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 الحسنى في القرءان المبين والكتاب المبين األسماء
 

قال اإلمام الشافعي: "جميع ما تقوله األمة شرح للسّنة وجميع السّنة شرح للقرآن وجميع 
 –القرآن شرح أسماء هللا الحسنى وصفاته العليا". البرهان في علوم القرآن للزركشي 

  الجزء األول
هللا الحسنى التسعة والتسعين لم تثبت رواية سردها عن الرسول )ص( فإن أمر وطالما أن أسماء 

الرسول ألمته بإحصائها مازال قائماً. وباب االجتهاد مفتوح طالما أنه يعتمد على كتاب هللا وما صّح من 

 أحاديث رسول هللا )ص(. أسماء هللا الحسنى ال ُتعد وال ُتحصى. هذا شيء ثابتة روايته عن رسول هللا

"أسألك بكل اسم هو لك )ص(. وذلك في حديث رواه ابن مسعود وأخرجه أحمد وصححه ابن حّبان: 

. وعند سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علّمته أحداً من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك"

 لم أعلم"."أسألك بأسمائك الحسنى ما علمت منها وما مالك عن كعب األحبار في دعاء الرسول 

 

 

 القائمة الثالثية

 أضغط للتحميل

وضعت الدخل الصفر فى اليسار #يحتوى على 0440 ¶01470440   #ى-1-¶339ر ح م65الرحيميحتوى على 0440 ¶1070440ن-1-1-¶339ر ح م52الرحمن24440ل-28511ا ل ه50هللا

وضعت الدخل الصفر فى اليسار #01408440   #ى-1322ق د ر66القديريحتوى على 0440 ¶140440140ن-2-2-¶206م ل ك-م ل ك541م الك الملكيحتوى على 0440 ¶41470440ل-2-¶28ح و ط69المحيط

تواب 14417440ى-2323و ل ى79الولىوضعت الدخل الصفر فى اليسار #01442440   #ن-8543ع ل م642العليم240174440ل-873ت و ب107ال

وضعت الدخل الصفر فى اليسار #01411440   #ى-1584ن ص ر60النصيروضعت الدخل الصفر فى اليسار #01417440   #ن-2104ح ك م66الحكيم140402440ل-314ب ر أ100البارئ

وضعت الدخل الصفر فى اليسار #يحتوى على 0440 ¶0170440   #ى-5-¶13ر أ ف61الرؤفوضعت الدخل الصفر فى اليسار #0141440   #ن-1485ب ص ر61البصير2717440ل-5-321و س ع70الواسع

وضعت الدخل الصفر فى اليسار #يحتوى على 0440 ¶01400440   #ى-6-¶75ش ك ر85الشاكر21407440ن-1856س م ع67السميع يحتوى على 0440 ¶21402417074404044017ل-6-8462ب د ع-س م و-ارض191بديع السم ا وات و االرض

وضعت الدخل الصفر فى اليسار #يحتوى على 0440 ¶01700440   #ى-7-¶234غ ف ر61الغفوروضعت الدخل الصفر فى اليسار #01402440   #ن-1197ع ز ز60العزيز21408440ل-967ق ر ب68القريب

يحتوى على 0440 ¶144170440ى-2328و ل ى79المولىوضعت الدخل الصفر فى اليسار #01447440   #ن-218ح ل م69الحليم17148440ل-6608ق وم83القيوم

1702440ى-359ع ف و63العفووضعت الدخل الصفر فى اليسار #يحتوى على 0440 ¶01420440   #ن-9-¶52خ ب ر60الخبير1407440ل-639ح م د65الحميد

يحتوى على 0440 ¶21400440ى-10-¶43ج و ب60المجيب147440ن-18410ح ى ى65الحى240217440ل-2510وه ب105الوهاب

وضعت الدخل الصفر فى اليسار #017017440   #ى-2911و د د78الودود1442440ن-7011ع ل و641العلىيحتوى على  7.40144E+11ȸ 1440ل-226ȸ-11جمع-انس134جامع الناس

يحتوى على 0440 ¶1402470440ى-12-¶11عون98المستعانوضعت الدخل الصفر فى اليسار #01402440   #ن-12812ع ظ م60العظيميحتوى على  0440 ¶41480440ل-12-¶2ق و ت70المقيت

1407440ى-313ح ف و65الحفىيحتوى على 0440 ¶1410440ن-13-¶73غ ن ى 59الغنىيحتوى على  2.1714E+11¶ 0440ل-13-3-¶914علم-غيب83عل ام الغيوب

وضعت الدخل الصفر فى اليسار #يحتوى على 0440 ¶000440   #ى-14-1-¶234غ ف ر441الغف ا ريحتوى على  0ȸ 1440  14408440478440ن-685ȸ-14ق و م-ق س ط171القائم بالقسطيحتوى على 0440 ¶¶4400417074404044017ل-14-4-¶¶862ف ط ر- س م و1-ارض2171فاطر السموت و االرض

140402440ى-31615ه د ى100الهادى يحتوى على 0440 ¶01420440   #ن-15-¶160ش ه د60الشهيديحتوى على  0440 ¶44000401ل-15¶94ك ش ف-ض رر85كاشف الضر

وضعت الدخل الصفر فى اليسار #يحتوى على  01401440ȸ 1440   #ى-4716ك ر م59الكريم414117440ن-7016و ك ل80الوكيلوضعت الدخل الصفر فى اليسار #02408440   #ل-1016ق ه ر94القاهر

وضعت الدخل الصفر فى اليسار #يحتوى على 0440 ¶01710440   #ى-17-¶75ش ك ر62الشكوريحتوى على 0440 ¶21480440ن-17-¶24ر ق ب68الرقيب408440ل-13217ق در92القادر

يحتوى على 0440 ¶00  400210440ى-18-¶273غ ف ر-ذ ن ب87غافر الذنب21477440ن-10918ح س ب74الحسيبيحتوى على 0440 ¶¶0202044017 422140440ل-18-5-¶¶974ع ل م1-غ ى ب1-ش ه د131علم الغيب و الشهده

02440  #ى-3219ب ر ر46البر01421440   #ن-16119ك ب ر61الكبيريحتوى على  0440 ¶844007402740440ل-19-¶49ف ل ق-ص ب ح186فالق االصباح

وضعت الدخل الصفر فى اليسار #047440   #ى-20-1402س ل م55السل ا م 87440ن-28720ح ق ق59الحقوضعت الدخل الصفر فى اليسار #يحتوى على  0440 ¶0000440  #ل-20-¶184خ ر ج44المخرج

يحتوى على 0440 ¶10170440ى-21-¶879أ م ن62المؤمن 017440   #ن-21021ح ك م52الحكميحتوى على  0440 ¶840440ل-21-2616خ ل ق56الخ الق

153532                      1417844014357ن-4222ق و ى83القوىوضعت الدخل الصفر فى اليسار #0144440  #ل-822ل ط ف66اللطيف

01407440    #ن-4423ح ف ظ65الحفيظيحتوى على  ȸ 1440يحتوى على  0440 ¶00   4044021414014402ل-277ȸ-¶-23اخ ذ- ن ص ى188االخذ بالناصية

يحتوى على 0440 ¶24400440ن-24-¶31غ ل ب90الغالبوضعت الدخل الصفر فى اليسار #يحتوى على  0440 ¶01400440   #ل-424م ج د58المجيد

1444017440ن-23225و ل ى119الوالىيحتوى على  014014ȸ 1440   #440204004ل-256ȸ-25ف ع ل- رود118فعال لما يريد

يحتوى على  41401440ȸ 1440ن-1026ك ف ل63الكفيلوضعت الدخل الصفر فى اليسار #0717440   #ل-26-687و ح د68الواحد

يحتوى على 0440 ¶140440ن-27-¶206م ل ك492الملكوضعت الدخل الصفر فى اليسار #04028440   #ل-1027ق ه ر94القهار

يحتوى على 0440 ¶214004000440ن-28-3-¶49ر ف ع-د ر ج64رفيع الدرج اتيحتوى على 0440 ¶¶440240440ل-28-¶¶70ع ل و94المتعال

يحتوى على 0440 ¶11440440ن-29-¶206م ل ك633المليكيحتوى على  0440 ¶840440ل-29-8-¶261خ ل ق56الخل ا ق

يحتوى على 0440 ¶144240440ن-30-¶70ع ل و1042االعلىوضعت الدخل الصفر فى اليسار #يحتوى على  0440 ¶00480440   #ل-30-¶132ق د ر56المقتدر

يحتوى على 0440 ¶00140440   #ن-31-¶47ك ر م85االكرميحتوى على  0440 ¶141470440ل-31-¶184ح ى ى79المحيى

names221111                       235232 31 يحتوى على  0440 ¶74040440ل-32-¶38ف ت ح95الفتاح

2.17444E+11ل-38133ق ب ل-ت و ب121قابل التوب

 يحتوى علي 0440 ¶84000440ل-34¶123ر ز ق92الرزاق

يحتوى على  0440 ¶11410440ل-35-¶3م ت ن63المتين

يحتوى على  0440 ¶41740440ل-36-¶170ا و ل105االول

وضعت الدخل الصفر فى اليسار #يحتوى على  0440 ¶0040440   #ل-37-¶250أ خ ر84االخر

وضعت الدخل الصفر فى اليسار #يحتوى على  0440 ¶020440   #ل-38-9-¶59ظ ه ر46الظ اهر

 يحتوى على  14402440ȸ 1440ل-25ȸ-39ب ط ن91الباطن

71708440ل-1040ق د س76القدوس

يحتوى على  0440 ¶101420440ل-41-¶2ه م ن61المهيمن

وضعت الدخل الصفر فى اليسار #يحتوى على  0440 ¶04020440   #ل-42-¶10ج ب ر86الجبار

وضعت الدخل الصفر فى اليسار #يحتوى على  0440 ¶02140440   #ل-43-¶161ك ب ر51المتكبر

وضعت الدخل الصفر فى اليسار #يحتوى على  0440 ¶01710440   #ل-44-¶19ص و ر62المصور

20040042ل-45--32510ب ل غ-أ م ر48ب الغ امره

 وضعت الدخل الصفر فى اليسار #يحتوى على  0440 ¶0740440   #ل-46-¶85أ ح د91االحد

يحتوى على  001440ȸ 1440   #ل-1ȸ-47ص م د45الصمد

41948                     5311359

جذر فعل

مكرر91                     26اصلى

117

مكرر اعادة8

109

مكرر اصلى5

114المجموع

   23                              91

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


“إن هلل تسعة وتسعين اسماً مئة إال واحدا من أحصاها دخل الجّنة، إنه وتر يحب الوتر" بمعنى ان 
نظم االحصاء في كافة االزمان اسم هلل تعالى في القرءان ويكون احصائها باستخدام كافة  99هناك 

 حسب مبلغ العلم المتاح

هذا الحديث متفق على صحته وليس فيه سرد لألسماء الحسنى وقد أخرجه البخاري ومسلم والحميدي 
 وعلي بن أحمد وابن ماجه

وابن حنبل والترمذي والبغوي وابن حبان والصنعاني وابن خزيمة وأبو عوانة وابن جرير وابن أبي 
 حاتم والطبراني وابن مندة وابن مردوديه وأبو نعيم والبيهقي كما جاء في كتاب السيد احمد الصغير

وروى الشيخان وغيرهما من حديث أبـي هريرة أنه صلى هللا عليه وسلم قال: " إن هلل تعالى تسعة 

ين إن هلل تعالى تسعة وتسع ، وفي أخرى "أحصاها وتسعين اسماً من حفظها دخل الجنة " وفي رواية

 اسماً مائة إال واحداً " وأوتي فيه بالفذلكة والتأكيد لئال يزاد على ما ورد

 قوائم أسماء هللا الحسنى الثالثة    

وهذه القوائم الثالثة  بفرز هذه األسماء إلى ثالث قوائمبعد إحصاء أسماء هللا الحسنى التسعة والتسعين قمت 

الرحيم" حيث يقع اسممم "هللا" في رأا القائمة الولى واسممم "الرحمن"  تتمثل في أول آية في القرآن "بسممم هللا الرحمن

 في رأا القائمة الثانية واسم "الرحيم" في رأا القائمة الثالثة.

 

 21 والثالثة اسماً  31 والثانية اسماً  47 ضمت األولى القائمة. قوائم ثالث إلى الحسنى األسماء فرز بعد

 االسماء هذه ورّتبت نهايته وحتى القران بداية من االولى القائمة اءأسم ورود تسلسل بتّتبع قمت. اسماً 

 ورود تسلسل وتتبعت القرآن بداية إلى عدت ثم(. 47) رقم إلى( 1) رقم من ورودها تسلسل حسب

 رقم من ورودها تسلسل حسب األسماء هذه ورّتبت نهايته وحتى القرآن بداية من الثانية القائمة أسماء

 بداية من الثالثة القائمة أسماء ورود تسلسل وتتبعت القرآن بداية إلى عدت ثم(. 78) رقم إلى( 48)

 1(.99) رقم إلى( 79) رقم من ورودها تسلسل حسب األسماء هذه ورّتبت نهايته وحتى القرآن

 تطبيق الشفرة على قائمة األسماء الحسنى

                                                             
 السيد أحمد الصغير 1



 
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،

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

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

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 2

لتي لم تظهر كحرف اول في أي سورة= صفرقيمة باقي الحروف ا  

       114المجموع الكلى =

النتيجة: يوجد 15 حرف اصلى فقط )حرف اول في كل سورة( من مجموع حروف28 ابجدية اللغة 

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

سورة مثل  29 )الحروف المتقطعة وهي الحروف التي جاءت في بدايةحرف نوراني  12مقسمين الى 

(( كما سياتي شرحه الحقا68)القلم  نال عمران ومثل ص سورة ص الى -( 2)البقرة  الم  

 حروف غير نورانية 3 + 

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

  الكلمة ويسمى الوزن الساكن      

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



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

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

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

 القاعدة الثانية:

ها ثم اعطاء قيمة عدديه للجذر عند احصاء االسماء وجمع قيمتها نقوم ايضا بالبحث عن جذور افعال

القيمة المطلقة لجذر الفعل()مستمدة من عدد تكراره في المصحف   

  6الوزن، عدد الحروف  65= 0+14+7+0+4+40=الرحيم مثال:

 ، عدد مرات الظهور339ر ح م =

 القاعدة الثالثة:

  نقوم ايضا برص القيمة العددية لحروف كل اسم حسب رسمه العربي

     0م=  14ى=  7ح=  0ر=  4,ل=  40أ= استبدال الحرف بعدد   ا ل ر ح ى م 

01470440 

0 14 7 0 4 40 

 ا ل ر ح ى م

 أرادهذا الفصل وضعت صورة للقائمة الثالثية وارفقت ضاغط للتحميل لمن  في بداية

مع مالحظة أن كل  نظرا لضيق المساحة المتاحة على صفحات االنترنت فسوف افرد كل قائمة بذاتها

سم مرتب حسب ظهوره من بداية القرءان في اعلى الجدول الى نهايته فمثال اسم "هللا" يوجد في اعلى ا

 (.47ورقمه ) األولى( واالسم "الصمد" يوجد في أخر القائمة 1ورقمه )القائمة 

( 31"الرحمن" في القائمة الى االسم "االكرم" ورقمه ) باسمثم تكرر الترتيب للقائمة الثانية حيث تبدأ 

 (.21وكذلك بالنسبة الى القائمة الثالثة من "الرحيم" الى "المؤمن" ورقمه )

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 
 

 قيمة جمع حروفه بعد تطبيق الشفرة كما سبق شرحه  األولى كل اسم يحمل في الخانة العمودية



  كما كتبت في القرءان بمعنى انها القيمة الساكنة لكل اسم لألسماءويجب مالحظة أن القائمة هي 

( والمنطوق 52سوف يالحظ القارئ أن اسم الرحمن المكتوب )الساكن هو  أعالهوفي الجدول 

 (92)المتحرك 

 اسم 47-قائمة هللا

 

 

24440ل-28511ا ل ه50هللا

يحتوى على 0440 ¶41470440ل-2-¶28ح و ط69المحيط

تواب 240174440ل-873ت و ب107ال

140402440ل-314ب ر أ100البارئ

2717440ل-5-321و س ع70الواسع

يحتوى على 0440 ¶21402417074404044017ل-6-8462ب د ع-س م و-ارض191بديع السم ا وات و االرض

21408440ل-967ق ر ب68القريب

17148440ل-6608ق وم83القيوم

1407440ل-639ح م د65الحميد

240217440ل-2510وه ب105الوهاب

يحتوى على  740144020400ȸ 1440ل-226ȸ-11جمع-انس134جامع الناس

يحتوى على  0440 ¶41480440ل-12-¶2ق و ت70المقيت

يحتوى على  0440 ¶217140440042ل-13-3-¶914علم-غيب83عل ام الغيوب

يحتوى على 0440 ¶¶4400417074404044017ل-14-4-¶¶862ف ط ر- س م و1-ارض2171فاطر السموت و االرض

يحتوى على  0440 ¶44000401ل-15¶94ك ش ف-ض رر85كاشف الضر

وضعت الدخل الصفر فى اليسار #02408440   #ل-1016ق ه ر94القاهر

408440ل-13217ق در92القادر

يحتوى على 0440 ¶¶0202044017 422140440ل-18-5-¶¶974ع ل م1-غ ى ب1-ش ه د131علم الغيب و الشهده

يحتوى على  0440 ¶844007402740440ل-19-¶49ف ل ق-ص ب ح186فالق االصباح

وضعت الدخل الصفر فى اليسار #يحتوى على  0440 ¶0000440  #ل-20-¶184خ ر ج44المخرج

يحتوى على  0440 ¶840440ل-21-2616خ ل ق56الخ الق

وضعت الدخل الصفر فى اليسار #0144440  #ل-822ل ط ف66اللطيف

يحتوى على  ȸ 1440يحتوى على  0440 ¶00   4044021414014402ل-277ȸ-¶-23اخ ذ- ن ص ى188االخذ بالناصية

وضعت الدخل الصفر فى اليسار #يحتوى على  0440 ¶01400440   #ل-424م ج د58المجيد

يحتوى على  014014ȸ 1440   #440204004ل-256ȸ-25ف ع ل- رود118فعال لما يريد

وضعت الدخل الصفر فى اليسار #0717440   #ل-26-687و ح د68الواحد

وضعت الدخل الصفر فى اليسار #04028440   #ل-1027ق ه ر94القهار

يحتوى على 0440 ¶¶440240440ل-28-¶¶70ع ل و94المتعال

يحتوى على  0440 ¶840440ل-29-8-¶261خ ل ق56الخل ا ق

وضعت الدخل الصفر فى اليسار #يحتوى على  0440 ¶00480440   #ل-30-¶132ق د ر56المقتدر

يحتوى على  0440 ¶141470440ل-31-¶184ح ى ى79المحيى

 يحتوى على  0440 ¶74040440ل-32-¶38ف ت ح95الفتاح

217444042408ل-38133ق ب ل-ت و ب121قابل التوب

 يحتوى علي 0440 ¶84000440ل-34¶123ر ز ق92الرزاق

يحتوى على  0440 ¶11410440ل-35-¶3م ت ن63المتين

يحتوى على  0440 ¶41740440ل-36-¶170ا و ل105االول

وضعت الدخل الصفر فى اليسار #يحتوى على  0440 ¶0040440   #ل-37-¶250أ خ ر84االخر

وضعت الدخل الصفر فى اليسار #يحتوى على  0440 ¶020440   #ل-38-9-¶59ظ ه ر46الظ اهر

يحتوى على  14402440ȸ 1440ل-25ȸ-39ب ط ن91الباطن

71708440ل-1040ق د س76القدوس

يحتوى على  0440 ¶101420440ل-41-¶2ه م ن61المهيمن

وضعت الدخل الصفر فى اليسار #يحتوى على  0440 ¶04020440   #ل-42-¶10ج ب ر86الجبار

وضعت الدخل الصفر فى اليسار #يحتوى على  0440 ¶02140440   #ل-43-¶161ك ب ر51المتكبر

وضعت الدخل الصفر فى اليسار #يحتوى على  0440 ¶01710440   #ل-44-¶19ص و ر62المصور

20040042ل-45--32510ب ل غ-أ م ر48ب الغ امره

وضعت الدخل الصفر فى اليسار #يحتوى على  0440 ¶0740440   #ل-46-¶85أ ح د91االحد

يحتوى على  001440ȸ 1440   #ل-1ȸ-47ص م د45الصمد

41948                     5311359



نِ قائمة  ـٰ ۡحَم  اسم 31 ٱلرَّ

 

 

 

 

 

يحتوى على 0440 ¶1070440ن-1-1-¶339ر ح م52الرحمن

يحتوى على 0440 ¶140440140ن-2-2-¶206م ل ك-م ل ك541م الك الملك

وضعت الدخل الصفر فى اليسار #01442440   #ن-8543ع ل م642العليم

وضعت الدخل الصفر فى اليسار #01417440   #ن-2104ح ك م66الحكيم

وضعت الدخل الصفر فى اليسار #0141440   #ن-1485ب ص ر61البصير

21407440ن-1856س م ع67السميع 

وضعت الدخل الصفر فى اليسار #01402440   #ن-1197ع ز ز60العزيز

وضعت الدخل الصفر فى اليسار #01447440   #ن-218ح ل م69الحليم

يحتوى على 0440 ¶01420440   #ن-9-¶52خ ب ر60الخبير

147440ن-18410ح ى ى65الحى

1442440ن-7011ع ل و641العلى

وضعت الدخل الصفر فى اليسار #01402440   #ن-12812ع ظ م60العظيم

يحتوى على 0440 ¶1410440ن-13-¶73غ ن ى 59الغنى

0  14408440478440ن-685ȸ-14ق و م-ق س ط171القائم بالقسط

يحتوى على 0440 ¶01420440   #ن-15-¶160ش ه د60الشهيد

414117440ن-7016و ك ل80الوكيل

يحتوى على 0440 ¶21480440ن-17-¶24ر ق ب68الرقيب

21477440ن-10918ح س ب74الحسيب

01421440   #ن-16119ك ب ر61الكبير

87440ن-28720ح ق ق59الحق

017440   #ن-21021ح ك م52الحكم

14178440ن-4222ق و ى83القوى

01407440    #ن-4423ح ف ظ65الحفيظ

يحتوى على 0440 ¶24400440ن-24-¶31غ ل ب90الغالب

1444017440ن-23225و ل ى119الوالى

يحتوى على  41401440ȸ 1440ن-1026ك ف ل63الكفيل

يحتوى على 0440 ¶140440ن-27-¶206م ل ك492الملك

214004000440ن-28-3-¶49ر ف ع-د ر ج64رفيع الدرج ات

يحتوى على 0440 ¶11440440ن-29-¶206م ل ك633المليك

يحتوى على 0440 ¶144240440ن-30-¶70ع ل و1042االعلى

يحتوى على 0440 ¶00140440   #ن-31-¶47ك ر م85االكرم

31 names221111                       235232



 اسم 21قائمة الرحيم 

 

 على محيط دائرة األسماءترتيب قائمة 

 

يحتوى على 0440 ¶01470440   #ى-1-¶339ر ح م65الرحيم

وضعت الدخل الصفر فى اليسار #01408440   #ى-1322ق د ر66القدير

14417440ى-2323و ل ى79الولى

وضعت الدخل الصفر فى اليسار #01411440   #ى-1584ن ص ر60النصير

يحتوى على 0440 ¶0170440   #ى-5-¶13ر أ ف61الرؤف

يحتوى على 0440 ¶01400440   #ى-6-¶75ش ك ر85الشاكر

يحتوى على 0440 ¶01700440   #ى-7-¶234غ ف ر61الغفور

يحتوى على 0440 ¶144170440ى-2328و ل ى79المولى

1702440ى-359ع ف و63العفو

يحتوى على 0440 ¶21400440ى-10-¶43ج و ب60المجيب

وضعت الدخل الصفر فى اليسار #017017440   #ى-2911و د د78الودود

يحتوى على 0440 ¶1402470440ى-12-¶11عون98المستعان

1407440ى-313ح ف و65الحفى

يحتوى على 0440 ¶000440   #ى-14-1-¶234غ ف ر441الغف ا ر

140402440ى-31615ه د ى100الهادى

يحتوى على  01401440ȸ 1440   #ى-4716ك ر م59الكريم

يحتوى على 0440 ¶01710440   #ى-17-¶75ش ك ر62الشكور

00  400210440ى-18-¶273غ ف ر-ذ ن ب87غافر الذنب

02440  #ى-3219ب ر ر46البر

وضعت الدخل الصفر فى اليسار #047440   #ى-20-1402س ل م55السل ا م

يحتوى على 0440 ¶10170440ى-21-¶879أ م ن62المؤمن

21 Names14357                      153532



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

 بعد درجة هندسية

دائرة هي ما أحاط بالّشيء وتعني أيضاً تعود تسمية الدائرة في اللغة العربية إلى الفعل "دار"، وال

ترسمه الّنقطة المتحّركة ذات مسافة ّثابتة مع نقطة ثابتة أخرى. ُتسّمى المسافة من أي  ُمنحنىً  وبشكل مكافئ هي ""الحلقة

ُيعرف  قّياً حقي عدداً  أو شعاعاً، وينتج عن قسمة محيط الّدائرة على قطرها نصَف قُْطر   إلى المركز المحيط نقطة من على

   .π  ط  )الّثابت الّرياضيب

 261=99-360حيز الوجود المادي= 

 

 حسب ترتيب الظهور 36 -رقمه "األول"نالحظ ان االسم  47-هللامن قائمة 

 

 37 -رقمه "االخر"كما نالحظ أن االسم 

 

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

 بحيث يصبح أعالهفهرسة ارقام قائمة هللا كما في الرسم  إعادةفنستطيع  األخيرة"االخر" في الدرجة 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%86%D8%AD%D9%86%D9%89
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%86%D8%AD%D9%86%D9%89
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%8A%D8%B7_%D9%85%D9%86%D8%AD%D9%86%D9%89_%D9%85%D8%BA%D9%84%D9%82
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%8A%D8%B7_%D9%85%D9%86%D8%AD%D9%86%D9%89_%D9%85%D8%BA%D9%84%D9%82
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%B5%D9%81_%D9%82%D8%B7%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%B5%D9%81_%D9%82%D8%B7%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%AF%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%AF%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%AF%D8%AF_%D8%AD%D9%82%D9%8A%D9%82%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%AF%D8%AF_%D8%AD%D9%82%D9%8A%D9%82%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AB%D8%A7%D8%A8%D8%AA_%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AB%D8%A7%D8%A8%D8%AA_%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B7_(%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D9%8A%D8%A7%D8%AA)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B7_(%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D9%8A%D8%A7%D8%AA)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B7_(%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D9%8A%D8%A7%D8%AA)


من  األولفي الربع  36 –ويكون رقمه  "هللا“عكس عقارب الساعة وتنتهي القائمة باسم  36-1العد من 

 الدائرة 

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

 عكس عقارب الساعة.

 الترتيب إعادة

 

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

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

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

  297وتنتهي في درجة  36-درجة

-واألرضأن أكبر قيمة لمجموع حروف أي اسم هي قيمة االسم "فاطر السماوات  أيضاكما نالحظ 

  217وكتابة = " نطقا297

 

 

  297وينتهي في النقطة  37-من الدائرة يبدأ من النقطة االيسري القسم ليه يكون حيز الوجود فعو

من الدائرة نفترض في هذا البحث ان هللا سبحانه وتعالى  األيمناسم في الجزء  99 –من تلك القائمة 

درجة هندسية ابتداء من  261حيز الوجود في النصف االيسر من الدائرة وقيمته  الى شيءأخرج كل 

ـ  وجوده  اإ لَ ًدً۬ ا َوٲح   االسم "الخالق والخالق" هذا االفتراض نابع من مالحظة  99 –الحسنى  األسماءله  ًهً۬

 مرة في القرءان 261( تكرر وروده خ ل قان جذر الفعل ) األسماءحيث نالحظ من قائمة 

 كخلق أولي أو مكرر هو الكم الذي اٌخرج الوجود منه على كافة مركباته األيمنبمعنى أن الجزء 

ل-14-4-¶¶862ف ط ر- س م و1-ارض2171فاطر السموت و االرض

ف ط ر- س م و-ارض2978فاطر السماوات و االرض



 اعادة الترتيب

 

 ثم تضاف القائمتان الرحمن والرحيم

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



 

 في القرءان 9الرقم 

 مرات  7( ت س ع) 9ظهر الرقم 

َنات   آَيات   تِْسعَ  ُموَسى   آَتْيَنا َولََقدْ  (17:101:4) َبيِّ  

ن ينَ  َواْزَداُدوا ت ْسًعا (18:25:8) اَئة   س  مْ  َثاَلثَ  م   َولَب ُثوا ف ي َكْهف ه 

نْ  َبْيَضاءَ  َتْخُرجْ  َجْيب كَ  ف ي َيَدكَ  ْدخ لْ َوأَ  (27:12:11) ه   ف ْرَعْونَ  إ لَى   آَيات   تِْسعِ  ف ي ُسوء   َغْير   م  َوَقْوم   

َذا إ ن   (38:23:5) َدةٌ  َنْعَجةٌ  َول يَ  َنْعَجةً  َوت ْسُعونَ  ت ْسعٌ  لَهُ  أَخ ي َه  َواح   

َذا إ ن   (38:23:6) َدةٌ  َنْعَجةٌ  َول يَ  َجةً َنعْ  َوت ْسُعونَ  ت ْسعٌ  لَهُ  أَخ ي َه  َواح   

يَنة   ف ي َوَكانَ  (27:48:4) ُدونَ  َرْهط   تِْسَعة   اْلَمد  اأْلَْرض   ف ي ُيْفس   

َها   (74:30:2) َعَشرَ  ِتْسَعةََ َعَلي ْ

  4والناتج =  9يقبل القسمة على  36 – األسماءمن  األعلىالجزء 

  7والناتج =  9 ىالقسمة عل أيضايقبل  63- األسماءمن  األسفلالجزء 



  11والناتج =  9تقبل القسمة على  99-كلها  األسماء

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

  ابعاد

 114 –وعدد سور القرءان  99- األسماءالعالقة بين 

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

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 

 ( وتلك هي15+15اسم ) 30 -الطيور -كما سوف نشرح بعد قليل ولكننا سوف نبدأ بتسجيل قائمة المثان

 حسب ترتيب ظهورها من ناحية قيمتها )الوزن(

 

 سوف يكون لدينا شرح ودراسة مستفيضة لتلك القائمة الحقا انشاء هللا

 وكذلك

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

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

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

114 

234غ ف ر845الغفار13ى-14-1-¶234غ ف ر44الغف ا ر1

59ظ ه ر864الظاهر14ل-38-9-¶59ظ ه ر46الظ اهر2

325ب ل غ-أ م ر885بالغ امره15ل-45-32510ب ل غ-أ م ر48ب الغ امره3

339ر ح م924الرحمان16ن-1-1-¶339ر ح م52الرحمن4

206م ل ك944مالك الملك17ن-2-2-¶206م ل ك54م الك الملك5

140س ل م953السالم18ى-20-1402س ل م55السل ا م6

261خ ل ق963الخالق19ل-21-6-¶261خ ل ق56الخ الق7

261خ ل ق963الخالق20ل-29-8-¶261خ ل ق56الخل ا ق8

49ر ف ع-د ر ج1048رفيع الدرجات21ن-ȸ-3-28 ¶49ر ف ع-د ر ج64رفيع الدرج ات9

68و ح د1083الواحد22ل-26-687و ح د68الواحد10

32و س ع1102الواسع23ل-5-321و س ع70الواسع11

914علم-غيب1234عالم الغيوب24ل-13-3-¶914علم-غيب83عل ام الغيوب12

974ع ل م-غ ى ب-ش ه د2118عالم الغيب و الشهاده27ل-18-5-¶¶974ع ل م-غ ى ب-ش ه د131ع الم الغيب و الشهده25

846ب د ع-س م و-ارض2719بديع السما وات و االرض29ل-6-2 ¶846ب د ع-س م و-ارض191بديع السم ا وات و االرض26

862ف ط ر- س م و-ارض2978فاطر السماوات و االرض30ل-14-4-¶¶862ف ط ر- س م و-ارض217فاطر السموت و االرض28

123511 ¶557012 ¶1955735570

17206                          7صفر43

15155776



 

 الجدول العددي لألسماء الحسنى
 

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

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

 وهو 47 –هللا " من قائمة 44 –المخرج ة فمثال أصغر قيمة للوزن هي قيمة االسم "يممثلة بدرجة هندس

 درجة  44يمة كتابة أو نطقا فيشغل نقطة زاويتها الدائرية = اسم ثابت الق

 

 

 

ر  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-االخرليشترك مع االسم "ويطير 

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

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

29x9 = 261 

 

 مقطع من الجدول العددي لشرح مشاركة أكثر من اسم لنفس المربع

0000440  #ل-20-¶184خ ر ج44المخرج



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 

 صورة للجدول العددي

  

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

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

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

 6كونة ثم فهرستها الى مجموعات متالصقة لتكون المسلتلك االبعاد  الغامق األصفراللون  أعطيتوقد 

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

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

دول جمن الدائرة كما في ال األيمنابق للجزء بعد مط 11=  5+6مما يجعل العدد الكامل = ( 03

  62 –المشترك 

 مع صورة الدائرة  6236 تطابق صورة عدد آيات القرءان

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

اسم كجزء من كم الوجود  36يقابلها  36=  (11+9+7+5+3+1)ارقامها الفردية فقط والتي مجموع 

 من الدائرة في يمين الدائرة األولاسم في الربع  99 –

 الصورة

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


6236  

36 62 

63  

 

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

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

َمآء   ض  إ نَّه  فََوَربِّ ٱلسَّ َرأ ق وَن   َوٱۡلأ مأ تَنط  َل َمآ أَنَّك  ثأ  مِّ
 4698ۥ لََحق ٌّ۬

في الفصل التمهيدي حيث أنه يقبل القسمة هو وعكسه  4698العام  يةاآلولقد سبق ان شرحنا فهرس 

  54على العدد  8964

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

 54في  99 اۡلسماءحيث تسكن كل  54 –اسم ونسميه جدول  99 –الجدول ولكن فقط لألسماء الساكنة 

 من:مربع فقط كما نالحظ 

 54-الجدول 

 

 في 29-سورة فقمت بإلحاقها في بداية كل بعد من االبعاد الكلية 29تتواجد في بداية  الحروف النورانية

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



 مشترك 62-الجدول

 

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

 بعد. 11أصل 

فقمت بترتيبها في حرف  14تطابقا مع عدد الحروف النورانية  29بعد من أصل  14ولكنها تشغل  

 يمين الجدول

حرف شفرة123456789

البعد45-37الم-12
37-1234

12ب44-145-2-91

54-46الم-23
240أ464849505152543

314ي6355565859606162634-55المص-37

47س7264656667686970363-64الر-410

453         -81747678798081-73الر-511

51ك90838485868788903-82الر-612

64ط999192949596982-91المر-713

7876ق1081001041051071082-100الر-814

قرءان 117110114-109الر-915 84ت1ال

917و902-126118119121123126-118كهيعص-1019

101ص13113424االول135-127طه-1120

100231-136-1البعد144-136طسم-1226

2األول153-145طس-1327

273المصحفالثانى162-154طسم-1428

ثالث171-163الم-1529 171ال

ثانى176الرابع180-172الم-1630 4ال

186188البعد189-181الم-1731

117ح191الخامس198-190الم-1832

ثالثالسادس207-199يس-1936 5ال

بعد216-208ص-2038 121ن180-211176216ال

134ل217السابع225-217حم2140

بعد234-226حم-2241 6ال

2437-235حم-عسق-2342

8الرابع 252216-244حم-2443

2619-26180-253حم2544

ثامن270-262حم-2645 10ال

تاسع279-271حم-2746 142ه271ال

11الخامس252-288-99العاشر288-280ق-2850

االحد عشر297-289ن-2968
259260

152ع297-261-62

123456789

مربع-نقطة11182988387957762

اسم13186131417131010114

بعد افقيمستعملالفرقحجز للنطق

مربع-نقطة25162177377747554

 اسم1914121651111141210899

ىنقص441221115

يزيد1212331215

ليكون اسم9145131217119999حجز كتابة

مربع-نقطة211182967286957656

2716

مشترك نقطة56276747751

اسم812411914109784



 

يقسم قائمة الحروف مما  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 

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

 .وكذلك عدد المربعات عموديا

ونطلق  بعد النطق 99-األسماءلنخرج جدول جديد يمثل  62-نستطيع أن نعيد تطبيق العمل على الجدول

كما سبق الى  اإلحصاءعملية  بإعادةمربع وقد قمت  56في  األسماءن حيث تسك 56-عليه الجدول

  62-في أسفل الجدول أعالهكما هو  56-ول المنطوقدوالج 54-نول الساكبين الجد رنةاللمق 62-الجدول

 .بعد فقط 16بعد وتشغل  29المنطوقة تتواجد في  99-اءمحيث نالحظ أن االس

في الفصول  56-للمقارنة فقط في الوقت الحالي وانشاء هللا نقوم بدراسة الجدول 56-سوف نطبع الجدول

 القادمة.

 

 

 

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



 56-جدولال

 

  54-عودة الى الجدول

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

14x9 = 126 

2x7x9 = 126 

  261داخل جدول أصلي لحيز الخلق أو الوجود 

 261واالن نقف عند العدد  126ولقد سبق لنا الحديث في الفصول السابقة عن سنة هللا والممثلة بالعدد 

 عدد من نظرية االعدادونشرح معنى ال

.quadrilaterals into 7 gon-16 is the number of essentially different ways to dissect a 261 

also 

 

123456789

4445البعد45-37الم-12

544649505152-46الم-23

63565859x260x661x562x363x3-55المص-37

7264x265x566x3676868x270-64الر-410

8174767879x380-73الر-511

9083x284x285x386x2878890-82الر-612

9991x292x394x395x296x298-91المر-713

108100x2104105107108-100الر-814

117110-109الر-915

126118119121123-118كهيعص-1019

134االول135-127طه-1120

البعد144-136طسم-1226

153-145طسم-1327

الثانى162-154طسم-1428

ثالث171-163الم-1529 171ال

الرابع180-172الم-1630

186188البعد189-181الم-1731

حجزالخامس198-190الم-1832

السادس207-199يس-1936

بعد216-208ص-2038 211ال

حجزالسابع225-217حم2140

بعد234-226حم-2241 ال

243-235حم-عسق-2342

252-244حم-2443

261-253حم2544

ثامن270-262حم-2645 ال

تاسع279-271حم-2746 271ال

العاشر288-280ق-2850

297االحد عشر297-289ن-2968

ليكون اسم9145131217119999حجز كتابة

مربع-نقطة211182967286957656

2716

http://mathworld.wolfram.com/Quadrilateral.html
http://mathworld.wolfram.com/Polygon.html


261 number of possible unfolded tesseract patterns. 

In geometry, the tesseract is the four-dimensional analogue of the cube; the tesseract is to the 

cube as the cube is to the square. Just as the surface of the cube consists of six square faces, 

the hypersurface of the tesseract consists of eight cubical cells. The tesseract is one of the 

six convex regular 4-polytopes. 

Please read the following in details to be able to follow the future comments 

Unfolding the Tesseract2 

 

 .للمكعب هو النظير رباعي األبعاد: Tesseract (باإلنجليزية) بعادالمكعب الفائق رباعي األ أو التسراكت ،علم الهندسة في

وجوه مربعة، فالسطح الفوقي  6كما أن سطح المكعب يتكون من  .للمربع التسراكت بالنسبة للمكعب مثل المكعب بالنسبة

 .خاليا مكعبة 8للتسراكت يتكون من 

  مثان 8نقطة الى  16لثنى طريقة  261  يوجد

 6236وعدد آيات القرءان  261&  54العالقة بين 

 عدد مضلعي

في القدم أنه من  الرياضياتيون حيث اكتشف .مضلع من الممكن ترتيبه على شكل عدد هو العدد المضلعي ،الرياضيات في

التي قد تكون  باألعداد الشكليةالممكن تمثيل األعداد على شكل أشكال هندسية باستخدام حبوب أو حصى، وهذه األعداد تسمى 

 المضلعية ومنها األعداداشكاال مختلفة األضالع او األبعاد. 

 يمكن رسمه: 9-فمثال العدد المضلعي

 

 

 

                                                             
2 Journal of recreational mathematics. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Tesseract
https://en.wikipedia.org/wiki/Geometry
https://en.wikipedia.org/wiki/Four-dimensional_space
https://en.wikipedia.org/wiki/Cube
https://en.wikipedia.org/wiki/Square_(geometry)
https://en.wikipedia.org/wiki/Face_(geometry)
https://en.wikipedia.org/wiki/Cell_(geometry)
https://en.wikipedia.org/wiki/Convex_regular_4-polytope
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B3%D8%A9_%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B3%D8%A9_%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D8%A5%D9%86%D8%AC%D9%84%D9%8A%D8%B2%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D8%A5%D9%86%D8%AC%D9%84%D9%8A%D8%B2%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D8%A5%D9%86%D8%AC%D9%84%D9%8A%D8%B2%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%83%D8%B9%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%83%D8%B9%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B1%D8%A8%D8%B9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B1%D8%A8%D8%B9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%AF%D8%AF_%D9%85%D8%B6%D9%84%D8%B9%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D9%8A%D8%A7%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D9%8A%D8%A7%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%AF%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%AF%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B6%D9%84%D8%B9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B6%D9%84%D8%B9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D9%8A%D8%A7%D8%AA%D9%8A
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https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%AF%D8%AF_%D8%B4%D9%83%D9%84%D9%8A
http://unfolding.apperceptual.com/


 يمكن رسمه: 7-والعدد المضلعي 

 

261-54 العالقة  

 19-قة عددية للرقمين من حيث ان كالهما عدد مضلعيهناك عال

gonal number-is a 19 261,54 

n(17n-15n)/2 

  19-للحصول على العدد المضلعي أعالهعند تطبيق المعادلة 

 

 

  261=  19-( للمضلع6ن=قط الناتجة من تطبيق )من الجدول نالحظ أن عدد الن

 وهذا يمثل عدد سور القرءان 

6x19 = 114 

  114ينبعث منها كل سور القرءان  29-بمعنى أن السور النورانية

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


 9اية حيث كل  261فاذا افترضنا ان كل من تلك النقط تمثل أيضا اية من آيات المصحف لكان لدينا 

من  1والتي تبدأ من )الم( اية ( سورة 29آيات من السور النورانية ) 9ول آيات منهم أفقيا تحتوي على ا

 ( 8-الفهرس العام) 2- سورة البقرة

بمعنى أن باقي آيات  261-آيات فقط لتكوين الجدول 9استخدم منها اول  29-تلك السور النورانية

ن وكذلك الشكل الهندسي اية كما سوف نثبت اال 6236( ليكون العدد الكلي 261القرءان منبعثة منها )

 لتلك اآليات ممثلة بنقط 

عكس عقارب  19-الى الرقم 1-خيط النقط من الرقم -يبدأ حبل 19-لمضلعفي الرسم المبسط التالي 

لنصل اليه كما بدأنا  261-في اتجاه عقارب الساعة ونكرر الى الرقم 54-الى الرقم 19-منالساعة ثم 

 عكس عقارب الساعة 

 

 

 

 

( وباستخدام 27الى )ن= (6من )ن= 19-للمضلع نستطيع ان نمدد النموذج االفتراضية نتيجةمن تلك ال
  نقطة أو اية 4995 المعادلة الجبرية أعاله يكون لدينا

n(17n-15n)/2 

n=27 

27(17x27-15x27)/2 = 5994 



حروف  3وبها اول ( 87-تنزيل )2-من سورة البقرة ( 1( هي اية رقم )1لنقطة رقم )ا

آيات فتكون  7 وبها 5-تنزيل) 1-اعتبرناهم كلمة واحدة ولكن المصحف يبدأ بالفاتحة وقد (الم ةنوراني

  آيات 7 أو خارجها على يمينها8  اول اية من سورة البقرة رقم ترتيبها

 آيات 7الفاتحة 

 

 (1,6( )2)ن= 7-عدد مضلعي 

 6001=  5994+7عدد اآليات حتى االن = 

 27& ن= 19-مضلع+2&ن= 7-مضلع

 

 235=  6001- 6236عدد آيات القرءان 

 (10)ن= 7-عدد مضلعي أيضاهو  235العدد 

)n3 -² n½ (5    235      189      148      112        81        55        34        18          7          1 

 

 

 



 10& ن=  7-مضلع

 

7(fig-7&n=2) +5994(fig-19&n=27) +235(fig-7&n=10) = 6236 

&  19-من مضلع األيمن)الجزء  تم الوصول اليه في اتجاه عقارب الساعة 5994مع مالحظة أن الرقم 

عكس عقارب الساعة حتى نصل الطريق في  بدأسي 7-بدأنا منه كرقم اولي للمضلع إذاوبالتالي  (27ن=

كن بمقياس ول 261في عكس عقارب الساعة كما كان الوضع مع الرقم  235في النهاية الى الرقم 

 مختلف.

 

 



من معناها  اآلياتمحيطة بكل  أيضاولكنها  261-ايات تقع خارج الجدول 7اعتبرنا أن الفاتحة  إذا

مكن أل من الفاتحة (1-رقم  اآليةة )بسمل 114ر وكذلك من تواجد عدد فهي فاتحة لكل السو اللغوي

 :أجزاء 3كما لو انها  6236القرءان  آياتتصور 

 اآلياتمحيطة خارج باقي  2& ن= 7-على صورة مضلع آيات 7 (1

  اآلياتفي قلب  10ن= & 7-على صورة مضلع اية 235 (2

  اآلياتلجسد  27& ن= 19-على صورة مضلع اية 4995 (3

7+235+5994  =6236  

 

 

 



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

 ةعكس عقرب الساع

 

The simplest case concerns the ways that a circle (1-sphere) can be wrapped around 

around one's finger: it can  rubber band another circle. This can be visualized by wrapping a

be wrapped once, twice, three times and so on. The wrapping can be in either of two 

directions, and wrappings in opposite directions will cancel out after a deformation. The 

to the  hicisomorp , and isinfinite cyclic group ) is therefore an1S(1homotopy group π

under addition: a homotopy class is identified with an integer by  integers of Z group

counting the number of times a mapping in the homotopy class wraps around the circle. 

 in origin of a loop around the winding number nteger can also be thought of as theThis i

.planethe 

 

وما  107-(( سورة الماعون2)ن=7-تصميم الهندسي للمبنى قلبه )مضلعبمعنى أخر مبسط ان هذا ال

 آيات 7بهم حيدتان ووهما السورتان ال 1-(( سورة الفاتحة2)ن= 7-يتصدر المبنى كغشاء أيضا )مضلع

 ةاي 235( به 10)ن= 7-مضلع: االول كما ان جسده مكون من جزأن

 اية  5994( به 27)ن= 19-: مضلعالثاني

 

https://en.wikipedia.org/wiki/Rubber_band
https://en.wikipedia.org/wiki/Isomorphic
https://en.wikipedia.org/wiki/Infinite_cyclic_group
https://en.wikipedia.org/wiki/Integer
https://en.wikipedia.org/wiki/Origin_(mathematics)
https://en.wikipedia.org/wiki/Winding_number
https://en.wikipedia.org/wiki/Plane_(mathematics)


  تعني الجماعات المتفرقة بعضها في إثر بعض والزمر( 4081) 23-اية رقم 39-سورة الزمر

 

  أعالهوكذلك في الرسم  اآليةفي تلك استخدام كلمة الجلود والقلوب  مالحظة االنسان المؤمنوال يفوت 

  القرءان آياتعلى التراكم ليصبح جلود محيطة بكل  جلد قادريث رسمت الفاتحة كما لو انها ح

 

 وذلك هدى هللا. كل في قلب االخر اآلياتباقي  وكذلك استخدام كلمة القلوب حيث تسكن

 الملخص
 99دي للسيد احمد الصغير حصلنا على ميال 2005الحسنى المنشورة سنة  األسماءمن قائمة  (1

  في القرءان تكتبصاها وكما حأكما اسم 
ائمة حصلنا على القيم المختلفة لجمع قيمة حروف كل ف على تلك القبعد تطبيق شفرة الحرو (2

  261 –نا بجدولتها لنحصل على الجدول اسم )الوزن( وقم

مالحظة الفرق بين النطق والكتابة على صورة من  لألسماء 114وكذلك حصلنا على العدد  (3

84+15+15=114 

  54-دولالساكنة حصلنا على الج األسماءبعد فصل  (4

ة بينهما حصلنا على الرسم الجامع ودراسة العالق 54-مع الجدول 261-بمقارنة الجدول (5

  6236القرءان  آياتباستخدام المضلع العددي لنخرج الصورة الجامعة لعدد 

حل(  12)من كأحد الحلول الرياضية  6236في الفصول السابقة شرحنا المعنى العددي للعدد  (6

 والتي تمثل الفرق بين مكعب ومربع مورديل  ةلمعادل
وكل اية  سورة نورانية 29من بداية  آيات 9يمثل  261-الجدول افترضنا في هذا الفصل أن (7

 .وعلى هللا التوفيق تلك االفتراضية يجب علينا االن اثباتها الجامع،ممثلة بنقطة في الرسم 
 

 

 

 



  لآليات 261-الجدول

 29من كل سورة نورانية ) األولى آيات( 9نعيد جدولته بوضع عدد كلمات التسع ) 261-نفس الجدول

تعد كلمة واحدة  المونعتبر أن الحروف النورانية )سوأ كانت حرفا واحدا أو اكثر( ككلمة فمثال  سورة(

  كز نونلمركما نشر  اإلحصاء واحدة،تعد كلمة  صوكذلك 

  

 

 بعد رأسي 9بعد افقي &  29الجدول به 

  (A092322كلمة ) 2804مجموع عدد الكلمات = 

 

2804 equal Sum of largest parts of all partitions of n into odd parts & N=29. 

  29الممكنة لرقم  تالتوليفاكل جزء ل أكبرهو ناتج جمع  2804العدد 

هو جزة من سلسلة اعداد كلها تحمل و 1114=  )ليس العشري( 7-ب السبعي حساالفي  2804 وكذلك

 ( A092322) فقط 4&  1الرقم 

علينا  ىال يخفوكذلك  29اية له عالقة عددية واضحة لطريقة توليف الرقم  261 بمعنى أن مجموع كلمات

 طريقة كتابته في النظام السبعي للحساب.

 السابق شرحهم 19&  7 ضلعاتموعالقتها مع ال العمودية لألبعاد 9عالقة للعدد  إيجاديتبقى لدينا 
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 ياضيةومعدلته الر ضا هو عدد مضلعييا 9العدد 

)n5 -² n7½ ( 

 

1 9 24 46 75 111 154 204 261 

 

  261( = 9)ن= & 9-عدد النقط لمضلع

  6 & ن= 19-يمكن تمثيله كمضلع 261-بمعنى أن الجدول

  9& ن= 9-أو مضلع

 

 

 114-وجدولها العددي وبين عدد سور القرءان 99-الحسنى األسماءلعل المتابع اطمأن قلبه للعالقة بين 

  54&  261-الجدولوالمتطابقة مع  المعضلةفي صورتها  6236 آياتهعدد  وكذلك

في  9&  7&  19 المضلعاتكل  وتبقى نقطة أخيرة من مالحظة الرسم الجامع حيث نالحظ اشتراك

 مختلفة. أماكنتقع في  1-مكانت النقط ذات الرق إذانقطة واحدة مما يجعل التصميم غير دقيق اال 

 ( 3979) 9-اية رقم 38-حيث يقول هللا عز وجل في ص أخرىلحل تلك المعضلة نلجأ الى القرءان مرة 

 



للعبد المؤمن الجواب للسؤال بالنفي )ليس عندهم( بمعنى لو كانت خزائن رحمة هللا العزيز الوهاب 

 فهي هلل وليست لغيرهوقع مة في ذلك الموجود

 ربك العزيز الوهابرحمة فما هي خزائن 

 261من بداية العد للجدول  180ة رقم لنقطوهي ا أوال اآلياتمن جدول المربع )النقطة(  بإحداثياتنبدأ 

 

 كما في الرسم 297-37حيث يبدأ العد من القيمة  261-األسماءمن جدول  216وهي كذلك النقطة رقم 

 

  216قيمتها المنطوقة =  البسملة ملة انالبس ولقد سبق ان شرحنا في فصل

ملة كما لو كانت مضغوطة في داخلها كلها نابعة من البس األسماءوكذلك بدأنا الحديث بتبيان ان قائمة 

    ةإللكترونيا الحاسبات محسب فهمنا الحديث لعل

Compressed file (ZIP) 

 Zip األرشيف التي تدعم الضغط بدون فقدان البيانات. إن ملف ملفات امتداداتهي إحدىzip.   يحتوي غالبا على ملفات أو

  الضغط خوارزميات من مجموعة من انطالقا ويتم إنشاءهمجلدات مضغوطة 

 نستطيع ان نعتبره ملف مضغوط اسم مكتوب 99حتوي على مالدائرة واليمن من الجزء اال وبالتلى

 بالبسملةممثال على الخط االفقي من على اليمين  0فيقع في نقطة رقم 

  216الى  176فاذا نطقت ارتفعت قيمتها من 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%D9%81
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%D9%81
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D9%85%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D9%85%D9%8A%D8%A9


 من الدائرة في الجزء اليساري 180في درجة  على نفس الخط االفقي ولكن تواجد في قيمتها الجديدةلت

 

 

  38-من سورة ص 9-رقم اآليةبدال من  261-دول االياتمن ج 180فتكون في نقطة 

  1-سورة الفاتحة  آياتبباقي  ايضا مرتبطة اولكنه

 & 19-داخل المضلع 3979رقم  اآليةمن يبدأ  2& ن= 7-ان نفترض ان المضلع يه نستطيعوعل

 29ة وتحديدا عل مساف 27ن=

  24& ن=  19-ضلعم( من ال3950) األولىنقطة من النقطة  

)n51 -² n71½ ( 

)/2 = 39493215x – 23(17x 2 

 (24& ن= 19-علالمضداخل ) 3979نقطة =  29+  3949 (23& ن= 19-ضلعمنهاية ال)

ليغشي البنيان كجلد أو غشاء من تلك  دتمديوالفاتحة( -آيات 7)ليمثل  2& ن= 7-حيث نرسم المضلع

 النقطة.

 



 يحمل في طياته عالمة نسترشد بها في أيضاموقع اية البسملة ليس فقط ذو داللة هندسية للدائرة ولكنه 

كما اضات السابقة راننا نجحنا في االفت الهندسية واثباتظلمات هذا البنيان البديع للكتاب وطريقة تركيبه 

 سوف نشرح االن.

  24& ن=  19-داخل المضلع 29نقطة رقم االن على البسملة تتواجد 

 وهذا هو المفتاح أو العالمة. 24رقمها  نورلسورة ا

من  9رقم  اآليةفاذا قمنا بطرح عدد كلمات  2804=  261-قا أن مجموع كلمات الجدولذكرنا ساب

 كلمات 7( وهم 9& رأسي  20)افقي  180في المربع رقم  38-سورة ص

2804-7 = 2797 

 كلمة 29ثم اضفنا عدد كلمات الفاتحة وهم 

2797+29 = 2826 

  24-من سورة النور 35-الفهرس العام الية أيضاكلمة وهو  2826حيث يصبح لدينا 

 

 

 ت اية النورلتمثل تلك الكلما 9& ن =  9-الى مضلع اآلياتلكلمات  261-يتحول الجدول



 في

  اية( 235) 10& ن= 7-يقبع المضلع اية( 5994) 27& ن= 19-عام مضلعقلب البنيان أو النموذج ال 

 

 بعد افقي رئيسي على يمين الجدول 11وكذلك يوجد 

235 is the number of trees with 11 vertices. 

A tree is a mathematical structure that can be viewed as either a graph or as a data structure. The 
two views are equivalent, since a tree data structure contains not only a set of elements, but also 

connections between elements, giving a tree graph. 

نقطة 11يمثل عدد األشجار الكلى )جمع شجرة( المكونة من  235الرقم   

 مثل غاز البروبان الذي يمكن نقله كسائل ويستخدم كوقود ويعرف بالغاز النفطي المسال

   

 

http://mathworld.wolfram.com/Tree.html
http://mathworld.wolfram.com/Graph.html
http://mathworld.wolfram.com/DataStructure.html
http://mathworld.wolfram.com/DataStructure.html
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B1%D9%88%D8%A8%D8%A7%D9%86


وال يدعى العبد هلل كاتب هذا الكتاب ان الغاز البروبان هو زيت الشجرة المباركة ولكن لفت نظر الى 

 35-مع معنى االية 235 العددي لمعنى شجرة في علم الكيمياء وتطابق العدد -مثل لالستخدام العلمي 

  24-ن سورة النورم

 

  56-ثم نشرح الجدول أخرىمرة  لألسماء 261 -الجدولفي الفصل الثاني سوف نعود الى 

  


