
الفصل التمهيدي   
(1)  

3-الجزء  

 

ن الحق والحقيقة الوحيدة في هذا الكون او غيره )والتي هي افتراضية هذا الكتاب ومطلق ايمان كاتبه( ا
هو وحدانية هللا المطلقة في كافة رمزها رياضيا او فيزيقيا او ما شاء هللا والتي منها اخرج كل شيء 

 فوجد على صورته،

فهو - سبحانه - الموجود الحق الذي يستمد منه كلُّ موجود وجوَده، ويبدأ منه كل مبدوء بدأه. فباسمه إذن 
 يكون كل ابتداء. وباسمه إذن تكون كل حركة وكل اتجاه

هذه الفرضية تحتم علينا اعتبار ان أي شيء اخر )موجود على أي صورة( تكون صورة وجوده حتميا 
في قيمة الحق من كل جزء حيث ال يمكن ان تكون  متفاوتان -أو أكثر  -مكونة على االقل من جزأن 

 احادية ألنه صفة وصورة مطلقة وخاصة فقط لذات هللا الحق الواحد االحد.

ولكن هللا أخبرنا على لسان الحبيب صلى هللا عليه وسلم “إن هلل تسعة وتسعين اسماً مئة إال واحدا من 
أحصاها دخل الجّنة، إنه وتر يحب الوتر" بمعنى ان هناك 99 اسم هلل تعالى في القرءان ويكون 

 احصائها باستخدام كافة نظم االحصاء في كافة االزمان حسب مبلغ العلم المتاح

هذا الحديث متفق على صحته وليس فيه سرد لألسماء الحسنى وقد أخرجه البخاري ومسلم والحميدي 
 وعلي بن أحمد وابن ماجه

الصنعاني وابن خزيمة وأبو عوانة وابن جرير وابن أبي وابن حنبل والترمذي والبغوي وابن حبان و
 حاتم والطبراني وابن مندة وابن مردوديه وأبو نعيم والبيهقي كما جاء في كتاب السيد احمد الصغير

وروى الشيخان وغيرهما من حديث أبـي هريرة أنه صلى هللا عليه وسلم قال: " إن هلل تعالى تسعة 
وتسعين اسماً من حفظها دخل الجنة " وفي رواية أحصاها، وفي أخرى " إن هلل تعالى تسعة وتسعين 

 اسماً مائة إال واحداً " وأوتي فيه بالفذلكة والتأكيد لئال يزاد على ما ورد

ن هذا المدخل أصبح الحصول على قائمة ألسماء هللا المذكورة كلها في القرءان كما أخبرنا الرسول م

ا()ص والمستنبطة من اسس لغوية بحتة  ُه قُۡرَءٲًنا َعَربِي ًًّ۬ ـٰ ا َجَعۡلَن هدف حتمي البتداء البحث لهذا الكتاب،  إِنَّ

فقررت االستعانة بقائمة االسماء الحسنى التي نشرها السيد أحمد الصغير والتي بنيت على اساس قدرته 

 م 2005اللغوية ووفق عدد من القواعد ونشرها سنة 

  :لمعرفة تلك القواعد 

 ة إلحصاء أسماء هللا الحسنى:القواعد اللغوي

 أسماء هللا الحسنى توقيفّيه. وال يجوز أن نطلق على هللا اسماً لم ُيسمِّ هو نفسه به. واإلحصاء اقتصر على القرآن الكريم.

ة شاملة في اختيار االسم أن يكون صفة هلل تعالى وردت في القرآن بصيغة االسم الصريح المفرد. وأن تكون هذه الصف القاعدة الهامة

 وليست مخصوصة بحالة معينة، ويمكن أن تطلق على هللا اسم َعلَم.

 وتطبيقاً لهذه القاعدة أورد ما يلي:



 فعالً. 400استبعدت فكرة اشتقاق أسماء هلل من الصفات التي وردت في القرآن منسوبة إلى هللا بصيغة الفعل ألنها تزيد عن  -

يغة استتتم الفاعل الذع يعمل عمل الفعل وينصتتتال مفعوالً به. اإني جاعلأل في األر  استتتتبعدت فكرة إحصتتتاء الصتتتفات الواردة بصتتت -

 .خليفةا اإني جاعلك للناس إماماًا االيس هللا بكاٍف عبدها اذلك بأن هللا لم يك مغّيراً نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهما

مة اذ وا حيث ال يمكن ان نطلق على هللا أو أع شتتخا استتم اذ وا. استتتبعدت الكلمات التي ال تصتتلح ألن تكون استتم َعلم، م ل كل -

 ولذلك لم أقم بإحصاء الصفات التالية كأسماء: ذو القوة، ذو العرش، ذو الفضل، ذو الجالل واإلكرام، ذو الرحمة، ذو المعارج،

 ذو انتقام، ذو مغفرة، ذو الطول، ذو عقاال أليم. 

الفرقان.  43هما صتتتتتفتان ألع معبود ستتتتتواء هللا أو أيره. اأفرأيت من اتخذ إلهه هواها آية استتتتتتبعدت كلمة ارالا وكلمة اإلها ألن -

 يوسف. 42ااذكرني عند ربك فأنساه الشيطان ذكر رّبها آية 

استبعدت صفات التفضيل بين طرفين: أعلم، أولى، أوفى، أصدق، أبقى، أشد بأساً، أسرع مكراً، أسرع الحاسبين، أرحم الرحمين،  -

الحاكمين، أحستتتتتتتن الخالقين، خير الفاتحين، خير الحاكمين، خير الرازقين، خير الراحمين، خير الغافرين، خير الماكرين، خير  أحكم

 الناصرين، خير الفاصلين، خير الوار ين، خير المنزلين.

فة لها معنى وإنما يحّدد معناها ستتري ا ألنها ال يمكن أن تكون أستتماء َعلَم، وليستتت بحد ذاتها صتت“شتتديدا “استتتبعدت الكلمات اأهلا  -

 بالكلمة التي ُتضاف إليها: أهل التقوى، أهل المغفرة، شديد المحال، شديد العذاال، شديد العقاال، سري  الحساال، سري  العقاال.

اٍق(. استتتبعدت صتتفات يمكن أن تكون من صتتفات هللا ولكن لم ترد في القرآن منستتوبة إلى هللا بشتتكل صتتريح. ممالهم من هللا من و -

مومن يهن هللا فماله من مكرم(. مما لكم من هللا من عاصتم(. مما يفتح هللا للناس من رحمة فال ممستك لها(.م وما يمستك فال مرستل له 

 من بعده(. مفلن تجد له ولياً مرشداً(.

بصتتتيغة الجم . وهذه هي استتتتبعدت الصتتتفات الواردة بصتتتيغة الجم  ألنني ال أريد أن أشتتتتّق استتتماً بصتتتيغة المفرد من كلمة وردت  -

الصفات التي وردت بصيغة الجم  في القرآن: منتقمون، كاشفون، شاهدون، موسعون، ماهدون، شهود، حافظون، مّوفون، منذرون، 

مرستتتتتلون، مبرمون، حاستتتتتبون، فاعلون، مبتلون، وار ون، كاتبون، معّذبون، جاعلون، مستتتتتتمعون، زارعون، منشتتتتت ون، منزلون، 

 دقون، خالقون، مجيبون، عالمون.مهلكون، راّدون، صا

 استبعدت الصفات المخصوصة بحالة معينة أو محصورة بشيء محدد حيث أن القاعدة هي أن اسم هللا هو صفة شاملة -

 8استتتبعدت الكلمة التي وردت في القرآن صتتفة هلل ولكن ليستتت صتتفة مطلقة وإنما كناية أو تشتتبيه أو استتتعارة: اوهللا متم نورها آية  -

 . وهي كناية عن أن هللا سينشر دينه.الصف

استبعدت الصفة التي وردت في صيغة كلمة تعرال تمييزاً لكلمة ليست اسماً هلل، ولذلك فهذه ليست اسماً هلل تعالى: افاهلل خيرأل حافظاًا  -

احافظا هي صتتتفة  يوستتتف. كلمة احافظا هي تمييز لكلمة اخيرا وكلمة اخيرا صتتتفة تفضتتتيل وليستتتت استتتماً هلل ولذلك كلمة 64آية 

وليست اسماً. أما إذا كانت الصفة وردت في صيغة كلمة تعرال تمييزاً السم من أسماء هللا فهذه الكلمة هي اسم هلل تعالى: اوكفى باهلل 

 النساء. 45ولياًا آية 

 يونس. 3بعد إذنها. استبعدت الصفة التي ليست صفة مباشرة هلل وإنما هي صفة لمخلوق تتم بإذن هللا: اما من شفي  إال من  -

استتتتبعدت الصتتتفة التي هي صتتتفة لكلمة ليستتتت استتتماً هلل. اكلمة الحقا هي استتتم هلل تعالى. ولكن كلمة الحق الواردة في هذه ا يات  -

ت اسماً ال ال ة ليست اسماً هلل وإنما تعني الحق الواضح البّين الذع إن تخّطاه العبد وق  في الضالل. كلمة الحق التي تقابل الباطل ليس

شر، الهدى والضالل، الحق والباطل هي كلمات متقابلة. طالما أن كلمة الحق التي تقابل كلمة الباطل والواردة في  هلل تعالى. الخير وال

 ا يات ال ال ة التالية ليست اسماً هلل فإن كلمة االمبينا ليست ايضا اسماً هلل تعالى.

استتما بالتمام والكمال، كما أخبر  99ي قمت بإحصتتا ها وتنطبق عليها هذه الضتتوابط هي أستتماء هللا الحستتنى الموجودة في القرآن والت

 النبي المعصوم عليه الصالة والسالم.

 قوا م أسماء هللا الحسنى ال ال ة    

 بعد إحصاء أسماء هللا الحسنى التسعة والتسعين قمت بفرز هذه األسماء إلى  الث قوا م:

سماء ا القائمة األولى: سماء االخالقا تضم أ لصفات التي يتفرد بها هللا عز وجل وال يتصف بها أحد من مخلوقاته ومنها أ

 وهذه هي أسماء هذه القا مة: 0فال خالق إال هللا. االقيوما االقهارا اعالّم الغيوالا

 ام  الناس، المقيت، هللا، المحيط، التواال، البارئ، الواس ، بدي  السماوات واألر ، القريال، القيوم، الحميد، الوهاال، ج



 عالم الغيوال، فاطر السماوات واألر ، كاشف الضر، القاهر، القادر، عالم الغيال والشهادة، فالق اإلصباح، المخرج،

الخالق، اللطيف، ا خذ بالناصتتتتتتتية، المجيد، الفّعال لما يريد، الواحد، القهار، المتعالي، الخالّق، المقتدر، المحيي، الفّتاح،  

 الرزاق، المتين، األول، ا خر، الظاهر، الباطن، القدوس، المهيمن، الجبار، المتكبر، المصور، بالغ أمره،  قابل التوال،

 األحد، الصمد. 

 

القا مة ال انية: تضتتم أستتماء الصتتفات التي يتصتتف بها هللا ويتصتتف بها بع  مخلوقاته ولكن الصتتفة المطلقة هي هلل تعالى: 

 للمخلوق أن يوصف بأنه عليم ولكن العلم المطلق هلل. االعليما. هللا هو العليم ويمكن

االحقا استتتتم هلل تعالى. وهللا أمرنا أن نتصتتتتف بهذه الصتتتتفة ولكن الحق المطلق هلل تعالى. هللا هو الملك والمالك والمليك.  

 وضمن البشر أشخاا يسّمون مالكون وملوك ولكن الُملك المطلق هلل تعالى. وهذه أسماء هذه القا مة: 

 لرحمن، مالك الملك، العليم، الحكيم، البصير، السمي ، العزيز، الحليم، الخبير، الحي، العلي، العظيم، الغني،ا

 القا م بالقسط، الشهيد، الوكيل، الرقيال، الحسيال، الكبير، الحق، الحكم، القوع، الحفيظ، الغالال، الوالي، الكفيل، الملك، 

 رفي  الدرجات، المليك، األعلى، األكرم.

 

القا مة ال ال ة: تضتتتتتم الصتتتتتفات التي يتجلّى بها هللا على عباده فهو الرحيم الر وف الودود المستتتتتتعان الغفار العفو.  وهذه 

 أسماء القا مة:

 الغفار، الحفي، المستتتتعان، الودود، المجيال، العفو، المولى، الغفور، الشتتتاكر، الر وف، النصتتتير، الولي،الرحيم، القدير، 

  الم من. السالم، الَبر، الذنال،أافر  الشكور، الكريم، الهادع،

وهذه القوائم الثالثة تتمثل في أول آية في القرآن "بسمممممممم ن الرحمن الرحيم" حيس يقهللا اسمممممممم "ن" في رأ  القائمة 

 األولى واسم "الرحمن" في رأ  القائمة الثانية واسم "الرحيم" في رأ  القائمة الثالثة.

األجزاف القادمة بتطبيق منهجنا العددي على تلك القائمة ثم اسممتاراج جدول سممون نقوم انءمماف ن في 

 عددي لها ولكننا نتوقن هنا ونعود مرة أارى الي ءرح العالقة ما بين الرقم أو العدد والحرن العربي.

 

 الحق
 

( 4698الفهرس العام ) 23-اية 51-يقول هللا تعالى في سورة الذاريات  

َمآء    ض  إ نَّه   فََوَربِّ ٱلسَّ َرأ ق ونَ  َوٱۡلأ مأ تَنط  َل َمآ أَنَّك  ثأ  مِّ
ۥ لََحق ٌّ۬  

ُه  }َفَوَرب   َماء َوٱألَْرِض إِنَّ {ٱلسَّ لما وعلى ما تقدم، فإما له أو للرزق، أو هلل تعالى، أو للنبـي  }إِن ُه{على أن ضمير  لََحقٌّ
 صلى هللا عليه وسلم، أو للقرآن، أو للدين في

َواقٌِع{لَ إِنَّ الّديَن  }  
[ أو لليوم المذكور في6]الذاريات:   

اَن َيْوُم  }    [12لذاريات: ]اٱلّديِن{ أَيَّ
لجميع المذكور أو  

  تفسير روح المعاني/ االلوسي



 فالقرءان في ابسط معانيه هو قرن شيء بالقراءة بشيء اخر: ثم نقرنه بالنطق حقنبدأ باعتبار القرفان 

لحرف أوال  م النطق  م المعنى للكلمة ملغويا وأيضتتتتتتتا عدديا( حتى وحيث انه قرءان عربي فيجال فهم ا

 .فا ية مقرونة بقسم من رال السماء واالر نستطي  ان نستدل على انه حق أم باطل 

 

 مخارج الحروف

 ما الحرف؟

َرف. واصطالًحا:  يقول عطية قابل نصر في كتابه "غاية المريد في علم التجويد": )الحرف لغًة: الطَّ
ر  صوت اعتمد على مخرج ُمَحقٍَّق أو مقدَّ

 ما المخرج؟

يقول عطية قابل نصر في كتابه "غاية المريد في علم التجويد": )المخارج: جمع َمْخَرج على وزن َمْفَعل 
بفتح الميم وسكون الخاء وفتح الراء. والمخرج لغًة: محلُّ الخروج. واصطالًحا: اسم لموضع خروج 
قود ... والمخارج  خول، وَمْرَقد اسم لموضع الرُّ الحرف وتمييزه عن غيره، كَمْدَخل اسم لموضع الدُّ

للحرف كالموازين تعرف بها مقاديرها فتتميز عن بعضها ... والمخرج المحقق: هو الذي يعتمد على 
ر: هو الذي ال يعتمد على شيء من أجزاء  جزء معين من أجزاء الفم كالحلق أو اللسان، والمخرج المقدَّ
الفم كمخرج األلف حيث تخرج من الجوف ... والطريقة لمعرفة مخرج أي حرف من الحروف أن 

تنطق به ساكًنا أو مشدًدا، ثم ُتْدخل عليه همزة الوصل محركًة بأي حركة كانت؛ فحيث انقطع الصوت 
فهو مخرجه المحقق. ولمعرفة مخرج حروف المد أْدِخْل على أي حرف منها حرًفا محرًكا بحركة 
مناسبة له، ثم أْصِغ إليه- تجد أنه ينتهي بانتهاء الهواء الخارج من جوف الفم، وبذلك يتضح لك أن 

 مخرجها مقدر، وباقي أحرف الهجاء مخرجها محقق

http://www.alukah.net/ 

 مقتبس من مقالة السيد فريد البيدق:

 صور لمخارج الحروف

 
 أصوات اللغة العربية

مة إلى مجموعتين، وهي كما يلي: أصوات صامتة،  إن  للغة العربية أربعًة وثالثون صوتاً، مقس 
وهي ثمانيٌة وعشرون صوتاً، تمث ل حروف الهجاء، وهي: )ء، ب، ت، ث، ج، ح، خ، د، ذ، ر، ز، س، 

 ش، ص، ض، ط، ظ، ع، غ، ف، ق، ك، ل، م، ن، ه، و، ي(.

 أصوات صائتة، تمثل الحركات، عددها ستة أصوات، وهي: الفتحة القصيرة، ويرمز لها بالرمز ) َ (، 
ة القصيرة، ويرمز لها بالرمز ) ُ (،  الضمة الطويلة، الفتحة الطويلة، ويرمز لها بالرمز )ا(، الضم 

ويرمز لها بالرمز )و(، الكسرة القصيرة، ويرمز لها بالرمز ) ِ (، الكسرة الطويلة، ويرمز لها بالرمز 
 )ي(،

ولعل  قائل يقول: الياء والواو، موجودة في الصامتة والصائتة، فنقول: الياء الصامتة هي ليست ياء  
، أما الصائتة هي ياء المد، فهي تعد  حركًة ط ويلة، وكذلك األمر مع الواوالمد  . 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AE%D8%B1%D8%AC_%D8%AD%D8%B1%D9%81_(%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9)
http://www.alukah.net/
http://www.alukah.net/authors/view/home/3334/
http://www.alukah.net/authors/view/home/3334/
http://www.startimes.com/f.aspx?t=34940585
http://mawdoo3.com/%D9%85%D8%A7_%D9%87%D9%8A_%D9%85%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D9%88%D9%81
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 اقرأ المزيد على الموضوع. 

 

 النطق

 

 1مرة في القرءان 12( تكرر ن ط قجذر الفعل م

 ( 1722= قولم( أو 75= كلماما م الكالموجعل  أخرلكل شيء ( لذاته بل 12= قنطلم يستخدم هللا فعل م

 (5=  وسوسوجعل للشيطان م( 78=  وحيمنفسه لواختا 

فأحضتتتر في نفستتته  نطقهفاذا قام العبد بقراءته  حق مكتوال في القرءان وقوله الم من باهلل ي ق بأن كالمه

 حق يقرنه بخالقه.

قارئ أن القرءان تختلف حروف بع  كلماته في عددها عند النطق مما هو من الناحية العددية يالحظ ال

 منطقا( الرحمانمكتابة( أو  الرحمنمكتوال م ل 

 ( 339يحمالن نفس جذر الفعل مرحم = لدينا قيمتان لكلمة واحدة  أصبحالحرف برقم إذا قمنا باستبدال 

 ان مكتاال مكتوال وم له منطوق( وإذا طبقنا االستبدال على كل حروف القرءان أصبح لدينا كتاب

 "أوتيت القرءان ومثله معه“ قال رسول هللا سيدنا محمد صلى هللا عليه وسلم

ض  إ نَّه   َرأ َمآء  َوٱۡلأ ق ونَ  فََوَربِّ ٱلسَّ مأ تَنط  َل َمآ أَنَّك  ثأ  مِّ
 4698 ۥ لََحق ٌّ۬

4698 is the smallest number so that it and its reverse are divisible by 54 

54 أصغر رقم يمكن قسمته هو وعكسه على 4698  

4698/54=87          &           8964/54=166 

87 = 2^2+3^2+5^2+7^2 

 87 تساوي مجموع مربعات أول 4 عدد اولي 

166 is the number of monotone Boolean functions of 4 variables 

 دالة بوليا نية

 يمكن ترجمة كل خاصية او صفة إلى دالة بوليا نية مالئمة وهذه الصفة يمكن ان تحقق او ال 

  

Table of binary truth functions 
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In two-valued logic, there are sixteen possible truth functions, also called Boolean functions, of two 

inputs P and Q. Any of these functions corresponds to a truth table of a certain logical connective in classical 

logic, including several degenerate cases such as a function not depending on one or both of its arguments. 

Truth and falsehood is denoted as 1 and 0 in the following truth tables, respectively, for sake of brevity. 

 

يستطي  المتاب  ان يدرس خصا ا الدالة البوليانية والتي تستخدم في علم برمجة الحاسبات للتفريق بين 

من إمكانية قستتتتتتتمته هو ( 4698الحق والباطل ولكننا نلفت االنتباه الى خصتتتتتتتا ا فهرس ا ية العام م

الصتتتوت له صتتتدى يتحرك عكستتتيا عند نطق أصتتتبح صتتتوت و إذاالكالم  ألن( 54وعكستتته على العدد م

 استضام موجاته م  أع حاجز مادع.

 ( فهرس عام2735م 62-اية 23-الم منون

ُن َنۡفًسا إَِلا ُوۡسَعَها ب ٌ۬ َينِطُق بِٱۡلَحقِّ  َوَلَديۡ  َۖوََل ُنَكلِّ ـٰ    َوُهۡم ََل ُيۡظَلُمونَ  َۚنا ِكَت

 

 اإلحصاء

العد بالحصى فإن العرب كانوا يعتمدونه في العد كاعتمادنا فيه على األصابع ثم وأصل اإلحصاء 
استعمل لمطلق العد، وقال بعض األفاضل: إن أصله أن الحاسب إذا بلغ عقدًا معينًا من عقود األعداد 

 .وضع حصاة ليحفظه بها ففيه إيذان بعدم بلوغ مرتبة معتد بها من مراتبها فضاًل عن بلوغ غايتها
لحرف ا

 الزائد
 السورة اآلية االحداثيات الحروف

ألف )

زائدة 
تحسب عند 

2النطق(   

 عدد الحروف

 58= 56+2 
2 

2 +

36,12,14,56,3717  
ا َنۡحُن ُنۡحِى ٱۡلَمۡوَتٰى َوَنڪُۡتُب   إِنَّ

َرُهۡمۚۡ وَ ُكلَّ َشۡىٍء  ـٰ ُموْا َوَءاَث َما َقدَّ
ُه فِٓى إَِماٍمٍ۬  ـٰ بِيٍنٍ۬ أَۡحَصۡيَن      مُّ

يس سورة 

اية  36

12          

ألف زائدة )
تحسب عند 

النطق( 
2   

عدد الحروف 
52=50 +2  

2 +

,28,13,5072,5475  

ِہۡم ل ِت َربِّ ـٰ لَ ـٰ َيۡعلََم أَن َقۡد أَۡبلَُغوْا ِرَس
َوأََحاَط ِبَما لََدۡيِہۡم َوأَۡحَصٰى ُكلَّ 

ا  َشۡىٍء َعَدَدَۢ

 72الجن 
     28اية 

ألف )

زائدة 
تحسب عند 

2النطق(   

عدد الحروف 
18=16+2  

2  +
,78,29,4,165701  

ُه  ـٰ وَ ُكلَّ َشۡىٍء أَۡحَصۡيَن
ا ًبٍ۬ ـٰ             ِڪَت

سورة 
, 78النباء 

29اية   

 

 3717 5475 5701 مجموع الحروف

122 128 6 
 

16 2 
 

50 2 
 

58 2  
 

https://en.wikipedia.org/wiki/Boolean_function
https://en.wikipedia.org/wiki/Logical_connective
https://en.wikipedia.org/wiki/Degeneracy_(mathematics)


 

 مبين. اماممن اآلية األولى احصى هللا عز وجل كل شيء في 

 ف العربيةللحرو اإللهيةالشفرة 
 

المصحف يتكون من 114 سورة تبدأ كل منها بحرف واحد فريد مثال الفاتحة تبدأ بسم هللا فيكون اول 

 حرف ب، البقرة الم اول حرف ألف ا وهكذا الى سورة الناس قل اعوذ اول حرف قاف ق،

 مام لكل سورةباعتبارها ا إحصاء الحروف العربية المكونة لمجموعة الحروف األولىهداني هللا الى ف 

 :هي)شفرة الحروف( ثم جمعت عدد مرات تكرارها كحرف اول لكل سورة وهذه 

 

 

ية األولى لكل سورة خالل اآلكل حرف له قيمة مستمدة من عدد تكرار الحرف كحرف اول من 

 المصحف.

 مثل: ألف أ = 40 )عدد مرات التكرير كحرف اول(، باء ب= 2، تاء ت= 4 , حاء ح= 7

   مجموع قيمة الحروف النورانية = 91  

 مجموع قيمة الحروف غير النورانية 23

letters used repetition value coloured section count section value

1 B ب 2 1 2

2 A أ 40

3 Y ى 14

4 S س 7

5 K ك 1

6 ta ط 4

7 qa ق 8 6 74

8 ta ت 4

9 O و 17 2 21

10 sa ص 1

11 haa ح 7

12 N ن 1

13 L ل 4

14 ha ه 2

15 ea ع 2 6 17

3+12 114

15 letters 23+91

114



 قيمة باقي الحروف التي لم تظهر كحرف اول في أي سورة= صفر

       114المجموع الكلى =



 

رقم الترتيب اسم السورة الحرف االولرقم التنزيل رقم الترتيب اسم السورة الحرف االولرقم التنزيل

1 فاتحة ال 5 ب 58 المجادلة 105 ق

2 بقرة ال 87 أ الم 59 الحشر 101 س

3 ال عمران 89 أ الم 60 الممتحنة 91 ى

4 النساء 92 ى 61 الصف 109 س

5 المائدة 112 ى 62 الجمعة 110 ى

6 االنعام 55 أ 63 المنافقون 104 ا

7 االعراف 39 ا 64 تغابن ال 108 ى

8 االنفال 88 ى 65 الطالق 99 ى

9 توبة ال 113 ب 66 التحريم 107 ى

10 يونس 51 ا الر 67 الملك 77 ت

11 هود 52 ا الر 68 قلم ال 2 ن ن

12 يوسف 53 ا الر 69 حاقة ال 78 ا

13 الرعد 96 ا المر 70 المعارج 79 س

14 ابراهيم 72 ا الر 71 نوح 71 ا

15 الحجر 54 ا الر 72 الجن 40 ق

16 النحل 70 أ 73 المزمل 3 ى

17 االسراء 50 س 74 المدثر 4 ى

18 الكهف 69 ا 75 قيامة ال 31 ل

19 مريم 44 ك كهيعص 76 االنسان 98 ه

20 طه 45 ط طه 77 المرسالت 33 و

21 االنبياء 73 ا 78 نبأ ال 80 ع

22 الحج 103 ى 79 نازعات ال 81 و

23 المؤمنون 74 ق 80 عبس 24 ع

24 نور ال 102 س 81 تكوير ال 7 ا

25 فرقان ال 42 ت 82 االنفطار 82 ا

26 الشعراء 47 ط طسم 83 المطففين 86 و

27 نمل ال 48 ط طس 84 االنشقاق 83 ا

28 القصص 49 ط طسم 85 البروج 27 و

29 العنكبوت 85 ا الم 86 الطارق 36 و

30 الروم 84 ا الم 87 االعلى 8 س

31 لقمان 57 ا الم 88 الغاشية 68 ه

32 السجدة 75 ا الم 89 فجر ال 10 و

33 االحزاب 90 ى 90 بلد ال 35 ل

34 سبأ 58 ا 91 الشمس 26 و

35 فاطر 43 ا 92 ليل ال 9 و

36 يس 41 ى يس 93 الضحى 11  و

37 صافات ال 56 و 94 الشرح 12 و

38 ص 38 ص ص 95 تين ال 28 ا

39 الزمر 59 ت 96 العلق 1 ا

40 غافر 60 ح حم 97 قدر ال 25 ا

41 فصلت 61 ح حم 98 بينة ال 100 ل

42 الشورى 62 ح حم 99 الزلزلة 93 ا

43 الزخرف 63 ح حم 100 العاديات 14 و

44 الدخان 64 ح حم 101 قارعة ال 30 ا

45 جاثية ال 65 ح حم 102 تكاثر ال 16 ا

46 االحقاف 66 ح حم 103 العصر 13 و

47 محمد 95 ا 104 همزة ال 32 و

48 فتح ال 111 ا 105 فيل ال 19 ا

49 الحجرات 106 ى 106 قريش 29 ل

50 ق 34 ق ق 107 الماعون 17 ا

51 الذاريات 67 و 108 الكوثر 18 ا

52 الطور 76 و 109 الكافرون 18 ق

53 نجم ال 23 و 110 النصر 114 ا

54 قمر ال 37 ا 111 المسد 6 ت

55 الرحمن 97 ا 112 االخالص 22 ق

56 واقعة ال 46 ا 113 فلق ال 20 ق

57 الحديد 94 س 114 الناس 21 ق



النتيجة: يوجد 15 حرف اصلى فقط )حرف اول في كل سورة( من مجموع حروف28 ابجدية اللغة 

(=ء 1بي )حرف هجاءي عر 29=1 العربية+ الهمزة  

سورة مثل  29)الحروف المتقطعة وهي الحروف التي جاءت في بداية حرف نوراني  12مقسمين الى 

(( كما سياتي شرحه الحقا68)القلم  نال عمران ومثل ص سورة ص الى -( 2)البقرة  الم  

حروف غير نورانية  3 +   

 بصائر ذوي التمييز / الفيروز أبادي 

  في وجوه الكلمات المفتتحة بحرف األلف             

الفًا  هي كلمة على وزن )َفِعل(، مشتقة من األُْلفة: ضّد الوحشة. وقد َأِلَفُه َيْأَلُفُه – كعلمه يعلمه – ِإْلفًا بالكسر. )واِ 
 .ككتاب(. وهو ِإْلف ج آالف. وهي ِإْلفة ج ِإْلَفات وَأوالف

واإِليالف في سورة ُقَرْيش: ِشْبه اإِلجازة بالخفارة. و تْأويله َأنَّهم كانوا سكَّان الحرم، آمنين في امتياِرهم، شتاًء 
وصيفًا، والنَّاُس ُيَتَخطَّفون ِمن حولهم. فِإذا َعَرض لهم عارض قالوا: نحن َأهل حرم اهلل، فال ُيَتَعّرض لهم. وقيل: 

 .الالَّم الم التعّجب، أي أعجبوا إِليالف قريش
وَألَّف بينهما تْأليفًا: َأوقع األُ ْلفة. والمؤلَّفة قلوُبهم َأحد وثالثون من سادات العرب، ُأمر النبىُّ صلَّى اهلل عليه وسلَّم 

عطائهم؛ ليرغِّبوا َمن وراَءهم في اإِلسالم. وتَألَّف فالن فالنا أي قاربه، ووصله، حتى يستميله ِإليه.  بتَألُّفهم واِ 
للمنافقين عالمات يعرفون بها: ال “ وفيه ”المؤمن َألوف مألوف“ واإِلْلف واألَليف بمعنى. وفى الحديث

يشهدون المساجد إالَّ َهْجرًا، وال يأتون الّصالة ِإالَّ َدْبرًا متكبرين متجّبرين ال يألفون و ال يؤلفون. ِجيفة باللَّيل 
 .”اأَلرواح جنود مجنَّدة. فما تعارف منها ائتلف، وما تناكر منها اختلف“ :وفى الصحيحين .”ُبطَّال بالّنهار

 .ويقال: النَّْفس َعُزوٌف َأُلوفٌ 
واشتُقَّت األَِلف من األُلفة؛ ألَنها َأصل الحروف، وجملة الكلمات، واللغات متَألِّفة منها. وفى الخبر: لّما خلق اهلل 

الَقَلم َأمره بالّسجود، فسجد على اللَّوح، فظهرت من سجدته نقطٌة، فصارت النقطة همزة، فنظرت ِإلى نفسها، 
فتصاغرت، وتحاقرت. فلّما رَأى اهلل عزَّ وجّل تواضعها، مّدها وطّولها، وصّيرها مستويًا مقّدمًا على الحروف، 

وجعلها مفتتح اسمه: اهلل، وبها انتظمت جميُع اللغات، ثّم جعل اْلَقَلُم يجرى، وينطق بحرِف حرف ِإلى تمام تسعة 
 .وعشرين، فتَألَّفت منها الكلمات ِإلى يوم القيامة

واألَْلُف من العدد ُسّمى به، لكون اأَلعداد فيه مؤتلفة؛ فِإنَّ اأَلعداد َأربعة: آحاد، وعشرات، ومئات، وُألوف. فِإذا 
 .بلغت األَْلف فقد ائتلفت، وما بعده يكون مكّرراً 

اأَلّول حرف من حروف التهّجى، هوائي. يظهر  واألَِلف في القرآن ولغة العرب يرد على نحو من َأربعين وجها ًً
من الَجْوف، مخرج قريب من مخرج العين، والّنسبة َأَلِفّى ويجمع أَِلُفون – على قياس َصِلفون، وَألفات على 
قياس َخِلفات. واأَلِلف الحقيقي هو اأَلِلف الّساكنة في مثل ال، وما، فِإذا تحّركت صارت همزة. ويقال للهمزة 



أَِلف، توسُّعًا ال تحقيقًا. وقيل: اأَلِلف حر ف على قياس سائر الحروف، يكون متحركًا، ويكون ساكنا. فالمتحرك 
 ُيَسّمى همزة والساكن أَِلفا

 تطبيق الشفرة
 القاعدة األولى:

عند األحصاء العددي نعطى كل حرف قيمته العددية ثم نجمع قيمة الحروف لتحديد قيمة االسم أو 
  الكلمة ويسمى الوزن الساكن      

ةالمنطوق ةالقيمة الديناميكي -المنطوقة لنحصل على الوزن ثم نضيف قيمة الحروف-  

 

نِ  ال:مث ـٰ ۡحَم , 52=1+0+7+0+4+40م+ ن=  ح+ ل +ر+ +ا: ٱلرَّ  

    92=1+40+0+ 7+ 0+4+40ن= ا+ م+ ح+ ر+ ل+ ا+ :الرحمان  

 القاعدة الثانية:

قيمة عدديه للجذر  عند احصاء االسماء وجمع قيمتها نقوم ايضا بالبحث عن جذور افعالها ثم اعطاء
القيمة المطلقة لجذر الفعل()مستمدة من عدد تكراره في المصحف   

  6الوزن، عدد الحروف  65= 0+14+7+0+4+40=الرحيم مثال:

 ر ح م =339، عدد مرات الظهور2

 القاعدة الثالثة:

  نقوم ايضا برص القيمة العددية لحروف كل اسم حسب رسمه العربي

      0م=  14ى=  7ح=  0ر=  4,ل=  40أ= الحرف بعدد استبدال  ا ل ر ح ى م  

01470440 

0 14 7 0 4 40 

 ا ل ر ح ى م

سنقوم انشاء اهلل بتطبيق الشفرة على البسملة وعلى قوائم االسماء الحسنى وعلى اهلل  4-ي الجزءف
 التوفيق.
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 حرف اخر السورة
 

 (خطبة رسول اهلل )صلى اهلل عليه و سلم( في السنة العاشرة للهجرة(

الحوض،  علىقال: أيها الناس أال تسمعون؟ قالوا: نعم. قال: فإني فرط على الحوض، وأنتم واردون 

وإن عرضه ما بين صنعاء وُبصرى فيه أقداح عدد النجوم من فضة فانظروا كيف تخلفوني في الثقلين 

فنادى مناٍد: وما الثقالن يا رسول هللا؟ قال: الثقل األكبر كتاب هللا طرف بيد هللا عز وجل وطرف 

بأيديكم فتمسكوا به ال تضلوا، واآلخر األصغر ِعتَرتي، وإن اللطيف الخبير نبأني أنهما لن يتفرقا حتى 

  يراد على الحوض فسألت ذلك لهما ربي، فال تقدموهما فتهلكوا، وال تقصروا عنهما فتهلكوا،

ول للقرءان بيد هللا وكذلك الحرف األول اخراج قائمة الشفرة العددية أعاله اعتبرنا أن الحرف األ عند

حرف لكل منهم قيمة عددية تمثل عدد مرات استخدام الحرف في أول كل سورة  15لكل سورة فأخرجنا 

 .114مجموعهم 

وكما ان القرءان له حرف أخير كذلك كل سورة لها أيضا حرف من أخرها قد يمثل أيضا اول حرف إذا  
 لى البداية.بدأنا من )يد الناس( النهاية ا

 أخر السورة أول السورة
 

 

قيمة الجزءعدد كلىعدد الظهورترتيب الظهورأخر السورة

212ب421ن1

40أ172م2

14ى103ر3

7س54ب4

1ك175ا5

4ط56ى6

8674ق17ط7

4ت58ت8

17221و39ه9

1ص110ظ10

7ح111ث11

1ن112ل12

4ل113ف13

2ه414د14

2617ع115س15

6+911413+12114

91+23حرف 9715+17حرف 15

حرف30

188
40

228



حرف اصلى  15مرة اخرى يوجد   

  30= (6+9) حرف اول من األخر 15+  (3+12) حرف اول 15فيكون لدينا 

 21= حرف عادى4+حرف اولى3+حرف نورانى14وسويا تتكون الحروف االساسية من 

  114ويبقى مطلق مجموع كل منهما ثابت القيمة =

411( = أحرف 7)مجموعة  1نوراني( )حرف  14الصورة:   

 حرف. 7( واحد من 1حرف نوراني وباطنه مبنى ) 14أن التصميم ظاهره بمعنى 

من قيمته  بنيانه هو المستمد حدود ولكن 23وكذلك الباطن قيمته  91ألظاهر صورته مستمدة من قيمته 

 كما سوف نشرح في األجزاء القادمة انشاء هللا.

حرفان فقط( كتابة من قيمتها نطقا حيث  في)مكوناتها  فيمتغيرة القيمة هي شفرة شفرة أخر حرف 

( مواقع فتقل قيمتها)ى( من 4) أربعة فيعند نطق الياء )ى( الفا  21الى  17تزداد قيمة االلف )ا( من 

(14( وياء )40) ألف 1 1اول واخر حرفان ابجديان او  نعالقة ما بي أيضا( وهي 1الى واحد ) 5  

40 – 14 = 26 

في المرحلة القادمة سوف نستعمل فقط شفرة أول حرف وبعد االنتهاء من دراسة الجدول العددي   

 .لألسماء الحسنى سنبدأ في شرح شفرة أخر حرف

 الشفرة ومكوناتها
 في معناها البسيط تبديل الحرف بعدد:الشفرة 

 جائي.حرف ه 29حرف عادي من أصل  3حرف نوراني +  12حرف من نوعان  15 :الحروف

 )همزة(

 أ ب ت ث ج ح خ د ذ ر ز س ش ص ض ط ظ ع غ ف ق ك ل م ن ه وي

 االحمروحروف الشفرة العادية تحمل اللون  األخضرالحروف النورانية )المتقطعة( تحمل اللون 

 حرف عادي 12حرف شفرة + 3حرف نوراني + 14

 من الجدول أعاله تنقسم الشفرة الى مجموعتان حسب ترتيب الظهور:

 )نوراني( 6( + ب) 1تكون من ي األول زءالج (1

 )نوراني( 6( + و&  ت) 2الجزء الثاني يتكون من  (2

 ( 2حرف الى قسمان ) 12تقسم مجموعة ثانية من ( 1الشاملة هي لمجموعة من ثالثة حروف )الصورة 

 ( حروف.6كل منهم له )

621 

2x7x9 = 126 



 .لهاوادعينا انه يمثل سنة هللا التي ال تبديل  126لنا في فصل البداية اإلشارة الى العدد ولقد سبق 

 (:3703) 43-اية 35-سورة فاطر

 

3703 is the smallest number that cannot be formed using the digit 1 at most 26 times, 

together with the symbols +, –, × and ÷. 

مرة على األكثر 26( 1الرقم )( هو أصغر عدد ال يمكن تركيبه باستخدام 3703فهرس اآلية )  

 مع الجمع والطرح والقسمة والضرب.   

 وليست تلك مصادفة ولكن سنة وتيسير. 111وعدد الحروف كتابة  26عدد كلمات اآلية 

  1-قائمة الشفرة

 مجموعات: 5من كذلك  ةتتكون القائم

 (ن، ص، ك) 1نهم = حرف قيمة كل م 3 (1

 ، ع، ه(ب) 2حرف قيمة كل منهم =  3 (2

 (ل، ت، ط) 4حرف قيمة كل منهم =  3 (3

 (ح، س) 7حرف قيمة كل منهم =  2 (4

  14حرف بقيمة رمزية =  11

 ، ي، ق(و( )ا، 8, 14, 17, 40)حرف بقيم مختلفة  4 (5

 

 في ضوء الشفرة العدد: لقرءان

 (4( حرف رقم )سرة وينتهي بحرف )من الشف (1حرف رقم ) (بيبدأ القرءان بحرف )

 (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 = 

 وكما شرحنا سابقا:

ض  إ نَّه   َرأ َمآء  َوٱۡلأ ق ونَ  فََوَربِّ ٱلسَّ مأ تَنط  َل َمآ أَنَّك  ثأ  مِّ
 4698 ۥ لََحق ٌّ۬

 87=  54( يقبل القسمة على 4698وفهرس اآلية العام )النطق من الجوف 
3where P is Prime number (7)4(5) +P3(3) +P2(2) +P1P =2+72+52+ 3 22 =87 

                                                           
3 Prime numbers-Wikipedia 

letters%20code/code%20table%201A.xlsx
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%AF%D8%AF_%D8%A3%D9%88%D9%84%D9%8A


 

  166=  54( يقبل القسمة على 8964عكسه ) وأيضا

 .أعالهمتغيرات كما نوهنا  4وذلك لقياس الحق بين 

مجموعات من الحروف فكذلك ارقامها  5من تتكون  لشفرة: كما أن امكونات الشفرة عدديا

  22=0+ 22= 8+7+4+2+1ارقام قيمتهم  5تتكون من  اۡلساسية

 ( كجزء من الرقم.0( حيث يتواجد الصفر )40( وأكبرها )1أصغر قيمة )

تظهر لنا صورتهم كمجموعتين كما في صورة الحروف ( 22) اۡلساسية اۡلرقاممن صورة جمع 

 .أعاله اۡلساسية

 (.14بداية+ 5اية ) 19( وتتكون السورة من 96-آيات )سورةالعلق 5نزل من القرءان أول ما 

    5-نزولهاحيث كان رقم  1-بعد ترتيب السور في نهاية التنزيل جعلت الفاتحة سورة رقم

 

 

 ( للقرءان114الرمز )
 

 (4328) 43-الزخرف 3-القرءان جعل عربيا كما جاء في اية

هُ نَّ ا ـٰ َعلَّڪُۡم َتۡعقُِلونَ ُقۡرءَ  ا َجَعۡلَن ا لَّ
 ٲًنا َعَربِّيًٍ۬

( حبل خيطمكوناته األساسية هي سلسلة متواصلة من الحروف الهجائية على شكل )كون وعليه ت

 يبدأ بحرف )ب( في أحد طرفيه وحرف )س( في الطرف االخر.

 

 
 هذا الخيط مكون من حروف مكتوبة 

 (4)خيط ساكن الحركة مفتوح االطراف

 

 
  5الحروف أصبح خط متذبذب له ترددفاذا نطقت 

 

 
 

 

                                                           
  نظريو االوتار الفائقة التناظر-ويكبيديا 4
 التردد-ويكبيديا  5

letters%20code/code%20table%201A.xlsx
letters%20code/code%20table%201A.xlsx
https://en.wikipedia.org/wiki/Superstring_theory
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B1%D8%AF%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B1%D8%AF%D8%AF


 اما إذا كان القرءان مكون من سور وآيات محكمة كما هو كذلك:

 أصبح خيط ساكن محكم األطراف

 

 
 

 محكم األطراف-عند تالوته أو نطقه أصبح خيط متذبذب 

 

 الرمز

 

 
 

 

   
 

 

 

 

بِ  اإلحصاء ـٰ  المبين َوٱۡلِكَت
 

ِب ٱلۡ    4326  1 ,حم   ـٰ هُ إِنَّ ,4327 2 , ُمِبينِ َوٱۡلِكَت ـٰ ا لََّعلَّڪُۡم  ا َجَعۡلَن  4328 َتۡعقِلُونَ قُۡرَءٲًنا َعَرِبي ًًّ۬

 
on square lattice,  6avoiding walks-Largest known prime partial sum of number of self 4327

summing all such walks from the definitional minimum 4 through 19 steps: 

 0 + 0 + 0 + 1 + 0 + 0 + 2 + 7 + 12 + 14 + 36 + 95 + 226 + 501 + 1056 + 2377 = 4327 

 

                                                           
6 self-avoiding walks-Wikipedia  

https://en.wikipedia.org/wiki/Self-avoiding_walk


 43-الزخرف

 

ِب ٱۡلُمبِينِ  ـٰ  4327 َوٱۡلِكَت

 
األطراف الى النقطة المقابلة مع  أحدبنية شبكية لمربع من نقطة في  ثابتة علىالسير بخطوات 

رة واحدة وكذلك عدم قطع او المساس في الطريق اال م أي نقطةالحرص على عدم زيارة 

 .بالمسار ذاته

 وينتج االعداد كما في أعاله. 19الى  4إحصاء الخطوات يعتمد على طول وعرض المربع من 

 2377=  19وفي حالتنا الرقم للطريق  الخطوات الالزمة عددكل عدد منهم يمثل 

رقم احادي  أكبرهو يمثل و 4327=  19الى  4ناتج جمع الخطوات الناتجة لكل المربعات من 

 A174459( 4327, 167, 3) 19-4من سلسلة الجمع من معلوم  أصلي

.A006143   Partial sums of 

   (3717) 12 اية 36 يس سورة-كرنا اإلحصاء في كتاب هللا لكل شيء ولقد سبق أن ذ

       

َرُهۡمۚۡ وَ   ـٰ ُموْا َوَءاَث ا َنۡحُن ُنۡحِى ٱۡلَمۡوَتٰى َوَنڪُۡتُب َما َقدَّ ُه فِٓى إَِماٍمٍ۬ ُكلَّ َشۡىٍء إِنَّ ـٰ بِيٍنٍ۬ أَۡحَصۡيَن    مُّ

 تفسير جامع البيان في تفسير القرآن/ الطبري  

قوب، قال: ثنا ابن ُعَلـية، عن يونس، عن الـحسن أن بنـي َسِلـمة كانت دورهم قاصية عن حدثنـي يع 
الـمسجد، فهموا أن يتـحّولوا قرب الـمسجد، فـيشهدون الصالة مع النبـّي صلى اهلل عليه وسلم، فقال لهم 

 .فمكثوا فـي ديارهم " أال تَـْحَتِسُبوَن آثاَرُكْم يا َبنـي َسِلـَمَة؟ " :النبـّي صلى اهلل عليه وسلم
 

حدثنا ابن حميد، قال: ثنا حكام، عن عنبسة، عن مـحمد بن عبد الرحمن، عن القاسم ابن أبـي َبزَّة، عن 
  .ُخَطاهم بأرجلهم{ قال: َقدَُّموا وآثاَرُهمْ  ما}مـجاهد، فـي قوله 

In mathematics, a self-avoiding walk (SAW) is a sequence of moves on a lattice (a lattice path) 
that does not visit the same point more than once.  

In computational physics a self-avoiding walk is a chain-like path in R2 or R3 with a certain 

number of nodes, typically a fixed step length and has the imperative property that it doesn't 
cross itself or another walk. A system of self-avoiding walks satisfies the so-called excluded 

volume condition. In higher dimensions, the self-avoiding walk is believed to behave much like 
the ordinary random walk. SAWs and SAPs play a central role in the modelling of 

the topological and knot-theoretic behaviour of thread- and loop-like molecules such as proteins. 

https://oeis.org/A174459
https://oeis.org/A006143
https://en.wikipedia.org/wiki/Mathematics
https://en.wikipedia.org/wiki/Self-avoiding_walk
https://en.wikipedia.org/wiki/Sequence
https://en.wikipedia.org/wiki/Lattice_(group)
https://en.wikipedia.org/wiki/Lattice_path
https://en.wikipedia.org/wiki/Computational_physics
https://en.wikipedia.org/wiki/Excluded_volume
https://en.wikipedia.org/wiki/Excluded_volume
https://en.wikipedia.org/wiki/Random_walk
https://en.wikipedia.org/wiki/Topology
https://en.wikipedia.org/wiki/Knot_theory
https://en.wikipedia.org/wiki/Protein


 SAW is a fractal.[2][3] For example, in d = 2 the fractal dimension is 4/3 , for d = 3 it is close 

to 5/3  while for: d ≥ 4 the fractal dimension is 2 

Mobius strips, which have only one surface and one edge, are a kind of object studied in topology. 

A three-dimensional depiction of a thickened trefoil knot, the simplest non-trivial knot7 

( ككتاب مبين بنيته تتكون من114القرءان )  

19x6=114 

  6&  19الرقمان 

 atropos235 on .Wikipedia 

 

( الثالثي.3جزء وهو المسدس الوحيد في النظام ) 19( السحري يتكون من 6المسدس )  

الثالث. تاالتجاها أي من في ثابت القيمة 38مجموع أي صف =   

(3+17+18 = )(3+19+16 = )(3+7+5+8+15=)38  

38 = 2x19 

114د اضالعه = وع عدممج  

  19x6=114 

ۡكرِ  ۚص  : 1-اية 38-صسورة  (3971)  َوٱۡلقُۡرَءاِن ِذى ٱلذِّ  

 71-& نوح 38-سور ارقام تنزيلها ثابتة مع ارقام ترتيبها في المصحف العثماني )ص 3القرءان به 

 & االنفطار-82( جدول السور.

 الرقم )6( استخدم حصريا8 )7 مرات في 7 سور( كلهم لوصف عدد أيام الخلق: 

(54وليست مصادفة اختيار رقم اآلية )( 1008) 54-اية 7-األعرافبداية من سورة    

                                                           
7 Wikipedia 
8 Corpus.quran.com 
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https://en.wikipedia.org/wiki/Trivial_knot
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 (126( أيام وهي سنته في الخلق )6( في ستة )2( خلق السماوات واألرض )1هللا )

معنى أنه عدد كامل )ليس كسر أو مركب( قيمته تساوي متطابق ب مثالي ( هو رقم6في علم االعداد الرقم )

 (5, 4, 3اضالعه لها قيمة ) مساحة مثلث قائم الزاوية

 

CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=617373 

 رقم متطابق

If one shape can become another using Turns, Flips and/or Slides, then the 

shapes are Congruent:  

Rotation 

 

Turn! 

Reflection 

 

Flip! 

Translation 

 

Slide! 

website-Math is Fun 

https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=617373
https://www.mathsisfun.com/geometry/rotation.html
https://www.mathsisfun.com/geometry/reflection.html
https://www.mathsisfun.com/geometry/translation.html
https://www.mathsisfun.com/geometry/congruent.html
file:///C:/Users/max/AppData/Roaming/Microsoft/Word/CC BY-SA 3.0, https:/commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=617373


  الي:مجموعها = حصيلة ضربها فهو أصغر وأول عدد م 3, 2, 1هي ( 6م مقواسم الرق

6 = 1+2+3 = 1x2x3 

 ( = عدد الحروف االبجدية28ثاني عدد مثالي )

 واالسماء الحسنى التوحيد

 

بمكة ذات يوم فدعا اهلل تعالى  وسلم( عليهصلى اهلل )صلى  " :خرج ابن جرير وابن مردويه عن ابن عباس قالأ
وهو يدعو  إلهينبـىء ينهانا أن ندعو فقال في دعائه: يا اهلل يا رحمن فقال المشركون: انظروا إلى هذا الصا

  " إلهين

اسمائه الحسنى )أو ( 99)يعتنق الموحد مبدأ التوحيد وهو أنه ال فرق ما بين ذات هللا وبين مجموع  

  1 = حتى مفرداتها( فهي مجموعة قيمة مطلقها

  )أصل المعادلة انه ال يوجد أي فرق ما بين ذات هللا واسمائه,1-1=0(

0+1=1 

   فهو - سبحانه - الموجود الحق الذي يستمد منه كلُّ موجود وجوَده، ويبدأ منه كل مبدوء بدأه. فباسمه 
 إذن يكون كل ابتداء. وباسمه إذن تكون كل حركة وكل اتجاه

ولفهم التوحيد من داخل الوجود الذي نحن جزء منه البد من فهم الحقيقة االزلية من أن هللا واحد أحد 
َه اال هللا(موجود على صورة إِلَ  ـٰ َه بمعنى انه ال يمكن وجود واحد أخر )ال إِلَ ـٰ  

فكيف نستطيع ان نفرق ما بين الذات واسمائها:    

هناك شقان للفهم أوال من ناحية اللغة وااليمان ولعل ابلغ ما قيل هو فهم "تفسير روح المعاني" 

 االلوسي

وْا وفي اآلية إشارة ما إلى السماع وال أشرف من سماع القرآ  ن فهو الروح والريحان } ق ل  ٱْدع 

َن { قيل دعاء هللا بالفناء في الذات ودعاء الرحمن بالفناء في الصفة وصفة  ـٰ ْحَم وْا ٱلرَّ َ أَو  ٱْدع  ٱَّللَّ

الرحمانية هي أم الصفات وبها استوى سبحانه على عرشه، ومن ذلك يعلم أنه ليس المراد من 

وْا { أي أياً ما طلبت من هذين المقامين } فَلَه  { تعالى اإليجاد إال رحمة الموجودين } أَي   ا تَْدع  ا مَّ

ْسنَى ال لك إذ لست هناك بموجود أما في الفناء في الذات فظاهر  في هذين المقامين} ٱۡلَْسَماء ٱْلح 

وأما في الفناء في الصفة المذكورة فألن الرحمن ال يصلح اسماً لغير تلك الذات وال يمكن ثبوت 

لصفة لغيرها، وال يخفى عليك أن ضمير )له( على هذا التأويل عائد على ما عاد إليه على تلك ا

أنه تعالى جعل اۡلسماء الحسنى َّلل كما هي للرحمن غير « الفتوحات المكية»التفسير. وفي 

ۡلن الرحمن هو  االسم له معنى وصورة فيدعى هللا بمعنى االسم ويدعي الرحمن بصورته أن

س وبالنفس ظهرت الكلمات اإللهية في مراتب الخالء الذي ظهر فيه العالم فال المنعوت بالنف

صورة عندنا من أنفاسنا وتركيب حروفنا وهي التي ندعوه  وله صورتان ندعوه إال بصورة االسم



بها وهي أسماء اۡلسماء اإللهية وهي كالخلع عليها ونحن بصورة هذه اۡلسماء مترجمون عن 

صور من نفس الرحمن من كونه قائالً ومنعوتاً بالكالم وخلف تلك الصور  اۡلسماء اإللهية ولها

المعاني التي هي كاۡلرواح لألسماء اإللهية التي يذكر الحق بها نفسه وهي من نفس الرحمن فله 

اۡلسماء الحسنى وأرواح تلك الصور هي التي السم هللا خارجة عن حكم النفس ال تنعت بالكيفية 

النفسية الرحمانية كالمعاني للحروف، ولما علمنا هذا وأمرنا بأن ندعوه وهي لصور اۡلسماء 

سبحانه وخيرنا بين االسمين الجليلين فإن شئنا دعوناه بصور اۡلسماء النفسية الرحمانية وهي 

الهمم الكونية التي في أرواحنا وإن شئنا دعوناه باۡلسماء التي من أنفاسنا بحكم الترجمة فإذا 

أما هللا فننظر المعنى وأما الرحمن فننظر صورة االسم اإللهي  نفوسنارنا في تلفظنا بها أحض

النفسي الرحماني كيفما شئنا فعلنا فإن داللة الصورتين منا ومن الرحمن على المعنى واحد 

 سواء علمنا ذلك أو لم نعلمه اهـ، وهو كالم يعسر فهمه إال على من شاء هللا تعالى

 

 والشق الثاني 

 هو معرفة المعنى العددي للمعادلة أعاله: )الذات( 1-1 )اۡلسماء 99( = 0 )العدم( 

 ( )العدم(0)األسماء ومنها كل الوجود( + ) 1)الذات االبدية المطلقة( =  1

وهي معادلة بسيطة ولكن يصعب فهمها اال من بعد فهم ودراسة العدد العقدي وهو عدد مركب من 

 ,.... الى ما ال نهاية واألخر تخيلي. 3,4, 2, 1زمن جزئيين أحدهما حقيقي كما في صورة ال

 )عقدي( عدد مركب

 

A complex number is a number that can be expressed in the form a + bi, 

where a and b are real numbers and i is the imaginary unit, that satisfies the equation i2 = 

−1.[1] In this expression, a is the real part and b is the imaginary part of the complex number. 

Complex numbers extend the concept of the one-dimensional number line to the two-

dimensional complex plane by using the horizontal axis for the real part and the vertical axis for 

the imaginary part. The complex number a + bi can be identified with the point (a, b) in the 

complex plane. A complex number whose real part is zero is said to be purely imaginary, 

whereas a complex number whose imaginary part is zero is a real number. In this way, the 

complex numbers contain the ordinary real numbers while extending them in order to solve 

problems that cannot be solved with real numbers alone. 

As well as their use within mathematics, complex numbers have practical applications in many 

fields, including physics, chemistry, biology, economics, electrical engineering, and statistics. The 

Italian mathematician Gerolamo Cardano is the first known to have introduced complex numbers. 

He called them "fictitious" during his attempts to find solutions to cubic equations in the 16th 

century.[ 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%AF%D8%AF_%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%A8
https://en.wikipedia.org/wiki/Number
https://en.wikipedia.org/wiki/Real_number
https://en.wikipedia.org/wiki/Complex_number#cite_note-1
https://en.wikipedia.org/wiki/Number_line
https://en.wikipedia.org/wiki/Complex_plane
https://en.wikipedia.org/wiki/Imaginary_number
https://en.wikipedia.org/wiki/Field_extension
https://en.wikipedia.org/wiki/Physics
https://en.wikipedia.org/wiki/Chemistry
https://en.wikipedia.org/wiki/Biology
https://en.wikipedia.org/wiki/Economics
https://en.wikipedia.org/wiki/Electrical_engineering
https://en.wikipedia.org/wiki/Statistics
https://en.wikipedia.org/wiki/Gerolamo_Cardano
https://en.wikipedia.org/wiki/Cubic_equations
https://en.wikipedia.org/wiki/Complex_number#cite_note-2


 

رقم حقيقي( كما هو في الجزء االيمن )الحق  فان كان رمز ذات هللا هو واحد فيجب ان يكون هذا الواحد

اعاله فهو  مسطح أي افقي ورأسي كما 2كنا في بعد رقم  وإذاكنا في بعد أحادي أي على خط أفقي  إذا

 أصبح 3رفع الى البعد رقم  إذاوكذلك  1وتبقى قيمته = 2يصبح رقم مربع اي مرفوع الى البعد رقم 

  وهكذا الى ما شاء هللا 1مكعب وتبقى قيمته =

كما يجب ان يكون كل واحد أخر من اسمائه جزء موجود مع العدم أو الصفر في بعد أحادي ولكن  

)من السمو( ولكن الوجود هو نقطة أوال  من المعنى ( كرقم تخيليدرجة 90عمودي أو رأسي مرفوع )

في حقل االعداد العقدية فهو رقم عقدي قيمته هي جذر مجموع مربع البعدين )ا & ب( مرفوعان الى 

من ترتيب االبعاد كما هو في الخط األزرق )ا + ب ى( 2البعد المسطح أو رقم   

 ونستطيع ان نقول ان الجزء االيسر من المعادلة )1=0+1 ( مكون من  }1 , +{ )مجموعة 
محدودة( )عملية جمع(   للصفر, )1,+,0(  وبالنظر الى المعادلة في الرسم اعاله)ا + ب ى( اذا كانت 

( في البعد الرأسي 1( في البعد األفقي والباء)ب( تمثل الرقم التخيلي)1الف)ا( تمثل الرقم الحقيقي)
وتكون قيمتهم تمثل بالمعادلة  2طة في البعد المربع أي البعد رقم فيكون حيز وجودهما ممثل في النق

-1( وعليه فعند رفع االطراف تصبح الصورة  -1اعاله حيث تكون الياء)ى( تمثل جذر الرقم السالب) 
ثم تزداد مساحة العدم بصورة  2تمثل نقطة الوجود االولى)تقاطع األفقي مع الرأسي( في البعد رقم  1

يزداد الوجود طرديا في اتجاه الخط االزرق وتكون كل نقطة اخرى على بعد) ا + ى ب( دائرية بينما 
( )او االستواء المطلق للذات واسمائها( على الخط االزرق ومكان تواجدها في المسطح 0من العدم )

عن مرهون بقيمتها)مكوناتها الحقيقية في البعدان األفقي والرأسي( من ناحية ولكن كذلك بدرجة ميلها 
 الخط األفقي في حركة معاكسة لعقارب الساعة.

ويكون حيز تواجد الوجود كنقطة ممكنا في حدود محيط دائرة العدم وهي حركة طردية النهائية لكل  
( وتكون المعادلة لخط أفقي 0منهما ولكن حدودها مرهون بقيمة أعلى رقم تخيلي فبعده تصبح )ب = 

لوجودويعود العدم الى نقطة االخرة ومعه ا  

او )( 0)العدم تقاطع الخطين األفقي الحقيقي مع الرأسي التخيلي =  ويكون االيسر الجزء فيكما هو 
 االستواء المطلق للذات واسمائها( وكذلك نقطة واحدة في البعد الصفري.

ولكن الوجود هو نقطة أوال في حقل االعداد العقدية فهو رقم عقدي قيمته هي جذر مجموع مربع البعدين 
من ترتيب االبعاد كما هو في الخط األزرق )ا + ب  2)ا & ب( مرفوعان الى البعد المسطح أو رقم 

 ى(

 

من المعادلة السابقة فان مكونات  مطلق الوجود وحيث اننا موجودون في الجزء االيسر كجزء من اصل
الوجود بكافة صوره اصلها حتما ناتج اما من جزء او اجزاء او كل األسماء من انعكاسها على الفضاء 
العدم ليتم الوجود كما هو االن بكافة صوره من فضاء موجود الى فضاء زمنى مصاحب لمادة على كافة 
اشكالها وابعادها البينة او الباطنة , ولكن الذات االلهية الممثلة في الجزء االيمن من المعادلة ال يمكن لنا 

الجزء االيمن هو كم مطلق ال يعرف مكوناته ولسنا  الواحد الموجود في دراستها او معرفة ما هي ولهذا
 99على عكس الجزء االيسر المكون من مجموعة واحدة محدودة ) ,  معنيين في هذا الكتاب بدراسته

في حيز الوجود المسطح المطلق على   (( والتي انعكاسها كمجموعة من النقط0اسم() + فضاء معدم)
مجموعة الزمر )والتي هي صلب دراستنا()ان اثبتنا انها مجموعة الوجود في كافة ابعاده قد تخضع لعلم 

 او مجموعات(



 

أو يمكن تمثيلها بسهم ازرق اللون كما في الرسم له نقطة حمراء احداثية مزدوجة )ا(و )ب( وكذلك  
 زاوية)درجة(:

وهنا ننوه بان معادلة االرقام العقدية تمثل ايضا معادلة الذبذبات الصوتية والتي يمكن رياضيا تحويلها 
الى معادلة زمنية )كما في معادلة االرقام الحقيقية في الخط األفقي( عن طريق استخدام قانون ال بالس 

 الرياضي والعكس ايضا صحيح،

األزرق هو خط يمثل الذبذبات الصوتية والخط االفقي يمثل امتداد الزمن وكل نقطة في دائرة  الخط
أي من   إنالحقل العقدي هي نقطة ذات احداثيات من الخطين االفقي والرأسي وال نستطيع أن نقول 

ن في خط الزم 1اكبر من  1+1النقط أكبر أو أصغر من أي نقطة أخرى كما اعتدنا أن نقول مثال 
 الحقيقي )االفقي(.

كما أن القرءان هو خط لسلسلة من الحروف العربية تكون كلمات لها قيم مختلفة عند تطبيق الشفرة و 
عليها فكذلك األسماء الحسنى هي أيضا خط تخيلي رأسي مكون من سلسلة للحروف العربية ترسم 

 كلمات لمعنى األسماء ولها قيمة عددية عند تطبيق الشفرة عليها.

االبعاد فيمكننا تقريب  المربع ث أن القيم مختلفة ولكن تتواجد كلها في الحقل العقدي أو المسطحوحي

ثنائية االحداث. أسطوانةالصورة كما لو أن كل اسم هو   

 

 

John Baez’s Klein’s Quartic Curve page 

الزم لفهم التوحيد هلل )الخط االفقي( وكذلك فهم صورة اسمائه الحسنى  عقدي-العدد المركبوفهم دراسة 

 التي تصفها.النابعة من معنى الحروف والكلمات  رأسي(-)الخط القائم في صورتها العددية

مطلق ولكنه في الرسم البياني للمعادلة يحتوي على كافة  1ا ان له قيمة = الخط االفقي مما سبق افترضن

 (4136) 40 -من سورة غافر 3-ولفهم هذا نستعين بأية رقم( 1( الى )0من )األرقام الموجبة 

 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%AD%D9%88%D9%8A%D9%84_%D9%84%D8%A7%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%AD%D9%88%D9%8A%D9%84_%D9%84%D8%A7%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%B3
http://math.ucr.edu/home/baez/klein.html
https://en.wikipedia.org/wiki/Complex_number


  ذي الطوليصف هللا عز وجل نفسه بأنه 

 9كسور فاري المتزايدة بين الصفر والواحد مجموعة

 رجاء دراسة المجموعة عن طريق الضغط على الرابط ألهميتها في فهم التوحيد وصورة الوجود المادي

يمثل  3/4هو ناتج قسمة، أو العدد الذي يحصل عليه بقسمة البسط على المقام. وعليه فإن الكسر : الكسر

  4 مقسوماً على 3العدد 

شكل من مقام يكون في أسفل الكسر ويعبر عن الكل، وبسط يكون في أعلى الكسر ويعبر عن كل كسر يت

 الجزء

Cantered 

F1 = {0/1 , 1/1} 

F2 = {0/1 , 1/2 , 1/1} 

F3 = {0/1 , 1/3 , 1/2 , 2/3 , 1/1} 

F4 = {0/1 , 1/4 , 1/3 , 1/2 , 2/3 , 3/4 , 1/1} 

F5 = {0/1 , 1/5 , 1/4 , 1/3 , 2/5 , 1/2 , 3/5 , 2/3 , 3/4 , 4/5 , 1/1} 

F6 = {0/1 , 1/6 , 1/5 , 1/4 , 1/3 , 2/5 , 1/2 , 3/5 , 2/3 , 3/4 , 4/5 , 5/6 , 1/1} 

F7 = {0/1 , 1/7 , 1/6 , 1/5 , 1/4 , 2/7 , 1/3 , 2/5 , 3/7 , 1/2 , 4/7 , 3/5 , 2/3 , 5/7 , 3/4 , 4/5 , 5/6 , 6/7 , 1/1} 

F8 = {0/1 , 1/8 , 1/7 , 1/6 , 1/5 , 1/4 , 2/7 , 1/3 , 3/8 , 2/5 , 3/7 , 1/2 , 4/7 , 3/5 , 5/8 , 2/3 , 5/7 , 3/4 , 4/5 , 5/6 , 6/7 , 7/8 , 1/1} 

 

 

بمعنى إذا كانت المسافة متزايدة في طولها كما في الجدول أعاله إاِل ما ال نهاية فدائما وابداً كل منها = 

 0/1}, {1/1 الكسور المتواجدة بين

ۡوِل   تلك المسافة طولها يمثل كل الكسور داخل الواحد قيمة األعلى للجذر )المقام( في حسب ال ِذى ٱلطَّ

  40-وقد اختار سبحانه ذلك الوصف مرة واحدة وجعله في السورة المثل أعاله

ليكون أكبر مقام )الذي يمثل الكل( لوجدنا حسب  39في مجموعة الكسور أعاله لو اخترنا الرقم 

 كسر 475خصائص المجموعة الحسابية أن طولها = 

A005728 

                                                           
9 Copied from Wikipedia 

https://en.wikipedia.org/wiki/Farey_sequence
https://oeis.org/A005728


Number of fractions in Farey series of order n.  
n (39) = 475 

 

475 = 5^2x19 

 رجاء دراسة المجموعة عن طريق الضغط على الرابط ألهميتها في فهم التوحيد وصورة الوجود المادي

Farey Sequence  

 

ۡلي طول للحصول على مجموع البسط أو المقام  

OEIS / A213544 

F (39) 

عدد آيات القرءان 6236لكانت النتيجة =  1الى  0لو جمعنا البسط لكل كسر من   

72124لكانت النتيجة = ضعف عدد اآليات =  1الى  0ولو جمعنا المقام لكل كسر من   

هو لسورة الزمر أي المجموعات 39الرقم      

Farey diagram to F9 

 ( ممثل بنصف دائرة1أيضا رسم تلك االطوال بصورة هندسية حيث الطول الكلي )ويمكن 

 

 حظة هامة: كل االطوال تحتوي على الكسرينمال

0/1 & 1/1 

ما يمثل مجموع  39أكبر من  40-وحيث ان هللا )ذي الطول( أكبر فنجد االختيار لرقم السورة غافر

 ( عدد آيات القرءان.6236ابساطها )

 

 ونهايته:تكون بدايته  كما هو في خط الزمن كان طول الوحدة نهائي البعد إذا

0/1, 1/0 

 يمكن استخراج شجرة للخلق كما يليحيث 

https://en.wikipedia.org/wiki/Farey_sequence
http://oeis.org/A213544
https://en.wikipedia.org/wiki/Farey_sequence#/media/File:Farey_diagram_horizontal_arc_9.png
https://en.wikipedia.org/wiki/Farey_sequence#/media/File:Farey_diagram_horizontal_arc_9.png


 

The length of fractions = 475 + 474= 949  

F39 +F39 -1/1 = 39+39-1 = 77 

 

( إضافة الى عكسه39حيث يتكون الخلق من طول وحدته )  

  2ويبدأ الخلق من وحدة طول 

F (2) = 0/1,1/2,1/1 

 وعكسه

1/1,2/1,1/0 

 

Creation of the Stern-Brocot tree 

 

 

 وقفة للتأمل والتفكير

ما جعل لنا قرءان مكتوب حجر األساس في منهجنا حتى االن هو الفرق بين المكتوب وطريقة نطقه 

حصاء وأخر منطوق عدد السور واآليات والكلمات ثابت القيمة في كالهما عند اإلحصاء ولكن أختلف إ

عدد الحروف بينهما وكذلك عند تطبيق نفس المنهج على قائمة األسماء الحسنى سوف يكون لدينا قائمة 

 نطقا.-كتابة وأخرى متحركة -ساكنة

 عند استعمال شفرة الحروف سيكون لدينا قيمة عددية مختلفة لكل أسم من األسماء أو كلمة من القرءان.

http://www.maths.ed.ac.uk/~aar/fareyproject.pdf


ويخضع لقوانين علمية لها أبحاث ونظريات معروفة من  النطق هو اخراج صوت له ترددات ذبذبية

أهمها علم نظرية االوتار الفائقة التناظر والتي يعتبرها العلماء الجديين النظرية الوحيدة التي يمكن ان 

تشرح وتجمع كل النظريات الثابتة والمتفق عليها ولها احتمل كبير في توحيدهم كلهم في نظرية واحدة 

بعاد الكمية )داخل النواة الذرية( وكذلك المجرات بعيدة المدى وكذلك قوانين الجاذبية تطبق على كافة اال

 ة والكهروستاتيكية او المغناطسية.التي اعجزت العلماء حتى االن من جمعها مع القوى النووي

 نظرية ام )م(

theory-/wiki/Mhttp://en.wikipedia.org 

نظرية – إم    واحدة من الحلول المقترحة لنظرية كل شيء التي يفترض بها أن تدمج نظريات األوتار الفائقة الخمس 
 مع األبعاد األحد عشر للثقالة الفائقة

العمل قدمت النظرية من قبل األستاذ إدوارد ويتن الذي يصرح شخصيا بأن هذه النظرية ما تزال تحتاج للكثير من  .

 .الرياضي وإيجاد أدوات رياضية جديدة لتطوير وإدراك مضامين هذه النظرية

النووية القوية -معروف ان نظرية األوتار جاءت كمحاوله ناجحة جدا لتوحيد القوى األساسية األربع )الكهرومغناطيسية
–النووية الضعيفة- الجاذبية( في عشره ابعاد وتظل هي االمل الوحيد في توحيدها والدمج ما بين ميكانيكا الكم التي 

 تصف القوى الثالث والنسبية العامة التي تصف الجاذبية، ولكن لماذا ظهرت نظرية ام؟

ظهرت نظرية ام بعد أن ظهرت خمس معادالت في نظرية األوتار بالتالي خمس نظريات اوتار سميت نظرية األوتار  
مشكله ويجب أن تتوحد هذه النظريات في نظرية واحده. نظرية الفائقة لكل واحده منها تصف شيء محدد فكانت تلك 
 الوتار النموذج األول، نظرية األوتار النموذج الثاني

  A B ، نظرية األوتار النموذج الثاني في البداية ظن ان كل معادله  .HO نظرية األوتار ,HE ، نظرية األوتار
 هي كون مستقل كل واحد له نظامه الخاص.

ر المحير لماذا قوه الجاذبية ضعيفة جدا، كيف يستطيع مغناطيس صغير رفع مسمار من األرض رغم والسؤال اآلخ 
 صغر حجمه بالمقارنة مع األرض؟

طرح إدوارد ويطين نظرية ام, بعد أن  1995تبين الحقاً ان المعادالت الخمس متكافئة وعند حلول عام  

 لخص العالقات ما بين النظريات الخمس فيما يعرف باالندماجيات أو الثنائيات التي تزيل الفروق مثل

  ثنائيةTتزيل الفرق بين المسافات الصغيرة والكبيرة 

 ثنائيةS تزيل الفرق بين التفاعالت القوية وال ضعيفة

  حتى ظهرت نظرية الجاذبية الفائقة

 ومن ثم ولدت نظرية ام التي توحد األنواع الخمس من نظرية األوتار الفائقة. عدد االبعاد فيها توجب 
 أن يكون 11

 بعد إضافة بعد آخر.  كان هنالك نتيجة غريبه لهذا البعد االضافي، فهو يسمح للوتر ان يهتز ويتمدد 
 ليكون غشاء

 مقتبس من ويكيبديا

 لألوتارسوف يجد المتابع رابط في موقعنا لشرح تفصيلي بسيط 

http://en.wikipedia.org/wiki/M-theory
http://cronodon.com/Atomic/String_Theory.html
http://cronodon.com/Atomic/String_Theory.html


االفتراضية في بحثنا هذا أن كل شيء أخرج الى حيز الوجود من قائمة األسماء الحسنى والتي لها 

صورة عددية يمكن تمثيلها كخيط أو وتر له ذبذبة ناتجة من نطقه وانشاء هللا سوف يجد المتابع شرح 

 تفصيلي في األجزاء القادمة.

 خيط كما شرحنا.-كل منهم له صورة وتر 6236ه & عدد آيات 114عدد السور للقرءان الثابت: 

مستمد من العدد  البداية 2-أوجزنا في الجزء كماهذا الوتر هو خط بياني النهائي من معادلة مورديل 

 نا:)عدد اآليات( وسوف نزيد في التفاصيل ألهمية المعادلة لبحث 6236

Back to Mordell’s equation, A179170 

X^3-Y^2 = 6236 

Mordell’s curve is a special type of an elliptic curve, which produces 12 

solutions to the algebraic equation in the form of 12 integral points. 

 with +X and +Y and -Y, and here are the points:  

E_-06236: r = 3   t = 1   #III = 1 

          E(Q) = < (20, 42)> x < (60, 458)> x < (128, 1446)> 

          R = 18.5420811223 

           12 integral points 

             1. (20, 42) = 1 * (20, 42) 

             2. (20, -42) = -(20, 42) 

             3. (60, 458) = 1 * (60, 458) 

             4. (60, -458) = -(60, 458) 

             5. (596, 14550) = 1 * (60, 458) - 1 * (128, 1446) 

             6. (596, -14550) = -(596, 14550) 

             7. (128, 1446) = 1 * (128, 1446) 

             8. (128, -1446) = -(128, 1446) 

             9. (21, 55) = -1 * (20, 42) - 1 * (128, 1446) 

            10. (21, -55) = -(21, 55) 

            11. (9368, 906714) = 2 * (20, 42) + 1 * (128, 1446) 

            12. (9368, -906714) = -(9368, 906714) 

The data of the table are to be read in the following way: 

         %%% 

  - In the first line, we have the rank r, the order of both the         

    torsion subgroup t and the Tate-Shafarevic group #III.              

    If there are several possibilities the structure of III will        

https://www.quranquantum.co.uk/arabic-section
https://www.quranquantum.co.uk/arabic-section
https://oeis.org/A179170
https://en.wikipedia.org/wiki/Mordell_curve
https://en.wikipedia.org/wiki/Elliptic_curve


    also, be given (i.e. #III = 16 ==> III = (Z/2) ^4 or (Z/4) ^2).        

  - In the second line, we have a (minimal) system of generator    i.e. - a 

basis of E/Q if r > 0 and t = 1,                          

         - a basis of the free part of E/Q and a generator of the       

           torsion subgroup Etors(Q) if t > 1 and r > 0,                

        - a generator of the torsion subgroup Etors(Q) if t > 1 and    

           r = 0,                                                       

         - the set {O} (O = point at infinity) if t = 1 and r = 0,      

           i.e. the equation y^2 = x + k has no rational solution,      

         - < (0:1:0)> if r = t = 1 and a generator could not (yet) be    

           found. In these cases, however, we could prove that          

           there is no integer point on the curve.                     %%% 

  - In the third line, we the regulator of E/Q (up to 10 places).       

  - In the fourth line, we the number of integer points on E/Q          

    followed by a list of these points (if existing) together          

    with a representation by the minimal system of generators from     

 مقتبس من ويكيبديا

10 

You can always find the sum (+) or the multiplication (*) of any 2 points on the curve 

 على خط بياني بدون نهاية. فقط نقطة 12نأسف لعدم الترجمة ولكن النتيجة هو وجود 

ابعاد  3ذو بعدان من مكعب ذو  عبطرح مرلمعادلة حل  12تعطي  6236القرءان  آياتان عدد  بمعنى

 ان يدرس المزيد من التفاصيل عن طريق الضغط على الرابط: لقارئكما شرحنا من قبل ويمكن ل

You can study more about Elliptic Curves at the Mathematic Institute 

X^3 – Y^2 = 6236  

 

                                                           
10 CSCI 462—Introduction to Cryptography  
Chapter 9. Elliptic Curve Cryptosystems  
Lecture Notes 
 

https://www2.warwick.ac.uk/fac/sci/maths/people/staff/anni/ma426-ellipticcurves/
https://www.cs.rit.edu/~ark/462/module09/notes.shtml


 

 114مكونات  6ي شرح الرقم ونزيد ف 19ب التالي من الفصل التمهيدي سوف نشرح الرقم -في الجزء

 ثم انشاء هللا نبدأ في تطبيق الشفرة على البسملة وكذلك قائمة األسماء الحسنى وعلى هللا التوفيق.


