
ِكن لِّيَۡطَمٮ ِنَّ قَۡلبِى ۖقَاَل أََولَۡم تُۡؤِمن ـٰ   ۖ قَاَل بَلَٰى َولَ
 

 3 -المحاضرة

  رفيع الدرجات –العليم  –العلي 
  القراءةحاضرات قبل الشروع في معة الرجاء مطال

  حاضرات االسبوعيةمال

 فقط   2&  1 –التالي لمن تابع المحاضرة 

قمنا بتطبيق شفرة الحروف عل قائمة األسماء وحصلنا على قيمة لكل اسم  2 -في نهاية المحاضرة

فهداني هللا الى العددي ولقد الحظنا خشية البعض وترددهم في قبول هذا المنهج كتابة(  -)الوزن الساكن

شرح جزء رياضي من البحوث المتقدمة في علم االعداد والتي اكتشفت حديثا لشرح فائدة هذا المنهج في 

 اإلحصاء ليطمئن قلبي وقلوبكم.

 

 اسم(  31كلهم من قائمة الرحمن ) العلي & العليم & رفيع الدرجاتألسماء ا

تِ االسم الثالث كتب مع مالحظة  ـٰ َرَج  رفيع الدرجات  وينطق َرفِيُع ٱلدَّ

  64الشفرة على حروف األسماء كما كتبت لوجدنا مجموع قيمة كل اسم )الوزن السكن( =  إذا طبقنا

 بتلك القيمة )الوزن الساكن(. األسماءمن كل وهم األسماء الوحيدة 

 الوزن      ي ل ع ل ا

40 4 2 4 14      64 

      م ي ل ع ل ا

40 4 2 4 14 0     64 

  ت ج ر د ل ا ع ي ف ر

0 0 14 2 40 4 0 0 0 4 64 

 

 

 

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


 

 شفرة الحروف العددية

 

لتفاسير لتلك العالقة بدون علم المفسرين بسر العالقة بينهم من القرءان ونورد بعض اشرح العالقة بنبدأ 

 العددية السابقة:

  12 -سورة يوسف

 

م عليم هو أعلى درجة، قال ابن عباس رضي اهلل تعالى ي نرفع درجات عالية من نشاء رفعه وفوق كل منها
عالم إلى أن ينتهي العلم إلى اهلل تعالى، والمعنى أن إخوة يوسف كانوا علماء إال أن  عالم،عنهما: فوق كل 

 .يوسف أفضل منهم اهـ

 جمع الدرجات مع العلم والعليم في نهاية اآلية  متف

  40 -سورة غافر

  

ترتيب الظهور عدد الظهور

1 ب 2

2 أ 40

3 ى 14

4 س 7

5 ك 1

6 ط 4

7 ق 8

8 ت 4

9 و 17

10 ص 1

11 ح 7

12 ن 1

13 ل 4

14 ه 2

15 ع 2

1 3+12

حرف 15 23+91



ت إلى فاعلها من َرُفَع الشيء بالضم إذا عال، وجوز أن يكون صيغة مبالغة صفة مشبهة أضيف ٱلدََّرَجـِٰت{َرِفيُع 
 لمن باب أسماء الفاعلين وأضيف إلى المفعو 

 

 مركز الفتوى:

َرَجاتِ  فإن قوله تعالى: وصف هلل تعالى بالرفع وكلمة رفيع خبر لمبتدأ محذوف  {.15}غافر:  َرفِيُع الدَّ

َ.تقديره هو: ضمير اسم الجاللة في قوله تعالى: َفاْدعُ   في تفسيره. ابن عاشور كذا قال وا هللاَّ

أن يكون المراد وصف هللا بالعلو فيكون المعنى  ابن جزي والقرطبي: ويحتمل في معنى اآلية كما قال 

 مرتفع الدرجات أو أن يراد وصفه بكونه رافع درجات عباده في اآلخرة.

في  القرطبي يغة المبالغة، وقد ذكروال إشكال على كل في هذا، ففعيل هنا بمعنى فاعل، وقد جاءت بص

 أنها تفيد معنى أنه ال أرفع منه قدرا. التفسير

وصيغ المبالغة كثر وصف هللا تعالى بها في القرآن دون أن يؤتى فيها بصيغة التفضيل، فقد وصف  

 بالقدير والرحيم والغفور والعزيز والعلي.

 .لم من أسماء هللا وصفاتهوأما دعاء هللا بهذه الصفة فهو جائز إذ عدها أهل الع

 وهللا أعلم.

 جمع: العلي ورفيع الدرجات تم اآلية والتفسير تلك من 

سير احدة استنادا الي التفافي مجموعة و أسماءلبس في قرن الثالثة  أيلن يجد  اآلياتمن تفكر في تلك 

 وسياق الحديث. لآليات

 ان يطمئن قلبه  أرادبالحساب والعلم لمن ر العقل بعد التأمل والتفكر يأتي دو

  بالحساب
 

بالمعاني السابقة لكلمات والمستخرج من جمع قيمة حروف الكلمات  64ما عالقة العدد  :األول السؤال

 الحديث!وسياق  األسماء

 .نظريات االعدادفي  "بعدد جراهام"هو عدد الطبقات المرفوعة لما يعرف  64الجواب: العدد 

المعروفة  األعداد الكبيرة دد غراهام هو رقم كبير أكبر بشكل ال يمكن تصوره أكبر من أى منع

في الواقع، مثل الثالثة األخيرة  .رقم موزر و رقم سكيويز ، وحتى أكبر منبلكس جوجل ،جوجل مثل

من عدد  التمثيل الرقمي هو أبعد ما يكون صغيرا جدا لبقعة عادية مالحظتها الكون من هذه األرقام، و

    من النموذج أبراج الطاقة حتى.حجم بالنك غراهام ، على افتراض أن كل رقم يحتل وحدة واحدة

b^c^A 

  ضتتجاوز قيمة العدم لهذا الغر

http://fatwa.islamweb.net/fatwa/index.php?page=showfatwa&Option=FatwaId&Id=125069
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%AF%D8%AF_%D8%BA%D8%B1%D8%A7%D9%87%D8%A7%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%AF%D8%AF_%D8%BA%D8%B1%D8%A7%D9%87%D8%A7%D9%85
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A8%D9%8A%D8%B1%D8%A9&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A8%D9%8A%D8%B1%D8%A9&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%88%D9%88%D8%AC%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%88%D9%88%D8%AC%D9%84
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AC%D9%88%D9%88%D8%AC%D9%84_%D8%A8%D9%84%D9%83%D8%B3&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B1%D9%82%D9%85_%D8%B3%D9%83%D9%8A%D9%88%D9%8A%D8%B2&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B1%D9%82%D9%85_%D8%B3%D9%83%D9%8A%D9%88%D9%8A%D8%B2&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B1%D9%82%D9%85_%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B1&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B1%D9%82%D9%85_%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B1&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%B8%D8%AA%D9%87%D8%A7_%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D9%86&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%B8%D8%AA%D9%87%D8%A7_%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D9%86&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A3%D8%B1%D9%82%D8%A7%D9%85_%D8%B9%D8%AF%D8%AF%D9%8A%D8%A9&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A3%D8%B1%D9%82%D8%A7%D9%85_%D8%B9%D8%AF%D8%AF%D9%8A%D8%A9&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%88%D8%AD%D8%AF%D8%A9_%D8%A8%D9%84%D8%A7%D9%86%D9%83&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%88%D8%AD%D8%AF%D8%A9_%D8%A8%D9%84%D8%A7%D9%86%D9%83&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=Tetration&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=Tetration&action=edit&redlink=1


في قسم "األلعاب  مارتن غاردنر ية عندما وصفههذا العدد اكتسب درجة عالية من الموثوقية الشعب

، حيث كتب أن "في دليل غير 1977في نوفمبر تشرين الثاني عام  مجلة العلوم الرياضية" من

ل الرقم القياسي ألكبر عدد أستخدم يقفز مساحات بأنه يحم ارتباطامنشور، لغراهام أنشأه مؤخرا ... أن 

 .وقت مضى في البراهين الرياضية المعقدة أيمطلقا منذ 

 (ةاألمريكي المجلة العلمية غاردنرعلى النحو المحدد في مقال صورة العدد )

 

 

من الصعب جداً تمثيل رقم غراهام كتابة ألنه يتمثل من عدد ذو قيمة أسية، والقيمة األسية بدورها لها قيمة أسية أخرى، 

  كوهكذا دوالي

النتيجة عت فثم عدت فر 9لحصلت على النتيجة  3^3الى مكعبه  3قمت برفع الرقم  إذابمعنى مبسط 

بالغة التعقيد  عادلة رياضيةممرة حصلت على رقم كبير جدا ولكنه الحل ل 64الى مكعبها وكرت ذلك 

 .ويكبيدياويمكنك االطالع عليها من 

 عليم ة بقوانين ثابتة وفوق كل ذي علمهذا علم لدرجات تعلو على بعضها بطريقة هندسية منظم

 

ألعداد الصحيحة المحددة المعروفة تكون أعظم بكثير من عدد غراهام وقد ظهرت في ا السؤال الثاني:

العديد من البراهين الرياضية الخطيرة )على سبيل المثال، في اتصال مع أشكال مختلفة من نهايات 

ألعداد امن قيمة  أصغرممثالن بقيمة  العلي ورفيع الدرجاتفكيف يكون  كروس كالنظرية  فريدمان

 !الصحيحة المحددة المعروفة

 الحسنى  األسماءينسف تماما منهج تطبيق الشفرة العددية على  كيدي وهو سؤال

 ابة عليه جاستطعنا اال إذايمثل البرهان التام  أيضاولكنه  

https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%86_%D8%BA%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D9%86%D8%B1&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%86_%D8%BA%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D9%86%D8%B1&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%AF%D8%AF_%D8%BA%D8%B1%D8%A7%D9%87%D8%A7%D9%85
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%86%D8%B8%D8%B1%D9%8A%D8%A9_%D9%81%D8%B1%D9%8A%D8%AF%D9%85%D8%A7%D9%86&action=edit&redlink=1


تِ  َرفِيعُ  االسملعلكم تتذكرون ان : والبرهان اإلجابة ـٰ َرَج   رفيع الدرجات ينطق ٱلدَّ

 ( 40)أ= 104الى  64فتزداد عدد حروفه بنطق االلف ويزداد وزنه من 

لنكتشف ان تلك النتيجة  أخرىمرة  األسماءقائمة  عدنا الى إذاوهنا تظهر لنا عبقرية النظام الشفري 

من بين كافة  أيضاتشترك في قيمة وزنها مع اسم واحد فقط نطقا  رفيع الدرجاتالجديدة لوزن االسم 

  االعلىوهو االسم  الرحمنمن قائمة وكالهما  األسماء

  ت ا ج ر د ل ا ع ي ف ر

0 0 14 2 40 4 0 0 0 40 4 104 

       ى ل ع ا ل ا

40 4 40 2 4 14      104 

 

في كما أن العلم  شيءعلى من كل أدائما وابدا فدرجاته  األعلىمع االسم  يرتبط رفيع الدرجات بمعنى أن

  ي االعلىلالعفهو  فوقه عليم علي عليهمن الراح أي مرحلة 

 86 -سورة الطارق

ا ) ُہۡم َيِكيُدوَن َكۡيًدً۬ ا َوأَِكيدُ  (١٥إِنَّ  (١٦) َكۡيًدً۬

 ۖ  َكَذٲلَِك ِكۡدَنا لُِيوُسفَ 

  

المختارة وانه يوجد  األسماءاالن أن النظام العددي لشفرة الحروف يتناسق مع قائمة أن قلبك مفهل اط

ع فهم السلف الصاحين وأن هذا العلم الذي كان سرا علم جديد للتأمل ولدراسة كتاب هللا وال يتعارض م

 هللا. بأذناليوم ممكنا  أصبحفي العصور السابقة 

 حاضرة القادمة انشاء هللا والسالم عليكم ورحمة هللامونلتقي في ال

 

 

 


