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 البداية

 يبدأ القرءان بسورة الفاتحة وتبدأ السورة 

   بسم هللا الرحمن الرحيم.

 والبدء باسم هللا هو األدب الذي أوحى هللا لنبيه - صلى هللا عليه وسلم - في أول ما نزل من القرآن 

 باتفاق، وهو قوله تعالى

   اقرأ باسم ربك

 وهو الذي يتفق مع قاعدة التصور اإلسالمي الكبرى من أن هللا 

   هو األول واآلخر والظاهر والباطن

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 

 البدء باسم هللا وما ينطوي عليه من توحيد هللا وأدب معه يمثل الكلية األولى في التصور اإلسالمي

 تفسير في ظالل القرآن/ سيد قطب )ت 1387 هـ 

 هذا الكتاب كذلك وفى العموم:

كيفية تقسيم القرءان من حيث عدد السور وكذلك عدد اآليات وأيضا حتمية  فيشرح عددي وهندسي   

الترتيب النهائي كما هو االن، وانشاء هللا شرح وتفسير المثاني عموما والسبع مثان خصوصا عدديا، 

وشرح هندسي وعددي لمعنى الترتيل والفرقان والذكر، كما أقدم شرح مفصل لشيفرة األسماء الحسنى 

نورانية والحروف ال  

 

الواردة في المصحف نفسه وخصائصها وعالقة  األرقامان مصدر االلهام لمنهج هذا الكتاب انما هو 

ظالل المعنى العام للتوحيد دائما وابداً  فيتلك الخصائص بمعنى اآليات المرافقة لها   

نين حياته ثم االستعانة بأحاديث وسنة اخر الرسل سيدنا محمد صلى هللا عليه وسلم وكذلك عدد س

وعدد سنين بعثته وتوزيعها من حيث المكان والزمان واالستعانة بتفاصيل شريعته من الناحية العددية 

لها وال تحويل  لالكونية والتي ال تبدي صسواء للكم او الزمان كمرجعية اساسية لفهم سنة من بعثه 

 والعكس ايضا صحيح لفهم أصل ومصدر قيمة التشريع العددية 

http://www.altafsir.com/MiscellaneousBooks.asp


به من االرقام واالعداد من كافة  ستحتوي على عدد ال بأ األنبياءعة الزواج في سنة خاتم فمثال شري

وعالقة كل اطرافها من ناحية الورث او االنجاب  ةجوانبها ومطلق حدودها سوأ العددية منها أو الزمني

 او الطالق انما هي ايضا عالقة عددية لسنة هللا تعالى في مطلقها لكل ما خلق.

 

  ورسولهسنة هللا
 

(4724) 49اية رقم  51-لنا هللا تبارك في سورة الذارياتيؤكد   

 

(7^2زوجين ) أي 7*7   = 49فنالحظ ان رقم اآلية من بداية السورة     

(9^2زوجين ) أي 9*9 مرة في المصحف = 81كجذر فعل وردت  ج(-و-زوكذلك )   

  9=9&  7=7وهما متساويان في قيمتهما الفردية 

ثم قمنا باستبدال قيمة كل جزء باسم السورة  47-24 نإذا اعتبرناه جزئيي 4724رقم اآلية من البداية 

في سنته  صالنشرح صدر المؤمن حيث قرن هللا النور برسوله    47محمد  – النور 24 التي تمثله

  شيءلخلق كل 

  9&  7&  2 باألرقامتلك السنة يرمز اليها عدديا 

126=2x7x9 

126 = 2 × 3 × 3 × 7 

126 has 12 divisors: 1, 2, 3, 6, 7, 9, 14, 18, 21, 42, 63, 126 

Sum of all divisors other than 126: 186 

 وتلك سنته صلى هللا عليه وسلم

من سورة البقرة 119رقم اية  126  

 

ومعنى قوله جّل ثناؤه: }إّنا أْرَسْلناَك بـالـَحّق َبِشيرًا َوَنِذيرًا{ إنا أرسلناك يا مـحمد بـاإلسالم الذي ال أقبل من أحد 

غيره من األديان وهو الـحّق مبشرًا من اتبعك فأطاعك وَقِبَل منك ما دعوته إلـيه من الـحّق، بـالنصر فـي الدنـيا، 

http://numdic.com/186


والظفر بـالثواب فـي اآلخرة، والنعيـم الـمقـيـم فـيها ومنذرًا من عصاك فخالفك ورّد علـيك ما دعوته إلـيه من الـحّق 

 بـالـخزي فـي الدنـيا، والذّل فـيها، والعذاب الـمهين فـي اآلخرة.

 تفسير جامع البيان في تفسير القرآن -الطبري

  المطلب عبد بن هللا عبد بن محمد القاسم أبو

م(632 سنة يونيو 8 - م 571 سنة أبريل 22)  

ولد في مكة في شهر ربيع األول من عام الفيل قبل ثالث وخمسين سنة من الهجرة )هجرته من مكة إلى 

المدينة(، ما يوافق سنة 570 أو 571 ميالدًيا و52 ق هـ. ولد يتيم األب، وفقد أمه في سن   مبكرة فتربى 

في كنف جده عبد المطلب، ثم من بعده عمه أبي طالب حيث ترعرع، وكان في تلك الفترة يعمل بالرعي 

ثم بالتجارة. تزوج في سن   الخامسة والعشرين من خديجة بنت خويلد وأنجب منها كل أوالده باستثناء 

إبراهيم. كان قبل اإلسالم يرفض عبادة األوثان والممارسات الوثنية التي كانت منتشرة في مكة. ويؤمن 

المسلمون أن الوحي نزل عليه وُكل ف بالرسالة وهو ذو أربعين سنة، أمر بالدعوة سًرا لثالث سنوات، 

قضى بعدهن   عشر سنوات أَُخر في مكة مجاهًرا بدعوة أهلها، وكل من يرد إليها من التجار والحجيج 

وغيرهم. هاجر إلى المدينة المنورة والمسماة يثرب آنذاك عام 622م وهو في الثالثة والخمسين من 

عمره بعد أن تآمر عليه سادات قريش ممن عارضوا دعوته وسعوا إلى قتله، فعاش فيها عشر سنين أُخر 

داعًيا إلى اإلسالم، وأسس بها نواة الحضارة اإلسالمية، التي توسعت الحًقا وشملت مكة وكل المدن 

د العرب ألول مرة على ديانة توحيدية ودولة موحدة، ودعا لنبذ العنصرية  والقبائل العربية، حيث وحَّ

 والعصبية القبلية مقتبس من ويكيبيديا

 

( 63*2=126نصف سنته كبشير ونصف سنته كنذير ) ل( يمث63) صحيث يكون عدد سنين حياته 

)هناك شرح مفصل  213= 186+126فيكون المجموع الكلى  186=  126وحيث ان مجموع قواسم 

 الحقا للعالقة بين الرقم ومجموع قواسمه(

 وحيث ان اآلية 126 تقول إ  ن  ا أرسلناك فيكون باطن الرقم 312 = 10 مدة مكوث محمد ص بالمدينة-

للتوحيد  وظاهر الرقم من  بواحدوبشرى عقيدته واصل االيمان  ممثال  -الى يوم الدين صالمنورة بهديه 

اليمين 2 الى اليسار 3 أي من العلى 20 الى الدنيا 3 أو 23 في القيمة)أو بالقراءة من اليمين الى اليسار 

 بواحدأو بالنظر فى صورة المرْأة( يساوى عدد سنين رسالته ويكون تشريعه من قلب الرقم الممثل 

ولكن قيمته 10 الى الدنيا 3  قيمته 13 او عدد سنين رسالته المكية كبشير وكنذير وعليه يكون مجموع 

( هو ما ارسل به سيد الخلق ويكون مجموع  الرسالة في كتاب هللا 126ا )باطن سنة هللا تعالى وظاهره

( هي مصدر االسالم واصل االيمان 213مضاف الى مجموع قواسم الرسالة في احاديث وسنة رسوله )

(213)من بداية المصحف 19كما يقول سبحانه في سورة ال عمران اية رقم   

http://www.altafsir.com/Tafasir.asp?tMadhNo=1&tTafsirNo=1&tSoraNo=2&tAyahNo=119&tDisplay=yes&UserProfile=0&LanguageId=1
http://www.altafsir.com/Tafasir.asp?tMadhNo=1&tTafsirNo=1&tSoraNo=2&tAyahNo=119&tDisplay=yes&UserProfile=0&LanguageId=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF


 
 

 ( 19رقم تنزيل سورة الفيل ) عام الفيلفي  صفتكون البداية بمولد محمد 

( 23باطنها مدة رسالته)  6236حرف في اول اية وينتهي بأية رقم  19وتكون بداية القرءان مكونة من 

, صلى هللا عليه وسلمهجرى  63-م62مدة حياته   62الى الباطن ومن اليسار  63وظاهرها من اليمين 

صورته العددية ان اطلعت عليها من خارجها او  صر أن عدد سور الكتاب الذى انزل عليه وبمعنى اخ

يدل ايضا على  66ظاهرها الى قلبها او باطنها لتبين لك عدد سنين حياته كما ان ظاهر الصورة العددية 

نذير وبشير ولكن ايضا نبي ورسول وان اسمه  محمد  صان حياته ذات شقين كما ذكر من حيث انه 

في محمود مرة منها مرة واحدة على صورة  63استخدامه في القرءان  تكرر ح م دجذر فعله   ص

 79( اية 17سورة االسراء)

 

 (تفسير جامع البيان في تفسير القرآن/ الطبري )ت 310 هـ

يقول تعالـى ذكره لنبـيه مـحمد صلى هللا عليه وسلم ومن اللـيـل فـاسهر بعد نومة يا مـحمد بـالقرآن، 

 نافلة لك خالصة دون أمتك. والتهجد: التـيقظ والسهر بعد نومة من اللـيـل. وأما الهجود نفسه: فـالنوم

 62فى حياة محمد ص مكرر ح م د بجذره  الحمد وعليه يكون فعل محمودةصفة  صفكان لمقام بعثه 

 66=4+62مرات والمجموع  4 صمحمد محمود مرة واحدة، وكذلك ذكر اسمه وبعد بعثه الى المقام ال

6236 صآيات الكتاب الذي انزل على قلبه  دما يطابق ظاهر عد  

ميالدي 62 هجري 63 من اليمين 6236 من اليسار   
 

واحدة في سورة  مرة احمد وكذلك بشر بإتيانه من بعد عيسى ابن مريم على لسانه عليه السالم باسم 

الصف )61( اية 6 وعدد كلماتها 31 وعدد حروفها المكتوبة في المصحف العثماني 126 حرف لتطابق 

 سنته

5169 61 6 31 126 3 129 
 

 



 الصورة والعدد

لآلية من بداية الكتاب ان  األرقامصورة  فيمعاني اآليات إذا تأمل  فيسوف يالحظ القارئ المدقق 

طياته المعنى العام المراد  فيلها عالقة بالمعنى كما لو انها رسم تشكيلي يحمل  أيضاصورة العدد نفسها 

علم االعداد  فييحظى بها وهناك امثلة كثيرة للبرهان منها المتقدم جدا  التيللمتأمل كل حسب كمية العلم 

هذا  فيهنا ان هناك علم  ىومنها البسيط جدا وسوف اعرض هنا مثال بسيطا للشرح ولكنى ال أدع

( يقول جل جالله:291) 185اية  2-سورة البقرة فيالمنطلق ولكن تيسير من الرحيم فمثال   

 

 12داخل  في 9شهرا & انزل فيه  12 األشهروعدد ( 9شهر رمضان = الشهر التاسع )الصورة: 

الفصول القادمة انشاء هللا. في( وللصورة تكملة 291)  

ولقد وجدت ان العجب هو عبقرية القرءان في احصاء واستيعاب اصول وفروع شجرة العلم حقيقا 

وليس مجازا في كلماته وتنسيق حروفه الفريدة واعتماده على أكثر من بعد فضائي فيزيائي في كلماته 

واألخر. األولوآياته ورمزية ارقامه مثل أعظم وأكبر والواحد   

لربما القارئ يحتاج الى بعض المعرفة بعلم نظرية األعداد ولكن سوف احاول -انشاء هللا- ان أقدم شرح 

ومرجعية كلما احتاج األمر. وأنبه ان الشرح العلمي في معظم الحاالت سيكون ان شاء هللا باللغة 

 اإلنجليزية لعدم وجود مصطلحات عربية متفق عليها عالميا وال حول وال قوة اال باهلل.

http://en.wikipedia.org/wiki/Number_theory 

نظرية االعداد هي فرع من الرياضيات البحتة يهتم بخصائص األعداد بشكل عام، وباألعداد الصحيحة 

بشكل خاص. يدرس العاملون في نظرية األعداد األولية وخصائص الكائنات المنبثقة عن األعداد 

الصحيحة، األعداد الجذرية مثاال، أو التعميمات لألعداد الصحيحة كما هو الحال بالنسبة لألعداد 

 الصحيحة الجبرية

 قد ُينظر إلى األعداد الصحيحة لذاتها وقد ينظر إليها حلوال لمعادالت ما )هندسة ديوفانتية(

من الممكن تقسيم نظرية األعداد إلى عدة مجاالت حسب الطريقة المستعملة ونوع المسألة. فهي تهتم 

 .بدراسة خواص وعالقات األعداد الصحيحة وتوسيعاتها الجبرية والتحليلية

عند اإلطالق، تدرس نظرية األعداد قابلية القسمة واألولي ة والتحليل إلى جداء عوامل أولية. كما تدرس 

خواص التجزئة وما قارب ذلك. ويوجد فروع أخرى نذكر منها نظرية األعداد الجبرية التي تعتني 

باستعمال الطرق الجبرية لدراسة األعداد الصماء واألعداد المتسامية ونظرية التحليل في التوسيعات 

الجبرية وغير هذا، ونظرية األعداد التحليلية وهي تستغل طرق التحليل العقدي )األعداد العقدية( حين 

 دراسة بعض خواص األعداد األولية مثال، انظر دال ة زيتا مقتبس من ويكبيديا

http://en.wikipedia.org/wiki/Number_theory


. 

ان العبد هلل كاتب هذا الكتاب معنى بالدرجة األولى بالقارئ المسلم المؤمن بوحدانية هللا تعالى المطلقة 

والتي بها ومنها اخرج وخلق وبنى كل شيء ولكنه يقدم ايضا من خالل هذا الكتاب نموذج هندسي للناس 

، ولهذا سوف يجد القارئ شرح مطول لبعض آيات القرءان علم مجرد -اجمعين كما وجده في القرءان

باللغة العربية وعدديا لبيان العجب في االستماع ووجوب االنصات عند تالوته فرجاء التأمل في الموجز 

علم اللغة حين قراءة  كلمن ال يملك علم الحساب كما هو واجب لمن ال يمل واألولبالفصل التمهيدي 

  التوفيق.القرءان وعلى هللا

 

 

" انا سمعنا قرءانا عجبا"   

ان هو اال بداية الحديث وقطرة من سيل ال ينتهي من علم مستمد من قرءان  

 كريم في العطاء، حكيم في توازن تركيبه، وعلي في مكوناته

والحساب متالزمة مع حروف  باألرقامحيث احاول ان أقدم اليك سيدي القارئ ملخصا لرحلة زمنية  

 وكلمات وآيات القرءان 

هذه الرحلة ذات شقين عدديا ولغويا، الجزء اللغوي مستمد من الصورة للكلمات كما كتبت أو رسمت في 

المصحف العثماني وأيضا كما نطقت بلسان عربي متفق عليه من الجمهور كما تواتر من الصحابة 

متفق عليه وال ادعى أو أقدم  ولعربية ولقد اعتمدت على ما هوالسلف الصالحين وحسب قواعد النحو ا

جديد أو مخالف وكذلك الجزء العددي أو الحسابي مستمد ومبنى ايضا على  ءفي كتابي هذا أي شي

 القواعد العلمية لعلوم االعداد والفيزياء وغيرها من النظريات المعتمدة والموثوق بها من العلماء الجديين

القرءان من  في الحرفو الرقمولكن وبفضل هللا أقدم فى هذا الكتاب المتواضع صورة للعالقة ما بين  

ناحية وكذلك العالقة للقيمة العددية لكل اسم أو مجموعة من االسماء الحسنى هلل بآيات القرءان من 

أخرىناحية   

 وكذلك أدعى ان العالقة ما بين العدد واالسم أو الكلمة لها نموذج هندسي منه أخرج كل شيء وان 

القرءان من الناحية الهندسية والعددية متساوي على االقل مع عبقرية وحالوة الجزء  فيهناك عجبا 

 اللغوي

وانشاء هللا اثبات ان الترتيب آليات القرءان العظيم )وهو ترتيب توقيفي )أي بوحي(( مبنى من  

افة صيغها في صفحات وسور المصحف العثماني كما النموذج الهندسي لترتيب اسماء هللا الحسنى بك

كان وكما هو موجود االن بدون تحريف او تبديل، فسبحان هللا الذي حفظ لنا كتابه وجعل ما فيه عجبا 

 للجن والحمد هلل الذي جعل ما فيه علما لمن جعله خليفة فى االرض من بعد ان علمه االسماء كلها.  



اسية المحتوى ولهذا وجدت ان تقسيمه الى سلسلة متتالية من من هذا الملخص يتضح ضخامة وحس

العناوين ذات الداللة في معناها اللغوي على ناحية معينة من العدد واالرقام التي استخدمت في كافة 

وال اسألك سيدي انحاء القرءان ولكن من خالل سلسلة حسابية واضحة لربما يكون الحل االفضل 

الصورة العددية المرافقة لآليات و الصبر والتأني  في قراءة هذا الكتاب خاصة  فيالقارئ اال التأمل 

في الفصل التمهيدي ثم الفصل االول واللذان خصصا إللقاء الضوء على بعض من العجب في مجموعة 

من اآليات وكذلك اسس البحث التي اعتمدت عليها والمراجع الثى استخدمتها ثم اخراج القوائم العددية 

ماء هللا الحسنى وشرح الشفرة العددية للحروف وتطبيقها على مختلف القوائم واخيرا محاولة ألس

 لشرح رمزية االرقام واستخدامها الفريد في القرءان وعلى هللا التوفيق.

 

 الرقم: 

 أولىوالرقم كذلك اما أحادي فردى  ةالى ما النهاي 10أو مركب من  9-1اما أحادي من 

أو فردى فقط )ليس زوجي على صورة -مة اال على نفسه أو واحد( القس لاصلى )ال يقب

 2ك+1( يقبل القسمة- واما زوجي يقبل القسمة دائما على 2 

 والرقم كلمة تمثل كم)كمية( لشيء يكتب برمز حسابي من 1-9 ويكتب كصفر ان كان يدل 

 على العدم لكم الشيء

 العدد:

 هو نتيجة حساب )جمع، طرح، ضرب أو قسمة( ومكون من ارقام احادية أو صفر وهو 

اما موجب )+( أو سالب )-( وأيضا كامل أو كسرى وهو ايضا اما عدد حقيقي أو عدد 

 عقدي 

فرجاء الضغط على الرابط لإلحاطة بالمفهوم العام مع االهتمام باألرقام العقدية وكذلك 

األولية األرقام  

 العدد

. 

 

Natural 0, 1, 2, 3, 4, ... or 1, 2, 3, 4, ... 

 

Integer ..., −5, −4, −3, −2, −1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, ... 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%AF%D8%AF
https://en.wikipedia.org/wiki/Natural_number
https://en.wikipedia.org/wiki/Integer


 

Rational 
a/b where a and b are integers and b is not 0 

 

Real 

The limit of a convergent sequence of rational 

numbers 

 

Complex a + bi where a and b are real numbers and  

 رجاء مالحظة أن معظم صفحات موسوعة ويكبيديا لها رابط باللغة العربية

 بداية القرءان قراءة

الرجيم الشيطان من باهلل أعوذ  

ن  ٱ هلل  ٱ ب ۡسم   ـٰ ۡحَم ح يم  ٱ لرَّ لرَّ  

 

العوذ طلب استعذ لفظ  

أي إذا أردت قراءة القرآن فاسأله عز جاره أن يعيذك }ِمْن{ وساوس الشيطان الرجيم كيال يوسوسك في 

 القراءة، فالقراءة مجاز مرسل عن إرادتها إطالقاً  السم المسبب على السبب

وكيفية االستعاذة عند الجمهور من القراء وغيرهم أعوذ باهلل من الشيطان الرجيم لتظافر الروايات على 

أنه صلى هللا عليه وسلم كان يستعيذ كذلك. وروى الثعلبـي والواحدي أن ابن مسعود قرأ عليه الصالة 

 والسالم فقال: أعوذ باهلل السميع العليم من الشيطان الرجيم

 عن جبريل أرقانيه هكذا الرجيم الشيطان من باهلل أعوذ قل عبد أم ابن يا: " وسلم عليه هللا صلى له فقال 

"المحفوظ اللوح عن القلم  

 تفسير روح المعاني/ االلوسي ت 1270 هـ 

 

رقم اآلية من بداية 
 المصحف

رقم السورة 
 )النحل(

رقم اآلية من 
 بداية السورة

عدد كلمات 
 اآلية

عدد حروف 
 اآلية

عدد حرف 
 زائد

1999 16 98 8 40 1 

 

http://primes.utm.edu/curios/page.php/1999.html 

https://en.wikipedia.org/wiki/Rational_number
https://en.wikipedia.org/wiki/Real_number
https://en.wikipedia.org/wiki/Complex_number
https://en.wikipedia.org/wiki/Number
https://en.wikipedia.org/wiki/Number
http://primes.utm.edu/curios/page.php/1999.html


  

1999=Binary: 11111001111 

هندسي عددي، وفى هذا  -نموذج او مسلسل-عدد له مدلول كمي وايضا رمزي كما ان له هيكلكل 

من بداية المصحف(( 16)من سورة النحل  98)هو رقم اية  1999المثل:   

999&1000هو ناتج طرح المربعين للرقمين  1999  

   1999 =1,000^2-999^2  

 وكذلك 

1999=2^11-7^2    =2048 -49  

في القرءان األرقامكيف كتبت   
ت    ءاٰيت تسعالتي جاءت في القرءان كتبت في صورتها اللغوية العربية ) األرقامجميع  ـٰ َن ( سواء كانت  َۖبي 

الصورة الكسرية مثل خمس أو في  9&7ارقام أو عدد أو كسر عدد مع مالحظة عدم ظهور الرقمان 

 سدس أو ربع مثالً.

كانت تستخدم في تلك الصورة عند تنزيل القرءان وعند  9,8,7,6,5,4,3,2,1 األرقامكذلك ننوه بأن 

كتابته وكذلك عند جمعه ويطلق عليها األرقام العربية قبل استعمال األرقام الهندية المستعملة االن في 

 طباعة ارقام اآليات داخل سور القرءان.

في كتابة ارقام اآليات وكذلك في خصائص طباعتها  األرقاموعليه فسوف نستعمل تلك الصورة لجميع 

يلقي بعض من الضوء على صورة  16-من سورة النحل 98( لرقم اآلية 1999ولعل المثل التالي )

 الرقم واستعمالها

ولنا حديث  األولىعلماً بأن المصحف العثماني استخدم النقط بين اآليات ولم يستخدم االرقام في صورته 

 في ذلك الحقاً 

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 Inv.prime 6661 

 1 999999999 999999999 999999999   

                                                                                

هو ايضا أصغر رقم فردى أولي اصلى له خاصية انه باإلمكان استبدال كل  1999العدد 

( 999999999بتسع تسعات  9و 1بواحد  1يستبدل )رقم من مكوناته بنفسه مكررا بقيمته 

http://www.ibnamin.com/numbers.htm
http://primes.utm.edu/glossary/xpage/Strobogrammatic.html
http://primes.utm.edu/glossary/xpage/Strobogrammatic.html
http://primes.utm.edu/glossary/xpage/Strobogrammatic.html


رقم  -أصغر عدد اولىالرقم األصلي )الذي هو والحصول على عدد يحمل خصوصية 

معلوم بهذه الخصوصية( -أحادي اصلى  

https://en.wikipedia.org/wiki/Prime_number 

1999=The least prime number such that the sum of its digits is a perfect 

number.1+9+9+9=28 

28 = 2 × 2 × 7 

28 has 6 divisors: 1, 2, 4, 7, 14, 28 

Sum of all divisors other than 28: 28 

 

 عدد مثالي هو عدد طبيعي يساوي مجموع قواسمه )باستثناء نفسه( بما فيها 1

وهو كذلك أصغر عدد اولى مجموع ارقامه المفردة )9+9+9+1=28( تكون قيمة ثاني عدد مثالي التي 

 هي ايضا مجموع الحروف الهجائية للغة العربية والتي بها يقرأ القرءان 

https://en.wikipedia.org/wiki/Perfect_number 

 قيمة حروف اآلية بعد القراءة= )الشرح في الفصل االول( 490

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  : 

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

https://en.wikipedia.org/wiki/Partition_(number_theory) 

 

 سورة النحل

1999,16,98,8,40 +1    

 

التي هي قلب رقم اآلية  99قبل القراءة أي قبل  98فجأت نصيحة االستعاذة باهلل تعالى في اية رقم 

جزء  490الذي تجزئته في  19والتي هي ايضا عدد االسماء الحسنى وظاهر رقم اآلية  9991نفسها 

 =قيمة حروف اآلية نطقا 

https://en.wikipedia.org/wiki/Prime_number
http://primes.utm.edu/glossary/xpage/Prime.html
http://primes.utm.edu/glossary/xpage/PerfectNumber.html
http://primes.utm.edu/glossary/xpage/PerfectNumber.html
https://en.wikipedia.org/wiki/28_(number)
http://numdic.com/28
https://en.wikipedia.org/wiki/Perfect_number
https://en.wikipedia.org/wiki/Perfect_number
https://en.wikipedia.org/wiki/Perfect_number
https://en.wikipedia.org/wiki/Perfect_number
https://en.wikipedia.org/wiki/Partition_(number_theory)


ولسوف يتضح للقارئ العالقة الوثيقة بين االرقام وقواسمها ومكوناتها من ناحية وبين المعنى وسياق 

بعد وقت قليل من االطالع على الدراسة القادمة.اآليات ومضمونها من ناحية اخرى   

 

والمثل الثالث وتطبيقا من الفهم السابق للنطق والكتابة  األولمما ذكرنا في المثل التفكر في آيات هللا: 

ِحيمِ على البداية يجعل: بداية القرءان كتابة " ِن ٱلرَّ ـٰ ۡحَم "بِۡسِم ٱهللِ ٱلرَّ  

الرجيم الشيطان من باهلل بداية القرءان إذا قرأ: أعوذ  

( مع سياق الحديث فالبد ان تعلم معنى الرجم ومتى أصبح 1999ولفهم المعنى العددي لرقم اآلية )

فوق الرجيم األحجار" والرجم عربياً بمعنى الضرب بالحجر مع تراكم رجيمالشيطان "  

( مرة في القرءان7*2) 14( ر ج موقد ذكر جذر الفعل )   

(1836) 34اية  15-في سورة الحجر األولوإذا عدنا الي المثل    

 

التي جعل هللا فيها إبليس رجيم فأصبح هو الشيطان الرجيم مع مالحظة أن نفس  األولىوتلك المرة  

( وهناك أيضا الحديث فيها الى إبليس.4047) 77اية  38-كلمات اآلية تكررت في سورة ص  

  1836خصائص الرقم 

1836 has a 4th power whose product of digits is also a 4th power. 

( ثم ضربت ارقام العدد الناتج من الرفع ببعضها 1836^ )4بمعنى عند رفع الرقم الى البعد الرابع 

مرفوع في البعد الرابع  أيضالكانت النتيجة عدد هو   

ناتج لكان العدد "رجيم" أي مرفوع الى البعد الرابع  أخر كانت النتيجة هي نفسها ناتج رقم إذابمعنى  

ناتج تراكم الى البعد الرابع من رقم أخر وأيضامضروب ارقامه     

(1836) ^4 = 11362939842816 

1x1x3x6x2x9x3x9x8x4x2x8x1x6=26973856 

(26973856)1/4= (72)4 

ومقارنتهم عدديا  38-( في سورة ص4047) 77( ولكن برقم 1836) 34وبنظرة سريعة الى نفس اآلية 

وهو رقم له خصائص عجيبة من ناحية صورة تركيبه  2211لوجدنا ان الفرق يساوي   

4047 -1836 = 2211 



هو رقم مصفوف "عدد مثلثي" ناتج من رقم 66 وقلبه )21( أيضا "عدد مثلثي" ناتج من رقم 6 وظاهره 

  6( أيضا عدد مثلثي" ناتج من رقم 21)

2211 is a triangular number whose internal digits are triangular and 

whose external digits are triangular. 

 

اية 6236وبين القرءان  1999العالقة العددية بين أعوذ باهلل   
 

A179170 Numbers n such that Mordell’s equation y^2 = x^3 - n has exactly 12 integral 

solutions 

 

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

6479, 8712, 9967 

 بعض من االمثلة

 

 

Wolfram math world 

x^3- y^2 = 6236 

في معادلة مورد يل الجبرية كما في الرسم أعاله هناك 16 رقم منهم رقم 6236 يعطي كل منهم 12 

 حل للمعادلة 

نقطة فقط متواجدة على المنحنى البياني للمعادلة الجبرية قيمتهم = عدد كامل وليس  12بمعنى أن هناك 

((20,42) األولىكسر )احداثيات كل منهم رقم كامل( )النقطة   

  1999وكذلك للرقم 

معادلة طرح مختلفة  12هي ناتج الفرق الثابت بين مكعب ومربع في  6236بمعنى أن آيات القرءان 

نقطة فقط ذات قيمة كاملة أي ليست كسر وكل نقطة لها احداثيات ثنائية افقي  12لقيم حيث توجد ا

 ورأسي

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%AF%D8%AF_%D9%85%D8%AB%D9%84%D8%AB%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%AF%D8%AF_%D9%85%D8%AB%D9%84%D8%AB%D9%8A
http://mathworld.wolfram.com/TriangularNumber.html
http://mathworld.wolfram.com/TriangularNumber.html
http://mathworld.wolfram.com/TriangularNumber.html
https://oeis.org/A179170
http://mathworld.wolfram.com/MordellCurve.html
https://en.wikipedia.org/wiki/Mordell_curve
https://en.wikipedia.org/wiki/Mordell_curve


  1999وكذلك بالنسبة للرقم  

هذا الفهم له صورة يمكن فقط لنا تقريبها فنحن غير قادرين على تصور بعد يقع بين مكعب ثالثي االبعاد 

عب ناقص أو محذوف من مربعاته الست أحدهم فيصبح ومربع في مسطح ثنائي االبعاد غير تصور المك

)بشرط تساوي طول وعرض كل منهم فقط( مكعب مبتور أو أبتر  

(if and only if x=y) 

ذلك التصور لطرح مبنى ذو بعدان )مربع( من مبنى ذو ثالثة ابعاد )مكعب( يمكن تمثيله حسابيا 

 بمعادلة:

y^2 = x^3 – n 

 

 

x^3 – y^2 = n (6236) 

)أو جزء منه( النتيجة مبنى ثالثي االبعاد )مكعب( ناقص منه أو محذوف منه أو مرفوع عنه سقفه  

 

 



 

 

 

ثم من الهندسة أوالولتقريب الصورة أكثر دعنا نفهم من اللغة العربية   

 

 

 الحذف

 :تعريف الحذف من الناحية اللغوية واالصطالحيَّة

حَذَف الشيء يحذُفه َحْذًفا: قطَعه من طَرفه، والُحذافة: ما ُحِذف من شيء َفُطرِح، وجاء فيه أيًضا ما ُيفيد 

اة، والحذف: الرَّْمي عن جانٍب، والضَّْرب عن جانبٍ   َقْطَف الشيء من الطَرف، كما ُيْحَذف طََرف َذنَب الشَّ

 

ف" غالًبا، ال ويتَّضح من خالل هذه الُمعطيات القاموسيَّة والمعجميَّة أنَّ المعنى الذي ُتشير إليه كلمة "حذ 

 :ُيخرج عن ثالثة معان أساسيَّة، وهي

 .الَقْطُع؛ إذ نقول كما جاء في لسان العرب: حَذف الشيء َيحذفه؛ أي: قَطعه من طَرفه •

 .الَقْطُف، وهو أيًضا بمعنى القطع؛ كما َذَكر صاحب اللسان: "قَطف الشيء َيقطفه؛ أي: قَطعه •

ْرح؛ إذ إنه ال ُيحَذف شيء  • ْرح كذلك اإلسقاطالطَّ إالَّ ُطِرح، والطَّ . 

إًذا فالحذف في اللغة ُيحيل على القْطع والقطف واإلسقاط، كما أنَّ المحذوف من الشيء هو المقطوع منه 

 والساقط

 

واصطالًحا: إسقاط وطْرح جزٍء من الكالم أو االستغناء عنه؛ لدليل َدلَّ عليه، أو للِعلم به وكونه  

 معروفً ا

وهذا التعريف االصطالحي ال يختلف عن التعريف اللغوي المشار إليه آنًفا، بل ُيضارعه ويَجري في مجراه، 

والحذف من المباحث المهمَّة التي أشار إليها كلٌّ من النحويين والبالغيين، واهتمُّوا بها اهتماًما كبيًرا، 

وخصَّصوا له أبوابًا كاملة في مؤلَّفاتهم وُكتبهم، وإن اخَتلفوا في طريقة التفسير والتحليل، وكذا في الجانب 

لين ببعض التأويالت  ِ الذي اتَّخذوه مجاالً للدرس والتفسير، فالنحاة مثالً انطَلقوا من المنطق اإلعرابي، متوس 

؛ لدراسته والبحث فيه، وكان غَرُضهم في ذلك دراسة ”التقدير اإلعرابي، واإلضمار، واالستتار“ :النحوية؛ مثل

التركيب والعالقات النحويَّة، وإيجاد أْوجه التفسير لحركة معيَّنة أو إعراب ُمتَضمٍن في التركيب النحوي لجملٍة 

ما، وأمَّا البالغيون فقد دَرسوا الحذف من الناحية الدَّاللية، وحاَوُلوا إثبات مكامن الجمال وصور التفنُّ ن واإلبداع 

في الكالم، وأْوَضحوا كونه من أسرار البالغة – كما سيأتي أثناء الحديث عن كالم الُجرجاني وغيره من 

دارسي البالغة العربية قديًما وحديًثا، والمقصود من هذا الكالم أنَّ البيان والتحليل، ودراسة األسباب الثاوية 

والكامنة وراء الحذف، وإيجاد تخريجات نحوية لذلك، هو موطن البحث ومجال الدراسة عند النحوي، وأمَّا 

البالغي فَدوُره في هذا الباب بيان األغراض البالغية للحذف، وإيجاد المواضع التي يكون فيها هذا الحذف أكثر 



تأثيًرا، وأبلَغ إيضاًحا وإمتاًعا للمتلقي؛ حتى يََتوصَّل إلى مطلبه، ويهجم على مقصده بأْروع تمثيٍل، وأبدع بناٍء 

اه البالغة  وتصوير، ويحق ِق بذلك الغَرض البالغي الذي يسعى إليه األُدباء والشعراء، وهو اإلمتاع الذي تتوخَّ

العربية؛ إذ اإلقناع قد ال يكون مقصوًدا في هذا الجانب؛ ألن ذلك إنما ُتعَنى به الخطابة والمناظرة – وإن تضمَّنا 

 .شيًئا من اإلمتاع

  

 رابط الموضوع

 http://www.alukah.net/literature_language/0/33092/#ixzz3imzdGkfq 

 

 هندسة البناء 

 

مكعب فقط كواجهة  26رؤية  ع(، نستطي3,3,3)وحدة مكعب اصلى  27عند تصميم مكعب مكون من

غشاء-خارجية   

مكعب صغير )وهذا فهم من علم  27فما تراه العين مكعب كبنيان واحد أو مبنى واحد ناتج من تراكم 

)أي جزء وان كان كبيرا  مكعب صغير فقط من مكونات البنيان 26المكونات( ولكن في الحقيقة العين ترى 

 من المبنى(

فالعين ترى عدد 26 مكعب ولكن هذا الرقم هو في الحقيقة الرقم الوحيد من كل االعداد الذي يتواجد 

 ما بين رقم يمثل مكعب 27 )3^3( ورقم يمثل مربع 25 )2^5(

اية( يبدأ  6236وكذلك القرءان )  

ْحٰمنِ ٱ هللِ ٱ ِبسمِ  ِحيـمِ ٱ لرَّ لرَّ  

 القول فـي تأويـل بِْسمِ 

 

ب نبـيه مـحمداً صلى هللا عليه وسلم بتعلـيـمه  قال أبو جعفر: إن هللا تعالـى ذكره وتقدست أسماؤه، أد 

تقديـم ذكر أسمائه الـحسنى أمام جميع أفعاله، وتقدم إلـيه فـي وصفه بها قبل جميع مهماته، وجعل ما أدبه 

http://www.alukah.net/literature_language/0/33092/#ixzz3imzdGkfq


به من ذلك وعلـمه إياه منه لـجميع خـلقه سنًة يستنون بها، وسبـيالً يتبعونه علـيها، فـي افتتاح أوائل 

منطقهم وصدور رسائلهم وكتبهم وحاجاتهم حتـى أغنت داللة ما ظهر من قول القائل »بسم هللا«، علـى 

ما بطن من مراده الذي هو مـحذوف. وذلك أن البـاء من »بسم هللا« مقتضيٌة فعالً يكون لها جالبـاً، وال 

فعل معها ظاهر، فأغنت سامع القائل »بسم هللا« معرفته بـمراد قائله من إظهار قائل ذلك مراده قوالً، إذ 

كان كل ناطق به عند افتتاحه أمراً قد أحضر منطقه به، إما معه وإما قبله بال فصل، ما قد أغنى سامعه 

من داللة شاهدة علـى الذي من أجله افتتـح قـيـله به. فصار استغناُء سامع ذلك منه عن إظهار ما حذف 

 منه

  تفسير جامع البيان في تفسير القرآن/ الطبري

 تفسير بسيط للعالقة الهندسية والمعنى اللغوي

في الكون المادي الذي نتواجد فيه قوانين الهندسة والرياضيات تسمح لنا بأجراء معادلة مورد يل فقط إذا 

وهو رسم  أعالهافترضنا أن المكعب موجود بكامله داخل حدود البعدان للمسطح كما في الرسم للمكعب 

لمبنى ذو ثالثة ابعاد منعكس على سطح ثنائي االبعاد وترسم النتيجة كدالة بيانية أو خط منحنى في 

للمعادلة. مسطح عليه نقط ذات قيمة كاملة أي ليست كسر تمثل مواقع الحلول الممكنة  

االنعكاس عمليا يمكن فهمه بالنظر الى المراءة فالصورة التي نشاهدها هي صورة انعكاس لثالثة ابعاد 

 للكون المادي الذي نتواجد فيه في لحظة واحدة على بعد مسطح ذو بعدان فقط.

( صورة في كتاب ذو بعدان )مصحف من صحف( لمبنى غائب 6236هذا الفهم يجعل آيات القرءان )

الذي تراه العين في المثل  26عنه جزء من مكوناته )مكعب ذو ثالثة ابعاد( مطابقا تماما لصورة العدد 

.أعاله  

وقد يعتقد بعض من الناس ان هذه مقاربة ولكن عدد اآليات نفسه يرسم لنا صورة تشكيلية رائعة لعالقة 

  6236بعدد اآليات  26الرقم 

فهو  36ويتبعها أو بداخلها في المراءة  26ة معكوسة لرقم وهو صور 62 نحيث يتكون العدد من جزأ 

 )القرءان( مثان 

62-36 = 26 

 

 

خاصة وقد اختلفت االمة في  األرقاملربما يقول بعض من الناس ان هذا تصوري أنا لصدفة في تركيب 

عدد اآليات الكلية في عدة مصاحف إحصاء  

https://en.wikipedia.org/wiki/Mordell_curve
https://en.wikipedia.org/wiki/Mordell_curve


فأقول ان برهاني كالم هللا ورسوله والتالي شرح بسيط.   

)سورة الجمعة( أو يوم الجمع ولنا فيها حديث طويل في  62: خالف فيها( دمن ارقام السور )ال يوج 

)سورة يس( حيث نبأنا الحبيب صلى هللا عليه وسلم بانها قلب القرءان 36الفصل الثاني &   

  26لنرى الباطن المبين لنا  62 من الصورة 36فجاز لنا طرح القلب  

)مثان أي نصفان( يقسم هللا تبارك فيقول: 26وهي ضعف العدد  52: السورة رقم من آيات الكتاب  

 
    

 

 

 

 َوٱۡلَبۡيِت ٱۡلَمۡعُمورِ 

. 

 

نبأنا الرسول ص بأن كتاب هللا طرف بيده وطرف بأيد الناس وحيث أن أخر سور القرءان هي  وكما

آيات مكتوبة 6سور القرءان مكونة من  تحمل رقم كل 114-سورة الناس  

مرتبة  6-2أو  6-1-1بطلب العوذ ثم ثانيا بالبسملة فتكون الصورة  أوالفاذا قرأت السورة وجب النطق  

62من اليمين الى اليسار   

("الجنة والناس" )كلمتان( من اليسار الى اليمين 6236) 6أو من طرف الناس في أخر السورة اية رقم 

26أو  6-2  

 الصورة األخرى لمعادلة مورد يل من فرضية طرح االبعاد نفسها من بعض 
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 عند طرح بعدان من ثالثة ابعاد يتبقى بعد واحد 

ولعل هذا التصور البسيط هو مفتاح فهم علم الفيزياء الحديثة ونظرية االوتار فائقة التناظر وكذلك 

 صورة النموذج الهندسي لألسماء الحسنى انشاء هللا
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قائمة األسماء بالشكر الى االخ العزيز احمد الصغير الذي بنيت على دراسته  ماتقد شكر وتنويه:

وبدون أي زيادة او تغيير لمحتواها اللغوي او طريقة تعدادها او تصنيفها، وانوه القارئ الحسنى العددية 
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كما اتوجه بالشكر الى مركز نون للدراسات القرآنية والى الشيخ بسام جرار حيث استعنت واستخدمت 

االحصائيات المنشورة فى موقعهم اإللكتروني ال حصاء عدد الحروف والكلمات مع مالحظة ان المركز 

 يعتبر الهمزة حرف

 وكذلك موقع جسد القرءان المنشور للسيد قيس دووك والذي اعتمدت عليه تماما لكل احصائيات عدد 

مرات استخدام جذر فعل لكل اسم أو كلمة مع مالحظة ان الموقع يعتمد على صورة المصحف كما جاء 

في موقع تنزيل والتي تختلف عن جوهر ومضمون هذا الكتاب والذي يعتمد على الصورة كما هي في 

 موقع التفاسير
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  وكذلك موقع ويكيبيديا 

 وخاصة السيدان جريج ايجان لبحثه ورسوماته للنموذج العددي المعروف باسم "كلين كوارتيك"

 و جون بايز

بالشكر لموقع: أتوجهكما    

  ولفرام ماث لشرح الناحية الحسابية

  وموقع قاموس االعداد 

 وجامعة ستيتسون

 و موقع التفاسير 

خالل الكتاب والى كل من ساهم أو شارك في اخراج هذا  ةاستخدمت كافة التفاسير المستخدمومنه 

الكتاب وانوه بان النتائج المستخرجة في هذا الكتاب معتمدة كليا على الضوابط العددية واللغوية التي 

استخدمها كل من مركز نون وموقع جسد القرءان وبدون أي تدخل من ناحيتي كما انوه ايضا ان كل 

التفاسير آليات القرءان المستخدمة في هذا الكتاب مأخوذة من موقع التفاسير وغير لون طباعتها الى 

 الرمادي للتفريق عن باقي الكتاب.
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