
  4 -المحاضرة
  النظام العددي لألسماء الحسنى

ا   َوأََحاَط بَِما لََدۡيِہۡم َوأَۡحَصٰى ُكلَّ َشۡىٍء َعَدَدَۢ

اية داسم مكتوب حسب ورود كل اسم من ب 99نخرج قائمة من في المحاضرات السابقة استطعنا أن 

( ثم طبقنا الشفرة وحصلنا على قيمة عددية لكل لرحيما-الرحمن-هللاكل منهم في قائمته الفرعية ) القرءان

اسم )الوزن الساكن( وقبل أن نشرع في جدولة تلك األسماء عدديا نتوقف لشرح مبسط لكلمة )دائرة( من 

 )الموسوعة الحرة(  ويكيبيديا

غير منتهية واقعة  لنقاط المحل الهندسي ُتعّرف الّدائرة على أّنها .الهندسة اإلقليدية ُمغلق بسيط ُمستٍو في شكل هي الدائرة

 مركز الدائرة من على بعد ثابت من نقطة ثابتة ما، هي المستوى في

سمه الّنقطة المتحّركة ذات مسافة ّثابتة مع نقطة ثابتة أخرى. ُتسّمى المسافة من أي نقطة من تر ُمنحنى   وبشكل مكافئ هي

الّثابت بُيعرف  حقيقّيا   عددا   أو شعاعا ، وينتج عن قسمة محيط الّدائرة على قطرها نصَف قُْطر   زإلى المرك المحيط على

 .ط  )الّرياضي

 

 على محيط دائرة  األسماءترتيب قائمة 

نقطة كل منها يقع على  99الحسنى نقطة على محيط دائرة لوجدنا  األسماءإذا اعتبرنا ان كل اسم من 

 درجة(  360نقطة من أصل  99) بعد درجة هندسية
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( رقم وروده األولوهي القائمة األولى في الترتيب سوف نالحظ أن االسم ) هللامن قائمة 

 .حسب االحصاء من بداية القرءان 37( رقم وروده األخروأن االسم ) 36

 

ويقع االسم  األولى" في الدرجة األولحيث يقع االسم " أعالهمن تلك المالحظة يمكننا رسم الدائرة 

 التالي: كما في الرسم فهرسة ارقام قائمة هللا إعادةفنستطيع  األخيرة"االخر" في الدرجة 

 

  الترتيب إعادة

في  36 –ويكون رقمه  "هللا“عكس عقارب الساعة وتنتهي القائمة باسم  36-1العد من  بحيث يصبح

 من الدائرة  األولالربع 

ولكن يظل تعدادها  "االخر"باالسم  األخيرةينعكس ترتيبها حيث تنتهي في الدرجة  األسماءباقي  وأيضا

 عكس عقارب الساعة.

( ابتداء من 99=63+36درجة هندسية ) 99على محيط الدائرة وتشغل  99 – األسماءالنتيجة: تتواجد 

  297وتنتهي في درجة  36-درجة

المتبقية  11-هللايتبعان قائمة  21- الرحيم+ قائمة 31-الرحمن سوف نفترض في الوقت الحالي أن قائمة 

 بهم يأتي شرحه بعد قليل.ولكن ترتي 63 –او الرابع من الدائرة ليكونوا سويا الجزء  األخيرفي المربع 

105االول36

84االخر37



 

 

 الرحيمو الرحمنثم تضاف القائمتان 

13650هللا

23569المحيط

تواب 334107ال

بارئ 433100ال

واسع 532701101ال

6311912712بديع السم ا وات و االرض

قريب 73068ال

قيوم 82983ال

92865الحميد

وهاب 1027105ال

1126134جامع الناس

122570المقيت

1324831233عل ام الغيوب

14232172974فاطر السموت و االرض

152285كاشف الضر

قاهر 162194ال

قادر 172092ال

18191312115علم الغيب و الشهده

1918186فالق االصباح

201744المخرج

211656966الخ الق

لطيف 221566ال

2314188االخذ بالناصية

241358المجيد

2512118فعال لما يريد

واحد 2611681087ال

قهار 271094ال

28994المتعال

29856968الخل ا ق

30756المقتدر

31679المحيى

فتاح 23595ال

334121قابل التوب

34392الرزاق

35263المتين

361105345313124765االول

374784االخر

38464686الظ اهر

باطن 394591ال

404476القدوس

414361المهيمن

424286الجبار

434151المتكبر

444062المصور

 45394888ب الغ امره

463891االحد

473745741174915الصمد

4741941486

56805680



 وقفة للتأمل والتفكر في النتائج 

 درجة منها  99 األسماءدرجة وتشغل قائمة  360مجموع الدرجات الهندسية للدائرة = 

360-99 = 261 

َه إاِلَّ  ـٰ ُ اَلٓ إِلَ   لَُه ٱأۡلَۡسَمآُء ٱۡلُحۡسَنىٰ  هو  ٱَّللَّ

مد منه كلُّ موجود وجوَده، ويبدأ الموجود الحق الذي يست -سبحانه  -االيمان بألهوية هللا مبدأ التوحيد هو

 وباسمه إذن تكون كل حركة وكل اتجاهفباسمه إذن يكون كل ابتداء.  منه كل مبدوء بدأه

  أعالهليتطابق مع الجزء االيسر من الدائرة في القرءان  مرة 261( ورد خلقجذر الفعل )

اسم يتغير وزنها عند  15ثابت القيمة )كتابة + نطق( & اسم  84اسم كتابة( تتكون من  99) األسماء

 طابقا مع عدد سور القرءان ت 114=  (15 +15+84جموع )مالنطق ليكون ال

 اآليةمضغوطة في  األسماءقائمة من الدائرة والذي يحتوي على  األيمنأن الجزء  اضرفهل نستطيع افت

 بدأ منها كل ابتداء  )الفاتحة( األولىسورة لمن ا األولى

pZi (لملف امتداد)  األرشيف التي تدعم الضغط بدون فقدان البيانات. إن ملف ملفات امتداداتهي إحدىzip.  

وتعتبر الضغط  خوارزميات من مجموعة من انطالقا ويتم إنشاءهيحتوي غالبا على ملفات أو مجلدات مضغوطة 

DEFLATE  عملية الضغط لتنفيذالخورزمية األكثر شيوعا.  

 درجة( هو مكان تواجد الملفات  261كان هذا صحيحا لتمكنا من اعتبار الجزء االيسر من الدائرة ) فلو

 وذلك ما سوف نثبته ونبرهنه بالعلم والحساب.( 261 خلقق من جذر الفعل )أو هو حيز الخل

 

  4والناتج =  9يقبل القسمة على  36 – األسماءمن  األعلىالجزء 

  7والناتج =  9 ىالقسمة عل أيضايقبل  63- األسماءمن  األسفلالجزء 

  11والناتج =  9تقبل القسمة على  99-كلها  األسماء

 في القرءانمرات  7( ت س ع) 9ظهر الرقم 

 7في  63أبعاد +  4في  36مكون من جزأن  أساسيبعد  11كلها تتواجد في  األسماءأن بمعنى أخر 

  ابعاد
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اسم من قائمة هللا الجزء  36) أجزاء 4 ساكن )مكتوب( يتكون مناسم  99 –من الدائرة  األيمنالجزء 

 اسم من قائمة الرحيم( 21اسم من قائمة الرحمن +  31اسم من قائمة هللا +  11)األعلى( +

 (األيمندرجات هندسية( فتكون رمزية الجزء الساكن ) 9بعد اولي )كل درجة =  11ويشغل 

114 

 الجدول العددي لألسماء الحسنى

( وتنتثر في حيز الوجود من الدائرة 15+15+84اسم ) 114يزداد عددها الى  99 -األسماءعند نطق 

الدائرة بنفس قيمتها ولكن ( كل حسب وزنه الناتج من مجموع حروفه لتشغل نقطة على محيط 261)

المخرج فمثال أصغر قيمة للوزن هي قيمة االسم " من قيمتها أو )الوزن( ةيبدرجة هندس ممثالدها جتوا

 44اسم ثابت القيمة كتابة أو نطقا فيشغل نقطة زاويتها الدائرية =  وهو 47 –هللا " من قائمة 44 –

 درجة 

 

 

وصورة رص حروفه العددية  20مرة ورقم ترتيبه االولي  184( تكرر وروده خرججذر فعله )

0000440 

  44 ووزنه )مجموع جمع قيمة حروفه(

رُ وكذلك االسم " ـٰ  84ثم تزداد قيمته عند النطق فيصبح وزنه =  44وزنه كتابة أي ساكن =  "44-ٱۡلَغفَّ

لة السكون ثم يرتفع في قيمته ا" في ح44-المخرجفهو اسم من قائمة المثان الطيور فيشترك مع االسم " 

 " في موقع جديد.84-االخرويطير ليشترك مع االسم "

كما في  األيمن درجات من الجزء 7ونقطة تواجدهما على محيط الدائرة تبعد كالهما يحمل أصغر وزن 

 .أعالهالرسم 

ثل كل مربع مربع حيث يم 261وضع القيم المختلفة لألسماء في جدول عددي مكون من  أيضايمكننا  

 افقية 29& رأسي  احداثيات 9درجة دائرية فيصبح لدينا جدول له 

29x9 = 261 

0000440  #ل-20-¶184خ ر ج44المخرج



 مقطع من الجدول العددي لشرح مشاركة أكثر من اسم لنفس المربع

 

حيز  ليشغل جزء منمربع مشترك  62اسم الى خانتها يصبح لدينا  114 – األسماءبعد ادخال كل 

 دائرةمن ال 261 –الوجود 

  62 –الجدول العددي المشترك 

9 8 7 6 5 4 3 2 1   

45 44-44       37  1 

54  52-52 51 50 49 48  46-46  2 

63x4 62x3 61x5 60x6 59x3 58  56x3 55  3 

  70-70 69-69 68x3 67 66x3 65x5 64x3  4 

 80 79x3 78  76  74   5 

90  88 87 86-86 85x3 84-84 83x3   6 

 98  96-96 95-95 94x4  92x3 91-91  7 

108 107  105-105 104-104    100-100  8 

       110   9 

   123  121  119 118  10 

 134   131     first 11 

          12 

          13 

         2nd 14 

171         3rd 15 

         4th 16 

 188  186       17 

       191  5th 18 

         6th 19 

      211    20 

        217 7th 21 

          22 

          23 

          24 

          25 

         8th 26 

        271 9th 27 

         10th 28 

297         11th 29 

 

 الموقع الرئيسييمكن تحميل الجدول العددي لألسماء كتابة من 

 

https://www.quranquantum.co.uk/arabic-section
https://www.quranquantum.co.uk/arabic-section


بعد من  18(9+9تتواجد داخل ) األسماءمشترك نالحظ أن  62 –في نظرة سريعة الى مكونات الجدول 

 اسم. أيبعد فارغ تماما من  11وان هناك  29 –مجموع االبعاد 

 بعد ثم تتناثر في باقي االبعاد. 11انها تكتظ سويا في اول  أيضاكما نالحظ 

 6المسكونة ثم فهرستها الى مجموعات متالصقة لتكون لتلك االبعاد  الغامق األصفراللون  أعطيتوقد 

لألبعاد الشاغرة  األصفراللون واعطيت ( 36= 1+3+5+7+9+11غل االبعاد الفردية فقط )ابعاد وتش

= 10+8+6+4+2وتشغل االبعاد الزوجية فقط )ابعاد  5وفهرستها الى مجموعات متالصقة لتكون 

دول جمن الدائرة كما في ال األيمنبعد مطابق للجزء  11=  5+6مما يجعل العدد الكامل = ( 03

  62 –المشترك 

 صورة للجدول العددي

 

 مع صورة الدائرة  6236 تطابق صورة عدد آيات القرءان

وتشغل االبعاد في يسار الدائرة  261 –نقطة مشتركة كجزء داخل حيز الوجود  62الدائرة تحتوي على 

  36=  (11+9+7+5+3+1)ارقامها الفردية فقط والتي مجموع 

 الصورة

6236  

36 62 
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63  

 من الدائرة في يمين الدائرة األولاسم في الربع  99 –اسم كجزء من كم الوجود  36يقابلها 

 الحسنى وكذلك نطقها األسماءهذا التناسق البديع ناتج من تطبيق شفرة الحروف على طريقة كتابة 

 23 -اية رقم  51 -يقول عز وجل في سورة الذاريات

ِض إِنَّه   َرأ َمآِء َوٱۡلأ مأ تَنِطق وَن  فََوَربِّ ٱلسَّ َل َمآ أَنَّك  ثأ  مِّ
 4698ۥ لََحق ٌّ۬

  54على العدد  8964يقبل القسمة هو وعكسه  4698العام  يةاآلفهرس 

الساكنة وكذلك المنطوقة وسوف نبدأ بإعادة رسم  اۡلسماءيحتوي عل كل من  62 –الجدول المشترك 

مربع  54تتواجد في  اۡلسماءحيث سوف نالحظ أن تلك  اسم 99 –الجدول ولكن فقط لألسماء الساكنة 

 مربع  62)نقطة( فقط من أصل 

  54-الجدول 

 

د رئيسية من اابع 7أو  21-1بعد فقط من  21تسكن في  99-األسماءالحظت أن  54-بعد اخراج الجدول

 .(الغامق األصفر )اللون بعد 11أصل 

 فارغ( 20&  9البعد ) 29بعد من أصل  14تشغل  ( ابعاد الرئيسية7بعد التدقيق داخل السبعة ) ولكنها 

 14ابقا مع عدد الحروف النورانية تط

boxes 9 8 7 6 5 4 3 2 1

الم-2 2 45 44 37 1 37-45 البعد

الم-3 7 54 52 51 50 49 48 46 2 46-54
المص-7 8 63x3 62x3 61x5 60x6 59x2 58 56x3 55 3 55-63

الر-10 7 70x2 69x2 68x3 67 66x3 65x5 64x4 4 64-72

الر-11 5 80 79x3 78 76 74 5 73-81

الر-12 6 90 87 86 85x3 84 83x2 6 82-90

المر-13 5 98 95 94x3 92x2 91x2 7 91-99

الر-14 4 107 105x2 104 100x2 8 100-108

الر-15 9 109-117 حجز

كهيعص-19 3 121 119 118 10 118-126

طه-20 2  134 131 11 127-135 االول
طسم-26 12 136-144 البعد

طسم-27 13 145-153

طسم-28 14 154-162 الثانى

الم-29 1 171 15 163-171 ثالث ال

الم-30 16 172-180 الرابع

الم-31 2 188 186 17 181-189 البعد

الم-32 1 191 18 190-198 الخامس

يس-36 19 199-207 السادس

ص-38 20 208-216 بعد ال حجز

حم40 1 217 21 217-225 السابع نهاية54

حم-41 22 226-234 بعد ال

حم-عسق-42 23 235-243

حم-43 24 244-252

حم44 25 253-261

حم-45 26 262-270 ثامن ال

حم-46 27 271-279 تاسع ال

ق-50 28 280-288 العاشر

ن-68 29 289-297 االحد عشر

54 5 7 4 7 7 7 3 7 7 54 مربع-نقطة حجز للنطق الفرق مستعمل بعد افقي

8 10 12 14 11 11 5 16 12 99 اسم 2 5 16 21

المثان-الطير 1 1 2 2 1 4 4 15 ىنقص 19 14

بعد أساسي

4



 

مما يقسم قائمة الحروف  األساسيوالسابع  األولفارغان في البعد  20&  9مع مالحظة أن البعد 

 أجزاء: 3النورانية ال 

  62-لتطابق مع الجدول 62حرف قيمتها =  8به  األعلىالجزء 

 لتطابق مع عدد الحروف االبجدية  28حرف قيمتها =  5الجزء الوسط به 

 )ممثال للحرف ء(  1حرف وقيمته =  1به  األخيرالجزء 

( 9-1الجدول حسب تواجدهم االبعاد العمودية ) أسفل( في 15+84) األسماءكما قمت بإحصاء عدد 

 .وكذلك عدد المربعات عموديا

 عمودي  بعد 9& بعد أفقي  14اسم ساكن في  99وبه  54-من الجدول

14x9 = 126 

2x7x9 = 126 

  261داخل جدول أصلي لحيز الخلق أو الوجود 

ولكننا نقف هنا امام هذه الصورة العجيبة  الحقا انشاء هللا 126ف يكون لنا حديث مطول عن العدد وسو

 ونتسأل أهي صدفة أم اتقان بديع من رب العلمين. 6&  2&  1 اۡلرقامالستخدام 

ثم نقارن النتائج مع جدول  ناءالقر آياتعلى  261 -القادمة سوف نطبق الجدول 5 -حاضرةمفي ال

 .اۡلسماء

 والسالم عليكم ورحمة هللا وبركاته

boxes 9 8 7 6 5 4 3 2 1 ترتيب حرف نوراني

البعد الم-2 2 45 44 37 1 37-45 البعد 1 أ 40

الم-3 7 54 52 51 50 49 48 46 2 46-54 2 ل 4

المص-7 8 63x3 62x3 61x5 60x6 59x2 58 56x3 55 3 55-63 3 م 0

الر-10 7 70x2 69x2 68x3 67 66x3 65x5 64x4 4 64-72 4 ص 1

الر-11 5 80 79x3 78 76 74 5 73-81 5 ر 0

الر-12 6 90 87 86 85x3 84 83x2 6 82-90 6 ك 1

المر-13 5 98 95 94x3 92x2 91x2 7 91-99 7 ه 2

الر-14 4 107 105x2 104 100x2 8 100-108 8 ي 14 62

الر-15 9 109-117 حجز

كهيعص-19 3 121 119 118 10 118-126 9 ع 2

االول طه-20 2  134 131 11 127-135 االول 10 ط 4

البعد طسم-26 12 136-144 البعد

طسم-27 13 145-153

الثانى طسم-28 14 154-162 الثانى

ثالث ال الم-29 1 171 15 163-171 ثالث ال 11 س 7

الرابع الم-30 16 172-180 الرابع

البعد الم-31 2 188 186 17 181-189 البعد 12 ح 7

الخامس الم-32 1 191 18 190-198 الخامس 13 ق 8 28

السادس يس-36 19 199-207 السادس

بعد ال ص-38 20 208-216 بعد ال حجز

السابع حم40 1 217 21 217-225 السابع نهاية54 14 ن 1 1

بعد ال حم-41 22 226-234 بعد ال 91

حم-عسق-42 23 235-243

حم-43 24 244-252

حم44 25 253-261

ثامن ال حم-45 26 262-270 ثامن ال

تاسع ال حم-46 27 271-279 تاسع ال

العاشر ق-50 28 280-288 العاشر

االحد عشر ن-68 29 289-297 االحد عشر

54 5 7 4 7 7 7 3 7 7 54 مربع-نقطة حجز للنطق الفرق مستعمل بعد افقي

8 10 12 14 11 11 5 16 12 99 اسم 2 5 16 21

المثان-الطير 1 1 2 2 1 4 4 15 ىنقص 19 14

بعد أساسي

4



 

 

 


