
 7 -المحاضرة
 2826 نورلاتكملة شرح اية 

 

بملخص قصير للنتائج التي حصلنا عليها تدريجيا لنحصل على الصورة  السابقة 6 -توقفنا في المحاضرة

 أجزاء رئيسية  3كمضلعات والمتكونة من  6236الهندسية لعدد ايت القرءان 
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( وهذا ليس 1حيث ان كل األجزاء تشترك في نقطة البداية من الرسم )النقطة رقم  وهو رسم تقريبي

كما سبق شرحه في  216موقعها في المربع رقم  1حيث اننا أثبتنا ان اآلية رقم بالضرورة الحقيقة 

 وكذلك الغشاء )الفاتحة( لكل المضلعات يحيط تماما بهم وليس كما هو في الرسم أعاله  6 -المحاضرة



ليه فقد استعملنا الدوائر كبديل عن المضلعات لتسهيل فهم الصورة في االذهان وذلك أيضا رسم وع

 همة عند تلك المحطة من البحثمتقريبي ولكنه يقوم بال

 

الفاتحة كغشاء محيط بجسد الكتاب كما في اول رسم من اليسار الرسم التالي بالوسط يمثل غشاء من طبقتين ونفس االتجاه 

 الساعةعكس عقرب 

 

 

حيث برهنا فيها أن حرف ض  لغة الضادقمنا بنشر مدونة جديدة تحت اسم  6 -بعد نشر المحاضرة

فرجاء مطالعة تلك المدونة  216ثالثة مرات يقبع أيضا في المربع  2826والمتكرر وروده في اآلية 

  7 -قبل استكمال دراسة هذه المحاضرة

 99البحث هو في النظام الهندسي لألسماء الحسنى والنابع من القسم األيمن من الدائرة وعدده األصلي 

ي ملف جامع في اية البسملة في القسم االيسر من الدائرة ثم تم فك الملف الى مكوناته تم ضغطهم ف اسم

 -كل حسب قيمته )الوزن( العددية وحسب نوعه )ساكن 261 -االصلية وتم وضع األسماء في الجدول

  216مربع + البسملة )الملف المضغوط( في المربع  260مشترك( في -متحرك

اية  2826ادخال حروف اآلية  دوبع 261 -مع جدول الكلمات النورانية 261ومن تطابق عدد المربعات 

 جاء افتراضنا وبرهانه أن تلك االسماء هي نور هللا كما في معنى اآلية  24 -من سورة النور 35رقم 

https://www.quranquantum.co.uk/blog
https://www.quranquantum.co.uk/blog


  

 المشترك 62 -كما الحظنا أيضا عند ادخال حروف اآلية في المربعات الشاغرة من الجدول

 36الشاغرة من نهاية القسم األيمن من الدائرة حيث االسم )هللا( يشغل المربع  44-37أن المربعات من 

 بها "هللا نور" متواصلة الحروف  44الي االسم )المخرج( ويشغل المربع 
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سورة( وحيث  29 -آيات من السور النورانية 9ثم طبقنا نفس النظام على آيات القرءان النورانية )اول 

&  19-الي المضلع 6& ن=  19-فاستطعنا تمديد المضلع 6236اننا نعلم ان عدد اآليات القرآنية كامال 

  5994مما أنتج لنا العدد  27ن = 

  جسد محكم 5994+  باطن 235+  خارجي 7

اية النور وتفكرنا في موقعها  2826ن األسماء ال علم لنا بإمكانية تمديد جدولها اال إذا عدنا الى اآلية ولك

 من حيث سياق الحديث لآلية التي تسبقها ثم التي تليها  24-داخل السورة النور

 

لبيان جاللة شؤونها المستوجبة لإلقبال  والالحقةكالم مستأنف جىء به في تضاعيف ما ورد من اآليات السابقة  
أي وباهلل لقد أنزلنا الكلي على العمل بمضمونها، وصدر بالقسم المعربة عنه الالم إلبراز كمال العناية بشأنه 

من الحدود وسائر األحكام واآلداب إليكم في هذه السورة الكريمة آيات مبينات لكل ما لكم حاجة إلى بيانه 
 ن مبادي بيانهاوغير ذلك مما هو م

 ثم تلحقها  35-رقم 2826اآلية 

 

، فالجار والمجرور ـ القلبية والقالبيةاستئناف لبيان حال من حصلت لهم الهداية لذلك النور وذكر بعض أعمالهم 
، لذلك جىء به للتأكيد والتذكير بما بعد في وفيها تكرير }يسبح{بـ  ُبُيوٍت{ }ِفىأعني / متعلق قوله تعالى: 

 الجملة، ولإليذان بأن التقديم لالهتمام دون الحصر

&  19 -مربع الي المضلع 261والمحتوي على  6& ن =  19-اآلية نستطيع أن نرفع المضلعمن تلك 
ويذكر فيها اسم اهلل ولن نجد في مربع كما لو انها بيوت مرفوعة من اآليات القرآنية  5994وبه  27ن = 

 -من سورة النمل 30األسماء ماعدا اية البسملة & اية كتاب سليمان رقم تلك اآليات اية تحتوي على كل 
 كما شرحنا من قبل. 27

 ورة الهندسية لذلك النظام العددي:االن نتوقف قليال ونتأمل في الص

 رئيسيةثالثة أجزاء  فيمربع  6236 من عند النظر الي األسماء الحسنى يتكون النظام (1

 ( 10& ن =  7-)مضلع 235( + 27& ن =  19-)مضلع 5994( + 2& ن =  7-)مضلع 7



 6& ن =  19 -عند النظر الى اآليات القرآنية تختلف تفاصيل الصورة حيث نستبدل المضلع (2
 نقطة 261عدد النقط  9& ن =  9 -نقطة بالمضلع 261عدد النقط = 

 
 ( المصباح الذي ينبعث منه نور اهلل 261) 9& ن =  9 -حيث يمثل المضلع

 ( الزجاجة كأنها كوكب دري 261) 6& ن =  19 -ويكون المضلع
 زيتونة  -شجرة مباركة –( من أحد اشجاره 235) 10& ن=  7 -يوقد من المضلع

 ( 5994) 27& ن =  19 -على صورة المضلع المحكم ِمشَكٰوةٍ المصباح في 

الكوة غير النافذة كما قال ابن عباس وأبو أي كصفتها في اإلنارة والتنوير، وقال أبو حيان: أي كنور مشكاة وهي 

 مالك وابن جبير وسعيد بن عياض والجمهور

 99والمحتوي على األسماء الساكنة المشتركة  54 -بداخله الجدول 261مرة أخرى نذكركم بأن الجدول 
فسه نور اسم ومنه استطعنا اخراج الصورة الهندسية السابقة لعدد آيات القرءان كلها حيث يكون القرءان ن

 اسم 99وبداخله  54 -من الجدولي لنقطة او اية منعكسة في رسم ارقامها التشكي 5994بها  َكِمشَكٰوةٍ 

5994 

 رنوعلى  نور

 َوٱأَلرضِ  تِ ٲٱلسََّمـٰوَ  ُنور اسم 99بأسمائه  ٱللَّهُ 

 نور والقمر 54سورة القمر رقمها 

  27& ن =  19 -مرة تطابقا مع المضلع 27( تكرر وروده قمرجذر الفعل )



 

 

 أحرف 6من وبها كلمة واحدة  89 -من سورة الفجر 1هي الفهرس العام لآلية رقم  5994اآلية 

 

 والفجر نهاية نور القمر وبداية ضوء الشمس حينما يتبين الخيط األبيض من االسود

ُ لَُكمۡ  َن لَُكُم ٱۡلَخۡيُط ٱأۡلَۡبَيُض ِمَن ٱۡلَخۡيِط ٱأۡلَۡسَوِد ِمَن ٱۡلَفۡجرِ  َوُكلُوْا َوٱۡشَرُبوْا  َۚوٱۡبَتُغوْا َما َڪَتَب ٱَّلله ٰى َيَتَبيه    َۖحته

 فسبحانك هللا يعجز قلمي عن الكتابة امام آياتك فاستعين بها 

 

 فهل من مزيد

 األسماء الحسنى من الحديث الشريف وليس من اية صريحة في القرءانوهو عدد  99نبدأ من العدد 

  99 -اية 20 -سورة طه

 

 فهل نستطيع الجزم بأن الرقم داللته الذكر 99فأستعمل هللا فهرس اآلية الخاص بالسورة 

 وِمْن{بالتذكر والتفكر فيه واالعتبار، كتابًا منطويًا على هذه األقاصيص واألخبار حقيقًا  ِذْكرًا{َوَقْد ءاَتْيَنـَٰك ِمن لَُّدنَّا 
، وتأخيره عن الجار والمجرور لما أن مرجع اإلفادة في الجملة كون المؤتى للتفخيم }ِذْكرًا{متعلق بآتيناك، وتنكير 

 من لدنه تعالى ذكرًا عظيمًا وقرآنًا كريمًا جمعًا لكل كمال

  27 -وفي سورة النمل

 

 وقد ذهب كل المفسرين في تفسير من لدنا بمعنى من عندنا 



 -نحن في مركز األبحاث جادلنا في المحاضرات السابقة وفي هذه المحاضرة أن جدول األسماء الحسنى

مربع للبسملة انبثق منه كل شيء بما فيه الوجود نفسه  1مربع لألسماء +  260والذي به  261

سورة واالن ننظر الى الفهرس  29ءان ابتدأ من السور النورانية واستطعنا رسم صورة متطابقة للقر

  27&  6مع مالحظة استخدام األرقام  27 -من سورة النمل 6 -العام لآلية

تطابقا مع عدد مربعات  260لوجدنا المجموع =  (حرف 29)اآلية طبقنا الشفرة على حروف  إذا

  صدفة ال وهللا ليست -أخرىهل هي صدفة ف 260األسماء 

 أحدخاصة ولكننا سوف نشرح في المثل التالي  331وهو عدد له خواص كثيرة  3165الفهرس العام 

 3165القيمة المعادلة الحسابية للحصول على  ونشرح-تلك الخواص

A054567 

a(n) = 4*n^2 - 7*n + 4 

3165نحصل على  29بوضع ن =   

في منتصف ورقة مربعة  1يمكن أيضا الحصول على نفس العدد إذا قمنا بوضع الرقم 

بشكل حلزوني أو لولبي في  ة.... الى ما النهاي7&6&5&4&3&2االبعاد ثم كتبنا األرقام 

 اتجاه عقارب الساعة.

نشرت مجلة العلوم األميركية على صفحتها األولى صورة لهذا  1964في شهر مارس سنة 

 الرسم البديع

 

 

https://oeis.org/A054567


1, 6, 19, 40, 69, 106, 151, 204, 265, 334, 411, 496, 589, 690, 799, 916, 1041, 

1174, 1315, 1464, 1621, 1786, 1959, 2140, 2329, 2526, 2731, 2944, 3165 

ثم  19ثم  6في اتجاه الرقم  1من النقطة رقم من مركزه خطوة بخطوة القطر االفقي  علىإذا تحركت 

 خطوة من البداية 29على بعد  3165الي الرقم وهلم كذلك سنصل  40

كل تلك األرقام ليست صدفة ولكن كتاب محكمة آياته العددية واللغوية ليكون قرءان عربي وذكر عددي 

 تلقاه سيد البشر رسول هللا محمد صلى هللا عليه وسلم في قلبه تنزيال من لدن حكيم عليم 

 2 -البقرة

ا َكانَ  َمن قُل  
ِريلَ  َعُدو  ًّ۬ هُ  لِِّجب  لَهُ  ۥ َفإِنَّ بِكَ  َعلَى   ۥ َنزَّ نِ  َقل  ِ  بِإِذ  ا ٱّللَّ

ق ًّ۬ نَ  لَِّما ُمَصدِّ هِ  َبي  ى َيَدي  َرى   َوُهد ًّ۬  َوُبش 

ِمنِينَ  ُمؤ   (٩٧) لِل 

  14 -سورة إبراهيم

 

 وكما قال الرسول )ص( أوتيت القرءان ومثله معه 

عددي وكالهما بهم نفس عدد السور واآليات والكلمات قرءان مكتوب ومثله قرءانا يتلى فيكون ذكر 

 واختلفوا فقط في عدد الحروف وقيمتها العددية

 

 لألسماء 261 -عودة الى الجدول

مربع اال واحد كما في  100ت داخل كنة وزعاكنا ذكرنا في بداية المحاضرة أن األسماء الحسنى الس

وما  216البحث وكررنا عدة مرات موقع ذلك المربع الحديث الشريف والذي اعتمدنا عليه في بداية 

 مربع شاغر ولم نشرح كيفية توزيعها علما بأهمية تلك العملية للتوزيع 99يمثل ليتبقى لدينا 

يجب ان نعود الى البداية في القسم األيمن من الدائرة والذي به قائمة األسماء كتابة كما وردت في 

ئح تحت اسم هللا والرحمن والرحيم حيث كل اسم رقم ترتيبه في اقسام او لوا 3القرءان مقسمة الى 

 القائمة يعكس رقم وروده في القرءان ابتدأ من االسم هللا في قائمته الخاصة وكذلك لباقي األسماء

مما يجعل ذلك الترتيب ال يمثل ترتيب األسماء كما وردت في القرءان فمثال االسم الثاني في الورود هو 

وكذلك الرحيم  اسم 47في رأس قائمة الرحمن من بعد ترتيب قائمة هللا  48هو االسم رقم الرحمن ولكنه 

  79ولكنه على رأس قائمته ورقمه يصبح  3هو االسم رقم 

ففي القسم األيمن من الدائرة يحتفظ كل اسم بموقعه كما لو ان تلك القائمة متتالية من هللا الى الرحمن الى 

درجة( وبها  99) 297من محيط الدائرة الى نقطة  36على درجة  50 -هللاالرحيم حيث تبدأ من اسم 

 الرحيمأخر أسماء قائمة  62 -المؤمناالسم 



 كما في الرسم التالي:

 

  360على الدرجة  84 -األخرواالسم  1على الدرجة رقم 105-األولويقع االسم 

اسم ليصبح  36قبل االنتقال الى القسم االيسر من الدائرة قمنا بعكس ترتيب الجزء األعلى من قائمة هللا 

 كما في الرسم التالي:عكس عقارب الساعة  36الى  1الترتيب من األول الى هللا أي من 

 

  126 -اآلية 4 -وبعد االنتقال الي القسم االيسر من الدائرة راعينا ما يقول هللا في سورة النساء

 



بمعنى أن قائمة هللا يجب ان تكون محيطة بباقي القوائم الرحمن والرحيم وكذلك ضغطها في ملف شامل 

 لةرة البسمصو يجب ان يكون على

 

استطعنا أن نتخيل كل اسم من األسماء  إذاحيث الرحيم صفة مباشرة َّلل حسب قواعد النحو وبالتالي 

يمكن تمثيل قيمته العددية كدائرة او قرص مسطح دائري كما نعرف االن ونطلق عليه األسطوانة او 

 قرص المعلومات 

 

 وبية الشكل ثم وضعت األقراص فوق بعضها كل حسب موقعه لحصلنا على أسطوانة انب

 

 اسم 47اسم =  11اسم وباخرها باقي القائمة  36في اعالها جزء من قائمة هللا 

 السابقة  َّلل محيطة بكل شيء داخلها كما في اآلية ةفتصبح تلك القائم

البسملة نفسها أصبحت دائرة فتكون كما لو ان  بقائمة الرحيم اسم يلحق 36الجزء األعلى من القائمة 

الرحيم من ناحية وبقائمة الرحمن من الناحية االخرة وذلك يتمشى أيضا مع الشرح السابق متصلة بقائمة 

  لوجود الفاتحة كغشاء محيط بالنظام الهندسي كله

 2& ن =  7 -الرسم التالي لشرح تركيب االسطوانات فوق بعضها حيث كل أسطوانة على شكل مضلع

 ضلع  7عدد 



 

 ويجب تخيل العمود االسطواني بعد الحاق أعاله بأخره لتكوين نتوء مستدير

 

مع مالحظة ان  261 -الي المربعات الشاغرة في الجدول 99 -نستطيع االن ادخال األسماء الساكنة

وبالتالي عند إعادة ترتيب األسماء  297 -االسم األعلى قيمة في الجدول هو فاطر السماوات واألرض

ويكون العد عكس عقارب  296األول في اول مربع شاغر من اخر الجدول وهو مربع  نضع االسم

اسم من  21اسم ثم قائمة الرحيم  36الساعة من بعد االسم فاطر السماوات واألرض الي االسم هللا 

اسم من اخرها الى االسم الرحمن اولها ثم باقي أسماء  31اخرها الى االسم الرحيم أولها ثم الرحمن 

 اسم لننتهي باالسم االخر  11مة هللا قائ

  12 -سوف نتوقف هنا ونترككم مع دعاء سيدنا يوسف في سورة يوسف

 

َواِت َوٱألَْرَض { أي مبدعهما وخالقهما،  أي بعضاً عظيماً منه ٱْلُمْلِك{َربِّ َقْد آَتْيَتنِي ِمَن  ـٰ َم }َفاِطَر ٱلسه

منصوب بأعني أو منادى ثان، ووصفه تعالى به بعد  ونصبه على أنه نعت ـ لرب ـ أو بدل أو بيان أو

ما يعقبه من قوله: } أَنَت َولِيِّ { متولي أموري ومتكفل بها أو  مبادئوصفه بالربوبية مبالغة في ترتيب 



ُنَيا  { فالولي إما من الوالية أو المواالة، وجوز أن يكون بمعنى  واآلخرةموالي لي وناصر } ِفى ٱلدُّ

لفظاً ومعنى أي الذي يعطيني نعم الدنيا/ واآلخرة } َتَوفهنِي { أقبضني } ُمْسلًِما َوأَْلِحْقِنى المولى كالمعطى 

لِِحيَن { من آبائي على ما روي عن ابن عباس أو بعامة الصالحين في الرتبة والكرامة كما قيل ـٰ   ِبٱلصه

 كامال 261 -الجدول

 

 

 القادمة انشاء هللا سوف نتحدث ونشرح األسماء المنطوقة )الديناميكية(  8 -في المحاضرة

ورجاء مشاهدة الفيلم القصير في صفحة المدونات تحت اسم "انما سكرت ابصارنا" حتى نستطيع فهم 

  8 -المعاني العلمية في المحاضرة

 والسالم عليكم ورحمة هللا وبركاته

123456789

37L38L39L40L41L42L4344-4445األخر45L-37البعد1

246-5446L444849505152L4554

355-635556L46585960616263

464-7264656667686970L47 N1الرحمن 

573-81N274N376N4787980N5

682-90N6838485868788N790

791-999192N8949596N997N10

8100-108100N11N12N13104105N14107108

9109-117N15110N16N17N18N19N20N21N22

10118-126118119N23121N24123N25N26N27

Y2134Y3الرحيم 135N28N29N30N31131Y1-127االول11

4546495051625658المخرج144DL20-44-136البعد12

13145-153595959606060606060

162616161616162626262-154الثانى14

ثالث15 171Y4Y5Y6Y7Y8Y9Y10Y11171-163ال

180636363646465656565-172الرابع16

189Y12Y13Y14Y165Y16186Y17188Y18-181البعد17

1L2L3L4L5هللا198Y19191Y20Y21L-190الخامس18

207656666666768686969-199السادس19

بعد20 216L6L7L8211L9L10L11L12216-208ال

225217L13L14L15L16L17L18L19L20-217السابع21

بعد22 234707476787979798083-226ال

23235-243838484858585868687

24244-252889091919292929494

25253-26194949595969698100100

ثامن26 270104104105105107108110118119-262ال

تاسع27 279271L21L22L23L24L265L26L27L28-271ال

288121123134171186188211271297-280العاشر28

36األول297L29L30L31L32l33L34L35L-289االحد عشر29

297فاطرال

 سماوات

واألرض

99dynam99stat62comb

12615dual-dyمجموع رقم االبعاد

12615dual-stمجموع رقم االبعاد


