
 5 -المحاضرة
 

 تطبيق النظام على آيات القرءان العظيم

لمكونات الجزء االيسر من الدائرة باستخدام القيم )الوزن( لكل  261 –اخرجنا جدول  في المحاضرات السابقة

( اسم( حيث تعكس كل قيمة مكان تواجدها كدرجة هندسية على محيط الدائرة 15+15+84) 114) األسماء

 99الساكنة )كتابة(  األسماءتواجد  أماكنليعكس  54 -بعد رأسي ثم اخرجنا الجدول 9فقي & بعد أ 29والجدول به 

 ( 15+84أسم )

 

وكذلك األسماء  261مربع من أصل  62وتبين لنا بعد إحصاء القيم المشتركة لألسماء تواجدها داخل 

 ابة((اسم )نطق+ كت 114مربع ) 62مربع من أصل  54كتابة( تتواجد داخل  99كتابة )

تلك الصورة الهندسية ناتجة من القيم العددية بعد تطبيق الشفرة على حروف األسماء فهي مالحظة فقط 

 حيث اننا ال نملك الدليل أهي حق ام ال! 

فوجب علينا رد الصورة الى هللا في كتابه حتى نستيقن اننا على الهدى وليس الضالل ثم النتائج الى 

اسم مائة اال واحد" فاذا وجدنا دليل على التطابق اطمأن قلبنا وأكملنا  99الرسول )ص( في حديثه " هلل 

 الدراسة.

 التجربة:

)بعد افقي( وعالقته بالعدد  29من القرءان يشرح نقطة البداية للعدد  دليل علميما نريد اثباته هو وجود 

 )بعد رأسي( لبيان الصورة السابقة  9

29x9 = 261 

 البرهان:

حرف نوراني  14وتتكون من  114 أصلسورة من  29)المتقطعة( تتواجد في بداية الحروف النورانية 

 كما سبق شرحه 

 



 62 -( حسب ترتيب ورودها في القرءان على يمين الجدول29فماذا لو الحقنا تلك الحروف النورانية )

 المشترك أوال 

 مشترك 62-الجدول

 

 اسم(  114الجدول أعاله به المربعات المشتركة لكل األسماء )

سورة نورانية ولكن يستخدم أول  29اعتبرنا أن الجدول بعد إضافة الحروف النورانية يعكس أيضا  إذا

والثاني يمثل أول  2-آيات من سورة البقرة 9آيات من كل سورة فقط بمعنى أن البعد األول يمثل أول  9

 68 -آيات من سورة القلم 9الذي يمثل أول  29وهلم كذلك الى البعد  3 -آيات من سورة العمران 9

كل اية من تلك اآليات تتكون من كلمات وعليه يكون كل مربع يمثل عدد الكلمات لتلك اآلية مع التنويه 

باننا اعتبرنا أن الحروف كما ظهرت تحصى ككلمة واحدة فمثال )الم( كلمة واحدة وكذلك )ص( أيضا 
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 لسور النورانيةجدول احصاء الكلمات في ا

 سورة 29آيات من  9أول 

 

 النتائج

االحصاء تم من الفهرس العام المنشور من مركز نون للدراسات اإلسالمية وتستطيعوا تحميله من الرابط في صفحة 

  المحاضرات االسبوعية

 (سلسلة االعداد العالمية موسوعةالمرجع العلمي )

A092322 

وهو عدد يمثل مجموع أكبر األجزاء من كل المجزئات األحادية  2804مجموع عدد الكلمات =  (1

  29فقط لرقم 

قة لكتابة هذا العدد على هي طري عدد طبيعي: Partition( باإلنجليزية) تجزئة ،التوافقيات وفي نظرية األعداد في (2

شكل مجموع أعداد طبيعية. مجموعان يختلفان فقط في ترتيب حدودهما، يعتبران نفس المجموع. على سبيل المثال، 

  4و 3+1,  2+2,  2+1+1,  1+1+1+1مختلفة وهي  على شكل خمسة مجاميع 4يكتب 
دية فقط بعد وتشغل االبعاد الفر 11األسماء تتواجد في ال يفوتك مالحظة ان  (3

  اللون االصفر الغامقواعطيناهم  4-( كما شرحنا في المحاضرة36= 1+3+5+7+9+11)

  اللون األصفرواعطيناهم  كلمات فقط 7اية تتكون كل منها من  19نالحظ أيضا من الجدول تواجد  (4
 

وهي  27 -من سورة النمل 8 -قبل أن نكمل سرد النتائج نتوقف قليال لشرح معنى اآلية رقم

 حيث تبدأ السورة بالحرفين )طس( أفقي في الجدول أعاله  13د في البعد تتواج

enlight.word countbox count123456789words7

4517812811121110801-8037الم-12

5417111811134615131351-13546الم-23

631131410126691182-8255المص-37

725262928231415615161-16164الر-410

811092581916312211151-15173الر-511

905616151525715141181-11882الر-612

9915262427252015155172-17291المر-713

108161416192126111337173-173100الر-814

117677878797665-66109الر-915

1261551413812141486-86118كهيعص-1019

1351546412784511-51127طه-1120

14414611118118565-65136طسم-1226

1536391010716146811-81145طس-1327

162149191212221318110-110154طسم-1428

1711101110121012217941-94163الم-1529

18012812811102232106-106172الم-1630

1891439818168875-75181الم-1731

19818182417610814106-106190الم-1832

20712333781012491-49199يس-1936

21646101081210157821-82208ص-2038

2251614132110271612120-120217حم2140

234147717168914832-83226حم-2241

2431110101912221916110-110235حم-عسق-2342

2521267868710552-55244حم-2443

2611285678105521-52253حم2544

270166920124141183-83262حم-2645

279161529189142524141-141271حم-2746

2883117991211510771-77280ق-2850

29745542211344019-40289ن-2968

2804933562804

19x(7)

https://www.quranquantum.co.uk/member
https://oeis.org/A092322
https://oeis.org/A092322
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%B8%D8%B1%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%B8%D8%B1%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%81%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%81%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D8%A5%D9%86%D8%AC%D9%84%D9%8A%D8%B2%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D8%A5%D9%86%D8%AC%D9%84%D9%8A%D8%B2%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D8%A5%D9%86%D8%AC%D9%84%D9%8A%D8%B2%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%AF%D8%AF_%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D8%B9%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%AF%D8%AF_%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D8%B9%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%AF%D8%AF_%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D8%B9%D9%8A


  
اما باقي القرءان فيستخدم كتابة واستخدم االلف فيها  كتابوهي اآلية الوحيدة في القرءان بها كلمة 

بِ  ـٰ  حيث تنطق األلف  ٱۡلِكَت

ضافة } ءإَيـُٰت { إلى } ٱْلُقْرءإَن { لتعظيم شأنها فإن إلمر   إد به إلمنزل إلمبارك إلمصدق لما بين طۤس وإ 
يديه إلموصوف بالكماالت إلتي ال نهاية لها، ويطلق على كل إلمنزل عليه صلى إهلل عليه وسلم لإلعجاز 
ذإ أريد إلثاني فالمرإد بالبعض جميع إلمنزل عند نزول  وعلى بعض منه، وجوز هنا إرإدة كل من إلمعنيين وإ 

 .إلسورة
 

ِبيٌن { عطف على } ٱْلُقْرءإَن { وإلمرإد به إلقرآن وعطفه عليه مع إتحاده معه في اٰـ وقوله تعالى: } َوِكتَ  ٌب مُّ
إلصدق كعطف إحدى إلصفتين على إألخرى كما في قولهم: هذإ فعل إلسخي وإلجوإد إلكريم، وتنوينه 

م وأحوإل إلقرون للتفخيم، و } ُمِبيُن { إما من أبان إلمتعدي أي مظهر ما في تضاعيفه من إلحكم وإألحكا
إألولى وأحوإل إآلخرة إلتي من جملتها إلثوإب وإلعقاب أو سبيل إلرشد وإلغي أو نحو ذلك، وإلمشهور في 
ما من أبان إلالزم بمعنى بان أي ظاهر إإلعجاز أو ظاهر إلصحة  أمثال هذإ إلحذف أنه يفيد إلعموم، وإ 

  ا أفاده إلتنوين من إلفخامةلإلعجاز، وهو على إالحتمالين صفة مادحة لكتاب مؤكدة لم
 تفسير روح إلمعاني/ إاللوسي 

القرءان في تلك السورة على األقل لها كتاب )علم( مبين لها  آياتمن تلك اآلية نستطيع القول بأن 

  1 -اية رقم 15-والعكس أيضا صحيح من سورة الحجر

بِين ٍ۬  ۚآلر  ِب َوقُۡرَءان ٍ۬ مُّ ـٰ ُت ٱۡلڪَِت ـٰ    ِتۡلَك َءاَي

من السورة تأتي في سياق الحديث عما وجد موسى عليه السالم عندما جاء الى النار  8 -يةاآل

 وهي أيضا المرة الوحيدة التي استخدم فيها الفعل جاءها بدال من اتاها 

 

 
 

 البركة لمن في النار + من حولها + )سبحان هللا( رب العلمين

  وهنا نالحظ دقة الوصف هلل كرب متواجد مع عبده

 اللَُّه َربُّ اْلَعاَلِمينَ  تَ َباَركَ  َأََل َلُه اْلَخْلُق َواْْلَْمرُ 

 



 اللغوينحاول االن النظر الى موقع اآلية من الجدول في مقطع يتماثل مع معنى اآلية 

 

 
  81آيات من السورة =  9مجموع كلمات اول 

=9x9= 812 9 

 كلمة 14=  8 -مجموع كلمات اآلية

 

 باآلية ونقارنه بالعدد نذهب الي المقطع كما 

 
 

 من الجدول باآليةالمقطع يمثل عدد الكلمات المحيطة 

  14بورك من في النار = 

 عدد كلمات اآلية

 + 

  99( = 6+18+13+22+16+11+8+5ومن حولها )

 عدد الكلمات من الجدول المحيطة باآلية 

 + 

  1رب العلمين = 

 114المجموع = 

 (15+15+84كتابة ونطقا ) عدد سور القرءان وعدد األسماء 

َذا ِذْكر    َأنْ َزْلَناُه َأفَأَنْ ُتْم َلُه ُمْنِكُرونَ  ُمَباَرك   َوهََٰ
ب َُّروا آيَاتِهِ  ُمَباَرك   ِكَتاب  َأنْ َزْلَناُه ِإلَْيكَ    لَِيدَّ

 الشيء ونستطيع العودة الى البرهان لتكملة الحجج.االن اطمأن القلب بعض من 

 

 99سورة ارقامهم  19اية في  19ة نورانية فهو كذلك يحتوي عل سور 29كما أن القرءان به 

سور فقط وسوف يكون لدينا شرح  9تشترك مع السور النورانية في  19 -والعجيب أن تلك السور

مستفيض لتلك المالحظة ولكني سوف انشر االن القسم المشترك لتلك السور كمرجع مفيد لعالقة 

  19دول وكذلك الرقم المستخدمين في الج 9&  29االرقام 

  2نذكركم بأن القرءان يبدأ بحرف الباء )ب( وقيمته من الشفرة = 

  7وينتهي بحرف الياء )ي( وقيمته = 

 حرف عادي(  3نوراني +  12حرف ) 15وأن شفرة الحروف تتكون من 

  261 -ومن تلك الشفرة حصلنا على الجدول العام 

 من مرة في المستقبل  أكثر إليهمابق شرحه وسوف نعود فلعلكم الحظتم تكرار تلك األرقام من الس

 انشاء هللا.
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 19 -والسور ذات اآليات برقم 29 -الجدول المشترك للسور النورانية

 

  
 

   26 -سور وتنتهي الشراكة في سورة الشعراء 9 -نالحظ أن السور المشتركة

 نوراني 12ورقم  99 -من فهرس السور ذات اية رقمها 18وهي السورة رقم 

  2 -وبداية الشراكة من سورة البقرة

 ونكتفي هنا بالتأمل في تلك الصورة العددية ونعود الى جدول األسماء.

 

  261 -& جدول اآليات )للسور النورانية(  261 -نحن نملك االن جدول األسماء

مربع ويمثل كل األسماء نطقا  261مربع مشغول فقط من أصل  62ولكن جدول األسماء به 

وحتى نستطيع المقارنة بينهما وجب علينا وضع قيم في اسم(  114=  15+15+84كتابة )و

المربعات الفارغة مستمدة من األسماء نفسها وذلك يتطلب فهم هندسي وعلمي لمعنى تواجد 

األسماء في الجزء األيمن من الدائرة ثم كيفية نقلها الى الجزء االيسر لتسكن في المربعات 

 الفارغة.
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ملف في  ةاسم ساكن )مكتوب( ومضغوط 99األسماء في الجزء األيمن قائمة من أوال: 

  التي تدعم الضغط بدون فقدان البيانات)األرشيف( 

 

 
 ولدينا دراسات علمية متقدمة لذلك الجزء األيمن سوف نشرحها في مرحلة متقدمة 

طريقة توزيعه على  في هذه المحاضرة نكتفي بشرح طريقة فك الملف المضغوط لتلك القائمة ثم

الفضاء العدم لوجود الخلق اسم حيز الوجود أو  هعلي أطلقناالمربعات في الجزء االيسر والذي 

 كله.

ولتسهيل الصورة علينا ان نتخيل ان الجزء األيمن هو جزء به كم الوجود كله قبل خلق الوجود 

عكس من تلك القائمة نفسه ثم جاء الخلق بأمر من الخالق "كن فيكون" وجوده مستمد من ومن

وتكون نقطة البداية هي حيز الوجود أوال ثم تواجد اسمائه الحسنى بعد أن يقول "كن" لتشغل كل 

  261 -النقط عل محيط الدائرة في الجزء االيسر والتي استطعنا ان نجدولها في الجدول

 فكل الوجود مستمد من ومتصل دائما وابدا بخالقه بواسطة اسمائه الحسنى.

 من قائمة "هللا" "44-المخرجفمثال أصغر قيمة لتلك األسماء هي السم "

 



في حيز الوجود وبها ومنها يخرج فنجد أن صفة هللا كمخرج لكل شيء أصبحت اسم لذاته العليا 

 كل شيء أي ما كان

مع مالحظة ان القيمة تطابق  "هللا"من قائمة  "62-"المصوروتكون صورته مستمدة من اسمه  

( والتي تكرر صوروناتجة من جذر الفعل )اسم(  114لألسماء المشتركة ) 62 -ولمع الج

 مرة في القرءان 19وروده 

تلك األرقام ليست صدفة ولكنها نظام عددي تام وعجيب لعالقة الحرف والعدد في شفرة 

 الحروف اإللهية لكلمات القرءان.

  ضغوطفك الملف الم

 

 
 رح في المحاضرات القادمة( نفترض أن القائمة المضغوطة لكيفية النقل )ولها شبدون التعرض 

 الرحيم-الرحمن-هللا

 يتم فكها باسم هللا فيكون وجودها:

نِ  ٱللِ  ِبۡسمِ  ـٰ ۡحَم ِحيمِ  ٱلرَّ  (١) ٱلرَّ

 (19-صورحرف ساكن )كتابة( من جذر الفعل ) 19وصورتها 

 ب س م ا ل ل ه ا ل ر ح م ا ن ا ل ر ح ي م 19

20 0 14 7 0 4 40 1 40 0 7 0 4 40 2 4 4 40 0 7 2 
176 77            99        

 19 18 17 16 15 14 13 20 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 
 حرف نطقا 20حرف تزداد الى  19كلمات و 4



الرحيم الرحمن هللا بسم  

72002444044070104401470  

 
  176 المجموع كتابة

  (40+99+77) 216ترتفع بالنطق الى 

 ب س م ا ل ل ه ا ل ر ح م ا ن ا ل ر ح ي م 19

20 0 14 7 0 4 40 1 40 0 7 0 4 40 2 4 4 40 0 7 2 
176 77       117     99        

216 19 18 17 16 15 14 13 20 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 
 65      52 92      50    9   

9+50+52+65=176  

)األسماء( 167)بسم( +  9  

9+50+92+65=216  

0147044014007044024440072 

 من الكتابة الى النطق

176+40= 216 =6^3 

 هو عدد يمثل مكعب 216

 
 



 الصورة لمكونات الحروف نطقا

 فهرس اآلية 

1+,191,4-1-Absolut Index (1))الفهرس العام( 

 1حرف+ 19 -كلمة 4 - 1 -اية-1-سورة

411  

 مكونات الحروف

 

176(=99( الحروف المكررة )4+3+2) 9( + قيمة 77صلية )( الحروف اال9+1) 10قيمة   

كما أن سر الشفرة مستخرج من الحرف األول لكل سورة فكذلك سر الكلمات مستخرج من 

 الكلمة األولى وسر اآليات من اآلية االولى كما سوف تالحظ

ملة كان البد لنا من شرح بسيط للبسملة قبل ان نشرح فك الملف ولكن لدينا محاضرة كا

  1 -مخصصة للبسملة وسورة الفاتحة
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 نطقا  216كتابة &  176لك االن قيمة عددية للبسملة = تنم

وضعت في  إذايث نالحظ أن تلك القيمة حونبدأ من القيمة المنطوقة فمنها يبدأ الوجود الفعلي 

 -في الجدول( 216هندسية أي في مربع ) 180الجزء االيسر من الدائرة لكانت على درجة 

 (216=  36+180( )297الى  37)العد يبدأ من  كما في الجدول أعالهلألسماء  261

 

 
 رأسي(  9افقي &  20)بعد الرئيسي  7وتتواجد في البعد 

 ليست اسم( -)البسملة 1مربع +  62وهو مربع شاغر مما يجعل لدينا 

  6&  2&  1مرة أخرى نالحظ هذا العجب في استخدام االعداد نفسها 

  29لتطابق قيمة االبعاد االفقية  9&  20واحداثيتها  216ة على صور

اآلية في القرءان هي كلمة أو مجموعة كلمات مكتوبة )ساكنة( عند اإلحصاء فاذا نطقت ارتفعت 

 في قيمتها وأصبحت كلمة )ديناميكية( أي موجة صوتية.

 واآلية المكتوبة تتواجد في مسطح ذو بعدان )افقي & رأسي( فقط 

ب   َوِكتَ    ۡسُطور    ـٰ   فِى( ٢) مَّ
 
نُشور    َرق    (٣) مَّ

والبسملة هي اآلية األولى من ذلك الكتاب المسطور ولكننا نعتبرها حاملة لكل اآليات من الشرح 

السابق حيث اعتبرناها ملف مضغوط يحمل في طياته كل المعلومات الالزمة لكون الوجود 

  176&  175اية رقم  7 -األعرافع الى سورة وبنظرة سري 176ووجدنا لها قيمة ساكنة 

 
 أتم على شيئا   فارق شيء لكل ويقال عنه، المسلوخ عن بالكلية وإزالته الجلد كشط السلخ وحقيقة

 العلم ألن اآلية بهذه بعضهم واستأنس المبالغة، من يخفى ال ما به التعبير وفي منه، انسلخ وجه

}  منه فانسلخت شأنه عز يقل ولم{  ِمْنَها َفٱْنَسلَخَ : } الىوتع سبحانه قال حيث الرجال من ينزع ال

نُ  َفأَْتَبَعهُ  ـٰ ْيَط  باإليمان لسبقه له مدركا   يكن لم أن بعد الراغب قال كما وأدركه لحقه أي{  ٱلشَّ

 لي تابعين جعلتهم المعنى وكأن فلحقتهم سبقوك إذا القوم أتبعت: يقال الجوهري وقال والطاعة،

 يتبعه والشيطان للشيطان إمام كأنه جعل إذ اللحوق في مبالغة حينئذ   وفيه لهم، ابعا  ت كنت ما بعد

 بمكان الذم من وهو

 
هُ  ِشْئَنا }َولَوْ  ـٰ  وضمير يتبعه، وما االنسالخ من ذكر ما لبيان مسوق مستأنف كالم ِبَها{ لََرَفْعَن

 الجزاء مضمون هو محذوف يئةالمش ومفعول سببية، والباء ،لآليات }ِبَها{ وضمير للذي رفعناه

 والعمل اآليات تلك بسبب األبرار منازل إلى لرفعناه رفعه شئنا لو أي المستمرة، القاعدة هو كما

 فيها بما

180-211176216البعد216-208ص-2038

217السابع225-217حم2140



 

تَِنافجاء استخدام  ـٰ  216)مسطح( الى  176فع من تلمن اؤتيها تماما كما هي تركسبب للرفع  َءاَي

 )مكعب(

صورة متطابقة مع مكونات الجدول االفقية والتي  ( وهو1129) 175 -الفهرس العام لآلية

 بعد رئيسي  11بعد افقي جزئي أو  29تحمل 

  261 -عودة الى الجدول

وتلك قيمة )ديناميكية(  216عند الحاق اآلية )البسملة( بجدول األسماء الحقناها بقيمتها المرتفعة 

ندسية على محيط درجة ه 180من الجدول وعلى بعد  216في الربع الشاغر من النطق 

 الدائرة:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

بعد  11( وبه ايضا 1+3+5+7+9+11ابعاد رئيسية تحمل كلها األرقام الفردية ) 6الجدول به 

 ( 2+4+6+8+10بعد رئيسي ويحمل األرقام الزوجية فقط ) 5جرئي شاغر يمثل 

ابية افترضنا أن الخوض في تفاصيلها الحسمن النظريات العلمية )الميكانيكية الكمية( وبدون 

( سوف ينتشروا في تلك االبعاد بنفس 216-األسماء المنطوقة عند فك الملف المضغوط )البسملة

( كل بمفرده وال يجوز اشتراكه مع أي اسم أخر 99 -ترتيبهم في الملف األصلي )قائمة األسماء

 وكل من تلك المربعات يصبح بعد كمي بذاته.

ن الكمي( متساوية مع اسم أخر فيكون الترتيب حسب نفس كانت قيمة االسم )الوز إذاوكذلك 

وكذلك  لرحمناترتب قبل األسماء من قائمة  هللاطريقة ترتيب البسملة فمثال األسماء من قائمة 

 الرحيمالرحمن قبل 

 



 الحساب

 لألسماء 261-للجدول

 
 مربع 161= مربع مشترك  62مربع )ديناميكي( +  99أصبح لدينا 

  مربع 261من أصل 

261 – 161 = 100 

الوتر يحب وتر الجنّة، إنه إال واحدا من أحصاها دخل مئةوتسعين اسماً  هلل تسعة نإ  

 واالحصاء هنا يعني األسماء كما وردت وكتبت في القرءان

  )ليست اسم( ( تقبع في االبعاد الفردية )وتر( فقط وتحتوي على مربع البسملة100تلك المئة )

100 – 1 = 99 

  وصدق الرسول وصدق هللا

َ  َيۡذُكُرونَ  ٱلَِّذينَ  ا ٱهللَّ م ٍ۬ ـٰ ا ِقَي َوٲتِ  َخۡلقِ  ِفى َوَيَتَفڪَُّرونَ  ُجُنوِبِهمۡ  َوَعلَىٰ  َوقُُعود ٍ۬ ـٰ َم َنا َوٱأۡلَۡرِض  ٱلسَّ  َما َربَّ

َذا َخلَۡقتَ  ـٰ ِطال ٍ۬  َه ـٰ َنكَ  َب ـٰ ارِ  َعَذابَ  َفقَِنا ُسۡبَح َنآ ( ١٩١) ٱلنَّ ارَ  ِخلِ ُتدۡ  َمن إِنَّكَ  َربَّ  َوَما  ۖۥ أَۡخَزۡيَتهُ  َفَقدۡ  ٱلنَّ

لِِمينَ  ـٰ َنآ ( ١٩٢) أَنَصار ٍ۬  ِمۡن  لِلظَّ بَّ َنا رَّ ا َسِمۡعَنا إِنَّ نِ  ُيَناِدى ُمَناِدي ٍ۬ ـٰ يَم ا ِبَربُِّكمۡ  َءاِمُنواْ  أَۡن  لِۡۡلِ َنا  َۚفـ َاَمنَّ  َربَّ

ـ َاتِ  َعنَّا َوَڪفِّرۡ  ُذُنوَبَنا لََنا َفٱۡغفِرۡ    (١٩٣) ٱأۡلَۡبَرارِ  َمعَ  َوَتَوفََّنا َناَسيِّ

 

اسم( في تلك  99في المحاضرات القادمة سوف نشرح بالتفصيل كيفية ترتيب االسماء الساكنة )

الشاغرة مع مالحظة انها أيضا تقبع منفردة كل في مربع واحد مثل األسماء المربعات 

 ال تمثل ابعاد كمية منفردة الديناميكية السابقة ولكن بخصائص مختلفة من حيث انها 

)البسملة( بدون شرح ولكن فقط  1+  260ولكني الحق االن الجدول الكامل لكل األسماء  

لالطالع على الترتيب النهائي مع مالحظة اننا استعملنا الحروف اإلنجليزية في ذلك الجدول 

  حيمللر Y والحرفالرحمن لقائمة  Nوالحرف  هللالقائمة  Lحيث اعطينا الحرف 

 صورته الساكنة فقطوذلك في  وكل حرف ملحق به قيمته )الوزن(

 اسم استعملنا األرقام فقط كل اسم بلونه المنفرد  99 -الديناميكية صورةفي ال

 استعملنا اللون األسود. 62-وفي المربعات المشتركة

 وتكون الصورة الشاملة:

62 + 1 + 99 + 99 = 261 

 للجزء االيسر من الدائرة 

99 

  للجزء األيمن من الدائرة 

 



 الكامل 261 -الجدول

 

 
 عودة

 الكلمات  261-للجدول
وكل مربع به عدد  68 -الي القلم 2 -سورة نورانية من البقرة 29يمثل  261 -جدول الكلمات

وتشغل تلك  2804كلمات كل اية من التسع اآليات األولى لكل سورة ومجموع عدد الكلمات 

 مربع. 261اآليات كل المربعات 

  216في المربع رقم  1 -من سورة الفاتحة 1 -في الشرح السابق لجدول األسماء الحقنا اآلية رقم

هو جدول للسور النورانية فقط وال يحتوي على سورة الفاتحة  261 -وحيث أن جدول الكلمات

 أصبح لدينا اشكال في مطابقته مع جدول األسماء!

  38 -ة صمن سور 9-يمثل اآلية رقم 216المربع 

 
 شاؤا من بها يصيبون إنهم حتى يشاؤون حسبما فيها ويتصرفون تعالى رحمته خزائن أيملكون
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هذا االستفهام بصورة سؤال جوابه النفي قطعا فليس الحد خزائن رحمة العزيز الوهاب رب من 

 ي تلك اآلية سواء كان الرسول )ص( أو القارئ لتلك اآلية.سؤل ف

 وهنا نواجه معضلتين:

كلها تتواجد في ذلك المربع ومنها توزع الى من شاء الرحمن فاذا كان هل خزائن الرحمة  (1

 فهو محجوز للخزائن ذلك المربع اآلية فياالمر كذلك فال يجوز وجود تلك 

  خزائن الرحمة يماه (2
 

علما بأن علماء  آيات 7من  1 -رقمها كأيةالحقت في سورة الفاتحة  إن البسملةنقول  لۡلجابة

 قيل فيها: وسورة الفاتحةاالمة اختلفوا في هذا الشأن 

يردد إلمسلم هذه إلسورة إلقصيرة ذإت إآليات إلسبع، سبع عشرة مرة في كل يوم وليلة على إلحد إألدنى؛ 
لى غير حد  إذإ هو رغب في أن يقف بين يدي ربه وأكثر من ضعف ذلك إذإ هو صلى إلسنن؛ وإ 

 -متنفاًل، غير إلفرإئض وإلسنن. وال تقوم صالة بغير هذه إلسورة لما ورد في إلصحيحين عن رسول إهلل 
  " ال صالة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب " من حديث عبادة بن إلصامت -صلى إهلل عليه وسلم 

   ·بفي ظالل القرآن/ سيد قط
 (إلنورإنية حيث إن إلجدول للسور)لحاق سورتها فوجب إ 216ربع مإلحقنا إلبسملة في إل إذإوعليه 

إلفاتحة  آياتوحيث أن إلبسملة مرفوعة من إلنطق فتكون باقي  38-سورة ص 9-بدال من إالية
  38-سورة ص 9-إاليةكلمات كلمات عدد  7بدال عن كلمة  29بعدد كلماتها وهو ملحقة بها 

ونستطيع االن ان نجزم بأن الفاتحة هي خزائن رحمة ربك العزيز الوهاب ومن ذلك الموقع 

 آياتاو الصلة بين هللا واسمائه الحسنى وبين  صلاتقوم الصالة بمعنى التو 216 المربع()

 فتعم من يقيمها بتالوة كلمات القرءان في صالته.القرءان 

  9 أليةكلمات  7فنطرح منها  2804ات الجدول كما ذكرنا مجموع كلم

2804 – 7 = 2797 

 عدد كلمات الفاتحة 29ثم نضيف 

2797 + 29 = 2826 

 (2826ثم ننظر الي كالم هللا في ذلك الرقم كفهرس عام )

  24 -من سورة النور 35 -اآليةفهو فهرس 

 
 ملئهم كما سبق ع فارغ تم مرب 199به  المشتركة لألسماء 62 -الجدول

 حرف 199 أيضاكتابة  اآليةوعدد حروف 



 الفاتحة كملحق إضافةبعد  261 -جدول الكلمات

 
 

لصورة النظام  طابقتهاموعدديا  اآليةقادمة سوف نستفيض في شرح صورة ال 5 -حاضرةمفي ال

 خراجه لكم انشاء هللاتالهندسي بعد اس
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