
  ةتاريخ مقتل  رشاد خليف

 

الداء صالة  امريكا، –اريزونا  – كان رشاد خليفة لوحده في مسجده في توسان. بترتيب التقويم االوربي  )1990‐01‐31  ( كان في يوم
  .الفجر واعادة النظر في بحوثة القرءانية كما كان معتادا

، يظھر 2007كلھا من االية البينة القرءانية العددية التسعة عشرية، نشرھا عام نتائج )  Pierre-بيير(من امريكا ، اسمه وجد باحث قرءاني 
  .ھا هللا سبحانه وتعالى لهق وشامل في النتائج التي أرامن اسلوب تحليله لالعداد المكونة لتاريخ االستشھاد اعاله، انه  باحث مؤمن ودقي

ً نجد لھم بحث ولم ،)1990(يخ منذ عام ل مكونات ھذا التاروالبد ان عدد من المؤمنين حاولوا تحلي   .حسب علمنا اً منشور ا

  :راھا له هللا سبحانهوھذه ھي الخطوات التي أ 

َها ِتْسَعَة { كما في االية )19( بساطة من مضاعفات العدد القرءانيھو انه ب )31-01-1990( ,)رشاد خليفة(لتاريخ مقتل اول تحليل  -1 َعَليـْ

   :كاالتي  يةءانوالقاسم المشترك لالنظمة العددية القر ،)سورة المدثر( }﴾٣٠﴿َعَشرَ 

1632210  ×)19(  =1990 01 31.  

  . 1327×  1230=  1632210وبعدھا اراه هللا سبحانه وتعالى ان ھذا العدد  -2

فيرينا . المتكرر في القرءان في انظمة عددية بالحساب االبجدي )رشاد خليفة( - اي القيم العددية لحروف -) ُجّمل(ھو  1230العدد  وھذا
  ).رسول الميثاق -رشاد خليفة  (اسم على ارتباط تاريخ االغتيال بنفس  ا ثانياسبحانه برھان

َواللَّـُه حيُِبُّ الصَِّربِيَن {في مكونات القرءان الكريم،  )-Pierre بيير(القرءاني ھذا الباحث  والبد بعد بحوث شاملة عميقة بصبر ،وبعدھا -3

مجموع  :ھو)  1327( االخر  سبحانه ان العدد  استحق ان يريه ،)البقرة( }﴾٢٤٩﴿يَن ربِ َواللَّـُه َمَع الصَّ {  ,)ال عمران( }﴾١٤٦﴿

وھذا العدد ايضا مرتبط بما . 19التي ترتيبھا  )مريم (ى اخر  سورة ة ابتداًء بالبقرة العالمفتتحة بالحروف المقطالعشر اعداد االيات في السور 
  .)Rashad Khalifa (معنونة باالنكليزي باالنترنت وذلك على صفحة  )خليفة رشاد(ـ اراه هللا اوال ل

  : فاراه آية اخرى ذات مغزى مھم وھي في سبيل هللا سبحانه وتعالى )-Pierre بيير(الباحث ھذا كذلك صبر وجاھد  -4

التي ترتيبھا ) مريم ( }﴾١﴿كهيعص { اية الحروف المقطعة الى )البقرة 1( }﴾١﴿امل {من  االيات في السور اعالهمجموع اعداد أن 

  ).رشاد(اراه هللا سبحانه اوال لعبده  )19(والعدد  .ايضا) رشاد خليفة( - )لمّ جُ (وھو كما في اعاله  1230= ايضا  . 19

، بدقة قتله في ذلك التاريخعلى ذن للمعتدين تقديره من رب العالمين نفسه سبحانه وحده، وأقد سبق ) رشاد خليفة(اليس تاريخ استشھاد -5
 اضافة الى ان تاريخ والدته ھو ؟االربعة اعاله واال لما تضمن كل البراھين باالنظمة العددية التسعة عشرية القناع البشر بصدق رسالته،

  .بتسلسله في السنة )19(مرتان من مضاعفت  ھو) 11-19(و ) 19-11-1935(

    ..نھاية الترجمة

  

    



  :من قبل المترجم مالحظات واستنتاجات

ال تتبع خلف () االسراء( }﴾٣٦﴿ ... َوَال تـَْقُف َما لَْيَس َلَك بِِه ِعْلمٌ { نتفكر في اياته ويأمرناوربنا الرحمن الرحيم يعلمنا القرءان ل

  :كي نطيع امر هللا ھذا تفكر في ما ياتي كمثالنفال )ما تجھله

  :ھل توجد  اخطاء حسابية؟  او اي اقحام مصطنع في كل النتائج؟ او اي مصادفة في اربع انظمة كلھا من مضاعفات العدد القرءاني -1

َها ِتْسَعَة َعَشَر {  4بعد  )1974(عام ) رشاد خليفة( سبحانه وتعالى لعبده الباحث القرءاني الذي اول ما اراه هللا ،)المدثر( }﴾٣٠﴿َعَليـْ

والبحوث في تنوع وتوسع في العالم  .االخرون وتبعه. الول مرة في تاريخ بحوث القرءان الكريم الدقيقالعلمي الصبور سنوات من الجھاد 
  ! بعد حين َنَبأه نّ لمَ لنعْ ما بو ،ويريھم من اياته ،ويريكم ،م بما سيريناوهللا اعل .بھداية ووحي واذن هللا تعالىبجھود وصبر الؤمنيين 

  .قد سبق تقديره من رب العالمين نفسه سبحانه وحده، وليس احد غيره) رشاد خليفة(اسستشھاد  ھل ھناك ادنى شك ان تاريخي والدة و -2

ُر اْلَماِكرِيَن ... {  واال لما احتوى التاريخ على  ،)البقرة(} ﴾٢٠٢﴿َواللَّـُه َسرِيُع احلَِْساِب ...{ ،)االنفال(} ﴾٣٠﴿َواللَّـُه َخيـْ

) 1935-11-19(كما ان تاريخ والدته كانت في  .القرءان االنظمة العددية في كثر من ثالثين برھان آخر، فيالھذا طبعا باالضافة  .البراھين
   .ايضا 17× 19= من السنة 323و  ).الشھر االول 19 -عدا يوم (الوحيد المتميز بذلك  اي اليوم

 مرتبطة) رشاد خليفة( واسموفاة تاريخ وبينات اضافية الى عشرات البينات قبلھا كبراھين اضافية على ان تاريخ ميالد  اليست كل ھذه -3
عند اول  )المدثر( لمفھومبالمفھوم االضافي  هسبحان هللا ُ هُرَ مَ وأقرنا، ) 14(منذ  في القرءان، والمدثرفوظ حبالھيكل القرءاني التسعة عشري الم

ثـُِّر {النزول،   االن المفھوماضافة الى المفھوم عند اول النزول، و .)المدثر( }﴾٣﴿َوَربََّك َفَكبـِّْر  ﴾٢﴿ُقْم فَأَنِذْر  ﴾١﴿يَا أَيـَُّها اْلُمدَّ

ر البشر في عصر الكومبيوتر فك ى طغيانليتحد 1974عام  لسر المغطى بالھيكل العددي القرءاني التسعة عشريالقيام  االضافي الجديد

ِإْن َهـَٰذا ِإالَّ قـَْوُل اْلَبَشِر  {وليس  قول هللا نصا وحصرا وحرفيابان القرءان ھو  ،هللاوابتالءات من نعم ايضا  وغيره التي ھي العجيب

  .في العالم ، ويختلف عن اي كتاب آخرالوحيد لدى البشر بنصه العربي هللا كتاب وانه .بزعم مشركي قريش ،)المدثر( }﴾٢٥﴿

واالخالص التام  القرءان تدبرمنھا ل لغرضاو لغايةوا.موثق باالية البينة التسعة عشريةعصر القرءان ال .عصر جديد اصبح العالم فيوبذلك  

  .}﴾٣﴿َوَربََّك َفَكبـِّْر { الى

 بعبادة هللا وحدة و )المزمل( }﴾٣٦﴿ ... أَلَْيَس اللَّـُه ِبَكاٍف َعْبَدهُ {وھذا اھم ما دعى له رسول الميثاق االكتفاء با العظيم وحده 

  .بتدبر واتباع القرءان وحده في التشريع

  .وحده الشريك له }﴾٣﴿َوَربََّك َفَكبـِّْر {وھذا ھو الھدف االھم لكل ھذه البينة 

لكل  للعبادة واحد بيتال يوجد يكاد ان ، بعدھمو ھا،تنلكل االمم بألس بعده،نذرين موالمبشرين وال والرسلبعد االف السنين منذ النبي نوح لكن  
اال  في الكنائس والمساجد، هللا وحده اسم لتكبير خالصة ،ديانتين النصرانيه واالسالميةال، خاصة الكبر في العالم اليوم من الماليينالديانات 
مھما و . شريك من دونهك هللاسم كر  اكثر من ذويعظم كر اسمه  يذواحيانا  .وتعالى سبحانه ويدعى مع اسم هللاوھو ميت، عبد  اسم بشرويذكر

ن منا يوم القيامه أوبل يتبر .وال تنفعھم ذرة واحده .فھذه الممارسة شرك با العظيم وتغضب هللا ورسله. مقرب  سبحانه البشركان ھذا 
بدليل المصائب والمفاجآت  ،واالخرةبل تضرھم في الدنيا وحتما التفيد بشر العالم اليوم  )167-165: (اية) البقرة(كما في سورة . ونتبرأ منھم



نات من البيّ بعد كل  ااكثر من غيرھ توما يھمنا سالمة المؤمنين في بالدنا المبتال .على اكثر البشريوميا لعالمية المنوعه المستمرهالماساوية ا
  .ولعذاب االخرة اشد, عظيم وكذلك في التوراة واالنجيللسبحانه في نفس قرءانه ا

 ،حتما علينا االيمان بكل رسل هللاسبحانه بشكل مرافق دائمي، ولكن عدم دعوة وذكر اسماء الرسل مع اسم هللا جميع عليه يجب على ال
 الكريم القرءان ھو والمھيمن عليھابحكمة وبدون اكراه، بتدبر واتباع كتب هللا  ،والنفرق بينھم غين لرساالت هللا فحسبكمبلّ  ،وطاعتھم تماما

  .  الغير

َوَما َجَعْلَنا { ومنھا خمسة ر اكثرھا في المدثركذ عشرة الغراض  )30(اية ) المدثر(المذكور نصا في  )19(ھذا العدد سبحانه  ووظف  -4

َنًة لِّلَِّذيَن َكَفُروا لَِيْستَـْيِقَن الَِّذيَن أُوتُوا اْلِكَتاَب َويـَْزَداَد الَّ  ۙ◌   َأْصَحاَب النَّاِر ِإالَّ َمَالِئَكةً  تـَُهْم ِإالَّ ِفتـْ ِذيَن آَمُنوا َوَما َجَعْلَنا ِعدَّ

ِم مَّ  ۙ◌   َوَال يـَْرتَاَب الَِّذيَن أُوتُوا اْلِكَتاَب َواْلُمْؤِمُنونَ  ۙ◌  ِإميَانًا َـَٰذا َولِيَـُقوَل الَِّذيَن ِيف قـُُلو َرٌض َواْلَكاِفُروَن َماَذا أَرَاَد اللَّـُه ِ

ِلَك ُيِضلُّ اللَّـُه َمن َيَشاُء َويـَْهِدي َمن َيَشاءُ   ۚ◌   َمَثًال  َوَما ِهَي ِإالَّ ِذْكَرٰى لِْلَبَشِر  ۚ◌   َوَما يـَْعَلُم ُجُنوَد َربَِّك ِإالَّ ُهوَ  ۚ◌  َكذَٰ

َنِذيًرا لِّْلَبَشِر  ﴾٣٥﴿َإلِْحَدى اْلُكَربِ { :ان ھذه البينة ھيثالثا اقسم سبحانه وتعالى  ،وھذه البينة التسعة عشرية  )المدثر( }﴾٣١﴿

َم أَْو يـََتَأخََّر  ﴾٣٦﴿   .)المدثر( }﴾٣٧﴿ِلَمن َشاَء ِمنُكْم َأن يـَتَـَقدَّ

ِ

يرينھا سبحانه الول مرة في التاريخ كلھا في اي ان مجموع االغراض العشرة اعاله، من ھذه البينة ذات االنظمة القرءانية التسعة عشرية التي 
  .القرءان الكريم وليست من اجتھادات البشر كغيرھا ربما مع بعض العاطفة بالنسبة لغير المؤمنين والناطقين بالعربية

المتكرر والمعلن الجماعي من احد انواع الشرك اوال ويتخلصوا  ؟}﴾٣﴿َوَربََّك َفَكبـِّْر {خر عن للبشر ان يتقدم وال يتأ الم يحين االوان -5

  .لنصف سكان العالم ةيوميا والجماعي في بيوت العبادة في ماليين النداءات جھارا،

  ؟قا لما معكم من الكتابدّ صَ كما اوحى هللا سبحانه لرسول الميثاق ليكون مُ  الفردية والجماعية، خرىويتبعه التخلص من انواع الشرك الكثيرة اال
  .)81(اية ) ال عمران(مستوحى من سورة  كما

َوَعَد اللَّـُه الَِّذيَن آَمُنوا ِمنُكْم َوَعِمُلوا الصَّاِحلَاِت لََيْسَتْخِلَفنـَُّهْم ِيف اْألَْرِض َكَما اْسَتْخَلَف {فيتحقق وعد هللا العظيم في قوله تعالى 

لَنـَُّهم مِّن بـَْعِد َخْوِفِهْم أَْمًناالَِّذيَن ِمن قـَْبِلِهْم َولَُيَمكَِّننَّ َهلُْم ِدينَـُهُم ا يـَْعُبُدوَنِين َال ُيْشرُِكوَن ِيب  ۚ◌  لَِّذي اْرَتَضٰى َهلُْم َولَيَُبدِّ

ِلَك َفُأولَـِٰئَك ُهُم اْلَفاِسُقوَن  ۚ◌   َشْيًئا   .قبل الدمار اي سعادة في الدنيا واالخرة .)النور(} ﴾٥٥﴿َوَمن َكَفَر بـَْعَد ذَٰ

  ...العلمينوالحمد  رب 

             ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .لتوضيح لمنفعة المبتدئين بھذا الموضوع القرءاني الول مرةترجمة ببعض التصرف وا

                                                                                               .بغداد. عاصم عبد الوھابالمھندس  –)2011مايس (في وإعداد  


