
 2 -المحاضرة

 الشفرة لحروف القرءان
 

فس به من الباحثين بن سهداني هللا الى التفكير في استخراج شفرة عددية من القرءان كما قام عدد ال بأ

االفتراض ولكن باستخدام النظام العددي لحروف اللغة العربية والمعروف بحساب الجمل أو الترتيب 

 االبجدي.

البد ان تكون أوال من وحدانية هللا ثم ثانيا  وكذلك نظماً أخرى ولكني اعتمدت على افتراضية ان الشفرة 

خالف بين علماء االمة على عددها ووفقني هللا الي استخراج  أي دمن عدد سور القرءان حيث ال يوج

لدي قيمة عددية لكل حرف من حروف اللغة العربية فلله الحمد.  أصبح)شفرة الحروف( حيث   

في معناها البسيط تبديل الحرف بعدد:الشفرة   

حرف  29حرف + الهمزة =  28مكونة من  حروف اللغة العربية:  

 )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

البقرة  المسورة مثل  29وهي الحروف التي جاءت في بداية أو الحروف النورانية الحروف المتقطعة 

((68)القلم  نال عمران ومثل ص سورة ص الى -( 2)  

كثيرة على مدى القرون ولكننا نهتم هنا ببعض  أبحاثلها  األخضروالتي تظهر باللون تلك الحروف 

 الخصائص العددية لتلك الحروف:

 نوراني حرف 14يوجد  (1

 سورة 29تظهر الحروف في بداية  (2

 مجموعات: 3م الى حظ السلف أن الحروف االبجدية يمكن تقسيمهال (3

 
 

 شفرة الحروف

 
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،

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D9%84


ة فهداني هللا الى إحصاء الحروف العربية المكونة لمجموعة الحروف األولى باعتبارها امام لكل سور 

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

كل حرف له قيمة مستمدة من عدد تكرار الحرف كحرف اول من اآلية األولى لكل سورة خالل 

 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

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

       114المجموع الكلى =

النتيجة: يوجد 15 حرف اصلى فقط )حرف اول في كل سورة( من مجموع حروف 28 ابجدية اللغة 

(=ء 1حرف هجاءي عربي ) 29=1العربية+ الهمزة   

   حروف غير نورانية 3 + حرف نوراني 12قسمين الى م

 مخارج الحروف

مخرج الحرف هو "الموضع الذي ينشأ منه الحرف" أو هو "موضع خروج الحرف". وتنقسم مخارج الحروف في اللغة العربية 
إلى مخارج عامة ولكل حرف مخرج خاص وقد تتشابه مخارج بعض الحروف يمكنك تحديد مخرج الحرف وذلك بالوقوف 

 عليه ساكنا

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

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)


 جدول سور القرءان والحرف األول

.  

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



 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

 

 تطبيق الشفرة

 القاعدة األولى:
عند األحصاء العددي نعطى كل حرف قيمته العددية ثم نجمع قيمة الحروف لتحديد قيمة االسم أو 

  الكلمة ويسمى الوزن الساكن      

ِن: ا مثال: ـٰ ۡحَم   52=1+0+7+0+4+40+ ل +ر+ ح+ م+ ن= ٱلرَّ

(الوزن الساكن) توبة في صفحات القرءانمع الحروف كما هي مكجقيمة  هي 52في هذا المثل   

( بين الميم والنون أ) لفعند النطق يوجد أ  

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

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

ونطبق الشفرة على قائمة  األولىعدة اقواعد لتطبيق الشفرة ولكننا سوف نتوقف عند الق 3يوجد 

  1 -حاضرةملاء الحسنى والتي اخرجناها في اماالس

لدينا:سيكون في الجدول التالي   

( الرحيم-الرحمن-هللاكل حسب انتمائه ) األولىفي الخانة  ر االسمورقم ترتيب ظه (1  

( الوزن )مجموع جمع قيمة حروفه الساكنة( في الخانة الثانية 2  

التي يزيد عدد حروفها عند النطق  األسماء( ثم نضيف في نهاية الجدول 3  

Static Values  Sub-list 3 Sub-list 2 Sub-list 1 

3 names Alrhim Alrhmn Allah 

اسم 3  هللا الرحمن الرحيم 

167 65 52 50 

207 65 92 50 

99 Names 21 31 47 
 

  رءانقال آياتاسم ساكن مرتب حسب ترتيب الورود في  99الجدول مكون من 



 

قائمة الرحيمقائمة الرحمنقائمة هللاترتيب

65الرحيم52الرحمن50هللا1

66القدير54م الك الملك69المحيط2

تواب3 79الولى64العليم107ال

بارئ4 60النصير66الحكيم100ال

واسع5 61الرؤف61البصير70ال

85الشاكر67السميع 191بديع السم ا وات و االرض6

قريب7 61الغفور60العزيز68ال

قيوم8 79المولى69الحليم83ال

63العفو60الخبير65الحميد9

وهاب10 60المجيب65الحى105ال

78الودود64العلى134جامع الناس11

98المستعان60العظيم70المقيت12

65الحفى59الغنى83عل ام الغيوب13

44الغف ا ر171القائم بالقسط217فاطر السموت و االرض14

100الهادى60الشهيد85كاشف الضر15

قاهر16 59الكريم80الوكيل94ال

قادر17 62الشكور68الرقيب92ال

87غافر الذنب74الحسيب131علم الغيب و الشهده18

46البر61الكبير186فالق االصباح19

55السل ا م59الحق44المخرج20

62المؤمن52الحكم56الخ الق21

لطيف22 83211435القوى66ال

65الحفيظ188االخذ بالناصية23

90الغالب58المجيد24

119الوالى118فعال لما يريد25

واحد26 63الكفيل68ال

قهار27 49الملك94ال

64رفيع الدرج ات94المتعال28

63المليك56الخل ا ق29

104االعلى56المقتدر30

85االكرم79المحيى31

فتاح23 95312211ال

121قابل التوب33

92الرزاق34

63المتين35

105االول36

84االخر37

46الظ اهر38

باطن39 91ال

76القدوس40

61المهيمن41

جبار42 86ال

51المتكبر43

62المصور44

48ب الغ امره45

91االحد46

45الصمد47
474194



حرفها كما سوف نشرح بعد رسم الجدول أالقائمة السابقة تنطق بزيادة اسم في  15ونلفت نظركم لوجود 

 التالي 

 

يكون  البعض وسوفمقارنة مع بعضها  ئمةاعيد رقم ترتيبها ليعكس رقم ورودها في القأ األسماءتلك 

انشاء هللاالقادمة  لها شرح مفصل في المحاضرات  

:األولىالنتيجة   

اسم كتبت في القرءان ناقصة من بعض  15نالحظ ان هناك  99 –كتابة  عند دراسة القائمة الثالثية

 اسم كتبت كاملة االحرف. 84الحروف )حرف ألف( + 

 اسم عدد احرفهم نطقا يزداد عن عددهم كتابة 15وبالتالي عند تالوة القرءان أو نطقه نجد 

 اسم  99ونطقا = & اسم  99كتابة =  األسماءبمعني أن 

  114نطق = اسم  15اسم كتابة +  15اسم ثابت +  84

ا يكون عددها الحسنى عند نطقه األسماءمن أن  األولهو عدد سور القرءان وذلك يمثل البرهان  114

  مطابقا لعدد سور القرءان

المتغير قيمتها "المثان المهاجرة" وحيث أن كل من اسمائها ترتفع  األسماءسوف نطلق على مجموعة 

الطيور" تلك التسمية مقتبسة من آيات وكلمات القرءان -تسميتها "المثان أيضاقيمته عند النطق فيمكننا 

 انشاء هللا  في الحاضرات القادمة كما سوف نشرح

ق الشفرة على حروفه ونثبت تطابق بعد تطبي األسماءالقادمة سوف ندرس جدول  3 -في المحاضرة

  القرءان آياتمكوناته العددية لعدد 

84الغفار4413الغف ا ر1

86الظاهر4614الظ اهر2

88بالغ امره4815ب الغ امره3

92الرحمان5216الرحمن4

94مالك الملك5417م الك الملك5

95السالم5518السل ا م6

96الخالق5619الخ الق7

96الخالق5620الخل ا ق8

104رفيع الدرجات6421رفيع الدرج ات9

108الواحد6822الواحد10

110الواسع7023الواسع11

123عالم الغيوب8324عل ام الغيوب12

211عالم الغيب و الشهاده13127ع الم الغيب و الشهده25

271بديع السما وات و االرض19129بديع السم ا وات و االرض26

297فاطر السماوات و االرض21730فاطر السموت و االرض28



 

   

 


