
 2-الفصل التمهيدي
 4-الجزء

 المتقطعة-حروف اللغة العربية في ضوء الحروف النورانية
 

 ( 104) 97 -اية 2-البقرة

 

 

( لها تطابق مع سنته في كل 29=1+28من تيسير هللا عز وجل أن جعل هندسة حروف اللغة العربية )

 أية(. 29حرف في  14شيء خلقه وجعل لنا نورا نستمده من حروفه النورانية )

وباقي الحروف االحمر حروف الشفرة لها اللون كما أعاله و االخضرف النورانية لها اللون والحر

ال يتواجدان في حروف شفرة اول حرف ولكن في مع مالحظة أن الحرفان )م & ر( االسود باللون 

 .شفرة اخر حرف

 10سد( يتكون من ( حيث الوسط )الج9-10-9)مجموعات  3الحظ السلف أن الحروف تنقسم الى 

 (7& 7) 14( بدون من أصل 5( بنقطة أعاله و )5أحرف )

 الوسط من الشفرة-ف النورانية للجسدومجموع قيمة الحر

 ر+ س+ ص+ ط+ ع    

2+4+1+7+0 =14 

 عادي( 5شفرة+ 2( غير نوراني )7( حرف نوراني + )2حرف ) 9الطرف األيمن: 

 الطرف األيمن  مجموع قيمة

7+4 = 11+2+40 =53  

  حرف 19( = 9( + الطرف األيمن )10الجسد )

 المجموع العددي

1 67= 6 + 47+14  

6 + 61= 67 



 عادي( 1شفرة +  1( غير نوراني )2( حرف نوراني + )7حرف ) 9الطرف اليساري: 

 ي+ و+ ه+ ن+ م+ ل+ ك+ ق

8+1+4+0+1+2+17+14  

47  =30  +17 + 

  حرف 19( = 9) اليساري( + الطرف 10الجسد )

61  =14  +47  

 جسد( 10طرف يساري+ 9) 19جسد( &  10طرف ايمن+ 9) 19الحروف بقاعدة قسمان 

128  =72  =67+61  

128 = number of subsets 1 of 7 elements (1……7) =2^7 

 

 ويكبيديا  - A.هي مجموعة حاوية لB  وبأن  Bهي مجموعة جزئية من  Aيبين بأن رسم أويلر البياني

( له أيضا صورة من سور 1+28) 29من أصل مجموع الحروف  19&  19ذا التقسيم لألجزاء ه 

سورة فقط تحمل كل منهم  19ثم جعل أيضا  سورة تبدأ بالحروف النورانية 29القرءان حيث أختص هللا 

 سور مشتركة في ارقامها. 9ولكن هناك  99اية رقمها 

 :ولقد قمت بإخراج جدول مشترك لتلك السور

  2-سورة ابتدأ من سورة رقم 37تتواجد داخل اول  حيث 19 -جدول

  أيضا 2-سورة ابتدأ من سورةرقم 68وتتواجد داخل أول  29 -جدول

  99-سورة تحمل اية رقمها 19سورة نورانية &  19سورة يوجد  37في أول 

  68الى  38سور نورانية من  10ثم 

 سور مشتركة. 9( 26&20&15&12&11&10& 7&3&2السور )

سوف يجد المتابع انشاء هللا دراسة مستفيضة لتلك السور في الفصول القادمة ولكننا نكتفي هنا بالصورة 

لوسط الحروف  10+9&  10+9المستمد من األجزاء  19&  19ق مع التقسيم أعاله العامة التي تتطاب

 + أطرافها.

 

                                                           
1 Stetson university 

https://en.wikipedia.org/wiki/128_(number)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%B3%D9%85_%D8%A3%D9%88%D9%8A%D9%84%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D9%86%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AC%D9%85%D9%88%D8%B9%D8%A9_%D8%AC%D8%B2%D8%A6%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AC%D9%85%D9%88%D8%B9%D8%A9_%D8%AC%D8%B2%D8%A6%D9%8A%D8%A9
http://www2.stetson.edu/~efriedma/numbers.html


 

 29&  19الجدول المشترك 
 

 

سورة وهي مالحظة مهمة لعالقتها بسنة هللا كما  26( تتواجد داخل 9ننوه هنا بأن السور المشتركة )

 سبق شرحه.

ما يمثل عدد  128وف كل جزء كان الناتج ثم جمع قيمة حر 19&  19من نتيجة التقسيم للحروف 

أجزاء وهذا هو الرقم الثالثي الوحيد الناتج من رفع  7التقاسيم الممكن ألجزاء مجموعة واحدة مكونة من 

 ( الى البعد السابع:2اول رقم احادي أصلي )

128 = number of subsets 2 of 7 elements (1……7) =2^7 

 في الفصل القادم البسملة سوف يجد القارئ شرح ألهمية ذلك العدد.

 

 7-تقسيم الحروف بنظام نموذج مبني على الرقم

  128=  19&  19حروف قيمة لجمع بقة ابناء على النتيجة الس

                                                           
2 Stetson university 

فهرس مشتركعدد االياتفهرساسم السورة-نورانىعدد االياتاسم السورة-99رقم السورةفهرس

بقرة12 12861البقرة286ال

22002ال عمران200ال عمران23

176النساء34

120المائدة45

165االنعام56

32063االعراف206االعراف67

توبة79 129ال

41094يونس109يونس810

51239245هود123هود911

61116يوسف111يوسف1012

7الرعد13

8ابراهيم14

9997الحجر99الحجر1115

 128النحل1216

111االسراء1317

110الكهف1418

10مريم19

111358طه135طه1520

118االنبياء1621

112المؤمنون1723

122275729الشعراء227الشعراء1826

https://en.wikipedia.org/wiki/128_(number)
http://www2.stetson.edu/~efriedma/numbers.html


 

 (6+8( )14الوسط )

8+2+4+1+7+0 =22 

 (2+2+3( )7الطرف األيمن )

7+4+2+(40) =7+6+(40) = 53 

 الطرف اليساري 

39=  17+22  =1+4+0+1+2+17+14 

العدد  أو غير الكسرية األعداد أو غير الجذرية األعداد أو األعداد غير القياسية أو األعداد غير النسبية: العدد غير النسبي

عددان  التي ال يمكن كتابتها على صورة كسر اعتيادي )أي كسر بسطه ومقامه األعداد الحقيقية هياألصم الجذر  أو األصم

 ويكبيديا -( الصفرومقامه يختلف عن  صحيحان

 فاذا قمنا بقسمة قيمة االحرف على عددها نتج لنا رقم غير نسبي 14وعدد أحرفه  22قيمته : الوسط

22/14 = ½ π=90 degree 

 درجة 180( πدرجة وتمثل ) 360الدائرة هيث تتكون من وهو من اول االعداد التقريبية في هندسة 

Set of real numbers (R), which include the rational (Q), which include the integers (Z), which include the 

Q).\irrational (Rnatural numbers (N). The real numbers also include the  

 

 شهرة واألكثر تمثيال في الثقافة الشعبية األكثر النسبيةهي من بين األعداد غير π  الثابتة الرياضية المشهورة

 

بعض السور من القرءان تحمل أيضا تلك الصورة التقريبية للدائرة بين بعضها البعض بناء على عدد 

سورة  11في جدول الدوائر حيث نجد آياتها وهناك فصل خاص لدراسة متقدمة لذلك النظام الهندسي 

 أو مضاعفته 22مبني على العدد  آياتهاسور عدد  7أو مضاعفته وكذلك  7عدد آياتها مبني على الرقم 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%AF%D8%AF_%D8%BA%D9%8A%D8%B1_%D9%86%D8%B3%D8%A8%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%AF%D8%AF_%D8%AD%D9%82%D9%8A%D9%82%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%AF%D8%AF_%D8%AD%D9%82%D9%8A%D9%82%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%AF%D8%AF_%D8%B5%D8%AD%D9%8A%D8%AD
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%AF%D8%AF_%D8%B5%D8%AD%D9%8A%D8%AD
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%AF%D8%AF_%D8%B5%D8%AD%D9%8A%D8%AD
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B7_(%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D9%8A%D8%A7%D8%AA)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B7_(%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D9%8A%D8%A7%D8%AA)


 جدول الدوائر

 

 

 

 ( للقرءان114)الرمز 

عدد الوحدة 7
عدد االياتاالسمرقم السورة

7الفاتحة11

7الماعون1107

14الصف261

21الليل392

28نوح471

28الجن472

35االحقاف546

42عبس680

49الطور752

56المدثر874

9

10

77الفرقان1125

12

13

364 (7+4)11سورة52

عدد االياتاالسمرقم السورةعدد الوحدة 22

22المجادلة158

22البروج185

44المعارج270

3

88القصص428

88ص438

110الكهف518

6

7

176النساء84



في الفصول القادمة انشاء هللا سوف نشرح المعنى لألبعاد الكونية للوجود والتي تتمثل حسب العلم 

غير مرئية وتوجد ابعاد  7نها طالزمن المرافق( وبا 1+3ابعاد ) 4بعد ظاهرها لنا  11الحديث في 

 لمجال.دراسات ونظريات متقدمة في هذا ا

عند تطبيق الشفرة على قائمة األسماء الحسنى سيتضح لنا من دون أي شك تلك الحقيقة لألبعاد كما 

 ( ممثال لصورة خلق الكون.114أوجدها الخالق الخالق فجعل رمز كتابه )

 نقطة-كيفية بناء االبعاد من البعد الصفري

 

قطعتين  .D:-2AB جديدة تسمى قطعة مستقيمة يمكن توصيل خط، إلعطاء  Bو  Aنقطتين.D:-1 يعرض الرسم البياني اول أربعة أبعاد مكانية

  EFGHو  ABCDDمتوازيينمربعين  .D:-3ABCD مع زوايا معلمةويمكن توصيلهما لتكوين مربع،   CDDو  ABموازيتينمستقيمتين 

ويمكن   IJKLMNOPو  ABCDEFGHمتوازيينمكعبين  .D:-4ABCDEFGH يمكن توصيلهما لتكوين مكعب، مع زوايا معلمة

 ويكبيدياس بمقت- .ABCDEFGHIJKLMNOP، مع زوايا معلمةمكعب فائق توصيلهما لتكوين

 

 أبعاد 3ذو  يحاط المربع بخط ذو بعد واحد، المكعب بمساحة ذات بعدين، والتسراكت بحجم .وتسراكت مكعب ،مربع من اليسار إلى اليمين

 

 كقتلخيص ما سب

 9بداية ونهاية القرءان ومن جمعهم نستخرج الوحدة األساسية  7&  2البنية التحتية الرقمان  (1

( تمثل سنة هللا ورسوله وهي أيضا صورة تشكيلية لرقم 6+2+1والتي مكوناتها على صورة )

( لمضاعفتها( مطابقة للبنية التحتية ومفصلة لمعناها وأيضا 2( بباطنها )6+1)7ومثناه ) 7

 3x3x3 =( 1+26) 27 المكعبصورة لمكونات 

وحدة أساسية ممثلة ألسماء هللا  99تنتج  11متوزعة على ابعاد الكون  9الوحدة األساسية  (2

 سنى والتي منها أخرج كل شيء.الح
بداية الوجود من نقطة الصفر )التقاء الخط االفقي الحقيقي مع الخط الرأسي التخيلي( وهو البعد  (3

الصفري أو نقطة االستواء المطلق للذات اإللهية واسمائها العليا ويكون حيز الوجود االولي في 

كلها لها معادلة ذبذبية ناتجة من تردد المركبة في بعد ثنائي مسطح نقطه -اد العقديةحقل االعد

 أوتار البعد األول )الخط الرأسي( ولها زمن مرافق من خط الزمن الحقيقي )الخط االفقي(.
 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B7%D8%B9%D8%A9_%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%82%D9%8A%D9%85%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B7%D8%B9%D8%A9_%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%82%D9%8A%D9%85%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D9%83%D8%B9%D8%A8_%D9%81%D8%A7%D8%A6%D9%82&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D9%83%D8%B9%D8%A8_%D9%81%D8%A7%D8%A6%D9%82&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B1%D8%A8%D8%B9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B1%D8%A8%D8%B9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%83%D8%B9%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%83%D8%B9%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D9%83%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D9%83%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D9%83%D8%AA


 one to all points on the complex plane which maps all points on a sphere except Riemann sphere

 

حدة في كل النقط في الحقل العقدي لها نقط منعكسة تمأل سطح الكرة بالكامل ما عدا نقطة وا  

 القطب الشمالي حيث تقع تلك النقطة في البعد الالنهائي.

كسور  ف( من الصفر الى الواحد لمجموعة-39( يمثل وحدة كاملة )6236القرءان كعدد آيات ) (4

 وعة فاري كما سبق شرحه.ممتزايدة حسب مج

حل لمعادلة مورديل لنتيجة طرح مسطح من  12عدد تعطي  16( واحد من 6236وهو كذلك ) (5

وللمعادلة  مكعب حيث أثبت علم األرقام أن المسطح البد وان يتواجد في بعد النهائي من المكعب

 .خط بياني النهائي

فيكون الكون على  11وكان عدد االبعاد الكونية  9إذا كانت نقطة االستواء وحدتها األساسية  (6

( 10+9) 19( وحدة على صورة 90بعد بهم ) 10( + 9( به وحدة أساسية )1صورة بعد )

 ما سوف نثبته انشاء هللا. وذلك 91أو عكسها  19بمعنى أن الصورة العامة للوجود اما 

( 22=8+7+4+2+1اقسام وكذلك عدد ارقامها األساسية ) 5قسم الى تنحرف(  15)الشفرة  (7

( لنتج لدينا 5( الى الجذر الخامس )6236آيات فاذا رفعنا عدد اآليات ) 5وأول نزول للقرءان 

 : 9من صفر الى  ارقام منه يحتوي على كل األرقام األولية 10عدد مكونات اول 

= 5.7409163821/56236 

 المربع السحري

 

 

https://en.wikipedia.org/wiki/Riemann_sphere
https://en.wikipedia.org/wiki/Magic_square


 نى والشفرةسالح األسماء

 (4( حرف رقم )سمن الشفرة وينتهي بحرف ) (1حرف رقم ) (ببدأ القرءان بحرف )ي

 (7( وينتهي بالقيمة )2عدديا يبدأ بالقيمة )

 ( فقط9&  1( في بداية سورة رقم )بحرف الباء )

 ( من الشفرة 4( والرابع )1( يتواجد داخل الحرف األول )1القرءان كوحدة كاملة )

 114 :الصورة

( وهما الحرف األول من ي) 3(& أ) 2كذلك بين الحرف األول والرابع يتواجد الحرفان 

 54=14+40الحروف العربية الهجائية والحرف االخير بقيمة = 

 (1365) 1-اية 10-سورة يونس

 
.4C15 = 1365 

Combination 

النتقاء  الممكنة، هي عدد التشكيالت بالتركيو ةالتوليفو فالتولي ويسمى أيضا (ةالتوفيق ات )جأو التوفيق (قالتوفي جمع) قالتوافي

هي عبارة عن « التوافيق» أخرى،بعبارة  للترتيب. أومجموعة جزئية من مجموعة كلية من العناصر عندما يكون ليس هناك أهمية 

 من العناصر المتوفرة دون مراعاة لترتيب تسلسل العناصر« ن»من العناصر من ضمن « ر»عدد الطرق التي يمكن فيها انتقاء 

 .المنتقاة ضمن التشكيالت الممكنة للمجموعة الجزئية

 لكتاب حكيمتعطي صورة عددية  مركبة حرف شفرة يولد توليفة 15صل حروف من أ 4 اختيار

 الوتر يحب وتر اسماً مئة إال واحدا من أحصاها دخل الجّنة، إنههلل تسعة وتسعين  إن الحديث:

100-1=99 

2100= 10 

 مربع

 إال واحدا( 100)= مربع  (99) نىسالح األسماء

  13 مجموع ى ن س ح ل ا ء ا م س ا ل أ

40 4 40 7 0 40 0 40 4 7 7 1 14 204   

 

  575=  194( و-ل-ع+ ) 381( و-م-سجذر الفعل )

2576=24 

 مربع

 إال واحدا (224) أيضا مربع 3الحسنى األسماءمجموع جذر فعل 

 402وقيمة مجوع حروفها = 

                                                           
3 Corpus.quran.com 

http://mathworld.wolfram.com/Combination.html
https://en.wikipedia.org/wiki/Combination
http://corpus.quran.com/translation.jsp?chapter=10&verse=1


 (1379) 15-اية 10-سورة يونس

 

.magic square24×24 is the magic constant of a  1379 

of a magic square has been defined as the sum over all cells of the  moment of inertia The

of the  centreof the cell to the  centrenumber in the cell times the squared distance from the 

(Thus for example a corner cell of  [9]square; here the unit of measurement is the width of one cell.

cell  centrecorner edge cell has a distance of 1, and the -a non 2√ a 3×3 square has a distance of

has a distance of 0.) Then all magic squares of a given order have the same moment of inertia 

case  4-3 case the moment of inertia is always 60, while for the order-eras each other. For the ord
[9] the moment of inertia is always 340 

 ويكبيديا-مقتبس

علق من مركزه ويحتاج الى قوة دفع قيمتها  إذا في لحظة الجمود()المربع السحري هو نظام متوازن 

 قطر(. -رأسي-)أفقي االتجاهاتمجموع أي من ثابتة ل= قيمة  األقلعلى 

  األطرافملتحمة  أسطوانةنبوبة أو تحويل كل مربع سحري الى أكذلك يمكن 

  ويكبيديا

 عودة الى البداية:

 (1999البداية شرحنا اية وجوب االستعاذة باهلل من الشيطان الرجيم قبل قراءة القرءان ) 2-في الجزء

 

 قيمة حروف اآلية بعد القراءة )شفرة الحروف(

490=is the number of partitions of 19 

هي طريقة لكتابة هذا العدد على شكل مجموع أعداد طبيعية. مجموعان يختلفان فقط في ترتيب  تجزئة

على شكل خمسة مجاميع مختلفة وهي 4حدودهما، يعتبران نفس المجموع. على سبيل المثال، يكتب  : 

https://en.wikipedia.org/wiki/Magic_square
https://en.wikipedia.org/wiki/Magic_square#cite_note-Loly-9
https://en.wikipedia.org/wiki/Magic_square#cite_note-Loly-9
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Toroidal_coord.png
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Toroidal_coord.png
https://www.quranquantum.co.uk/arabic-section
https://www.quranquantum.co.uk/arabic-section


4, 3 + 1, 2 + 2, 2 + 1 + 1, 1 + 1 + 1 + 1. 

 

 12( حيث كالهما ينتج 6236( وعدد آيات القرءان )1999ثم شرحنا العالقة بين فهرس اآلية العام )

حال لمعادلة مورديل الجبرية وسردنا تفاصيل احداثيات النقط للقرءان على الخط البياني للمعادلة في 

 (4-)الجزء 1-نهاية الفصل التمهيدي

 ( كحل للمعادلة على خط بياني مشابه 12( ينتج احداثيات مختلفة )1999الفهرس ) أيضا

1   9   9   9 =The smallest invertible prime that yields another invertible 

prime when each digit d is repeated d times: 

1999999999999999999999999999:  

prime 1 9 9 9 Invertible. 
Prime 

6661 

 1 999999999 999999999 999999999   
 

 

1+9+9+9= 1+27=28 & 6+6+6+1=18+1=19 

 عدد للحلول الممكنة 16كال من العددان يكمن في سلسلة من 

A179170 

X^3 – Y^2 = 6236 & (1999) 

 

496, 648, 676, 999, 1071, 1712, 1999, 2071, 3332, 4087, 4220, 5543, 6236, 

6479, 8712, 9967 

N=7 (1999) 

 (:970) 16-اية 7-األعراف 

 

 مرة في القرءان 31جذر الفعل )قعد( تكرر 

http://primes.utm.edu/glossary/xpage/Strobogrammatic.html
http://primes.utm.edu/glossary/xpage/Strobogrammatic.html
http://primes.utm.edu/glossary/xpage/Strobogrammatic.html


)6236( 13N= 

 (:6236) 6-اية 114-سالنا

114/6=19 

 (:1999) 98-اية 16-النحل

 

 (:2000) 99-اية 7-النحل

 

قراءة القرءان بعد االستعاذة باهلل من الشيطان تحضر االيمان في قلب المؤمن ومعه التوكل على الواجد 

 االحد واألسماء الحسنى 

 (1) 1-اية 1-الفاتحة

 

 مفتاح العلم للصراط المستقيم. 


