؤكد بتماثل معجز أخر عن ذكر  " كوك"ومصرع 

(ولٌس الحمر الوحشٌة البرٌة ) للركوب فً القرآن الكرٌم   

 

 َكَوََِحَمارِ َواْنُظْرَِإَلىَ)...فالذكر األول له بالقرآن الكرٌم هو فً آٌتنا 

والذكر األخٌر له "   ككَوَ"والتً دلتنا على دابة ...(  ِلَنْجَعَمَكََآَيًةَِلمنَّاسَِ



ة الجمعة قبل تكرر ذكر الموت وعدم جدوى الفرار منه فً القرآن الكرٌم هو بسور

"كوك"متبوعا بالذكر الصرٌح ل   

 

!!!!!!!!!!!!!!!! 

َيْحِمُلََ اْلِحَمارِ ََمَثُلَالَِّذيَنَُحمُّْمواَالتَّْوَراَةَثُمَََّلْمََيْحِمُموَىاََكَمَثِلَ
المَِّوََوالمَُّوَََلََيْيِديَاْلَقْوَمََأْسَفاًراَِبْئَسََمَثُلَاْلَقْوِمَالَِّذيَنََكذَُّبواَِبَآَياِتَ

أَيَُّياَالَِّذيَنََىاُدواَِإْنََزَعْمُتْمَأَنَُّكْمََأْوِلَياُءَِلمَِّوَِمْنَُقْلَيََ(5َ)ِميَنَالظَّالَِ
َوََلََيَتَمنَّْوَنُوَأََبًداَ(6َ)ِإْنَُكْنُتْمََصاِدِقيَنََ اْلَمْوتَ ََُدوِنَالنَّاِسََفَتَمنَُّوا

َ(7َ)َأْيِديِيْمََوالمَُّوََعِميٌمَِبالظَّاِلِميَنََِبَماََقدََّمتَْ الَِّذيَََاْلَمْوتَ َُقْلَِإنَّ
وَنَِمْنُوََفِإنَُّوَُمََلِقيُكْمَثُمََُّتَردُّوَنَِإَلىََعاِلِمَاْلَغْيِبََوالشََّياَدِةََفُيَنبُّْئُكْمَ َتِفرُّ

...................(8َ)ِبَماَُكْنُتْمََتْعَمُموَنَ  

َذاَرََ واَِإَلْيَياَواِ  ..........َقاِئًماََكََُكوَوَترَََََأْواَِتَجاَرًةََأْوََلْيًواَاْنَفضُّ  

9وذكر من ٌحمل األسفار والكتب بٌنما ال ٌدرك ما فٌها ٌدفعك لهذه التؤمبلت   

 



وأعضاء بعثته العلمٌة أن كوكب الزهرة الذي خاضوا ؼمار " كوك"هل أدرك 

وللناس عن أهوال ٌوم القٌامة وحالة  المحٌطات لمراقبته هو مثل ٌضرب لهم

!األرض وقتها ؟  

 

وهل أدركوا أنهم بضمهم هذه األراضً الشاسعة للتاج البرٌطانً واستعمارها هم 

ٌمهدونها وٌعمرونها لتكون إرثا للعباد الصالحٌن فً نهاٌة الزمان بعد أن ؼفل 

!؟ّ" كوك"عن تعمٌرها المسلمون فً زمن   

 

العظٌم لرحبلتهم كً تعتبر آٌة للناس وأن ذلك سببه  وهل أدركوا سبب التوفٌق

 أنهم ٌمهدون تلك األراضً لتكون إرثا جاهزا  للعباد الصالحٌن بعد تهٌئتها للحٌاة

 

مبطنة الشارة تعطٌنا دلٌبل واضحا أخرا على اإلوأختم هذا الفصل بمعجزة عظٌمة 

وكسوتها وما تلى فً ذكر الحمار وإنشاء عظامه (  السفٌنة" )كوك"إلنشاء دابة 

طعنا بالسكٌن فً ذكر الطٌر المذبوحة ومنها الدٌك " كوك"ذلك من إشارة لمصرع 

"(كوك-ب9ً "باالنجلٌزٌة )والطاووس "( كوك9 "باالنجلٌزٌة )  

 (الجبال)م عن إنشاء السفن العظٌمة كاألعبلم فلدٌنا آٌة صرٌحة بالقرآن الكرٌ

بل ( ر بناء سفٌنة نوح علٌه السبلم مثبلمثل ذك) وهذه اْلٌة ال ترتبط بقصة معٌنة 

9هً آٌة عامة فً ذكر انشاء السفن   

 

َاْلَمْغِرَبْيِنَ َاْلَمْشِرَقْيِنََوَربُّ ََآََلِءََربُّْكَماَُتَكذَّْباِنَ(67َ)َربُّ (68َ)َفِبَأيّْ
ََفبَِ(02َ)َبْيَنُيَماََبْرَزٌخَََلََيْبِغَياِنَ(69َ)َمَرَجَاْلَبْحَرْيِنََيْمَتِقَياِنَ َأيّْ



َ(00َ)َيْخُرُجَِمْنُيَماَالمُّْؤُلُؤََواْلَمْرَجاُنَ(06َ)َآََلِءََربُّْكَماَتَُكذَّْباِنَ َفِبَأيّْ
َوَلُوَاْلَجَواِرَاْلُمْنَشَآُتَِفيَاْلَبْحِرَ(06َ)َآََلِءََربُّْكَماَتَُكذَّْباِنَ

ََآََلِءََربُّْكَماَتَُكذَّْباِنَ(06َ)َكاْْلَْعََلِمَ ََمْنََعَمْيَياََفاٍنَكَُ(05َ)َفِبَأيّْ لُّ
ْكَرامَِ(06َ) َوَيْبَقىََوْجُوََربَّْكَُذوَاْلَجََلِلََواإلِْ  
 

فإن َّللا )...وتبلحظ أن اْلٌة مسبوقة بذكر المشرقٌن والمؽربٌن مما ٌتفق مع  ذكر 

قبل اإلشارة إلنشاء دابة ...( ٌؤتً بالشمس من المشرق فإت بها من المؽرب

وما وجدناه عن رحلة كوك بٌن مشرق األرض .(  .وانظر إلى حمارك" )..كوك"

والتً ؼرب نجمه ولقى مصرعه بها " هاواي"ومؽربها فً " نٌوذالندا"فً   

 

مما ٌتفق مع رحلة ( مرج البحرٌن ٌلتقٌان)كما تبلحظ أن اْلٌة مسبوقة آٌضا بذكر 

محٌطٌن األطلسً ال أي األسطورٌة والتً تنقل فٌها بٌن البحرٌن العظٌمٌن" كوك"

وما جنته برٌطانٌا من ؼنائم عظٌمة  والهندي الهاديوالهادي ثم بٌن المحٌطٌن 

تؤمل ذكر اللإلإ والمرجان كإشارة لهذه الثروات وإشارة )  جراء تلك الرحبلت

للحاجز المرجانً العظٌم بقارة استرالٌا والذي استولت علٌه برٌطانٌا كنتٌجة 

(السترالٌا " كوك"الستكشاؾ   

 

فناء من على )  ر إنشاء السفن العظٌمة كالجبال ذكر الموت والفناءثم تجد بعد ذك

كربط  بٌن إنشاء (  متن هذه السفن الجوار خصوصا  ومن على األرض عموما 

ونهاٌته فً إحدى رحبلته بٌن البحار " كوك"ورحبلتها ومصرع  هذه السفن

 المحٌطٌة



 

إشارة للنور وتذكرة بؤصل  وٌلً ذلك اإلشارة لوجه ربنا ذو الجبلل واإلكرام وكؤنها

وما وجدناه بها من ..( َّللا نور السماوات واألرض)...هذه الدراسة وتذكرة بآٌة 

مع الكوكب الدري" كوك"قصة   

 

 



وهذه اْلٌة عن   5779سنة    54/2مصرعه بتارٌخ  " كوك"لقد لقى 

 5779بسورة الرحمن ولو تحركت قبلها    24انشاء السفن العمبلقة رقمها  

9بسورة الشعراء    254ة ستصل إلى اْلٌة رقم  آٌ  

 

َوَماََيْنَبِغيََلُيْمََوَماََيْسَتِطيُعوَنَ(062َ)َوَماََتَنزََّلْتَِبِوَالشََّياِطيُنَ
َفََلََتْدُعََمَعَالمَِّوَِإَلًياَ(060َ)ِإنَُّيْمََعِنَالسَّْمِعََلَمْعُزوُلوَنَ(066َ)

(066َ)َوأَْنِذْرََعِشيَرَتَكَاْْلَْقَرِبيَنَ(066َ)َآَخَرََفَتُكوَنَِمَنَاْلُمَعذَِّبيَنَ
(065)ِلَمِنَاتََّبَعَكَِمَنَاْلُمْؤِمِنيَنََََواْخفِْض َجَناَحكَ   

 

على كون ذلك القرآن ( من بٌن ما ال ٌحصى من براهٌن)فتجد برهانا واضحا 

المعجز هو تنزٌل العزٌز الرحٌم عالم الؽٌب والشهادة فبل ٌمكن لمخلوقات مثل 

لشٌاطٌن أن تعرؾ التفاصٌل الدقٌقة ألحداث ستقع بعد مئات السنٌن مثل قصة ا

ورحبلته ومصرعه" كوك"  

 

وٌلً ذلك اإلنذار من الشرك ودعوة آلهة أخرى كتؤكٌد على أهم رسالة خلؾ هذه  

الدراسة عن كون المسٌح علٌه السبلم نجى من القتل وتم قتل شبٌه له وأن 

وأن المولى عز وجل لٌس  وا ألهةبشر ولٌسعذراء هم الالمسٌح علٌه السبلم وأمه 

) ومن ٌدعو وٌنادي إلها أخرا ( تعالى عن ذلك علوا كبٌرا) له صاحبة وال ولد 

خصوصا فً مواقؾ معٌنة كالتعجب واالنبهار " كوك"وترى ذلك عادة عند قوم 



المإلم وما " كوك"هل فً ذلك إشارة لمصرع ) سٌكون من المعذبٌن ( والخوؾ

(ظره فً اْلخرة إن كان قد مات على الشرك كما بلؽنا عنه ٌنت  

 

واْلٌة بها إشارة مفتاحٌة أن خلؾ هذه اْلٌات قصص أخرى خفٌة وقد اعتدت أن 

أجد بالقرآن الكرٌم معجزات عظٌمة عن قصص وشخصٌات من علم الؽٌب خلؾ 

 هذه اإلشارات المفتاحٌة

الصبلة والسبلم أبدا مع َّللا إلها  فبمشٌئة َّللا عز وجل وفضله لن ٌدعو النبً علٌه

أخرا فذلك من المستحٌبلت وهو حتى لم ٌسجد لصنم طوال طفولته وشبابه وقبل 

نزول الوحً علٌه وبذلك تفهم أن خلؾ هذه اْلٌات إشارات لقصص وشخصٌات 

 أخرى من علم الؽٌب

 

ته وعشٌر" كوك"وٌلً ذلك ذكر إنذار العشٌرة ولك أن تتؤمل ما حدث من مؤساة ل 

"هاواي"فً   

 

!!!!!؟فهل للبشر أجنحة كالطٌور ..( َواْخفِْض َجَناَحكَ )...ثم ذكر   

اْلٌة تعطٌك البرهان الواضح على اإلشارة ل إن االستعارة والتشبٌه فً هذه 

  فً ذكر الطٌر المذبوحة بسورة البقر" كوك"

 

إلسبلم وقومه أن ٌإمنوا برسالة ا" كوك"وكؤن اْلٌة تشٌر بوضوح أنه كان على 

بعد تصحٌح العقٌدة أن ٌعمل وأن " كوك"وال ٌدعوا مع َّللا إلها أخرا وكان على 

ٌقتضً بالنبً علٌه الصبلة والسبلم فً قٌادته لقومه فبل ٌتعامل بؽلظة وتعالً مع 

 سكان الجزر مما أدى لمصرعه هو وعدد من قومه 



ثر حكمة وأن أن ٌكون أك( الطاووس –الدٌك " ) كوك"وكان اولى بذلك الطائر 

الطؽٌان علٌهم ٌخفض جناحه لسكان الجزر البسطاء وأن ٌنذر عشٌرته من عاقبة 

..( فخذ أربعة من الطٌر فصرهن إلٌك)...بدال من أن تكون نهاٌته القتل بالسكٌن 

!!!!!!!!!!!!!وهروب عشٌرته مدحورٌن     

 

 

ى آٌة ذكر انشاء وتجد هنا شٌئا فرٌدا للؽاٌة فالمسافة من آٌة ذكر خفض الجناح إل

كلمة وكؤنها   20260آٌة  بل هً آٌضا    5779السفن العمبلقة لٌست فقط  

فخذ أربعة )...بسورة البقرة  عن الطٌر المذبوحة   290260إشارة إلى اْلٌة  

" كوك"دابة كتؤكٌد جدٌد ؼاٌة فً اإلعجاز لقصة ...( من الطٌر فصرهن إلٌك

 ومصرعه

 

آٌة بعد آٌة انشاء السفن   5779تجاه اْلخر  ولكن ماذا لو تحركنا فً اال

  العمبلقة بسورة الرحمن ؟



وقومه مع " كوك"ستجد تؤكٌدا لئلشارة إلى إنذار العشٌرة وتؤكٌدا لئلشارة لمعركة 

سكان الجزر البسطاء والتً تبدوا فً الظاهر معركة ؼٌر متكافئة بٌن قوم 

وم بسطاء بدائٌٌن ولكن ٌان على قمتقدمٌن لدٌهم أسلحة نارٌة ٌرٌدون الطؽ

9وهروب قومه مدحورٌن " كوك"المعركة انتهت بمصرع القائد   

 

 

َالنَّاَسََقْدََجَمُعواََلُكْمََفاْخَشْوُىْمََفَزاَدُىْمَ الَِّذيَنََقاَلََلُيُمَالنَّاُسَِإنَّ
َمٍةَِمَنََفاْنَقَمُبواَِبِنعَْ(676َ)ِإيَماًناََوَقاُلواََحْسُبَناَالمَُّوََوِنْعَمَاْلَوِكيُلَ

المَِّوََوَفْضٍلََلْمََيْمَسْسُيْمَُسوٌءََواتََّبُعواَِرْضَواَنَالمَِّوََوالمَُّوَُذوََفْضٍلَ
(676)َعِظيٍمَ  



 

 



 تارٌخ تؤسٌس وانهٌار مإسسة  "توماس كوك"  !!!! 

 

ومن توفٌق المولى عز وجل العظٌم فً أبحاثً بالقرآن الكرٌم منذ سنوات طوٌلة 

إلٌه من معجزات وتواكب دوما هذه تإكد ما وفقت  حداثأن تحدث عشرات األ

 المعجزات بعد أن أكتب عنها بؤٌام أو أسابٌع او شهور قلٌلة

 

االحتفاالت الضخمة بنٌوذالندا لعدة أٌام بذكرى مرور قرنٌن ونصؾ والٌوم تجد 

على ساحلها وزبارته له والتً كانت زٌارة ممٌتة قتل فٌها " كوك"على نزول 

كانها المحلٌٌن ببل داع  وتجد الناس مختلفٌن حول أثر زٌارته على تسعة من س

الجزٌرة والعالم وهل كان خٌرا أم شرا بٌنما لو رجعوا للقرآن الكرٌم لعلموا 

 اإلجابة

 

حدثا عظٌما ومإثرا فكما وجدنا بهذه الدراسة معجزة وقد سبق هذه االحتفاالت 

تجد اْلن  وللطٌور األربعة  واإلشارة لدابته وسقوطه" كوك"اإلشارة لمصرع 

شركاتها األربعة وتوقؾ  "  كوك توماس"إنهٌار ونهاٌة الشركة العمبلقة  

رِ   أَْرَبَعًة ِمنَ َفُخْذَ)....   وتقٌٌدهاعن الطٌران    للطٌران ٌْ ََفُصْرُهنَّ ََالطَّ
  ...(ِإَلْيكََ

 

ٌوم  ملٌون دوالر 250فشل مفاوضات الشركة  فً الحصول على مبلػ ذلك بعد و

إلنقاذها من السقوط وهو مبلػ لٌس بالضخم بالنسبة  2059سبتمبر   22األحد 

(مصرعه بسبب قارب بسٌط واحد " كوك"تذكر كٌؾ لقى ) لحجم هذه الشركة   



 

أكبر عملٌة  سبتمبر وسٌترتب على ذلك 23فؤعلنت الشركة إفبلسها صباح اإلثنٌن 

ألؾ راكب عالقٌن بعد  600جبلء إجبلء للمدنٌٌن منذ الحرب العالمٌة الثانٌة إل

إلؽاء رحبلتهم واحتجاز بعض الفنادق لزبائنها حتى ٌدفعوا أو تدفع الشركة 

 النفقات
 

تجد    5779سنة   " كوك"وكما وجدنا ما الٌحصى من إشارات لتارٌخ نهاٌة 

عاما من   579تحدث خبلل   " توماس كوك"اْلن أن نهاٌة الشركة العمبلقة 

تجد لدٌك  2059حتى سنة   5845د بدءا من سنة اإلنشاء سنة  بالع) إنشائها  

(عاما  579  

 

( 2:260)آٌة بعد آٌة الطٌر األربعة بسورة البقرة   5845والعجٌب أنك عددت  

    57:79ستصل إلى اْلٌة  

وهنا لٌس فقط لدٌنا معجزة رقمٌة بل لدٌنا معجزة أخرى عظٌمة للؽاٌة سؤتطرق ) 

مثل الذي ٌضرب للناس من حادثة كرٌست تشٌرش لٌبٌن إلٌها فً حدٌثً عن ال

(لهم أن المسٌح علٌه السبلم لم ٌصلب بل قتلوا شخصا آخرا ٌشبهه  

 



 

 

مصرعه بسبب حرصه على قارب واحد صؽٌر وقد الحظت فً " كوك"وقد لقى 

تؤمل مثبل نهاٌة ) اإلشارات لئلنفاق ولئلحسان " كوك"مواضع عدة تتعلق بنهاٌة 

ومصرعه ثم تجد نهاٌة السورة التالٌة لها " كوك"ة باإلشارة لنهاٌة سورة الجمع

( مباشرة عن اإلنفاق قبل أن ٌؤتً الموت   

 

فً آٌات عن وبتؤملً فً عواقب الحرص على الدنٌا واإلمساك الحظت شٌئا عجٌبا 

عدم ظلم النساء وعدم أخذ شًء مما أعطً لهن وعدم إمساكهن ضرارا والحظت 

 ( وهً الكلمة الوحٌدة من نوعها بالقرآن الكرٌم)  "كوهنتمس"هذه الكلمة 

مع تؤكٌد اإلشارات السابقة " تومسكوك"وما فٌها من شبه كبٌر بإسم الشركة 

" كو"بالحرفٌن األولٌن " كوك"إلسم   

 



َِبَمْعُروٍفََأْوََسرُّْحوُىنََّ ََفَأْمِسُكوُىنَّ َذاََطمَّْقُتُمَالنَّْساَءََفَبَمْغَنََأَجَمُينَّ ََواِ 

َِضَراًراَِلَتْعَتُدواََِبَمْعُروفٍَ َوَمْنََيْفَعْلََذِلَكََفَقْدََظَمَمََََوََلَُتْمِسُكوُىنَّ
َنْفَسُوََوََلََتتَِّخُذواََآَياِتَالمَِّوَُىُزًواََواْذُكُرواَِنْعَمَةَالمَِّوََعَمْيُكْمََوَماَأَْنَزَلَ

ََعَمْيُكْمَِمَنَاْلِكتَاِبََواْلِحْكَمِةََيِعُظُكْمَبَِ َالمََّوَِبُكلّْ ِوََواتَُّقواَالمََّوََواْعَمُمواََأنَّ
(066)َشْيٍءََعِميٌمَ  

 

َِضَرارًاَ"... مع ما فً هذه الكلمة من إشارات لئلمساك عن   .."ُتْمِسُكوُىنَّ

إعطاء مبلػ لٌس بالكبٌر كان من الممكن أن ٌنقذ الشركة من السقوط وما فٌها 

حتجزٌن بسبب النفقات والركاب المنتظرٌن إشارات لرواد الفنادق الم آٌضا من

مساك طائرات هذه وإشارات إل باْلْلؾ فً المطارات على أمل العودة لببلدهم

أربع شركات طٌران تم إمساكهن ٌذكرنك ) الشركة عن الطٌران بعد إفبلسها 

ََفُخْذََأْرَبَعًةَِمَنَالطَّْيِرََفُصْرُىنَََّ..._بالطٌر األربعة البلتً تم إمساكهن 
َأَوَلْمََيَرْواَِإَلىَ ) كما ٌذكرنً ذلك بذكر إمساك الطٌر بسورة الملك(  _ ...ِإَلْيكََ

َالرَّْحَمنَُ َِإَلَّ وكٌؾ نزع ..( الطَّْيِرََفْوَقُيْمََصافَّاٍتََوَيْقِبْضَنََماَُيْمِسُكُينَّ

وتجد بعد ذكر الطٌر  من بٌده الملك سبحانه وتعالى الملك والثروة من هذه الشركة

...(َأمَّْنََىَذاَالَِّذيََيْرُزُقُكْمَِإْنََأْمَسَكَِرْزَقوَُ)ر إمساك الرزق ذك  

 



َِضَراًرا)...ومن العجٌب أن عدد اْلٌات وعدد الكلمات بعد آٌة  ...( ُتْمِسُكوُىنَّ

ٌعطٌك بوضوح تارٌخ  2:260حتى نهاٌة آٌة الطٌر األربعة البلتً تم إمساكهن 

بعد فشل مفاوضات " تومسكوك"شركة   ذلك اإلمساك واالمتناع عن إنقاذ

باكرا صباح الٌوم التالًبلسها والذي أدى إلى إعبلن إف  9/00ٌوم   اإلنقاذ    

(  920  -  909  وعدد الكلمات بالترتٌب  عدد اْلٌات)   

 

 

متمثبل فً عدد اْلٌات  مصادفة بتكرر ذلك النظام مرة ثانٌةوٌتؤكد عدم حدوث ذلك 

َِضَراًرا...(  حتى نهاٌة القرآن الكرٌم لٌعطٌك مرة  بعد آٌة )...ُتْمِسكَُوُىنَّ
أخرى تارٌخ نهاٌة شركة  "تومسكوك"   ٌوم إمساك الممولٌن عن إنقاذها 



( شركات طٌرانها األربع) مما أدى إلى إمساك طٌرها   9/00بتارٌخ    

 وإمساك ركابها وزبائن فنادقها 

رقمٌن فقط آٌة أي ٌتحلل إلى  5998فعدد هذه اْلٌات هو   

  2   x   2999 

 

 

 

وهو ...( ُتْمِسُكوُىنََّ)...فً عدد اْلٌات بعد آٌة  ذلك النظام مرة ثالثة وٌتكرر

...( ُتْمِسُكوا)...الذكر الوحٌد لهذ الكلمة بالقرآن الكرٌم حتى تصل ْلٌة كلمة 

 وهو آٌضا الذكر الوحٌد لهذه الكلمة بالقرآن الكرٌم 



 

00/9ََآٌة  كإشارة أخرى للتارٌخ      6900هو  فعدد هذه اْلٌات 
9(  شركات طٌران 4" ) توماس كوك"لشركة   6إشارة إلمساك الطٌر ال  و  

 

 

َالمَُّوَ َياََأيَُّياَالَِّذيَنََآَمُنواَِإَذاََجاَءُكُمَاْلُمْؤِمَناُتَُمَياِجرَاٍتََفاْمَتِحُنوُىنَّ
َ ََفِإْنََعِمْمُتُموُىنَّ َِإَلىَاْلُكفَّاِرَََلََأْعَمُمَِبِإيَماِنِينَّ ُمْؤِمَناٍتََفََلََتْرِجُعوُىنَّ

ََوَآُتوُىْمََماََأْنَفُقواََوََلَُجَناَحََعَمْيُكْمََأْنَ ََلُيْمََوََلَُىْمََيِحمُّوَنََلُينَّ َِحلّّ ُىنَّ

ََوَلََ َُأُجوَرُىنَّ َِإَذاََآَتْيُتُموُىنَّ ِبِعَصِمَاْلَكَواِفِرَََُتْمِسُكواَََتْنِكُحوُىنَّ

ْسأَُلواََماَأَْنَفْقُتْمََوْلَيْسأَُلواََماَأَْنَفُقواََذِلُكْمَُحْكُمَالمَِّوََيْحُكُمََبْيَنُكْمََوالمَُّوََوا
(62)َعِميٌمََحِكيٌمَ  



 

ونحن هنا فً ذلك الموضع من سورة الممتحنة على بعد آٌة من معجزة عظٌمة ) 

(عن رئٌسة وزراء نٌوذالندا سؤبٌنها الحقا فً ذلك الكتاب   

َ)...ترى أنك بعد آٌة ذكر   رابعةومع نفس ذلك النظام مرة  ُتْمِسُكوُىنَّ
مرة "   ِضرَاًراَ"لن تجد كلمة   060َاْلٌة   0آي من السورة  ...( ِضَرارًا

627اْلٌة    9أخرى بالقرآن الكرٌم إال بالسورة    

 

ٌوم باكرا وإنهٌارها 00َوفً ذلك إشارة جلٌة لفشل إنقاذ هذه المإسسة  ٌوم  

9 سنة من الخدمة  679َبعد      9شهر    06   

 



َوَتْفِريًقاََبْيَنَاْلُمْؤِمِنيَنَََْفرًاَوكََََُِضَراًراَََوالَِّذيَنَاتََّخُذواََمْسِجًدا

َ َِإْنََأَرْدَناَِإَلَّ ْرَصاًداَِلَمْنََحاَرَبَالمََّوََوَرُسوَلُوَِمْنََقْبُلََوَلَيْحِمُفنَّ َواِ 
(627)لمَُّوََيْشَيُدَِإنَُّيْمََلَكاِذُبوَنَاْلُحْسَنىََوا  

 
9ولكن هذه اْلٌة وما ٌلٌها تحتاج للكثٌر من التؤمل   

 

َوُكْفًراََوَتْفِريًقاََبْيَنَاْلُمْؤِمِنيَنََََِضرَارًاََََوالَِّذيَنَاتََّخُذواََمْسِجًدا

ْرَصاًداَِلَمْنََحاَرَبَالمََّوََوَرُسوَلُوَِمْنََقْبُلََوَلَيحَْ ََواِ  َِإْنََأَرْدَناَِإَلَّ ِمُفنَّ
ََلََتُقْمَِفيِوَأََبًداََلَمْسِجٌدَ(627َ)اْلُحْسَنىََوالمَُّوََيْشَيُدَِإنَُّيْمََلَكاِذُبوَنَ

ِلََيْوٍمََأَحقََُّأْنََتُقوَمَِفيِوَِفيِوَِرَجاٌلَُيِحبُّوَنَ ُأسَّْسََعَمىَالتَّْقَوىَِمْنََأوَّ
َأَفَمْنََأسََّسَُبْنَياَنُوََعَمىَ(628َ)اْلُمطَّيِّْريَنَََأْنََيَتَطيَُّرواََوالمَُّوَُيِحبَُّ

َعَمىََشَفاََََُبْنَياَنوَََُأسََّسََََتْقَوىَِمَنَالمَِّوََوِرْضَواٍنََخْيٌرََأْمََمنَْ



ِبِوَِفيََناِرََجَينََّمََوالمَُّوَََلََيْيِديَاْلَقْوَمََََفاْنَيارَََََُجُرٍفََىارٍَ

(629)الظَّاِلِميَنَ  
 

من سورة الجمعة بعد اإلشارة لنٌوذالندا وما حدث " كوك"جدنا قصة نهاٌة فقد و

بكرٌست تشٌرش من قتل للمصلٌن بالمسجد ووجدنا التعجب من إنصراؾ البعض 

ٌحضرون " كوك"عن المسجد والصبلة النشؽالهم بالتجارة واللهو وكون قوم 

وتركوك )..كلٌا وكؤنهم ٌقٌمونها ولو شصبلة الجمعة وقد ارتدت نسائهم الحجاب 

..(قائما  

 

واْلن تجد إشارة  لفئة أخرى من الناس لم ٌنصرفوا عن المساجد بل أسسوها 

وأقاموا بها الصبلة ولكن ألؼراض أخرى ؼٌر العبادة وهم من المنافقٌن الذٌن 

الؽٌر " كوك" هرون اإلٌمان وٌبطنون خبلفه فكؤن هناك تعجب أخر  لرإٌة ٌظ

ولكن األمر للنبً علٌه الصبلة والسبلم أال ...( كوك قائماوتر)...مسلم ٌقٌم الصبلة 

...(ال تقم فٌه أبدا)...ٌقٌم الصبلة أبدا بمثل تلك المساجد   

 

وذلك اإلنهٌار فً نار جهنم والعجٌب تؤسٌس البنٌان ثم ذكر انهٌاره  وتجد هنا ذكر

9أن هذه اْلٌة تتمٌز باألرقام التالٌة   

 

كلمة  توجد   00نهٌار البنٌان فً نار جهنم  هو  عدد الكلمات حتى نهاٌة ذكر ا

   629  اْلٌة رقم  9  السورة رقمب



 

ٌوم   69سنة   /9َ/َ 00ٌوم " تومسكوك"أي لدٌك تارٌخ انهٌار مإسسة 

فشلت فً مفاوضات الحصول على التموٌل بعد أن أمسك الممولٌن عن تموٌلها 

إنهارت بمبلػ بسٌط بالنسبة لحجمها فلحق بها أشد الضرر و  

 

اللتٌن تختمان جملة " نار جهنم"والمعجزة العظٌمة هنا هً أنً الحظت أن كلمتً 

 اإلنهٌار وتبٌنا تارٌخه هما كلمتان مفتاحٌتان ٌدالنك آٌضا على تارٌخ التؤسٌس

 

أحرؾ بعدد أبواب جهنم ٌتكررا فً القرآن   7فهاتان الكلمتان اللتان تتكونان من  

توجد بسورتنا سورة التوبة السورة  معظمهامواضع    9الكرٌم متجاورتٌن فً  

مما ٌدلك أن ذلك ( مواضع كلها  9مواضع من ال  5)  بالقرآن الكرٌم 9رقم 

 التكرار ٌرٌد أن ٌنبهك لشًء ما

 

فعدد اْلٌاات بدءا من الذكر األول ل "نار جهنم" بسورة التوبة حتى الذكر األخٌر 

كلمة   6662َ  ٌة ٌوجد بهاآ  75َبسورة التوبة هو" نار جهنم"ل   

 

وعدد الكلمات بالذكر األخٌر لنار جهنم ) آٌة تؤسٌس البنٌان وانهٌار البنٌان(  

 هو" نار جهنم"بدءا من أول اْلٌة حتى كلمتً   9  بسورة  629  رقم باْلٌة

كلمة   00   



 

وعدد الكلمات بنفس اْلٌة بدءا من كلمتً "نار جهنم" حتى نهاٌة اْلٌة             

  هو  7  كلمات وبعد اْلٌة لدٌنا   665   كلمة حتى نهاٌة السورة

 

أي أن آٌة ذكر تؤسٌس البنٌان وذكر انهٌار البنٌان اْلخر فً نار جهنم تعطٌك بكل 

دقة تارٌخ تؤسٌس مإسسة "تومسكوك"  شهر  7  ٌوم  5  سنة  66  

69بالقرن ال    

 وتارٌخ انهٌار مإسسة "تومسكوك" ٌوم  00َ شهر  9  سنة   69  

   6662  الهجرٌة  سنةٌوما من نهاٌة ال  00أي بعد 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!  

 



 

" نار جهنم"لذكر  الممٌز(  6662  –  75) وفً عدد اْلٌات والكلمات 

باْلٌة " نار جهنم"والذكر األخٌر بها ل   9السورة رقم  )  بسورة التوبة

إشارة أخرى مبطنة لتارٌخ تؤسٌس  ( هعن تاأسٌس البنٌان وانهٌار 629

باتباع قاعدة االستبدال وذلك )  66سنة    5/7ٌوم " توماس كوك"شركة 

وهو الشهر الذي ٌجمع   9وآٌضا باإلشارة أن النهاٌة ستكون بشهر  (  العظٌم

بسنة وستكون هذه النهاٌة  هجرٌا   66هجرٌا وبداٌة سنة    62نهاٌة سنة  

69مٌبلدٌا بالقرن ال    66ان التؤسٌس سنة  مٌبلدٌا بعد أن ك 69   

ولدٌك مفتاح لئلشارة لتتابع السنٌن الهجرٌة فً عدد الكلمات بطرٌقتً العد ) 

(5445كلمة وكؤنه إرشاد لمتابعة التقدم ل  5440و  5439المختلفتٌن أي    

 

وهذه اإلشارات لنار جهنم تبٌن حجم كارثة انهٌار هذه المإسسة العمبلقة 

ألؾ موظؾ لوظائفهم حتى أن أطقم الطائرات كانوا ٌبكون بحرارة  25وخسران 

آثناء الرحبلت امام الركاب لما وصلهم الخبر وهم بالجو وجمع لهم بعض الركاب 

ألؾ راكبا عالقٌن بالمطارات  550ألؾ حجزا  لن ٌتم و  600المال وهناك 

د الحرب ٌحتاجون سرعة اإلجبلء فً أكبر عملٌة إجبلء لمدنٌٌن ستحدث بع

العالمٌة الثانٌة مع وجود آخرٌن تحتجزهم الفنادق حتى ٌدفعوا نفقات إقامتهم 

 والتً دفعوها مسبقا للشركة المنهارة

 



ربط بٌن انهٌار شركة وكذلك ال  العظٌم االستبدالوما وجدناه من معجزة  

  سنة" جٌمس كوك"سنة وبٌن نهاٌة   579  بعد عملها لمدة" توماس كوك"

لٌتم إعبلن سنوات من استكشافه لساحل نٌوذالندا وتسمٌتها بإسمها بعد  5779

ٌتضح لك جلٌا فً عدد الكلمات بدءا من   5907تؤسٌس دولتها فٌما بعد سنة  

بسورة   234بعدها باْلٌة رقم   "ٌَُتَوفَّْونَ " حتى كلمة   "ُتْمِسُكوُهنَّ " كلمة 

أي رقم ٌتحلل فقط إلى  كلمة  533  فهً البقرة   

59  x 07 

9ٌتحلل إلى   234فالرقم  سبتمبر 26ٌوم  ورقم اْلٌة ٌتم لك تارٌخ االنشاء  

26 x 9 

 

َتَربَّْصَن بِؤَْنفُِسِهنَّ أَْرَبَعَة   ٌَُتَوفَّْونَ   َوالَِّذٌنَ   ٌَ َذُروَن أَْزَواًجا  ٌَ ِمْنُكْم َو

كُ  ٌْ ْم فٌَِما َفَعْلَن فًِ أَْشُهٍر َوَعْشًرا َفإَِذا َبلَْؽَن أََجلَُهنَّ َفبَل ُجَناَح َعلَ

ُ بَِما َتْعَملُوَن َخبٌٌِر  (234)أَْنفُِسِهنَّ بِاْلَمْعُروِؾ َوَّللاَّ  

 

ٌإكد هذه العبلقات وذلك   من هذه اْلٌة ْلٌة تؤسٌس وانهٌار البنٌان وعدد الكلمات

9كلمة أي رقم ٌتحلل فقط إلى  25255الربط فهو   

269 x 79 



 

 

 

 



سبب اإلشارات لسورة النجم وارتباطها "  كوك"رع وستدرك اْلن فً تؤملك لمص

 بسورة الجمعة  

 

والمذكور بسورة الجمعة  فً نصؾ " كوك"هوى النجم البلمع و انهار وكٌؾ 

...(  َفَأَماَتُوَالمَُّوَِمَئَةََعامٍَ)...المائة من العمر   

المذكور بسورة النجم فً نصؾ عمره والشعرى  ًنجم أحد هوىو انهارمثلما 

...(ْعَرىالشََّْبُّ رَ  ُهوَوَأنَُّوَ. )...  

 

 



كروموسوما  أي رقم سورة الجمعة وهو    62فعدد كروموسومات الحمار هو  

ٌتمثل فً رقم " كوك"وتجد هنا تماثبل أخرا عن ) آٌضا عدد آٌات سورة النجم  

سورة النجم من أول القرآن الكرٌم الذي هو نفسه رقم سورة الجمعة من آخر 

( 53ٌم القرآن الكر  

 

" كوك"سقوط النجم  بمعجزة ذكر(   53السورة رقم  )ولعل ارتباط سورة النجم 

ٌإكدها ما ذكرته من قبل من أن المسافة بدءا أشهر   3عاما و  50فً عمر ال 

" تر"وترتبط بالهبلك حتى كلمة ..." وتركوك"...التالٌة ل "  تر"من كلمة  

آٌة  503ترتبط بالهبلك هو  األخٌرة فً سلسلة متتالٌة من خمس مواضع 

والتً عدد   53كلمة لتشٌر إلى سورة النجم السورة رقم    6286تتكون من 

آٌة وٌذكر بها نجم الشعرى الذي هوى أحد نجمٌه وٌبعد عنا مسافة   62آٌاتها  

سنة ضوئٌة 8.6   

 

(6286  =5054  +5354 )  



 

 



ب بها أقطار األرض من فً البحر والتً جا" كوك"ذكر الحمار كرمز لدابة لعل و

المشرق للمؽرب ٌجعلك تفهم ما ورد عن دابة البراق ومظهره الذي هو فوق 

الحمار ودون البؽل وسرعته الفائقة فً قطع المسافات كدابة رحلة اإلسراء التً 

فذكر هذه الدواب )   كانت البداٌة والمنطلق لرحلة المعراج المذكورة بسورة النجم

شر قد ٌكون لتقرٌب الصورة لؤلذهان ولكن به إشارات بدواب نعرفها نحن الب

ورموز لدواب أخرى ال نعرفها فتجد بسورة النحل بعد ذكر الخٌل والبؽال والحمٌر 

تجد ذكر خلق ما ال نعلم كإشارة واضحة لدواب أخرى كالطائرات وؼٌرها مما 

(عرفنا الٌوم ومما لم نعرؾ ببعد  

 

َوَأنَُّوَ)   44رة النجم ٌؤتً باْلٌة رقم  ولذلك ستجد أن ذكر الموت والبعث بسو
( َُىَوََأَماَتََوَأْحَيا  

 

بآٌة ضرب المثل بسورة الجمعة حتى كلمة " الحمار"وعدد الكلمات من كلمة 

كلمة   44بآٌة ذكر الفرار من الموت بسورة الجمعة هو آٌضا  "  الموت"  

 

" كوك"تانا على دابة واللتان دل" الطٌر"لكلمة " حمارك"وعدد الكلمات من كلمة 

و    2:259واسمه ومصرعه  بآٌتً ضرب المثل بإحٌاء الموتى بسورة البقر 

كلمة  44هو آٌضا    2:260  

 



فً    6   الرقم وأخذ   "دانيوذََلن "  فً كلمة  النون  لتكرر حرؾولذلك 

 6   و  6َ  الرقمٌن  لٌصبح لدٌنا  " وديَلنَإذا" المقطع ترتٌب حروفها ب

" كوك"كبٌر أعطانا بكل دقة تارٌخ مصرع  ن رقمكجزء م   

 –تعملون ) دلٌل االستبدال العظٌم  نهاٌة كلمتً  َالنون  حرؾلذلك آٌضا ختم و

آٌة ذكر الفرار من الموت واْلٌة ) وهما الكلمتان الخاتمتان ْلٌتٌهما ( تعلمون

(التالٌة لها عن النداء لصبلة الجمعة والذي دلنا على نٌوذالندا   

 

عل فً كل ذلك إشارات أن االستبدال العظٌم الحق سٌكون بنهاٌة ؼٌر الصالحٌن ول

 وأن ٌرث الصالحون األرض وما علٌها

 

   2:259بآٌة  " حمارك"وتجد هناك تماثبل أخرا ٌتمثل فً عدد الكلمات قبل كلمة 

كلمة  وعدد الكلمات بعد كلمة   66وهو  ( الذكر األول للحمار بالقرآن الكرٌم) 

 66وهو  ( الذكر األخٌر للحمار المستؤنس بالقرآن الكرٌم) 62:5بآٌة " حمارال"

 كلمة

 

ِعْنَدَِسْدَرِةَ)....بسورة النجم   66و    66كإشارة لرقمً اْلٌتٌن  
كإشارة أحدهما لنهاٌة الرحلة التً ....(  َوَأنَُّوَُىَوََأَماَتََوَأْحَياَ....اْلُمْنَتَيى

األخرى للنهاٌة بالموتبدأت بدابة البراق وإشارة   



  6666هو  " تمسكوهن"قبل آٌة  سورة البقرة  كلماتلذلك ستجد أن عدد و

" تمسكوهن ضرارا لتعتدوا"...حتى نهاٌة الجملة كلمة    66ولدٌك بعدها   كلمة

كلمة وهو رقم   4487هو وعدد كلمات القرآن الكرٌم حتى نهاٌة هذه الجملة 

9ٌتحلل إلى رقمٌن فقط  

7 x 641  

 

لٌإكد لك عبلقة نصؾ الوقت والربط بٌن نهاٌة "كوك" الذي سمى نٌوذالندا 

توماس "وبٌن نهاٌة شركة ( خط الطول الصفري)بإسمها والقادم من برٌطانٌا 

أي كان   5/7بالقرن التاسع عشر ٌوم    66والتً تم تؤسٌسها سنة  " كوك

عن برٌطانٌا فً والتً هً دوما تزٌد  6/7َالتارٌخ وقتها بنٌوذالندا هو  

 التوقٌت بنصؾ ٌوم



 

  



 َكْم لَبِْثُتْم فًِ اأْلَْرِض َعَدَد ِسنٌِنَ 

 

؟بسورة البقرة" كوك"ماذا وراء هذه المعجزات العظٌمة فً اإلشارة لقصة  ولكن  

 

إن المكذبٌن بالخالق عز وجل وبالبعث ومعهم المشركون ومن ٌظنون أن هناك من 

ٌطلقوا العنان ألنفسهم فً الظلم واإلفساد فً  سٌتحمل عنهم أوزارهم ٌرٌدون أن

 األرض وتإرقهم حقٌقة أن هناك بعث بعد الموت وحساب عسٌر على أفعالهم

 

بآٌات سورة البقرة ستبلحظ تشابه ما ورد "  كوك"ولو تؤملت اإلشارات لقصة 

9 259باْلٌة    

 

ْوٍمََقاَلََبْلََلِبْثَتَِمَئَةََقاَلََكْمََلِبْثَتََقاَلََلِبْثُتََيْوًماََأْوََبْعَضَيََ....َ
....ََعامٍَ  

 

9 من سورة المإمنون التالٌة مع اْلٌات  

 

َقاُلواََلِبْثَناََيْوًماََأْوَ(660َ)َقاَلََكْمََلِبْثُتْمَِفيَاْْلَْرِضََعَدَدَِسِنيَنَ
ََقِميًَلََلْوَ(666َ)َبْعَضََيْوٍمََفاْسَأِلَاْلَعادّْيَنَ َأنَُّكْمََقاَلَِإْنََلِبْثُتْمَِإَلَّ



َأَفَحِسْبُتْمََأنََّماََخَمْقَناُكْمََعَبثًاََوَأنَُّكْمَِإَلْيَناَََلَ(666َ)ُكْنُتْمََتْعَمُموَنَ
َاْلَعْرِشَ(665َ)ُتْرَجُعوَنَ َُىَوََربُّ َفَتَعاَلىَالمَُّوَاْلَمِمُكَاْلَحقَََُّلَِإَلَوَِإَلَّ
(666)اْلَكِريِمَ  

 

 2:259ذه اْلٌات مثل عدد اْلٌات من آٌة الكثٌر من عجائب األرقام فً هوهناك 

وهو   23:554آٌة وعدد الكلمات قبل اْلٌة     26*    97وهو    23:554حتى 

   570كلمة  وعدد الحروؾ بعدها       997 

 

  ألهم تارٌخٌن بهذه الدراسة وهما تارٌخ انشاء نٌوذالندا  كإشارات مبطنة

كما ستجد )   5779  "كوك"وتارٌخ مصرع   (  26 /  9  /  5907)

(إشارات مبهرة لنهاٌة نجم مشهور أخر  23:552بمعظم أرقام اْلٌة     

 

َالنوركما أن هذه اْلٌات هً اْلٌات الخاتمة لسورة المإمنون قبل بداٌة سورة  
  النور  أصل قصتنا عن حادثة مسجدلتتذكر 

 

ذكر أي أسماء وذلك التماثل بٌن آٌة سورة البقرة وآٌات سورة المإمنون مع عدم 

وقد " كوك"باْلٌتٌن قد ٌفٌد اإلشارة لقصص خفٌة لشخصٌات أخرى ومنها قصة 



ٌشٌر لمشهد من علم الؽٌب المستقبلً  ورؤية  بعث " كوك"   قائما  

للحساب ).. وَََترََُكوكََ َقاِئًما..(  بمشهد مستقبلً فً اْلخرة ) وَّللا أعلم 

  (بمصٌره 

 

التعجب من أمر هإالء الذٌن ٌتركون الصبلة  ولتفهم ما ورد بسورة الجمعة عن

وٌنفضون إلى اللهو والتجارة فماذا لو عرفوا عاقبة الحرص على الدنٌا والتً 

"  كوك"كانت سببا فً هبلك   

 

وماذا  لو  رأوا  بعث  "كوك"  قائما للحساب وعلموا أهوال ٌوم القٌامة  وكما 

ما ٌعلم الرسول علٌه الصبلة  ورد بالحدٌث المشهور ما معناه أن لو هم ٌعلمون

 والسبلم لما استمتعوا بؤي شًء

 

واََِإَلْيَياَََوَََترََُكوكَََ َقاِئًماََُقْلََماَ َذاَرََأْواَِتَجاَرًةََأْوََلْيًواَََاْنَفضُّ َواِ 

ََ(66)ِعْنَدَالمَِّوََخْيٌرَِمَنَالمَّْيِوََوِمَنَالتَّْجاَرِةََوالمَُّوََخْيُرَالرَّاِزِقيَنَ  
سورة الجمعةََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََ  

 



من علم الؽٌب  أخر حدث بسورة الجمعة إلى ذكر" كوك"فقد قادنا ذكر رإٌة هبلك 

الماضً عن   رؤية   الذي حاج إبراهٌم علٌه السبلم وقد آتاه َّللا الملك مع ذكر 

 رإٌةقد ٌشٌر لمما  (...ِذي َكَفرَ َفُبِهَت الَّ ...)وذكر  مشرق الشمس ومؽربها

ورحلته من مشرق الشمس فً نٌوذالندا  المتمثل فً سلطته وملكه" كوك" الكابتن

  إلى مؽربها فً هاواي وؼروب نجمه ومصرعه بها

 

ًَ  ) ثم بعد ذلك ذكر الذي مر على قرٌة وصفها  ةٌ ) و آٌضا  (  َوِه ٌَ قد   ( َخاِو

(  َعلَى ُعُروِشَها)وكٌؾ اعتلى عروشها   (هاواي ) لجزر " كوك"ٌشٌر لرحلة   

وكٌؾ ظن سهولة استمرار امتبلكه وقومه لها وسٌطرتهم علٌها وكؤن أهلها 

ُ َبْعَد َمْوتَِها )كاألموات لن ٌقاوموهم  ٌُْحًٌِ َهِذِه َّللاَّ ( َقالَ أَنَّى   

 

ُ َ) ...ولكنه فوجًء بانتفاضة هإالء القوم ولقى مصرعه 
ولذلك   . (.َفؤََماَتُه َّللاَّ

 هذه اْلٌة وما قبلها وما بعدها ٌكثر بها ذكر الموت 

 

( قتلها بالسكٌن ) مع ذكر ذبح الطٌور  ( ..ُثمَّ َبَعَثهُ َ..) ثم تجد بعد ذلك ذكر البعث 

عة منها طائري بوالطٌور األر( طعنا بالسكٌن " كوك"وقد كانت نهاٌة ) ثم بعثها 

" (كوك -بً" باإلنجلٌزٌة ) س والطاوو" ( كوك"باإلنجلٌزٌة ) الدٌك   

 

كَ َ..... ٌْ ِر َفُصْرُهنَّ إِلَ ٌْ ....َفُخْذ أَْرَبَعًة ِمَن الطَّ  

 



بهذه اْلٌة مع  إشارة للبعث باْلخرة مثلما تجد تشابه النصوص وكؤن فً كل ذلك 

9 خرة بسورة المإمنونآٌات البعث فً اْل  

 

....          َقاَلََكْمََلِبْثتَََ...  

...ََكْمََلِبْثُتْمَِفيَاْْلَْرضََِقاَلََ...   

__________ 

...َقاَلََلِبْثُتََيْوًماََأْوََبْعَضََيْومٍََ...  

...َقاُلواََلِبْثَناََيْوًماََأْوََبْعَضََيْومٍََ...    

__________ 

...   َقاَلََبْلََلِبْثَتَِمَئَةََعامٍََ...  

ََقِميًَلََ...  ...َقاَلَِإْنََلِبْثُتْمَِإَلَّ  

___________  

 

تؤمل ) ثم ذكر أمره بالنظر إلى طعامه وشرابه قد ٌكون فٌه الكثٌر من التؤمل  

وما اشتهر بٌن الناس لطائر الطاووس من بٌن الطٌور األربعة  بالتفاسٌر اإلشارة

( من وصؾ المعتد بنفسه بالطاووس  

 



 

وذكر النظر إلى حماره وإحٌاء العظام وكسوتها باللحم رأٌنا ما ٌرمز له من 

إلشارة لدابته السفٌنة وكٌؾ تبنى واإلشارة لدابته القارب التً كانت سببا فً ا

 مصرعه كما ٌذكر جعله آٌة للناس كمعجزة وموعظة

 

كما  ) ى عز وجل لذلك وتنتهً اْلٌة بإقراره بقدرة المولى عز وجل أو بقول المول

(ببعض القراءات   

 

ََشْيٍءََقِديرٌَََفَممَّاََتَبيََّنََلُوََقاَلََأْعَمُمََأنََّ... ...المََّوََعَمىَُكلّْ  

 

ٌرجح أنها عن العذٌر علٌه ) ومن المعروؾ أن هذه القصة هً عن عبد صالح 

ولكن ( ٌرجح أنه النمرود ) والقصة السابقة لها هً عن ملك متجبر ( السبلم 

القصص لم ٌذكر بها آسماء كما أن بها إشارات تحتاج للتدبر لتدرك أن ورائها 

ىقصص أخر  

 

والذي  "جٌمس كوك"ولذلك تجد مفاتٌح اإلشارات لقصة معجزة خفٌة هً قصة 

  رأٌنا إشارات عدٌدة له بسورة البقرة

 

وفً ذلك فائدة عظٌمة وهً إشارة القرآن الكرٌم لحدثٌن من علم الؽٌب المستقبلً 

عاما والحدث  5200قبل حدوثها ب " كوك" أحدهما فً الدنٌا عن تفاصٌل مصرع

وحسابه " كوك"علم الؽٌب فً اْلخرة عن بعث  األخر من  



 

ال لبث  بشكل واضح وارسخ "كوك"عن قصة مصرع  فبتؤكد اإلشارة للحدث األول

اإلشارات  اْلخرة أنالبعث وٌدرك المكذبون ب فٌه قبل حدوثها بقرون عدٌدة 

ال محالة وأن البعث  ةواقع وحسابه فً اْلخرة" كوك"عن قصة بعث  لحدث الثانًل

ولن  ساب والجزاء حق وأن المفسدٌن فً األرض سٌلقون حتما جزائهموالح

تنفعهم أوهامهم وأحبلمهم بعدم وجود خالق أو بوجود شركاء له سٌتحملون عنهم 

 أوزارهم

 

َفاْسَأِلَ)...السإال عن عدد السنٌن من الخالق وإجابة أهل النار ب  اْلن تؤملو
لتصل ...( َعَدَدَِسِنينََ)...بعد كلمتً  كلمة  52ثم تجد أنك تعد  ...( اْلَعادّْينََ

9بسورة المإمنون  667َبآٌة رقم  الجملة التالٌة إلى نهاٌة   

 

...َوَمْنََيْدُعََمَعَالمَِّوَِإَلًياََآَخَرَََلَُبْرَىاَنََلُوَِبِوََفِإنََّماَِحَساُبُوَِعْنَدََربّْوَِ  
 

منذ  " مس كوكجٌ" وكؤن هناك إشارة مبطنة على عدد السنٌن التً عاشاها 

عاما  وانتقاله إلى ربه   52حتى  وفاته فً عمر ال     7/66مولده ٌوم  

...(ِحَساُبُوَِعْنَدََربّْوَِ)...للحساب    

 



(  ََقاَلََكْمََلِبْثُتْمَِفيَاْْلَْرِضََعَدَدَِسِنينََ) وإشارة آٌضا إلجابة السإال 

( ََفاْسَأِلَاْلَعادّْينََ) ...والذي لم ٌجٌبوا علٌه   

 

فإجابة هذا السإال  وحساب عمر اإلنسان المتمثل فً عدد هذه السنٌن هو عند 

...(ِحَساُبُوَِعْنَدََربّْوَِ)...ربه الذي خلقه    

     

َيْوًماََ/َََلِبْثَناَ/ََََقاُلوا(660َ)َقاَلََكْمََلِبْثُتْمَِفيَاْْلَْرِضََعَدَدَِسِنيَنَ
َ/ََِإنََْ/ََقالََ(666َ)/َاْلَعادّْيَنَ/ََفاْسَأِلََ/َََيْومٍَ/ََََبْعَضَ/ََأْوَ/َ

َ/َََتْعَمُمونَََ/َََُكْنُتمَْ/ََََأنَُّكْمَ/ََََلْوَ/ََََقِميًَلََ/َََِإَلََّ/َََلِبْثُتْمَ
/ََِإَلْيَناَ/ََََوَأنَُّكْمَ/ََََعَبثًاَ/َََخَمْقَناُكْمَ/ََََأنََّماََ/َََأَفَحِسْبُتمَْ(666َ)
َََلَ/ََاْلَحقَُّ/ََاْلَمِمُكََ/ََالمَّوَُ/ََََلىََفَتَعا(665َ)َ/َُتْرَجُعونََ/ََََلََ

ََ/ََِإَلوََ/ََ َ/ََُىَوَ/ََِإَلَّ /َََوَمنَْ(666َ)/ََاْلَكِريِمَ/ََاْلَعْرِشَ/َََربُّ
/ََِبِوََ/ََََلوَُ/َََُبْرَىاَنََ/َََلَََ/َََآَخرََ/ََِإَلًياََ/ََالمَّوَِ/َََمَعَ/َََيْدُعََ

(667َ)ِإنَُّوَََلَُيْفِمُحَاْلَكاِفُروَنََ/ََربّْوَََِ/َِعْنَدَ/ََِحَساُبُوََ/َََفِإنََّما
َاْغِفْرَ (668)ِحِميَنََواْرَحْمََوأَْنَتََخْيُرَالرَََّوُقْلََربّْ  

 



) ثل من ٌدعً الصاحبة والولد له من ٌدعو مع َّللا إلها آخر ماْلٌات تبٌن مصٌر و

ٌفلح وأن حسابه عند ربه والكافر ال ( تعالى عن ذلك علوا كبٌراسبحانه   

 

 

 

بسورة المإمنون    667حرفا بعد اْلٌة     08ومن العجٌب أنه لدٌنا   

 حتى  نهاٌة  السورة وقبل أن تبدأ سورة  النور  

تذكر اكتشافنا لكل تلك المعجزات انطبلقا من حادثة مسجد النور بنٌوذالندا  ) 

ار بها ورحلته لرإٌة كوكب الزهرة والتً ز" كوك"واإلشارات بسورة النور  ل 

(ساحل نٌوذالندا وسماها بإسمها   

 

( نوفمبر 7)  7/66بتارٌخ      6708قد ولد سنة   " كوك"لتدرك أن   

 

إلى حساب عدد سنٌن  667َوتتؤكد لك إشارة سورة المإمنون باْلٌة  

 عمر"كوك"  ونهاٌته   فً عمر ال  52

 

  !!!!!!!!!!!!!!!  



 

 

 



من سورة  فً هذه  اْلٌات وقصته  وعمره" كوك"ومما ٌإكد اإلشارات لبعث 

التً أعطتنا   557آٌة قبل اْلٌة    6779إن عددت  أنك  المإمنون هو

هو رقمنا الممٌز فً هذه الدراسة أي   5779والرقم )  حساب عدد سنٌن عمره 

ستصل إلى اْلٌات التالٌة بسورة االعراؾ (   5779سنة "  كوك"تارٌخ مصرع 

فساد فً األرض وعن قرب رحمة َّللا عز وجل من عن عدم حب المعتدٌن وعن اإل

ذلك القارب الصؽٌر " هاواي"أن ٌترك لسكان " كوك"قد كان أولى ب ) المحسنٌن 

وفً اْلٌات )  وعن إخراج الموتى ( وقد أخذ هو وقومه جزرهم كلها وثرواتها 

9( تؤمبلت أخرى كثٌرة   

 

ََربَُّكُمَالمَُّوَالَِّذيََخَمَقَالسََّماَوا ِتََواْْلَْرَضَِفيَِستَِّةَأَيَّاٍمَثُمََّاْسَتَوىَِإنَّ
َعَمىَاْلَعْرِشَُيْغِشيَالمَّْيَلَالنََّياَرََيْطُمُبُوََحِثيثًاََوالشَّْمَسََواْلَقَمَرَ

َاْلَعاَلِميَنَ رَاٍتَِبَأْمرِِهََأََلََلُوَاْلَخْمُقََواْْلَْمُرَتََباَرَكَالمَُّوََربُّ َوالنُُّجوَمَُمَسخَّ
َاْلُمْعَتِديَنَادَْ(56َ) َوََلَ(55َ)ُعواََربَُّكْمََتَضرًُّعاََوُخْفَيًةَِإنَُّوَََلَُيِحبُّ

ََرْحَمَةَالمَِّوَ َخْوًفاََوَطَمًعاَِإنَّ ُتْفِسُدواَِفيَاْْلَْرِضََبْعَدَِإْصََلِحَياََواْدُعوهَُ
َياَحَُبْشًراَ(56َ)َقِريٌبَِمَنَاْلُمْحِسِنيَنَ َبْيَنََيَدْيََوُىَوَالَِّذيَُيْرِسُلَالرّْ

ِلَبَمٍدََميٍّْتََفَأْنَزْلَناَِبِوَاْلَماَءَ َرْحَمِتِوََحتَّىَِإَذاََأَقمَّْتََسَحاًباَِثَقاًَلَُسْقَناهَُ
َالثََّمَراِتََكَذِلَكَُنْخِرُجَاْلَمْوَتىََلَعمَُّكْمََتَذكَُّروَنَ (57)َفَأْخَرْجَناَِبِوَِمْنَُكلّْ  



 

 

فستجد مرة بسورة المإمنون   557ة  آٌة بعد اْلٌ  6779أما إن عددت 

بوعة بذكر لموت ومتفساد فً األرض محاطة باإلشارات لأخرى آٌات عن اإل

9اإلشارة لتدبر القرآن الكرٌم   

 

َفِإَذاَأُْنِزَلْتَُسوَرٌةَُمْحَكَمٌةََوُذِكَرَ َوَيُقوُلَالَِّذيَنََآَمُنواََلْوََلَُنزَّْلْتَُسوَرةٌَ
ََِفيَياَاْلِقتَاُلََرَأْيتََ الَِّذيَنَِفيَُقُموِبِيْمََمَرٌضََيْنُظُروَنَِإَلْيَكََنَظَرَاْلَمْغِشيّْ

َطاَعٌةََوَقْوٌلََمْعُروٌفََفِإَذاََعَزَمَ(02َ)َعَمْيِوَِمَنَاْلَمْوِتََفَأْوَلىََلُيْمَ
ْيُتْمََفَيْلََعَسْيُتْمَِإْنََتَولَّ(06َ)اْْلَْمُرََفَمْوََصَدُقواَالمََّوََلَكاَنََخْيًراََلُيْمَ



ُأوَلِئَكَالَِّذيَنََلَعَنُيُمَ(00َ)َأْنَُتْفِسُدواَِفيَاْْلَْرِضََوُتَقطُّْعواََأْرَحاَمُكْمَ
َأَفََلََيَتَدبَُّروَنَاْلُقْرَآَنََأْمََعَمىَ(06َ)المَُّوََفَأَصمَُّيْمََوَأْعَمىََأْبَصاَرُىْمَ

َالَِّذيَنَاْرَتدُّواََعَمى(06َ)ُقُموٍبََأْقَفاُلَياَ َأْدَبارِِىْمَِمْنََبْعِدََماََتَبيََّنََِإنَّ
َلََلُيْمََوَأْمَمىََلُيْمَ َذِلَكَِبَأنَُّيْمََقاُلواَ(05َ)َلُيُمَاْلُيَدىَالشَّْيَطاُنََسوَّ

َلَالمَُّوََسُنِطيُعُكْمَِفيََبْعِضَاْْلَْمِرََوالمَُّوََيْعَمُمَ ِلمَِّذيَنََكرُِىواََماََنزَّ
ِإَذاََتَوفَّْتُيُمَاْلَمََلِئَكُةََيْضِرُبوَنَُوُجوَىُيْمََوَأْدَباَرُىْمََفَكْيَفَ(06َ)ِإْسَراَرُىْمَ

سورة محمدََََ(07)  
 

( ...َيَتَدبَُّروَنَاْلُقْرَآنَََ...) وكمعجزة عظٌمة هنا ستجد أنه لدٌك بدءا من  كلمتً 

 66708  كلمة حتى نهاٌة القرآن الكرٌم أي أنك وصلت مرة أخرى لنفس 

تارٌخ )  آٌة    6779   قت منه من سورة المإمنون بمسافةلرقم الذي انطلا

(  08/7/66)  "كوك"والذي أعطاك تارٌخ مٌبلد " ( كوك"مصرع  سنة

  بعد اإلشارة لحساب عدد سنٌن عمره عند ربه ونهاٌته فً عمر ال 52َ  

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 



 

 

 

 

 



 

ْعقُوَب اْلَمْوتُ  ٌَ  أَْم ُكْنُتْم ُشَهَداَء إِْذ َحَضَر 

 

وكما ذكرت أن معظم القصص بالقرآن الكرٌم ال ٌذكر بها آسماء وستجد وراءها 

 إشارات لما ال ٌحصى من قصص أخرى وستجد مفاتٌح لكشؾ تلك القصص

  

"ٌعقوب"أو " جاكوب"هو شكل من أشكال اإلسم " جٌمس"واإلسم   

 

كرٌم هو فً لبالقرآن ا " ٌعقوب"  ذكر كلمة فتبلحظ من هذه المفاتٌح أن أؼلب

(مرة 56مرات من  4أي  فً القرآن الكرٌم كله ربع ذكر الكلمة )سورة البقرة   

 

ونصؾ  هذا الذكر لكلمة  "ٌعقوب" بسورة البقرة مسبوق بالحرفٌن "قَو" 

" 9كقَوٌعقوب "أي  "   ككَوجٌمس  "وتذكر   

 

ْسحََ... (666)َ...َيْعُقوبََوَََقَََواِ   

ْسحَََ... (662)...َيْعُقوبََوَََقَََواِ   



"قَو" مسبوق بالحرفٌن  كله بالقرآن الكرٌم " ٌعقوب" ومعظم ذكر كلمة    

بسورة البقرة ٌنفً عن سٌدنا   "ٌعقوب"ذكر لكلمة    أخركما تبلحظ أن   

كونه كان من الٌهود والنصارى وكؤن هناك إشارة خفٌة  ٌعقوب علٌه السبلم 

ل اإلسم ٌعقوب سٌحممشهور للؽاٌة آٌضا وسٌؽٌر مجرى التارٌخ و لشخص أخر

كمثل ٌضرب لك لتفهم كٌؾ كان ٌعقوب  ولكنه سٌكون من الٌهود أو النصارى

9 على اإلسبلم  وأخرتهكانت نهاٌته  كٌؾ األصلً علٌه السبلم مسلما و  

 

ْسَحاَقََوَيْعُقوَبََواْْلَْسَباَطََكاُنواَ ْسَماِعيَلََواِ  َِإْبَراِىيَمََواِ  َأْمََتُقوُلوَنَِإنَّ
َصاَرىَُقْلََأَأْنُتْمََأْعَمُمََأِمَالمَُّوََوَمْنََأْظَمُمَِممَّْنََكَتَمََشَياَدةًَُىوًداََأْوَنََ

ِمَنَالمَِّوََوَماَالمَُّوَِبَغاِفٍلََعمَّاََتْعَمُموَنَ (662)ِعْنَدهَُ  
 

 

تنتهً بسورة البقرة "  ٌعقوب" لذكر كلمة الباقٌة الثبلث مواقع وٌإكد ذلك أن  

ََوَأْنُتْمَُمْسِمُمونَََ... )بالتؤكٌد على اإلسبلم  َِإَلَّ َوَنْحُنََ.... – ....َفََلََتُموُتنَّ
( 9 ....َوَنْحُنََلُوَُمْسِمُمونََ .... – ...َلُوَُمْسِمُمونََ  

 

 



ىَِبَياَِإْبَراِىيُمََبِنيِوَ َالمََّوَاْصَطَفىََلُكُمََََوَيْعُقوبَََُوَوصَّ َِإنَّ َياََبِنيَّ

َإََِالدّْيَنَ ََوَأْنُتْمَُمْسِمُمونَََفََلََتُموُتنَّ (660)ََلَّ  

اْلَمْوُتَِإْذََقاَلَِلَبِنيِوََماََتْعُبُدوَنََََيْعُقوبَََََأْمَُكْنُتْمَُشَيَداَءَِإْذََحَضرََ
ْسَحاَقَِإَلًياَ ْسَماِعيَلََواِ  َلَوََآَباِئَكَِإْبَراِىيَمََواِ  ِمْنََبْعِديََقاُلواََنْعُبُدَِإَلَيَكََواِ 

(666)َُوَُمْسِمُمونَََوَنْحُنَلَََََواِحًدا  

__________________ 

ْسَماِعيَلَُقوُلواََآَمنَّاَِبالمَِّوََوَماَأُْنِزَلَِإَلْيَناََوَماَأُْنِزَلَِإَلىَِإْبرََ اِىيَمََواِ 

ْسحََ َواْْلَْسَباِطََوَماَُأوِتَيَُموَسىََوِعيَسىََوَماَُأوِتَيََََوَيْعُقوبََََقَََواِ 

ُقََبْيَنََأَحٍدَِمْنُيمَْالنَِّبيُّوَنَِمْنََربِّْيْمََلََ ََوَنْحُنََلُوَُمْسِمُمونَََََُنَفرّْ
(666)  

 

وفً ذلك تؤكٌد أن ٌعقوب األصلً علٌه السبلم هو من المسلمٌن من باب توضٌح  

وكؤن لنا  ؼٌر مسلم شهٌر ومن باب مثل ٌضرب عن ٌعقوب أخر الشًء بضده

ولهم هم  دة المعروفةبصفاته الحمٌ نحن المسلمٌن ٌعقوبنا علٌه السبلم المسلم



ولكً تعرؾ صفات سٌدنا ٌعقوب علٌه السبلم وكونه كان مسلما انظر إلى ٌعقوبهم 

 ضده الؽٌر مسلم وصفاته والذي هو فقط ٌحمل نفس اإلسم

 

  اٌذكر بهم بسورة البقرة   "ٌعقوب"  كما تبلحظ أن أول ذكرٌن  لكلمة

الموت  أي أن  نصؾ  ذكر الكلمة  بسورة البقرة ٌذكر به الموت كما أن  

 نصؾ  الذكر  اْلخر  للكلمة بسورة البقرة مسبوق بالحرفٌن "قَو" 9

 

ىَِبَياَِإْبَراِىيُمََبِنيوَِ ْعقُوبُ َََوَوصَّ ٌَ َالمََّوَاْصَطَفىََلُكُمََََو َِإنَّ َياََبِنيَّ
ََوَأْنُتْمَُمْسِمُموَنََََتُموُتنَّ ََالدّْيَنََفََلَ (660)ِإَلَّ  

 

ْعقُوبَ َََداَءَِإْذََحَضرَََأْمَُكْنُتْمَُشيََ ِإْذََقاَلَِلَبِنيِوََماَََاْلَمْوتُ ٌَََ
ْسَماِعيَلَ َلَوََآَباِئَكَِإْبَراِىيَمََواِ  َتْعُبُدوَنَِمْنََبْعِديََقاُلواََنْعُبُدَِإَلَيَكََواِ 

ْسَحاَقَِإَلًياََواِحًداََوَنْحُنََلُوَُمْسِمُموَنَ (666)َواِ   
 

 



التً تنفً نفٌا قاطعا أي احتمال للمصادفات هً أنه والمعجزة العظٌمة للؽاٌة هنا و

 آٌة ٌذكر بها كلمةبدءا من من أول   كلمة  577آٌات و   9  لدٌنا 

آٌة   أخرحتى     الموت والتً ٌذكر بها (  2:532)  بسورة البقرة " ٌعقوب"

2:540   بسورة البقرة " ٌعقوب"كلمة  ٌذكر بها  

 

        نهاٌة  ال ٌحصى من إشارات لتارٌخأي لدٌنا إشارة واضحة جدٌدة مما 

54/2  ٌوم  5779سنة   ( ٌعقوب كوك " ) جٌمس كوك"  

 !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!  



 

 

بسورة البقرة   " ٌعقوب" ٌة االولى التً ٌرد بها ذكر  كلمة وحتى اْل

تشٌر إلى العبلقة المشهورة التً نجدها دوما وهً فارق     29532

نصؾ  الٌوم بٌن مسقط رأس "كوك" فً برٌطانٌا )لندن – جرٌنتش – خط 
وبٌن نٌوذالندا( الطول الصفري  

 

فهناك دائما  نصؾ  ٌوم ) أي 52 ساعة بدءا من 52:05  حتى  23:59 (  

54/2  فً لندن بٌنما هو فً نٌوذالندا    53/2   ٌكون فٌها التارٌخ  



سٌدنا   وفاة ظة كما تجد بسورة البقرة الذكر الوحٌد بالقرآن الكرٌم عن لح

ذكر لكلمة   أخروهً وفاة طبٌعٌة بٌن آبناءه مع كون   ٌعقوب علٌه السبلم

 لٌس ٌهودٌا أو بسورة البقرة  ٌإكد أن سٌدنا ٌعقوب علٌه السبلم" ٌعقوب"

ٌنتهً بكلمة البقرة سورة ب"  ٌعقوب"نصرانٌا وجمٌع ما سبقه من ذكر لكلمة  

عقوب أخر لٌس مسلما بل هو من الٌهود أو لتدرك اإلشارات الخفٌة لٌ"  مسلمون"

9  بل تم قتله بعٌدا عن وطنه وأهلهلم ٌمت مٌتة طبٌعٌة والنصارى   

 

ْعقُوبَ َ/َََََحَضرََ/َََِإْذََ/َََُشَيَداءَََ/ََُكْنُتمَْ/ََََأْمَ اْلَمْوُتَِإْذََ /  ٌَ
َلَوََآَباِئَكَِإْبَراِىيَمَََقاَلَِلَبِنيِوََماََتْعُبُدوَنَِمْنََبْعِديََقاُلواََنْعُبُدَِإَلَيكََ َواِ 

ْسَحاَقَِإَلًياََواِحًداََوَنْحُنََلُوَُمْسِمُموَنَ ْسَماِعيَلََواِ  (666)َواِ   
 

( ٌعقوب كوك= جٌمس كوك ) مفاجؤة هنا هً أنه لدٌنا  إشارة واضحة لموت وال

  أشهر وثبلثةعاما      الخمسٌنفً عمر   

 

أي بدءا )    2:533بآٌة رقم   "   بٌعقو"كلمة    فً عدد الكلمات بعد  وذلك

    2:260بآٌة رقم "   الطٌر"حتى تصل إلى كلمة    " (   اْلَمْوتََُ"من كلمة 

-بً"و " كوك"وقد عرفت أن هذه الطٌر نصفها دٌك وطاووس أي باإلنجلٌزٌة ) 

(وقتله " كوك"وقد تم ذبحها أي قتلها بالسكٌن تماما مثلما تم طعن " كوك  



!!!!!!!!!!!كلمة             3050مات هو   فعدد هذه الكل  

 

 

 

 



ََأِرِنيََكْيَفَُتْحِييَاْلَمْوَتىََقاَلََأَوَلْمَُتْؤِمْنََقاَلََبَمىَ ْذََقاَلَِإْبَراِىيُمََربّْ َواِ 
ََقْمِبيََقاَلََفُخْذََأْرَبَعًةَِمَنَ رِ َوَلِكْنَِلَيْطَمِئنَّ ٌْ َ/َََالطَّ /ََِإَلْيَكَ/ََفُصْرُىنَّ

ََ/َََََعَمى/ََاْجَعْلََ/َثُمََّ َ/ََََجَبٍلَ/َََُكلّْ /ََثُمََّ/َََُجْزًءاَ/َََِمْنُينَّ
ََ َ/ََََواْعَمْمَ/ََََسْعًياَ/ََََيْأِتيَنَكَ/َََاْدُعُينَّ /َََعِزيزٌَ/َََالمََّوَ/ََََأنَّ
(062)َحِكيٌمََ/  
 

كلمات و حروؾ تظهر فً عدد و تإكدها  أخرىه المعجزة تقودك إلى معجزة وهذ

إذ حضر ٌعقوب "..فً  جملة  "   الموت"كلمة  حتى تصل إلى   2:533ٌة  اْل

كلمات    07  حرفا فً   26   لتجد لدٌك"   إذ"وتقؾ قبل كلمة ..." الموت  

إذا نودي "...دلتنا على نٌوذالندا بسورة الجمعة فً "  إذا"وتذكر أن كلمة  ) 

.." (للصبلة  

   حتى نهاٌة اْلٌة وهً    2:260ٌة  باْل  " الطٌر" وعدد الكلمات من كلمة  

كلمة 59                   

   26/9ٌوم    5907أي لدٌنا إشارة أخرى لتارٌخ إنشاء نٌوذالندا  سنة  

!!!!!!!!!!! 

 



وٌإكد هاتٌن المعجزتٌن معجزة ثالثة فً عدد اْلٌات من آٌة اإلشارة لموت سٌدنا 

" ٌعقوب"ع ما ورد من ذكر لكلمة والمإكدة مع جمٌ)  2:532ٌعقوب علٌه السبلم 

كونه كان مسلما ولم ٌكن ٌهودٌا أو نصرانٌا مع تؤكٌد الموت حقٌقة بسورة البقرة ل

" ٌعقوب كوك" )"جٌمس كوك"حتى آٌة اإلشارة والذكر الواضح ل ( على اإلسبلم 

بسورة الجمعة (  والذي ٌحمل اسمه آٌضا اسمٌن من آسماء الطٌر المذبوحة

...(وتركوك قائما)... تنا على نهاٌته بجزر هاوايوالتً دل 62:55  

 

عاما   الخمسٌنفً عمر  "  كوك"آٌة  لتإكد لك على وفاة   5050فهً  

 50فً ذكر الرقم ...( فؤماته َّللا مائة عام)...مع إشارة مبطنة لنظام نصؾ العمر  

!!!!!!!!!!!!!!مرتٌن للتعبٌر عن نصؾ المائة      
 

والذي ...( إذ حضر ٌعقوب الموت  شهداء  أم كنتم)إال  فلك بذلك أن تتؤمل الس

 رإٌة هو عن حدث من علم الؽٌب الماضً لم ٌراه البشر إال من حضروه وٌفٌد 

 موت سٌدنا ٌعقوب علٌه السبلم 

 

حدث من علم   لرإٌة  والتً أشارت...( قائما كوكوتر)...وتقارن ذلك بآٌة 

( ٌعقوب كوك" )جٌمس كوك"وت عن م( وقت نزول القرآن)الؽٌب المستقبلً   

 

مع ما فً ذلك من تؤكٌد على حقٌقٌة موت سٌدنا ٌعقوب علٌه السبلم على اإلسبلم 

أخر شهٌر " ٌعقوب"وكونه لم ٌكن من الٌهود والنصارى وذلك بمثل ٌضرب ب 



للؽاٌة له بصمة واضحة فً تارٌخ البشر كان من الٌهود أو النصارى ومات على 

9  نا عنه وما فً ذلك من التحذٌر من الموت على الشركؼٌر اإلسبلم كما بلؽ  

 

ىَِبَياَِإْبَراِىيُمََبِنيوَِ َالمََّوَاْصَطَفىََلُكُمَالدّْيَنََََوَيْعُقوبََََُوَوصَّ َِإنَّ َياََبِنيَّ
ََََفََلَ ََوَأْنُتْمَُمْسِمُمونََََتُموُتنَّ سورة البقرةََََ(660)َِإَلَّ  

 

 

 

 

 



9زة رابعة عظٌمة للؽاٌةوٌإكد هذه الثبلث معجزات معج  

 

قصة مصرعه بسورة و" كوك" بإسمها أي" نٌوذالندا"من سمى  فقد وجدنا قصة

بسورة الجمعة مرتبطا بالنداء لصبلة  "نٌوذالندا"انطبلقا من اكتشاؾ اسم  الجمعة 

الجمعة والفرار من الموت مع تكرر اإلشارات قبل سورة الجمعة بآٌات قلٌلة للنور 

ٌه السبلم كؤدلة واضحة على حادثة االعتداء على مسجد النور ولسٌدنا عٌسى عل

كنٌسة المسٌح بنٌوذالندا "بمدٌنة   

 

وتجد بسورة البقرة آٌة ٌذكر بها معدل عالً للكلمات من مشتقات القتل مع ذكر 

(المسجد الحرام) القتل مرتبطا بالفتنة وذكر إخراج أهل مسجد منه   

 

عتداء على مسجد النور وقتل المصلٌن به فهً آٌة محورٌة فً دراستنا عن اال

بب فٌه ذلك الهجوم من فتنة بٌن المسلمٌن وؼٌر وخروجهم منه هاربٌن وما تس

كما تنتهً اْلٌة بالتحذٌر من االرتداد عن  قتلالمن ما حدث من  المسلمٌن هً أكبر

علٌه السبلم بسورة البقرة مرتبطا دائما " ٌعقوب"الدٌن كتؤكٌد على تكرر ذكر 

9 ذكر الثبات على اإلسبلم والموت علٌه ب  

 

َيْسأَُلوَنَكََعِنَالشَّْيِرَاْلَحَراِمَِقتَاٍلَِفيِوَُقْلَِقتَاٌلَِفيِوََكِبيٌرََوَصدََّّعْنَ
َََواْلَمْسِجِد اْلَحَراِم َوإِْخَراُج أَْهلِِه ِمْنهُ َََسِبيِلَالمَِّوََوُكْفٌرَِبوَِ

َوََلََيَزاُلوَنَُيَقاِتُموَنُكْمَََأَْكَبُر ِمَن اْلَقْتلِ  َواْلفِْتَنةُ ََأْكَبُرَِعْنَدَالمَِّوَ



ْرَتِدْد ِمْنُكْم َعْن َََحتَّىََيُردُّوُكْمََعْنَِديِنُكْمَِإِنَاْسَتَطاُعوا ٌَ َوَمْن 

ُمْت َوُهَو َكافِرٌ  ٌَ َفُأوَلِئَكََحِبَطْتََأْعَماُلُيْمَِفيَالدُّْنَياَََِدٌنِِه َف
(067)ْصَحاُبَالنَّاِرَُىْمَِفيَياََخاِلُدوَنََواآْلَِخَرِةََوُأوَلِئَكَأََ  

 

 2:533باْلٌة " ٌعقوب"والمعجزة العظٌمة هنا هً أن عدد الكلمات بدءا من كلمة 

ْعقُوبَ ِإْذََحَضَرََُشَيَداءََََأْمَُكْنُتمَْ ) عن وفاة سٌدنا ٌعقوب علٌه السبلم ٌَ َ
فتنة إخراج أهل المسجد عن    2:257بآٌة   " اْلَقْتلِ  "حتى كلمة ...( اْلَمْوتَُ

  بالضبط كلمة  5779  هو والتحذٌر من الموت على الكفر منه والقتال والقتل

( ٌعقوب كوك" ) جٌمس كوك"أي تارٌخ قتل عد الكلمات  وبرامج  بجمٌع طرق

  5779  سنة

!!!!!!!!!!!!!!!! 



 

 

لى واْلٌة تشٌر إلى رؼبتهم فً ارتداد المسلمٌن عن دٌنهم وتحذر من الموت ع

بسورة البقرة وهو كله عن التؤكٌد " ٌعقوب"الكفر كتؤكٌد آخر لجمٌع ذكر كلمة 

على التمسك باإلسبلم والموت على اإلسبلم وعن موت سٌدنا ٌعقوب علٌه السبلم 

وعن  ال وهم مسلمٌنآثناء احتضاره على أن ال ٌموتوا إووصٌته الشدٌدة ألبناءه 

ودٌا أو نصرانٌا أي أنه كان مسلما وفً كون سٌدنا ٌعقوب علٌه السبلم لم ٌكن ٌه

لم ٌمت على  شارات معجزة للؽاٌة لموت شخص آخر اسمه ٌعقوبكل ذلك إ

اإلسبلم كما بلؽنا عن قصته وكان من الٌهود أو النصارى كما بلؽنا عنه لنفهم من 

من باب بٌان الشًء ( أي سٌدنا ٌعقوب علٌه السبلم) قصته التؤكٌد على ضده 



رى الظبلم فً حٌاتك فلن تدرك معنى النور وإن لم تذق طعاما فإن لم تبضده 

 مملحا فً حٌاتك فلن تدرك معنى وأهمٌة المذاق الحلو

 

فماذا كان سبب مصرعه ؟" كوك"ولكن إن اعطتنا اْلٌات تارٌخ مصرع   

تارٌخ )  5779فً الحركة بعدد الكلمات   إلجابة ذلك السإال علٌك باالستمرار

أي بداٌة   2:280لتصل إلى نهاٌة اْلٌة    2:257ن آٌتنا  مبدءا  "(كوك"مصرع 

  2:285آٌة الدٌن 

 

حتى   2:257وتجد ما ٌإكد لك هذه اإلشارات فً عدد الكلمات بدءا من اْلٌة  

(تارٌخ انشاء نٌوذالندا)كلمة   5907وهو    2:282نهاٌة آٌة الدٌن    

 

 

 



 

 

9ومصرعه باْلٌة" كوك"رتباط وهذه اإلشارات تتفق مع ما وجدناه من قبل من ا  

 

َوِمْنََأْىِلَاْلِكتَاِبََمْنَِإْنََتْأَمْنُوَِبِقْنَطاٍرَُيَؤدِّْهَِإَلْيَكََوِمْنُيْمََمْنَِإْنَ
ََماَُدْمَتََعَمْيِوََقاِئًماََذِلَكَِبأَنَُّيْمََقاُلواَ َتْأَمْنُوَِبِديَناٍرَََلَُيَؤدِّْهَِإَلْيَكَِإَلَّ

ْْلُمّْيّْيَنََسِبيٌلََوَيُقوُلوَنََعَمىَالمَِّوَاْلَكِذَبََوُىْمََيْعَمُموَنََلْيَسََعَمْيَناَِفيَا
سورة آل عمرانَََ(75)  

 

تجد بها االمر بكتابة االتفاقت التجارٌة وتجد قبلها آٌات توضح ذلك فآٌة الدٌن و

عن فضل اإلنفاق وتجنب الربا وتٌسٌر االمور على المعسرٌن وكؤن فً كل ذلك 

الذي لقى مصرعه بسببه " كوك"قارب  إشارات لقصة  



 

على درجة من البساطة فً تعامبلتهم  واألراضً الجدٌدة كانوا الجزرفسكان 

التجارٌة وٌستخدمون المقاٌضة وكان المستعمرون ٌخدعونهم كثٌرا وٌقاٌضوا 

بضاعتهم التً ال قٌمة لها بؤنفس النفائس عندهم وذلك إن لم ٌستعبدوهم وٌقتلوهم 

لقوة ما لدٌهموٌؤخذوا با  

 

أخذ سكان  وقومه أن ٌعفو عن" كوك"ولعل فً اْلٌات إشارة إلى أنه كان اولى ب 

بعد أن أخذوا هم أرضهم وما استطاعوا من ممتلكاتهم  ة هاواي لذلك القاربرٌجز  

 

كما اعتاد المستعمرون  )  ؼٌر حقٌقٌة" كوك"ولعل قصة سرقة ذلك القارب من 

لٌبرروا ألنفسهم وللناس ما سٌرتكبونه  ر الضحٌةتزٌٌؾ الحقائق والظهور بمظه

أو احد بحارته وتم " كوك"فلعله كان نتاج مقاٌضة ما مع  (من جرائم مروعة 

لسوء تفاهم ما أو لنٌة ظلم مبٌتة واستحبلال لممتلكات هإالء  إنكارها الحقا

كتبت لتم تجنب ما  فلو كانت قد..(  َلْيَسََعَمْيَناَِفيَاْْلُمّْيّْيَنََسِبيلٌَ)...البسطاء 

 حدث من صراع وإراقة دماء

 

ْنََكاَنَُذوَُعْسَرٍةََفَنِظَرٌةَِإَلىََمْيَسَرٍةََوَأْنََتَصدَُّقواََخْيٌرََلُكْمَِإْنَُكْنُتْمَ َواِ 
ََنْفٍسَ(082َ)َتْعَمُموَنَ َواتَُّقواََيْوًماَُتْرَجُعوَنَِفيِوَِإَلىَالمَِّوَثُمََُّتَوفَّىَُكلُّ

َياََأيَُّياَالَِّذيَنََآَمُنواَِإَذاََتَداَيْنُتْمَ(086َ)ُىْمَََلَُيْظَمُموَنََماََكَسَبْتَوََ



َوْلَيْكُتْبََبْيَنُكْمََكاِتٌبَِباْلَعْدِلََوََلََيْأَبَ ِبَدْيٍنَِإَلىََأَجٍلَُمَسمِّىََفاْكتُُبوهَُ
ِذيََعَمْيِوَاْلَحقََُّكاِتٌبََأْنََيْكُتَبََكَماََعمََّمُوَالمَُّوََفْمَيْكُتْبََوْلُيْمِمِلَالَّ

َوْلَيتَِّقَالمََّوََربَُّوََوََلََيْبَخْسَِمْنُوََشْيًئاََفِإْنََكاَنَالَِّذيََعَمْيِوَاْلَحقَُّ
َُىَوََفْمُيْمِمْلََوِليُُّوَِباْلَعْدِلَ َسِفيًياََأْوََضِعيًفاََأْوَََلََيْسَتِطيُعََأْنَُيِملَّ

ُكْمََفِإْنََلْمََيُكوَناََرُجَمْيِنََفَرُجٌلََواْمَرَأتَاِنََواْسَتْشِيُدواََشِييَدْيِنَِمْنَِرَجالَِ
َِإْحَداُىَماََفُتَذكَّْرَِإْحَداُىَماَاْْلُْخَرىَ ِممَّْنََتْرَضْوَنَِمَنَالشَُّيَداِءََأْنََتِضلَّ

َصِغيرًاََأْوََكِبي ًراََوََلََيْأَبَالشَُّيَداُءَِإَذاََماَُدُعواََوََلََتْسَأُمواََأْنََتْكتُُبوهَُ
ََأْنَ ََتْرَتاُبواَِإَلَّ ِإَلىََأَجِمِوََذِلُكْمََأْقَسُطَِعْنَدَالمَِّوََوَأْقَوُمَِلمشََّياَدِةََوَأْدَنىََأَلَّ

ََتْكتُُبوَىاَ َتُكوَنَِتَجاَرًةََحاِضَرًةَُتِديُروَنَياََبْيَنُكْمََفَمْيَسََعَمْيُكْمَُجَناٌحََأَلَّ
ْنََتْفَعُمواََفِإنَُّوَُفُسوٌقََوَأْشِيُدواَِإَذاََتَباَيْعُتْمََوَلََ ََكاِتٌبََوََلََشِييٌدََواِ  َُيَضارَّ

ََشْيٍءََعِميٌمَ ْنَُكْنُتْمَ(080َ)ِبُكْمََواتَُّقواَالمََّوََوُيَعمُّْمُكُمَالمَُّوََوالمَُّوَِبُكلّْ َواِ 
ْمََبْعًضاََوَلْمََتِجُدواََكاِتًباََفرَِىاٌنََمْقُبوَضٌةََفِإْنََأِمَنََبْعُضكَََُعَمىََسَفرٍَ

َفْمُيَؤدَّْالَِّذيَاْؤُتِمَنََأَماَنَتُوََوْلَيتَِّقَالمََّوََربَُّوََوََلََتْكُتُمواَالشََّياَدَةََوَمْنَ
(086)َيْكُتْمَياََفِإنَُّوََآِثٌمََقْمُبُوََوالمَُّوَِبَماََتْعَمُموَنََعِميٌمَ  

 



رى بعدد الكلمات فإن استمررت فً هذه الرحلة المباركة المعجزة بالتحرك مرة أخ

  2:257باْلٌة  " القتل"فستبلحظ أن كلمة  " (كوك"تارٌخ مصرع )   5779

 5779ٌحصران بٌنهما مسافتٌن من عدد الكلمات    3:95باْلٌة  "  كفار"وكلمة 

 ( 2 x 1779 ) 

 

لتجد لدٌك تؤكٌدا على ما بدأنا به رحلتنا من حقٌقة موت سٌدنا ٌعقوب علٌه السبلم 

ووصٌته بذلك ألبناءه وعاقبة من مات على ؼٌر اإلسبلم وعدم نفع  على اإلسبلم

تؤمل الكمٌة الهائلة لما ) المال ولو كان ذهبا ٌمؤل األرض لمن مات على الكفر  

أخذه المستعمرون من ذهب سكان األراضً الجدٌدة والمستعمرة فً جمٌع أنحاء 

لتدرك كٌؾ ) الهبلك وعن أهمٌة اإلحسان واإلنفاق لنٌل البر وتجنب ( الكوكب 

( 9بسبب قارب بسٌط " كوك"هلك   

 

ْسَماِعيَلَ ُقْلََآَمنَّاَِبالمَِّوََوَماَأُْنِزَلََعَمْيَناََوَماَأُْنِزَلََعَمىَِإْبَراِىيَمََواِ 
ْسَحا َواْْلَْسَباِطََوَماَُأوِتَيَُموَسىََوِعيَسىََوالنَِّبيُّوَنَِمْنََقََوَيْعُقوَبََواِ 

َوَمْنََيْبَتِغَ(86َ)ََوَنْحُنََلُوَُمْسِمُمونََُقََبْيَنََأَحٍدَِمْنُيْمََربِّْيْمَََلَُنَفرَّْ
ْسََلِمَِديًناََفَمْنَُيْقَبَلَِمْنُوََوُىَوَِفيَاآْلَِخَرِةَِمَنَاْلَخاِسِريَنَ َغْيَرَاإلِْ

َالرَّسَُ(85َ) وَلََكْيَفََيْيِديَالمَُّوََقْوًماََكَفُرواََبْعَدَِإيَماِنِيْمََوَشِيُدواََأنَّ
ُأوَلِئَكَ(86َ)َحقََّّوَجاَءُىُمَاْلَبيَّْناُتََوالمَُّوَََلََيْيِديَاْلَقْوَمَالظَّاِلِميَنَ

ََعَمْيِيْمََلْعَنَةَالمَِّوََواْلَمََلِئَكِةََوالنَّاِسََأْجَمِعيَنَ (87َ)َجَزاُؤُىْمََأنَّ



َالَِّذيَنَ(88َ)ُروَنََخاِلِديَنَِفيَياَََلَُيَخفَُّفََعْنُيُمَاْلَعَذاُبََوََلَُىْمَُيْنظََ ِإَلَّ
َالمََّوََغُفوٌرََرِحيٌمَ َالَِّذيَنَ(89َ)َتاُبواَِمْنََبْعِدََذِلَكََوَأْصَمُحواََفِإنَّ ِإنَّ

َكَفُرواََبْعَدَِإيَماِنِيْمَثُمََّاْزَداُدواَُكْفًراََلْنَُتْقَبَلََتْوَبُتُيْمََوُأوَلِئَكَُىُمَ
الُّوَنَ َالَِّذيَنَكََ(92َ)الضَّ َفَمْنَُيْقَبَلَِمْنََََفُرواََوَماُتواََوُىْمَُكفَّارٌَِإنَّ

َأَحِدِىْمَِمْلُءَاْْلَْرِضََذَىًباََوَلِوَاْفَتَدىَِبِوَُأوَلِئَكََلُيْمََعَذاٌبََأِليٌمََوَماَ
ََحتَّىَتُْنِفُقواَِممَّاَُتِحبُّوَنََوَماَ(96َ)َلُيْمَِمْنََناِصِريَنَ َلْنَتََناُلواَاْلِبرَّ

َالمََّوَِبِوََعِميٌمَتُْنِفُقواَ (90)ِمْنََشْيٍءََفِإنَّ  
 

وستجد هنا ختما ٌدلك على أنك على الطرٌق الصحٌح وهو فً عدد الكلمات من 

والتً تحمل تؤكٌدا على اإلسبلم وٌسبق كلمة )  3:84باْلٌة رقم " ٌعقوب"كلمة 

 عن عاقٌة من)  3:95باْلٌة " كفار"حتى كلمة "  ( قو"بها الحرفٌن " ٌعقوب"

( مات على الكفر   

 

مع قاعدة االستبدال  كلمة رقمنا المفتاحً من أول الدراسة   97لتجد لدٌك   

وتارٌخ مصرع   5907سنة  " نٌوذالندا"والذي ٌشٌر لتارٌخ إنشاء  العظٌم 

   5779سنة  " ( كوك"أي ) من سماها بذلك اإلسم 

 



 

 

  5779   مسافة  3:95باْلٌة   " كفار"  فإن تحركت مرة أخرى بعد كلمة

كتوضٌح لمصٌر من مات على  3:592باْلٌة    "النار"  كلمة فستصل إلى كلمة

9 الكفر  

 

ارَ َََربََّناَِإنََّكََمْنَُتْدِخلَِ َفَقْدََأْخَزْيَتُوََوَماَِلمظَّاِلِميَنَِمْنََأْنَصاٍرََ النَّ
(690)  

 



 وٌمكنك متابعة التحرك وتؤمل المزٌد إن أردت

 

 

 

 

 

 

 

 

 



َك أَْحَسَن اْلَقَصِص  ٌْ  َنْحُن َنقُصُّ َعَل

 

ألحداث من علم الؽٌب   الرإٌةلعلك الحظت أن ذلك النظام المعجز فً تماثل ذكر 

مرات مثلها من نهاٌة القرآن   وثبلثمرات من بداٌة القرآن الكرٌم    ثبلث

وراءه (  "كوك  ٌعقوب"  أي" كوك  جٌمس"  والذي بٌن لنا قصة )الكرٌم 

تدبرالكثٌر من ال  

 

ومن ذلك أنه ٌرشدك إلى سورة ٌوسؾ أي السورة التً ورد بها تفاصٌل قصة 

  رإى  ثبلث وابنه ٌوسؾ علٌهما السبلم والتً ٌذكر بها   ٌعقوب  سٌدنا

رإٌة سجود الشمس والقمر والكواكب ) ألحداث من علم الؽٌب ستحدث فٌما بعد 

(رإٌة الملك  –رإٌة صاحبً السجن  –  

 

لرإٌا األخٌرة بسورة ٌوسؾ عن البقر والسنابل كرمز للسنٌن كما تبلحظ أن ا

تتوافق مع كون الثبلث مرات االولى لذكر الرإٌة بالقرآن الكرٌم مرتبطة بالهبلك 

 ونهاٌته وسنٌن عمره توجد جمٌعا بسورة البقرة" كوك"والتً دلتنا على قصة 

لً وأنها أرض لنٌوذالندا بإسمها الحا" كوك"وتذكر آٌضا موضوعنا عن تسمٌة )

كما انك ستجد أن عدد  مشهورة باألنعام والحرث وٌرمز لهما البقر والسنابل

أي ما ٌعبر عن السنوات والبقر معا " سبع عجاؾ"سبع بقرات حتى "الكلمات من 

("كوك"كلمة بعمر  50هو   



 

 

 



وتبلحظ أن سورة ٌوسؾ تبدأ بذكر أحسن القصص وذكر الؽفلة قبل نزول القرآن 

ذلك إشارة أن بالقرآن الكرٌم إشارات لما ال ٌحصى من قصص فً ولعل فً 

الماضً والحاضر والمستقبل تحتاج إلى التدبر والتوفٌق من المولى عز وجل 

 لمعرفتها

 

ُقْرَآًناََعَرِبيِّاََلَعمَُّكْمَ(6َ)الرَِتْمَكََآَياُتَاْلِكتَاِبَاْلُمِبيِنَ ِإنَّاََأْنَزْلَناهَُ
ََعَمْيكََََنْحنَُ(0َ)َتْعِقُموَنَ ِبَماََأْوَحْيَناَِإَلْيَكَََاْلَقَصصَََِأْحَسنَََََنُقصُّ

ْنَُكْنَتَِمْنََقْبِمِوََلِمَنَاْلَغاِفِميَنََََىَذاَاْلُقْرَآنََ سورة ٌوسؾ       (6)َواِ   
 

رحمة الهدى والعبرة وكالوٌإكد ذلك أن السورة تختتم بذكر ما وراء هذه القصص 

ك إشارة واضحة أن وراء هذه القصص ما ال وفً ذل"  تفصٌل كل شًء"وآٌضا  

 ٌحصى من إشارات ألحداث أخرى وإشارات فً جمٌع فروع العلم والمعرفة

 

َلَقْدََكاَنَِفيََقَصِصِيْمَِعْبَرٌةَِْلُوِليَاْْلَْلَباِبََماََكاَنََحِديثًاَُيْفَتَرىََوَلِكْنَ
ََشيََََْتْصِديَقَالَِّذيََبْيَنََيَدْيوَِ َوُىًدىََوَرْحَمًةَِلَقْوٍمَََءٍََوَتْفِصيَلَُكلّْ

سورة ٌوسؾََََََََََََََََََََََََََ(666)ُيْؤِمُنوَنَ  
 



وتجد أن سورة ٌوسؾ تبدأ بذكر رإٌاه لسجود الكواكب والشمس والقمر له والتً 

سٌتم تؤوٌلها بنهاٌة السورة بؤن الكواكب تشٌر ألخوته والشمس والقمر ٌشٌران 

مٌعقوب علٌه السبلألمه وأبٌه   

 

إشارات واضحة  ووجدنا" الكوكب"و " كوك"الربط بٌن  وقد وجدنا بالقرآن الكرٌم

مع كوكب الزهرة ومتابعة مروره أمام الشمس والتً كانت الهدؾ " كوك"لقصة 

وبدل إسمها إلسمها " نٌوذالندا"الرئٌسً من رحلته التً استكشؾ فٌها ساحل 

  الحالً

 

االرض أو توأمه وكٌؾ أنه مثال  ووجدنا كٌؾ أن كوكب الزهرة ٌسمى بؤخت

 ٌضرب على أهوال ٌوم القٌامة وعبلماتها مثل طلوع الشمس من مؽربها

 

أي " جٌمس"إلى " كوك"ٌوحً بانتماء "  جٌمس كوك"إضافة إلى أن االسم 

" ٌعقوب"  

 

وسورة ٌوسؾ تنبهك من اول نظرة إلى أرقامها الممٌزة لها أن عدد كلماتها هو 

" ( جٌمس كوك" ٌخ ٌضعك فً قلب رحبلت واستكشافات أي تار) كلمة  5776  

 

وهً أنه بعد ذكر الكواكب مباشرة فوق التصور وذلك ٌقودك إلى معجزة عظٌمة 

وهم كما نعرؾ ٌرمزون إلى الكواكب  " ِإْخَوِتكَََ"تجد ذكر أخوة ٌوسؾ فً كلمة   

 



اَ"  مسبوقة ب  " ِإْخَوِتكَََ" وتجد أن كلمة  ٌَ كرك بكلمة      وكؤنها تذ"   كَ ُرْإ

   "كوك"   رإٌة  والتً دلتنا على"   ُكوكَ َوَترَ َ"  

لم تذكر بالقرآن "  وتركوك" –" أخوتك" -" رإٌاك9 "وهذه الثبلت كلمات ) 

(الكرٌم إال مرة واحدة   

 

ْنَ ََعَمْيَكََأْحَسَنَاْلَقَصِصَِبَماََأْوَحْيَناَِإَلْيَكََىَذاَاْلُقْرَآَنََواِ  َنْحُنََنُقصُّ
َِإْذََقاَلَُيوُسُفَِْلَِبيِوََياَأََبِتَِإنّْيَ(6َ)َتَِمْنََقْبِمِوََلِمَنَاْلَغاِفِميَنَُكنَْ

تُ  ٌْ ُتُهمْ َََوالشَّْمَسََواْلَقَمرًََََباَكْوكَََََأَحَدََعَشرَََ َرأَ ٌْ ِليََساِجِديَنََََرأَ

َََلََتْقُصْصََقاَلَيََ(6َ) اََُبَنيَّ ٌَ َلَكََكْيًداَََفَيِكيُدواََكَ إِْخَوتِ َََعَمىََكََُرْإ
َُمِبيٌنَ ْنَساِنََعُدوّّ َالشَّْيَطاَنَِلَْلِ سورة ٌوسؾَََََََََ(5َ)ِإنَّ  

 

إن كلمة  " إِْخَوتِ كَ  " ) وهً  أول  ذكر إلخوة ٌوسؾ علٌه السبلم بالسورة ( 

هو تارٌخ   5728  و   من نهاٌة سورة ٌوسؾ  5728هً الكلمة رقم  

 مٌبلد   "جٌمس كوك" 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!  



 

تبٌن لك طبٌعة هإالء األخوة وأنهم " أخوتك"واألعجب أن اْلٌة السابقة  لكلمة 

كلمات فً اْلٌة كإشارة    7ٌسبقه     55كواكب عددهم أحد عشر والرقم  

المنتمً إلى  ٌعقوب         "   ككَو"  بكوكالواضحة تكمل لك تارٌخ مولد  

( 5728 نوفمبر 7 )   55 / 7ٌوم (  جٌمس)   

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 

  ٌعبر  الذي ( َعَشرََََأَحدََ)  55  االرقم   كلمتً  قبل  كلمات  7وكما لدٌنا  

فإنك إن سرت  بعد كلمتًعن أخوة ٌوسؾ متمثلٌن فً الكواكب   

ََسْبعٌَ"...فً   7(  سبع)كلمة ستصل لكلمة   728   مسافة( عشر أحد)  
..."ِشَدادٌَََ  

مرة اخرى" ككو"أي لدٌك تارٌخ مٌبلد   

                          5728/55/7  

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 

هما  7و  55ومن ذلك التماثل المعجز ستبلحظ  تماثبل أخرا فً كون هذٌن الرقمٌن 

 أول وأخر أرقام تظهر بسورة ٌوسؾ



ََاَكْوَكبًَََََعَشرََََأَحدََََََرَأْيتَََُأَبِتَِإنّْيَْذََقاَلَُيوُسُفَِْلَِبيِوَيََإَِ

سورة ٌوسؾََََََََََََََ(6)ِليََساِجِدينَََََرَأْيُتُيمََََْوالشَّْمَسََواْلَقَمرََ  

_____________ 

ََقِميًَلَََََسْبعٌََََثُمَََّيْأِتيَِمْنََبْعِدََذِلكََ َِإَلَّ ِشَداٌدََيْأُكْمَنََماََقدَّْمُتْمََلُينَّ

اَُتْحِصُنوَنَ سورة ٌوسؾَََََََََََََََََََََََََََََََََ(68)ِممَّ  



 

 

 

 



المنتمً "  ككو"  كبكوالوتستمر سورة ٌوسؾ فً إظهار المزٌد عن قصة   

الزهرة والتً استكشؾ   كوكبورحلته لمراقبة   "( جٌمس" ) "ٌعقوب"إلى 

خبللها ساحل نٌوذالندا  ثم لقى  مصرعه  بعد ذلك سنة   5779  بسبب   

ٌن وحٌدا وقد انسحب رفاقه عندما استمر فً قتال المحلٌ( قارب)مفقود   متاع

ذلك   سرقوا وهم ٌدعون أن المحلٌٌن قد )    وأصر أن ٌكون اخر المنسحبٌن

" (كوك"القارب من   

 

  قصة مختلقة من أخوة ٌوسؾ علٌه السبلم ٌكون فٌهابسورة ٌوسؾ  فتجد 

المتاع  سببا فً  هبلك  أخٌهم وأكل الذئب له بسبب ذهابهم للسباق وتركه مع 

ٌسرقله خوفا على المتاع أن  لع المتاع  

 

  ٌكون فٌه من حاشٌة ٌوسؾ علٌه السبلم  قصة مختلقة أخرى بالسورة ثم تجد

المتاع  آٌضا سببا فً  فقدان  اإلبن الثانً لسٌدنا ٌعقوب علٌه السبلم بعد 

  المتاع  بسرقة  اتهامه

 

رة ٌوسؾ ال توجد بالقرآن الكرٌم إال فً سو   " َمَتاِعَناَ"   وتجد أن كلمة

وتظهر فً آٌتٌن فقط بالسورة وكبل اْلٌتٌن تشٌران  لهبلك وضٌاع  ابنٌن من 

آبناء ٌعقوب علٌه السبلم فً االدعاء  بؤكل الذئب  ألحدهما وفً  أخذ اْلخر  

المتاع  بسرقةبسبب االدعاء    



5779سنة   " كوك"آي تارٌخ مصرع    57و    79واْلٌتان رقمهما     

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!  

َقاُلواََياَأََباَناَِإنَّاََذَىْبَناََنْسَتِبُقََوَتَرْكَناَُيوُسَفَِعْندَََََمَتاِعَنا  ََفَأَكَموََُ

 الذّْْئبََََُوَماَأَْنَتَِبُمْؤِمٍنََلَناََوَلْوَُكنَّاََصاِدِقيَنَ)57(ََََسورة ٌوسؾ

______________ 

ِإنَّاَِإًذاَ ََمْنََوَجْدَناَََمَتاَعَناََِعْنَدهَُ َقاَلََمَعاَذَالمَِّوََأنََََْنْأُخذََََِإَلَّ

سورة ٌوسؾََََََََََََََََََََََََََََََََََََََ(79)َلَظاِلُموَنَ  
 

حتى   57من اْلٌة  ) وتجد أن عدد كلمات سورة ٌوسؾ باستثناء هذه اْلٌات  

كلمة    709هو  "   َمَتاِعَناَ"وباستثناء كلمتً  (   79اْلٌة    

" كوك"حدوث المصادفات فً هذه اإلشارات المعجزة لمصرع  كدلٌل آخر ٌنفً

5779سنة     

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 



 

 



 

 

   57كلمة من اْلٌة     5069تتكون من  آٌة   63كما ستبلحظ أنه لدٌنا  

   79حتى اْلٌة   

" كوك"وكؤن لدٌنا إشارة لتارٌخ مرور كوكب الزهرة امام الشمس والذي قام 

5769سنة  ( ٌونٌو  3)   3/6الجنوبٌة من أجل مراقبته ٌوم  برحلته للبحار  

لما وجدناه من إشارة الكواكب وإخوة ٌوسؾ علٌه السبلم لهذه القصة كتؤكٌد  

 

(اقرأ المزٌد عن هذا الفصل بالخواطر بؤخر الكتاب)   

 

 

 



 "اندٌفر" سفٌنة الموت

 

 

 

بنٌوذالندا واسم " شكرٌست تشٌر"رأٌنا بسورة الجمعة اإلشارات المعجزة لحادث 

" هاواي"الذي سماها بهذا اإلسم ومصرعه بجزر " كوك"و" نٌوذالندا"  

 



أن نجد تؤكٌد القصة بسورة .." . وتركوك ..".وقادنا تتبع الرإٌة مرتبطة بالهبلك 

السفٌنة بذكر الحمار وتكوٌنه وموته وبعثه " كوك"البقرة واإلشارة لدابة   

 

قتبل بالسكٌن فً ذكر ذبح الطٌور ومنها الدٌك  "كوك"وبعد ذلك اإلشارة لمصرع 

" (كوك-وبً" كوك) "والطاووس   

 

وتبلحظ أن القصة ٌتكرر بها ذكر الموت بسورة الجمعة وسورة البقرة وأماكن 

" كوك"رمز دابة ) أخرى بالقرآن الكرٌم وتجد بسورة الجمعة بعد ذكر الحمار 

ار منهتجد ذكر حتمٌة الموت وعدم جدوى الفر( السفٌنة   

 

َمَثُلَالَِّذيَنَُحمُّْمواَالتَّْوَراَةَثُمَََّلْمََيْحِمُموَىاََكَمَثِلَاْلِحَماِرََيْحِمُلََأْسَفاًراَ
ِبْئَسََمَثُلَاْلَقْوِمَالَِّذيَنََكذَُّبواَِبَآَياِتَالمَِّوََوالمَُّوَََلََيْيِديَاْلَقْوَمَ

واَِإْنََزَعْمُتْمََأنَُّكْمََأْوِلَياُءَِلمَِّوَِمْنَُقْلََياََأيَُّياَالَِّذيَنََىادَُ(5َ)الظَّاِلِميَنَ
َوََلََيَتَمنَّْوَنُوَأََبًداَِبَماَ(6َ)ُدوِنَالنَّاِسََفَتَمنَُّواَاْلَمْوَتَِإْنَُكْنُتْمََصاِدِقيَنَ

ونََ(7َ)َقدََّمْتَأَْيِديِيْمََوالمَُّوََعِميٌمَِبالظَّاِلِميَنَ َاْلَمْوَتَالَِّذيََتِفرُّ َُقْلَِإنَّ
ِمْنُوََفِإنَُّوَُمََلِقيُكْمَثُمََُّتَردُّوَنَِإَلىََعاِلِمَاْلَغْيِبََوالشََّياَدِةََفُيَنبُّْئُكْمَِبَماَ

(8)ُكْنُتْمََتْعَمُموَنَ  
 



اإلندٌفر كانت معدة لحمل "  كوك"وهنا تجد شٌئا عجٌبا للؽاٌة وهو أن سفٌنة 

ٌقة وقاعها سطحه مستوي البضائع والفحم واإلبحار فً المٌاه الضحلة ؼٌر العم

ولكن تم فٌما بعد اختٌارها للقٌام بهذه الرحلة الملحمٌة األسطورٌة وحملت العلماء 

وأدوات العلم والكتب وكؤنها بالفعل كالحمار الذي أعد لحمل األمتعة والبضائع وتم 

 تحمٌله بالكتب واألسفار

 

.....َكَمَثِلَاْلِحَماِرََيْحِمُلََأْسَفاًرا....َ  
 

تجد فهما أخرا للحمار الذي ٌحمل أسفارا وٌلٌه ذكر الموت فً كون من كانوا كما 

على سفٌنة اإلندٌفر من علماء  ال ٌدركون أن رحلتهم إلى أقصى األرض على متن 

بهذا  هذه السفٌنة لرإٌة مرور كوكب الزهرة امام الشمس فٌه إشارة وضرب مثل

بعد الموت من أهوال بما قدمت  وما ٌنتظر المجرمٌنٌوم القٌامة  حداثالكوكب أل

 أٌدٌهم

 

فكما رأٌنا أن كوكب الزهرة هو الكوكب الوحٌد بالمجموعة الشمسٌة الذي تطلع 

شمسه من مؽربها وٌومه طوٌل للؽاٌة ٌقارب سنته وسطحه عبارة عن سهول 

تسٌل بها حمم البراكٌن وما ال ٌحصى من فوهات بركانٌة وتؽطٌه سحب الضباب 

ر سطحه وهو قرٌب للشمس وٌسمونه توأم األرض لكونه ٌماثلها والدخان فبل ٌظه

علٌه ماء ولدٌه قمر أو اقمار مثل األرض ما ٌوما نتقرٌبا فً الحجم والكتلة وكا  

 

والتً قادنا إلٌها ذكر رإٌة )  2:258ورأٌنا اإلشارة لكل ذلك فً آٌة سورة البقرة 

شمس من المؽرب وما ٌظهر عن قدرة َّللا عز وجل على اإلتٌان بال" ( كوك"هبلك 

وكانه ٌرشدنا إلى تتبع تكرار " إبراهٌم"بهذه اْلٌة من تكرار بمعدل عال لكلمة 



موضعا تشٌر بوضوح   69 ٌة  وآ  63   الكلمة بالقرآن الكرٌم والتً تظهر فً

بالقرن الثامن   69سنة  (  ٌونٌو 3)   3/6تارٌخ  متابعة كوكب الزهرة ٌوم  ل

الهدؾ الرئٌسً لرحلة سفٌنة اإلندٌفر الملحمٌةعشر المٌبلدي وهو   

 

والذي هو "  الحمار"كلمة بدءا من كلمة    69ومن العجٌب أنك إن عددت  

بسورة الجمعة ستصل إلى كلمة فرٌدة ووحٌدة بالقرآن "  كوك"رمز لسفٌنة 

" فاسعوا"وهً كلمة    "  قائما كوكوتر"كلمة عن كلمتً    36تبعد   الكرٌم

"السعً"ألن اسمها ٌعنً " كوك"فٌنة وهو اسم س   

   endeavour       همة -محاولة  – مسعى – سعً

 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!  
كلمة    36وآٌة االنتشار فً األرض التالٌة لها ٌتكونان من   " فاسعوا"وآٌة 

كلمة   36التالٌة لها ٌتكونان من " كوك"وآٌة االنتشار فً األرض وآٌة ذكر   

كلمة تشٌر بوضوح لٌوم   554لدٌك بسورة الجمعة  " كوك"وقبل آٌة ذكر 

+  35+  28+  35=  554)  5769من سنة  554الٌوم رقم  ( ٌونٌو 3 ) 6/3

30  +35  +3 )  



 

تؤتً فً موضع مناسب تماما فهً تؤتً مباشرة بعد اإلشارة  " فاسعوا" كلمةو

وتؤمل آٌضا من ٌحضرون ) جمعة لنٌوذالندا والتً رأٌناها فً النداء لصبلة ال

( صبلة الجمعة وٌلبسون الحجاب وهم ؼٌر مإمنٌن برسالة اإلسبلم   

 

ََلِةَِمْنََيْوِمَاْلُجُمَعِةََفاْسَعْواَِإَلىَِذْكِرَيََ َأيَُّياَالَِّذيَنََآَمُنواَِإَذاَُنوِدَيَِلمصَّ
َفِإَذاَُقِضَيِتَ(9َ)َتْعَمُموَنََالمَِّوََوَذُرواَاْلَبْيَعََذِلُكْمََخْيٌرََلُكْمَِإْنَُكْنُتمَْ

َفاْنَتِشُرواَِفيَاْْلَْرِضََواْبَتُغواَِمْنََفْضِلَالمَِّوََواْذُكُرواَالمََّوََكِثيًراَ ََلةَُ الصَّ
واَِإَلْيَياََوَتَرُكوَكَ(62َ)َلَعمَُّكْمَتُْفِمُحوَنَ َأْوََلْيًواَاْنَفضُّ َذاَرََأْواَِتَجاَرةًَ َواِ 
َدَالمَِّوََخْيٌرَِمَنَالمَّْيِوََوِمَنَالتَّْجاَرِةََوالمَُّوََخْيُرَالرَّاِزِقيَنََقاِئًماَُقْلََماَِعنَْ

(66)  
 

وذروا "...األمر بترك البٌع ..." فاسعوا إلى ذكر َّللا"...وتجد مباشرة بعد  

كإشارة معجزة للسفٌنة ونٌوذالندا ووسٌلة البٌع والتجارة أأل وهً النقود ..." البٌع

على عملة الشلن النٌوذالندي وتؤمل أن العملة " اندٌفر"السفٌنة وذلك ألن صورة 

 صؽٌرة القٌمة وكؤنها إشارة إلى ترك أي معاملة تجارٌة ولو بسٌطة وقت الصبلة 

 

ذكر االنتشار فً األرض واالبتؽاء من فضل َّللا   " فاسعوا" كلمةكما تجد بعد 

فٌها المحٌطات شرقا وؼربا كإشارة للرحلة الملحمٌة لسفٌنة اإلندٌفر والتً جابت 



 خبلل ثبلث سنوات لتضم للتاج البرٌطانً أراض أكبر من مساحة أوروبا بؤكملها

ثم ذكر ( وصورة السفٌنة على العملة)بترك البٌع قبل الصبلة  وقد تجد فً األمر 

واالبتؽاء ( والسفن وسٌلة االنتشار فً االرض)االنتشار فً االرض بعد الصبلة 

ارة خفٌة إلى واجب المسلمٌن فً األنتشار فً األرض وجعل نشر من فضل َّللا إش

اإلسبلم أولوٌة لهم وٌلً ذلك التجارة كما فعل التجار المسلمون ونشروا اإلسبلم 

فً جنوب شرق آسٌا بصدقهم وأمانتهم وأخبلقهم لتصبح أكبر تجمع للمسلمٌن 

 بالعالم كله بمنطقة لم ٌدخلها جندي مسلم واحد

 

وهً سفٌنة معدة اصبل للشحن  " إندٌفر"السفٌنة  لمعجزات أال تؽرقن من اكاقد و

وتم إعادة تجهٌزها كما كان من المعجزات أن تحرفها الرٌاح لترسو على شاطًء 

أسترالٌا الشرقً وتستكشؾ ساحله لتضم القارة إلى برٌطانٌا ثم تنجو بمعجزة من 

ل أسترالٌا وكل ذلك من الؽرق بتجنبها اإلبحار فً الحائط المرجانً العظٌم شما

 فضل َّللا وآٌاته

البقرة(058ََ...ََ)ََواْنُظْرَِإَلىَِحَماِرَكََوِلَنْجَعَمَكََآَيًةَِلمنَّاسَِ....َ  

________ 

الجمعةَ(6)َذِلَكََفْضُلَالمَِّوَُيْؤِتيِوََمْنََيَشاُءََوالمَُّوَُذوَاْلَفْضِلَاْلَعِظيِمَ  

_______ 

الجمعة(62ََ...َ)َْرِضََواْبَتُغواَِمْنََفْضِلَالمَّوََِفاْنَتِشُرواَِفيَاْْلََ....َ  
 



" كوك"وتجد هنا شٌئا ؼاٌة فً العجب فبعد ذكر الحمار الذي ٌرمز للسفٌنة دابة 

اْلَمْوَتَالَِّذيََ"...  منه وعدم جدوى ذلك والفرار  الموتتجد ذكر  
وَنَِمْنوَُ ...."َتِفرُّ  

  الموتمن   الفرار ر بوضوح لمعنىٌشٌ ٌفر إندواسم السفٌنة   

End 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!  
 

بسورة الجمعة تؤكٌدا على  تجدسفكلمة عربٌة واضحة  "  ٌفر" وإن كان كلمة 

 فكلمة "    إند" باللؽة اإلنجلٌزٌة  "  الموت"استعمال معنى كلمة  

!!!!!!!!!!!"     إن "  كلمةترد بالسورة  دائما مبلصقة  ل" الموت"  

 

(6)ُكْنُتْمََصاِدِقيَنََ  إِنْ َاْلَمْوتَ ََََفَتَمنَُّوا..َ..  

____________ 

وَنَِمْنوَََُْوتَ اْلمَ َإِنَّ َََُقلََْ (8)َ.....َالَِّذيََتِفرُّ  

 



" ْمتُم"وحتى بنفس اْلٌة األولى التً ٌذكر بها الموت تجد كلمة بداخلها كلمة 

"          أن"و  "   إن" وهً محاطة قبلها وبعدها ب "  ْمُتمََْزعَََ"وهً كلمة 

...( ُكمْ أَنَّ َْمُتمََْزعَََإِنْ )...  

 

من بداٌة القرآن الكرٌم ال تجد به الكلمة "  الموت"كما تجد ذكرا كثٌرا لكلمة ) 

"(حضر ٌعقوب الموت"إال فً الموضع السابق والتالً ْلٌة " إن"متبوعة ب   

 

لنظام االستبدال  إشارة قوٌة" الموت"بعد وقبل كلمة " إن"وفً حركة كلمة 

"هاواي"و " نٌوذالندا"العظٌم الذي وجدنا به أسماء أعجمٌة أخرى بالسورة  ك   

 

تجد أن أول أرقام تمٌزها هً كون عدد   62:6آٌة الموت األولى  كما أن 

وفً ذلك إشارة واضحة  لتارٌخ متابعة     57وعدد كلماتها    69حروفها  

والذي   3/6ٌوم   5769ام الشمس سنة  رواد السفٌنة لحركة كوكب الزهرة ام

التً انطلقت منها (  خط جرٌنتش) برٌطانٌا " كوك"بؤرض   2/6كان ٌقابله ٌوم 

  السفٌنة

 



حتى نهاٌة القرآن الكرٌم  هو  62:6باْلٌة " الموت"وحتى عدد الكلمات من كلمة 

تعطٌك إشارة " ( الموت"كلمة باْلٌة قبل كلمة  53 – 6022) كلمة   6009

  69خرى للعام  أ

 

 

مثل ) وهناك ما الٌحصى من عبلقات رقمٌة بالسورة وبالقرآن تإكد تلك المعجزات 

لن أتطرق لها ( حرفا من كلمة الموت األولى لكلمة الموت الثانٌة   69وجود  

 لعدم تشتٌت انتباه القاريء

 



ة بآٌة الموت األولى بسورة الجمع  "الموت"  ولكن تجد شٌئا ممٌزا فً كلمة

" الجمعة"كلمة فرٌدة بالقرآن الكرٌم وتلً كلمة " فاسعوا"مثلما وجدنا أن كلمة 

 والتً هً آٌضا كلمة فرٌدة بالقرآن الكرٌم وتحمل آٌضا اسم سورتها

 

تتوسط تماما سورة الجمعة فقبلها نصؾ كلمات السورة "  الموت"إن كلمة  

ها نصؾ آٌات السورة وبعدها النصؾ اْلخر لكلمات السورة وحتى آٌتها تجد قبل

 وبعدها النصؾ اْلخر ْلٌات السورة

 

وذلك ربط "  رأوا"لكلمة  "  الموت"كلمة  من كلمة    69كما أنه لدٌك 

لمشاهدة " اندٌفر"على متن السفٌنة " كوك"مباشر بٌن الرإٌة والموت ورحلة 

"قائما  كوكوتر"فً معنى "كوك"كوكب الزهرة وتؤكٌد على معنى رإٌة هبلك   

 

" كرٌست تشٌرش"ة عن حادث ذلك إشارات واضحة لما وجدناه بالسور كل ًوف

فؤماته َّللا ..._فً نصؾ المائة   موته) وعبلقة نصؾ العمر " كوك"وعن موت 

وسقوط بعض النجوم فً نصؾ عمرها( _ ..مائة عام  

 

لسورة الجمعة وفً كون كلمة  " الموت" كلمةولكن األهم من ذلك فً توسط 

هو جذب االنتباه أن ( إند)شارة واضحة لمعنى الموت باإلنجلٌزٌة تلٌها كإ" إن"

 وراء هذه الكلمة معجزة عظٌمة للؽاٌة

 



(6)َصاِدِقيَنَََُكْنُتمََْ  إِنْ َ اْلَمْوتََََََفَتَمنَُّوا....َ  

 

 فلو ترجمت كلمة الموت وما بعدها ترجمة حرفٌة ستجد المعجزة المبهرة التالٌة

مَُْكْنتََُ  إِنْ َ اْلَمْوتََ  

End if you were 

 

"إندٌفر"أي لدٌك إشارة واضحة لنطق إسم السفٌنة   

 

Endeavour 

End if you were 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 
ترد ..."  إذ حضر ٌعقوب الموت"...قبل آٌة " الموت"ومن العجٌب أن أقرب كلمة 

(البقرةسورة  2:94اْلٌة "  ) فتمنوا الموت إن كنتم صادقٌن"...بنفس الشكل   

 



مثل ) بل لدٌك فً كل هذه العبلقات التً تشٌر إلى النصؾ ونصؾ الكلمة 

واالستبدال العظٌم لدٌك فً كل ذلك إشارة إلى إسم السفٌنة النهائً " ( وتركوك"

حٌث كانت هناك سفٌنة أخرى "  ) 0ساندوتش "بعد أن تم تؽٌٌر إسمها إلى 

بالسورة تجد بعد إسم   رتينم  فكما ٌذكر الموت " (ساندوٌتش"تحمل اإلسم 

فً أول كلمة "  صا"السفٌنة الواضح أول حروفٌن من اسمها النهائً 

ومعهما حرفٌن أخرٌن" دقينصا"  

 

(6)ِدِقيَنََصاََُكْنُتمََْ  إِنْ َ اْلَمْوتََََََفَتَمنَُّوا....َ  

 

وتستمر اإلشارات المعجزة المتعددة إلسم السفٌنة والمرتبطة بالموت فتجد اْلٌة 

" وََُيَتَمنَّْونَََ"  فً كلمة( ه)تالٌة تشٌر فً بداٌتها للموت ولكن بالضمٌر ال  

 

َأَبًداَوََُيَتَمنَّْونَََوََلَ   

 

"  ه"فإسم السفٌنة هنا واضح للؽاٌة بالترجمة الحرفٌة لما ٌعود علٌه الضمٌر  

بعده" أبدا"وكلمة ( أي الموت)  



َأَبًداَهَُ  

End ever 

Endeavour 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 
أي أخذ ) وذلك هو نفس النظام المتكرر بسورة الجمعة والقرآن فً أسماء أخرى 

9مثل ( حرؾ من الكلمة المجاورة  

 

وذالندنٌ     صبلةإذا نودي لل  

هاواي          تركوكإلٌها و  

   ضاألرأدنى  ...  -...  ن ٌفترٌنهببهت9 ... مثل ) وستر ى الحقا  أمثلة أخرى  

)... 

 

  "إنديفر"    السفٌنة   " كوك"   بسورة الجمعة لسفٌنة تتعدد اإلشاراتك بذلف

    " فاسعوا" بمعنى إسمها بالعربٌة سواءا  (  مسعى – سعي) 

 



         ..." الموتَإنَكنتم) "...  أو بنطق مشابه لنطق إسمها باإلنجلٌزٌة

( " يفرإندَإ"    ..." وَأبدايتمنون .."..      –"  إندَإفَيوَوير" 

   

 

 (إند)   من الموت  (يفر)   الفرار  أو بالدمج بٌن العربٌة واإلنجلٌزٌة فً ذكر

(  ..."الموتَالذيَتفرونَمنو"...   –    "إنديفر"   )  

 

 

 أو حتى بما ٌبدو انه نسب السفٌنة إلى ذكر َّللا

........َِإَلىَِذْكِرَالمَّوََََِفاْسَعْوا....ََ  

 

 

بها معجزة  ..." فاسعوا إلى ذكر َّللا"...ل   جبللة َّللا التالٌةوذلك ألن كلمات لفظ ال

كما أن  ؼاٌة فً اإلبهار فكلها مسبوقة أو متبوعة بكلمات تشٌر إلى إسم السفٌنة

اْلٌات تشٌر إلى ذكر َّللا كثٌرا كإشارة أن الذكر المتكرر للفظ الجبللة َّللا وراءه 

 معجزة عظٌمة 



........َالمَّوََِرَِِذكَََِْإَلىَََفاْسَعْوا....ََ  

.....َالمَّوََََِفْضلََََِواْبَتُغواَِمنَْ....َ  

.......ََكِثيرًاََالمَّوَََََواْذُكُرواَ....  

.......ََالمَّوَََِِعْندََََُقْلََما.....َ  

  Over    َفْضلَِ

 Over    َكِثيرًا 

 Enda   ِعْندََ 

Endaover 

!!!!!!!!!!!!!ََََسعيَََ Endeavour  

 



عل تنتمً لذكر َّللا فهً تذكر بمبلقاة َّللا وبؤن هناك حٌاة أخرى بعد والسفٌنة بالف

الموت وتذكر بؤهوال ٌوم القٌامة فً رحلتها لمشاهدة كوكب الزهرة وتذكر بحتمٌة 

الموت ومبلقاته ومبلحقته لمن كتب علٌه ولو فر إلى أقصى األرض كما سؤبٌن 

 الحقا

 

لطوٌلة التً استؽرقت سنوات تجوب والسفٌنة تنتمً آٌضا لفضل َّللا فً رحلتها ا

فٌها عشرات االالؾ من االمٌال فً محٌطات شاسعة مجهولة بدون أن تتعرض 

وقد حرفتها الرٌاح  للؽرق رؼم أنها مصممة أساسا لئلبحار فً المٌاه الؽٌر عمٌقة

بفضل َّللا علٌهم لتستقر على ساحل استرالٌا الشرقً وٌتم ضم أسترالٌا للتاج 

نجاها َّللا بمعجزة من اإلبحار فً الحاجز المرجانً العظٌم شمال البرٌطانً ثم 

 أسترالٌا والتعرض الحتمً للؽرق

 

فهذه السفٌنة تنتنً لفضل َّللا النها فتحت لهم أرض نٌوذالندا وأسترالٌا ولذلك تجد 

ذكر فضل َّللا بؤول السورة وأنه ٌإتٌه من ٌشاء بعد ذكر األرض ثم تجد ذكر فضل 

" كوك"لسورة بعد ذكر األرض واالنتشار بها  وتجد فضل َّللا على َّللا  فً اخر ا

الذي نشؤ نشؤة فقٌرة معدمة وتدرج بوظائؾ صؽٌرة بسٌطة ولكن فً النهاٌة 

 ٌرسله ملك برٌطانٌا لخوض هذه الرحلة األسطورٌة الملحمٌة 

 

بسورة الجمعة وربطها دائما بالموت مع إشارة " كوك"والذكر المكثؾ لسفٌنة 

القائم على أمور ( وتركوك قائما " ) كوك"ة لرإٌة مصرع وهبلك الكابتن السور

" كوك"هذه السفٌنة وقائدها  ٌإكد لك أن الرحلة األسطورٌة والملحمٌة ل 

والعلماء على هذه السفٌنة لمتابعة مرور كوكب الزهرة أمام الشمس كانت رسالة 

جرمٌن بعد الموتإلٌهم لٌدركوا حقٌقة أهوال ٌوم القٌامة وما ٌنتظر الم  

 



فكما ذكرت من قبل أن كوكب الزهرة هو الكوكب الوحٌد بالمجموعة الشمسٌة 

الذي تطلع شمسه من مؽربها وهو مؽطى بسحب الدخان فبل ٌظهر سطحه أبدا 

وذلك السطح عبارة عن أودٌة تسٌل بالحمم بٌن ما الٌحصى من براكٌن نشطة 

هو كوكب قرٌب للشمس وٌسمونه وٌوم الكوكب طوٌل للؽاٌة ٌقارب طول سنته و

 توام األرض ألنه كان مثلها منذ زمن سحٌق قبل أن ٌفقد ماءه وقمره أو أقماره 

 

فالكوكب مثال حً على ٌوم القٌامة وأهوالها وعبلماتها الكبرى وما سٌكون علٌه 

حال األرض ٌوم القٌامة وهو خٌر تذكرة بالموت وٌحفز المتدبر واللبٌب على ذكر 

اه وطلب رحمته َّللا وتقو  

 

وعلماءه فً رحلتهم الملحمٌة ألقصى األرض على متن السفٌنة " كوك"فهل كان 

لمتابعة ذلك الكوكب ٌدركون أن وراء هذه الرحلة رسالة بلٌؽة تذكرهم " إندٌفر"

بالموت وحتمٌة مبلقاة الموت وعدم جدوى الفرار منه وما سٌلقاه المجرمون بعد 

ر ٌحمل أسفارا وذلك بحمولتهم الضخمة من الكتب كالحما الموت أم أنهم كانوا

 والخرائط والمعدات العلمٌة فً هذه الرحلة التارٌخٌة

 

بعد  أن فً هذه الرحلة رسالة خفٌة له أن مصرعه سٌكون" كوك"وهل أدرك 

بؤقرب مكان على األرض شبها بكوكب الزهرة أي جزر هاواي  سنوات معدودة 

براكٌن نشطة وتسٌل الحمم بؤودٌتها  والتً ٌحمل سطحها ما ال ٌحصى من  

 

هل أدرك  أنه رؼم نشؤته المتواضعة الفقٌرة  والمهن البسٌطة التً امتهنها و

خبلل حٌاته كان قدره أن ٌبزغ نجمه وٌختاره ملك برٌطانٌا لٌجهز السفٌنة 

وٌستمر فً هذه الرحبلت  المصممة لشحن الفحم لٌجوب بها المحٌطات" إندٌفر"



وذلك ألن عالم الؽٌب قد كتب له فً األزل أن مصرعه  سفن أخرى الملحمٌة على

أن ٌبلقً الموت الذي ال  وكان البد سٌكون فً أقصى األرض فً جزر مجهولة

ٌتمناه  والذي الفرار منه وكانت دابته السفٌنة هً من حملته إلى مكان موته 

 لٌبلقٌه على بعد اْلؾ األمٌال من وطنه

 

لسورة وبعث رسول منهم ٌعلمهم والكتاب والحكمة وفً ذكر األمٌٌن بؤول ا

إشارات بلٌؽة معجزة لما وجدناه من أحداث من علم الؽٌب وإشارات لكلمات من 

لؽات اخرى تبٌن معجزة القرآن الكرٌم واستحالة أن ٌكون بشري المصدري فما 

 بالك أنه نزل على األمٌٌن ورسول منهم

 

فتجد فً ذكر األمٌٌن من العرب إشارة والقرآن الكرٌم نزل بلسان عربً مبٌن  

أخرى لكلمات بسٌطة من اللؽة اإلنجلٌزٌة  أصبحت الٌوم متداولة على لسان 

وتعنً النهاٌة " إند"العرب سواءا من المتعلمٌن أو البسطاء األمٌٌن مثل كلمة 

وتجد من اإلعجاز العظٌم أن تتم "  النهاٌة"الزٌادة أو  وتعنً" أوفر"وكلمة 

"  كثٌرا"و " فضل"و " الموت"تلك الكلمات بكلمات عربٌة فصحى مثل اإلشارة ل

و " هاواي"و " كوك"وتجد اإلعجاز العظٌم فً اإلشارة ألسماء أعجمٌة مثل 

بكلمات عربٌة فصحى " نٌوذالندا"  

 

وقد أدرك العرب القدماء بفصاحتهم وتمكنهم من اللؽة العربٌة وموهبتهم العظٌمة 

عجاز العظٌم للؽة القرآن الكرٌم فكانوا ٌدركون من فً فهمها واستخدامها اإل

الوهلة األولى مخالفته لكبلم البشر ومع مرور القرون وتعمد أعداء اإلسبلم تدمٌر 

حتى أصبح الٌوم من ٌتكلم اللؽة ) اللؽة العربٌة وتدمٌر هذه الملكة عند العرب 

رآن الكرٌم ما أظهر الق( العربٌة الفصحى ولو بشكل ركٌك ٌصبح أضحوكة للناس 

ال ٌحصى من أوجه إعجاز أخرى تواكب العصر فً شتى المجاالت ومن العجٌب 



أن ٌستمر فً إظهار اإلعجاز بلسان العرب فً العصر الحالً بعد أن تؽٌر عن 

 لسان القدماء

 

  !!!!!!!!!!!!!!!!!!  

 

المذكور بالسورة على ٌد قوم " كوك"فً ذكر األمٌٌن إشارة لمصرع كما تجد 

المذكور ( قائما) ٌن من سكان الجزر كان ٌستؽلهم هو وقومه مثلما تجد وصفه امٌ

لٌس ....إال ما دمت علٌه قائما)...بسورة الجمعة موجود بآٌة استؽبلل االمٌٌن 

لآلٌة  3:75الكلمات من اْلٌة االولى وتجد أن عدد ...( علٌنا فً االمٌٌن سبٌل

وهو رقم ٌشٌر بوضوح للتارٌخ   3× 25359كلمة أي  63957هو   62:2الثانٌة 

الذي حضر صبلته ( بتوقٌت جرٌنتش العالمً) تارٌخ ٌوم الجمعة   59/3/25

اْلْلؾ من سكان نٌوذالندا الؽٌلرمسلمٌن مع ارتداء نسائهم للحجاب وإذاعة األذان 

وأخرٌن منهم لما ٌلحقوا ) ...بكل وسائل الؽعبلم وكؤنه مثل ٌضرب للناس على 

...(َّللا ٌإتٌه من ٌشاء ذلك فضل.....بهم  



 

 

وتجد بعد ذلك ذكر تمنى الموت وما تراه من تمنى الكثٌر من المسلمٌن أن ٌموتوا 

مٌتة المصلٌٌن بمسجد النور لٌبلقوا َّللا عز وجل شهداء وما تراه من عدم تمنً 

 ؼٌر المسلمٌن ذلك

 

ر من عة فً عدم تمنً الموت وفً الفراولكن  لماذا ٌذكر الٌهود بسورة الجم

وعدم جدوى الفرار من الموت وحتمٌة مبلقاته ؟  الموت  

بذلك والتً ٌرد اإلشارة لها بمواضع عدٌدة بالسورة " إندٌفر"وما عبلقة السفٌنة 

  مرتبطة بالموت ؟



إشارات لسٌدنا ٌعقوب علٌه السبلم " جٌمس كوك"ولماذا وجدنا فً تتبعنا لنهاٌة 

ٌهودٌا أو نصرانٌا وتإكد على الموت ترتبط  بالموت وتإكد على كونه لم ٌكن 

إشارات  ونصحه ألوالده أال ٌموتن إال وهم مسلمون  وكؤن بكل ذلك على اإلسبلم

لم ٌكن مسلما  ؟ فلماذا ذكر الٌهود مع قوم ( جٌمس)خفٌة لموت ٌعقوب أخر 

النصارى ؟" كوك"  

 

" رإندٌف"زة من أعظم المعجزات تتعلق بقصة السفٌنة اإلجابة تتمثل فً معج  

فبعد أن كانت تلك السفٌنة معدة للتجارة ونقل البضائع وخصوصا الفحم تم 

تجهٌزها لئلستكشاؾ فقامت فٌما ٌشبه المعجزة واْلٌة للناس باالنتشار فً األرض 

ومسحها من أقصى شرقها ألقصى ؼربها فً محٌطات شاسعة تمتد ببل نهاٌة 

األمٌال من وطنهم لٌتابعوا  والعلماء إلى جزر هاٌتً على بعد اْلؾ" كوك"فحملت 

مرور كوكب الزهرة أمام الشمس كمثال حً ٌضرب لهم على أهوال ٌوم القٌامة 

وعبلمتها الكبرى وما سٌكون علٌه حال األرض وقتها وما ٌنتظر المجرمٌن بعد 

بؤن مصرعه سٌكون برحلة مماثلة " كوك"وكنبإة حٌة ل  بما قدمت أٌدٌهم  الموت

ؤقرب أرض شبها بكوكب الزهرة على كوكبنا أي بجزر وبخبلل سنوات معدودة 

لٌبلقً الموت الذي ال فرار منه ( سفٌنة ) وستحمله إلٌها دابة موت أخرى  هاواي

 بعٌدا عن وطنه باْلؾ األمٌال 

 

لعدة سنوات ولعشرات قائما علٌها وقائدا لها " كوك"رحلتها الملحمٌة مع ثم بعد 

للتجارة والنقل مرة " إندٌفر"ولت هذه السفٌنة تحاْلْلؾ من االمٌال فً المحٌطات 

اخرى وكؤنها ؼٌرت من هٌئتها لتإدي المهمة االولى المتعلقة بالموت فً رحلتها 

لمتابعة كوكب الزهرة ثم عادت بعد ذلك لوضعها السابق" كوك"مع   

 



تذكر ذكر الموت ) وبقى لها مهمة ثانٌة وأخٌرة تتعلق بالموت بؤرض اخرى بعٌدة 

ففً مهمتها األولى ذكرت ( بسورة الجمعة وذكر األرض مرتٌن آٌضا مرتٌن 

الثانٌة فستحمل هذه السفٌنة الموت لمن  السفٌنة الناس بالموت أما فً مهمتها

 كتب علٌهم مبلقاته

 

ؼٌرت السفٌنة من اسمها لٌصبح ( مهمة الموت الثانٌة ) فً هذه المهمة الجدٌدة ف

موت ألرض بعٌدة فر إلٌها ستحمل فٌها ال وقامت برحلة عجٌبة  "2ساندوٌتش "

 األسبان والبرتؽال فً أوربا  االضهاد والقتل على ٌدمن  "السفارادٌم"الٌهود 

 السفٌنة  لتقوم  "نٌوٌورك"وهً  وم أكبر تجمع للٌهود فً العالم أالوأصبحت الٌ

ة خبلل حرب االستقبلل االمرٌكٌ  " رود اٌبلند"وما بعدها ك  بقصؾ هذه المدٌنة

وتإكد على حتمٌة مبلقاة الموت  السفارادٌم وتحمل الموت للفارٌن منه من الٌهود

ومحاصرته لمن كتب علٌهم والفارٌن منه  من خبلل  وعدم جدوى الفرار منه

" إندٌفر"والتً كانت تعرؾ سابقا ب " 2ساندوٌتش " السفٌنة   

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 
بعض ٌكا وقت قصؾ هذه السفٌنة  ٌعتقد بؤمر( السفارادٌم)وهإالء الٌهود 

وكان " ٌهوذا"و " بنٌامٌن"لولدي ٌعقوب علٌه السبلم  المإرخٌن انتماء بعضهم

ألمرٌكٌة وقتل عدد منهم بها حتى أن لهم دورا ملموسا فً حرب اإلستقبلل ا

علٌه ) الرئٌس األمرٌكً  جورج واشنطن أثنى علٌهم وسماهم بذرٌة إبراهٌم 

تحذٌر عن " كوك"اْلن ما وجدناه فً رحلتنا مع قصة مصرع  فتفهم( السبلم 

وتن إال وهم مسلمون وعن سإاله لهم وقت موته مٌعقوب علٌه السبلم ألوالده أال ٌ

عن ما سٌعبدون من بعده وإجابتهم بؤنهم سٌعبدون إلهه وإله أباءه إبراهٌم 

 وإسحق وٌعقوب وأنهم له مسلمون

 



مهمتً الموت وكؤنما أدت واجبها فً الحٌاة وما وبعد أن أدت هذه السفٌنة اْلٌة 

خلقت من أجله ؼرقت وكؤنما ماتت هً األخرى بعد أن ذكرت الناس بالموت ثم 

فً المتاحؾ والعمبلت والطوابع وؼٌرها  كرٌمها حملته إلٌهم  وتم ت  

 

ٌقبض ملك الموت أرواح  من أهوال القٌامة عندماوهً وكؤنما تذكرك بما سٌحدث 

ٌمٌته الخالق عز وجل لوقات بامر من الخالق عز وجل ثم بعد ذلك جمٌع المخ

ّلِل "هو " لمن الملك الٌوم"لٌبقى هو وحده سبحانه وتعالى وٌكون الرد على قوله 

"الواحد القهار  

 

بذكر الموت والفناء بعد ذكر السفن العمبلقة التً  "إندٌفر"السفٌنة  كما تذكرك

وله الجوار المنشئات فً البحر ) ها تجوب المحٌطات ومشارق األرض ومؽارب

فٌهم من  منحٌث ٌرد بعدها ذكر الفناء والموت لكل من على األرض ب( كاألعبلم 

(  كل من علٌها فان وٌبقى وجه ربك ذو الجبلل واإلكرام ) على متن هذه السفن  

األولى  ثم حملت  فً مهمتها  بالموت الناس "إندٌفر"لتدرك كٌؾ ذكرت السفٌنة 

 لمن كتب علٌهم فً مهمتها الثانٌة ثم ؼرقت وكؤنما ماتت هً األخرى الموت

 لتذكر الناس بحتمٌة مبلقاة الموت لكافة المخلوقات وأنه ال فرار منه

 

 

 

 

 

 



 "فرانسٌس سلفادور"

 "... وأما األخر فٌصلب فتؤكل الطٌر من رأسه..."

 

ي لهم بؤن ٌتمنوا وفً ذكر الٌهود وزعمهم انهم اولٌاء ّلِل من دون الناس والتحد

الموت إن كانوا صادقٌن وذكر عدم رؼبتهم فً الموت وفرارهم منه وأنه حتما 

 مبلقٌهم تجد شٌئا عجٌبا للؽاٌة

 

أول ٌهودي ٌقتل فً حرب االستقبلل االمرٌكٌة  " فرانسٌس سلفادور" وهو عن

وهو آٌضا اول ٌهودي ٌتولى منصبا فً المستعمرات االمرٌكٌة وترجع أصوله 

 ود السفاردٌم الهاربٌن من الموت على ٌد األسبان والبرتؽال وكان ٌقٌم بلندن للٌه

اإلسم ٌعقوب من صور اإلسم " ) ٌعقوب"وأباه ٌدعى " ( كوك"أرض ) 

" ( جٌمس"  

 

وكان هناك مجتمعا من هإالء الٌهود السفاردٌم بلندن بدءوا بإرسال بعضهم إلى 

حقهم فهاجم األسبان الوالٌة التً ولكن الموت ظل ٌبلاألراض الجدٌدة بامرٌكا 

فهربوا إلى الشمال وأسست عائلة السفادور مع عائلة " جورجٌا"استقروا بها 

" لٌسبون"اخرى ما ٌعرؾ بؤرض الٌهود واستمر الموت فً مبلحقتهم بزلزال 

والذي سبب خسائر فادحة لهم باإلضافة إلى خسارتهم أثر انهٌار شركة الهند 

ثم  "فرانسٌس سلفادور"عم  " ( ٌوسؾ" ) "جوزٌؾ"ٌرها الشرقٌة والتً كان ٌد

بدئت الجولة االخٌرة من مبلحقة الموت فهاجمت قبائل الهنود المتحالفٌن مع 

بطلقة نارٌة فسلخت قبٌلة الشٌروكً "  فرانسٌس"البرٌطانٌٌن أرضهم وسقط  



بعد الهندٌة فروة رأسه ومات متؤثرا بجروحه والقى الموت فً موعده المكتوب له 

 رحلة فرار طوٌلة منه

 

َاْلَمْوتََ ونَ تَ ََالَِّذيََُقْلَِإنَّ ِمْنُوََفِإنَُّوَُمََلِقيُكْمَثُمََُّتَردُّوَنَِإَلىََ فِرُّ
سورة الجمعةََََ(8)َعاِلِمَاْلَغْيِبََوالشََّياَدِةََفُيَنبُّْئُكْمَِبَماَُكْنُتْمََتْعَمُموَنَ  

 

        "جٌمس"النسب إلى  فً" كوك"تشابها مع   " سٌسفران" وتجد فً 

والموت بؤرض بعٌدة وفً الموت آٌضا على ٌد وفً مؽادرة برٌطانٌا ( ٌعقوب)     

 السكان المحلٌٌن لؤلرضً الجدٌدة

 

فً سورة ٌوسؾ والقتل وأكل الطٌر " كوك"وتجد إشارات لما وجدناه عن قصة 

 من الرأس

 

لفرار من الموت وحتمٌة آٌة سورة الجمعة  عن اأهم ثبلث أرقام تمٌز وتجد أن 

بالسورة   8  اْلٌة رقمأنها مبلقاته للٌهود الذٌن ٌدعون أنهم أولٌاء ّلِل  هً 

 " حرفا وتخبرك بوضوح عن مبلقاة الموت ل   76 كلمة و  58   وتتكون من

الٌهودي الشهٌر والذي ٌحتمل كونه من ذرٌة ٌعقوب علٌه   " سٌسفران



( أؼسطس 5)   8/5ر طوٌلة لقومه منه ٌوم السبلم  والقى الموت بعد رحلة فرا

المٌبلدي  58  بالقرن ال  76  سنة   

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 

حرفا و    76التً تتكون من   8وهذه العبلقات الرقمٌة العجٌبة بهذه اْلٌة رقم 

 نهاٌةلتجد أنك تصل إلى  ْلٌة حرفا فً هذه  ا  58تدفعك أن تعد   كلمة 58

ونَ فِ تَ  "الكلمة   "  سٌسفران "  نهاٌةوكؤنها إشارة عجٌبة إلى "  رُّ

المٌبلدي 58بالقرن ال    76سنة  (  أؼسطس 5)   8/5ٌوم وموته   

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 

 
(اقرأ المزٌد عن ذلك الفصل فً الخواطر بؤخر الكتاب)   

 

 

 

 

 



توضح هناك ما ال ٌحصى من عبلقات رقمٌة عجٌبة بكل اْلٌات فً هذا البحث 

وجزر  " كوك" و النور   توارٌخ وإحداثٌات وتفاصٌل أخرى عن حادث مسجد

والعدٌد من االشٌاء األخرى وال ٌتسع المقام لذكرها  " هاواي"  

 

فمن ٌرٌد البحث فً ذلك فسٌجد محٌطا ببل نهاٌة من العجائب كما أن كل ذلك 

ر من الفوائد ٌرتبط بدراسات أخرى لً منذ سنوات طوٌلة وٌإكدها وٌوضح الكثٌ

والرسائل ولكن ذلك ٌحتاج لشرح طوٌل ولذا لعدم االطالة سؤختم بمعجزة عظٌمة 

 للؽاٌة تفوق التصور

 

 

 



 الممتحنة  ....  جاسٌندا   26 / 07 / 5980   !!!!!

 

 

 

قد ٌفكر البعض بؤن ما جاء فً هذا البحث هو مجرد مصادفات وذلك رؼم وضوح 

9 ال ٌحصى من أدلة علٌها المعجزات بذلك البحث ووجود ما  

 

َ ََمَثٍلََوَلِئْنَِجْئَتُيْمَِبَآَيٍةََلَيُقوَلنَّ َوَلَقْدََضَرْبَناَِلمنَّاِسَِفيََىَذاَاْلُقْرَآِنَِمْنَُكلّْ
َُمْبِطُموَنَ   سورة الروم ََ(58)الَِّذيَنََكَفُرواَِإْنََأْنُتْمَِإَلَّ



فً احتمال المصادفة كنظام وتن تتكرر  ثابتة ولكن على هإالء تؤمل وجود أنظمة 

البحث عن أقرب كلمة مماثلة للكلمة التً بها اإلشارة لمعجزة ما لتجد رابطا قوٌا 

 ٌإكد المعجزة

 

وقد تكرر   " هاواي" و  "  كوك"  و  " نٌوذالندا" وذلك مثل اإلشارة ل 

وعبلقات بالربط بؤقرب كلمة مماثلة   لٌعطً توارٌخ  مرات  ثبلث  النظام  

 

بشكل مختلؾ وذلك باختٌار "   قائما" مع كلمة     الرابعةالنظام للمرة   وتكرر

 الكلمة المماثلة التً تعنٌنا والتً تشٌر لبشر وهو شخص من أهل الكتاب

 

الرد  لنفس النظام  لٌكون  الخامسفٌها التكرار    التالٌةالعظٌمة المعجزة و

 األمثل لنفً أي احتمال للمصادفات بهذه الدراسة

  

خمس مرات بالقرآن الكرٌم انطبلقا كٌؾ ٌكون هناك مصادفة فً تكرر نظام معجز ف

  متتالٌة  أربع آٌاتوتوجد فقط  فً  من عدد محدود من الكلمات

 

  إلسم بها  فبتؤمل أنه بنهاٌة  سورة الجمعة  قد أشارت الثبلث آٌات األخٌرة

اي  وقصة مسجد هاو بجزر وقصة نهاٌته  سم إلومن سماها بذلك ا ندا الذنٌو

ألٌقونة ذلك  قرٌبة من هذه اْلٌات أن تكون هناك إشارة فمن الضرورة  النور

الحدث وأبرز ما فٌه أي رمز النبل واألصالة والتسامح والتً أشاد بها القاصً 

"ينداجاس"   نداالذنٌو  والدانً أي رئٌسة وزراء  



 

 

"إذا" كلمة   ذكر  تتابع  وسٌبلحظ  

بَلةِ ُنودِ   ِإَذا  ... ) بَلةُ  ََفِإَذا  ...     –    ... َي لِلصَّ ِت الصَّ ٌَ   –   ... قُِض

َذا  ...           ( ... َرأَْوا تَِجاَرًة أَْو لَْهًوا ََواِ 

 

 وهذا التتابع قد ٌشٌر لسر ومعجزة عظٌمة تحتاج للتدبر

"نداالذنٌو"  مع ما بعدها على اسم   "إذا"  كلمة دلتنا  خصوصا وقد  



 

تؤتً ببداٌة سورة المنافقون بعد نهاٌة  التالٌة  لذلك التتابع   "إذا"  وكلمة 

"كوك  جٌمس"   سورة الجمعة أي بعد اْلٌة التً دلتنا على قصة  

 

َقاِئًماَُقْلََماَِعْنَدَالمَِّوََخْيٌرَِمَنَالمَّْيِوََوِمَنَََُكوكَََوَترََ...60:66ََََ

 التَّْجاَرِةََوالمَُّوََخْيُرَالرَّاِزِقينََ

..ُمَناِفُقونََْلَاَََجاَءكََََِإَذا66:6َََ  

 

      "ءكجا"    كلمة   "ِإَذا "   وٌلً كلمة

 

                                  !؟  "ينداسجا"   فهل لدٌنا إشارة إلسم السٌدة

( " كو "  بالحرفٌن   " كوك " تذكر اإلشارات بسورة البقرة ل )   

 

 



..َناِفُقونََمَُْلَاَََجاَءكََََِإَذا66:6َََ  

  

    كي – جي  9 هما من اسمها  خصوصا وأن الحرفٌن األولٌن 

(  9لؤلسماء أمر مشهور بالعالم  استعمال الحروؾ األولى )   

 

J.K         Jacinda َKate 
 

ََََ J.A        Jacindaَ Ardern     9 بإسم  وتشتهر

 

9وإسمها الكامل   

 

J.K.L.A ََ Jacindaَ Kateَ Laurellَ Ardern  

اََلاَكََََجا  

..ُمَناِفُقونََْلَاَََجاَءكََََِإَذا66:6ََََ  

 



 

 

 



 

 

ككلمة بالقرآن الكرٌم  اموضع   68    تظهر فً    "جاءك"   إن كلمة

  منفردة أو جزء من كلمة 

 

ستجد     63:5  بآٌة بسورة المنافقون   "جاءك" كلمة  بالتركٌز على ولكن 

 60:52  باْلٌة سورة الممتحنةب فقون تقعالمنا أقرب كلمة مثلها تسبق سورة أن

  

 



    "إذا"   مسبوقة آٌضا بكلمة بسورة الممتحنة  " جاءك"  كلمةو

 

ولٌس مثبل  )  الشكل  بنفس هذا    "جاءكَإذا"   وال ٌوجد بالقرآن الكرٌم كله

  اْلٌتٌن   هاتٌن   فً  إال      ( "إذ جاءكم"ّ    أو    "وإذا جاءك"

9  المنافقون  63:5  و    الممتحنة   60:52  

 

اْلُمْؤِمَناُتَُيَباِيْعَنَكََعَمىََأْنَََلَََََجاَءكَََِإَذاََََياََأيَُّياَالنَِّبي62:60ََََُّ

ََوََلََيْأِتيَنَِبُبْيتَاٍنَ ُيْشِرْكَنَِبالمَِّوََشْيًئاََوََلََيْسِرْقَنََوََلََيْزِنيَنََوََلََيْقُتْمَنََأْوََلَدُىنَّ
ََواْسَتْغِفْرََيْفتََ ََوََلََيْعِصيَنَكَِفيََمْعُروٍفََفَباِيْعُينَّ ََوَأْرُجِمِينَّ ِريَنُوََبْيَنََأْيِديِينَّ

َالمََّوََغُفوٌرََرِحيٌمَ َالمََّوَِإنَّ  َلُينَّ
 

____________________ 

 

َوالمَُّوََيْعَمُمََاْلُمَناِفُقوَنََقاُلواََنْشَيُدَِإنََّكََلَرُسوُلَالمَّوَََََِجاَءكَََِإَذا66:6َََ

َاْلُمَناِفِقيَنََلَكاِذُبونَََِإنَّكََ ََلَرُسوُلُوََوالمَُّوََيْشَيُدَِإنَّ  



ببرامج األندروٌد    60:52   والمعجزة العظٌمة هنا أن األرقام الممٌزة ْلٌة

9  " ينداسجاَ"  تعطٌك بكل دقة تارٌخ مٌبلد وعمر رئٌسة الوزراء  

فعدد الحروؾ   بعد  اْلٌة   60:52   فً القرآن الكرٌم هو  06759  

حرفا    

 وعدد الحروؾ   بعدها   بالسورة

  هو   82   حرفا   وعدد الكلمات   بعدها   فً السورة هو   69   كلمة

كلمة   68   والعدد الكلً لكلمات اْلٌة هو  

 

بسورة   9  كلمة بدءا من آٌة    59   إن عددتوهذه األرقام تقول بوضح إنك 

فستجد  (  مرتبطا بصبلة الجمعة" نداالذنٌو"والتً وجدت بها اسم  )  ةالجمع

   " سينداجاَ"  نداالذاإلشارة إلسم رئٌسة وزراء نٌو   59   بالكلمة رقم

ببداٌة سورة المنافقون   " َءكَََجاَ"   فً كلمة  

   سنة7/06ََ  قد ولدت بتارٌخ"  نٌوذالندا"رئٌسة وزراء "  ٌنداجاس"و

سنة   68   هوبنٌوذالندا  ا وقت وقوع حادث صبلة الجمعة وعمره  6982  



 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!  



 

 
 



 

 



 



 

 



 



 

ولعل وجود األرقام واضحة بالمسافة إلى أخر القرآن الكرٌم ٌرجع إلى أن أخر 

سورة بالقرآن الكرٌم هً سورة الناس وٌتكرر بها ذكر الناس خمس مرات  بؤعلى 

كرٌممعدل فً القرآن ال  

 

 

أن ظهور هذه  بسورة المنافقون إحداهما قد تفٌد وأرى وَّللا أعلم أن هاتٌن اْلٌتٌن

بالزي اإلسبلمً المتمثل فً الحجاب وحضورها لصبلة الجمعة قد المرأة النبٌلة 

ٌذكرك بالمنافقٌن الذٌن ٌقٌمون الصبلة وٌلبسون الزي اإلسبلمً رؼم عدم إٌمان 

باإلسبلمقلوبهم   

 

تحمل جمٌع توارٌخ هذه المرأة  بسورة الممتحنة اْلٌة األخرى ل تجدوفً المقاب

بؤن وضعها الطبٌعً المناسب لخلقها  لهذه المرأة العظٌمة إشارة  الخلوق ولعلها

 العظٌم ٌجب أن ٌكون بهذه اْلٌة ولٌس بآٌة سورة المنافقون

 

ل قلبا وقالبا بؤن تدرس اإلسبلم وتقرأ القرآن لعلها تإمن بالفع وفً ذلك تشجٌع لها

والبلتً كن ؼٌر مإمنات ثم    الممتحنة   النساء المذكورات بآٌة سورة مثل

 أتٌن النبً علٌه الصبلة والسبلم ٌباٌعنه على اإلٌمان وتجنب المعاصً

  

فً هذه الدنٌا إما أن تكون من المإمنٌن وإما أن     تحت االمتحان   فهً

 تكون من ؼٌر المإمنٌن والمنافقٌن

 



 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

وكؤن هناك رسالة لها بؤن امرأة بذلك الخلق العظٌم ٌجب أال تبدو كالمنافقٌن الذٌن 

 ٌلبسون الزي اإلسبلمً وٌحضرون الصبلة وهم ؼٌر مسلمٌن 

بل األفضل لمن ٌحملن مثل أخبلقها أن ٌكون مكانهن بٌن النساء البلتً هجرن 

ٌباٌعنه على اإلٌمان والخلق  التكذٌب بالرسالة وجئن للنبً علٌه الصبلة واإلسبلم

 الحسن



 

ٌلفت فكر المسلم مباشرة لقصة البٌعة  للنبً علٌه الصبلة والسبلم وذكر المباٌعة

   ( تختلؾ عن بٌعة الشجرةقد رؼم أن بٌعة هإالء النسوة  ) تحت الشجرة 

 

عن  ولعله لذلك وجدنا الكثٌر من اإلشارات للشجرة فً رحلتنا القصٌرة بهذا البحث

نداالذالجزر الشمالٌة والجنوبٌة والمسماة بنٌو هذه  

  

َجَرةِ  ... ) َمِن فًِ اْلُبْقَعِة اْلُمَباَرَكِة ِمَن الشَّ ٌْ  ُنوِدَي ِمْن َشاِطِئ اْلَواِد اأْلَ

ٍة َواَل  ....    - ...  ٌَّ ُتوَنٍة اَل َشْرقِ ٌْ ٌُوَقُد ِمْن َشَجَرٍة ُمَباَرَكٍة َز يٌّ  َكْوَكٌب ُدرِّ

ةٍ  ٌَّ ( ...َؼْربِ  

 

 

نداالذشعار نٌو  



 

تشٌر لتجنب النساء كبائر كالشرك والقتل   60:52  إن آٌة الممتحنة ومن العجٌب

 والسرقة واْلٌة ال تحمل فً ظاهرها ما ٌشٌر لسلوك النساء فً الجنائز 

 

ولكنك تجد بالتفاسٌر تركٌزا كبٌرا فً تفسٌر هذه اْلٌة ٌمتد لعدة صفحات عن ما 

وعن حرمة الصراخ وشق الثٌاب سلوك النساء فً الجنائز ٌجب أن ٌكون علٌه 

 وقول الكبلم الحرام 

 

والذي  وكؤن لدٌك إشارة خفٌة لسلوك هذه المرأة النبٌلة فً جنازة ضحاٌا الحادث

كان ؼاٌة فً الرقً فً إظهار مشاعر الحزن بشكل متحضر بعٌدا عن ما تؤنفه 

 األنفس

 



 

 

 

 

 



 االبنة  "نٌفتروها"   !!!!!!

Neve Te Aroha 

 

 

 

لبعض الفضائل الواردة   "ٌنداجاس"  ا قد ٌبدو من استجابة السٌدة ومن العجٌب م

فً ما حدث منها ٌوم الجمعة ببداٌة شهر ماٌو    60:52  بآٌة سورة الممتحنة 

 وبعد أسابٌع قلٌلة فقط من حادث االعتداء على صبلة الجمعة 

 

         تمهٌدا للزواج  " بلرك ؼاٌفوردك"  ستخطب إلى شرٌكها فقد أعلنت أنها 

  2058ٌونٌو   25   التً ولدت بتارٌخ  "ٌؾن"  تهاهو أبو طفل" كبلرك" و

 



  وكؤنها بذلك تسٌر على الطرٌق الصحٌح فً تحوٌل مسار عبلقتها بوالد طفلتها

إلى عبلقة زواج شرعٌة وتحوٌل نسب ابنتها إلى نسب شرعً ألبٌها  " يفن"  

 

وعدمَ    خارج نطاق الزواجتعهد المإمنات بعدم إقامة العبلقات  واْلٌة تظهر
 اإلتيانَببيتانَيفترينوَمثلَإدخالَنسبَطفلَْلبَغيرَأبيو

 

 

 



أنها "   ُكوكَََترََوَََ"ولدٌنا هنا شًء مثٌر للدهشة فعبل وٌإكد معجزة فهم كلمة  

آٌة سورة ب  " تر "  فبالمثل تجد الحرفٌن    "كوك" َرؤية  من جزئٌن وتعنً

9الممتحنة فً    

ََوَأْرُجِمِينََََّيَنوََُترََِيفَََْنٍََوََلََيْأِتيَنَِبُبْيَتا....َ ...ََبْيَنََأْيِديِينَّ  

 

" نيفَتروىا "   اسمها "كبلرك"و   "ٌنداجاس" وابنة   

   

Neve Te Aroha 

 

           أي   "َتر"   الحروؾ التً تسبق فً"   فني"    فهل لدٌنا إشارة السم الطفلة

   "َيَنوََُترَِ –ََيفَْ  نٍَ"

"وىاتَرنيفَ"كما أن الطفلة إسمها      

!!!!!!!!!!!!!!!!!! 



ٌمتد من وصؾ  ََالرؤية   مة تدل علىولعل نظام اإلشارة لؤلسماء مسبوقة بكل

  ( يَنوََُترََِيفَََْنٍَِبُبْيتَا )  "نؾ"ووصؾ الطفلة  " (    ُكوكَََترََوَََ"   ) "كوك"

"  داسينجا"إلى وصؾ أمها    

   والتً       "  سين"    الدالٌن على إسمها كلمة   "جا"   ٌلً الحرفٌن حٌث 

"   َرؤيتو تمت  – َرؤي "    تعنى باإلنجلٌزٌة      Seen   

 

 سب تماما فً الموضع المناتؤتً   " جاسٌندا"  ابنة  "نؾ" للطفلة  واإلشارة

ء باْلٌة وتصحٌح مسار لبعض ما جا  "ٌنداجاس"فً  استجابة السٌدة وذلك 

 عبلقتها بوالد طفلتها لٌصبح نسب طفلته إلٌه ٌعود لعبلقة زواج شرعٌة

 

قد ٌفهم بالعربٌة بنفس    "نيفَتروىا "   هنا أن اسم الطفلة  ومن المدهش

مع اختبلؾ صٌؽة المتكلم والمخاطب وكؤن اسم الطفلة هو    " يَنوََُيْفَترَِ "  معنً

" نفتروىا "   

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!  



"َيفنَ "    وكؤن وصؾ البهتان هو اسم هذه الطفلة  

(  من الرإٌة ) "  تروها "  أو   " يَنوََُترََِ"  وذلك البهتان   

 

وكؤنه خطاب موجه المرأة أو نساء وهن المقصودات بهذه اْلٌة وما بها من 

 نصائح وذلك البهتان سٌنفى ولن ٌإتً به بعد تصحٌح مسار العبلقة لتصبح خطبة

 فً الطرٌق نحو الزواج الشرعً

 

هً كلمة فرٌدة من نوعها   "  يَنوََُترََِيفََْ"  كما ٌبلحظ أن هذه الكلمة المعجزة 

" ُكوكَََترََوَََ"بالقرآن الكرٌم كله ولم تتكرر به مثلها مثل كلمة    

 

 



 



 

 

 



 

  "الساطع "    أو    " المضًء "     ٌعنً     "نيف "   اسم الطفلةو

 

ندا الذبنٌو تربط بٌن حادثة صبلة الجمعة اإلشارات التً الطفلة تإكد وقصة هذه 

أعلى آٌتها التً بها و  النورسورة  و    "نداالذنٌو" واسم من أطلق علٌها اسم 

وربط ذلك بالمساجد وحادثة مسجد النور    معدل لذكر النور بالقرآن الكرٌم  

 

لخاصة بالعبلقات الؽٌر عن التشرٌعات ا فالموضوع األساسً لسورة النور هو

وعن  نفً االتهامات الكاذبة عن زوجة الرسول علٌه الصبلة والسبلم شرعٌة وعن

 رمً المحصنات كذبا وبهتانا

وآٌضا   ( وٌعتبره مجهول األب"  كوك "تؤمل أن هناك من ٌشكك فً نسب  )

النصائح المتعددة للمإمنٌٌن لتجنب الوقوع فً الفاحشةسورة النور تحمل   

 

 

 



 

 

لفضٌلة أخرى   "ٌنداجاس" قاريء مبلحظة استجابة السٌدة وقد ال ٌفوت على ال

 باْلٌة الكرٌمة

 

فبعد استجابتها لفضٌلة نبذ البهتان وتصحٌح مساره بؤسابٌع قلٌلة    تجدها تعلن  

من مناطق الحروب فً الشرق األوسط  وذلك رؼم " نٌوذالندا"عن سحب جنود 

هم فً مهام تدرٌبٌة ؼٌر قتالٌةأن عددهم هو بضعة عشرات وكل  

 

من التعرض للمخاطر"  نٌوذالندا"وكؤنها بذلك تحمً أبناء   

 

( ....ََأْوَلَدُىنَََََّوََلََيْقُتْمنََ  .... )  

 

كما قامت آٌضا بسن قوانٌن لسحب األسلحة األلٌة من المواطنٌن وكؤنها تحمٌهم  

 من التعرض للقتل بهذه األسلحة

 

 

 

 

 



" َدُىنَََّأْولَََ" ؼٌر فً كلمة سورة الممتحنة آٌة لذرٌة بتجد إشارة لولن   

حروؾ   6   وهً كلمة  من  

  

   " َدُىنَََّأْولَََ"وعدد الحروؾ بدءا من كلمة   

" يَنوََُترََِيفََْنٍَِبُبْيتَََ"    ب"    َيفََْنٍَ "     حتى نهاٌة الحروؾ  

(  بالرسم العثمانً)حرفا     06   هو               

 

"يفن "  ارٌخ مٌبلد االبنةفلدٌنا ت  

(ٌونٌو 25)  06َََََ/ 6   ٌوم              

 

...َيفَََْنٍَِبُبْيتََََينَََوََلََيْأتََََِأْوَلَدُىنََّ   ....  

ََبََََِنََََيََتَََِأَََْيَََاَََلََََوَََََنََََّهَََُدََََلََََوَََْأََ  ....

!!!!!!!!!!!!!!                         ...فَََْيَََََنٍَََتََََهَََْبَُ  



 

 

الكلمات والحروؾ عد  وذلك عندكلمة    69  و    حرفا   82    وستجد لدٌك

      فً    " َيفََْنٍَ "     حتى تصل لنهاٌة الحروؾ     "َجاَءكََ"  بعد كلمة 

" يَنوََُترََِيفََْنٍَِبُبْيتَََ"     

 

أم     "ينداجاس"    السٌدة أي تارٌخ مٌبلد   6982   وكؤنها إشارة لسنة

" َيفن "   الطفلة  

 

 

 

 



          "َدُىنَََّأْولََ"    كلمة حتى نهاٌة     من بداٌة اْلٌةحرفا    80   وستجد

باْلٌة   69  وهً الكلمة رقم   

 

 يونيو  06َ    ٌوم  " َيفن "  الطفلة خ مٌبلد لتارٌ أخرى فهل لدٌنا إشارة

  

كن بعام مختلؾ ولَ"شارلزتوليامَ "  ألمٌرٌونٌو هو تارٌخ مٌبلد ا  25   ألن

المرأتٌن   وكبلهما ذرٌة  وكبلهما من سبللة حاكمة     6980  أي سنة 

للؽاٌةومحبوبتٌن شهٌرتٌن   

 

 



 

 

مإخرا بقطع نصؾ الكرة األرضٌة مسافرا لٌزور  " ولٌام تشارلز"األمٌر  قام وقد

للتضامن مع ضحاٌا الحادث ندا الذمسجد النور بنٌو  

 

ى هذه اإلشارة المعجزة الخفٌةإل وكؤن فً ذلك تنبٌه لنا   



 

 

 



 

 

ُيَباِيْعَنَكََعَمىََأْنَََلَََاْلُمْؤِمَنتََََُجاَءكََِإَذاَََالنَِّبيََََُّيأَيَُّيا62:60ََ
َََََوََلََيْقُتْمنََََََوََلََيْزِنيَنَََََوََلََيْسِرْقنََََََُيْشِرْكَنَِبالمَِّوََشْيًئا

َََََتِريَنوََُيفَََْنٍَِبُبْيتََََينََتََِوََلََيأََََْأْوَلَدُىنََّ ََوَأْرُجِمِينَّ َبْيَنََأْيِديِينَّ

َالمََّوََغُفوٌرَ َالمََّوَِإنَّ ََواْسَتْغِفْرََلُينَّ َوََلََيْعِصيَنَكَِفيََمْعُروٍفََفَباِيْعُينَّ
 َرِحيمٌَ

 

  62:60ََ   وتارٌخ مٌبلد الطفلة ٌظهر بوضوح فً رقم السورة ورقم اْلٌة

9  م الحق لٌتحول الرقموذلك بعمل االستبدال العظٌ  

 

     62:60     

    26:06  إلى  

 

!!!!!!!!         يونيو    06      أي  



؟  "يفن"   ولكن أٌن اإلشارة لسنة مٌبلد الطفلة  

 

ََََتِريَنوََُيفَََْنٍَِبُبْيتَََينََتََِوََلََيأََََْدُىنَََّأْولَََََوََلََيْقُتْمنَََ.... َبْيَنََأْيِديِينَّ

...ََوَأْرُجِمِينََّ  

 

حتً تصل إلى نهاٌة وصؾ    " َدُىنَََّأْولَََ"   عدد الحروؾ بعد كلمةستجد اإلجابة فً 

9 أي نهاٌة جملة " يفن"  الطفلة  

 

ََوَأْرُجِمِينَََََّتِريَنوََُيفَََْنٍَِبُبْيتَََينََتََِوََلََيأَْ....َ  ...ََبْيَنََأْيِديِينَّ  

 

َتَََفََْيََََنٍَََتََََهَََْبَََُبََََِنََََيََتََِْأََيََََاََلََََوََ....َ
َنََََّهَََِلَََِجَََُرََََْأََََوَََََنََََّهَََِيََدَََِيََََْأَََنََََيَََْبََََهََُنَََيَرَِ

... 
 



 

حرفا    66  فهً  

 

سٌولدان  "  وليام "و    "  يفن "     أن  وكؤن اْلٌة تشٌر إشارة واضحة  

       عاما   66   ولكن بفارق   يونيو06ََ    بنفس الٌوم أي

 

(0268َ   إلى     6980من  )    

!!!!!!!!!!!!!! 
 

 

 

 

 

 



UTC 4:45   معجزة الذكر الدقٌق لتارٌخ وتوقٌت المٌبلد  

 

 

 

ٌمتد لما هو    "نف "    و الطفلة   " وليام "   ولكن ٌبدو أن الربط بٌن األمٌر

تارٌخ المٌبلد ولما هو أدق من ذلك أكثر من   

 

لموقع الحادث قد ٌكون للتنبٌه إلى وزٌارته   " ولٌام"   واإلشارة إلى  األمٌر 

"  لندن"   بمدٌنة   "جرٌنتش"  المعتمد عالمٌا وهو توقٌت التوقٌت الدولً 

"ولٌام" عاصمة األمٌر   

 



 من أؼسطس فً الثانً ببرٌطانٌا تم اعتمادهذلك التوقٌت العالمً  العجٌب أن ) 

الربط  بٌن  وتذكر إشارات   59  ال بالقرن   80أي سنة    5880سنة    2/8

  2058المولودة سنة  " نؾ"والطفلة   5982 المولود سنة " ولٌام"األمٌر 

( 5980 وأمها المولودة سنة   

 

 

 

 

 



 

 

 

 

وقد تنبهت إلى ذلك األمر عندما الحظت أن موسوعة المعارؾ تركز على توقٌت 

بالتوقٌت العالمً ألجد باقة من    4:45   الساعة  " نؾ "   مولد الطفلة

عجائب المذهلةال  

 



 



 

ٌتكرر نفس النظام للمرة )   وباتباع نفس النظام الذي اتبعناه طوال هذه الدراسة

  (لٌنفً نهائٌا أي احتمال للصدفة وأكثر من ذلك   السادسة

 " َيْفَتِريَنوََُ"  كلمة قبل   "نف" عن أقرب كلمة تحتوي الحرفٌن  بالبحثوذلك  

"ىاترَونف"  والتً دلتنا على الطفلة    

 

وهً أخر كلمة بالسورة تحتوي على "  َُقواْنفَََأَ "   بكلمة  أنها توجد   لتجد   

"  9نف "  الحرفٌن  

 

ْنََفاَتُكْمَ ََالَِّذينَََََشْيٌءَِمْنََأْزَواِجُكْمَِإَلىَاْلُكفَّاِرََفَعاَقْبُتْمََفَآُتواََواِ 

المََّوَالَِّذيََأْنُتْمَِبِوَُمْؤِمُنوَنَََواتَُّقواَََُقواْنفَََأَََََذَىَبْتََأْزَواُجُيْمَِمْثَلََما

َِإَذاََجاَءَكَاْلُمْؤِمَناُتَُيَباِيْعَنَكََعَمىََأْنَََلَُيْشِرْكَنَ(66َ) َياَأَيَُّياَالنَِّبيُّ
ََوََلََيْأِتيَنَِبُبْيتَانٍَ ََِبالمَِّوََشْيًئاََوََلََيْسِرْقَنََوََلََيْزِنيَنََوََلََيْقُتْمَنََأْوََلَدُىنَّ

ََََتِريَنوََُيفَْ ََوََلََيْعِصيَنَكَِفيََمْعُروٍفََفَباِيْعُينَّ ََوَأْرُجِمِينَّ َبْيَنََأْيِديِينَّ
َالمَّ َالمََّوَِإنَّ (60)َوََغُفوٌرََرِحيٌمََواْسَتْغِفْرََلُينَّ  



 

 



 

  085   رقم  الكلمة   هً   "ُقواْنفَََأَ"  والمفاجؤة هنا هً أن هذه الكلمة 

 بالسورة  

 

أعرفه منذ سنوات فً تدبري للقرآن الكرٌمام اعتدته ووهذا النظ  

 

  " نف "     بلد الطفلةهو عدد  الدقائق من بداٌة ٌوم مٌ    085   فالرقم

    6:65  حتى وقت مٌبلدها 

 

(    دقٌقة  085  دقٌقة    تساوي   65   دقٌقة  زائد  62  ساعات فً  6)   

!!!!!!!!!!!!!! 



 



 



بسورة الممتحنة هً عن   " نف "  ات التً بها الحرفٌنوتؤمل أن معظم الكلم

9وهً الكلمات ( منها %  80)       اإلنفاق  

ُقواْنفَََأََََُقواْنفََأَََََْقُتمَْْنفََأَََََُقواْنفَََأََََََعُكمَْْنفََتَََ  
 

9هً كلمة واحدة أي كلمة ( منها %  60) ومعظمها آٌضا   

ُقواْنفََأََ  

" َجاَءكََ"   أي الكلمة التالٌة لكلمة " ُقونََفَِنََاْلمَُ"  وذلك ٌدفعك إلى تؤمل كلمة

" نف "  ََأم   " ندريناوريلَلَيتكَينداجاس"   التً دلتنا على    

....ُقونَََنفَِاْلمَََُجاَءكَََِإَذا  
 

ولٌس "    ُقونَََنفَِاْلمََُ"  وكٌؾ أن هذه الكلمة مكتوبة برسم المصحؾ هكذا

!!!!!!!!!!!!!         ( الرسم اإلمبلئً)   اْلُمَناِفُقونََ  هكذا  



 



ستجد أن أول كلمة متجاورٌن  بكلمة واحدة   "نف "  وإذا بحثت عن الحرفٌن

9بالقرآن الكرٌم ٌظهر بها هذٌن الحرفٌن متجاورٌن هً كلمة    

 

"  ُقونََْنفَِيََُ"    

 

    6:65    "نف "  التً أعطت توقٌت مٌبلد الطفلة "   ُقواْنفَََأَ"وتذكر كلمة  

 

ٌظهران متجاورٌن بكلمة  " نف "  هذٌن الحرفٌنمن هذا هو أن  ولكن األعجب

وذلك حتى تتذكر أساس ذلك  بالقرآن الكرٌم كله  موضعا   566     فً  واحدة

والذي   ( َونََمَُمَََتعَْ -ونََُمَمَََتعَْ )   البحث مرة أخرى ومعجزة االستبدال العظٌم

لعالمً لمٌبلد أي التوقٌت ا   6:65     إلى       566   سٌحول الرقم

َََ"نف "   الطفلة  

َ!!!!!!!!!!!!!  



 

 



وما ٌإكد ذلك التصور وٌنفً أي احتمال للمصادفة هو معجزة عظٌمة أخرى 

بالقرآن الكرٌم"  نف "  موقعا للحرفٌن  566  تظهرعند تؤمل آٌات ال  

 

آٌة من هذه اْلٌات  بدءا من أخر القرآن الكرٌم  حتى تصل    65   لتجد أنك تعد

بالسورة ٌعطٌك   الكلمة التً موقعها) "  ُقواْنفَََأَ"  والتً بها كلمة   60:55ٌة ْل

(  6:65   التوقٌت  

 

"  نف " كلمة تحتوي الحرفٌن    56   بها   65وهذه اْلٌات ال    

!فهل بعد ذلك من إعجاز ؟   

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!  



 



 



 



 

  ة لتارٌخ وتوقٌت مٌبلد تلك الطفلةوقد ٌظن القاريء أن هناك تركٌزا على اإلشار

 

اعتدت عندما أبحث عن مثل ما بالقرآن الكرٌم  أن أشعر وكؤن اإلشارات  ولكنً

ذلك المثل توجد بكل مكان فً القرآن الكرٌم ل  

 

وهو ما ٌجعلك تشعر بمدى عظمة الخالق وكٌؾ ٌعجز البشر عن اإلتٌان ولو 

ٌؾ أن الجن واإلنس ال ٌستطٌعون بسورة واحدة من مثل سور القرآن الكرٌم  وك

 ذلك ولو اجتمعوا وأعانوا بعضهم البعض

 

اََنزَّْلَناََعَمىََعْبِدَناََفْأُتواَِبُسوَرٍةَِمْنَِمْثِمِوََواْدُعواَ ْنَُكْنُتْمَِفيََرْيٍبَِممَّ َواِ 
سورة البقرةَََ(06)ُشَيَداَءُكْمَِمْنَُدوِنَالمَِّوَِإْنَُكْنُتْمََصاِدِقيَنَ  

 

ََعَمىََأْنََيْأُتواَِبِمْثِلََىَذاَاْلُقْرَآِنَََلَُقْلَلََ ْنُسََواْلِجنُّ ِئِنَاْجَتَمَعِتَاإلِْ
سورة اإلسراءَََ(88)َيْأُتوَنَِبِمْثِمِوََوَلْوََكاَنََبْعُضُيْمَِلَبْعٍضََظِييرًاَ  

 

 



 

ْنََتْنَفَدََكِمَماُتَُقْلََلْوََكاَنَاْلَبْحُرَِمَداًداَِلَكِمَماِتََربّْيََلَنِفَدَاْلَبْحُرََقْبَلَأََ
سورة الكهؾَََ(629)َربّْيََوَلْوَِجْئَناَِبِمْثِمِوََمَدًداَ  

 

َُأَمٌمََأْمثَاُلُكْمََماَ َوَماَِمْنََدابٍَّةَِفيَاْْلَْرِضََوََلََطاِئٍرََيِطيُرَِبَجَناَحْيِوَِإَلَّ
سورة األنعامََ(68)ََفرَّْطَناَِفيَاْلِكتَاِبَِمْنََشْيٍءَثُمََِّإَلىََربِّْيْمَُيْحَشُرونََ  

 

ْنَساُنََأْكَثَرَ ََمَثٍلََوَكاَنَاإلِْ َوَلَقْدََصرَّْفَناَِفيََىَذاَاْلُقْرَآِنَِلمنَّاِسَِمْنَُكلّْ
سورة الكهؾََ(56)َشْيٍءََجَدًَلَ  

 

ََمَثٍلََلَعمَُّيْمََيَتَذكَُّروَنَ َوَلَقْدََضَرْبَناَِلمنَّاِسَِفيََىَذاَاْلُقْرَآِنَِمْنَُكلّْ
سورة الزمرََ(07)  
 

 



بسورة الجمعة موضوع بحثنا عن   "نؾ "   لكن ماذا لوبحثنا عن اإلشارة للطفلة

؟"نٌوذالندا"  

 

9بكلمة واحدة ؼٌر كلمة  بذلك الترتٌب  "نف "  لن تجد بسورة الجمعة الحرفٌن   

واْنفََاَ" " ضُّ  

 



َذاَرََأْواَِتَجاَرًةََأْوََلْيًوا واْنفََاََََواِ  َرُكوَكََقاِئًماَُقْلََماَِعْنَدَِإَلْيَياََوتَََ ضُّ

ََ(66)المَِّوََخْيٌرَِمَنَالمَّْيِوََوِمَنَالتَّْجاَرِةََوالمَُّوََخْيُرَالرَّاِزِقيَنَ  
سورة الجمعةََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََ  

 

وا "   محصورة بٌن ذكر   اللهو   قبلها  والعجٌب أن هذه الكلمة   "َاْنفََضُّ

جزر  مكتشؾ    "كوك"   قبل  ذكر الذي ٌقع و  بعدها    "ِإَلْيَياَوََ"   والمقطع

" هاواي"  

 

 



  سنة  انشائها وتارٌخ  " ىاواي"   على    "ِإَلْيَياَوََ"    وقد دلنا ذلك المقطع

5959    وتارٌخ مٌبلد    "كوك"   مكتشفها  سنة   5728    وذلك بعدد 

إلى موقعه األخر والوحٌد بالقرآن    قع ذلك المقطع بسورة الجمعةاْلٌات من مو

 الكرٌم  بسورة الروم  بآٌة عن   الزواج والسكون إلى الزوجة  9

 

ََََوِمْنََآَياِتِوََأْنََخَمَقََلُكْمَِمْنََأْنُفِسُكْمََأْزَواًجاَِلَتْسُكُنوا62:06ََ

َِفيََذِلَكَآَلََياٍتَِلَقْوٍمََيَتَفكَُّروَنََجَعَلََبْيَنُكْمََمَودًَّةََوَرحَََِْإَلْيَياَوََ َمًةَِإنَّ
سورة الرومََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََ  

 



وتذكر أن الطفلة ولدت فً الٌوم    62:06   والحظ رقم اْلٌة ورقم سورتها) 

( ٌوم   62  من بشهر  06   رقم  

 

واَ"  وقد تبلحظ  تشابه جذور كلمة والتً تظهر   "أفضى"  وكلمة  "  اْنَفضُّ

آٌضا مثل آٌة سورة    06    بسورة النساء فً إشارة للزواج  وبآٌة رقمها

  30:25الروم  

 

َبْعُضُكْمَِإَلىََبْعٍضََوَأَخْذَنَِمْنُكْمَِميثَاًقاََََأْفَضىَََوَكْيَفََتْأُخُذوَنُوََوَقدَْ
سورةَالنساءَََ(06)َغِميًظاَ  

 

من بداٌة  حرفا  06َ  و    كلمات    6   تعد بسورة الجمعة  أنكذهل من الم و

واْنفََاَ" كلمة  حتى اْلٌة واْنفََاَ"  قبل كلمةحرفا    68  تجد لدٌكو " ضُّ " ضُّ

  

  68ََ/6ََ/06َ  "     نف "   تارٌخ مٌبلد الطفلة أي لدٌك 

!!!!!!!!!!!!!!!!!! 



التيَبياَإشاراتَْلسماءَأعجميةَمثلََقدَيدفعكََلتأملَآيةَسورةَالجمعةََوََوهذا
وبياَأعمىَمعدلَلذكرَالميوَبالقرآنَالكريمََ"ََنفَ"َوَ"ََىاوايَ"َوَ"ََكوكَ"َ

 وبياَإشارةَإلسمَطفمةَنتجتَعنَالميوَويميياَآيةَبياَإشارةَأخرىَلَلمَوابنتيا

 

فقدَتتساءلَلماذاَيظيرَأولَذكرَلميوَوالتجارةَباآليةََفيَصورةَكممتينَ

مفصولتينَبحرفَعطفَ)..ِتَجاَرًةََأوَََْلْيًوا...(َبينماَالذكرالثانيَليماََلَيظيرَ

...(َِمَنَالمَّْيِوََوِمَنَالتَّْجاَرةَِ)...بنفسَالصورةَبلَبالصورةَ  

"ََ:ََوِمنَََ"وََ"َََِمنَََ"محاطةََبالكممتينَ"ََالمَّْيو"فتجدَكممةََ  

...َِمَنَالمَّْيِوََوِمنََ...َ  

:وصفَالرجالَوالنساءَبالمغةَاإلنجميزيةَوكأنَلديناَإشارةَل   

 ِمنََ

Men 
 َوِمنََ

ََََََََََََََََ!!!!!!!!!!!!!!! Women 



 

 

 

 

 



 

 بسورة الجمعة ٌلٌه حرؾ " نون "  حرؾالمعجزة المبهرة هنا هً أنك ال تجد و

9 إال فً  فً خمس كلمات  توجد فً  ثبلث آٌات"    فاء "    

 

مََََمُنواءاَََأيَُّياَالَِّذيَنَيََ ِةَِمْنََيْوِمَاْلُجُمَعِةََفاْسَعْواَِإَلىََوِإَذاَُنوِدَيَِلمصَّ

َِإَذافََََ(9)نَََتْعَمُموَََِذْكِرَالمَِّوََوَذُرواَاْلَبْيَعََذِلُكْمََخْيٌرََلُكْمَِإْنَُكْنُتمَْ

مَََ َفاْنَتِشُرواَِفيَاْْلَْرِضََواْبَتُغواَوُقِضَيِتَالصَّ المَِّوََََْضلَِفََََنَْمََََِةَُ

َذاَرََأْواَِتجََََ(62)ُحوَنَُكُرواَالمََّوََكِثيًراََلَعمَُّكْمَتُْفمََِواذَْ ََرًةََأْوََلْيًواَواِ 

واْنفََا ِمَنَالمَّْيِوََوِمَنََِإَلْيَياََوَتَرُكوَكََقاِئًماَُقْلََماَِعْنَدَالمَِّوََخْيرٌَََضُّ

(66)ِزِقيَنََرِةََوالمَُّوََخْيُرَالرََّالتّْجََ  
 

 

 

 

 



 

بآٌتها    06     وهً الكلمة رقم"       نَََتْعَمُموَ"   9     كلمة  

 

     ْضلَِفََََ –َََنَْمَِ    –    ِإَذاف9ََََ والكلمات

  68   التراتٌب هومجموع بآٌتها  أي     9َ–8ََ–6َوهً الكلمات رقم    

 

واْنفََاَ"9      وكلمة   بآٌتها    6     وهً الكلمة رقم    " ضُّ

 

6َََ/68ََََ/06ََ   "نف"  مٌبلد الطفلةأي لدٌك مرة أخرى تارٌخ   
68    سنة     6     شهر    06   ٌوم أي  

!!!!!!!!!!!!!!!!!!    

 



 



 

 



 

  



 



َدا أَِبً لََهٍب َوَتبَّ  ٌَ ْت   َتبَّ

 

 

 

بسورتً الممتحنة "  سٌنداجا" قد ٌدفعنا تؤمل اإلشارة المعجزة للسٌدة النبٌلة  

إلى تتبع أخر ذكر لهاتٌن الكلمتٌن " ََءكَ اجَ َإَِذا" والمنافقون فً كلمتً   

9بالقرآن الكرٌم   

 

 



 

َوَرَأْيَتَالنَّاَسََيْدُخُموَنَِفيَِديِنَالمَِّوَ(6َ)َنْصُرَالمَِّوََواْلَفْتُحََ ءَ َجاإَِذا 
ِإنَُّوََكاَنََتوَّاًباَ(0َ)َأْفَواًجاَ  (6َ)َفَسبّْْحَِبَحْمِدََربَّْكََواْسَتْغِفْرهَُ

 

 

 



 

 

الؽٌر مسلمٌن لصبلة الجمعة " نٌوذالندا"فً حضور اْلْلؾ من سكان  ناهل لدٌ

مثل ٌضرب للناس عن تحول سكان األرض إلى دٌن َّللا  وارتداء نسائهم للحجاب 

  ؟ والتوحٌد

!!!!!!! 



 

 



فً سورة    07هً الكلمة رقم      الناسأن تجد أن كلمة     من العجٌب و

   كلمة   59النصر التً تتكون من   

 

5907فلدٌك تارٌخ إنشاء نٌوذالندا سنة     

 

وجمٌع اْلسماء المرتبطة بنٌوذالندا والتً وجدناها فً هذه الدراسة مسبوقة 

9بكلمة تدل على الرإٌة   

 

تَ  ٌْ النَّاسَ   َوَرأَ  

 

كوكوتر  

 

تروهانٌف  

 

داسٌنجا  



ٌعطٌانك باقً التارٌخ  وٌإكدانه "   ءَجاإَِذا "  واألعجب أن كلمتً   

(  26 / 9 / 5907  )  

 

كلمة   2توجد فً عدد   (   ء ا جَ   ا ذَ  إِ )  حروؾ    6فلدٌك     

وهو رقم   77309وعدد كلمات القرآن الكرٌم حتً نهاٌة هاتٌن الكلمتٌن هو 

797فً        97ٌتحلل إلى رقمٌن فقط      

!!!!!!!!!!!!!!!!!! 
 

 77307  ة النصر أيهو عدد كلمات القرآن الكرٌم قبل سور)   77309الرقم  

(  "  ءَجا  إَِذا"   زائد كلمتً   



 



وهذا ٌدفعك آٌضا إلى تؤمل حضور اْلْلؾ من ؼٌر المسلمٌن لصبلة الجمعة 

والتزام نسائهم بالزي اإلسبلمً وتؤمل السورة السابقة لسورة النصر أي سورة 

 الكافرون وما ورد فً تفسٌرها من طلب الكافرٌن حبل وسطا بؤن ٌعبدوا َّللا

9سبحانه وتعالى عاما وٌعبد المسلمون آلهتهم عاما    

 

َوََلََأْندُتْمََعاِبدُدوَنَ(0َ)ََلََأْعُبدُدََمداََتْعُبدُدوَنَ(6َ)ُقْلََياََأيَُّياَاْلَكاِفُروَنَ
َوََلََأْندُتْمََعاِبدُدوَنََمداََأْعُبدُدَ(6َ)َوََلََأَناََعاِبدٌدََمداََعَبدْدُتْمَ(6َ)َماََأْعُبُدَ

 (6َ)يُنُكْمََوِلَيَِديِنََلُكْمَدَِ(5َ)

 

وٌدفعك ذلك آٌضا إلى تؤمل السورة التالٌة لسورة النصر أي سورة المسد وذكر 

وهو لقب أطلق على عم النبً علٌه الصبلة والسبلم لتمٌزه عن الناس " أبً لهب"

9( ؼٌر عربً  أجنبً كؤنما هوو) بشدة حمرة وجهه   

 

َ (0َ)َمدداََأْغَنددىََعْنددُوََمالُددُوََوَمدداََكَسددَبَ(6َ)َتبَّددْتََيددَداََأِبدديََلَيددٍبََوتَددبَّ
اَلدَةَاْلَحَطدِبَ(6َ)َسَيْصَمىََنداًراََذاَتََلَيدٍبَ ِفديَِجيدِدَىاَ(6َ)َواْمَرَأتُدُوََحمَّ

 (5َ)َحْبٌلَِمْنََمَسٍدَ

 



وقد كان ذلك الرجل مثبل عجٌبا فً التكذٌب فله كل الحرٌة فً أن ٌإمن او ٌكفر 

 القرآن الكرٌم وكما هً تعالٌم دٌننا السمح الكرٌمكما تجد بالكثٌر من المواضع ب

  التً تكفل لؽٌر المسلم المعاملة العادلة والكرٌمة والعٌش بؤمان بٌن المسلمٌن

 

ولكن ذلك الرجل لم ٌكتفً بكفره بل كان ٌمشً خلؾ النبً علٌه الصبلة والسبلم 

ً علٌه الصبلة نبفً كل مكان وٌدعو الناس لتكذٌبه أما امرأته فكانت تبحث عن ال

!!!!!!وهذا ما ٌدفعك إلى تؤمل الحالة العقلٌة للمتطرفٌن المكذبٌن والسبلم لتإذٌه   

  

ٌذكرك فً تكذٌبه وعناده  بمن ال ٌكتفً بالتكذٌب وعدم اإلٌمان "  أبو لهب"و 

   ولكن ٌفتح النار على المإمنٌن العزل آثناء صبلتهم

 

  بالقرآن الكرٌم ال ٌذكر بها آسماءالقصص  منوكما ذكرت مسبقا من أن الكثٌر 

وأنها تصلح لكل زمان ومكان وقد ٌكون ورائها ما الٌحصى من قصص أخرى 

بؤنه صاحب اللهب أي صاحب النار ومطلقها" أبً لهب " فٌمكن تؤمل الوصؾ   

 



 

 

وقد أصبح مصٌر هاتٌن الٌدٌن اللتٌن أطلقتا النار واللهب على المصلٌن العزل 

وجه صاحبهما التقٌٌد مع حجب   

 

وأنا ال أقول أنه كؤبً لهب مطرود من رحمة َّللا ولكنه مثل ٌضرب لتفهم قصة أبً 

لهب وعناده وعقلٌته وَّللا  سبحانه وتعالى أعلم به وبمصٌره ٌوم القٌامة 

 وبخاتمته وكٌؾ ستكون

 

ثم تجد بعد سورة المسد سورة اإلخبلص عن التوحٌد ورسالة اإلسبلم السمحة 

لبشرى بنهاٌة عقائد الشرك وبؤن ٌعم التوحٌد األرض وتكون إرثا وأرى أنها ا

9للصالحٌن   



َمُدَ(6َ)ُقْلَُىَوَالمَُّوََأَحٌدَ َوَلْمََيُكدْنَ(6َ)َلْمََيِمْدََوَلْمَُيوَلْدَ(0َ)المَُّوَالصَّ
 (6َ)َلُوَُكُفًواََأَحٌدَ

ٌن ومنهم المكذب) ثم بعد ذلك سورة الفلق عن االستعاذة من شر المخلوقات 

المتطرفٌن اللذٌن ال ٌكتفون بالتكذٌب برسالة اإلسبلم السمحة بل ٌرٌدون القضاء 

(على كل من ٌخالفهم فً العقٌدة والرأي   

 

ثم ٌختتم القرآن بسورة الناس والتً ٌذكر بها الناس بؤعلى معدل فً القرآن  

هو ذكر وكانها إشارة قوٌة بؤن فً ذلك القرآن الكرٌم الذي ( خمس مرات ) الكرٌم 

!َ!!!!!!للعالمٌن إشارات لما ال ٌحصى من قصص وأحداث وأمثلة عن الناس     

 

 

 

 

 

 

 

 



 خاتمة

 

 

 

تستجٌب  للفضائل الواردة بآٌة سورة  " ٌنداجاس" لعلك الحظت أن السٌدة 

وهً اْلٌة التً تحمل إشارة إلسمها  )  الواحدة تلو األخرى  60:52  الممتحنة

 السٌدة  فقد استجابت  (  عن عمرها وتارٌخ مٌبلدهاوأربع أرقام دقٌقة تعبر 

9هذه اْلٌة الكرٌمة من فضائل  فضائل  حتى اْلن لثبلث  "ٌنداجاس"  

 



 

اْلُمْؤِمَنُتَُيَباِيْعَنَكََعَمىََأْنَََلََِإَذاََجاَءكََََيأَيَُّياَالنَِّبي62:60َََُّ

ََََأْوَلَدُىنَََََّوََلََيْقُتْمنَََََينََُيْشِرْكَنَِبالمَِّوََشْيًئاََوََلََيْسِرْقَنََوََلََيْزنَِ

ََوَأْرُجِمِينَََََّيْفَتِريَنوََُِبُبْيَتٍنَََوََلََيْأِتيَنَ ََََََََََبْيَنََأْيِديِينَّ

َالمََّوََََوََلََيْعِصيَنَكَِفيََمْعُروفٍَ َالمََّوَِإنَّ ََواْسَتْغِفْرََلُينَّ َفَباِيْعُينَّ
 َغُفوٌرََرِحيمٌَ

 

.." َمْعُروفٍَََوََلََيْعِصيَنَكَِفيَ"...ما جاء فً تفسٌر ل وذلك فً استجابتها

   

عن آداب الجنائز وظهورها بالمظهر البلئق بالحادث فً ملبس أسود محتشم بسٌط 

 وإظهار نبٌل للحزن ببل شطط أو مبالؽة 

 

بعد حادثة مسجد النور  وعزائها للضحاٌا والمكوث بٌنهم وبجوارهم ودعمهم  

 



َِبُبْيَتٍنَََوََلََيْأِتيَنََ"..قلٌلة تستجٌب لما جاء باْلٌة  ثم بعد ذلك بؤسابٌع 
 ".. ََوَأْرُجِمِينََّ  َيْفَتِريَنوََََُبْيَنََأْيِديِينَّ

 

  وذلك فً تصحٌحها لمسار عبلقتها بوالد ابنتها  " نيفتروىا"  

وإعبلنها خطبتها لذلك الرجل تمهٌدا للزواج لتصبح عبلقتها به شرعٌة وٌصبح 

ا نسبا شرعٌا ألبٌها نسب ابنته  

 

 "..  ثم بعد ذلك بؤسابٌع قلٌلة تستجٌب لما جاء باْلٌة "..ََوََلََيْقُتْمنَََََأْوَلَدُىنََّ

من مناطق الحروب فً الشرق األوسط القلٌلة " نٌوذالندا" بإعبلنها سحب قوات   

 وبذلك تحمً   أبناء  وطنها من التعرض للمخاطر 

 

األلٌة من المواطنٌن وتعوٌضهم مادٌا عنها كما تعلن آٌضا عن سحب األسلحة 

 وفً ذلك حماٌة لهم من التعرض للقتل بتلك األسلحة

 

!ستجابة لفضائل هذه اْلٌة الكرٌمة ؟قدما فً اال هذه السٌدة النبٌلة فهل ستمضً  

 



 

 

أدعوا َّللا أن ٌكون ما حدث بمسجد النور سببا فً هداٌتها وهداٌة أبناء وطنها إلى 

وجل نور َّللا عز   

 

أرجو أال أكون قد جانبت الصواب فً اجتهادي لفهم هذ اْلٌات و  

ومن ترجمهابهذه الدراسة لمسلمٌن جزى َّللا خٌرا من  بلػ او  

 



 

 
 

 



 خواطر متفرقة عن مواضٌع الكتاب

 

أشرحها قد ولضٌق الوقت   مثل مسودة أسردها على عجالةهذه بعض نقاط 

9تاب بتفصٌل أفضل فً نسخة قادمة من هذا الك  

 

مدونة ) هذه  الدراسة نبعت أساسا من قصة أبراهام لنكولن فً القرآن الكرٌم   **

على " لنكولن"والتً هً مثل ٌضرب للناس أن سقوط ( أبراهام لنكولن فً القرآن

المسرح ٌوم االحتفال بذكرى رفع المسٌح علٌه السبلم ٌوم      الجمعة العظٌمة 

ثم موته ٌوم السبت التالً هو " ٌلكس بوثجون و"على ٌد   5865سنة  4/  54

 مثل ٌضرب للناس ٌبٌن أن المسٌح علٌه السبلم لم ٌتم قتله بل تم قتل شبٌه له 

 

كنٌسة " ) كرٌست تشٌرش"وقد قادتنً هذه المعجزات وما تفرع عنها إلى حادثة 

ٌضا وقادنا آ)  والتً تحدث قبل شهر من االحتفال بٌوم الجمعة العظٌمة( المسٌح

(بشهر 54/4الذي ٌسبق  55/3أي شهر ٌسبق  54/2ٌوم " كوك"قصة مصرع ل  

 

ؼٌر المسلمٌن  ٌرتدون الحجاب وٌحضرون   "كرٌست تشٌرش"بعد حادثة وتجد  

متبدل " نٌوذالندا"صبلة الجمعة ولك أن تتؤمل ذلك التبدل وما وجدناه من اسم 

الندا أنها تشبه الحروؾ فً النداء لصبلة الجمعة وما تبلحظه فً خرٌطة نٌوذ

أعبله عن اسفله وتبدل شكله وما وجدناه آٌضا عن العب الصلٌب الذي انفصل 

الذي نجا من القتل ٌوم ذلك الحادث وقد كتبت عنه " محمود رٌاض"الكرٌكٌت 

فصل كلمل بهذا الكتاب  وشكل مضرب الكرٌكٌت الذي ٌوحً بشكل صلٌب تم تبدٌل 

و قرٌب من كلمة الصلب باللؽة االنجلٌزٌةوتؽٌٌر شكله وحتى اسم اللعبة الذي ه  

 



بسورة ٌوسؾ وكٌؾ أنه ٌمثل " كوك"فً ما وجدناه من عجائب عن قصة  ** 

وٌمثل أحد ( جاكوب أو جٌمس نفس المعنى)أحد اخوة ٌوسؾ وٌنتمً إلى ٌعقوب 

الكواكب وذلك الرتباطه وارتباط ذكره وعظمته وضمه لنٌوذالندا واسترالٌا للتاج 

ٌرتبط ذلك برحلته األسطورٌة لمراقبة  مرور كوكب الزهرة امام البرٌطانً 

 الشمس

 

لب وهذا ستجد بسورة ٌوسؾ ان الطٌر ٌذكر مرتان وٌرتبط بالقتل والنهاٌة والص

ونصؾ الطٌور   260  سمه بسورة البقرة باْلٌةوإ" كوك"ما شرحته عن قصة 

وعن "( بً كوك"والطاووس " كوك"الدٌك ) المذبوحة أي المقتولة بالسكٌن  

قتبل بالسكٌن" كوك"مصرع   

 

وهً كلمة " ٌعقوب"وهذا الذكر مرتان للطٌر بسورة ٌوسؾ ٌحٌط بكلمة 

كإشارة إلسم " قو"الوحٌدة بسورة ٌوسؾ التً ٌسبقها الحرفٌن "  ٌعقوب"

كوكب " ) جٌمس كوك"وإشارة لمصرع الطائر  كما وجدنا بسورة البقرة" كوك"

بالسكٌن على ٌد السكان المحلٌٌن بجزر هاواي قتبل ( كوكب جٌمس –ٌعقوب 

 وفرار قومه مهزومٌن هاربٌن 

 

وتذكر ما ذكرته أن ذلك مثل ٌبٌن سبب تكرار الموت على اإلسبلم والنصح به من 

نه لم ٌكن من الٌهود والنصارى علٌه الٌبلم بسورة البقرة وذكر أ سٌدنا ٌعقوب

 وذلك ببٌان مثل لٌعقوب أخر كان منهم

 

ومن   52:38هذا الذكر ذكر ممٌز لٌعقوب علٌه السبلم بسورة ٌوسؾ باْلٌة فلذلك 

ؼلبت الروم فً )كلمة حتى اْلٌة  25400آٌة  و  5779هذه اْلٌة ستجد لدٌك 



ٌوم  5779أي لدٌك تارٌخ مصرع كوك وهزٌمته هو وقومه سنة  ...( أدنى األرض

لهائلة المتمثلة فً فً أدنى االرض أي أقربها وأدناها لكتلة الٌابسة ا 54/2

االمرٌكتان حٌث بعدها محٌط عظٌم هو المحٌط الهادي تظهر أقرب وادنى ارض به 

 هً جزر هاواي

 

لكوكب الزهرة وسطحه الذي هو اودٌة تسٌل نارا وهً آٌضا أدنى االرض وأقربها 

 وحمما ومؽطى بالبراكٌن النشطة

 

الذي ٌتكون من  8حرؾ كإشارة لشهر  35كلمات و  8تتكون من  30:2واْلٌة 

من اخر السورة  852 رقم  ٌوما وكلمة األرض هً الكلمة 35  

من اول القرآن الكرٌم  55995 والكلمة رقم                                           

 أي لدٌنا الرقمان

 5959/8/25"  هاواي"وفً ذلك إشارة مبطنة لتارٌخ تؤسٌس   852-55995

تذكر انه سبق )سورة الجمعة  ًتً وجدنا بها اسمها فبقاعدة االستبدال العظٌم ال

اللهو والتجارة ثم عكسهما بذكر التجارة "  هاواي"التً دلتنا على " إلٌهاو"

و " تعملون"واللهو  وكذلك المثل لنٌوذالندا قبلها بنفس السورة محاطة  بذكر 

"(تعلمون"  

 

مع سورة الجمعة التً " إلٌهاو"كما أن سورة الروم هً السورة الوحٌدة التً بها 

" إلٌهاو"بالربط بٌنها وبٌن " كوك"دلتنا على اسم هاواي وأرقامها وارقام مصرع 

 بسورة الجمعة 

 



 
 

تكرر كثٌرا أو حرؾ واحد من الكلمة وهذا النظام باخذ جزء من الكلمة المجاورة  

 إذا نودي ل      نٌوذالندا

 إلٌها و             هاواي

نٌفتروهان ٌفترٌنه            

سٌسفرون             فرونت  

ه ابدا     إنداٌفرٌتمنون  

.................. 

تجد أنك إن وقفت قبل ...( أدنى األرض)... ًف  "األرض"ولذلك تجد أن كلمة 

حرؾ من بداٌة القرآن الكرٌم اي تارٌخ  258859الحرؾ االخٌر بها ٌكون لدٌك   

59/8/25"   هاواي"انشاء   

"االرض"آٌضا ألخفض وأدنى حرؾ بكلمة وكانه إشارة   

 



مثل ) التً قد تبٌن ما هً هذه األرض "  األرض"حتى الكلمة التالٌة لكلمة و

" هاواي"واإلشارة ان هذه القرٌة هً " وهً"وكلمة   259سورة البقرة آٌة 

تحتاج لحذؾ " وهم"هذه الكلمة التالٌة لؤلرض هً " (  كوك"بالنسبة لقصة 

"هاواي"تحمل حروفا تمثل  الحرؾ االخٌر لكً  

 

 64:55آٌة ستصل إلى اْلٌة   5779لمسافة   30:2ٌة الروم وإذا تحركت من آ

وعن مصٌر الكافرٌن والمكذبٌن عن المصٌبة فً االرض  

 

بعد آٌة الطٌر بسورة البقرة والتً دلتنا على قصة مصرع كوك تجد آٌات **  

واالذى  كما رأٌنا ر عدم المن كثٌرة عن اإلنفاق وعدم المنى واألذى وٌتكرر ذك

ٌة الدٌن بسورة البقرة عن كتابة المعامبلت التجارٌة  وقد كان آٌضا إشارات ْل

مصرع كوك كما ٌدعً قومه بسبب طلبه لقارب سرقه السكان المحلٌون فهل هذه 

 القصة حقٌقٌة ؟

 

موت سٌدنا ٌعقوب علٌه السبلم بسورة البقرة ( مثل رإٌة)تجد ذكر شهادة ** 

دلتنا على رإٌة مصرع كوك  وتجد والتً ..( وتركوك) ..تجد بسورة الجمعة و

(وهم ٌنظرون)...بالقرآن الكرٌم فً مواضع عدة النظر إلى الموت    

 

فً نظام وجدته كثٌرا بالقرآن الكرٌم وتحدثت عنه فً ابحاثً عن حاصل **  

                كوك مصرع  ضرب رقمً التارٌخ للٌوم والشهر والسنة مثل تارٌخ

عن عدم الصبر   58:72أي موقع اْلٌة    2252ٌعطٌك الرقم    79×  2×   54

بعد خرق السفٌنة   وتذكر أن كوك لقى مصرعه بسبب طلبه لقارب واحد فقد من 

 سفٌنته األم



 

تجد (  5779لقى كوك مصرعه سنة )   57:79بعد ذكر المقام المحمود باْلٌة  ** 

(  طل إن البطل كان زهوقاوزهق الب"  ) ....البطل"ة  ذكر كلمة الباطل مكتوب

ن ما ٌرد بعد ٌة عمن ٌدعون كونه بطبل  وتذكر أن اْللى مصرع وكانها إشارة إ

ذان لصبلة الجمعة بسورة الجمعة على قصة نٌوذالندا ومن اْلذان وقد دلنا اْل

ها قبل سماها بإسمها اي كوك ومصرعه كما أن المسافة من ذكر الفرار من الموت

آٌة  5779الذي ٌتم االستهزاء به هو حتى ذكر النداء للصبلة بعدها   

 

أي محمود " ) محمود َّللا"على قصة البلعب الخلوق   57:79 ٌة  وقد دلتنا اْل

وكٌؾ نجى من الموت بحادثة ( الذي ٌنتمً إلى َّللا سبحانه وتعالى كعبد له

ا ٌنصره والمسلمٌن وجعل له مخرجا ومدخبل امنا وسلطان" كرٌست تشٌرش"

( رئٌسة الوزارء جاسٌندا)بالحادث   

 

" محمود"اإلسم لدٌك ٌتها وكؤن بنهاٌة آ" محمودا"ا أنك تجد كلمة والعجٌب هن

وكؤنها تفسر ..." وقل ربً"ٌة بعدها تبدأ ب كلمة التالٌة فتجد اْلوبه حرؾ من ال

 ى َّللا عز وجلومحسوب عل "محمود َّللا"لك أنه ٌنتمً إلى َّللا سبحانه وتعالى 

المنسوبة للخالق تبارك " علٌنا"مجموع أرقام آٌات كلمة )  مثل جمٌع الخبلئق    

 33كتعبٌر عن عمره   86+  75+  73+  69=  303وتعالى بسورة اإلسراء هو 

 40240لدٌك  86وبعد اْلٌة   86سنة وقت حادث مسجد النور حٌث ولد سنة 

(فبراٌر 4مٌبلده  كلمة حتى نهاٌة القرآن كتعبٌر عن ٌوم  

 

 



فتسؤل نفسك من هو فتجد "  صٌراسلطانا ن"تنتهً ب  وٌتكرر النظام فتجد اْلٌة 

سم وتوارٌخ والتً دلتنا على إ" جاء"لمة أي ك..."  ءجاوقل "ٌة التالٌة تبدأ ب اْل

إذا "آٌة تجد آٌة  3080ب   57:85بعد اْلٌة )  "سٌندجا"وقصة رئٌسة الوزارء 

وتذكر اإلشارات الكثٌرة لعمرها وقت حادث مسجد   63:5 ماْلٌة رق.." جاءك

(سنة 38النور أي   

 

المكتوبة بالمصحؾ   وبذلك قد نفهم اإلشارة  لكوك وإزهاق روحه فً كلمة الباطل

وتجد بعد ذلك بآٌتٌن ذكر   ووصؾ قومه له بالبطل..( وزهق البطل"  )..البطل"

  نمرتٌن مثلما تم ذكر زهوق البطل مرتٌ" الروح"

.." (وتزهق أنفسهم9 "...ٌرد  بالقرآن  الكرٌم تذكر أنه )   

 

وتجد ...( ذهب َّللا بنورهم) ..  2:57أول ذكر للنور بالقرآن الكرٌم تجده باْلٌة  **

تذكر )   597وهً الكلمة رقم " نارا"وهً كلمة  جذور متشابهة باْلٌة كلمة لها

(5907تارٌخ إنشاء نٌوذالندا سنة   

عن تخرٌب المساجد ومنع   2:554آٌة تجد اْلٌة   97ب   2:57 ةوبعد هذه اْلٌ

تذكر هجوم المتطرؾ على ) ذكر َّللا فٌها وعن دخول المخربٌن لها وهم خائفٌن 

وّلِل المشرق والمؽرب فؤٌنما تولوا فثم ) وبعد اْلٌة ذكر ( مسجد النور بنٌوذالندا

فً اقصى المشرق كؤنما إشارة للصبلة باي مكان فً األرض حتى ( وجه َّللا

 بنٌوذالندا

تارٌخ مٌبلد البلعب محمود الذي نجا من القتل فً أي )آٌة  5986وبعد ذلك ب  

 5779سنة " كوك"تذكر مصرع  )  57:79اْلٌة ( مقاما محمودا)...تجد ( الحادث

والذي ؼٌر إسم نٌوذالندا وبدله إلسمها الحالً الذي وجدناه بسورة الجمعة بتبدٌل 

("وتركوك"ه ذكر صرٌح ومباشر لكوك صبلة الجمعة ثم وجدنا بعدحروؾ النداء ل  



 

كما ستقرأ فً هذا البحث " )محمود رٌاض" الخلوق المتدٌن ذا البلعبوه** 

وانه لم هو مثال ٌضرب لنا لنفهم قصة المسٌح علٌه السبلم  (باللؽة اإلنجلٌزٌة

نتمً للمشركٌن ٌصلب وأنه بشر ٌؤكل الطعام  وانه مسلم وٌنتمً للمسلمٌن وال ٌ

تحت ) وأن المشركٌن أعداءه ولٌسوا أتباعه وهم ٌحاولون قتله وربما حاولوا ذلك 

عند عودة المسٌح علٌه السبلم مرة أخرى  وسٌقوم المسٌح علٌه ( قٌادة دجالهم

 السبلم بعد عودته بالصبلة مع المسلمٌن وسٌكسر رمز الشرك وٌقتل الخنزٌر

 

بٌن المشبه به والمشبه  الهائل  رقمثال مع الفاألكر ذ تجد  رآن الكرٌم كلهالقفً و

(  كؤنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة)    مثل   

 

وال ٌعنً ان لفظ ( محمود َّللا)  ٌعنً انه ٌنتمً إلى َّللا وعبد ّلِل فإسم البلعب

 الجبللة َّللا هو اإلسم الثانً له   

"( محمود َّللا"لى َّللا مثل كلمة تنتمً إ) وكذلك المسٌح علٌه السبلم هو كلمة َّللا 

تعالى َّللا عن ذلك علوا كبٌرا  وعبده ولٌس ابنا ّلِل   

 

سن رفع المسٌح علٌه ) سنة وقت الهجوم على المسجد  33والبلعب عمره 

 ونجا من الهجوم ٌوم الجمعة وتم قتل مسلمٌن مثله(  السبلم ٌوم الجمعة العظٌمة

كرٌست "ل بمدٌنة كنٌسة المسٌح ونجا هو من القت فً التدٌن وااللتزام وشبهه

الجمعة العظٌمةمن ذكرى رفع المسٌح علٌه السبلم ٌوم وقبل شهر " تشٌرش  

تارٌخ  آٌة أي 5986تجد لدٌك من ذكر الهجوم على المساجد إلسم البلعب  و

  5986 سنة مٌبلده



لذكر ..( هدمت صوامع وبٌع ومساجد)...ومن الذكر األخر للهجوم على المساجد 

آٌة 5986لدٌنا " كلمته"علٌه السبلم المسٌح   

أي  23864لدٌنا  عن المسٌح علٌه السبلم" كلمته"لكلمة "  محمودا"ومن كلمة 

مر بذلك ٌة تؤألن اْل  3مع حذؾ الرقم   86سنة  2شهر  4تارٌخ مٌبلده ٌوم 

(...ال تقولوا ثبلثة)...  

ومات اإلنسان هو كروموس 23أن الرقم ٌفٌد   2مع الرقم المجاور له  3والرقم 

وأن محمود والمسٌح علٌه السبلم وجمٌع البشر مخلوقٌن من كلمات الحمض 

زوجا من الكروموسومات فً البشر 23الذي ٌنتظم فً  ( دي إن إٌه)نووي لا  

 

The number of words of Quran  starting from 

the word   “Mahmud”   until you reach the 

word   “His word”   are   23864   words ( 

37081 – 13217 = 23864 ) 

 

والتً تكلمنا عنها فً ذلك البحث وقصة مصرع كوك وهً   2:257اْلٌة  ***  

عن الفتنة والقتل وإخراج أهل المسجد الحرام منه وعن السعً لرد المسلمٌن عن 

 بالقرآن الكرٌم وعدد الكلمات بعدها حتى نهاٌة السورة هو 224دٌنهم  هً اْلٌة 

سنة  2شهر  4ٌوم " محمود "كلمة  فهً تشٌر لتارٌخ مٌبلد البلعب   5986

الذي نجا من الهجوم على المسجد 5986  

 



فً األرض عدد كم لبثتم قال ) التً دلتنا على نهاٌة كوك وعمره   23:552آٌة ** 

وهً تشٌر بوضوح  4540وبعدها    588652عدد حروؾ القرآن قبلها  ( سنٌن

ذكرى رفع المسٌح علٌه )ٌوم الجمعة العظٌمة " براهام لنكولنا"لتارٌخ سقوط 

5865سنة    54/4بتارٌخ (  السبلم  

 

ٌة التً وجدنا بها إسم وتارٌخ مٌبلد رئٌسة الوزراء جاسٌندا بسورة فً اْل** 

الممتحنة تجد ان المباٌعة على عدم الشرك والسرقة والزنى وقتل األوالد واإلتٌان 

فٌبدو أن هناك ترتٌب ٌبدأ بالمعصٌة الكبرى  ة فً المعروؾبالبهتان وعلى الطاع

 أال وهً الشرك ثم ٌلٌه ذكر ما هو أقل فً الدرجة

 

ة اْلٌة تقدما إلى بداٌتها تتبع الوصاٌا من نهاٌجاسٌندا ة النبٌلة وتجد أن هذه المرأ

ذكر السرقة قبل الزنى رؼم أن حد الزنى للمحصن والمحصنة هو مل ولك أن تتؤ 

وهً جرٌمة أفظع من السرقة بكثٌر حتى الموت م الرج  

 

ومن سٌطروا على العالم وقد ٌكون فً ذلك إشارة إلى ما ٌفعله المستعمرون 

موارد ونهب من سرقة على مستو عال تعد من أعظم الجرائم أي سرقة الجدٌد 

واحتكار لفتن بها لبٌع السبلح وجعل واستعباد أهلها ونشر ا خرىالدول األ

الجدٌدة المكتشفة مع تكدس سكان العالم القدٌم بؤرضهم فٌزداد تدمٌر األراضً 

وؼٌر ذلك من جرائم عدٌدة تندرج الؽابات والبٌئة وإنحدار الكوكب نحو الهاوٌة 

السرقةبند جمٌعا تحت   

 



أي نفس عدد كلمة  مرة بالقرآن الكرٌم 56علٌه السبلم   "ٌعقوب"ترد كلمة **  

أرض االنعام التً " نٌوذالند"تً دلنا علٌها ذكر بسورة األنعام وال" األرض"

(ككوٌعقوب " ) جٌمس كوك"  "نٌوذالندا"سماها بإسمها الحالً   

 

" قو"بالقرآن الكرٌم تجده مسبوقا ب الحرفٌن " ٌعقوب"ومعظم ذكركلمة   

 

ذكرٌن ن فً القرآن تجد أ" ٌعقوب"بها كلمة مرة التً ٌرد  56أن هذه ال وتجد 

ثم تجد بعد ذلك خمس مرات " قو"البداٌة ال ٌسبقهما الحرفٌن ً ف" ٌعقوب"لكلمة 

أي تتوقؾ عند الذكر السابع " ) قو"مسبوقة بالحرفٌن " ٌعقوب"ترد بها كلمة 

قبل " قو"وبعد ذلك مرتٌن ال ٌظهر بهما الحرفٌن ( 6:84آٌة " ٌعقوب"لكلمة 

 الكلمة

 

الذكر الخامس للكلمة  وهو) فً القرآن " ٌعقوب"وكؤن ذلك الذكر السابع لكلمة 

والذكر الوحٌد للكلمة بسورة األنعام هو ذكر ممٌز  ٌرٌد أن "( قو"مسبوقة ب 

 ٌنبهنا لشًء ما

 

...ووهبنا له إسحق وٌعقوب كبل هدٌنا ونوحا هدٌنا من قبل   6:84  

 

 57579باْلٌة هً الكلمة رقم  " ٌعقوب"ن كلمة عجٌبا وهو أ وتجد شٌئا

" قو"مسبوقة ب " ٌعقوب"لكلمة    5تشٌر إلى الذكر رقم  الكرٌم وكؤنها  بالقرآن

بالقرآن الكرٌم والذكر الوحٌد " ٌعقوب"الممٌز لكلمة والذكر السابع بالقرآن الكرٌم 



 عاما 50بعمر ال   5779نعام ٌشٌر إلى نهاٌة كوك سنة  للكلمة بسورة األ

!!!!! 

 

بلم ولكن ماذا عن قصتنا للتوحٌد واإلس هداٌة  أنها وذكر الهداٌة باْلٌة معروؾ

ونٌوذالندا خصوصا أن الهداٌة باْلٌة مذكورة عموما بدون تحدٌد " كوك"عن 

؟ هداٌة لماذا  

 

حتى نهاٌة السورة " كبل هدٌنا"كلمة بعد الكلمات   5642ستجد أنه لدٌك  

علٌها بؤكثر من قرن " كوك"وكؤنها تشٌر إلى تارٌخ اكتشاؾ نٌوذالندا قبل نزول 

فتفهم اإلشارة لشخصٌن تم هداٌتهما لهذه  "تاسمان"من قبل   5642سنة  

لتعرؾ أنه ..."  ونوحا هدٌنا من قبل"...وتفهم آٌضا ..."  كبل هدٌنا"..األرض 

!!!!!!تم هداٌة شخص أخر من قبل لهذه األرض " كوك"قبل   

 

قبل هذه اْلٌة تكرر ذكر الحجة والمحاجاة  مع إبراهٌم  علٌه السبلم  وتجد

وكؤنها ...( وتلك حجتنا ءاتٌنها إبرهٌم..._  ... اجه قومه قال أتحجونًوح)...

ٌة ْلبسورة البقرة عن الذي حاج إبراهٌم علٌه السبلم وهً ا  2:258 تذكرك بآٌة 

) ورحلته لمشاهدة مرور كوكب الزهرة أمام الشمس " كوك"التً دلتنا على 

وذالنداوهبط بعدها على ساحل نٌ( والذي تطلع شمسه من المؽرب  

 كما ان اْلٌة مسبوقة بذكر رإٌة سٌدنا إبراهٌم علٌه السبلم  للشمس وكوكب



تشٌر إلى أن   بعدها " ٌعقوب"حتى كلمة " كوكبا"كلمة من كلمة   533  ولدٌك

 ٌعبر عن  59×  07=  533الذي ٌظهر كثٌرا فً هذه الدراسة    533الرقم 

5907سنة  تارٌخ إنشاء نٌوذالندا   

  737ٌوما من تارٌخ سقوط طائر البوٌنج  533إلى عدد األٌام هك وهو رقم ٌنب

مارس قبل  50األخر ٌوم  737أكتوبر حتى تارٌخ سقوط طائر البوٌنج  29ٌوم 

أٌام من حادث كرٌست تشٌرش بنٌوذالندا  وذلك كما وجدنا بتكرر كلمة إبراهٌم 

ر نصفها اربع مرات وأربع طٌو)   2:260و  2:259و  2:258كثٌرا باْلٌات 

آٌة  63فً وردت " إبراهٌم"أن كلمة  تنبهك" ( بٌكوك"والطاووس " كوك"الدٌك 

( ٌوما 63هو  2058أكتوبر حتى نهاٌة   29عدد االٌام بعد سقوط الطائر ٌوم ) 

حتى سقوط الطائر الثانً   2058عدد األٌام بعد نهاٌة )موضعا  69 وردت فًو

(مارس 50ٌوم   

 

حتى نهاٌة سورتها    6:76باْلٌة "  رءا كوكبا"ن كلمة بدءا م  5779ولدٌك  

بسورة الجمعة " وتركوك"وتذكرك بكلمة   5779سنة  " كوك"تخبرك بمصرع 

!!!!!!التً دلتنا على مصرعه     

 

هً (  والوهب هنا هو لسٌدنا إبراهٌم علٌه السبلم)  6:84باْلٌة " ووهبنا"وكلمة 

  02/54ٌوم "  كوك"صرع الطائر بالسورة وكؤنها تذكرك بم 5402الكلمة رقم  

كما رأٌنا عن الطٌور األربعة التً أمسكها سٌدنا إبراهٌم علٌه السبلم  وبعدها كلمة 

والذكر الوحٌد له بسورة ) بالقرآن الكرٌم  57579هً الكلمة رقم " ٌعقوب"

جٌمس "تذكرك بمصرع "(  قو"له بالقرآن الكرٌم مسبوقا ب  5األنعام والذكر رقم 

بعمر الخمسٌن عاما  5779سنة ( عقوب كوكٌ" )كوك  



 

" كوك"ال تجد أي ذكر للكوكب بالقرآن الكرٌم إال وتجد خلفه إشارات معجزة ل **  

نٌوذالندا وأسترالٌا الزهرة والتً هبط بعدها على ساحل ورحلته لمشاهدة كوكب  

 

 "فاسعوا"بسورة الرحمن حتى آٌة " الجوار المنشئات"عدد الكلمات من آٌة ** 

 79كلمة أي   2844هو ( إندٌفر أي السعً"  كوك"اسم سفٌنة ) بسورة الجمعة 

الذي هم مثال حً )رة كوكب الزه" كوك"الذي شاهد فٌه  6/3تعبر عن ٌوم  36× 

بعد أن حملته سفٌنة إندٌفر إلٌه لتعرفه أن مصرعه ( هوال القٌامةعلى الموت وأ

 79جزر هاواي سنة  سٌكون على ارض مماثلة للزهرة بكوكب االرض وهً

 بالقرن الثامن عشر المٌبلدي

 

كلمة  2790آٌة و   258تجد لدٌك بسورة الرحمن ( الجوار المنشئات) وبعد آٌة 

إند إؾ = الموت إن كنتم )  بسورة الجمعة ( إن كنتم صادقٌنالموت )... حتى آٌة

وكانها "( ٌفرإند"نه ٌشٌر إلسم السفٌنة بالترجمة الحرفٌة لكل كلمة وكؤ   ٌو وٌر

ورإٌته " كوك"بسورة البقرة والتً دلتنا على قصة نهاٌة  258ٌة إشارة لآل

ٌشٌر لنهاٌة  2790لكوكب الزهرة الذي تطلع شمسه من المؽرب  وآٌضا الرقم 

(79/2) 2شهر  79سنة " كوك"  

 



 

 

كوكب الزهرة وما رأٌنا فً " كوك"الٌوم الذي شاهد فٌه ( ٌونٌو 3)  6/3ٌوم ** 

بالسنة وفً ذلك ربط  554إشارات ال تحصى للموت هو الٌوم رقم ذلك من 

4/55ٌوم " أبراهام لنكولن"بالمصدر الرئٌسً لهذه الدراسة وهو نهاٌة   

 

ما تكلمت عنه عن رإٌا الشمس والكواكب بسورة ٌوسؾ وقصة نهاٌة **  

حتى  52:5اْلٌة " كرإٌا"تجد ما ٌإٌده فً كون عدد الكلمات بعد كلمة " ككو"

وهو رقم ٌعبر بوضوح عن نهاٌة   45402بسورة الجمعة هو " وتركوك"لمة ك

والربط بٌنهما وقصة نهاٌتهما   4/54ٌوم " لنكولن"ونهاٌة  2/54ٌوم " كوك"

 وأرقامها موجودة بوضوح بسورة الجمعة

 



بالقرن الثامن عشر بسبب  79سنة " كوك"ما تكلمت عنه عن قصة مصرع ** 

" كوك"واإلشارات لذلك بسورة ٌوسؾ  وإرتباط  ( متاع)قارب صؽٌر مفقود 

بالكواكب وأخوة ٌوسؾ علٌه السبلم  تجد علٌه دلٌبل  قوٌا ٌتمثل فً ان اْلٌة رقم 

بسورة ٌوسؾ هً عن  أخ من اخوته ٌإخذ بسبب متاع مفقود كما تجد ذكر  79

ضا وما قد ٌمثله ذلك من رمز لما ٌشبه الوعاء وتجد آٌ( بؤوعٌتهم)البحث بالوعاء 

أن ٌكون اخر من " كوك"وقد أصر ) ذكر الٌؤس من إرجاع ذلك األخ وتركه 

(ٌنسحب فً الصراع مع المحلٌٌن بجزر هاواي حتى أردوه قتٌبل  

ٌرٌد )كما تجد آٌضا ذكر الموثق من َّللا وتذكر ما كتبت بالفصل فً ذلك الكتاب 

ورة البقرة وما كتبته عن آٌة الدٌن بس ورد االمانة( ٌبحث عن مركب...مركبا

 وؼٌرها

 

والتً كلمة ) ببداٌة سورة ٌوسؾ بعد ذكر الشمس والكواكب " أخوتك"آٌة **  

بها إشارات كثٌرة ( 5779بكل دقة سنة " كوك"بها تعطٌك تارٌخ نهاٌة " أخوتك"

( 57:79)والذي ٌظهر اسمه باْلٌة " محمود رٌاض"ألرقام البلعب الخلوق   

 42حرفا  وعدد الكلمات قبلها  598639عدد الحروؾ بعدها    52:5فاْلٌة 

"محمود"تارٌخ مٌبلد  5986سنة  2/4وكؤنها إشارة للتارٌخ   

 

قل إن الموت الذي )...والهروب من الموت "  سٌس سلفادورفرن"تكلمت عن ** 

ؽشاه الموت ولحقه بعد رحلة هروب طوٌلة له وألجداده توكٌؾ ..( منه فرونت

ت قبٌلة الشٌروكً فروة راسه وتوفى بعد وكٌؾ سقط برصاصة ثم بعد ذلك سلخ

ٌصلب ) ... ...(أحمل فوق رأسً خبزا تاكل الطٌر منه)...ذلك متؤثرا بجراحه 

ٌعنً المسٌح المخلص" سلفادور"واإلسم ...(  فتؤكل الطٌر من رأسه  

 



من  54من أول  آٌتها والكلمة رقم  4هً الكلمة رقم  " تفرون"وتجد أن كلمة   

سورة الفٌل رشدك إلى بسورة الجمعة  وكؤنها ت 505مة رقم اخر آٌتها والكل

أبراهام "تارٌخ سقوط الفٌل   54/4والتارٌخ ( بالقرآن الكرٌم 505السورة )

( الذي ٌتخذ الفٌل شعارا له)والذي هو اول رئٌس من الحزب الجمهوري " لنكولن

ذكرى  ( 54/4)برصاصة واحدة ٌوم الجمعة العظٌمة " لنكولن"ذلك النجم وسقط 

القادم من مدٌنة  )االحتفال برفع المسٌح علٌه السبلم  أطلقها علٌه الطٌر االبابٌل 

 "لنكولن" لٌلقى على المسرح "جون وٌلكس بوث( "5/50والمولود ٌوم  بٌل إٌر

( 5865من أول سنة  505الٌوم رقم )مصرعه فً الٌوم التالً متاثرا بجراحه 

فنا قصة مثبل ٌعر" جون"ؤنه ٌمثل هو بمهمته فً الحٌاة وك "لنكولن" وٌوفً

ن المسٌح لم ٌتم صلبه ولم ٌتم قتله بل قتلوا شخصا المسٌح والمسٌح الدجال وأ

راجع مدونة ابراهام لنكولن فً القرآن وإقرأ أعظم معجزات القرآن )  اخرا ٌشبهه

(الكرٌم وكنوزه  

 

بسورة " اهٌمإبر"تماما مثل كلمة " الذي"مسبوقة بكلمة " رونتف"وتجد أن كلمة 

تم تحدٌده بهذه ( هو ابراهام لنكولن)النجم والتً دلتنا على قصة إبراهٌم محدد 

 الكلمة

 

تدلك على سورة " وتركوك"حتى كلمة " تفرون"كلمة بعد كلمة  57وتجد أن لدٌك 

" كوك"و" فرون"الحدٌد ووزنه الذري ورمز البؤس والقوة والقتل ومصرع 

بالقتل" لنكولن"و  

 

أي            آٌة 6574لدٌك  بالقرآن الكرٌم ألخر ذكر له" رونف"ر ل ومن أول ذك

عبلمة سورة الكهؾ الممٌزة التً تقً من المسٌح الدجال حٌث  58× 7× 7×  7



أي   343             ومجموع االرقام المذكورة بها 58سورة الكهؾ السورة رقم 

7  ×7 ×7  

 

حتى  "فرون"التً بها  الحروؾ  آنكلمة بعد الكلمة االولى بالقر 76860ولدٌك 

أي  التً بها نفس الحروؾ الكلمة األخٌرة  

580  ×65  ×7  

(     فرونسٌس سلفادور" )فرون"تقول لك أن   

76سنة  8/5ٌوم  58لقى مصرعه بالقرن ال    

 

 

بالقرآن الكرٌم ما ال ٌحصى من عجائب" فرون"وفً تتبع هذه  الحروؾ   



تامل )كل الطٌر من الخبز على الرأس  والصلب وسورة ٌوسؾ التً ٌذكر بها أ

وكؤنها شرٌحة دائرٌة " فرون"خبز على الرأس ٌإكل وإزالة فروة الرأس ل 

فرنسٌس " )فرون"كلمة أي تارٌخ مصرع   5776هً سورة من (  ازٌلت

وبذلك تدرك أن عددالكلمات بالسورة ٌعبر عن السنوات( سلفادور  

 

لسورة ٌحٌطها الطٌر قبلها وبعدها وعدد با" ٌعقوب" واحدة من كلماتوتجد 

حتى كلمة ...( إنً ارانً احمل فوقق راسً خبزا)..الكلمات من بداٌة ذكر الرإٌة 

حتى نهاٌة تفسٌر " ٌعقوب"كلمة وعدد الكلمات من كلمة  47هو " ٌعقوب"

كلمة وهً إشارات واضحة لتارٌخ مٌبلد  76هو ( تؤكل الطٌر من رأسه)...الرإٌة 

كلمة قبل  52وتجد ) بالقرن الثامن عشر 76ومصرعه سنة  47سنة " فرنسٌس"

وتمٌٌز التارٌخٌن  57لتعبر لك عن المجموع " رأسه"كلمات بعد  5و " أرانً"

(5776و  5747  

 

علٌه السبلم ألبناءه أال ٌموتوا إال على " ٌعقوب"وهذا ٌفسراإلشارات لنصائح 

ارى وما وجدناه من كل ذلك اإلسبلم واإلشارات انه لم ٌكن من الٌهود والنص

من ذكر  تجده بسورة ٌوسؾ قبل تفسٌر الرإٌاوما " كوك"إلشارات لمصرع 

فرنسٌس "وما ٌحتمل أن ٌكون  علٌه السبلم والتوحٌد وعدم الشرك" ٌعقوب"

كما ٌظن بعض " بنٌامٌن"علٌه السبلم وولده " ٌعقوب"من ذرٌة " سلفادور

وكان على خزائن " ٌوسؾ"اسمه " فرنسٌس فرون"عم "والعجٌب أن  المإرخٌن

(العمبلقة كان مدٌرشركة الهند الشرقٌة)االرض وقتها   

 

بكلمة " فرون"وهً الحروؾ " ٌعقوب"وتجد عبلمة ممٌزة قبل آٌة كلمة 

الكلمات من  عدد تقول او كلمات  6بعدها ب " ٌعقوب"وتظهر كلمة " كفرون"

(76تذكر ) كلمات  7الكلمة االولى للثانٌة   



بسورتها وبعدها حتى نهاٌة ( 54×  45)  574هً الكلمة رقم " كفرون"وكلمة 

 5404التالٌة لها بالسورة هً الكلمة رقم " كفرون"وكلمة كلمة  5202السورة 

ٌوم " ابراهام لنكولن"بالسورة وفً كل ذلك إشارات واضحة لتارٌخ سقوط 

ٌوم " ولنابراهام لنك"وتارٌخ مٌبلد " جون"على ٌد الطٌر االبابٌل  04/54

02/52  

 

مثلما وجدتها بسورة النجم ( وهم باْلخرة هم كفرون"  )...هم"وتجد تكرر كلمة 

وبسورة الكهؾ تظهر بمعدل عال ..( إنهم كانوا هم قوم)...تظهر وكؤنها للتوكٌد 

وذكرت ذلك فً ...( كنزهما...أشدهما..أبوهما..كنز لهما) ..فً نهاٌة قصة الخضر 

تحت اإلسم " أوكبلهوما"إلى " جون وٌلكس بوث"هروب مدونتً  فً حدٌثً عن 

تعنً القوم " أوكبل هم"وموته بؤوكبلهوما وأن " دٌفٌد إي جورج"المستعار 

وقد ٌكون فً ذلك تؤمبلت )   الحمر أي السكان المحلٌٌن المعروفٌن بالهنود الحمر

ا حدث وم"  هم"أي كلمة " أدنى األرض"وما ٌذكر بعد " ؼلبت الروم"كثٌرة بآٌة 

" فرنسٌس"وقومه على ٌد السكان المحلٌٌن بجزر هاواي وما حدث ل " كوك"ل 

على ٌد قبٌلة الشٌروكً الهندٌة المتحالفة مع البرٌطانٌٌن فً حربهم ضد استقبلل 

(أمرٌكا  

 

على ٌد الهنود الحمر " فرنسٌس سلفادور"وتجد هنا تشابها عجٌبا فً موت  

بسورة الزخرؾ ثم بعده ٌذكر " ابن مرٌم"وقبٌلة الشٌروكً كما تجد فً ذكر 

وكؤنها إشارة  ٌشٌر لشخص أخر " ابن مرٌم"لتدرك أن  علٌه السبلم" عٌسى"

والٌة "الذي أمه مرٌم وجاء من أرض مرٌم " جون وٌلكس بوث"واضحة ل 

وخطط للقضاء على ( العذراء)وظنوا أنهم قتلوه بوالٌة فرٌجٌنٌا " ماري الند

 مع ابنها  وقصته هً مثل ٌضرب" ماي سوارت"دعى ببٌت امرأة ت" لنكولن"

لٌدركوا أنهم لم ٌقتلوا المسٌح علٌه السبلم ولم ٌصلبوه  للناس ولبنً إسرائٌل 

 ولكن شبه لهم ولم ٌقتلوه ٌقٌنا



 

ولما ..لؤلخرٌن وسلفا مثبل همفجعلنا)...وتجد بسورة الزخرؾ قبل ذكر ابن مرٌم  

سٌس فرون"وتذكر ( فرونك همباْلخرة  موه)...وتذكر ( ..مثبلضرب ابن مرٌم 

"دورسلفا  

 

أن حالهم أخر الزمان سٌكون كحال ..." وهم باْلخرة هم كفرون"...فهل معنى 

بعد فرارهم من الموت وتجمعهم بمكان واحد لٌقضً علٌهم المسٌح علٌه " فرون"

 السبلم بعد أن ٌقضً على الدجال

 

وإلى ماذا " فرون"ٌسبق اسم  الذي التاءوحرؾ " فرونت"وقد تؤملت فً كلمة 

 ٌشٌر 

 

وما " ابراهام لنكولن"وفً أبحاثً السابق والمعجزات العظٌمة التً وجدتها عن 

"  تؽشاها) "وجدته عن سقوط ذلك النجم وهبلكه وارتباط ذلك بزواجه والكلمتٌن 

"   مارىت"أو " ؽشىت"ٌرمز ل  التاءوجدت أن حرؾ " (  تتمارى"  -  

 

ؽشى تالموت  الذي "قد تعنً ...( الموت الذي تفرون منه)...أن فقد أفهم من ذلك 

" فرنسٌس"فً مبلقاته    وقد مات " فرون"شكك تمنه أوالموت الذي  " فرون"

عاما ولعله لم ٌتخٌل أبدا أن ٌدركه الموت وٌلقاه فً ذلك العمر 29فً عمر ال   

 



طة علٌك أن تبحث ولكن القرآن الكرٌم مٌسر للذكر ولتفهم معنى حرؾ التاء ببسا

بسورة الجمعة تبدأ بحرؾ تاء لتجد أنها كلمة " تفرون"عن أقرب كلمة ل 

...( ردونتقل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملقٌكم ثم "  ).....ردونت"  

 

وٌصبح المعنى  " ردىت"تعنً " فرونت"فً بداٌة كلمة  التاءفبذلك فهمت ان 

أي الموت الذي سقط بسببه وهوى ذلك النجم ( "فرون"الموت الذي تردى منه ")

وٌستقٌم ذلك مع أساس هذه الدراسة عن سقوط النجوم" فرون"  

 

وٌقودنا ذلك االكتشاؾ إلى معجزة عظٌمة جدا تستحق أن تختم هذه الخواطر وهذا 

وهو آٌضا أقرب ذكر لهذه الكلمة من كلمة " تردى"الكتاب أال وهً أخر ذكر لكلمة 

وٌقع ذلك الذكر بسورة اللٌل  بسورة الجمعة " تفرون"  

 

بصر أي قد الحواس كالوسورة اللٌل تبدأ بوصؾ تؽشً اللٌل وما قد ٌشٌر له من ف

إشارة للموت والظبلم وقد ٌكون ذكر تجلً النهار بعده فٌه إشارة لتجلً الحقائق 

تجد ذكر الذكر واالنثى وتامل ما ذكرته ثم   (فبصرك الٌوم حدٌد)...للموتى 

إن )ثم تجد بعد ذلك ذكر     وؼٌره والتؽشً" لنكولن"ووجدته بهذه الدراسة عن 

وذلك   "فرنسٌس"وقصة  فً األرض تنقلوما فٌه من داللة على ال( م لشتىسعٌك

للكسب الدنٌوي أو لبلخرة قد ٌكون  اإلنتشار بهارض والتنقل فً األ  

 

ٌعطً وٌتصدق وٌصدق بالحسنى وتجد بعده  لمن للٌسرى ثم تجد ذكر التٌسٌر 

كذب بالحسنى وقد ٌكون فً ذلك إشارة التٌسٌر للعسرى لمن بخل واستؽنى وذكر 

عن الكثٌر من قومه ومن هم على  اشتهروأمبلكه وثروته وما " فرنسٌس"لثراء 

( وهم الٌوم ٌسٌطرون على اقتصاد العالم كله) والتكذٌب  مساكواإل من البخل دٌنه



قبل أن ٌفسر رإٌا الصلب واأكل الطٌر من سورة ٌوسؾ تذكر أما عن التكذٌب ف

وهم باألخرة هم ن باّلِل إنً تركت ملة قوم ال ٌإمنو).... الخبز فوق الرأس

(كفرون  

 

الموضوع قبلها قبل أن ٌبدأ تختم  وكانها  آٌة بسورة اللٌل  ثم تجد بعد ذلك

 موضوع جدٌد 

 

ما ٌؽنً عنه ماله إذا تردىو  

 

  وهً تخبرك عن مصٌر من بخل واستؽنى وكذب وما سٌلقاه من تٌسٌر للعسرى

" فرنسٌس"سقوط و تردي وتجد" الحظ العسر"ل قوض الناس بعوكؤنه كما اعتاد 

ولكن من العجٌب أن وجدوه أفراد  صة ثم كان من الممكن ان ٌكتب له النجاةبرصا

ولم  رأسه ومات بعد ذلك متاثرا بجراحهمن قبٌلة الشٌروكً الهندٌة فسلخوا فروة 

ئاٌؽنً عنه ماله شٌ  

 

 بها ذكر التردي الذي التًٌة  والمعجزة العظٌمة هنا هً انه لدٌنا قبل هذه اْل

لدٌنا" فرون"سم ٌعرفنا معنى حرؾ التاء السابق إل  

 

كلمة من بداٌة القرآن الكرٌم   76685  

كلمة من بداٌة السورة     29   و  



 

عاما   29  فً عمر ال"  فرنسٌس سلفادور"سقوط وتردي أي أنه لدٌنا تارٌخ 

بالقرن الثامن عشر    5/8/76  بتارٌخ   

 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 
 

مع واحد ٌخبرك بتفاصٌل قصة كاملة  قرآنً فهل بعد ذلك من إعجاز وحرؾ  

ارقام الممٌزة لهاأل  

 



 

 


