
 

 المرجع الكامل والشامل عن علم األرقام واألعداد

 تقدمة فريق الشامل الفلكي

www.alchamel14.org 

 

 تعريف الرقم والعدد

الرقم واألرقام ليست عدداً أو أعداداً وإنما هي أشكال تكتب بها رموز األعداد، واألرقام محدودة وعددها 
فال يوجد  –أي ليس لها آخر  –لكن األعداد ال ينتهي عدها  0 -1-2-3-4-5-6-7-8-9  وهي عشرة

. ورمز العدد سبعة  7عدد نقول عنه أكبراألعداد قاطبة . فرمز العدد سبعة يتكون من رقم واحد هو 
 . 2، والرقم  7وعشرين يتكون من رقمين هما الرقم 

.  27وهذا يعني العدد الذي رمزه  – 27العدد  –بل نقول  – 27الرقم  –في عملياتنا الحسابية ال نقول 
مجموع األعداد   –ليعني  – 14يساوي  527مجموع أرقام العدد  –كما أننا نجد أحياناً تعبيراً كاآلتي 

، وهذا التعبير فيه تجاوز يسمح به للتسهيل  14=  5+2+7يساوي  527التي رموزها أرقام العدد
. وعليه فالرقم يشير إلى عدد من األعداد ، ومن المعتقد أن األرقام العربية وسوف نتبعه في هذا الموقع 

واألعداد الرومانية ترجع هيئتها إلى استعمال أصابع اليد . والعدد يشير إلى تعداد بضعة أشياء أو 
 مجموعها ، أو إلى مواقعها في قائمة مرتبة .

اآلن على مفهوم العدد ، والعدد الكامل بصورة وتقوم الرياضيات الحديثة والتي نعيش جميعنا في ظلها 
 خاصة .

وهكذا صارت لدينا األعداد العقالنية التي تكتب على شكل كسور , وهناك األعداد الالعقالنية ، واألعداد 
المركبة ، واألعداد المفرطة في تعقدها ، واألعداد الكاترينيونية .... إلخ . وعلى هذا النحو يتحول 

 ن وأوسع منه بكثير ميدان الجبر الذي يدرس كل األعداد والعالقات العامة فيما بينها .الحساب إلى ميدا

  من اإلعجاز العددي في القرآن الكريم ما ثبت من الدراسات القرآنية أن كل لفظ ورد في
 القرآن بقدر محدود

غيرها الذي  ومقصود ، ولحكمة يعلمها هللا تعالى . فبعض األلفاظ تأتي ضعف نقيضها أو تتناسب مع
 88مرة تكرار لفظ اآلخرة ، وتكرر ذكر الشياطين  115يؤدي المعنى نفسه ، فمثالً : تكرر لفظ الدنيا 

مرة ،  83مرة وهو عدد مرات ذكر المالئكة ، وتساوى عدد مرات ذكر المحبة بعدد مرات ذكر الطاعة 
مرة أي ضعف  234ت المغفرة مرات ، بينما تكرر 103وتكرر ذكر الشدة مثل الصبر ، كل منها تكرر 

 بعدد سور القرآن الكريم . 114مرة ، وكذلك تكرر ذكر الرحيم سبحانه وتعالى  117الجزاء الذي تكرر 
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  إذ العشرة  9إلى  1وضع إخوان الصفاء صورة كاملة للعالم بنيت على األرقام من ،
 عودة إلى الصفر في

 نظرهم .

 يعرف بها ، وعالمات األعداد تدعى أرقاماً  لكل عدد من األعداد التسعة األولى عالمة
 وتكتب األعداد

 بواسطتها . أما الصفر فيدل على فراغ أو على ال شيء ، وهو ال قيمة له إال إذا أسند إلى عدد . 

  األعداد األولى تدعى أعداداً بسيطة ألن كالً منها يتألف من رقم واحد ويعبر عنه بكلمة
 واحدة . واألعداد

، .... إلخ ، تمييزاً لها عن األعداد الترتيبية أي األول والثاني والثالث .....  3،  2،  1  األصلية هي 
 إلخ . والعدادة دراسة لمعاني األعداد السحرية أو التنجيمية .

 أداة طيعة   أسهم العرب في الرياضيات بنقل علم الحساب اإلغريقي وتبسيطه وجعله
 لالستعمال اليومي عن

رقام العربية والنظام العشري واختراع علم الجبر في مفهومه المعروف في العصور طريق اصطناع األ 
 الحديثة ووضع أسس حساب المثلثات وبخاصة الكروية منها .

 خواص األعداد

  هو أصل العدد ومنشأه وهو يعد العدد كله ، األزواج واألفراد جميعاً.   1العدد 
  ف العدد األزواج دون األفراد .هو أول العدد مطلقاً وهو يعد نص   2العدد 
  هو أول عدد األفراد وهو يعد ثلث األعداد وتارة األفراد وتارة األزواج .   3العدد 
  أي تربيع . –هو أول عدد مجذور    4العدد 
  هو أول عدد دائري ويقال كروي .   5العدد 
  هو أول عدد تام .   6العدد 
  هو أول عدد كامل .   7العدد 
  أول عدد مكعب . هو   8العدد 
  وإنه آخر مرتبة اآلحاد . –هو أول عدد فرد مجذور    9العدد 
  هو أول مرتبة العشرات .   10العدد 
  هو أول عدد أصم .   11العدد 
  هو أول عدد زائد .   12العدد 

 أصل األرقام وتاريخها



 

جدية الفينيقية هي أصل حاول أحد الباحثين إعادة التنقيب عن األصل الحقيقي لألرقام , فرأى أن األب
األرقام ، ثم أخذت هذه األرقام في التحسن . وتطورت األرقام من الشكل المعروف في العصر الجاهلي 

 إلى السياق ثم الغبار ثم اختزلت الحروف في عهد الوليد بن عبد الملك .

تابة فوقه , وإنما ال يرجع كما يقول بعضهم إلى نشر الدقيق أو الرمل والك –الغبار   -وأصل التسمية 
 هو مشتق من غبر بمعنى مضى ، ولهذا يسمى خط الغبار أو خط الجناح .

 9876543210 )األرقام العربية الغبارية هي ) 

وفي العهد الفاطمي ابتكر الوضع العمودي لألرقام بعد أن كان أفقياً يأخذ حيزاً مما يعوق الحساب . 
 عربي .ال  والخط الغباري هو المستعمل في المغرب

 (987654321الخط السياقي او الخط الهندي ) 

والخط السياقي هو المستعمل في المشرق العربي ويسميه القلقشندي الخط الهندي وأيضاً األرقام 
الهوائية وهي األرقام التي تستعمل حالياً في كافة منطقة الخليج والجزيرة العربية ، وهو خط عربي 

 أصيل كما يوضح المويلحي .

 

ما الصفر ، فهو الشيء الخالي ، ورمز له بحرف الصاد ، وهو كالحلقة الصغيرة ، والصفر بكسر أ
الصاد وسكون الفاء في اللغة هو الشيء الخالي . كما يذكر في التاريخ أنه قدم إلى بالط الخليفة 

مر المنصور م فلكي من الهند اسمه كنكه يحمل معه كتاباً لمؤلفه براهما جوبتا ، أ 772المأمون عام 
بترجمته إلى العربية ، تحت عنوان سند هند ، ومن هذا الكتاب عرف العرب نظام األرقام واألعداد 

الهندية . وشرح الخوارزمي في كتاب له طريقة استخدام نظام األعداد واألرقام الهندية ، وترجم كتابه 
علم الخوارزمي الغرب كتابة األرقام إلى األسبانية والالتينية في القرن الثاني عشر الميالدي ، وبذلك 

واألعداد والحساب . والجدير بالذكر أن الخوارزمي هو أول من استعمل كلمة الجبر ، كما استعمل 
الحروف مكان األرقام ، واستعان بالمعادالت الجبرية المتنوعة لحل المسائل الحسابية . كما أنه أظهر 

وزاً مفردة ال قيمة عملية لها . وقد نقل عنه األوربيون قيمة لألرقام قيمتها ، ولواله لبقيت األرقام رم
 ألغورثموس . –األرقام وسموها 

والصفر كذلك من األرقام ، وقد أخذه األوربيون من الخوارزمي باسمه العربي ، وكان اإلنكليز يلفظونه 
الكميات التخيلية . صايفر . كما عرف الخوارزمي األعداد السالبة وجعلها في معادالته ، وتنبه إلى  –

ولوال الصفر لما استطعنا حل كثير من المعادالت الرياضية بسهولة ، ولما تقدمت فروع الرياضيات 
 التقدم الذي نشهده اليوم . وأول من أدرك قيمة الصفر في الحساب كان الخوارزمي .

باختالف المحالت ، وقد ذكر أبو الريحان البيروني أن صور الحروف وأرقام الحساب تختلف في الهند 
وأن العرب أخذوا أحسن ما عندهم وهذبوا بعضها وكونوا من ذلك سلسلتين عرفت إحداهما باألرقام 



 

 –المشرق العربي ومصر والسودان  –الهندية ، وهي التي تستعملها أكثر األقطار اإلسالمية والعربية 
د المغرب واألندلس ، وعن طريقها دخلت وعرفت الثانية باألرقام الغبارية ، وقد انتشر استعمالها في بال

 إلى أوربا باسم األرقام العربية .

وهي المغربية ، ما هي إال ابتكارات  –وهي المشرقية ، والغبارية  –وهكذا فكال الصورتين الهندية 
م ، وكانت قد وصلت إلى العرب  800عربية . وفي الواقع ، وصلت األرقام العربية إلى األوربيين عام 

 م . 600الهند عام من 

واألعداد المستعملة  –خط هوائي  –وعليه فقد وجدت األعداد الهندية الحالية ، وأعداد المشرق العربي 
واألعداد األوربية المقتبسة من العربية ، واألعداد األوربية الحديثة  –خط غباري  –في المغرب العربي 

،   حضارات عديدة من المسمارية ، والمصريةأرقام كتبتها   ، وأعداد الكمبيوتر . كما أنه توجد
 -كان الرومان يرمزون إلى األرقام بسبعة أحرف وهي :  –واإلغريقية ، والرومانية 

وال تزال تستعمل إلى يومنا  – D خمسمئة – C مئة – L خمسون – X عشرة - Vخمسة  – I واحد
 هذا ، وأيضاً أرقام المايا ، واألرقام الصينية .

 ائعة لألعداداألنظمة الش

كأساس للعد والعمليات المختلفة على  – 10 –النظام العشري هو استعمال العدد  النظام العشري :
األعداد ، ومن المعتقد أنه بدئ بالعد على األصابع في أوائل الحضارات ، واستعمال اليدين باعتبارهما 

اعتمد البابليون واآلشوريون النظام عدادا مريحاً . ولقد حاول اإلنسان منذ القدم أن يعرف العدد ، ف
الستيني ، واعتمدت الكسور على أساس هذا النظام ، كما نفعل اليوم في قياس الزمن ، حيث نقسمه إلى 

ساعات وقد استعمل الهنود النظام العشري في الحساب والترقيم ، وجاء المسلمون وأخذوا بالحساب 
من جاء  –...  -والفجر وليال عشر  –في بعض آياته  العشري ، وذلك ألن القرآن الكريم ذكر الحساب

.... إلخ ، وتوجد إشارة لطيفة إلى اتخاذ العشرة الكاملة كمقياس وذلك من  -بالحسنة فله عشر أمثالها 
 -ما بلغوا معشار ما آتيناهم  –واآلية  –قل فأتوا بعشر سور مثله  –واآلية  –تلك عشرة كاملة  –اآلية 

يعطي القرآن الكريم العدد عشرة ومضاعفاته أكبر وزن ، كل ذلك أنزل في زمن لم يقدر .... إلخ . وهكذا 
فيه أحد بعد الحساب العشري أو قيمته . وقد طبق النظام العشري على معظم العمالت المختلفة . وتؤكد 

الدراسات أن التحويل إلى النظام العشري في حساب الوقت سوف يصبح ضرورة حتمية في السنوات 
دقيقة ،  100ساعات ، والساعة  10لقادمة لكي نواجه مقتضيات العصر ، وذلك باعتبار اليوم ا

ثانية ، وقد حاولت الثورة الفرنسية تغيير النظام الستيني من باب العناء للكنيسة  100والدقيقة 
 الكاثوليكية إلى النظام العشري ولكن ألغي بعد سنوات .

العشري في علميات الحساب وله أعماله الخالدة في موضوع وجمشيد أول من أدخل عالمة الكسر 
 الحساب العشري .

وهذا النظام يستعمل في   .....  2األساس =  – 1و  0وهو نظام يستخدم الرمزين   النظام الثنائي :
  صناعة األجهزة اإللكترونية مثل الكمبيوترات



 

 عشري ثنائي عشري ثنائي عشري ثنائي عشري ثنائي

1100 12 1000 8 100 4 0 0 

1101 13 1001 9 101 5 1 1 

1110 14 1010 10 110 6 10 2 

1111 15 1011 11 111 7 11 3 

10000 16 - - - - - - 

 في النظام العشري . . 91=  1011011/  2وهو نظام يقوم على النظرية 

 حساب الجمل

وهي طريقة يستعملها المنجمون   -من الواحد إلى األلف ...   وهو حساب األحرف الهجائية المقروءة
عمل  –ونستبدل فيها الحروف باألرقام   -لقراءة الطالع خاصة وعمل األحجبة واألعمال السحرية 

 وإليك بيان ذلك –ذلك فاستخدموا األرقام بالحروف في الزيجات والحسابات   علماء الفلك العرب عكس

رفالح قيمة الحرف الحرف قيمة الحرف الحرف قيمة الحرف  الحرف قبمة الحرف 

 أ 1 ح 8 س 60 ت 400

 ب 2 ط 9 ع 70 ث 500

 ج 3 ي 10 ف 80 خ 600

 د 4 ك 20 ص 90 ذ 700

 ه 5 ل 30 ق 100 ض 800

 و 6 م 40 ر 200 ظ 900

 ز 7 ن 50 ش 300 غ 1000

 349=  9+  40+  300= ش + م + ط =   شمط  –ومثال لذلك 

ى تاريخ حدث معين كالوالدة والوفاة أو تشييد بناء كالمساجد وكذلك يستعمل هذا الحساب للداللة عل
 والقصور .

لقد نهجنا هنا على المصحف اإلمام , وهو المنسوب إلى الخليفة الراشد الثالث عثمان بن  مالحظة :
رضي هللا عنه ، وهذا الرسم أجمعت عليه األمة وتلقته بالقبول بترتيب آياته بكل  –عفان ذي النورين 

 وحروفه ، لذا أصبح مصحف عثمان اإلمام حجة على القارئين والمقرئين إلى يوم الدين . كلماته

والعدد  19والعدد  7والعدد  5ونحن من خالل هذا الموقع نقدم لكم غرائب عن بعض األعداد مثل العدد 
قمنا ومضاعفاتها وجعلنا لكل عدد رابطاً خاصاً يقود إلى استعماالته في شتى المجاالت , وقد  99

 بمراعاة األمور التالية :



 

جميع ما ورد من أمثلة لألعداد من خالل تصفحكم هو ليس للحصر وإننا قمنا بمراعاة         ·
 االختصار ما أمكن

 لتجنب المتصفح الملل والعزوف عن المتابعة . 

********************************************************** 

 علم العدد

وجود لها في الحياة , وما من شيء يخرج عن نظام الطبيعة في هذا   العدد أن الصدفة اليؤكد علم    

الوجود . من هنا , اعتبر الباحثون علم العدد فلسفة قائمة بذاتها, وحقيقة واقعية, وركيزة أساسية في 

 بنيان اإلنسان والكون .

 نظرية فيثاغوروس

وكيفية نشوئه, كثير البحث عنه وعن خواصه ومراتبه كان فيثاغوروس شديد االهتمام بعلم العدد    

ونظامه, وكان يقول: " إن في معرفة العدد وكيفية نشوئه من الواحد الذي قبل االثنين, معرفة وحدانية 

هللا, عز وجل, وفي معرفة خواص األعداد, وكيفية ترتيبها ونظامها, معرفة موجودات الباري تعالى, 

ها وترتيبها, وإن علم العدد مغروس في النفس يحتاج إلى أدنى تأمل ويسير وعلم مخترعاته وكيفية نظام

 من التذكار حتى يستبين ويعرف بال دليل".

ولم تكن الفيثاغورية مدرسة فلسفة وحسب, بل كانت أيضا مدرسة دينية أخالقية على نظام الطرق    

د صيغ هذا القول في صيغتين الصوفية. ومن أبرز معتقدات هذه المدرسة أن كل شيء هو العدد, وق

مختلفتين: األولى هي أن كل األشياء أعداد, بمعنى أن األشياء نفسها في جوهرها أعداد, أو بعبارة أخرى 

أن األعداد هي التي تكون جوهر األشياء؛ والثانية هي التي تذكر أن األشياء تحاكي األعداد, ومعنى ذلك 

د. ووصل فيثاغوروس إلى فكرة العدد بحسبانه أصل أن األشياء صيغت على نموذج أعلى هو العد

الوجود, وفوق الظواهر الحسية, من تأمله في االنسجام بين النغمات, وفي مواضع األـجرام السماوية 

 وحركتها.

من ناحية أخرى, ال حظ الفيثاغوريون, من عنايتهم بالموسيقى, أن النغمات أو الهرموني تقوم على    

لموسيقية تختلف الواحدة منها عن األخرى تبعا للعدد ويالحظ من ناحية أخرى أن األعداد: فالنغمات ا

اكتشاف الفيثاغوريين لالنسجام الموجود في الكون قد أدهشهم, وجعل من الطبيعي لديهم أن يمتد هذا 

, االنسجام إلى الكون كله حتى يصبح هذا االنسجام جوهر األشياء ؛ ولما كان االنسجام يقوم على العدد

 كان من الطبيعي أن يقال إن جوهر األشياء هو العدد.

قسم الفيثاغوريون العدد قسمين: العدد الفردي والعدد الزوجي, وقالوا إن العدد الفردي هو المحدود,    

والزوجي هو الالمحدود, ألن الفردي ال يمكن أن ينقسم قسمين, بل يقف عند حده؛ بينما العدد الزوجي 

دود . ثم ربطوا بين المحدود والالمحدود, وبين المذاهب األخالقية, فقالوا إن المحدود ينقسم, فهو غير مح

 هو الخير, والالمحدود هو الشر .



 

واختلف الفيثاغوريون فيما بينهم حول هذا التقسيم للعدد بين فردي وزوجي, فقال عدد منهم إن األصل    

ة . أما أصحاب الرأي اآلخر فيقولون إن األصل هو في األعداد هو الوحدة, ومن هذه الوحدة تنشأ الثنائي

هذه االزدواجية بين الوحدة وبين الثنائية أو الكثرة, وينشأ الكون بانفصال الواحد عن اآلخر, وعلى هذا 

 يتكون الكون عن طريق الصدور .

واالثنين يناظر  بدأ الفيثاغورين بأن نسبوا إلى األعداد صفات هندسية, فقالوا إن الواحد يناظر النقطة,   

الخط, والثالثة تناظر السطح, واألربعة تناظر الجسم, فهناك إذا تناظر واتصال بين األعداد وبين األشكال 

 الهندسية .

ونسب الفيثاغوريون إلى األعداد صفات أخالقية, فقالوا مثال إن الخمسة مبدأ الزواج, ألنه حاصل    

عدد الذي يدل إلى المؤنث . كذلك الحال في السبعة, فهو العدد الجمع بين العدد الذي يدل إلى المذكر وال

الذي من طريقه تنقسم الحياة اإلنسانية . والعشرة أكمل األعداد ، وهو الوحدة الرئيسية التي تشمل كل 

األشياء األخرى ، خصوصا إذا ما الحظنا أن أن العشرة حاصل جمع األعداد األربعة األولى . ولهذا ارتفع 

إلى مرتبة اآللهة  –كما ارتفع به الحقا األفالطونيون الذين اتجهوا اتجاها فيثاغوريا  –ثاغوريون به الفي

ألن هذا العدد هو أصل الوجود . اعتبر فيثاغورس علم األعداد من المعارف المقدسة ، فكان يلقّن دروس 

درسته . وقد تبنّت الفلسفة األعداد شفهيّا لتالميذه المختارين ، لئاّل تتسرب المعلومات خارج جدران م

 اإليلية ، ومن أبرز فالسفتها برمنيدس ، نظرية الفيثاغوريين في العدد .

في المدرسة الفيثاغورية ألف نيقوماخوس األردني ، أحد تالمذة فيثاغورس ، كتاب " المدخل إلى علم    

وأن األشياء في جوهرها العدد " ، ويدور الكتاب على فكرة أساسية هي أن العدد أساس كل العلوم ، 

أعداد . والعدد ليس مفارقا للموجودات ، بل هو ملتصق بها . ولما كانت األعداد منسجمة ، فقد ظهر 

االنسجام في الوجود ، الذي هو في جوهره عدد . وينتهي بأن علم العدد هو أشرف العلوم ، ألنه علم 

 شياء فعلى مثال العدد .أزلّي سابق على بقية العلوم ، وإلى أن هللا لما خلق األ

 نظرية أفالطون

يقول أفالطون إن األعداد تكون جوهر األشياء بوصفها صورة . ويفرق افالطون بين نوعين من    

األعداد : األعداد الرياضية واألعداد المثالية ، فيقول إن األعداد بوصفها وحدات مقابلة لألشياء الحسية 

بحسبانها مبادئ األشياء ، ومن طريقها نستطيع أن نستخلص بقية  هي األعداد الرياضية ، أما األعداد

الوجود ، فيمكن أن تسّمى باسم األعداد المثالية أو األعداد كصور . والفرق بين فيثاغوروس وأفالطون 

هو أن األعداد ، لدى أفالطون ، لها مكانة وسط بين الوجود الحّسي والوجود العقلي ، بينما ، لدى 

 وجود األعداد هو الوجود المحسوس .فيثاغوروس ، 

 نظرية أرسطو

يفّرق أرسطو بين العدد عند أفالطون ، والعدد عند فيثاغوروس ، فيقول إن الفيثاغوريين ال يجعلون    

كما فعل أفالطون حينما جعل الّصور أو المثل مفارقة   -األعداد مفارقة لألشياء التي هي نموذج لها 



 

وإنما هم يجعلون األعداد متّصلة وغير منفصلة عن األشياء . وهذا  –الوجود لألشياء التي تشاركها في 

 يبين لنا الطريق الصحيح الذي علينا أن نسلكه من أجل بيان ماهيّة األعداد من حيث صلتها باألشياء .

ونقل عن أرسطو قوله لإلسكندر الكبير وقد سأله أن يوصيه : " ال صديق أشرف من حكيم وال علم    

 ف من الحكمة وأشرف فنونها كما علمت أيها الملك هو علم أسرار الحروف واألعداد " .أشر

 نظرية إتسلر

 يقول إتسلر إن األعداد صورة وهيولى معا لألشياء .   

 عند المسيحيين

أعطى الشرق القديم أهمية كبرى لرمزية األعداد . لكن الكتاب المقدس ال يعتبر أي عدد مقدسا في ذاته    

 أننا في مقابل ذلك ، وبناء على بعض االصطالحات العرفية ، أو نتيجة التأثير الجانبي من بعض ، إال

الحضارات المجاورة ، نجد فيه الكثير من االصطالحات الّرمزيّة . وقد اهتم آباء الكنيسة بعلم العدد ، 

س أمبروسيوس علم العدد فتبنّى القّديسان إيريناوس ويوستنيانوس الفلسفة الفيثاغورية ، ودرس القّدي

في ضوء النعمة اإللهية . وقال القّديس أغوسطينوس إن اإلنسان يستطيع أن يتعّرف إلى هللا بواسطة 

العدد . ودافع القّديس إيرونيموس عن العدد باعتباره سبيال الهوتيّا ، وأيّده في نظريّته القّديسان 

  سيريلوس ويوحنّا فم الذهب .

 عند العبرانيين

 – 21:  11 -ول سفر الحكمة في التّوراة " إن الّرب اإلله رتّب كل شيء بمقدار وعدد ووزن " . يق   

 –وذكر يشوع بن سيراخ آية تقول : " وحيث تكون األيدي الكثيرة أقفل ومتى قّسمت فبالعدد والوزن " 

42  :7 - . 

 عند أخوان الّصفا

عدد وما يطابقه من معاني الموجودات . وأول ما يقول اإلخوان إن األرطماطيقي هو معرفة خواّص ال   

ينظر في هذه العلوم الفلسفية الرياضيات وأول الرياضيات معرفة خواّص العدد ألنه أقرب العلوم تناوال . 

ومن بين رسائل اإلخوان ، تأتي رسالة العدد في الطليعة ، والغرض المراد من هذه الرسالة هو رياضة 

، المؤثرين للحكمة ، الناظرين في حقائق األشياء ، الباحثين عن علل أنفس المتعلمين للفلسفة 

الموجودات بأسرها . وفيها بيان أن صورة العدد في النفوس مطابقة لصور الموجودات في الهيولى ، 

وهي أنموذج من العالم األعلى ، وبمعرفته يتدرج المرتاض إلى باقي الرياضيات والطبيعيات . وإن علم 

 العلوم ، وعنصر الحكمة ، ومبدأ المعارف .العدد جذر 



 

وعلى طريقة الفيثاغوريين ، يعتبر اإلخوان العدد أصل الموجودات ، فرتّبوه على األمور الطبيعية    

والروحانية . واعتقد اإلخوان " أن الموجودات بحسب طبيعة العدد وخواّصه ، فمن عرف طبيعة العدد 

 ن له إتقان الحكمة وكون الموجودات على أعداد مخصوصة " .وأنواعه وخواّص تلك األنواع . تبيّ 

 في بابل

جاء في رقيم مسمارّي أن مقاييس برج بابل وضعت استنادا إلى األعداد المقدسة . كذلك األمر بالنسبة    

 إلى مدينة بابل نفسها .

 في مـصـر

تواه المنطقي والفكري ، وهو اعتقد المصريون أن العدد يحكم اإلنسان ويسيطر عليه ألنه يتجاوز مس   

 وسيلة من وسائل التعبير عن التناغم الكوني .

ال سيّما عندما مهر العلماء المصريون في استعمال   ق. م. 3000وقد ازدهر علم العدد في العام    

ع المعادالت الرقمية في فن بناء األهرام . وتعامل المصريون بالكسور ، وعرفوا العمليات الحسابية األرب

وبّسطوا عمليات الحساب فأجروا الضرب على أساس الجمع ،  –جمع ، ضرب ، طرح ، قسمة  –

 والقسمة على أساس الطرح .

 في الـيـونـان

يعتبر تفسير األعداد من بين العلوم الرمزية األكثر قدما . وفي اليونان أرجع طاليس أصل األشياء إلى    

ود ، وأنكسمانس إلى الهواء ، واإليليّون إلى الوجود بما هو الماء ، وأنكسمندريس إلى الجوهر الالمحد

موجود ، أما فيثاغوروس فقد أرجع أصل الوجود إلى العدد ، ورأى فيه الدرجة األعلى للمعرفة وجوهر 

 التناسق الكوني .

 في فـارس

على غرار  –يّل ماني تم تصميم النظام العددي في الديانة المانويّة لمساعدة اإليداع في الذاكرة . وقد تخ   

 وجود أسرار خاصة في العالقة المتبادلة بين األعداد . –النمط الفيثاغوري المحّدث 

 اعتنى علماء الهند باألعداد وعّظموا هذا العلم .  في الهند :

 في الـصـيـن

لمؤرخ ترى الصين إلى العدد مفتاح التناسق الكوني وتطابق األرض مع القوانين السماوية . ويقول ا   

 تانغ قد اهتمتا كثيرا بعلم العدد . –إن عائلتي هي وهو من ساللة مينغ  –بان كو 



 

 في المكسيك

ترتدي األعداد لدى األ زتيك أهمية كونية ، فكل عدد يرتبط بإله ولون ونقطة في الفضاء ، وبمجموعة    

 تأثيرات جيّدة أو سيّئة .

 العدد خدعة الغموض .تعتقد قبائل أفريقية كثيرة أن   في أفريقيا :

 ترى الماسونية إلى العدد على أنه من أكثر األشياء حكمة .  عند الماسونيين :

 في الـفـكـر

" فيلسوف ألماني " إن علم العدد يحتوي على أسرار كبيرة . وكتب   Leibnitz يقول اليبنيتز "   

س المهيب للعدد " . وقال بالزاك : " الشاعر الفرنسي فيكتور هوغو : " اإلنسان ، الرقم المختار ، الّرأ

كل شيء ال يوجد إال بالحركة والعدد . والحركة هي العدد الفاعل " ورأي الشاعر بويسيوس 

" Boece    أن المعرفة الّسامية تمر في األعداد . وكتب نيقوال دو كيو أن األعداد تمثل الطريقة "

" في حياتي ، لم أدرس إال العدد   De Maitre تر "الفضلى لالقتراب من الحقائق اإللهية . وقال دو مي

، إنه الحركة ، إنه الصوت ، إنه كلمة الفكر . وبما أنه موجود في كل مكان ، فإنّي أراه في كل مكان " . 

 ورأي الميراندول أنه ، من خالل العدد ، نستطيع أن نجد طريقا لتفسير كل األشياء .

 ثـابت بن قـّره

ة كتاب " المدخل إلى علم العدد " لنيقوماخوس ، أحد تالمذة فيثاغوروس . يدور ترجم ثابت بن قرّ    

الكتاب على فكرة أساسية وهي ، أن العدد أساس كل العلوم ، وأن األشياء في جوهرها أعداد . والعدد 

 ليس مفارقا للموجودات ، بل هو ملتصق بها .

ذكر بان األعداد على نوعين : " األعداد المفردة ولعدم التطويل نختصر بذكر النقاط فقط فنقول : أنه  

 وتسّمى المحدودة ألنها ال تنقسم " واألعداد المزدوجة وتسّمى الالمحدودة ألنها تنقسم " .

كما بين أهمية العدد في عدة مجاالت حيوية مثل الحساب والمقايضات والهندسة وبناء المدن والمالحة    

لم العدد هو أشرف العلوم ، ألنه علم أزلي سابق على بقية العلوم ، وإلى وغيره الكثير ، وينتهي إلى أن ع

أن هللا لما خلق األشياء فعلى مثال العدد . وقسم األشياء الموجودة إلى ذوات عدد ، وذوات مقدار ، وإن 

أعيان  وقام بتقسيمها إلى عدة أقسام وتفرعات عديدة ، فاألشياء التي هي  العدد والمقدار غير متناهيين .

الموجودات فبعضها متصل مختلط مثل الحيوان ، والشجر ، وبعضها منفصلة منقسمة ، متجاورة ، مثل 

القطيع واألمة ، . كما تعرض إلى األعداد المتحابّة " يقال للعددين أنهما متحابّان إذا كان مجموع أجزاء 

 ثال :يساوي الثاني ، ومجموع أجزاء الثاني يساوي العدد األول م  أحدهما

" . وتكلم عن النسبة وهي المساواة بين كميات مختلفة الحدود . وشرح خواّص األعداد  484و  220" 

: " فالّشيء األصغر الذي من اجتماعه يكون قوام شيء ما ، هو مبدأ تكوين األشياء كلها . ويأتي إلى 



 

ثة حدود يتلو بعضها بعضا التّوسطات ، وهي قياس حدين أحدهما إلى اآلخر ، وتركيبها يحتاج إلى ثال

على تساو من االختالف والبعد بينهما . وينتهي بذكر ثالث نسب أو توّسطات كانت معروفة لدى اليونان 

 وهي :
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 عند المسلمين

 دعوة القرآن إلى العد والحساب

داد الحسابية ... والعالمات واألرقام العددية إنما يستهدف أن يستخدمها إن ذكر القرآن الكريم لألع   

اإلنسان فيما يحقق الغرض من خلق هللا لها ... وتعليم اإلنسان بها ... وتوجيهه إليها ... وعالوة على ذلك 

 فلقد وجه القرآن الكريم نظر اإلنسان إلى العد والحساب في آيات كثيرة ...

بحانه وتعالى نظر اإلنسان إلى العد ... على أنه حقيقة واقعة في حياة اإلنسان فيقول فلقد وجه هللا س   

 تعالى :

 . 47" وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون " الحج 

ويوجه اإلنسان إلى عناصر الزمن التي بحسابها يصل إلى الساعات واأليام والشهور ثم السنين ...    

 فيقول تعالى :

 . 5ل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب " يونس " هو الذي جع

 ويقول كذلك في النص الشريف :   

" وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضال من ربكم ولتعلموا 

   . 12عدد السنين والحساب " اإلسراء 

يف لإلحصاء والعد قدر ما يقرر القرآن الكريم أن هللا جل شأنه قد أحصى كل من في وليس من تشر   

 السموات واألرض وعدهم عدا وذلك بالنص الشريف :

 . 94،  93" إن كل من في السموات واألرض إال آتي الرحمن عبدا . لقد أحصاهم وعدهم عدا " مريم 

والقمر ... خلقهما وأمرهما وحركتهما إنما بحساب  وعن الحساب يقول هللا سبحانه وتعالى أن الشمس   

 . 5" الشمس والقمر بحسبان " الرحمن     دقيق ... وذلك بالنص الكريم :

وحتى يقف اإلنسان على بعض قدر الحساب وأهميته ... فقد أطلق هللا سبحانه وتعالى على يوم القيامة    

 . 53وم الحساب "سورة ص " هذا ما توعدون لي    يوم الحساب بالنص الشريف :



 

 . 6" وكفى باهلل حسيبا " النساء   وهللا سبحانه وتعالى هو الحسيب ، وذلك بالنص الكريم :   

" ونضع الموازين القسط    بل إنه جل شأنه ال تغيب عنه أية إثارة من ذرة . إذ يقول سبحانه وتعالى :   

 . 47من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين " األنبياء  ليوم القيامة فال تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة

 وإنه سبحانه وتعالى أسرع الحاسبين ... إذ ال يأخذ منه أمر الحساب شيئا ، فيقوا القرآن الكريم :   

 . 62األنعام    " ثم ردوا إلى هللا موالهم الحق أال له الحكم وهو أسرع الحاسبين "

مختلف العمليات واالستخدامات الرقمية ففيه الجمع والطرح والضرب والحساب إنما يشمل العديد من    

أيضا ما ال نعلم . ولذلك فإن القرآن الكريم إنما   نعلم ... والحساب عند هللا فيه  والقسمة ، ومثلها مما ال

يدعونا إلى ممارسة ما نعلم من األنشطة الحسابية والدراسات العددية ، على أسس من األعداد التي 

ويتم بها كل الترقيم . وإذا ما استخدم اإلنسان األعداد واألرقام   رها والتي يتكون منها كل األرقام ...ذك

وتأملها وتدبرها في القرآن الكريم ... لوجد فيضا من اإلعجاز المبين ... يثبت بلغة العصر   والحساب ...

إنه وحي هللا سبحانه وتعالى لخلتم المرسلين  ... ولسان الجيل ... وبالرقم العددي ... والترقيم الحسابي ...

 والنبيين .

 األعداد في القرآن الكريم

كما أورد القرآن الكريم كل أصول وحقائق العلوم المختلفة ، فقد أورد كذلك األعداد باعتبارها أصول    

األرقام واألعداد علم الحساب ، وأساس األرقام ... وعالمة الترقيم ... وإليك اآليات القرآنيةالتي تذكر 

 صراحة :

 . 19وإنني بريء مما تشركون " األنعام   " واحد "  " قل إنما هو إله

 . 51إنما هو إله واحد " النحل   " اثنين " " وقال هللا ال تتخذوا إلهين

 . 171انتهوا خيرا لكم " النساء   " ثالثة "  " وال تقولوا

 . 2ة أشهر " التوب  " أربعة " " فسيحوا في األرض

 . 22سادسهم كلبهم رجما بالغيب " الكهف   " خمسة "  " ويقولون

 . 54أيام " األعراف   " ستة " " إن ربكم الذي خلق السموات واألرض في

 . 44أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم " الحجر   " سبعة "  " لها

 . 17" الحاقة   " ثمانية " " ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ

 . 48رهط يفسدون في األرض " النمل   " تسعة " مدينة" وكان في ال



 

 . 196كاملة " البقرة  " عشرة " " تلك

هذه هي أصول األعداد كلها ... وأسس المحاسبات جميعها ... ولكن كما يهدف القرآن الكريم دائما إلى    

والعميق من المعرفة . توجيه نظر اإلنسان إلى مزيد من البحث والدراسة ... وحفزه إلى الواسع من العلم 

فقد أورد بعض االعداد المركبة من رقمين حتى تتسع أمام اإلنسان رقعة التفكير في العمل الحسابي ... 

 واالستمرار في االستخدام العددي .

 األعداد المركبة

كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين "   " أحد عشر " " إذ قال يوسف ألبيه يا أبت إني رأيت

 . 4 يوسف

 . 36التوبة   شهرا في كتاب هللا "  " اثنا عشر " " إن عدة الشهور عند هللا

 . 30" المدثر   " تسعة عشر "  " عليها

 . 65صابرون يغلبوا مائتين " األنفال  " عشرون " " إن يكن منكم

 . 15شهرا " األحقاف   " ثالثون " " وحمله وفصاله

 . 15ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون " البقرة  ليلة  " أربعين "  " وإذ واعدنا موسى

 . 14عاما " العنكبوت   " خمسين " " ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فلبث فيهم ألف سنة إال

 . 4مسكينا " المجادلة  " ستين " " فمن لم يستطع فإطعام

 . 32ذراعا فاسلكوه " الحاقة  " سبعون " " ثم في سلسلة ذرعها

 . 4جلدة وال تقبلوا لهم شهادة أبدا " النور   " ثمانين " " فاجلدوهم

 . 23نعجة ولي نعجة واحدة " سورة ص   " و تسعون " " إن أخي له تسع

 وأورد القرآن الكريم أيضا بعض األعداد المركبة من ثالثة أرقام كالتالي :   

 . 259عام " البقرة   " مائة " " قال بل لبثت

 . 65" األنفال   " مائتين "  برون يغلبوا" إن يكن منكم عشرون صا

 . 25سنين وازدادوا تسعا " الكهف   " ثالث مائة " " ولبثوا في كهفهم

 وأورد كذلك األعداد المركبة من أربعة أرقام كالتالي :   



 

 . 66بإذن هللا وهللا مع الصابرين " األنفال   " ألفين "  يغلبوا  " ألف "  " وإن يكن منكم

 124من المالئكة منزلين " آل عمران   " بثالثة آالف "  للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم " إذ تقول

. 

من المالئكة مسومين "  " بخمسة آالف " " بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم

 . 125آل عمران 

 الى :بل أورد القرآن الكريم العدد المركب من خمسة أرقام كقوله تع   

 . 147أو يزيدون " الصافات   " مائة ألف " " وأرسلناه إلى

 وعالوة على ذلك وباإلضافة إليه ... فلقد أورد القرآن الكريم كسور األعداد كالتالي :   

 . 12ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد " النساء   " نصف " " ولكم

 . 11النساء  " " الثلث " " إن لم يكن له ولد وورثه أبواه فألمه

 . 12مما تركن " النساء   " الربع "  " فإن كان لهن ولد فلكم

 . 41" األنفال  " خمسه " " واعلموا أنما غنمتم من شيء فإن هلل

 . 11النساء   " السدس " " فإن كان له إخوة فالمه

   مما تركتم " .  " الثمن " " فإن كان لكم ولد فلهن

 . 45ينهم" سبأ " ما ءات معشار " وما بلغوا "

 ووردت الصفات العددية والترتيبات الرقمية في القرآن الكريم كالتالي :   

 . 14من أسلم " األنعام  " أول " " قل إني أمرت أن أكون

 . 40اثنين " التوبة  " ثاني " " إال تنصروه فقد نصره هللا إذ أخرجه الذين كفروا

 . 14فقالوا إنا إليكم مرسلون " سورة يس   بثالث " " " إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا

 . 7" المجادلة   " رابعهم " " ما يكون من نجوى ثالثة إال هو

 . 7أن لعنة هللا عليه إن كان من الكاذبين " النور   " والخامسة " "

 . 22كلبهم رجما بالغيب " الكهف   " سادسهم " " ويقولون خمسة



 

 . 22" الكهف  لبهم "" وثامنهم ك " ويقولون سبعة

... إنما يتكون منه كل ما يمكن أن يستخدمه أو   وهكذا يذكر القرآن األعداد لإلنسان ... وإن فيما أورده   

 يصل إليه اإلنسان من أرقام ... وحتى إلى نهاية الزمان .

 مالحظة :

ضمن الرابط الخاص هناك أعداد أخرى في القرآن الكريم وردت مخفية " لم يصرح بها " تجدونها     

 إن شاء هللا . 19بالعدد 

************************************************************************************************

************************* 

 العدد واللغة

يع التعبيرات الدالة جم  -كغيرها من اللغات   –العدد في اللغة هو الكمية : وقد عرفت اللغة السامية      

فهذا الشيء قليل أو كثير أو كثير جّدا . وهذه األغنام واحدة لونها أبيض وواحدة لونها  -على الكمية : 

 .  أسود وواحدة لونها أحمر . وهكذا

 هكذا بدأت معرفة األعداد لدى اإلنسان وتطورت حتى أصبحت العصب الرئيسي .    

 ظهور األعداد في اللغات األجنبية

كانت األعداد في اللغات مقصورة على : واحد واثنين وكثير . كما يتضح ذلك في اللغة العربية في      

المفرد والمثنى والجمع ، وكما ورد في لغات أخرى عن كلمة " كثير " التي أصبحت تعني العدد ثالثة 

في الفرنسية  (Tree) كلمة، و (Three) في اللغة اإلنجليزية هي أصل الكلمة  (Very) اآلن ، فمثال كلمة

التي تحولت من معنى كثير إلى معنى ثالثة في اللغات ” Tree“، ) لعل كلمة   (Trois) هي أصل الكلمة

في اللغة اآلرامية ( . وكذلك الحال في الكلمة  –ترين  –األوربية أصلها لفظ العدد اثنين 

من معناه القديم : كثير ، إلى المعنى الحديث : فجميعها تحول   (Tris) والكلمة اإلغريقية  (Ter) الالتينية

 أي ) جيّد ثالث مّرات ( .  (Very good) تعني حديثا :   (Tree good) ثالثة ، وأضحت العبارة :

وقد عرف اإلنسان العدد اثنين من ثنائيات أعضائه ، كاليدين والعينين . . . وغيره ، وبذلك ظهرت      

التثليث بإضافة واحد إلى االثنين ، وعن هاتين الطريقتين جاءت األعداد  فكرة التضعيف ، ثم ظهرت فكرة

، أربعة وستة وثمانية وتسعة ، كما أنه عن طريق عّد أصابع اليد الواحدة ، وباستخدام طريقة التضعيف 

ظهر العددان خمسة وعشرة ، وكان آخر األعداد وضوحا في ذهن اإلنسان هو العدد سبعة : وذلك عندما 

 أ يضيف أعدادا إلى أعداد أخرى مخالفة لها ، بعد فكرة التضعيف والتثليث .ابتد



 

وأول ظهور للعدد في نصوص اللغات السامية كان في عبارات دينية مثل : ) تشاور موسى مع " يهوا     

" على جبل سيناء أربعين يوما وأربعين ليلة ( و مثل ) ظّل بنو إسرائيل أربعين عاما مشردين في 

 راء ( .الّصح

ينذر بالشؤم عند العبريين ، ثم ورث علم الالهوت المسيحي العدد سبعة مثل : السبعة  40وكان العدد 

أخطاء القاتلة / السبع فضائل / سبع متع للعذراء مريم / سبعة شياطين خرجت من المجدل . ) يبدو أن 

الكواكب السبعة ، واأليام السبعة ،  التسبيع كان سمة من سمات الديانات القديمة ، فقد تحدث البابليون عن

 وجعلوا التسبيع سمة من سمات الخليقة اإللهية ( .

وقد دلت المقارنة بين اللغات على أن القواعد اللغوية في العدد ، من حيث اإلفراد والتركيب ،      

تكاد  –لمذكر والتذكير والتأنيث ، والمخالفة فيهما من ثالث إلى تسع للمؤنث ، ومن ثالثة إلى تسعة ل

وذلك راجع إلى أن العدد من العناصر اللغوية القديمة  –تجتمع على نظام واحد في جميع اللغات السامية 

التي احتفظت بها لغات الفصيلة الواحدة ، وهذه العناصر ال يصيبها إال قليل من التغيير رغم مرور الزمن 

ة هي اللغة األم لجميع اللغات السامية لما اشتملت عليها ، وهو مما يرجح الرأي القائل : إن اللغة العربي

 عليه من آثار لغوية قديمة ، تقرب كل القرب من اللغة األصلية في الخواص واأللفاظ والتراكيب

 مـادة الـعـدد ومـعـناه 

ت في نجد في العدد في اللغات القديمة ألفاظ العدد : واحد ، اثنان ، ثالثة ، أربعة . . . الخ ، قد ظهر     

هذه اللغات قبل أن تعرف كلمة )عدد( نفسها ، مثلها في ذلك مثل كلمة )لون( ، حيث وجد في لغات بدائية 

 كثيرة كلمات تدل كل منها على لون من ألوان )الطيف( ولكن تنقصها كلمة )لون( ذاتها .

حصى كل شيء عددا( . وما يهمنا في هذه المقدمة الموجزة هو العد وهو اإلحصاء ، قال تعالى : ) وأ     

وقال تعالى : )ولتعلموا عدد السنين والحساب( . فالعدد في معناه العام يتضمن اإلفراد والتثنية والجمع ، 

وما يضاف من نحو : بعض وكّل وأّي ، وما يأتي من نحو : كثير وقليل ، وهذا يتمشى مع الوصفية 

لمتين هما : العدد واسم العدد ، فاألول عند جميع األولى للعدد في اللغات القديمة . ويجب ان نفرق بين ك

النحاة هو الكمية ، واأللفاظ الدالة على الكمية بحسب الوضع تسمى أسماء العدد . ومعنى هذا أن العدد 

فكرة يدّل عليها باسم العدد . وأن لفظ عدد يطلق ويراد منه اسم العدد تجاوزا . وتجدر اإلشارة هنا إلى 

( مثال ، فهو الحق بالنسبة السم العدد ، 7رمز من الرموز التي تمثل األعداد كالرمز )لفظ )رقم( وهو كل 

 ولعل كلمة رقم تعني الكتابة .

 أسـمـاء الـعـدد



 

أصول هذه األسماء )كما ذكر صاحب المفصل( اثنتا عشرة كلمة : هي : واحد / اثنان / ثالثة / أربعة      

 / عشرة / مائة / ألف . خمسة / ستة / سبعة / ثمانية / تسعة /

 وتأتي على ثالث مراتب :

 الواحد فما فوقه إلى التسعة . .1
 والـعـشـرة . .2
 والمائة واأللف . .3

وما عداها من أسماء العدد فمتشعب منها ، وذلك ألن كل مرتبة من المراتب الثالث فيها تسع        

فهي  –أخوذة من المراتب الثالث واآلالف م –درجات ، فاآلحاد تسع ، والعشرات تسع ، والمئات تسع 

 آحاد ألوف ، وعشرات ألوف ، ومئات ألوف ، وألوف ألوف ، إلى ما ال نهاية .

وقد ذكر المبّرد أن األعداد األصلية ما بين الواحد إلى العشرة ، وذلك ألن األعداد األخرى ترجع إليها    

 عن طريق الجمع أو التضعيف .

 األعداد األصلية أربعة عشر اسما هي :وتعتبر اللغة اإلنجليزية      

     One / Two / Three / Four / Five / Six / Seven / Eight / Nine / Ten / Eleven / Twelve / 

Hundred / Thousand . 

وذلك ألن األعداد العشرة األولى : وهي التي تسمى أرقاما أحيانا ال يزال لها في اللغة اإلنجليزية      

وهي تعني أرقاما ، ال يزال لها معنى األصابع ، كما   (Digits) بع لليد أو القدم ، فالكلمةمعنى اإلص

التي تعني أصابع تطلق على األرقام كثيرا . ولعّل كالم ابن يعيش في تفسير األعداد   (Fingers) أن

 األصلية يتمشى مع هذا التفسير الحديث لألعداد في اللغة اإلنجليزية .

تجدون بعض رؤوس المواضيع ، ومن يرغب التوسع في المعرفة فعليه البحث من خالل كتب أدناه       

 األعداد واللغات .

 مشتقات العدد

 : األفعال المشتقة من العدد 
 أفعال مجردة . .1
 أفعال مزيدة . .2
 صورة لالشتقاق من أسماء العدد في اللغات السامية . .3

 : األسماء المشتقة للعدد 



 

 لفاعل )العدد الوصفي أو الترتيبي( وبناءه مع األعداد .اسم ا -1            

 العقود )األعداد المضاعفة( واشتقاقاتها )مرتبة العشرات( . -2            

 فعال ومفعل )األعداد التوزيعية( . -3                  

 صيغ أخرى . -4                  

 : ما يلحق بالمشتق من العدد 

 عداد األصلية والمركبة واألعداد التوزيعية والعقود .المصغر من األ    -1

 المنسوب إلى األعداد األصلية والعقود .    -2

 فـــائـــدة :

العقود هي األعداد المضاعفة ما كان من مرتبة العشرات )وهي عشرون . . . . . . . تسعون(      

ي تناسبها ، فالثالثون مثال مضاعف واشتقاق هذه العقود جاء عن طريق المضاعفة لألعداد األصلية الت

 العدد ثالثة )عشر مرات( وهكذا إلى التسعين .

أما لفظ عشرين وهي مشتقة من االثنين فالمفروض أن نقول )اثنون( إال أنهم ذكروا في ذلك تعليالت 

 مختلفة .

 دالالت األعــداد

 : النصية ، ومثال ذلك :  ويقصد بها الداللة البيانية ال الحقيقة العددية في اللغة العربية

)سأل ابن عباس رضي هللا عنه عن رجل تتابع عليه رمضانان ، فسكت ، ثم سأله آخر ، 
فقال : " إحدى من سبع ، يصوم شهرين ، ويطعم " قال ابن األثير في النهاية : " يريد به 

لسبع إحدى سني يوسف عليه السالم المجدبة ، فشبه حاله بها في الشدة . أو من الليالي ا
 " .    التي أرسل هللا فيها العذاب على عاد

 : وقول امرىء القيس في صاحبته 

 بسهميك في أعشار قلب مقتّل               *            وما ذرفت عيناك إال لتقدحي

 في القرآن الكريم  :  

 لفة منها :في القرآن الكريم ورد ذكر األعداد ومشتقاتها في مواضع كثيرة ، وفي مناسبات مخت     



 

في التشريع أو بيان الحكم : قال تعالى : ) والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثالثة قروء(  .1
 وقال تعالى : )الزاني والزانية فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة( .

قال تعالى ) . . . . . . . فمن لم يجد فصيام ثالثة   :  في التفريق والجمع )الفذلكة( .2
 ا رجعتم تلك عشرة كاملة( .أيام في الحج وسبعة إذ

نحو قوله تعالى : )ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه ، فلبث فيهم ألف   :  في رفع التوهم .3
 سنة إال خمسين عاما( .

 وذلك معنى عام في جميع آيات العدد في القرآن الكريم .  :  في الفتنة أو االختيار .4
واألصل في ذلك قوله تعالى : وهنا ال يراد حقيقة العدد ،   :  في المبالغة والتضعيف .5

)مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل هللا كمثل حبّة أنبتت سبع سنابل في كّل سنبلة 
 مائة حبّة وهللا يضعف لمن يشاء وهللا وسع عليم( .

 في القرآن إشارات علمية لطيفة في العدد .  :  في البيان العلمي .6

 آيات العدد في القرآن الكريم

 . -األعداد الصريحة ، واألعداد غير الصريحة  –ين وتنقسم إلى قسم

 أوال األعـداد الـصـريحـة

 األعداد التي ورد ذكرها في القرآن الكريم هي :     

واحد / اثنان / ثالثة / أربعة / خمسة / ستة / سبعة / ثمانية / تسعة / عشرة / أحد عشر / إثنا عشر /      

ن / خمسون / ستون / سبعون / ثمانون / تسعة وتسعون / مائة / تسعة عشر / عشرون / ثالثون / أربعو

 مائتان / ثالثمائة / ألف / ألفان / ثالثة آالف / خمسة آالف / خمسون ألفا / مائة ألف .

 واألعداد الصريحة حسب تقسيم النحاة للعدد خمسة أقسام :     

 األعداد المفردة : وهي واحد واثنان فقط . .1
 وهي من ثالثة إلى عشرة .األعداد المضافة :  .2
 األعداد المبنية : وهي من أحد عشر إلى تسعة عشر . .3
األعداد المضاعفة : وهي العقود ، سواء من مرتبة العشرات أو المئات أو األلوف ، ويدخل  .4

 العطف على النيف . –كحكم من أحكامها  –فيها 
صوات أو أسماء أعالم األعداد المطلقة : وهي غير المقيدة بمعدود ، وتستعمل كأسماء أ .5

 لألجناس .

 في ما يلى بيان مختصر عن هذه األعداد بالقرآن :

 )آية . 70وردت في              مادة )وحد 
 )آية . 28وردت في               مادة )ثنى 



 

 )آية . 32وردت في              مادة )ثلث 
 )آية . 22وردت في              مادة )ربع 
 )آيات . 8وردت في           مادة )خمس 
  آية . 13سدس( وردت في  –مادة )ست 
 )آية . 27وردت في             مادة )سبع 
 )آيات . 8وردت في              مادة )ثمن 
 )آيات . 7وردت في             مادة )تسع 
 )آية . 19وردت في            مادة )عشر 
 )آيات . 10وردت في            مادة ) مأي 
 آية . 14وردت في             (مادة )ألف 

 ثانيا األعداد غير الصريحة

 وتنقسم إلى قسمين :

 األلفاظ الدالة على مقدار عددي معين مثل : النواة واألوقية . .1
 مقدار عددي مبهم مثل : كم ، كأيّن ، كذا .  األلفاظ الدالة على .2

 وتسمى النصوص الغير صريحة )وتسمى كنايات العدد( ففي القرآن :

 آيات / )بضع( وردت في آيتين . 7آية / )كأيّن( وردت في  20كم( وردت في )        ·

 أما ما يلحق بالنصوص غير الصريحة مثل )كذا( و )نيف( و )كيت وذيت( .        ·

 والمقادير نحو : ) قدر( و )ملء( و )مثل( .        ·

 وضعا .م 36أما مادة )عدد( نفسها فقد ذكرت في القرآن في         ·

 العدد في الحديث الشريف

كما سبق في القرآن الكريم . ذلك أن من األحاديث الشريفة ما جاء للتشريع وبيان الحكم ، مثل      

أحاديث التثليث في الوضوء ، والتثنية في الصالة ، وأحاديث التسبيع في التسبيح والتكبير والطواف 

، وأحاديث الكفارات ، وغير ذلك من األحاديث التي والسعي ، وكذلك أحاديث األنصبة في المواريث 

تضمنتها كتب السنة الصحيحة ، وكان العدد فيها تشريعا أو تأكيدا أو رفعا لتوهم أو بيانا للكثرة 

 والتضعيف . . . الخ .

 جـنـس الـعـدد



 

 ينقسم العدد من حيث الجنس إلى ثالثة أقسام :

 د تذكيرا وتأنيثا .ما يطابق العدد فيه المعدو :  القسم األول

 ما ال يراعى فيه الجنس ، فيجيء بلفظ واحد للمذكر والمؤنث . :  القسم الثاني

ما تجب فيه المخالفة بين العدد والمعدود ، وهي األعداد من ثالثة إلى عشرة ، سواء   :  القسم الثالث

 ي حالة التركيب .أكانت مفردة أم مضافة أم مركبة أم معطوفا عليها ، باستثناء لفظ "عشرة" ف

   .هناك أحكام وتفاسير وإعراب وشرح وأقسام كثيرة لم نأتي على ذكرها لعدم التطويل  : مالحظة

********************************************************************************************** 

 األعداد مع العربية القديمة ولهجاتها

 واحد

لية )ط د( )ط ت( والمهرية )ط د( )ِط ت( والقتبانية )ط د( ومن في الجبا       

المرجح أن مؤنث العدد واحد في القتبانية هو )ط ت( وهذا ما يؤكده النقش 

الذي اكتشف في مدينة )تمنع( كما هو الحال في لهجات العربية القديمة 

د واحد الجبالية ، والسبئية تختلف عن القتبانية ولهجات األحقاف إذ أن العد

يكتب في السبئية )ء ح د( )ء ح د ت( ونستطيع القول أن السبئية ومن خالل 

العدد )ء ح د( أكثر تطورا أو بمعنى آخر أنها أقرب إلى الفصحى ، ومن 

المرجح أن الهمزة قلبت إلى واو وفي مراحل الحقة ومن بعد ذلك أضيفت 

 رفه عليه اآلن .األلف بين الواو والحاء ليأخذ العدد واحد شكله الذي نع

  

 اثنتان –اثنان 

ِِ   ِِ ه( )ث  ر   في الجبالية )ث ُر ه( )ُث ُر ت( وفي المهرية )ث ر         
ت( ، في السبئية )ث ن ي( )ث ت ي( ، وهناك احتمال أن )ث ن ي( السبئية 



 

تطورت عن )ث ر ه( وذلك بعد أن قلبت الراء التي في )ث ر ه( إلى نون 

تطورات الطور السبئي حلت الياء محل الهاء وكأن فأصبحت )ث ن ه( . وفي 

هناك اتجاها أو مسارا تندفع من خالله العربية لتصل إلى صورتها الحالية ، 

ومن ثم أضيفت األلف إلى بداية الكلمة )ء ث ن ي( ومن ثم أضيفت نون إلى 

 العدد ليأخذ شكله النهائي )اثنان( أو )اثنين( .

  

 ثالثة –ثالث 

ِ  ث( ، والالم في شُ   ه ل 2ِِ ت( ، )ش    ث  ×ل 2بالية )شُ في الج        ِِ2 
 2ث ت( مدغمة بحيث اليكاد السامع أن يتبينهابيد أنها تنطق بجالء في )ش×ل

ه ل  ث( وقد تدغم الالم في حالة المذكر إلى درجة اقترابها من الغين في 

ِ  ت( )ش  ل ث 2المهرية ، وتظهر بوضوح في حالة التأنيث )ش ه ِل  2ِِ

 ل ث ت( )ش ل ث( . 2( ، وفي السبئية ترد في النقوش )شث

وهكذا كانت تكتب في المساند السبئية القديمة وكذلك المساند الحضرمية        

والمساند القتبانية ، أما في المساند السبئية الحديثة فنرى أن الثاء حلت محل 

راب الجانبية فأصبحت )ث ل ث ت( )ث ل ث( . ومن هنا نرى اقت 2الشين

نطق العدد ثالثة في المساند الحديثة العهد من طور الفصحى ومن النطق الذي 

نعرفه اآلن للعدد ثالثة وهذا دليل آخر على حركة التطور في العربية ، كما 

ل ث ت( دليال آخر على تطابق  2( الذي في )ش2يعطينا استعمال الحرف )ش

في المهرية والجبالية في نطق الحرف المسندي مع الشين الجانبية التي نراها 

ث ت( ، وسبق وأشرنا إلى ذلك والدليل أيضا على ×ل 2نطق العدد ثالثة )شُ 

 أن هذه اللهجات ال زالت تحتفظ بأقدم صورة للعربية بين طياتها .

  

 أربعة –أربع 



 

في الجبالية )ء ر ب ُع ت( )ُء ر َب ع( وكذلك الحال في المهرية وفي        

  ُع ت( )ُء ر َب ع( .السبئية )ء ر ب   ،

  

 خمسة -خمس 

في الجبالية )ُخ م" ش( )ُخ م" ش( )خ ِ م ِ" ش( وفي المهرية )خ ُم ه(        

 والسبئية )خ م ش ت( )خ م ش( .  )خ ِ م  ه(

 –ونرى أن لهجات األحقاف تخالف قاعدة التذكير والتأنيث في العدد        

 في باقي األعداد .فقط ، وتبقى القاعدة ثابتة  –خمسة ، خمس 

  

 ستّة –ست 

( وفي المهرية )هَ ت  ِِ   في الجبالية )ش ت        ( )َش ت  ِ  ت( )ه   ِ  ت  ِِ
ت( وفي نقوش العهد القديم من السبئية )ش د ث ت( )ش د ث( . وفي النقوش 

السبئية األحدث عهدا )ش ث ت( )ش ث(. ومن المرجح أن العدد ستّة كان 

في لهجات األحقاف أو السبئية ، ولكن الذي  ينطق قديما )ش د ث ت( سواء

حدث الحقا أن األلسن استثقلت النطق القديم )ش د ث ت( فاستبعدت الدال في 

 2مراحل الحقة فأصبحت الكلمة )ش ث ت( وما أقرب )ش ث ت( من )شُ 
ث ت( التي تعني العدد ثالثة في العهد السبئي القديم ولهجات العربية ×ل

مهرية ، فالعدد ستّة هو ضعف العدد ثالثة ، وفي مراحل القديمة الجبالية وال

متقدمة استبعدت )الثاء( وحلت بدال عنها )التاء( وهذا ما نراه في لهجات 

األحقاف )ش ت  ت( ، وفي الطور األخير حلت السين محل الشين فأصبحت 

 . -ستّة  –)س ت هَ( 



 

في لفظ }ستّة{ يبدو وهناك مالحظة البد من اإلشارة إليها وهي أن التا        

وكأنه دال مدغمة مذكرا بجذوره األولى ، ويتجلى لنا ذلك واضحا إذا نظرنا 

إلى ما يتميز به هذا العدد من بين أعداد العربية عند تسمية كسور األعداد 

فنقول مثال )سدُس( وال نقول )ستُس( وهو ما ميز هذا العدد عن بقية االعداد ، 

ز الذي يرجح أنه تأثر بماضي العدد )ستّة( في وال بد من تعليل ذلك التمي

العهود القديمة حينما كان ينطق )س د ث ت( ، إذ أن الدال استبعدت في نطق 

 العدد ولكنها ظلت مستخدمة في كسور العدد .

  

 سبع –سبعة 

ع( ولباء في حالة التانيث ال تكاد ×في الجبالية )ش ب ع ت( ُش بُ        

لمد الذي يرافق نطق الشين إذ أن الشين تنطق تسمع وذلك بتأثير صوت ا

مضمومة في حالة التأنيث ويؤثر هذا الصوت على نطق الباء فال تكاد تُسمع 

بل يطغى ذلك الصوت على كيان الكلمة ، وهذا األمر قد يصادفنا كثيرا في 

 الجبالية .

ب  وعود على بدء ففي المهرية )ه ب ع  ِ ت( )هٌ ب ع( وفي السبئية )ش       

 ع ت( )ش ب ع( .

  

 ثماني –ثمانية 

في الجبالية )ِث م" ن ي ت( )ُث ُم" ن ي( وفي المهرية )ث م ن ي ت(        

)ث م ن ي( وفي النقوش السبئية القديمة )ث م ن ي ت( )ث م ن ي( أما في 

العهد السبئي الحديث فهي كالتالي : )ث م ن ت( )ث م ن( ، ومن خالل 

نا في تلفظ العدد ثمانية في كل من المهرية والعهد المقارنة ترى تطابقا بيّ 

 السبئي القديم )ث م ن ي ت( )ث م ن ي( .



 

ونرى أن العهد السبئي الحديث أقرب إلى الفصاحة من العهد السبئي        

 القديم والمهرية .

  

 تسع –تسعة 

في الجبالية )س ع  ِ ت( )ُس ع ( في المهرية )س ع ت( )س ع( وفي        

 بئية )ت ش ع ت( )ت ش ع( .الس

ونرى هنا ان )ت ش ع ت( تمثل طورا أكثر فصاحة من )س ع  ِ ت(        

التي في لهجات األحقاف ، إذ أن التاء أضيفت إلى العدد قبل أن تقلب شينه إلى 

سين كما نراه في الفصحى ، ونرى أيضا أن لهجات األحقاف تأثرت بهذا 

لشين التي أرجح أنها كانت مستخدمة في التطور ولو بشكل يسير حيث قلبت ا

فترات قديمة في لهجات األحقاف قلبت إلى سين فأصبحت )س ع ت( ، ولكن 

التاء لم تضف إلى بداية العدد كما هو الحال في الفصحى وحال دون ذلك عدم 

 انسجام نطق )ت س ع ت( مع السياق القديم والبدائي لتلك اللهجات .

  

 عشر –عشرة 

ر  2ر( وكذلك الحال في المهرية وفي السبئية )ع ش 2جبالية )ع ِ في ال       
 ر( . 2ت( )ع ش

  

 إحدى عشرة -أحد عشر 



 

ر( ، )ء ح د ت/ع ش ر( ، في القتبانية )ط  2في السبئية )ء ح د/ع ش       

ر/ِط ت( وكذلك  2)ُع ش –ر  ت/َط د(  2ر( ، وفي الجبالية )ع ش ِ  2د/ع ش

 الحال في المهرية .

  

 إثنتا عشرة –عشر  إثنا

ر( ، في الجبالية )ع ش ِ ر  ت/ث ُر ه( )ُع  2في السبئية )ث ن ي/ع ش       

 ر/ث ُر ت( وكذلك الحال في المهرية . 2ش

  

 ثالث عشرة  –ثالثة عشر 

ر( "العهد السبئي القديم" )ث ل ث  2ل ث ت/ع ش 2في السبئية )ش       

" . في لهجات العربية القديمة ر( "العهد السبئي المتوسط والحديث 2ت/ع ش

ِ  ت/شُ  2)ع ش ِ  ه ل ث( . 2ر/ش 2ث ت( ، )ع ش×ل 2ر ِ

  

 أربع عشرة –أربعة عشر 

ر( ، وفي  2ر( ، )ء ر ب ع/ع ش 2في السبئية )ء ر ب ع ت/ع ش       

 ر/ُء ر َب ع( . 2ِِ ت/ء ر ب ُع ت( ، )ُع ش  ر   2لهجتي األحقاف )ع ش ِ

  

 خمس عشرة –خمسة عشر 



 

ر  ِ ت/ُخ ُم"  2ِر( ، وفي الجبالية )ع ش 2في السبئية )خ م ش ت/ع ش       

ر/خ يِ  2ر  ِ ت/خ ُم ه( )ع ش 2ر/خِ م"ِ ش( وفي الهرية )ع ِش  2ش( )ع ش

م ه( . وهنا نرى أن المهرية أحلت الهاء محل الشين والتي تغيرت أي )الشين( 

 في تطورات الحقة إلى سين ،)خمسة( .

  

 ةست عشر –ستة عشر 

ر( ، أما في العهود  2)ش د ث ت/ع ش  السبئية في العهود القديمة       

ر ِ ت/ش  2ِر( . في الجبالية )ع ش 2المتوسطة والحديثة )ش ث ت/ع ش

ِِ ت( )ُع ش  2ر ِت/ه ِت ت( )ع ش 2ر/َش ت( ، وفي المهرية )ع ِش  2ت 
غات ر/ه ت( . وهنا نرى أيضا حلول الهاء محل الشين التي في الجبالية ول

 النقوش .

  

 سبع عشرة –سبعة عشر 

ر  ِ ت(ش ب  2ِر( . في الجبالية )ع ش 2في السبئية )ش ب ع ت/ع ش       

ع( . وفي المهرية )ع ش ر ت/ه ب ع ِ ت( )ع ×ر/ُش بُ  2ع  ِ ت( )ع ش

 ر/هُ َب ع( . 2ش

  

 ثماني عشرة –ثمانية عشر 

لعثور عليها ، وأعتقد لم ترد لها شواهد في المراجع التي تمكنت من ا       

ر  2أنها لن تكون بعيدة في مبناها عما سبق وذكر . أما في الجبالية )ع ش



 

ر ت/ث م  2ر/ُث م"ُ ن ي( ، وفي المهرية )ع ش 2ت/ِث م"ِ ن ي ت( )ع ش

 ر/ُث م ن ي( . 2ن ي ت( )ع ش

  

 تسع عشرة –تسعة عشر 

رت/س ع  2ر( . في الجبالية )ع ش 2في السبئية )ت ش ع ت/ع ش       

ر/س ع( وهنا نرى بدائية لفظ العدد )تسعة( الذي في الجبالية  2ت( )ع ش

)ت س ع( .  –حيث أنه لم يبق على اكتماله إال إضافة التاء إلى أوله )س ع( 

 ر/ُس ع( . 2ر  ِ ت/س ع  ِ ت( )ع شُ  2ِوفي المهرية )ع ش

  

ترتيبا يخالف  ومن خالل ما سبق وما ذكر نجد أن لهجات األحقاف تعتمد       

 لغات النقوش والفصحى ، وفي هذا دليل على بدائية وقدم هذه اللهجات .

فنرى مثال أن لهجات األحقاف تعتمد ترتيبا بدائيا وهو كالتالي : )عشرة        

)عشرة وأربعة( هذا في حالة المذكر )والواو( ال  –)عشرة وثالثة(  –واحد( 

ا في حالة التأنيث فهي كالتالي : )عشر تنطق وإنما هي مفترضة في الذهن ، أم

)عشر وأربع( ، ويفهم من هذا أن هذه اللهجات  –)عشر وثالث(  –وواحدة( 

كانت تستخدم هذا األسلوب القديم أو البدائي والذي يمثل الطور الذي سبق 

طور األعداد المركبة الذي نعرفه في الفصحى والذي نراه كذلك في بعض 

ن التاء تنطق في حالة التذكير مقترنة بالعدد وبالعشرة . ونرى أيضا أ  النقوش

التي تليه ، أما في حالة التانيث فنجد أن التاء تختفي كحرف مضاف إلى العدد 

لتميزه . وخالصة هذا القول أن هذه اللهجات قد تمثل بحق أقدم طور عرفته 

 العربية .

  



 

 عقود العشرات

فصحى ال تختلف في شيء عن نجد ان عقود العشرات في العربية ال      

ر ي( يصبح  2العربية القديمة إال بإضافة النون إلى آخر اللفظ فمثال )ع ش

 )ء ر ع ي( أربعين . –عشرين 

ولهجات األحقاف تنطق عقود العشرات كما تنطق في الفصحى ، ولم        

ه ُل ُ  2ر ي( )ش 2يعد من الصيغ القديمة سوى ، عشرين ، ثالثين ، )َع ش

ل و ث/ه ج ر ن( ، في  2بخصوص )ثالثين( في المساند فقد ورد )شث( و

نقش على سور مدينة معين والتي كانت تسمى )ق ر ن و( قديما داخل البوابة 

ل و ث( ، ويرون من المحتمل  2الغربية ، وقد تحير المفسرون في معنى )ش

التي  ه ُل ُ ث( 2ل ث( أي ثالثة ، وإذا عدنا إلى )ش 2أنه يمت بصلة إلى )ش

ل و ث( في  2تعني ثالثين في الجبالية يتضح المعنى الذي تحمله كلمة )ش

 النقش .

  

 المـئـات

في الجبالية ) م و ت( تعني مئة )م ي ن( تعني مئات . وفي المهرية )م        

ّي ت( وتعني مئة ، وهذه الطريقة نجدها في بعض اللهجات العربية الحديثة 

في السبئية )م ء ت( تعني مئة )م ء ن( وتعني فنقول مثال )ميت درهم( . و

الواو التي في الجبالية  –مئات أو مئين ، ويتضح لنا أن األحرف الهوائية 

والياء التي في المهرية والهمزة التي في السبئية والفصحى قد تبادلت المواقع 

 خالل أطوار ومراحل مختلفة .

  

 األلـــــف



 

هرية ، وفي حالة الجمع )ِء ل"ِ ف( ، وفي في الجبالية )ء ل ف( وكذلك الم   

الجبالية تنطق الالم ثقيلة مفخمة ، وفي المهرية )ِء ِل ف( والم كالتي نعرفها 

 في الفصحى مثال ذلك : )ء ر ب عُ ت/ِء ِل ف( أي أربعة آالف .

وفي السبئية )ء ل ف( والجمع )ء ء ل ف( و )ء ل ف( ، ومن المرجح        

ى أحد الحروف للتميز بين المفرد والجمع ، وقد يكون أن هناك حركة ما عل

التميز الذي نراه في لهجات األحقاف والذي يتمثل في كسر الهمزة والالم في 

 )ِء ِل ف( لتميزها عن المفرد )َء ل ف( هو المعمول به في السبئية .

***************************************************************************************

********************************** 

 
  مدخل إلى العدد خمسة ومضاعفاته

هللا صلى هللا عليه وسلم قال : مفاتيح الغيب خمس ال يعلمهن   أخرج البخاري من حديث ابن عمر أن رسول

 - : إال هللا ثم تال آخر آية من لقمان واآلية هي

يث ويعلم ما في األرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس إن هللا عنده علم الساعة وينزل الغ

 . بأي أرض تموت إن هللا عليم خبير

مائة كاملة وهو من مضاعفات العدد خمسة ، وحتى في  100نالحظ أن مجموع حروف هذه اآلية = 

 . تشطيرها تبقى المجاميع من مضاعفات العدد خمسة

كلمة وهي خمسة أمثال عدد  25ت الخمس األولى من سورة لقمان هي  أيضا نالحظ أن مجموع كلمات اآليا

 . هذه اآليات

  

 تناسق خماسي في سورة المطففين

 التناسق األول

 اآلبات الست األولى في سورة المطففين

 التسلسل رقم اآلية نص اآلية عدد الكلمات

 1 1 ويل للمطففين 2



 

 2 2 الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون 6

 3 3 وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون 5

 4 4 أال يظن أولئك أنهم مبعوثون 5

 5 5 ليوم عظيم 2

 6 6 يوم يقوم الناس لرب العالمين 5

     مجموع الكلمات 25

 التناسق الثاني

 اآليات الست الثانية في سورة المطففين

 التسلسل رقم اآلية نص اآلية عدد الكلمات

ا الجحيمثم إنهم لصالو 4  16 1 

 2 17 ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون 7

 3 18 كال إن كتاب األبرار لفي عليين 6

 4 19 وما أدراك ما عليون 4

 5 20 كتاب مرقوم 2

 6 21 يشهده المقربون 2

     مجموع الكلمات 25

 التناسق الثالث

 اآليات الست الثالثة في سورة المطففين

يةنص اآل عدد الكلمات  التسلسل رقم اآلية 

 1 22 إن األبرار لفي نعيم 4

 2 23 على األرائك ينظرون 3

 3 24 تعرف في وجوههم نضرة النعيم 5

 4 25 يسقون من رحيق مختوم 4

 5 26 ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون 6

 6 27 ومزاجه من تسنبم 3

     مجموع الكلمات 25

 - انــتــهــى -

  



 

 التقسيم الخماسي الكبير

 ينقسم القسم الذي افتتحت به السور الخمس عشرة إلى ثالثة أنواع كالتالي

 النوع األول - ويتعلق بالزمن وأوقاته

 عدد السور اسم السورة رقم السورة نص فاتحة السورة والقسم

 1 الفجر 89 والفجر

 2 الشمس 91 والشمس وضحاها

 3 الليل 92 والليل إذا يغشى

حىوالض  4 الضحى 93 

 5 العصر 103 والعصر

 النوع الثاني - ويتعلق بالسماء والمالئكة

  

 عدد السور اسم السورة رقم السورة نص فاتحة السورة والقسم

 1 النجم 53 والنجم إذا هوى

 2 الصافات 37 والصافات صفا

 3 النازعات 79 والنازعات غرقا

 4 البروج 85 والسماء ذات البروج

والطارق والسماء  5 الطارق 86 

 النوع الثالث - ويتعلق باألرض وما يرتبط بها

  

 عدد السور اسم السورة رقم السورة نص فاتحة السورة والقسم

 1 الذاريات 51 والذاريات ذروا

 2 الطور 52 والطور

 3 المرسالت 77 والمرسالت عرفا

 4 التين 95 والتين والزيتون

تالعاديا 100 والعاديات ضبحا  5 



 

 . وما يالحظ هو ارتباط وجود الزمن بوجود السماء بوجود األرض مع حركة األفالك ، وهللا أعلم

  

 - النداء - ربنا - خمس مرات

أنجاه هللا مما  -ربنا  -يقول اإلمام جعفر الصادق رضي هللا عنه : } إنه من حزبه أمر فقال خمس مرات 

من سورة آل  194حتى  191يات األربعة المتسلسلة من الرقم يخاف ، وأعطاه ما أراد ، ومصداق ذلك : اآل
عمران . وجميعها تبدأ بكلمة ربنا } النداء الجليل { . وقد وردت على سبيل االستعطاف مع المبالغة في 

 -التضرع وهي

 نص اآلية اآلية مسلسل

 . ربنا ما خلقت هذا باطال سبحانك فقنا عذاب النار 191 1

تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصارربنا إنك من  192 2  

 . ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي لإليمان أن آمنوا بربكم فآمنا 192 3

 . ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع األبرار 193 4

زربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك وال تخزنا يوم القيامة إنك ال تخلف الميعاد  194 5  

فاستجاب لهم ربهم ....... { وقد روي عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أنه قال ويل لمن قرأها ولم  }

أخرجه ابن مردويه -يتفكر فيها   - 

وعن الحسن قال : حكى هللا عنهم أنهم قالوا خمس مرات ربنا مع الدعاء ، ثم أخبر سبحانه ، أنه استجاب 

 . لهم

 سورة غافر والتناصف في الفواصل

الرشاد  -هاد  -التناد  -للعباد  -الرشاد  -الفساد  -البالد  -فواصل منتهية بحرف الدال وهي  10بهذه السورة 

األشهد -العباد  -بالعباد  -  

 -النار  -القرار  -جبار  -الواحد القهار  -النار  -فواصل منتهية بحرف الراء وهي  10أيضا بهذه السورة 

اإلبكار -الدار  - النار -النار  -الغفار   - 

  سورتا يوسف والروم تتساويان عددا في فواصلهما المنتهية بالحرفين  و ن

فاصلة 45تساوي  -و ن  -عدد فواصل سورة يوسف المنتهية بالحرفين   . 

فاصلة 45تساوي  -و ن  -عدد فواصل سورة الروم المنتهية بالحرفـيـن   . 

 - السور الثالثة - النحل - العنكبوت - الدخان - تتساوى بالفواصل المنتهية بالحرفين - ي ن



 

فاصلة 25تساوي  -ي ن  -عدد فـواصل سورة النحـل الـمنتـهية بالحرفين   

25تساوي  -ي ن  -عدد فواصل سورة العنكبوت المنتهية بالحرفين   

فاصلة 25تساوي  -ي ن  -عدد فـواصل سورة الدخان المـنتهية بالحرفين   

  ل التفاصيل ، وعلى الراغب في االستزادة مراجعة السور المذكورة وهذا بدورهولطول السور لم نسج

معرفة وإطالعا  سيزيده  . 

عن أبي بن كعب رضي هللا عنه قال : قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : } يا أبا المنذر ، أتدري أي آية 

......... فضرب في صدري وقال : ليهنك من كتاب هللا معك أعظم ؟ قلت : هللا ال إله إال هو الحي القيوم 

 { العلم أبا المنذر { } أخرجه مسلم

وعن أبي هريرة رضي هللا عنه : أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال : } لكل شيء سنام ، وإن سنام  -

 { القرآن سورة البقرة ، وفيها آية هي سيدة آي القرآن : آية الكرسي { } أخرجه الترمذي

 دراسة عددية آلية الكرسي

255رقم آية الكرسي في سورة البقرة هو   

كلمة 50عدد كلماتها   

حرفا 185عدد حروفها   

العظيم -العلي  -القيوم  -الحي  -هللا  -فيها خمسة أسماء حسنى وهي   - 

حرفا 25عدد حروف هذه األسماء الخمسة هو   

 خاطرة حول آية الكرسي

أمثال عدد  10أسماء ، أي أن عدد كلماتها هو  5الحسنى فيها  كلمة ، وعدد األسماء 50إن عدد كلماتها 

األسماء فيها . فهل يوجد تناسق وارتباط بين آية الكرسي وبين الصلوات الخمس ، فقد فرضت الصالة أوال 

 . خمسين صالة ثم خفضت إلى خمس صلوات دون أن ينقص أجر الخمسين ألن الحسنة بعشرة أمثالها

 من فضائل آية الكرسي

أخرج ابن حيان والنسائي من حديث أبي أمامة قال : قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم } من قرأ آية 
الكرسي دبر كل صالة مكتوبة ، لم يمنعه من دخول الجنة إال أن يموت { وقد استحقت هذه المكانة 

ا مضمرا في بعض ومستكن -وهي الخمسة  -موضعا فيها اسم هللا ، ظاهرا في بعضها  17الشتمالها على 

 . ألنها اشتملت على ما يتعلق بذات هللا وصفاته وأفعاله



 

 سورة الحشر وتناسقها مع آية الكرسي

 ونبدأ بأسماء هللا الحسنى في كامل سورة الحشر ، وأين نجد اسم هللا األعظم ؟

اسم هللا األعظم في ست آيات من آخر سورة الحشر -أخرج الديلمي عن ابن عباس مرفوعا   _ 

شطرين  فالحديث الشريف يقسم السورة إلى  

  17الشطر األول من أول السورة حتى اآلية رقم  

  24حتى اآلية رقم  18الشطر الثاني ست آيات أخيرة ويبدأ من اآلية رقم  

هللا / هللا  وأسماء هللا الحسنى بالشطر األول هي / هلل / العزيز / الحكيم / هللا / هللا / هللا / هللا / هللا / هللا / هللا /

هللا / قدير / هللا / هلل / هللا / هللا / هللا / هللا / رءوف / رحيم / هللا / هللا / هللا /  / 

اسما 25وبهذا يكون مجموع األسماء =   

وأسماء هللا في الشطر الثاني هي / هللا / هللا / هللا / خبير / هللا / هللا / هللا / الرحمن / الرحيم / هللا / الملك / 

لقدوس / السالم / المؤمن / المهيمن / العزيز / الجبار / المتكبر / هللا / هللا / الخالق / الباريء / المصور / ا

 / العزيز / الحكيم

اسما 25وبهذا يكون مجموع األسماء =   

 التناسق بين شطري الحشر

ومع  -أي ست  -لنصف آية ، وعدد آيات الشطر الثاني ا 12عدد آيات الشطر األول التي تضم األسماء هو 

اسما قد تركزت في ست آيات  25ذلك فقد تساويا في عدد األسماء ، أي أن نصف أسماء السورة وعددها 

 أخيرة كما أشار إلى ذلك الحديث الشريف ، لذا اختصت باالسم األعظم وهللا أعلم

 التناسق بين األسماء الحسنى في الحشر مع آية الكرسي

اسما جليال 50 = 25+  25في شطري الحشر   

حرفا 25أسماء ، وحروفها  5كلمة ، وعدد األسماء الحسنى فيها  50أما آية الكرسي فعدد كلماتها   

ولذلك نكرر الحديث الشريف الذي رواه أبي بن كعب رضي هللا عنه قال قال رسول هللا صلى هللا عليه 

 -هللا ال إله إال هو الحي القيوم  -لت يا أبا المنذر ! أتدري أي آية من كتاب هللا معك أعظم ؟ ق -وسلم 

 - فضرب في صدري وقال ليهنك العلم أبا المنذر

حرفا فهل يشير هذا العدد إلى سورة الحشر وعدد  24=  -هللا ال إله إال هو الحي القيوم  -كما أن حروف 

آية ؟ 24آياتها =   



 

 آيات مرتبطة بآية الكرسي

  ما في السموت وما في األرض الملك القدوس العزيز يسبح هلل -اآلية األولى من سورة الجمعة 

 -القدوس  -الملك  -هلل  -حرفا ، وبها خمسة من أسماء هللا الحسنى هي  50عدد حروفها =  -الحكيم 
الحكيم -العزيز   - 

  ضمائر تعود  5وهي تضم  -إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحفظون  -واآلية التاسعة من سورة الحجر

ز وجل ، وقد حفظه هللا بذاته من التبديل والتحريف والزيادة والنقصعلى هللا ع  

  هو األول واآلخر والظاهر والباطن وهو بكل  -أسماء  5وهناك اآلية الثالثة من سورة الحديد وتضم

 - شيء عليم

إقامة بني اإلسالم على خمس ، شهادة أن ال إله إال هللا ، وأن محمدا رسول هللا ، و -في الحديث الشريف 

 الصالة ، وإيتاء الزكاة ، وصوم رمضان ، وحج البيت من استطاع إليه سبيال

 التناسق الكبير بين أركان اإلسالم والصالة

 نالحظ أن الصالة تحتوي على كافة األركان األربعة األخرى 

 فالشهادة المطلوب على اإلنسان التلفظ بها مرة في العمر ، وهي تلفظ في الصالة 

 تكون بمثابة الزكاة لكون الوقت يكون مقطوعا من أوقات المصلي الذي من خالله  وفترة الصالة
 يكسب منه بتسخيره للعمل

 كما أن المصلي يكون أثناء الصالة ممسكا عن األكل والشرب وكل مبطالت الصوم 

 كما أن اتجاه المصلي نحو الكعبة يكون مشاركة للحج 

المسلم ،فالشهادة تكفي لمرة واحدة في العمر ، والزكاة تسقط والصالة هي الركن الوحيد الذي ال يسقط على 
عن الفقير المعسر ، والصوم يسقط عن المريض الذي ال يرجى شفائه ، والحج يسقط في حالة عدم 

 االستطاعة، ، وتبقى الصالة التي ال تسقط مهما كانت األسباب

م الخمسة والصالةوالجدول اآلتي يوضح التناسق العددي الجميل بين أركان اإلسال  

 طريقة اإلتيان بالركن
عدد 

 الحروف

ركن 

 اإلسالم
 طريقة اإلتيان بالصالة

عدد 

 الركعات

عدد 

 الحروف
 الصالة

 فجر 3 2 صالة جهرية تشهد 4 بالسر

 ظهر 3 4 صالة سرية صالة 4 بالجهر

 عصر 3 4 صالة سرية زكاة 4 بالجهر

 مغرب 4 3 صالة جهرية صوم 3 بالسر

جح 2 بالجهر  عشاء 4 4 صالة جهرية 

3الجهرية عددها =   

2السرية عددها =   

مجموع 

الحروف 

17 

مجموع 

األركــان 

5 

3الجهرية عددها =   

2السرية عددها =   

مجموع 

الركعات 

17 

مجموع 

الحروف 

17 

مجموع 

الصلوات 

5 



 

 سورة يـس والملك والتناسق مع آية الكرسي

بما ورد في الحديث الشريف عن أنس بن مالك رضي  -ملك يس وال -وأبدأ بالحديث عن مكانة السورتين 
وقال صلى هللا عليه  -هللا عنه : أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال : لكل شيء قلب ، وقلب القرآن يس 

تبارك الذي بيده الملك -وسلم : من القرآن سورة شفعت لرجل حتى غفر له ، وهي   - 

 التناسق الخماسي

  كلمة 50ت متتاليات مجموع كلماتها آيا 5في سورة يس  

  كلمة 50آيات أخرى متتاليات ومجموع كلماتها  5وبها  

  كلمة 50آيات متتاليات ومجموع كلماتها  5وقي سورة الملك  

  كلمة 50آيات أخرى متتاليات ومجموع كلماتها  5وبها  

 الخمسون كلمة األولى في سورة يس

 المسلسل رقم اآلية اآليـــة عدد الكلمات

 1 33 وآية لهم األرض المييتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون 10

 2 34 وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون 10

 3 35 ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفال يشكرون 8

13 
سبحن الذي خلق األزواج كلها مما تنبت األرض ومن أنفسهم 

 ومما ال يعلمون
36 4 

 5 37 وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون 9

     الـمـجـمـوع كلمة 50

 الخمسون كلمة الثانية قي سورة يس

 المسلسل رقم اآلية اآليـــة عدد الكلمات

 1 51 ونفخ في الصور فإذا هم من األجداث إلى ربهم ينسلون 10

12 
ا وعد الحمن وصدق قالوا يويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا م

 المرسلون
52 2 

 3 53 إن كانت إال صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون 10

 4 54 فاليوم ال تظلم نفس شيئا وال تجزون إال ما كنتم تعملون 11

 5 55 إن أصحب الجنة اليوم في شغل فاكهون 7

     الـمـجـمـوع كلمة 50

 الخمسون كلمة األولى في سورة الملك



 

الكلمات عدد  المسلسل رقم اآلية اآليـــة 

 1 4 ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير 10

12 
ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين 

 وأعتدنا لهم عذاب السعير
5 2 

 3 6 وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير 7

لها شهيقا وهي تفورإذا ألقوا فيها سمعوا  8  7 4 

13 
تكاد تميز من الغيظ كلما ألقى فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم 

 نذير
8 5 

     الـمـجـمـوع كلمة 50

 الخمسون كلمة الثانية في سورة الملك

 المسلسل رقم اآلية اآليـــة عدد الكلمات

 1 12 إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير 9

أسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدورو 9  13 2 

 3 14 أال يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير 7

14 
هو الذي جعل لكم األرض ذلوال فامشوا في مناكبها وكلوا من 

 رزقه وإليه النشور
15 4 

 5 16 ءأمنتم من في السماء أن يخسف بكم األرض فإذا هي تمور 11

     الـمـجـمـوع كلمة 50

       

  يفتتح كل كتاب أو موضوع أو فعل أو قول وغيره بالبسملة لإلقتداء بالقرآن الكريم ، وللعمل

 –كل أمر ذي بال ال يبدأ فيه ببسم هللا الرحمن الرحيم فهو أقطع  –بقوله صلى هللا عليه وسلم 
 وللبسملة خمسة أحكام :.  –أجذم  –وفي رواية أخرى –أبتر  –وفي رواية أخرى 

 الوجوب كما في الصالة . .1

 الحرمة على المحرم لذاته كشرب الخمر . .2
 أي حال يهتم به شرعا كالوضوء . –الندب عن كل أمر ذي بال  .3

  الكراهة على المكروه لذاته كنظر ما يكره نظره . .4

 اإلباحة على المباحات التي ال شرف فيها كنقل متاع من مكان إلى آخر . .5
 د خمسة ، وقد ابتدىء به في القرآن في خمس سور :من غريب االتفاق أن أحرف الحم 

 –الحمد هلل رب العالمين           -سورة الفتحة  .1

 –الحمد هلل الذي خلق السموات واألرض ......          -سورة األنعام  .2
 –الحمد هلل الذي أنزل على عبده ......          -سورة الكهف  .3



 

 –ه ما في السموات ..... الحمد هلل الذي ل            -سورة سبأ  .4
 –الحمد هلل فاطر السموات واألرض .....       –سورة المالئكة  .5

 : كما أن الحمد اختتم به خمس سور أيضا وهي 

 –وقل الحمد هلل الذي لم يتخذ ولدا  –سورة بني إسرائيل  .1
 –وقل الحمد هلل سيريكم آياته فتعرفونها           -سورة النمل  .2

 –وسالم على المرسلين والحمد هلل رب العالمين      -سورة الصافات  .3

 –وقيل الحمد هلل رب العالمين          -سورة الزمر  .4

 –فلله الحمد رب السموات ورب األرض ......         -سورة الجاثية  .5

والحمد هلل مكونة من ثمانية أحرف ، من قالها عن صفاء قلب استحق أبواب الجنة الثمانية . والحمد لغة 

ناء باللسان على الجميل االختياري ، وعرفا فعل ينبىء عن تعظيم المنعم من حيث كونه منعما على الث

 الحامد أو غيره .

 وللحمد خمسة أركان :

 حامد : وهو منشأ الحمد .      .1

 محمود : وهو المنعم .      .2

 .  محمود به : وهو اللسان مثال      .3

 . محمود عليه : وهو النعمة      .4

 الصيغة : كقولك المد هلل ، وكقولك زيد كريم .      .5

  

 . البدعة لغة : ما كان مخترعا على غير مثال سابق 

 : . وتنقسم البدعة إلى خمسة أقسام وشرعا : ما أحدث على خالف الشارع

ذا وهو ما تناولته قواعد الوجوب وأدلته من الشرع ، كتدوين القرآن والشرائع إ   واجب :      .1

 خيف عليها الضياع .

حرام : وهو كل بدعة تناولتها قواعد التحريم ، وأدلته من الشرع ، كتقديم الصغار على       .2

 العلماء .

مندوب : وهو ما تناولته قواعد الندب ، وأدلته كصالة التراويح جماعة ، وإقامة صور األئمة       .3
بسبب أن  –رضوان هللا عليهم  –لصحابة والقضاة ووالة األمور على خالف ما كان عليه ا

 المصالح والمقاصد الشرعية ال تحصل إال بعظمة الوالة في نفوس الناس .



 

مكروه : وهو ما تناولته أدلة الكراهة من الشريعة وقواعدها ... كتخصيص األيام الفاضلة       .4

المساجد ، وتزويق على غيرها بنوع من العبادات ، وزاد بعضهم من البدع المكروهة زخرفة 

 المصاحف .

... كاتخاذ المناخل للدقيق ، ففي   مبـاح : وهو ما تناولته أدلة اإلباحة وقواعدها من الشريعة      .5

اآلثار أول شيء أحدثه الناس بعد الرسول هو اتخاذ المناخل ، ألن لين العيش وإصالحه من 

األشياء المباحة التوسع في لذيذ المآكل  ومن –.. فوسائله مباحة ، كما ذكر ابن حجر   المباحات

  والمشارب ، وتوسيع األكمام وهو أطراف يد القميص .

 كما أن للحمد أقسام أربعة :

 . -نعم المولى ونعم النصير  –حمد قديم لقديم : وهو حمد هللا لنفسه ، كقوله تعالى       .1

 –نعم العبد إنه أواب  –له تعالى حمد قديم لحادث : وهو حمد هللا لبعض عباده ، كقو      .2

 حمد حادث لقديم : وهو حمدنا هلل عز وجل ، كقولنا الحمد هلل .      .3

 حمد حادث لحادث : وهو حمد بعضنا لبعض ، كقولك نعم الرجل زيد .      .4

 سيدنا إبراهيم ينادي ربه خمس مرات بقوله ربنا 

 . 37رع عند بيتك المحرم ..... اآلية ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي ز      .1

 . 37ربنا ليقيموا الصالة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم ..... اآلية       .2

 . 38ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن ..... اآلية       .3

 . 40ربنا وتقبل دعاء ..... اآلية       .4

 . 41م الحساب ...... اآلية ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقو      .5

  ومعناها  –أم من  –وأصلها  –أّمن  –خمسة براهين وردت في سورة النمل تبدأ بقوله تعالى

 –بل من  –

أّمن خلق السموات واألرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان       .1

 لكم أن تنبتوا شجرها أءله مع هللا .

 جعل األرض قرارا ............... أءله مع هللا .أّمن       .2

 ............... أءله مع هللا .  أّمن يجيب المضطر إذا دعاه      .3



 

 أّمن يهديكم في ظلمت البر والبحر ................ أءله مع هللا .      .4

 أّمن يبدأ الخاق ويعيده ................ أءله مع هللا .      .5

خمس مرات في خمس آيات والتناسق واضح مع آية  –أءله مع هللا   أّمن / –نرى تكرار  والخالصة

 الكرسي .

 ثالث سور بكل سورة خمس فواصل تنتهي بالتاء المبسوطة 

وإذا  –وإذا البحار فجرت  –وإذا الكواكب انتثرت  –سورة االنفطار : إذا السماء انفطرت       .1

 –مت وأخرت علمت نفس ما قد –القبور بعثرت 

وألقت ما  –وإذا األرض مدت  –وأذنت لربها وحقت  –سورة االنشقاق : إذا السماء انشقت       .2

 –وأذنت لربها وحقت  –فيها وتخلت 

وإذا  –وإذا الجبال نسفت  –وإذا السماء فرجت  –سورة المرسالت : ف&ذا النجوم طمست       .3

   –ألي يوم أجلت  –الرسل أقتت 

 در والفجر بهما فواصل خماسية تنتهي بحرف الراءسورتي الق 

سورة القدر : هذه السورة العظيمة بها خمس آيات ، وبها خمس فواصل تنتهي بالراء ، وعدد       .1

كلمة ، وعدد كلمات اآلية األولى خمس كلمات ، ومثله اآلية األخيرة ، وتنتهي بكلمة  30كلماتها 

 الفجر .

آية ، وتبدأ  30ا بهذه السورة خمس فواصل تنتهي بالراء ، وعدد آياتها سورة الفجر : أيض      .2

 بالفجر . ) الحظ التناسق العجيب ( .

 20و  – 10حتى اآلية  1فواصل من اآلية  10فاصلة رائية ، منها  30أيضا سورة المدثر بها       .3
         .  – 37حتى  18فاصلة من اآلية 

  سورة النازعاتتناصف وتناسق في الفواصل ب 

عدد الفواصل المعتلة أو المقصورة اآلخر عشرون فاصلة ، وأيضا تنقسم إلى نصفين عشرة أسماء وعشرة 

 - : أفعال كما في الجدول التالي

 األسماء العشرة األفعال العشرة

 االسم رقم اآلية  االسم رقم اآلية  الفعل رقم اآلية الفعل رقم اآلية

كبرىال 34 طغى 17 فنادى 23  موسى 15 

 طوى 16  الدنيا 38 تزكى 18 يخشى 26

 الكبرى 20 المأوى 39 فتخشى 19  سعى 35



 

  األعلى 24 الهوى 40 وعصى 21 يرى 36

 األولى 25 المأوى 41 يسعى 22 طغى 37

 –بنانه  –عظامه  -وهي :  8استبعدت الفواصل المنتهية بهاء الضمير من سورة القيامة وعددها  مالحظة :

وتم االكتفاء على الكلمات المنتهية بالمربوطة فهي  –بيانه  –قرآنه  –قرآنه  –لتعمل به  –معاذيره  –امه أم

 أصل الكلمات .

  مرة 25من سورة النور تتكرر فيها نون النسوة  31اآلية 

 وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ............ ألخ .  قال تعالى :

 :وعليه ينتج لنا 

 . 25أن عدد نونات النسوة يساوي       .1

   وهو عدد الحروف النورانية . 78عدد كلمات هذه اآلية يساوي       .2

 - سورة الطارق والردف المكسور عدده فيها عشرة 

  والسماء والطارق ، وما أدراك ما الطارق ، النجم الثاقب ، إن كل نفس لما عليها حافظ ، فلينظر

خلق من ماء دافق ، يخرج من بين الصلب والترائب ، إنه على رجعه لقادر ، يوم  اإلنسان مم خلق ،
  تبلى السرائر ، فما له من قوة وال ناصر

  في كل سورة عشرة فواصل تنتهي –البلد  –القيامة  –الواقعة  –ثالث سور 

 بالتاء المربوطة 

 سورة الواقعة سورة القيامة سورة البلد

 الفاصلة رقم اآلية الفاصلة اآلية رقم الفاصلة رقم اآلية

 الواقعة 1  القيامة 1 العقبة 11

 كاذبة 2  اللوامة 2 العقبة 12

 رافعة 3 القيامة 6 رقبة 13

 ثالثة 7 بصيرة 14  مسغبة 14

  الميمنة 8 العاجلة 20 مقربة 15

 المشأمة 9 اآلخرة 21 متربة 16

 موضونة 15 ناضرة 22 بالمرحمة 17

 كثيرة 32 ناظرة 23 الميمنة 18

 ممنوعة 33 باسرة 24 المشأمة 19

 مرفوعة 34 فاقرة 25 مؤصدة 20



 

 تناسق خماسي آخر

وبما  – 286مجموع آياتها  –أطول سورة بالقرآن  –وهو ضمن سورة البقرة  255آية الكرسي أخذت الرقم 

 أن هذه اآلية المباركة سيدة لسواها فقد وجد اآلتي :

اإلخالص  –حرفا . وهي  255لختامية الثالث في القرآن = أن عدد حروف السور ا .1

 . -حرفا  99والناس =  – 90والفلق =  – 66= 

 6والناس =  – 5والفلق =  – 4اإلخالص =  -آية وهي :  15عدد آيات هذه السور =  .2
- . 

 – 27والفلق =  – 19اإلخالص =  -كلمة وهي :  70عدد كلمات هذه السور =  .3
 . - 24والناس = 

 . 114/  113/  112رقام السور الثالث في القرآن هو : أ .4

 = عدد آياتها . 4=  1+1+2– 112اإلخالص رقمها = .5

 = عدد آياتها . 5=  1+1+3 – 113الفلق رقمها =  .6

 = عدد آياتها . 6=  1+1+4 – 114الناس رقمها =  .7

  الخمس مرات مع الصايا 5 –يا أيها الذين آمنوا  –سورة الحجرات يتكرر بها النداء 

 . 1يا أيها الذين آمنوا ال تقدموا بين يدي رسول هللا .......... اآلية رقم       .1

 . 2يا أيها الذين آمنوا ال ترفعوا أصوتكم فوق صوت النبي .......... اآلية رقم       .2

 . 6يا أيها الذين آمنوا إن جائكم فاسق بنبأ فتبينوا .......... اآلية رقم       .3

 . 11يا أيها الذين آمنوا ال يسخر قوم من قوم .......... اآلية رقم       .4

 . 12يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن .......... اآلية رقم       .5

عددها عشر ، خمس سور تخاطب فاتحتها الرسول صلى هللا  –يا أيها  –مع العلم بأن السور التي تبدأ ب 

 ور تخاطب فاتحتها البشر جميعا .عليه وسلم ، وخمس س

  أسماء حسنى، وتوجد لها عالقة مع الصلوات ،  – 5 –وتضو  – 50 –آية الكرسي كلماتها

ألن  – 50 –ولها أجر أ  –صلوات  – 5 –صالة ، ثم خفضت إلى  – 50 –فقد فرضت 
 الحسنة بعشر أمثالها .

  أسماء حسنى وهي :  – 5 –وتضم  – 50 –هناك اآلية األولى من سورة الجمعة ، حروفها- 

 يسبح هلل ما في السموات وما في األرض الملك القدوس العزيز الحكيم .

  من سورة البقرة . 187إلى اآلية رقم  183من اآلية رقم  – 5 –أيضا آيات الصيام عددها 

  من سورة البقرة ،  203إلى اآلية رقم  189من اآلية رقم  – 15 –كما أن آيات الحج عددها
 تفصل بين آيات الصيام وآيات الحج . 188العلم بأن اآلية رقم مع 



 

  ، إغتنم خمسا قبل خمس : حياتك قبل موتك ، وفراغك قبل شغلك ، وصحتك قبل سقمك
 وشبابك قبل هرمك ، وغناك قبل فقرك .

 الشفاعة العظمى 

أنه قال : أعطيت روى الشيخان عن جابر بن عبد هللا رضي هللا عنهما عن النبي صلى هللا عليه وسلم 

خمسا لم يعطهن أحد من األنبياء قبلى ، نصرت بالرعب مسيرة شهر، وجعلت لي األرض مسجدا 

 . -أي العظمى  –وطهورا ، وأحلت لي الغنائم ولم تحل ألحد قبلي ، وأعطيت الشفاعة 

  مرة ،  – 25 –مرة ، وتكرر اسم عيسى وبهذا اللفظ  – 25 –تكرر اسم سيدنا آدم في القرآن
نبيا ، وقد تم تنظيمهم على ترتيب أسمائهم  – 25 –كما أن عدد األنبياء المذكورين في القرآن 

 أبيات : 4في 

 صــالح وإبراهيم كل متبــع     *    هو آدم إدريس نــوح هود مع

 يعقوب يوسف وأيوب احتذى     *    لــوط وإسمـــــاعيل إسحق كذا

 و الكفل داود سليمــان اتبــعذ     *    شعيب هارون وموسى واليسع

     عيسى وطـــه خــاتم دع غـيا     *   إلياس يــوسف زكريــــا يحي

والصحيح في األنبياء والمرسلين اإلمساك عن حصرهم في عدد ، ألنه ربما أدى إلى إثبات النبوة أو 

 – 25 –اإلجمال ، إال الرسالة لمن ليس كذلك في الواقع ، فيجب التصديق بأن هلل رسال وأنبياء على 
 فيجب معرفتهم تفصيال ، وقد بيناهم بالجدول التالي :

 التسلسل األنبياء والرسل

 1 آدم أبو البشر

 2 إدريس الذي هم حي في السماء أو في الجنة وهو جد أبي نوح

 3 نوح الذي أنجاه هللا من الغرق بالطوفان

 4 هود الذي أنجاه هللا من الريح الصرصر

 5 الذي أنجاه هللا من صيحة جبريل التي أهلكت ثمودصالح 

 6 - بفتح الراء -إبراهيم بن تارخ 

 7 لوط الذي أنجاه هللا من الريح التي ترمي الكافرين بالحجارة

 8 إسماعيل بن إبراهيم الذي أمه هاجر

 9 إسحق بن إبراهيم الذي أمه سارة

 10 يعقوب بن إسحق

 11 يوسف بن يعقوب

 12 أموص بن رزاح بن روم بن عيص بن إسحقأيوب بن 

 13 شعيب خطيب األنبياء



 

 14 هرون بن عمران

 15 موسى بن عمران ، فهو أخو هرون الشقيق وأمهما يوحانذ

 16 يسع بن أقطوب ابن العجوز

 17 ذو الكفل

 18 داود بن إيشا

 19 سليمان بن داود

 20 إلياس بن أخي موسى

 21 هللا من الغميونس بن متى الذي أنجاه 

 22 زكريا بن أذن

 23 يحيى بن زكريا الذي هو سيد الشهداء يوم القيامة وقائدهم إلى الجنة

 24 عيسى بن مريم وهو الذي خلقه هللا تعالى بغير اب

 25 نبينا محمد صلى هللا عليه وسلم خاتم األنبياء

 :صالح  -هود  -ربية وهي : محمد جميع أوضاع أسماء األنبياء عجمية ، إال أربعة فهي ع فائدة- 

 . -شعيب 

*************************************

****** 

 المعجزة 17الرقم 

مع  17في القرآن . والرقم  17في قسمين هما : الرقم  17سنتناول في هذا البحث المختصر الرقم    

 الشعوب .

   في القرآن 17القسم األول : الرقم 

 سورة القلم

 هي السورة الوحيدة من سور الفواتح التي تأتي في النصف الثاني من القرآن  سورة القلم
. 

  سورة ق هي آخر السور الفواتح الثماني والعشرين المرتبة في النصف األول من
 .  القرآن

  



 

وهي : / الذاريات / الطور / النجم  17بين سورة ق وسورة القلم تأتي فاصلة من السور عددها حصرا 

لرحمن / الواقعة / الحديد / المجادلة / الحشر / الممتحنة / الصف / الجمعة / المنافقون / القمر / ا /

  التغابن / الطالق / التحريم / الملك / . وعليه يكون :

  سورة . 17سورة القلم المميزة بالفصل ، تفصل عن أخواتها بعدد 

  ( . 4في  17= )  68ترتيب سورة القلم بالقرآن هو الرقم 

 آية وهو عدد زوجي . 52ات سورة القلم عدد آي 

  سورة . وعليه تكون سورة القلم هي السورة  17عدد السور الفواتح الزوجية اآليات هو

 بهذا االعتبار . 17رقم 

  حرفا وهي : 17آيات فقط عدد حروف كل منها =  4في سور ة القلم توجد 

 . 9قال تعالي : ) وّدوا لو تدهن فيدهنون ( اآلية رقم  .1
 . 12ل تعالى : ) مناع للخير معتد أثيم ( اآلية رقم قا  .2

 . 37قال تعالى : ) أم لكم كتاب فيه تدرسون ( اآلية رقم  .3

 . 38قال تعالى : ) إن لكم فيه لما تخيرون ( اآلية رقم  .4

 حرفا . 68( =  4في  17حروف هذه اآليات هو )   ومن الواضح أن مجموع 

 حرفا . 68( =  4في  17قلم هو ) وأيضا الرقم الدال على ترتيب سورة ال 

لزاد حرف األلف واختلت  37ومن العجيب لو أن كلمة ) كتب ( وردت ) كتاب ( باآلية رقم  مالحظة :

 الظاهرة هذه !

  حرفا بالتحديد وهي : / و / د / أ / ل / ت  17حروف هذه اآليات األربع غير المكررة هي

 ب / س / . ه / ن / ف / ي / م / ع / خ / ر / ث / ك / /

  فهي ضمن النصف األول من القرآن  29ترتيب سورة العنكبوت بالقرآن الكريم هو الرقم (

 من بين السور الفواتح . 29( . وعليه تكون مشتركة مع سورة القلم التي ترتيبها هو 

  : آية ، وعليه  52آية ، وعدد آيات سورة القلم هو :  69عدد آيات سورة العنكبوت هو

 . 17( . مرة أخرى يظهر الرقم  52 – 69)  17العددين المذكورين هو :    يكون فارق

  آية وهي سورة الطارق ، وترتيب  17في القرآن كله سورة واحدة فقط مجموع آياتها

 بالنصف الثاني من القرآن . 29سورة الطارق هو 

 17سورة لقمان والرقم 

  ر الفواتح .داال على ترتيبها بين السو 17سورة لقمان تحمل الرقم 

  : 2في  17آية "  34عدد آيات سورة لقمان هو . " 



 

  في سورة لقمان هي : " يبنّي أقم الصلوة ....... " اآلية رقم  17اآلية التي تحمل الرقم

 من لقمان . 17

  : كلمة .  17عدد كلمات هذه اآلية هو 

  4في  17حرفا "  68هو :  17أيضا عدد حروف هذه اآلية التي تحمل الرقم . " 

  ستبقى لدينا هذه  17إذا استبعدنا األحرف المكررة من هذه اآلية التي تحمل الرقم

الحروف : / ي / ب / ن / أ / ق / م / ل / ص / و / ت / ر / ع / ف / ه / ك / ذ / ز / . 

 حرفا " يمكنكم عدها " 17إن عددها هو : 

رسم القرآن مهم جدا . فكتابتها حسب  يا بني ّ " في أول اآلية في  حذف األلف من كلمة " مالحظة :

قواعد اإلمالء سيجعل عدد كلمات وحروف اآلية زائدا ، وسوف يخل بكل التوافقات العددية . أليس هذا 

 من عند هللا ؟؟؟ !!! .

  آية ، آيتان فقط كل واحدة منهن تتكون من  34أيضا من بين آيات سورة لقما ن البالغة

 كلمة زهي : 17

 وقد سبق ذكرها . ، 17اآلية رقم  .1

من  14وهي : " ووصينا اإلنسان بولديه ....... " اآلية رقم  14واآلية رقم  .2

 سورة لقمان .

. ما سر هذا  31هاتين اآليتين هو :   نجد أن مجموع الرقمين الدالين على ترتيب .3

الرقم ؟ لنتابع : نجد أن موضع ترتيب سورة لقمان من سور القرآن كله هو أيضا 

 األرقام هنا واضحة ومحسوبة بعناية فائقة " . . " لغة 31

 قانون الترابط

 وهو القانون الذي يربط بين أعداد اآليات في القرآن ومواضع ترتيبها . وعليه يكون :

 34 هو الرقم الدال على عدد آيات سورة لقمان 

 31 هو الرقم الدال على موضع ترتيب سورة لقمان 

  : ماذا يعني هذا العدد ؟؟؟ اإلجابة  31في  34 " 1054حاصل ضرب هذين الرقمين هو "

على هذا السؤال في الظاهرة اآلتية : وهو أن مجموع آيات سور الفواتح األخيرة في 

 . 1054الترتيب = 

 األخيرة ترتيبا في الفواتح 17جدول يبين السور ال 

 الرقم السورة عدد آياتها الرقم السورة عدد آياتها

 1 النمل 93 10 فصلت 54



 

 2 القصص 88 11 الشورى 53

 3 العنكبوت 69 12 الزخرف 89

 4 الروم 60 13 الدخان 59

 5 لقمان 34 14 الجاثية 37

 6 السجدة 30 15 األحقاف 35

 7 يس 83 16 ق 45

 8 ص 88 17 القلم 52

 9 غافر 85 --- --- ---

 1054المجموع الكلي لآليات = 

نون الترابط العام ، ومرتبطة بالسور زوجية اآليات في القرآن هذه السورة " سورة لقمان " مرتبطة بقا

كله ، ومرتبطة بالسور فردية اآليات كذلك ، ومرتبطة بالسور المتجانسة ، ومرتبطة بالسور الغير 

 . 13، ومرتبطة بظاهرة الرقم  29متجانسة ، ومرتبطة بظاهرة الرقم 

 17آية مميزة بالرقم 

  من  17كلمة ، هي اآلية رقم  17القرآن الكريم تتكون من قلنا : إن أول آية في ترتيب

 سورة البقرة .

  كلمة في السور التسع والعشرين الفواتح  17عدد اآليات القرآنية التي يتكون كل منها من

سورة  85آية بالرسم القرآني . كما أن عدد السور القرآنية غير الفواتح =  85هي : 

 سورة . 85آية فأكثر هو :  17ي عدد آيات كل منها أيضا . وأيضا السور القرآنية الت

 توزيع ال يخطي

 17حرفا . عدد حروفها غير المكررة :  68لقمان . عدد حروفها   في سورة 17نذكركم باآلية رقم    

 :  85حرفا . لنعود إلى اآليات ال 

  من  17من البقرة وحتى اآلية  17عدد هذه اآليات ابتداء من اآلية األولى وهي اآلية

 من لقمان . 17آية ، وهو عدد مماثل لعدد حروف اآلية  68لقمان هو : 



 

  17في لقمان وحتى نهاية السور التسع والعشرين هو  17عدد اآليات ابتداء من اآلية 

من سورة لقمان من حروف اللغة  17آية فقط . وهو عدد مماثل لعدد ما ورد في اآلية 

 العربية .

 ع هذه اآليات والسور التي وردت فيهاالجدول التالي يظهر توزي

 17عدد ما ورد من آياتها مكونا من 

 كلمة
 الرقم السورة

 17عدد ما ورد من آياتها مكونا من 

 كلمة
 الرقم السورة

17منها اآلية األولى رقم  " 16 11 العنكبوت 3  1 البقرة " 

 2 آل عمران 77 12 الروم 1

17ورقم  14وهما اآليتان رقم  " 2 مانلق "   3 األعراف 4 13 

 4 يونس 6 14 السجدة 2

 5 هود 9 15 غافر 2

 6 يوسف 7 16 فصلت 4

 77 إبراهيم 2 17 الشورى 2

 8 طه 3 18 الزخرف 3

 9 النمل 2 19 الجاثية 1

 10 القصص 7 20 األحقاف 2

 " . 17+  68آية "  85وعليه يكون مجموع اآليات يكون  

  وأكثر هذه الحروف تكرارا هو : حرف الميم فقد حرفا  78مجموع الحروف المقطعة .

 مرة . 17تكرر 

  السور السبع الحوا ميم هي : سبع سور مفتتحة بالحرفين " حم " وقد تفردت من بينهما
سورة الشورى بأنه قد ضم إلى الحرفين " حم " فيها ثالثة أحرف هي : " عسق " ، 

 حرفا . 17بع هو : وعليه يكون مجموع الحروف المقطعة لهذه السور الس

  2في  17آية "  34من بين السور الفواتح . آياتها =  17سورة لقمان تحمل الرقم . " 

  ، سورة القلم هي السورة الوحيدة من سور الفواتح موجودة في النصف الثاني من القرآن

 68سورة ، ورتبت في موضع يدل عليه الرقم  17وقد فصلت عن أخواتها الفواتح بعدد 

 " . 4في  17" وهو = 



 

  وهو ترتيبها في النصف األول من القرآن ، عدد آياتها  29سورة العنكبوت تحمل الرقم ،

، وهو ترتيبها بين السور الفواتح ، عدد آياتها  29آية . وسورة القلم تحمل الرقم  69هو 

"  17آية . وعليه يكون الفرق بين عدد اآليات في السورتين المذكورتين هو :  52هو 

، وهو ترتيبها بين سور النصف  29" . كما أن سورة الطارق تحمل الرقم  52– 69

 آية " . 17آية " وهي السورة الوحيدة التي عدد آياتها  17الثاني من القرآن . آياتها = 

  سورة العلق هي السورة المميزة باآليات الخمس : أول ما نزل من القرآن . في هذه

رقما داال على ترتيبها . وسبب ذلك أن  17ن تحمل الرقم السورة تأتي آخر آية في القرآ

 17جميع السور المرتبة في المصحف بعد سورة العلق يقل عدد اآليات في كل منها عن 

من سورة العلق على أي آية تحمل هذا الرقم  17آية ، وفي هذه الحالة لن نعثر بعد اآلية 

. 

  136عليه السالم ، ورد ذكره في القرآن أكثر األنبياء ذكرا في القرآن الكريم هو موسى 

" وأيضا كان من  2في  17سورة بالتحديد "  34" . كما ورد ذكره في  6في  17مرة " 

 مرة في سورة طـه . 17بينها 

  حرفا . 17" الحمد هلل رب العلمين " أول آيات سورة الفاتحة مكونة من 

  مثل الذي استوقد ....... " البقرة هي " مثلهم ك 17أول آية في ترتيب آيات القرآن رقمها

 كلمة . 17، بها 

  من سورة  12و  5كلمة هما اآليتان  17آخر آيتين في ترتيب القرآن تتكون كل منهما من

 التحريم :

 كلمة . 17من سورة التحريم . عدد كلماتها   5" عسى ربه إن طلقكن ....... " اآلية  .1

 كلمة . 17من سورة التحريم . عدد كلماتها  12" ومريم ابنت عمرن التي ....... " اآلية  .2

 " . 12+  5"  17أيضا يكون مجموع الرقمين الدالين عليهما هو  .3

  2+  3+  6"  17آية . مجموع األرقام المكونة لهذا العدد =  6236عدد آيات القرآن  +

6 . " 

  17" سورة =  85سورة هي الفواتح . والباقية  29سورة . منها  114عدد سور القرآن 

 " . 5في 

  آية . 17سورة بالقرآن عدد آيات كل منها يقل عن  29توجد 

 85  آية فأكثر . 17سورة بالقرآن عدد آيات كل منها 

 : سورة . 17  عدد السور زوجية الترتيب من بين السور الفواتح هو 

 :سورة . 17  عدد السور فردية اآليات من بين السور الفواتح هو 

 حرفا . وأكثر هذه الحروف تكرارا هو : حرف الميم فقد  78 مجموع الحروف المقطعة

 مرة . 17تكرر 

 مع الشعوب 17القسم الثاني : الرقم 



 

 في رومـا

. وقد أرجأ نابليون بونابرت   يرمز السبعة عشر إلى النحس منذ فترة الحكم اإلمبراطوري الروماني   

الثامن عشر بعدما كان مقررا نهار الجمعة هجومه العسكري على مقاطعة برومير اإليطالية إلى اليوم 

 في السابع عشر فقال : " ال أحب النفوس المتكبرة . ليس هناك إال المجانين يتحّدون القدر " .

ال في الطوابق وال في الغرف . ويقفز ترقيم  17وفي الفنادق اإليطالية ، ال يحمل أي فندق العدد    

. وقد تغيرت تسمية السيارة الفرنسية الّصنع "  18إلى  16 المقاعد داخل طائرات شركة أليطاليا من

" ويعود الّسبب إلى أن السبعة عشر كان يكتب في األعداد الرومانية  177" فأصبحت " رينو  17رينو 

 بالحروف ، فتعني القيمة العددية لحروف الجملة الالتينية " لقد حييت " وتاليا " أنا ميت " .

 في مـصـر

بع عشر من شهر حاتور أشأم أيام السنة ، وهو ذكرى اغتيال أوزيريس في منزل سث ، يعتبر السا   

 ورمي تابوته في مياه النيل .

 في اليابان

إرتدت العروس كيكو ، زوجة آيا ، ابن اإلمبراطور الياباني ، فستانا مرّصعا بسبعة عشر كيلوغراما    

 من الذهب .

 عند العبرانيين

يخ حصول الطوفان " في السنة الّست مئة من عمر نوح في الشهر الثاني في ذكر سفر التكوين تار   

" . واستقر تابوت نوح في الشهر السابع في اليوم السابع عشر منه  11:  7اليوم السابع عشر " " 

 " . 14:  7على جبال آراراط " 

 عند المسيحيين

يوازي  –" لغة الفراعنة " مّرات عّدة  الذي تشير إليه –تؤكد العقائد السرية أن العدد سبعة عشر    

" . فإذا حصل جمع األعداد من واحد  11:  21الذي ذكره يوحنا في إنجيله "  153رياضيّا العدد 

 . 153سبعة عشر يصل المجموع إلى   إلى

 في التراث اإلسالمي



 

همس في أذن يتردد العدد سبعة عشر في التراث اإلسالمي ، ففي التراث هناك سبع عشرة نصيحة ت   

رفيقا ، وهو  17األمير عند حفل التنصيب . ويقول التراث إنه كان لعلي بن أبي طالب كّرم هللا وجهه 

 الذي قتل في السابع عشر من شهر رمضان المبارك رضي هللا عنه .

 عند المتصوفة

 يقدس المتصوفة الشيعة السبعة عشر ، ويرون إليه رمزا لتوازن كل األشياء .   

 افي تركي

 يرتدي السبعة عشر في تركيا طابعا سحريا .   

  

 29الرقم 

 " عدد حروف فواتح السور " : 78نأخذ العدد 

  آية . 17سورة يقل عدد آيات كل منها عن  28في النصف األول من القرآن 

  آية فأكثر . 78سورة عدد آيات كل منها  29في النصف الثاني من القرآن 

  ( . 176في  29)  5104من القرآن = مجموع آيات سور النصف األول 

  = كلمة . 29أول سور النصف األول من القرآن هي : سورة الفاتحة ، عدد كلماتها 

  = آية . 29آخر سور النصف األول من القرآن هي : سورة الحديد ، عدد آياتها 

  سورة " : 57سور النصف األول من القرآن " 

  ( . 29في  28)  812ترتيبها =  سورة زوجية اآليات مجموع أرقام 28منها 

  ( . 29في  29)  841سورة فردية اآليات مجموع أرقام ترتيبها =  29منها 

  29)  754سورة ) الفواتح ( مجموع أرقام ترتيبها = 28في النصف األول من القرآن 

 ( . 26في 

  899سورة ) غير الفواتح ( مجموع أرقام ترتيبها =  29في النصف األول من القرآن  (

 ( . 31في  29

  سورة متجانسة ) آياتها زوجية وترتيبها زوجي ( 28في النصف األول من القرآن   

 936سورة غير متجانسة مجموع أرقام ترتيبها =  29، و 717مجموع أرقام ترتيبها = 

 ( . 57في  29( )  1653=  936+  717، ) 



 

 سورة " : 57سور النصف الثاني من القرآن " 

 . 114إلى رقم  58لدالة على مواضع هذه السور هو من رقم األرقام ا   

  رقما زوجيا . 29بالنصف الثاني من القرآن 

  رقما فرديا . 28بالنصف الثاني من القرآن 

  سورة متجانسة . 29بالنصف الثاني من القرآن 

  سورة غير متجانسة . 28بالنصف الثاني من القرآن 

  آية فأكثر . 17آيات كل منها  سورة عدد 29بالنصف الثاني من القرآن 

  آية . 17سورة عدد اآليات في كل منها يقل عن  28بالنصف الثاني من القرآن 

  29آية ، رقمها في النصف الثاني من القرآن هو:  17سورة الطارق عدد آياتها . 

  كما مر ذكره  29هو الفرق بين عددي اآليات في سورتين تحمل كل منها الرقم  17الرقم

 تي العنكبوت والقلم .في سور

 : 114األساس العددي للقرآن هو : العدد 

سورة في النصف األول ( و  57، وينقسم إلى نصفين )  114األساس العددي للقرآن الكريم هو العدد    

 ) مثلها في النصف الثاني ( .

 29في  29وهو )  1653( =  57إلى  1في النصف األول مجموع األرقام المكونة له ) م 

) . 

  = ( . 29في  28)  812مجموع األرقام الزوجية في النصف األول 

  = ( . 29في  29)  841مجموع األرقام الفردية في النصف األول 

  (  6236( وعدد آيات القرآن )  6555)  114الفرق بين مجموع األرقام المكونة للعدد

 ( . 11في  29وهو )  319هو : 

( . وعليه تكون هنالك  5في  17سورة أي )  85واتح ( والباقي سورة ) ف 29سورة منها  114القرآن 

 . 17والرقم  29عالقة بين الرقم 

 29  آية ) رقم مماثل لعدد السور الفواتح ( . 17سورة يقل عدد آيات كل منها عن 

 85  آية فأكثر ) وهو رقم مماثل للسور غير الفواتح ( . 17سورة عدد آيات كل منها 

 لتسع والعشرين :في السور الفواتح ا

 28 . سورة من الفواتح جاء ترتيبها في النصف األول من القرآن 

 . سورة واحدة من الفواتح جاء ترتيبها في النصف الثاني من القرآن ، وهي سورة القلم 



 

 آية : 17في السور التسع والعشرين التي عدد آيات كل منها يقل عن 

  القرآن وهي : سورة الفاتحة .سورة واحدة جاء ترتيبها في النصف األول من 

 28 . سورة جاء ترتيبها في النصف الثاني من القرآن 

 سورة قصيرة : 29سورة طويلة ، و 29

  سورة فردية  16آية نجد منها  17أيضا من السور التسع والعشرين التي تقل آياتها عن

 سورة زوجية الترتيب . 13الترتيب ، و

  هو مجموع الحروف النورانية  78آية فأكثر )  78ومن سور القرآن التي عدد آياتها

سورة فردية  13سورة زوجية اآليات ، و 16سورة ، منها  29للسور الفواتح ( هي 

 اآليات .

 : 16و 13سر الرقمين 

 114  =19  6في  . 
 19 – 6 =  13 . 

 57  =19  3في . 
 19 – 3  =16 . 

 ترتيب السور الفواتح :

  النصف األول من القرآن ، وسورة واحدة في  سورة في 28سورة ، منها  29عددها

 النصف الثاني من القرآن .

 46الرقم 

 29هو مجموع رقمين أساسيين من األرقام التي تقوم عليها معجزة القرآن ، وهي : الرقم  46الرقم    

 ونقول : 29والرقم  17. وقد لمسنا ظاهرة الرقم  17، والرقم 

  سورة 114أن عدد سور القرآن الكريم . 

  سورة من بداية المصحف ، وعليه فإن السورة التي نستوقف عندها هي سورة  29لنعد

 . 16الروم ، والرقم الدال على ترتيبها من بين السور الفواتح هو 

  30الرقم الدال على ترتيب سورة الروم من بين سور المصحف كلها هو  . 

  = ( . 30+  16)  46إن مجموع الرقمين الدالين على ترتيب هذه السورة هو 

 ( ؟ ؟ ؟ 29و  17هل في هذا عالقة مع الرقمين ) 



 

  آية ، كما توجد من بين آيات سورة الروم آية واحدة فقط  60عدد آيات سورة الروم هو

) رقم محسوب ( قال تعالى : ) ومن  46كلمة ، هذه اآلية تحمل الرقم  17كلماتها = 

 ن سورة الروم .م 46ءايته أن يرسل الرياح ....... ( اآلية 

  سورة هي : السور المرتبة في المصحف بعد سورة الروم ، مجموع  84أمامنا اآلن

 . 2767آياتها = 

  كلمة ، إنه  17آية بالتحديد كلمات كل منها  46عدد  2767نجد من بين هذه اآليات ال

 من سورة الروم . 46السر الذي تم تخزينه في اآلية رقم 

 كلمة 17بعين في السور المرتبة بعد سورة الروم وكل منها يتكون من جدول باآليات الست واألر

 السورة اآليات السورة اآليات

 لقمان 17 / 14 األحقاف 28 / 18

 السجدة 27 / 5 الحجرات 6 / 3

 األحزاب 40 / 21 / 7 الحدبد 9

 سبأ 47 / 24 / 18 / 1 المجادلة 18 / 10

 فاطر 28 / 9 الحشر 24 / 18 / 16

 الزمر 75 / 67 / 46 الصف 12

 غافر 85 / 74 الجمعة 6

 فصلت 52 / 43 / 34 / 5 المنافقون 6 / 8 / 1

 الشورى 36 / 27 التغابن 1

 الزخرف 63 / 51 / 33 التحريم 12 / 5

 الجاثية 21 المجموع الكلي آيــــة 46

  

  رة األحقاف .رقما داال على ترتيبها في المصحف هي سو  46السورة التي تحمل الرقم 

  و  18كلمة . إنهما اآليتان  17من بين آيات هذه السورة آيتين فقط تتكون كل منهما من

 ( . 28+  18)  46مجموعهما =  28

 األحقاف . 18قال تعالى : ) أولئك الذين حق عليهم القول .......... ( اآلية  .1



 

 األحقاف . 28ة ........... ( اآلي  قال تعالى : ) فلو ال نصرهم الذين اتخذوا .2

  : آية . 1132عدد آيات النصف الثاني من القرآن هو 

 . كل آية من هذه اآليات تحمل داال على ترتيبها في السورة التي وردت فيها 

  آية آية ثم قمنا بتقسيمها  1132إذا قمنا بإحصاء عدد الكلمات في جميع هذه اآليات ال

...... اآليات التي   ة في عدد كلماتهاإلى مجموعات ، كل مجموعة تضم اآليات المتماثل
تتكون من كلمة واحدة في مجموعة ، والمكونة من كلمتين في مجموعة ، والمكونة من 

 مجموعة . 46ثالث في مجموعة ...... الخ . والنتيجة أن عدد هذه المجموعات هو 

 )) وهذا يؤكد أن أعداد اآليات محسوبة باآلية ال تقبل زيادة وال نقصان (( .

  آية ( وجاءت سورة  17سورة قصيرة ) عدد اآليات في كل منها يقل عن  29في القرآن

سورة في النصف الثاني من  28واحدة من بينها مرتبة في النصف األول من القرآن ، و

القرآن . إذا قمنا بإحصاء ألعداد هذه الكلمات في هذه السور نجد أن هذه السور تأتي في 
ورة العلق ويكون الفرق بين مجموعي الكلمات فيهما هو : مجموعتين تفصل بينهما س

( ، وهو أيضا = مجموع اآليات في النصف الثاني من القرآن )  512 – 1644)  1132

 آية ( . 1132

  

 33مدخل البد منه إلى العدد 

 السيد المسيح عيسى ابن مريم عليه السالم

كل بني آدم يمسه الشيطان   :  عليه وسلم قالروى مسلم عن أبي هريرة أن رسول هللا صلى هللا   )  

 .  ( 8/523يوم ولته أمه إال مريم وابنها ) جامع األصول للجزري 

أما القرآن فقد نبأنا عن حقيقة المسيح عليه السالم ، وقد ارتبط ذكره في القرآن بشخصين كريمين    

 كمثل آدم ( . كما ارتبط اسمه بوالدته هما : آدم أبو البشر جميعا ، قال تعالى : ) إن مثل عيسى عند هللا

 مريم .

 ومن خالل هذه المقدمة المختصرة سنحاول إثبات االرتباط بهما عددا وتكرارا وذلك كالتالي :   

  ( . 24مرة ) المعجم المفهرس ص  25ورد لفظ آدم في القرآن 

  عددا اسم ( . وقد تناسق  665مرة ) المعجم المفهرس ص  34ورد لفظ مريم في القرآن

 الرسول المسيح مع هذين الشخصين :



 

مرات ، وورد بلفظ عيسى ابن مريم  9فقد ورد بلفظ عيسى   تناسق آدم : ) .1

مرات ( فيكون مجموع مسميات   3مرة ، وورد بلفظ المسيح ابن مريم  13

 مرة ( وهو يطابق لفظ آدم . 25=  3+  13+  9عيسى ) 

نا بأنه قد اشتهر أن تكرار اسم تناسق مع مريم : وقبلها نحب أن ننوه ه .2

 : 33ال  34مرة ، والحق إنه  33المسيح في القرآن هو 

  المسيح  –عيسى ابن مريم  –مسميات عيسى وهي ) عيسى

 مرة . 25عيسى ابن مريم ( والمجموع 

  / مرة ( ) والمسيح ابن  2مسميات المسيح وهي ) المسيح

 مرات . 7مرات ( والمجموع  5مريم / 

 مرة ( . 2بن مريم / وبلفظ ) ا 

مرة . (( وهو مطابق للفظ  34=  2+  5+  2+  25)) فيكون المجموع العام 

 مريم .

 جدول تفصيلي لأللفاظ الواردة أعاله

 عيـسى عيسى ابن مريم المسيح عيسى ابن مريم

 السورة اآلية السورة اآلية السورة اآلية

 البقرة 136 البقرة 87 / 253 آل عمران 45

لنساءا 157  آل عمران 52 المائدة 110/78/46 

 آل عمران 55 المائدة 114/112/116 النساء 171

 آل عمران 59 مريم 34 - -

 آل عمران 84 األحزاب 7 - -

 النساء 163 الحديد 27 - -

 األنعام 85 الصف 6 - -

 الشورى 13 الصف 14 - -

 الزخرف 63 - - - -

 المجموع 9 المجموع 13 المجموع 3



 

مرة 25=  3+  13+  9المجموع =   . 

 المسيح المسيح ابن مريم ابن مريم

 السورة اآلية السورة اآلية السورة اآلية

 النساء 172 المائدة 75/72/17/17 المؤمنون 50

 المائدة 72 التوبة 31 الزخرف 57

 المجموع 2 المجموع 5 المجموع 2

مرات 9=  2+  5+  2الجموع =   . 

  عن أبي ليلى عن علي رضي هللا عنهما : أن فاطمة أتت النبي صلى هللا أخرج البخاري
عليه وسلم تسأله خادما فقال صلى هللا عليه وسلم : ) أال أخبرك بما هو خير لك منه ؟ 

تسبحين هللا ثالثا وثالثين ، وتحمدين هللا ثالثا وثالثين ، وتكبرين هللا أربعا وثالثين ( . " 

 ."  255/  4جامع األصول 
  روى البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي هللا عنه أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم

قال : ) هلل تسعة وتسعون اسما ، مائة إال واحدا ال يحفظها أحد إال دخل الجنة ، وهو وتر 
 يحب الوتر ( . جامع األصول البن األثير الجزري .

 33المسيح عليه السالم والعدد 

 فاصلة مثل :  66صلها المنتهية بالحرفين ) يا ( قد اقتصرت على في سورة مريم : فوا

هو ضعف عمر السيد المسيح عليه السالم ، كما أن  66شقيا . والعدد  –خفيا  –زكريا 

مالحظة    -أضعاف اسم المسيح  3 –آية ) مع البسملة (  99عدد آيات سورة مريم هو

يا ( ماعدا كلمة ) رءيا ( وعند تنتهي بالحرفين )  66جميع فواصل السورة ال    :

يقول وقرئت أيضا ) ريا ( على قلب  – 28ص  3ج /  –الرجوع إلى كشاف الزمخشري 

 الهمزة ياء .
  الكلمات التي نطق بها المسيح عليه السالم وهو في المهد بدأ بقوله تعالى : ) إني عبد

 ى اآليات :وإل  كلمة وهو مطابق لعمره قبل رفعه للسماء . 33هللا ( وعددها 

من سورة  30) قال إني عبد هللا ءاتاني الكتاب وجعلني نبيا ( اآلية رقم  .1

 . 8مريم ، عدد كلماتها 
 31) وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلوة والزكاة ما دمت حيا (  .2

 . 10مريم ، كلماتها 

 . 6مريم ، كلماتها  32) وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا (  .3



 

مريم ، كلماتها  33م علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا ( ) والسال .4

 ( . 33. ) كما نالحظ أن اآلية األخيرة تأخذ الرقم  9

  ( وفيها يرد هللا عليهم مؤكدا  36و  35،  34اآليات الثالث التالية من سورة مريم )

 كلمة . 33عبودية المسيح عليه السالم أيضا تضم 

ستالحظون أحيانا عدم كتابة اآليات ، وإن أردتم ذلك فهو يسير عليكم بالرجوع  لعدم التطويل مالحظة :

 إلى القرآن .

  حرفا قال تعالى : ) كال سيكفرون بعبادتهم ويكونون  33من سورة مريم بها  82اآلية

 عليهم ضدا ( .

  ( من سورة مريم مجموع كلماتها =  86و 85،  84،  83،  82اآليات )كلمة . 33 

  كلمة . 33( من سورة مريم مجموع كلماتها  94و  93،  92،  91،  90) اآليات 

 سورة المائدة والمسيح

  كلمة ، قال تعالى : ) لقد كفر الذين قالوا  33من سورة المائدة عدد كلماتها  72اآلية رقم

إن هللا هو المسيح ابن مريم وقال المسيح يا بني إسراءيل اعبدوا هللا ربي وربكم إنه من 
 ك باهلل فقد حرم هللا عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار ( .يشر

  كلمة . 33من سورة المائدة تضمان  74و  73اآليتان 

  كلمة . 33من سورة المائدة تضمان  75و  74اآليتان 

  ( من سورة المائدة بها  79و  78،  77،  76اآليات )كلمة . 66 

  و  78،  77  ، 76،  75،  74الست المذكورة سابقا ) وعليه يكون مجموع كلمات اآليات

 كلمة . 99( من سورة المائدة =  79

  ( من سورة المائدة مجموع كلماتها  16و  15،  14اآليا ت )كلمة . وهي اآليات  66

 المتعلقة بالنصارى أتباع السيد المسيح .

 سورة آل عمران

         حرفا . ) إن هللا ربي وربكم فاعبدوه هذا  33= من سورة آل عمران عدد حروفها  51اآلية

 صراط مستقيم ( .

         ( من سورة آل عمران مجموع كلماتها  64و  63،  62،  61،  60،  59اآليات )كلمة . 99 

 سورة الزخرف مع اسم المسيح صراحة



 

  إذا حرفا ، قال تعالى : ) ولما ضرب ابن مريم مثال  33من سورة الزخرف بها  57اآلية

 قومك منه يصدون ( .

  ( من سورة الزخرف مجموع كلماتها  59و   58،  57اآليات )كلمة . 33 

 عيسى وبعض األنبياء –سورة األنعام 

  33من سورة األنعام ) وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصلحين ( بها  85اآلية 

 حرفا .

  ( من سورة األنعام بها  88و 87،  86اآليات )كلمة . 33 

  كلمة . 33من سورة األنعام تضمنتا  90+ اآلية  89اآلية 

  كلمة . 33من سورة األنعام مجموع الكلمات بهما  101+ اآلية  100اآلية 

  كلمة أيضا . 33من سورة البقرة مجموع الكلمات بهما  101+ اآلية  100اآلية 

  كلمة . 33من سورة األنعام مجموع كلماتهما  15+ اآلية  14اآلية 

 كلمة . 33( من سورة األنعام مجموع كلماتها  18و  17،  16يات ) اآل 

  ( من سورة األنعام  18و  17،  16،  15،  14وعليه يكون مجموع اآليات )كلمة . 66 

 لفظ الجاللة وسورة اإلخالص

  = 5/ ه =  30/ ل =  30/ ل =  1لفظ الجاللة ) هللا ( بحساب الجّمل هو : / أ  /

 . 66المجموع هو 

 كلمة وهي مطابقة لعدد حروف  19حرفا ، وكلماتها  66ورة اإلخالص حروفها = س

 البسملة .

 سورة الكهف وآيات التسبيح

  ( من سورة الكهف مجموع كلماتها  6و  5،  4اآليات )كلمة . 33 

 سورة اإلسراء واالفتتاح

  كلمة . 33اآلية األولى + اآلية الثانية من سورة اإلسراء بهما 

 كلمة . 33من سورة اإلسراء بهما  45واآلية  44 أيضا اآلية 

  كلمة . وأولهما ) قل لئن اجتمعت  33من سورة اإلسراء بهما  89واآلية  88أيضا اآلية

 اإلنس ........ ( .

  كلمة . وأولهما ) وإن كنتم في ريب  33من سورة البــقرة بهما  24واآلية  23أيضا اآلية

 مما نزلنا .... ( .

 وفيهما يخاطب هللا عباده المسرفين . وعدد الكلمات  54و 53ر واآليتان في سورة الزم

 كلمة . .. 33بهاتين اآليتين 



 

  كلمة . 33من سورة الزمر بها  32اآلية رقم 

  فيها  75فيها الحمد ، و  74كلمة ) 33بهما  75و  74اآليتان األخيرتان من سورة الزمر

 التسبيح ( .

 33الرسل الكرام والعدد 

 كلمة واإلشارة فيهما إلى الرسول محمد صلى  33تضمان  34و 33ألنفال واآليتان سورة ا

 هللا عليه وسلم .

  كلمة ، وتشير إلى فضل هللا على رسوله صلى هللا  33وتضم  113سورة النساء واآلية

 عليه وسلم .

  وتطالب كل نبي بإتباع محمد لو  81وفي سورة آل عمران وهي آية الميثاق رقمها ,

ه وعاصروه ، وفي هذا يقول رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : ) أنا سيد ولد آدم أدركو
يوم القيامة وأول من تنشق عنه األرض وأول شافع وأول مشفع ( رواه الترمذي عن أبي 

 كلمة . 33هو  81هريرة / جامع األصول للجزري . عدد كلمات هذه اآلية رقم 

  أيضا وهي موجهة إلى الرسول صلى هللا عليه كلمة  33وبها  49سورة المائدة واآلية

 وسلم .

  ( وعدد كلماتها  163و  162ن  161اآليات الثالث من سورة األنعام )كلمة وهي : 33 

قال تعالى : ) قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم  .1

 من سورة األنعام . 161حنيفا وما كان من المشركين ( اآلية 

الى : ) قل إن صالتي ونسكي ومحياي ومماتي هلل رب العالمين ( قال تع .2

 األنعام . 162اآلية 

 األنعام . 164قال تعالى : ) ال شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين (  .3

 سورة مريم وحوار إبراهيم مع أبيه

  ( والثالث تبدأ بكلمة االستعطاف ) يأبت (  45و 44،  43وهي الثالث آيات ) أرقام

 كلمة . 33ومجموع كلماتها هو 

 سورة األنبياء وحوار إبراهيم مع قومه

  ( من سورة األنبياء وبها حوار إبراهيم مع قومه ،  54و  53،  52،  51في اآليات )

 كلمة . 33كلماتها 

  سورة البقرة ودعاء إبراهيم وإسماعيل ليبعث في مكة رسوال يعلم الناس ويزكيهم . وهي

 كلمة . 33تضمان  129و  128اآليتين 

  ( 23و  22،  21في سورة مريم / حوار بين جبريل عليه السالم ومريم ، واآليات هي  )

كلمة . ) كما نالحظ أن مجموع  33والبشارة بالمسيح عليه السالم ، مجموع كلماتها 

 ( . 66أرقام هذه اآليات = 



 

 (  7و   6،  5ت ) دعاء رسول هللا زكريا من ربه يطلب الولد من ربه ، وهي ثالث آيا

 . 33وكلماتها 

  ( ومجموع كلماتها  3و  2،  1في سورة القصص موسى كليم هللا واآليات )كلمة . 33 

  ( أيضا كلماتها  13و  12في سورة القصص موسى كليم هللا واآليتان )كلمة . 33 

 عن الولد والوالد بعض اآليات لم يذكر فيها اسم المسيح صراحة ولفظا ، لكنها آيات تنزه هللا مالحظة :

 والشريك .

 33الحروف والعدد 

  من سورة الزمر بها  64قال تعالى : ) قل أفغير هللا تأمروني أعبد أيها الجهلون ( اآلية

 حرفا . 33

  حرفا . 33من سورة الزخرف تضم  32اآلية 

  حرفا . 33تضمان  77و 76بسورة الواقعة آيتان رقم 

    "        "      "    حرفا . 33تضمان  80و 79رقم 

    "        "      "    حرفا . 33تضمان  96و 95رقم 

  وسلم عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث  15سورة مريم ويحيى عليه السالم واآلية (

 حرفا . 33حبا ( بها 

  حرفا قال تعالى : ) وسلم على  33تضمان  182و  181سورة الصافات واآليتان

=  182+  181هلل رب العالمين ( . نالحظ أن مجموع رقميهما هو المرسلين ( ) والحمد 

 ( . 11في  33= )  363

  حرفا . 33، بها  42سورة الطور واآلية 

  حرفا . 33، بها  39سورة النبأ واآلية 

  حرفا . 33،  11سورة الروم واآلية 

 مرة : 33كلمة ) ربكما ( تكررت في القرآن 

 لنعم الواحدة تلو األخرى .مرة في سورة الرحمن لتقرير ا 31 .1

 من سورة األعراف ) قال ما نهاكما ربكما ( . 20مرة واحدة في اآلية  .2

 من سورة طه ) قال فمن ربكما يا موسى ( . 49مرة واحدة في اآلية  .3

 سورة الجمعة وآيتا االفتتاح والتسبيح والتقديس

  كلمة . 33اآلية األولى + اآلية الثانية من سورة الجمعة تضمنتا 



 

  

 بسم هللا الرحمن الرحيم

 أسماء هللا الحسنى - - جل جالله

 هو هللا الذي ال إله إال هو

 

هللا / الرحمن / الرحيم / الملك / القدوس / السالم / المؤمن / المهيمن / العزيز / الجبار / المتكبر / 

العليم / القابض / الباسط / الخالق / البارىء / المصور / الغفار / القهار / الوهاب / الرزاق / الفتاح / 

الخافض / الرافع / المعز / المذل / السميع / البصير / الحكم / العدل / اللطيف / الخبير / الحليم / العظيم / 

الغفور / الشكور / العلي / الكبير / الحفيظ / المقيت / الحسيب / الجليل / الكريم / الرقيب / المجيب / 

المجيد / الباعث / الشهيد / الحق / الوكيل / القوي / المتين / الولي / الحميد / الواسع / الحكيم / الودود / 

المحصي / المبديء / المعيد / المحيي / المميت / الحي / القيوم / الواحد / الماجد / الواحد األحد / الصمد 

ي / المتعالي / البر / التواب القادر / المقتدر / المقدم / المؤخر / األول / اآلخر / الظاهر / الباطن / الوال /

المنتقم / العفو / الرءوف / مالك الملك / ذو الجالل واإلكرام / المقسط / الجامع / الغني / المغني /  /

 … المانع / الضار / النافع / النور / الهادي / البديع / الباقي / الوارث / الرشيد / الصبور

  

 االسـتنتاج العـددي

حرفا وهما 99الحروف : في كل سورة  سورتان تساوتا في عدد  : 

 آخر سورة في المصحف وهي سورة الناس

 وآخر سورة حسب النزول وهي سورة النصر

مطابق ومتناسق مع عدد أسماء هللا الحسنى 99وهذا العدد   

 

كلمة وهي 99مجموع الكلمات بها  64إلى اآلية رقم  59ست آيات من سورة آل عمران من اآلية رقم   : 

بها  62كلمة / اآلية رقم  25بها  61كلمات / اآلية رقم  7بها  60كلمة / اآلية رقم  15بها  59رقم  اآلية

كلمة / وعليه يكون المجموع =  31بها  64كلمات / واآلية رقم  6بها  63خمسة عشر كلمة / اآلية رقم 

 … تسعة وتسعين كلمة وهذا توافق مع أسماء هللا الحسنى

 

إلخ ، وهذا العدد متطابق …اء هللا الحسنى شمـسية اللفظ ، مثل : الرقيب / الرشيد اسم من أسم 19يوجد 

 .. مع الكثير مما سبق ذكره

 



 

والذي أدهشني هو وجود اسمين بدون ال التعريف ، وعليه تكون باقي األسماء والتي هي قمرية اللفظ = 

واالسمين هما / مالك الملك وترتيبه اسما ، وهذا العدد مطابق مع عدد حروف فواتح السور تماما ،  78

 4برقم أربعة وثمانين / ذو الجالل واإلكرام وترتيبه برقم خمسة وثمانين / فإذا جمعنا أرقام العددين أفقيا 

وهو مجموع حروف االسمين 25=  8+  5+  8+   .. 

 

آية ، وهذا متطابق مع أسماء هللا الحسنى 99سورة الحجر مجموع آياتها =   . 



 

 باب  قول ) هللا ( تبارك و قل ادعوا ) هللا ( أو ادعوا الرحمن أيا ما تدعوا فله  األسماء

 أسماء هللا الحسنى في القرآن الكريم



 

 

ُعوهُ بََها َوذَُروا الهَذيَن يُلأَحُدوَن فَي  :اآلية األولى رقم 180 - سورة األعراف نَى فَادأ َماُء الأُحسأ َسأ َ األأ َوّلَِله

َما َن َما َكانُوا يَعأَملُوَن أَسأ َزوأ ئََه َسيُجأ  

وهلل األسماء الحسنى" التسعة والتسعون الوارد بها الحديث والحسنى مؤنث األحسن " شرح اآلية أعاله

"فادعوه" سموه "بها وذروا" اتركوا "الذين يلحدون" من ألحد ولحد يميلون عن الحق . "في 

: كالالتي من هللا والعزى من العزيز ومناة من المنان أسمائه" حيث اشتقوا منها أسماء آللهتهم 

 "سيجزون" في اآلخرة جزاء "ما كانوا يعملون" وهذا قبل األمر بالقتال. 

َماُء  : اآلية الثانية رقم 110 - سورة اإلسراء َسأ ُعوا فَلَهُ األأ َمَن أَيًّا َما تَدأ حأ ُعوا الره َ أََو ادأ قَُل ادأعُوا َّللاه

نَى  َهرأ بََصاَلتََك َواَل تَُخافَتأ بََها َوابأتَغَ بَيأَن ذََلَك َسبَياًل الأُحسأ َواَل تَجأ  

 وكان صلى هللا عليه وسلم يقول : "يا هللا يا رحمن" فقالوا : ينهانا أن نعبد إلهين وهو  شرح اآلية أعاله

هما أو نادوه بأن تقولوا يدعو إلها آخر معه فنزل "قل" لهم "ادعوا هللا أو ادعوا الرحمن" أي سموه بأي

: يا هللا يا رحمن "أيا" شرطية "ما" زائدة أي أي هذين "تدعوا" فهو حسن دل على هذا "فله" أي 

لمسماهما "األسماء الحسنى" وهذان منها فإنها كما في الحديث "هللا الذي ال إله إال هو الرحمن الرحيم 

المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب  الملك القدوس السالم المؤمن المهيمن العزيز الجبار

الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف 

الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيت الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب 

الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحصي المبدئ الواسع الحكيم 

المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد األحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر األول 

لملك ذو الجالل واإلكرام اآلخر الظاهر الباطن الوالي المتعالي البر التواب المنتقم العفو الرءوف مالك ا

المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور" 

رواه الترمذي "وال تجهر بصالتك" بقراءتك بها فيسمعك المشركون فيسبوك ويسبوا القرآن ومن أنزله 

صد "بين ذلك" الجهر والمخافتة "وال تخافت" تسر "بها" لينتفع أصحابك "وابتغ" اق سبيال" طريقا "

 وسطا. 

نَى  : اآلية الثالثة رقم 8 - سورة طـه َماُء الأُحسأ َسأ ُ اَل إَلَهَ إاَله هَُو لَهُ األأ  َّللاه

هللا ال إله إال هو له األسماء الحسنى" التسعة والتسعون الوارد بها الحديث والحسنى " شرح اآلية أعاله

  مؤنث األحسن.

نَى يَُسبَُّح لَهُ َما  : اآلية الرابعة رقم 24 - سورة الحشر َماُء الأُحسأ َسأ ُر لَهُ األأ ُ الأَخاَلُق الأبَاَرُئ الأُمَصّوَ هَُو َّللاه

َض َوهَُو الأعََزيُز الأَحَكيُم  َرأ  فَي السهَماَواَت َواألأ

هو هللا الخالق البارئ" المنشئ من العدم "المصور له األسماء الحسنى" التسعة " شرح اآلية أعاله

والتسعون الوارد بها الحديث والحسنى مؤنث األحسن "يسبح له ما في السموات واألرض وهو العزيز 

  .الحكيم" تقدم أولها



 

 

  

 أسماء هللا الحسنى في الحديث الشريف

عن عبد هللا بن عمرو بن العاص  ( الحديث القدسي األول : هو ) فيمن يموت وهو يشهد أن ال إله إال هللا

صلى هللا عليه وسلم _ : ) إن هللا سيخلص رجال من أمتي  -قال : قال رسول هللا  -رضي هللا عنهما  -

على رءوس الخالئق يوم القيامة ، فينشر عليه تسعة وتسعين سجال ، كل سجل مثل مد البصر ، ثم يقول 

 ، يا رب ، فيقول : أفلك عذر ؟ فيقول : ال ، يا : أتنكر من هذا شيئا ؟ أظلمك كتبتي الحافظون ؟ فيقول : ال

رب ، فيقول : بـلى ، إن لك حسنة ، فإنه ال ظلم عليك اليوم فتخرج بطاقة ، فيها أشهد أن ال إله إال هللا ، 

وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ، فيقول : احضر وزنك ، فيقول : يا رب ، ما هذه البطاقة مع هذه 

ال تظلم ، قال : فتوضع السجالت في كفة ، والبطاقة في كفة ، فطاشت السجالت ،  السجالت ؟ فقال : فإنك

 . وثقلت البطاقة ، فال يثقل مع اسم هللا شيء

 قال أبو عيسى الترمذي : حديث حسن غريب

هو أن العدد 99 له عالقة مباشرة مع أسماء هللا الحسنى ، وكأن كل سجل  االستنتاج من الحديث السابق

تصبمفرده يخ  .. واحد من أسماء هللا تعالى ، وهللا أعلم باسم 

  

من سورة الحج -  أخرجه البخاري ( الحديث القدسي الثاني هو : ) حديث يقال يوم القيامة آلدم عليه السالم

/ حدثنا عمر بن حفص ، حدثنا أبي ، حدثنا األعمش ، حدثنا  97ص  7وترى الناس سكارى _ ج  -باب 
 -) يقول هللا  -صلى هللا عليه وسلم  -قال : قال النبي  -رضي هللا عنه  -عيد الخدري أبو صالح ، عن أبي س

يوم القيامة : يا آدم ، فيقول : لبيك ربنا وسعديك ، فينادي بصوت : إن هللا يأمرك أن تخرج من  -عز وجل 

قال : تسعمائة وتسعة  -أراه  -ذريتك بعثا إلى النار ، قال : يا رب ! وما بعث النار ؟ قال : من كل ألف 
وتسعين ، فحينئذ تضع الحامل حملها ، ويشيب الوليد ، ) وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب 

: ) من  -صلى هللا عليه وسلم  -هللا شديد ( ، فشق ذلك على الناس ، حتى تغيرت وجوههم ، فقال النبي 

ثم في الناس كالشعرة السوداء في جنب الثور  يأجوج ومأجوج تسعمائة وتسعة وتسعين ، ومنكم واحد ،
األبيض ، أو كالشعرة البيضاء في جنب الثور األسود ، وإني ألرجو أن تكونوا ربع أهل الجنة ، فكبرنا ، ثم 

 .. قال : ثلث أهل الجنة ، فكبرنا ، ثم قال : شطر أهل الجنة ، فكبرنا

أن له عالقة بأسماء هللا الحسنى ، ألن العدد - تسعمائة وتسعة وتسعين -  : االستنتاج من الحديث أعاله هو
 .. من مضاعفات أسماء هللا الحسنى ، وهللا أعلم

  

اَل   : الحديث الرابع قَع قَاعِ ب ِن َحِكيٍم  أَنَّ  َكع َب الَو  ٍر  َعن   ال  لَى  أَبِي بَك  و َحدَّثَنِي  َعن   َماِلك  َعن   ُسَمّيٍ  َمو 

ِه ) ِحَماًرا فَِقيَل لَهُ َوَما هُنَّ فَقَاَل  يَُهودُ  َكِلَماٌت أَقُولُُهنَّ لََجعَلَت نِي  ِ  أَُعوذُ بَِوج  َظَم  َّللاَّ ٌء أَع  ال عَِظيِم الَِّذي لَي َس َشي 
اِت الَّتِوُزهُنَّ  )ِمن هُ َوبَِكِلَماِت  ِ ( التَّامَّ لَم   )بَرٌّ َواَل فَاِجٌر  َّللاَّ ُت ِمن َها َوَما لَم  أَع  نَى ( ُكلَِّها َما َعِلم  ِ ال ُحس  َماِء َّللاَّ َوبِأَس 

َوذََرأ َوبََرأَ  ِمن  َشّرِ َما َخلََق  <br. َِ color="" size="4"   

</br. َِ   : الحديث الخامس <



 

 أبي شيبة  عن  الفزاري  عن  محمد بن سلمة  حدثنا  أبو يوسف الصيدالني محمد بن أحمد الرقي  حدثنا 
بن عكيم هللا ( )عبد  عن  الق  اللهم إني أسألك باسمك  يقول  عليه وسلم  هللا ( )صلى   هللا ( )سمعت رسول  

إذا استرحمت به الطاهر الطيب المبارك األحب إليك الذي إذا دعيت به أجبت وإذا سئلت به أعطيت و

االسم الذي إذا دعي به أجاب  قد دلني على  هللا ( ) استفرجت به فرجت قالت وقال ذات يوم يا رحمت وإذا 
قالت فتنحيت وجلست  عائشة  بأبي أنت وأمي فعلمنيه قال إنه ال ينبغي لك يا  هللا ( قالت فقلت يا رسول )

أن أعلمك إنه ال ينبغي لك أن  ) هللا ( علمنيه قال إنه ال ينشة رسول  ساعة ثم قمت فقبلت رأسه ثم قلت يا

وأدعوك   هللا ( )تسألين به شيئا من الدنيا قالت فقمت فتوضأت ثم صليت ركعتين ثم قلت اللهم إني أدعوك 
م أعلم أن تغفرلي كلها ما علمت منها وما ل بأسمائك الحسنى ( )وأدعوك  وأدعوك البر الرحيم  الرحمن 

التي ذكرت األسماء ( ثم قال إنه لفي ) عليه وسلم  هللا ( صلى )  هللا ( فاستضحك رسول )   

 أسماء أخرى وردت هلل سبحانه وتعالى بالقرآن

سورة الفاتحة 2اآلية رقم  -الحمد هلل رب العالمبن  -رب العالمبن  -الرب   

سورة البقرة 96اآلية رقم  -ولي وال نصير وما لكم من دون هللا من  -النصير   

أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما -اإلله  تعبدون من بعدي ؟ قالوا : نعبد إلهك وإله  

سورة البقرة 133اآلية رقم  -آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحق إلها واحدا ونحن له مسلمون   

سورة البقرة 173اآلية رقم  -شاكر عليم ... ومن تطوع خيرا فإن هللا  -الشاكر   

سورة آل عمران 18شهد هللا أنه ال إله إال هو والمالئكة وأولوا العلم قائما بالقسط ... اآلية رقم  -القائم   

سورة آل عمران 98اآلية رقم  -... وهللا شهيد على ما تعملون  -الشهيد   

سورة المائدة 14اآلية رقم  -رض خذ وليا فاطر السموات واألتقل أغير هللا أ -الفاطر   

سورة األنعام 73اآلية رقم  -... عالم الغيب والشهادة وهو الحكيم الخبير  -عالم الغيب والشهادة   

سورة األنفال 40اآلية رقم  -... فاعلموا أن هللا موالكم ، نعم المولى ونعم النصير  -المولى   

سورة يوسف 18اآلية رقم  -لى ما يصفون ... فصبر جميل ، وهللا المستعان ع -المستعان   

سورة يوسف 21اآلية رقم  -... وهللا غالب على أمره ولكن أكثر الناس ال يعلمون  -الغالب   

سورة الرعد 13اآلية رقم  -... وهم يجادلون في هللا وهو شديد المحال  -الشديد   

سورة الحجر 86اآلية رقم  -إن ربك هو الخالق العليم  -الخالق   

اآلية رقم  -وأوفوا بعهد هللا إذا عاهدتم وال تنقصوا اإليمان بعد توكيدها وقد جعلتم عليكم كفيال  -لكفيل ا

سورة النحل 91  



 

سورة مريم 47اآلية رقم  -قال سالم عليك ، سأستغفر لك ربي ، إنه كان بي حفيا  -الحفي   

سورة النور 25اآلية رقم  -... ويعلمون أن هللا هو الحق المبين  -المبين   

سورة النور 35اآلية رقم  -هللا نور السموات واألرض ...  -النور   

سورة الزمر 36اآلية رقم  -أليس هللا بكاف عبده ...  -الكافي   

سورة غافر 3اآلية رقم  -غافر الذنب ...  -الغافر   

ده لينذر يوم رفيع الدرجات ذو العرش يلقي الروح من أمره على من يشاء من عبا -الرفيع الدرجات 

سورة غافر 15اآلية رقم  -التالق   

سورة غافر 15اآلية رقم  -رفيع الدرجات ذو العرش ... -ذو العرش   

سورة القمر 55اآلية رقم  -في مقعد صدق عند مليك مقتدر  -المليك   

سورة األعلى 1اآلية رقم  -سبح اسم ربك األعلى  -األعلى   

سورة العلق 3رقم اآلية  -كرم ألقرأ وربك اا - األكرم  

  

************************************************************************************************

*********** 

 سباق الخيل واألعداد

ليس من شك في أن دراسة األعداد يمكن أن تفتح ميدانا جديدا للمراهنة الناجحة عن الجياد ، ولكن        
القول )إن علما ضئيال هو شيء خطرليس أصدق من  ) . 

فالخبرة هي أن البشر نّزاعون كثيرا جدًّا إلى التفكير في أنهم بسبب إثبات تعليم مثل هذه األنظمة له        
التأثير الكبير في األحداث الرئيسية في حياتهم الشخصية ، وأنهم من دون أي مزيد من التحضير مستعدون 

مراهنة على أي جواد يصطنع اسمه العدد نفسه كعدد اسمهم الخاصللغوص في سباق الخيل وال  . 

إن النقطة التي يبدو أن معظم البشر ينسونها هي أن سباق الخيل هو شأن معقد كثيرا ، إلى درجة أن        
أمور )البقشيش( حتى من أصحاب الخيول والفرسان )الجوكية( ، هي عادة غير جديرة باالعتماد تماما مثل 

ة نظام ونظام التي تُقدّم يوميا تقريبا في أي صحيفة يتناولها المرءالمئ  . 



 

إن سباقات مهمة كثيرة قد قلبت رأًسا على عقب جميع النظريات في ما يتعلق بالتكهُّن الفائز بدراسة       
ا . وفي سباقات كثيرة هزمت جياد دخيلة تماما ، لغير سبب ظاهر ،  )الشكل( ، والركض السابق ، وهلمَّ جرَّ

حة )التي تُجمع اآلراء على أنها ستفوز بقصب السبق( والتي حظيت بأكبر قدر من المراهنات  . الجياد المرجَّ

هل تستطيع دراسة األعداد أن تُستخدم إلعطاء داللة واضحة عل أي جياد يُحتمل أن تكون مجلية        

 . )األولى( ، أو أيها ستأتي مصلّية )ثانية وثالثة( ؟

نقول ، على نحو توكيدي ، إنها تستطيع ذلك ، ولكن المشكلة هي أنه من النادر جدا إيجاد األشخاص        
الذين يقدرون على )االحتفاظ بهدوئهم أو رباطة جأشهم( عندما يتعلق األمر بشيء كهذا مثل االستخدام 

 . المنهجي ألي طريقة ، وعلى األخص مع األعداد

فعل على االختيار بواسطة هذا النظام من األعداد كما ُوِصف في صفحات سابقة إذا ما صمم المرء بال       

 . في ما خص المراهنة ، فسوف يتعيّن عليه القيام به بحسب الخطوط التالية

 . اختيار يوم تتوافق أعداده مع أعداد اسمه الشخصي       

سه عدد اليومإذا أمكن البحث عن الفرسان الذين يكون عدد أسمائهم هو نف         . 

، عندئذ ، فإن  9عندما تتوافق جميع هذه األعداد ، لنقل  مثاًل ، إذا ما اصطنعت جميعا عددا مثل العدد        

، فسوف  27و  ، 18،  9الجياد المشتركة في السباق في ذلك اليوم ، إذا ما ركضت ، تركض تحت األعداد 

كثر من أي جياد أخرىتكون بالضرورة مرجحة الن تأتي مجلية ومصلّية أ  . 

،  9في حالة مماثلة ، سوف يكون ضروريا المراهنة على الجياد الثالثة التي ستجري تحت األعداد        
على لوحة المنطلق في السباق )المجلّي والمصلّي( . وإذا كان هناك عدد أكبر من الجياد يفوق  27، و 18

ضروريا أيضا المراهنة على الجواد تحت ذلك العدد ،  الستة والثالثين مشتركا في السباق ، فسوف يكون
ولكن إذا كان كبيرا جدا مبلغ الرهان على أربعة جياد ، فإن القاعدة الجيدة هي انتقاء أصغر جوادين سنًّا من 

األربعة ، والمراهنة على هذين االثنين )المجلّي والمصلّي( . وإذا لم يكن هناك فارق كبير في السّن ، فإن 

دة التالية التي تستخدمها هي اختيار الجواد األصغر سنًّا تفضيال على الفرس األصغر . وإذا ما خسر القاع
المرء في الشوط األول ، ففي الشوط الثاني ينبغي مضاعفة مبلغ المراهنة ، وهكذا على نحو منهجي طوال 

فإن المرء عاجال أو آجال ، سيُكافأ بالفوز اليوم . وإذا نُفّذت هذه الخطة ، وتّم التمسك بقوة باألعداد المنتقاة ، 

بجوا مجّل أو مصّل ، أو بالثالثة األوائل معًا ، مع الفرصة المضافة في الحصول على جواد دخيل يفوز في 

 . بعض السباقات

  إن الصعوبة الكبرى هي أن قلة من الناس يكون لديها في حفلة السباق قوة اإلرادة الكافية على إتباع       
ل هذه الخطة ، على نحو منهجي . وقد يجربونها في شوط واحد ، وألن النجاح ، أو الحظ المباشر ، لم مث

يحالفهم ، فإنهم ، على وجه االحتمال ، يستنكفون عن القيام بأي شيء ، في الشوط الثاني ، أو األخذ بأي 

ا  . )تعليمة( أُعطينها ، وهلمَّ جرَّ



 

ضور حفالت الخيل شخصيا ، ال ننصح لهم بمحاولة العمل على )إيجاد أولئك الذين ال يستطيعون ح       

المجلّي( بواسطة األعداد ، لسبب بسيط وهو أنهم إذا لم يعرفوا )عدد الجواد المتسابق( فإنهم يفتقدون واحدا 

 . من العناصر الرئيسية للنجاح
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 :جمال وتناغم وعالج  والخط . . .  األلوان. . . 

 .  الشامل الفلكي نبذة خاصة يالذوق الرفيع تماشيا مع لغة العيون يقدم لكم موقع      

 :في خطك··شخصيتك)1 : (

 

  

و باألحرى ال تصدر عندما تتحرك اليد للكتابة على الورق، فإنها ال تكتب، أ

أوامرا'' بالكتابة، حروفاً، أو رسوماً، أو خطوطاً، إلى القلم أو الريشة التي 

 ·نمسك بها

فاليد، وسيلة فقط للكتابة، فإذا كانت عضالت اليد أواألصابع التي تمسك بالقلم 

تبدو ظاهرياً أنها المعنية بذلك، فإن حقيقة األمر تناط إلى شيء آخر وهي'' 

، التي تتلقى أوامرها من المخ، وتتحكم في العضالت واألصابع، األعصاب''

 ·ومن ثم تكون الكتابة، أو أي فعل آخر

لذا قالوا: ''إن الخط بصمة ''للشخصية، وهي بصمة ال تقل أهمية عن بصمة 

اإلصبع، أو بصمة حدقة العين، أو بصمة الصوت، وإذا أمعنا النظر في كل هذه 

ا تندرج تحت ما يسمى باألفعال '' الال إرادية األنواع من البصمات، سنجده

''التي ال يتشابه فيها شخصان مهما كان األمر، بل ال يتشابه فيها الشخص 

 ·الواحد نفسه في زمنين مختلفين، وإن بقيت القواعد ثابتة

وقد عرف قديماً ما يسمى بعلم '' اقتفاء األثر''، وظهر حديثاً جداً ما يعرف بعلم 

'' المعني باالتصاالت اإلنسانية غير اللفظية، وهما علمان ''الجرافولوجي

يخضعان لألسس والقواعد العلمية الموضوعية، وذات صلة، ويستندان إلى 

 ·محكات منهجية يركنان إليها



 

الدكتور فؤاد أسعد عطية الخبير العربي بجامعة هارفارد األميركية، في علم 

ي الهندسة البشرية الذي يحمل لواء االتصاالت اإلنسانية غير اللفظية، واستشار

البحث في تطبيقات هذا العلم على الخط العربي، بعد أن كان مقتصراً على الخط 

الالتيني إلى عهد قريب، يحل ضيفا'' على مكتب شؤون المواطنات بالدولة، 

لتقديم عدد من المحاضرات فى هذا الجانب، يجيب عن تساؤالتنا التى حملناها 

يقة علم الجرافولوجي؟ وأسسه العلمية، ولماذا تعد ''الكتابة'' اليه، ويوضح حق

بصمة من البصمات؟ وهل يمكن قراءة أو تحليل الشخصية من الكلمات البسيطة 

 التى يكتبها أو حتى مجرد النظر الى توقيعه ؟

وإلى أي حد يشير التوقيع ''االمضاء'' إلى شخصية صاحبه؟ وكيف يفسر 

ات المعقدة والمتشابكة؟ ولماذا تعتمد البنوك بصمة اختالف الخطوط، والتوقيع

الخط أواإلمضاء في تعامالتها المالية؟ ولماذا اإلصرار على أخذ توقيعين عند 

 صرف أي شيك مصرفي؟

وهل أصحاب الخطوط الرديئة فعالً عباقرة؟ ولماذا نرى البعض ال يكتبون إال 

قل جماالً واتقاناً من خط باليد اليسرى؟ وكيف يفسر ''لماذا يبدو خط المرأة أ

 '' الرجل؟

(، فإن من 0يقال: لو وضع مئات بل اآلالف منا أصفاراً بهذا الشكل )

المستحيالت أن يتشابه صفران فيما بينها على االطالق، فكل )صفر( يشير إلى 

 فما حقيقة األمر؟·· صاحبه

ل وما عالقة الرسم واأللوان، بالشخصية ؟ وكيف نتعرف على الطفل من خال

 ·خطه ورسمه واأللوان التى يستخدمها

 

 كيف نتعرف ببساطة على علم ''الجرافولوجي'' ؟·· ؟ بداية

هو علم االتصاالت غير اللفظية، والتي هي فرع من ·· ببساطة شديدة-

االتصاالت االنسانية، وهو علم يبحث في كيف يتصل االنسان باآلخر خارجيا، 

عا من فروع االتصاالت االنسانية وبظهور هذا العلم اصبح علم النفس فر

الداخلية، واالتصاالت غير اللفظية هي التي ال تدخل فيها الكلمات التي نستعملها 



 

في االتصال، ولكن يدخل فيها اشياء اخرى تخضع للتعبير االنساني، فالنغمة 

''التون'' الموجودة في الصوت اتصال غير لفظي، وعلم الحركة الصادرة عن 

بي والعضلي أو ما يسمى بالتوافق النفسي العضلي، تعبير غير الجهازين العص

لفظي ايضا، ثم علم المسافات النفسية التي يتركها األشخاص بينهم وبين أنفسهم، 

وبين اآلخرين لتنبئ عن عالقة ما إما بالتجاذب أو التنافر، نوع آخر من 

من فروع هذا االتصاالت غير اللفظية، ثم التعبير باأللوان، وهو نوع أو فرع 

العلم ايضا، حيث ان التعبير يتم دون استخدام أي ألفاظ، ويتم عن طريق الجهاز 

العصبي الال ارادي في اختيار األلوان، والتعبير عن الشخصية باأللوان، ومن 

ثم يمكن اجراء تحليل دقيق للشخصية من خالل األلوان التي يستخدمها، ثم يأتي 

رسولوجي''، وهو علم اتساع حدقة العين وانقباضها علم ''االيردولوجي''، أو ''اي

في حالة االنفعاالت المختلفة، وهو ايضا تعبير غير لفظي و''بصمة'' ال يتشابه 

فيها اثنان، وتنتهي هذه السلسلة بعلم ''الجرافولوجي''، المعني بتحليل الشخصية 

م ظهور من اشكال الخط، ويعتمد كغيره من العلوم السلوكية على المالحظة، ث

نظريات ثم قوانين، وهو ما يطبق في علم ''الجرافولوجي''، ويستند هذا العلم 

على حقيقة علمية تقول ان ما يكتب على الورق ليس اليد، ولكن أعصاب اليد 

التي تأخذ أوامرها من المخ، فما نراه على الورق هو حركة الجهاز العصبي 

بدأ في فك شفرة هذه األشكال، التي تظهر بأشكال محددة على الورق ومن هنا ي

ودالالتها من الناحية السلوكية واالنفعالية والتعبيرية لدى الشخص، بمعنى أدق 

 ·''شرح ''سمات الشخصية

 

 اقتفاء األثر

 

 ؟ اذن هو علم شبيه، أو ذات صلة بعلم ''اقتفاء األثر'' ؟

ن طويل، نعم، إنه يشبهه، فدالل األثر الذي عرفته الجزيرة العربية منذ زم -

يمكن ان يتعرف على الشخصية ويصفها من خالل آثار أو بصمة الشخص في 

الرمال، هل هو رجل شاب، أو امرأة، أو شيخ، أو طفل، أو يحمل شيئا ثقيالً، أو 



 

نوع الدواب التي يصطحبها، وعمر هذا األثر، وأشياء أخرى كثيرة بمجرد 

فإذا ظهرت عالمة معينة النظر، وهذا العلم قائم على اساس وقواعد المنطق، 

في الشكل فإنها تدل على سمة معينة في الشخص، وهذا يشبه تماما علم 

''الجرافولوجي''، فما نراه على الورق هي اشكال يرسلها المخ، وهذه األشكال 

 ·اذا ترجمت، فإننا نصل الى التراكيب المختلفة لألشخاص الذين قاموا بالكتابة

 بصمات التي تشير الى كنية شخص بعينه ؟يعد الخط بصمة من ال·· ؟ إذن

نعم، وبكل تأكيد، علينا ان ندرك ان هذا العلم قائم على حقيقة علمية مؤداها ان _

كل األشخاص تعلموا قواعد الخط بنفس الطريقة، ولكنهم اختلفوا عن ممارستهم 

للكتابة، وال يمكن ان تتشابه خطوطهم، حتى ان الشخص نفسه ال يمكن ان يكتب 

س الطريقة مرتين متتاليتين، اذن هناك عوامل اخرى، وحالة انفعالية تنتقل بنف

من المخ الى اليد، ومن ثم الخط وفي نفس الوقت، لذا يعد الخط بصمة لالنسان، 

فهناك عامل متغير شديد جدا بصرف النظر عن البداية بقواعد الخط الثابتة، 

 ·المهاوهذا يدل على تفرد الخط باظهار سمات الشخصية ومع

وأضيف: ان هذا االعتقاد له ما يبرره علميا، فعلم الفراسة ايضا الذي عرف في 

الجزيرة العربية، اقرب الى هذا العلم، فكان العرب يستخدمونه في الحكم على 

األشياء بمجرد النظر، فالفراسة تعني التمعن بالنظر، ومن ثم بدأ ينتشر في 

طاليا في عصر النهضة، ويعد ''كاميلو فرنسا في القرن السابع عشر، ثم الى اي

بالدو'' اشهر العلماء االيطاليين في هذا المجال، ثم انتقل الى سويسرا والمانيا 

 ·''وكل اوروبا وثم أميركا مؤخرا

 

 تعدد اللغات

 

؟ هل ينطبق هذا الكالم على لغة بعينها، أم انه يصلح لكل اللغات بتعددها 

 وتنوعها؟

ا، لغة العقل، ولكن علم ''الجرافولوجي'' تمت أبحاثه الكتابة أيا كان نوعه -



 

ودراساته على الخط الالتيني، ولم تجر دراساتها على الخط العربي حتى اآلن، 

وقد شرفت بأن أحمل لواء البحث العلمي في هذا االتجاه، وجعلته اختياريا في 

 ·نيل الماجستير

 ؟؟ هل هنك أسس علمية يستند أو يقوم عليها هذا العلم 

نعم، إنه يقوم على حقيقة أن األشكال الموجودة في حياتنا لها دالالتها،  -

فاألشكال األساسية مثل المثلث أو الدائرة وباقي األشكال األخرى تنبع منهما، 

وهذه األشكال عندما يرسمها الشخص على الورق يمكن تحليل كل شكل الى 

ميز بالطاقة، واألشخاص سمات شخصية ودالالت نفسية، فالمثلث يعتبر شكال يت

الذين يختارونه يتميزون بالطاقة والحيوية، وأحياناً العصبية، وهم في أغلب 

األحيان اجتماعيون الى حد كبير، ولديهم قدر من القلق، ويميلون الى التغيير، 

وسمات أخرى ترتبط بهذا الشكل، أما الدائرة، فالشخص الذي يختارها، أو يميل 

ة، ويفضل رسمها يميل الى التكرار، وهو كتوم الى حد الى األشكال الدائري

كبير، ويتمركز حول ذاته، واجتماعياته قليلة الى حد ما، ويميل الى العزلة، وإذا 

غضب يعبر عن انفعاالته بسرعة، وانفجاره شديد عند الغضب، ويؤثر فيمن 

 ·حوله

يل الى تفضيله، أما المربع، فهو ينبع من المثلث أو ينتج عنه، ومن يختاره أو يم

فإنه شخص يتسم بالطاقات المحبوسة، وأنه يمكن له أن يضاعف مجهوده 

وعطاءه ولكن البيئة التي تحيطه تمنعه من أن يظهر طاقاته ومواهبه، ويتبع ذلك 

''شكل النجمة''، ومن يختارها نجده شخصا متوازنا غالباً، ويعتمد عليه في 

· مستوى جيد، وقدراته عالية الى حد كبيرالقيادة، ولديه قدرة ومهارة اجتماعية ب

وعلم رافولوجي أخذ هذه األشكال، وطبقها على الخط، وما نراه في الخط، نجد 

 ·أنها أشكال تعتمد على األشكال األساسية التي اعتمدنا عليها

 

 مصداقية العلم

 

 ؟ ما مدى مصداقية هذا العلم؟ وكيف تفسر الخطوط؟



 

الدقيقة جداً في وصف الشخصية، ويمكن أن يصف يعتبر هذا العلم من العلوم  -

أشياء في شخص هو غير واع بها، حيث انها تعتمد على تحليل الجهاز العصبي 

الال إرادي، ألن الكتابة كذلك تعتمد على نفس الجهاز، من حيث أشكالها، ولكن 

من حيث المضمون فهي تعتمد على الجانب االرادي، ومن هذا المنطلق 

ون عالية في الحكم على السلوك من نوع الخط أو من أشكاله، فالمصداقية تك

ويعتمد هذا العلم على وصف األشكال الموجودة في الخط وترجمتها من حيث 

حجم الحروف، وحجم الخط، وميوله، ودرجة هذا الميل، وطبيعة األشكال 

الموجودة فيه كالدوائر، والمثلثات، وارتفاعه أو انخفاضه عن الخط األفقي 

وازن، وحجم الحروف من الداخل، وتشابكها وتباعدها، وقاعدة الخط إذا للت

كانت مستقيمة أو متعرجة، واستخدام النقاط من عدمه، والفواصل، ونوع النقطة 

وشكلها، وتشبيك الحروف ببعضها أو تباعدها، وكل هذه مفردات ما هي إال 

دقة على مصداقية مفردات عملية تحكم هذا المعلم، ومن خاللها يمكن أن نحكم ب

 هذا العلم، والسلوك واآلداء البشري

 ؟ هل يتم االستفادة عملياً بتطبيقات معنية لهذا العلم؟

وأولها عند عملية التوظيف، ويؤخذ بالخط كمؤشر لنوع الشخصيات ·· نعم -

التي تتقدم لشغل الوظائف، ويلقي الضوء على سماتها ومقوماتها وهل هي 

لك في وضع الشخص المناسب في المكان المناسب، تناسب العمل أم ال؟ وكذ

وتستفيد من ذلك كثير من الجيوش في العلم حيث يعد الخط مؤشرا لتوزيع 

األفراد على التخصصات واألعمال المختلفة، وكذلك توجيه الطالب بما ينسجم 

مع نشاطتهم كما هو الحال في بريطانيا، وأيضاً واألهم في الكشف عن مواهب 

كراً، وميولهم االبتكارية، وهذا االتجاه مهم للغاية في مسألة تطوير األطفال مب

التعليم واالستفادة من أصحاب المواهب الخاصة، وتوجيههم دراسياً، وإحداث 

التغيير المطلوب في السلوك واالتجاهات، كما أظهر العلم فعالية كبيرة في 

العالقة بين مجال العالج األسرى، واكتشاف المواهب الرياضية من خالل 

الجهاز العصبي والمهارة الرياضية، وأيضاً وكما هو معروف في البنوك 

والمعامالت المالية، وأخيراً في مجال العدالة والقضاء واإلجراءات األمنية، 



 

 ·والكشف عن الجرائم والتزوير واألدلة الجنائية

 

 والتوقيع·· الصفر

 

و النقاط التي يكتبها ؟ هل صحيح أن ليس هناك أي تشابه بين األصفار أ

 أشخاص مختلفون؟ وما مدى هذا االختالف؟

يمكن القول بوجه عام أنه ال يمكن أن يتشابه خط شخصين مختلفين ولو كان  -

قوائم متماثلة، وحتى الشخص نفسه ال يمكن أن يكتب نفس الخط بتطابق كامل 

عن صرف  بنسبة مائة في المائة مرتين، لهذا السبب فإن البنوك تطلب توقعين

توقيعات عند فتح الحساب الجديد، حتى يصل إلى  6 - 5الشيك، وحوالي 

المعامل المتغير، والثابت في الخط، من هذا المنطلق فإننا نصل إلى أن للخط 

جزءا ثابتا )بصمة( ال يمكن أن تتغير، وجزءا متغيرا يتبع االنفعاالت، فكتابة 

كتابه شكوى مثالً أو تقرير رسالة غرامية، أو خطاب لشخص عزيز تختلف عن 

معين، فالجزء الثابت موجود في صلب الخط وال يتغير، وهذا ما يكشفه خبير 

الخطوط، ويظهر بشكل واضح في كتابه ).(، وال يمكن ان يتشابه أو يتطابق 

(، وقواعد الخط ثابتة حتى لو اختلفت -فيه اثنان، سواء كان صفرا أو جرة قلم )

 ·ة واالنجليزية أو الصينية مثالً لغة الكتابة بين العربي

 ؟ إذن التوقيع أو االمضاء مادة ثرية للتعبير عن الشخصية؟

بال شك، هذا أمر بديهي، فالتوقيع بصمة واضحة للشخصية، ويعطي صورة  -

دقيقة عنها، فالتوقيع عبارة عن عملية تحرر من قواعد الخط، ومن ثم فإنه 

ا بدقة وأمانة، وحيث إنه من اختيار يعكس اتجاهات الشخصية ومعالمها وسماته

الشخص، ويروق له بعد عدة خيارات قام بها، ويقوم به بشكل تلقائي، وال 

ينساه، فهو جزء منه، وبالتالي يمكن قراءة سمات الشخصية من خالل التوقيع 

 بكل سهولة

؟ هناك من يعتمد في توقيعه على كتابة اسمه بشكل واضح، وآخر يميل إلى 



 

 على ماذا يدل ذلك؟·· يع وتشابك خطوطهتعقيد التوق

الكتابة الصريحة لالسم تدل على وضوح صاحبها، وميله إلى الصراحة  -

والبساطة، وأنه يصل إلى أهدافه بخطوط مستقيمة، وال يبذل مجهوداً في إخفاء 

حقيقية أو هويته، أو في التعبير عن مالمح شخصيته أما األخير، فهي نماذج 

اخفاء شخصياتهم أو اضفاء الغموض عليها إلى حد ما، ألناس يميلون إلى 

 ·وبدرجات متفاوتة

 ؟ ما مدى صحة القول بأن أصحاب الخطوط الرديئة عباقرة أو العكس صحيح؟

لشرح هذه النقطة يجب ان نأخذ في االعتبار ان اليد عندما تكتب على الورق،  -

رعة استدعاء فإنها ال تكتب بسرعة معينة، وهذه السرعة ال تتناسب مع س

األفكار واألوامر من المخ، وبالتالي فاألشخاص الذين يتميزون بالتفكير السريع 

ال تستطيع سرعة اليد أن تجاري سرعة استدعاء األفكار، وبالتالي يظهر الخط 

غير جميل، أو غير واضح المعالم، أو الشكل، وهذا يدل على وجود العبقرية 

الرديئة يفكرون بسرعة، ويكرهون  وليس العكس، فغالبية أصحاب الخطوط

الروتين، ويميلون إلى التغيير، ويعشقون السفر والترحال، ولديهم نشاط زائد، 

ويتميزون بالمرونة وسهولة التعلم، والعكس ليس صحيحا بشكل مطلق 

فاصحاب الخطوط الجميلة هم أشخاص يميلون عادة إلى الروتين، وعنيدون وال 

يلون إلى امتهان الوظائف التقليدية، ولكن لكل يتغيرون بسهولة وسرعة، ويم

قاعدة شواذ، وعلوم السلوك البشري علوم متغيرة بتغير األشخاص، وهناك كم 

 ·من المتغيرات ال حصر لها تتحكم في السلوك البشري

 ؟ لماذا نرى دائما خط االنثى أقل جماال من خط الرجل؟

مرأة بحكم تكوينها أكثر عاطفية، ليس باإلمكان التعميم، ولكن ذلك أمر شائع فال -

 ·والرجل أكثر واقعية، مما ينعكس على شكل الخط في النهاية

 ؟ وماذا عن الكتابة باليد اليسرى؟ وهل يصح القول ''أن األعسر عبقري'' أيضاً؟

إن هؤالء األشخاص نجد أن الفصل األيمن من المخ لديهم أكثر نشاطاً من  -

يستخدمون اليد اليسرى في مختلف نشاطاتهم الفص األيسر، وبالتالي نجدهم 



 

اليومية، وينصح في هذه الحالة إذا وجدنا طفالً يميل إلى استخدام يده اليسرى أن 

نتركه على سجيته حتى ال يتأثر سلباً بمحاولة التغيير، حيث إن ذلك إن حدث 

وهي المدة الكافية للتغلب على مشاكل  سيربك الطفل لمدة سبع سنوات، قصراً،

غيير السلوك لديه، ويعتبر الشخص الذي يستخدم يده اليسرى أكثر توازنا من ت

الناحية النفسية مقارنة بغيره، ألن استخدام اليد اليسري، ونحن في مجتمع وثقافة 

يمنية النزعة، يتحرر الشخص من هذا كله، ويبدو أكثر توازناً، فاألعسر عبرقي 

 ·د كبيرإلى حد ما، حيث أنه متوازن التفكير إلى ح
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نستكمل في الجزء الثاني من حوار االتحاد مع الدكتور فؤاد اسعد       

عطية،الخبير العربي بجامعة هارفارد األميركية، في علم االتصاالت اإلنسانية 

حمل لواء البحث في تطبيقات غير اللفظية، واستشاري الهندسة البشرية الذي ي

هذا العلم على الخط العربي، بعد أن كان مقتصراً على الخط الالتيني إلى عهد 

قريب، يحل ضيفا'' على مكتب شؤون المواطنات بالدولة، لتقديم عدد من 

المحاضرات فى هذا الجانب، لنتناول معه عالقة الرسم واأللوان بتكوين 

 ·الشخصية

ن؟ وتأثيراتها السيكولوجية، واالستنادات والتفسيرات العلمية فما هي دالالت األلوا

 ·لالستعانة بها في العالج النفسي، وتحليل الشخصية، وتعديل السلوك



 

والى أي حد يمكن االستفادة من ذلك كله في فهم الطفل، وتعديل سلوكه، وتوجيهه 

  :واالستفادة من مواهبه

 

 هل لأللوان معنى؟·· ؟ بداية

المعالجين سر االشعة الروحية وحاولوا استخدام االضواء الملونة  ؟؟ ألهم بعض

ويقرون بأن لكل غدة · سواء كانت مادية أو فكرية في مداواة األمراض

لونا ضوئيا خاصا بها، فيستخدم المعالج اللون االحمر في  من الغدد السبع باطنية

· ة حرارة الجسدبعض الحيوية الجسدية واطالق االدرينالين في الدم واعالء درج

وهذا اللون يفيد كثيرا في حاالت فقر الدم وضعف الدورة الدموية واالكتئاب 

وان مركز هذا التأثير هو الغدة الواقعة عند قاعدة · والقلق والخوف وعقدة النقص

العمود الفقري، ويفيد اللون االصفر في معالجة االعصاب والكبد واالمعاء 

 ·والجلد

ن هو الضفيرة الشمسية ولما جرب هذا اللون على تلميذ ومركز تأثير هذا اللو

متكاسل زادت قدرته على االستيعاب والتركيز، اما اللون االزرق فهو مفيد في 

عالج الحمى وآالم المفاصل والضغط العالي والنزيف واالوبئة والتوتر العصبي 

واللون وان مركز تأثير هذا اللون هو الغدة الدرقية، · واوجاع الرأس واالرق

البرتقالي يعالج امراض الجهاز الهضمي، ويعيد الصحة والثقة بالنفس ويداوي 

وان مركز تأثير هذا اللون هو الطحال ويفيد · الطحال والكلى والرئتين واالوردة

اللون االخضر في عالج ضغط الدم وامراض القلب والدم واعصاب الرأس 

 ·، ومركز تأثيره هو القلبوالقلق، وهذا اللون يبعث على الهدوء واالتزان

ويداوي اللون النيلي االمراض العقلية والعصبية وحاالت المس واالرق وامراض 

وان · وهو يؤثر في ايقاظ القوى الروحية والمغناطيسية· العيون واالذن واألنف

مركز هذا اللون هو الغدة الصنوبرية الواقعة في وسط الجبهة، اما اللون 

المراض العقلية واالعصاب والعمود الفقري والجنون البنفسجي فانه يعالج ا

والصرع والروماتيزم، وهو مفيد للذين يعملون باذهانهم، ويساعدهم على النوم 

العميق، ويعمل على ايقاظ موهبة الجالء البصرية ،وغير ذلك من المواهب 



 

وهو أرقى األلوان ويخص االشخاص الذين بلغوا مرتبة روحانية · والقوى الكامنة

 ·وان مركز تأثير هذا اللون هو الغدة النخامية الواقعة في الرأس· راقية

وإن ما ذكرناه عن هذه االشعة الروحية ال غرابة في التحدث عنه، فالمعالجون 

االولون كانوا يداوون مرضاهم باصناف خاصة من االطعمة أو االشربة أو 

ديثة فاستخدمت ثم تطور هذا التداوي في العصور الح· بأشياء مادية صرفة

ثم استخدم فيما بعد العالج · الكبسوالت الصغيرة كحبوب الفيتامين وغير ذلك

باالشعة دون الحمراء أو فوق البنفسجية أو االشعة المرئية المتنوعة االلوان أو 

 ·العالج الذري وهو عالج غير مادي

االحمر في ان تأثير اللون · لقد ثبت ان للون تأثيرا معينا في الحيوانات والناس

كما ان الظالل الخفيفة ذات اللون االزرق أو االخضر لها · الثيران معروف

ميزات الشفاء، وهي تستعمل في المستشفيات فتساعد المرضى على ان يستعيدوا 

 ·عافيتهم، لذا فان زرقة السماء وخضرة النبات تريح الجهاز العصبي

ركون ان االحمر يحرق، وهم يد· يالحظ الناس ان االلوان تولد احاسيس خاصة

البرتقالي يبعث على الدفء، واالصفر يكاد يكون دافئا، واالخضر لون محايد أو 

 ·متعادل، والبنفسجي يبرد وهو يقرص

 

  ونفور·· ميل

 

 ؟ كيف نفسر ميل شخص الى لون معين وينفرمن آخر؟

؟؟ تؤثر األلوان في نفوس البشر، وتكشف عن طبائعهم، وهكذا نرى ان 

االنطوانيين يفضلون االلوان الزرقاء، وان االشخاص الودودين االشخاص 

أما المتزنون الحكماء فإنهم يختارون اللون · المسالمين يفضلون اللون البرتقالي

االخضر، والمحافظون يحبون اللون االزرق، أما االشخاص المعتزون بأنفسهم 

صفر فإنهم يكونون أما محبو اللون اال· والمغترون فإنهم يحبون اللون االرجواني

وأما االشخاص الذين يهتمون · ذوي قدرة ذهنية عالية، أو يكونون متخلفين ذهنيا



 

 ·بحياتهم المادية اهتماما بالغا فإنهم يفضلون اللون االحمر

ان اختيار المرء لأللوان فيه داللة على ميوله ورغباته واستعداداته وحالته 

اجرى الدكتور ماكس لوتشر ابحاثا كثيرة وفي االربعينات من هذا القرن · النفسية

ورسم على اثرها بيانات مفصلة عن مدى عالقة االلوان التي يفضلها االنسان 

واثر قيامه بتلك البحوث اصدر · بتوجهاته وميوله واحواله النفسية والروحية

· نموذج فحص االلوان من اجل التعرف من خالله على شخصية كل امرئ

 ·هااللوان المستحبة لدي

 ؟ إذن األلوان تشير الى جانب من معالم وسمات الشخصية؟

؟؟ نعم، فبمقدورنا ان نتعرف على حقيقة الشخصية من خالل ما تفضل من 

الوان، فاألحمر، هو لون االشخاص الذين يتصفون بالعزم والحيوية الدافقة، فان 

 كنت تفضل اللون االحمر فمعنى ذلك انك قوي وشجاع وأمين، وجريء، وتحب

كذلك تميل الى التفاؤل · المغامرة وتحب اآلخرين، وانك تتمتع بالخيال المجنح

اما اذا كنت · كما انك تجد صعوبة في التوافق مع من يشبهونك· وتحب الجماعة

ال تحب اللون االحمر فمعنى ذلك انك سلبي في حياتك وفاشل وتميل الى االنزواء 

 ·واالنطواء

فان كنت تحب اللون البرتقالي فانت · طموحينوالبرتقالي: هو لون االشخاص ال

وان النجاح هو · تعتز بنفسك وبكرامتك، وانه لديك كفاءة وقدر كبير من االحساس

وتحب لفت االنظار وممارسة النفوذ على اآلخرين، اما اذا كنت تكره ·· مبتغاك

هذا اللون فيعني ذلك انك جدي في حياتك وتحب االعمال العظيمة واالشخاص 

 ·السطحيينغير 

أما األصفر: في االيام الماضية كان اللون االصفر يدل على الغيرة والحسد، اما 

واذا كنت تطمئن الى هذا · اليوم فإنه صار اللون المفضل لالشخاص االذكياء

وان كنت تنفر من هذا · اللون فيعني انك خجول وانك بحاجة الى مساعدة دائمة

 ·كل شيء تنتفع منه اللون فيعني انك عملي وموضوعي وتحب

واألخضر: اللون االخضر فان كنت تحب هذا اللون فانت عاطفي تحب خدمة 

اآلخرين وتحب الهدوء وتحنو على كل انسان، غير انك ال تحب االعتراف 



 

وان كنت · واذا كنت تحب اللون االخضر فانت صاحب طبيعة لطيفة· بأخطائك

ك تبحث دائما عن اصدقاء ال تحب هذا اللون فيعني ان ارادتك خائرة، وان

 ·مخلصين النك تعاني من الوحدة

واألزرق: اللون االزرق هو لون النفوس الحساسة، واذا كنت تحب هذا اللون 

· فإنك تأخذ في اغلب االحيان قرارات غير صائبة في اثناء تفتيشك عما ترغب

· وتميل الى الغوص في االفكار الفلسفية· انك انسان مخلص وصريح وصادق

ذا كنت تميل الى هذا اللون في مالبسك فانت تفتش بشكل خاص عن المباهج وا

واذا كنت تكره هذا اللون فمعنى ذلك انك تميل الى · الفكرية اكثر من المادية

 ·االستقالل وان طبيعتك غير مستقرة

والبنفسجي: هو لون العظمة، فاذا كنت تحب هذا اللون فانك ذو شخصية صعبة، 

واذا كنت · الي، ميال الى الفن واالبتكار، وان ثقتك بنفسك قويةغير انك انسان مث

تكره هذا اللون فهذا يعني ان لديك مركب نقص، وانك لم تجد بعد شخصيتك 

 ·الحقيقية

· اما البني: المشغفون بهذا اللون اشخاص معقدون، وذوو شخصيات حازمة وقوية

لهذا اللون يعنون  والمحبون· وهم ماديون وميالون للتفتيش عن عيوب الغير

كما ان احساسهم من جهة التوفير خاص · بمظهرهم وعندهم اذواق خاصة بهم

 ·جدا

واألبيض: هو لون ذوي الفكر الواضح، المنتبهين لكل شاردة وواردة، ومحبو هذا 

وهم حريصون على · اللون لديهم رغبة عميقة في ان يتسحوذوا على االعجاب

 ·يكرهون السذاجة والمظاهر البراقةوالكارهون لهذا اللون · النظافة

ومحبو هذا · وأخيرا األسود: يرمز للتقاليد ويدل على احترام النفس واالعتزاز بها

وان محبي هذا اللون هم غامضون · ذوو ارادة قوية، ويعرفون كيفية فهم اآلخرين

ويريدون ان يحترم الغير حياتهم الخاصة، وهم يعرفون كيف يحترمون حياة 

وان كارهي هذا اللون يحبون المرح والدعابة ويقبلون على الحياة · اآلخرين

 ·ومباهجها، يحبون الطبيعة وال يشعرون بالملل، وكل شيء يثير اهتمامهم

؟ هل هذا كله له عالقة بصبغ مطاعم عالمية وطالء واجهتها باللون األحمر، 



 

 وارتداء الجراحين اللون االخضر أو االزرق تحديدا؟

م المعالج اللون االحمر في بعث الحيوية الجسدية واطالق ؟؟ نعم، يستخد

وهذا اللون يفيد كثيرا في حاالت · االدرينالين في الدم واعالء درجة حرارة الجسد

وان · فقر الدم وضعف الدورة الدموية واالكتئاب والقلق والخوف وعقدة النقص

 ·مركز هذا التأثير هو الغدة الواقعة عند قاعدة العمود الفقري

ويفيد اللون االخضر في عالج ضغط الدم وأمراض القلب والدم واعصاب الرأس 

وهذا اللون يبعث على الهدوء واالتزان، ومركز ثأثيره هو القلب، ولهذا · والقلق

 ·تصبغ المستشفيات باللون االخضر ومشتقاته

ان الظالل الخفيفة ذات اللون االزرق أو االخضر لها ميزات الشفاء، وهي 

 ·ل في المستشفيات فتساعد المرضى على ان يستعيدوا عافيتهمتستعم

ان زرقة السماء وخضرة النبات تريح الجهاز العصبي، ولهذا يرتديهما 

 ·الجراحون

كما يتميز الشخص الذي يميل الى اللون البرتقالي بالنقاء، ويعتبر شخصا 

 ·اجتماعيا محبا للرياضة

 

 األلوان والعالج

 

 مع األلوان وكيف تؤثر على شخصيته ونفسيته؟ ؟ كيف يتواصل االنسان

؟؟ كل امرئ تطمئن نفسه للون معين، وان سبب ذلك يعود الى ما تتركه األلوان 

وقد تبين لالطباء في حجرات االستشفاء ان المرضى · من أثر في اعصاب العين

يرتاحون ويهدأون وينامون نوما هانئا في الحجرات التي طليت جدرانها باللون 

وان العين تكون اكثر راحة للون معين وتهدأ وتسترخي له وتتسع، وثمة · زرقاال

 ·الوان تجعل النفس بحالة ضيق شديد

وهكذا نرى ان انتعاش العين · تؤثر األلوان في نفسية االنسان وتكشف عن طبيعته

له تأثيره االيجابي في الجهاز العصبي، وان االلوان الدافئة والفاقعة واالضواء 



 

 ·ة تفضي الى ارتفاع في الضغط الدمويالصارخ

وقد استخدم االطباء النفسانيون االلوان لمعالجة االمراض العصبية الحادة، 

كما انهم · واالنهيار العصبي، وحاالت القلق واألرق، واالضطرابات العقلية

استعانوا باأللوان في معالجة بعض االمراض الجسدية الناتجة عن االكتئاب 

اء، وفي الحاالت التي يحجم فيها بعض المرضى عن االفضاء بما واالفكار السود

 ·ينتابهم من أمراض نفسية عديدة

وكان االطباء النفسانيون يضعون مرضاهم في حجرات مطلية جدرانها بلون 

معين، أو مفروشة باثاث اصطبع بذلك اللون، وفي بعض الحاالت كان االطباء 

ا يجعلها تؤثر ايجابيا في نفوسهم يجعلون مرضاهم يرتدون مالبس زاهية، مم

 ·وتخفف من وطأة المرض

باالضافة الى االرشادات والوسائل العلمية التي ترتكز على تقوية ارادة المريض، 

 ·وثقته بنفسه، وايمانه القوي في ذلك النوع من التداوي

ان الحاالت العصبية النفسية ليست سوى نتيجة فقدان المناعة الداخلية، مما يساعد 

واذا · الذبذبات السلبية الخارجية على ان تخترق الكيان االنساني، وتؤثر فيه سلبا

تعرض اي امرىء النهيار عصبي، فهذا يعني ان الهدوء الداخلي لديه قد افتقد 

الى حد التالشي، فتضعف مقاومته الداخلية ويفسح المجال للقوى السلبية كي ما 

 ·تغزو الجسد

 

 تعديل السلوك

 

 ب األلوان من دورا في إعادة االتزان الى الشخصية؟؟ وكيف تلع

؟؟ استخدم الطب النفسي اسلوب األلوان لمعالجة االمراض العصبية الحادة، 

واالنهيار العصبي، ولعالج حاالت القلق واالرق، وايضا حاالت االضطرابات 

كما استعان بااللوان في بعض · العقلية، والعدائية، واالنطواء على النفس

راض الجسدية الناجمة عن الكآبة الشديدة والوهم النفسي، وفي الحاالت التي االم



 

يتمتع فيها بعض المرضى عن االفضاء بما ينتابهم من امراض نفسية، وحتى عند 

وكان لاللوان تأثيرها البالغ في شفاء · امتناع المذنبين عن االعتراف بذنوبهم

 ·المرضى من امراض نفسية عديدة

فكانت وضع المرضى في غرف مطلية · شفائية بواسطة االلواناما الوسيلة ال

وفي بعض الحاالت · جدرانها بلون معين، او مفروشة بأثاث مصطبغ بذلك اللون

لجأ االطباء الى جعل مرضاهم يرتدون مالبس زاهية االلوان تؤثر ايجابا في 

 الى ما هناك من وسائل عملية وارشادات·· نفسيتهم وتخفف من وطأة المرض

ترتكز اساسا على تقوية ارادة المريض، وثقته بنفسه، وايمانه بذلك النوع من 

 ·الشفاء

لقد ادرك الطب النفسي ان ثمة عالقة بين االلوان والحاالت النفسية لدى بعض 

 ·المرضى، لكنه لم يكشف سر هذه العالقة، وال كيفية تفاعلها وتأثيرها في الكيان

فان  -رمز الهدوء واالنسجام -ون االخضرمثال، اذا تعرض البصر لرؤية الل

اللون االخضر الكامن في الجسم، يتلقى هذه االشارة الخارجية التي بثتها ذبذبات 

 -اللون االخضر في المحيط الخارج، ويتفاعل معها بما يشبه تموجات مغناطيسية

اي نوع من االتصال غير المنظور، الذي يتعدى حاسة البصر، ينشأ ·· كهربائية

فتتلقى االجسام الداخلية عن طريق هذا االتصال ·· بين الخارج والداخلما 

·· خصائص اللون االخضر الخارجي، فتقوى خصائص اللون االخضر الداخلي

تساعدها على ·· بهذا تكتسب االجسام الداخلية، مزيدا من الهدوء واالنسجام

ت النفسية ألن الحاال· المجابهة أو التصدي ألية حالة عصبية قد تتعرض لها

العصبية ليست سوى حصيلة فقدان المناعة الداخلية، اي عنصر مقاومة االجسام 

مما يسهل على الذبذبات السلبية الخارجية اختراق كيان االنسان، ·· الداخلية

 ·والتأثير فيه سلبا

وإذا تعرض شخص النهيار عصبي، فهذا دليل على أن الهدوء الداخلي لديه قد 

أمام حالة أشبه بهجوم ذبذبات سلبية خارجية تبغي اقتحام  ضعف إلى حد التالشي

فتضعف المقاومة الداخلية مما يفسح المجال لتلك القوى ··· الكيان والتحكم فيه

 ·السلبية لغزو الجسد



 

لكن إذا عمل المرء على تقوية عنصر المقاومة في اعضائه الداخلية، فإن أي 

 !عامل سلبي سيفشل في اختراق الكيان

لون األخضر، مهما تكن الوسيلة التي يستفيد بها اإلنسان من ذبذبات هذا إذن ال

اللون، يساعد على تقوية الهدوء واالنسجام اللذين يجسدهما اللون األخضر، 

فيقاوم الحالة العصبية التي قد تصيب الكيان، ويعينه على استعادة اتزانه وهدوئه، 

 ·إن فقدهما لسبب أو آلخر

تحليل سلوك الطفل وتعديله في ضوء األلوان التي يكثر من ؟ كيف نتمكن إذن من 

 استعمالها في الرسم؟

 ·؟؟ إن لأللوان تأثيرها في مكونات ا إلنسان الداخلية وبالتالي في شخصيته

لنفترض أن شخصاً يشكو ضعف اإلرادة، وشاء أن يكتسب قوة اإلرادة بمساعدة 

والتأمل الباطني الكتساب خصائص األلوان، فإنه سيعمد أوالً إلى التركيز الذهني 

وفي الوقت نفسه سيسعى ··· اللون القرمزي، الذي يرمز إلى اإلرادة والشجاعة

جاهداً أثناء حياته اليومية لتطبيق ما اكتسب من إرادة، وتقويتها في نفسه، 

 ·خصوصاً أثناء عالقاته االجتماعية

لكن إن هو · واحدة ولنفرض أن ذلك الشخص لم يملك في البداية سوى ذرة إرادة

وإن هو نفذ إرادة ·· استعان بتأثير اللون القرمزي، فسيكتسب ذرة جديدة أخرى

هاتين الذرتين في حياته، فإنهما ستقويان، وتثبتان في نفسه، ويسهل عليهما بالتالي 

استجالب المزيد من ذرات اإلرادة خالل الحياة العملية، وبمساعدة اللون 

اإلرادة تدريجياً عبر التطبيق العلمي، وبمساعدة  هكذا سيكتسب··· القرمزي

 !خصائص اللون القرمزي

هكذا نستنتج التأثير في شخصية الطفل ينتج عن اكتسابات جديدة، وتغيرات في 

 ·المكونات الباطنية له

ويستطيع المرء االستعانة باأللوان وخصائصها، شرط اقتران عمله بالتطبيق 

هو كيفية اكتساب تلك الخصائص التي يفتقر اليها  لكن األهم من هذا كله· العملي

 ·الشخص ذاته



 

  
 

 

********************************************************************************************** 

   آلراميةا واألعداد الحروف

 الحروف (1)

ً ، تُكتب بصيغتين، االولى هي  إن حروف لغتنا هي إثنان وعشرون حرفا
 الصيغة الصغيرة ، التي تُكتب بها الحروف كما يلي :

 س ع ف ؤ ق ر ش ة ـ نم ن  ـك ل م ـا ب ه د ى و ز ح ط ي ك

أما الصيغة الثانية فهي الصيغة الكبيرة التي تُسمى أسترنجيلي ، التي تُكتب 
 بها الحروف كما يلي :

 ا ب ج د ه و ز خ ط ي كـ ك ل مـ م نـ ن س ع ف ؤ ق ر ش ة

 مع الحروف كلّها بستة كلمات هي :تُج

 اٍبٍهد ؛ ىٍٍوز ؛ ٍحطت ؛ ٍكلٍمن ؛ ٍسعٍفؤ ؛ قٍرٍشةأل .

  

 ) األرقام واألعداد ( : ( :2)

إن األرقام في اللغة اآلرامية هي الحروف الهجائية نفسها ، وتبدأ من الواحد 
وليس من الصفر كما في اللغات األخرى ، حيث ال وجود للصفر في اللغة 

 امية ، ولهذا فان تسلسل الترقيم يبدأ كما يلي :اآلر

،  ي إلى ا األرقام التي تتكون من حرف واحد ، هي الحروف األبجدية من
التي تبدأ بالواحد وتنتهي بالعشرة ، أما األرقام الُمتكونة من حرفين ، فإن 



 

الحرف األول من اليمين يرمز الى العشرات والثاني الى اآلحاد ، وإذا كانت 
رقام ُمتكونة من ثالثة حروف ، فإن الحرف األول من اليمين يُمثل المئات األ

والذي بعده يرمز إلى العشرات واألخير يكون لآلحاد ، وهكذا بصورة 
تصاعدية إلى اآلالف وعشرات اآلالف ومئات اآلالف ، وفيما يلي أمثلة على 

 هذه األرقام واألعداد :

 ا ب ه د ى و ز ح ط ي

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

  

 يا يب يه يد يى يو يز يح يط ك

20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 

  

 كا كب كه كد كى كو كز كح كط ل

30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 

  

 مـ نـ س ع ف ؤ ق ر ش ة

400 300 200 100 90 80 70 60 50 40 

  

اله ، وهكذا يستمر تصاعد األرقام واألعداد كما في الجداول الموضحة أع
 وللتوضيح نتطرق إلى بعض األمثلة ادناه :

  

 لط مد نح سط عى فا ؤه قي قنب قؤط



 

199 152 110 93 81 75 69 58 44 39 

  

 ريا ركو رؤط شب شع شؤط ةيى ةفب ةؤط ةق

500 499 482 415 399 370 302 299 226 211 

  

 ةري ةشنو ةة األأ  بألأ 

2000 1000 800 756 610 

 : أسماء ألعدد

ّا المذكر : ا ,   ٍحّد , ةريًن , ةلأةأ نيأا , ةَشعأ ا , ةمأ ا , ٍشثعأ ا , شةأ ا , ٍحمشأ , أٍربعأ
ا : وتعني في العربية على التوالي : واحد ، إثنان ، ثالثة ، اربعة ،  َعسرأ

 خمسة ، ستة ، سبعة ، ثمانية ، تسعة ، عشرة .

ّا , ةٍرةًين , ةلأةّ , اٍربٍع , ٍحَمش ,  المؤنث : نَا , ةٍشع , عٍسر حدأ َشةّ , شثٍع , ةمأ
وتعني في العربية على التوالي : واحدة ، إثنتان ، ثالث ، أربع ، خمس ،  :

 ست ، سبع ، ثماني ، تسع ، عشر .

ّا , األسم ) المعدود ( مجموعاً مع هذه األعداد ، ماعدا ويكون مثال  ٍحّد , حدأ
أتان . وفي العدد المعطوف ، من إمر ةٍرةًين نَشٌا : رُجالن ، ةًرين ٍهثٌرا : :

ا  األفضل أن يوضع الجزء األكبر قبل األصغر ، فيقال : ةلأةّتن واٍربألعأ
 : اربعة وثالثون طفالً .  طلأيٌا

 األرقام الترتيبية الُمذكرة :

يأا يأا حمتشأ ّيأا رثتعأ يأا ةٍريأنأا ةلتةأ  قٍّدمأ

 األول الثاني الثالث الرابع الخامس



 

يأا يأا ةمتنأيأا يأاةشتعأ  عسترأ ّيأا شثتعأ  شةألتةأ

 السادس السابع الثامن التاسع العاشر

 األرقام الترتيبية الُمؤنثة :

ا يةأ ا حمتشأ يةأ ا رثتعأ ّيةأ ّا ةلتةأ ا ةٍريأنتةأ يةأ  قٍّدمأ

 األولى الثانية الثالثة الرابعة الخامسة

ا يةأ ا عسترأ يةأ ا ةشتعأ ا ةمتنأيةأ يةأ ا شثتعأ ّيةأ  شةألتةأ

 السادسة السابعة الثامنة التاسعة العاشرة

 أما االعداد المركبة فهى أما للمذكر أو للمؤنث كما موضح ادناه :

 للُمذكر : للمؤنث .... ,  ةَرعٍسر : ةٍرةٍَعسًرا  ,  حٍدعٍسر : حٍدَعسًرا

 أما العقود فهي للمذكر و المؤنث كما في ادناه :

 .......  َعسرتن , ةلأةّتن , اٍربعتن , ....., ةَشعتن

 المئآت و اآلالف :

اا , ... اا , ٍحَمشمأ  ماأا , ٍماةًين , ةلأةّماأا , اٍربٍعمأ

ّا اٍلفتألـألن , ...  األًف , ةًرين اٍلفتألـألن , ةلأةأ

 أيام األسبوع : : ( :3)

ةأّا بأا , اٍربٍعبألٍشبأا , ٍحَمشبألٍشبأا , عرّوةأا , أٍشبألٍحّدبألٍشبأا , ةًرنبألٍشبأا , ةلأةّبألشٍ 
. 

 أيام األشهر :  ( :4)

ن , ةٍمّوز , اأبأل , اتلوألل ,  ن , اتأر , حزترأ ّر , نتسأ نوألن ةٍريأنأا , شثأط , اأدأ كأ
يأا . نوألن قٍّدمأ يأا , ةَشرتن ةٍريأنأا , كأ  ةَشرتن قٍّدمأ



 

 الجهات األربعة :  ( :5)

ا ؛ ٍمعرثأا ؛ ٍهربأليأا ؛ ةٍيمنأا , : مشرق ، مغرب ، وتعني على التوالي ٍمّدنحأ
 شمال ، جنوب .

********************************************************************************************* 

 

 أرقام فوق العادة

  

 ( .106. )1000000نعلم أن المليون يعني ألف ألف ، أو         

وبعض دول أوروبا أو ألف مليون في الواليات  في النظام اإلنجليزي  (1012والبليون يعني مليون مليون )

المتحدة األمريكية. ومع كثرة األصفار منعًا لحدوث الخطأ في تكرارها ، فقد استخدم النظام الدولي للوحدات 
بعض الرموز واأللفاظ اإلغريقية للتعبير عن مضاعفات األعداد الكبيرة ، وكذا كسورها ، وبالتالي أمكن 

 غر األعداد كما يلي :التعبير عن أكبر وأص

 اللـفـظـة قـيـمـتـهـا

 (exaاكـسا ) (1018مليون مليون مليون )

 (petaبـيـتـا ) (1015ألف مليون مليون )

 (teraتـيـرا ) (1012مليون مليون )

 (gigaجـيـجـا ) (109ألف مليون )

 (megaمـيـجـا ) (106مليون )

 (kiloكـيـلو ) (103ألف )

 (hectoـو )هـكـت (102مائة )

     (decaديـكـا ) 10

 (deciديـسـي ) (1 -10جزء من عشرة )

 (centiسـنـتـي ) (2 -10جزء من مائة )

 (melliمـيـللـي ) (3 -10جزء من ألف )

 (microمـيـكـرو ) (6 -10جزء من مليون )

 (nanoنـانـو ) (9 -10جزء من ألف مليون )

 (picoو )بـيـكـ (12 -10جزء من مليون مليون )

 (femtoفـيـمـتـو ) (15 -10جزء من ألف مليون مليون )

 (attoأتـو ) (18 -10جزء من مليون مليون مليون )



 

وهناك أعداد كبيرة جدًا ال نستخدمها في حياتنا اليومية بصورة كبيرة ، وإنما يستخدمها بعض العلماء 

 دًا . . من هذه األعداد :والباحثين كالفلكيين الذين يتعاملون مع األعداد الضخمة ج

 اسم العدد
 عدد األصفار

 في بريطانيا

 عدد األصفار

 في أمريكا

 Quadrillion 24 15                  كادريليون

 Quintillion 30 18                      كنتليون

 Sixtillion 36 21                     سكستليون

 Septillion 42 24                     سيبتليون

 Octillion 48 27                         أكتليون

 Nonillion 54 30                       نونليون

 Decillion 60 33                      ديسليون

 Undecillion 66 36                 أنديسليون

 Duodecillion 72 39             دوديسليون

 Tredecillion 78 42               تريديسليون

 Quattuordecillion 84 45 كواتورديسليون

 Quindecillion 90 48           كوينديسليون

 Sexdecillion 96 51           سكسديسليون

 Septendecillion 102 54       سبتنديسليون

 Octodecillion 108 57          أكتوديسليون

 Novemdecillion 114 60     نوفمديسليون

 Vigintillion 120 63                  فيجنتليون

 Centillion 600 303                     سنتليون

 ولهذا ، فإن السنتليون هو أكبر عدد مذكور حتى اآلن ومسجل في المعاجم ودوائر المعارف العالمية . 

 ( ؟Googleهل تعرف الجوجول )

صفر . . وقد كتب أول مرة عام   ( ، أو واحد عن يمينه مائة10100جدًّا ، فهو يعني ) إنه عدد ضخم جدًّا

على سبورة إحدى رياض األطفال بنيويورك على صورة واحد وعلى يمينه مائة صفر ، وعند ذلك  1930

ي هذا سنوات : ماذا تسم 9سأل الرياضي إدوارد كسنر ابن أخيه )ميلتون سيروتا( الذي كان يبلغ من العمر 

 العدد ؟

وبدون تفكير أجاب الصغير : جوجول . . وكم كانت سعادة إدوارد كسنر حينما توصل إلى تسمية هذا العدد 

 الضخم بطريقة صبيانية لم تخطر على بال !!



 

 األعداد األولية :

 ما هي األعداد األولية ؟ وما أكبر عدد أولي مسجل حتى اآلن ؟

  يقبل القسمة إال نفسه والواحد الصحيح . .العدد األولي هو ذلك العدد الذي ال

 . . . . 37،  31،  29،  23،  19،  17،  13،  11،  7،  5،  3،  2وأقل األعداد األولية هي : 

 ( . .2وجميع األعداد األولية أعداد فردية باستثناء )

تم حساب أكبر عدد ، وباستخدام أجهزة كمبيوتر فائقة ،  1985وفي والية تكساس األمريكية ، وفي عام 

 ( .1+  2216091رقًما ،ويعبر عنه رياضيًا هكذا : ) 65050أولي معروف حتى اآلن ، ويتكون من 

ساعات للتأكد من أن هذا العدد يعتبر عددًا أوليًا . . وكان الجهاز يعمل  3لقد استغرق عمل الكمبيوتر حوالي 

( البريطانية في BBC! وأعلنت النتيجة عبر إذاعة )مليون عملية حسابية في الثانية ! 400أثناء ذلك بمعدل 

 . 1985الساعة السابع والنصف من صباح الثامن عشر من سبتمبر عام 

 ساعة 24اليوم على مدى 

ساعة ، مما يؤدي إلى  12ساعة ، و ألن أجهزة قياس الوقت تغير قراءتها كل  24اليوم كما هو معلوم ، 

 ر ؟حدوث خلط كبير ، فقد تسأل متى ستحض

م اليوم إلى  فتجيب : في الساعة الثامنة . . وهنا يحدث الخلط إذا لم تحدد الثامنة صباًحا أم مساًء . . ولذا قُّسِ

 ساعة كما يلي : 24

 مـعـنـاها الســـاعة

000 ( 2400أو   عند منتصف الليل 12 (

 الواحدة صباحا 0100

 الثانية صباحا 0200

 الثالثة صباحا 0300

ة صباحاالرابع 0400  

 الخامسة صباحا 0500

 السادسة صباحا 0600

 السابعة صباحا 0700

 الثامنة صباحا 0800

 التاسعة صباحا 0900

 العاشرة صباحا 1000

 الحادية عشر صباحا 1100



 

 الثانية عشر ظهرا 1200

 الواحدة بعد الظهر 1300

 الثانية بعد الظهر 1400

 الثالثة بعد الظهر 1500

ابعة مساءً الر 1600  

 الخامسة مساءً  1700

 السادسة مساءً  1800

 السابعة مساءً  1900

 الثامنة مساءً  2000

 التاسعة مساءً  2100

 العاشرة مساءً  2200

 الحادية عشر مساءً  2300

  

 األرقام المتناهية في الصغر

 الميكرو أو المكرو

 . بادئة بمعنى دقيق جداً ، أي جزء من مليون 
  ألف مكرومتر:في الملمتر 

 = جزء من المليون من األمبير )وحدة لقياس التيار الكهربائي( .   مكرو أمبير

 = جزء من المليون من الكولوم )وحدة لقياس كمية الكهرباء( .  مكرو كولوم
 = جزء من المليون من الغرام .   مكرو غرام

 = جزء من المليون من الثانية .    مكرو ثانية

جزء من المليون من المتر=          مكرون  . 
  

 متر . 6 -10آالف أنغستروم أو أنجستروم أي  10ما يساوي 

أنغستروم . يُستخدم األنغستروم لقياس أطوال موجات الضوء )وحدة  10 10سم . المتر =  8 – 10)ما يعادل 

في الجزء  أنغستروم )وتقع 400و  4000فيزيائية( ، ويتراوح طول موجة األشعة فوق البنفسجية بين 

البنفسجي من الضوء المنظور وبين أشعة أكس( . واألنغستروم وحدة طول تساوي واحداً من عشرة آالف 

 من الميكرون . والميكروميكرون جزء من مئة من األنغستروم( .

 . والمكرومتر يساوي ألف نانومتر 

 و  0ِ001و طولها بين البكتيرياء أحياء وحيدة الخلية وهي صغيرة جداً )مجهرية( يتراوح قطرها أ

 مللمتر . 0ِ01

 . المليكرون جزء من ألف من الميكرون ، أو جزء من مليون من الملمتر 



 

 الـنـانـو

  أنغستروم . 10بادئة بمعنى جزء من ألف مليون ، أو جزء من بليون ما يعادل 
 . النانو ثانية : جزء من ألف مليون من الثانية 

  : و واحد على المليون من الملمتر .متر ، أ 0ِ0000000001النانو متر 

  نانو متراً . 14نانو متر وأصغرها قطره نحو  300إلى  250أبعاد الفيروسات الكبيرة من 

 الـبـيـكـو

 . بادئة معناها جزء من مليون مليون 
 . )البيكو فاراد هو : مكرو مكرو فاراد )الفاراد وحدة السعة الكهربائية 

  بيكو ثانية . 0ِ2ثانية أي  12 – 10×  0ِ2أقصر ومضة ضوء تعادل 

 الـفـمـتـو

 . بادئة معناها جزء من ألف مليون مليون 

 . الفمتو ثانية تساوي جزء من األلف من مليون المليون من الثانية 

  ر جهاز جديد يمكنه توليد نبضات قصيرة جداً من أشعة الليزر بتردّدات تتراوح بين إلى  240ُطـّوِ

 فمتو متر ثانية . 100نبضات أقل من فمتو متراً . . . وفي  830

 سم . 16 – 10األتو متر يعادل 

 األنغستروم جزء من مليون من السنتمتر ، يستخدم في قياس موجات الضوء . فـائـدة :

  

 األرقام المتناهية في الكبر

  

أي العدد  –لف كان العدد الضخم قديماً في األطوال الميريامتر أي عشرة آالف متر ، والمليون ألف أ       

 . 10 6أي  1000000واحد يتبعه ستة أصفار أي 

، وفي إنكلترا وألمانيا مليون  10 9أما البليون فهو ألف مليون ، أو مليار في فرنسا والواليات المتحدة         ·

 . 10 12مليون 

 . 10 18يا = ، وفي إنكلترا وألمان  10 12أما التريليون في فرنسا والواليات المتحدة =         ·



 

. إال أن الكون المرئي ال يتجاوز   Google  أي عشرة ديوديجنتيلون ، يشار إليه باسم 10 100العدد         ·
 ذرة . 10 85

 أي مائة كنتو كوادار جنتيليون . 10 140أعلى عدد بوذي         ·

 . 10 303، وفي النظام األمريكي  10 600أعلى عدد هو السنتيليون         ·

 عدد ضخم غير محدد .  :  الزيليون        ·

 مليون سنة أو مليار سنة )بليون سنة( . 1000  :  اإليـون        ·

 م( .1978إيون )تقدير عام  1  + 14ِ5فمثال عمر الكون                                

 سنة . 10 30×  2كما ان عمر البروتون                                

 إيون ، ما يعادل عمر األرض 4,32مليون سنة أي  4320في التقويم الهندي تعادل  :  الـكـالـبـا        ·

 مليون سنة( . 4700)تقدير قديم ، التقدير الحديث                      

 ةومثال لذلك فإن الطاقة الشمسية تؤمن لنل مليار مليار كيلو واط ساعة من الطاق                    

 ألف مليار برميل نفط ، أي ما يعادل ألف مرة المخزون 500كواد أو  3413أي ما يعادل                     

 ألف ضعف االستهالك الحاضر للطاقة . 20النفطي ، وأكثر من                     

 مختصر لعبارة بليون إلكترون فولت . وهي وحدة قياس الطاقة .   :  الـبـاف        ·

 هو ألف ألف كما قال سيد الخلق صلوات هللا وسالمه عليه )من دخل السوق فقال   المليون :        ·

 ال إله إال هللا وحده ال شريك له ... ، كتب هللا له ألف ألف حسنة ومحا عنه ألف ألف                    

 سيئة ورفع له ألف ألف درجة( )حديث شريف( .                    

 نقول مدينة مليونية أي أن عدد سكانها مليون نسمة فأكثر .                    

 المليونير هو الشخص الذي تقدر ثروته بمليون )يورو مثال( أو أكثر .                    

 . 10 9هو البليون أي ألف مليون في فرنسا ، وفي الواليات المتحدة هو    :  المليار        ·



 

 أي مليون مليون أو ألف مليار أو بليون .  10 12هو :  يليون :التر        ·

يعدّ النمل أكثر الحشرات تكاثراً في العالم ، وتؤكد الدراسات أن كل عّش  ما بعد التريليون :        ·

 للنمل

 واحد . يعيش فيه على األقل ألف تريليون من النمل ، أي كدريليون                                         

 
*****************************************************************

****** 

 الدوريــة في األعــداد

ر الحدوث في فترات نظامية( في   يبدو قانون الدورية )الدورية :        كون الشيء دوريًّا ؛ ونزعة إلى تكرُّ
ت كثيرة ، قد تدوم مئات السنين ، كما قد يالحظ في بعض الحيوات ، بكيفية الفتة للنظر كثيًرا . ففي حاال

حياتّي القديس لويس )الملك لويس التاسع الفرنسي( ، والملك لويس السادس عشر الفرنسي كذلك ، في 

الفاصلة لّما أُضيفت  سنة ما بين هذين العاهلين الفرنسيين ، وأن هذه الفترة  539  الفترة الفاصلة وقدرها
رت أحداثًا متشابهة في حياة لويس السادس عشر إلى تاريخ أحداث مه مة في حياة القديس لويس ، كرَّ

 العملية . وهذا يُعتبر واحدا من األمثلة األكثر غرابة المعروفة في التاريخ .

 لالطالع على هذا الموضوع انقر هنا لزيارة هذا الرابط

. وُولد  5نيسان ، وتجمع األعداد معًا  23فضاًل عن ذلك ، سياُلَحظ أن القديس لويس أبصر النور في       

 أيًضا . 5آب ، وجمع العددين هو  23لويس السادس عشر في 

    إن هذين االسمين ، إذا ما رسما بحسب األلفباء العبرية هما :       

L O U I S S A I N T 

3 1 6 7 3 4 5 1 1 3 

20 = 2 14 = 5 

 7=  5  و  2وعليه يكون 

XVI L O U I S 

16 3 1 6 7 3 

7 20 = 2 

 9 = 7  و  2وعليه يكون 

http://www.alargam.com/numbers/ragm115.htm


 

، العدد الروحي . ولويس السادس عشر  7إن االسم القديس لويس إذا ما ُرسم بعدده المفرد فإنه يعطي        
مادّي . وهذان العددان المفردان إذا ما ُجمعا معًا فإنهما ، العدد ال 9إذا ما ُرسم بعدده المفرد فإنه يعطي العدد 

، فيكون المعنى السحري أو التنجيمي كما ذكرنا في فصل سابق "برًجا تضربه الصاعقة  16يعطيان العدد 

 يسقط منه رجل على رأسه تاج" ، وهو رمز يطابق ، من كل النواحي ، سقوط الملك لويس السادس عشر .

، ال يسعنا اقتفاء أثر قانون  1793تاريخ ، تاريخ إعدام الملك لويس السادس عشر في سنة بعد هذا ال       
، نحصل على  1793( مجددًا مع 539الدورية هذا ، أبعد من ذلك ، ولكن يجمعنا عدد الفترة الفاصلة )

 ؛ وفيها ، سيسود ربما ، تجسيد آخر لـِ لويس القديس ثانيةً في فرنسا . 2332السنة 

 ومثال آخر شيّق على اقتران عدد ما بملوك فرنسا ، هو التالي :       

أيار  14 ، وآخر ملك باسم هنري اغتيل في 1029أيار  14 إن أول ملك فرنسي اسمه هنري تٌّوج في       

1610 . 

ك الذي يحمل لقب مل 14 حرفًا أنما تؤلف اسم هنري دو بوربون الذي كان الملك الـ 14 سيتبيّن إن       

 فرنسا ونافار .

سنين( ،  10عقدًا من السنين )العقد هو  14قرنًا ، و 14 ، أو بعد 1553كانون األول  14 في       

، إذا ما  1553سنة بعد وفاة السيد المسيح ، أبصر النور هنري الرابع ، ملك فرنسا ؛ إن أعداد التاريخ  14و

 .14 جمعت معًا ، فإنها تصنع العدد

، وقَّع الملك هنري الثاني مرسوما يقضي بتوسيع شارع الفيرونري . وكان سبب  1554ار أي 14 في       
ولما لم يُنفّذ األمر ، أدّى ذلك إلى اغتيال الملك هنري الرابع على يد رافاياك ،  -ضيق الشارع  -هذا األمر 

 . -سنة  56أي =  -سنة  14 أضعاف 4في الشارع نفسه تماًما بعد 

 ، ُولدت مرغريت دو فالوي ، زوجة الملك هنري الرابع األولى . 1552ار أي 14 في       

 ، أعلن دوق دو غيز الثورة على الملك هنري الثالث . 1588أيار  14 في       

 ، انتصر هنري الرابع في معركة ايفري الشهيرة المهمة . 1590آذار  14 في       

 بع الرئيسي في ضاحية باريس .، هُزم جيش هنري الرا 1590أيار  14 في       

 ، أقسم "الستة عشر" يمين الموت على خدمة هنري الرابع . 1590تشرين الثاني  14 في       

، قبل البرلمان الفرنسي البيان البابوي ، الذي منح ممثل البابا في روما ،  1592تشرين الثاني  14 في       

 صالحية تعيين ملك ، بدال من هنري الرابع .

 ، استسلم دوق سافوي إلى هنري الرابع . 1599كانون األول  14 في       

 ، تّم تنصير ولي العهد الذي بات في ما بعد الملك لويس الثالث عشر . 1599أيلول  14 في       



 

الشارع الذي كان والده  -، وبسبب ضيق شارع الفيرونري ، المشار إليه أعاله  1610أيار  14 في       
ثاني قد خّطط لتوسيعه ، أُوقفت المركبة الملكية بعربة ، األمر الذي منح رافاياك الفرصة الغتيال هنري ال

 الملك بسّكين .

، توفى لويس الثالث عشر ، ابن هنري الرابع ، في اليوم عينه والشهر نفسه اللذين  1643أيار  14 في       

إنها تصنع العددمعًا ف 1643اغتيل فيهما والده ؛ وإذا ُجمعت األعداد  ، الذي مثّل هذا الدور المهم في  14 

 . حياة والده

، وهو أيضا العدد 1643ارتقى الملك لويس الرابع عشر العرش في سنة         ،  1715، وتوفى سنة  14 

، وجمعها كذلك هو 77وكان عمره لدى وفاته  . 14 التي تجمع  14 . 

1715ش سنة الملك لويس الخامس عشر ، ارتقى العر         = 14 . 

، عندما دعا مجلس الطبقات إلى االنعقاد ، وهو  14 كان الملك لويس السادس عشر في سنة ملكه الـ       

 . الذي أطلق شرارة الثورة الفرنسية ، وتسبّب في سقوطه

، وتُجمع أعداد هذه السنة 1814وحدثت عودة آل بوربون إلى عرش فرنسا سنة          14 . 

سبب ظهور هذا العدد إن        مقترنًا إلى هذا الحد بمصير فرنسا ، قد يعود إلى  5أو عدده المفرد  14 
ذراء ، وكوكبه هو عطارد ، في حقيقة أن باريس ُمـثِّـلَت  في علم التنجيم ، دوًما كأنها محكومة ببرج الع

5مظهره السلبي ، وعدده   . 

كانت باريس نقطة القوة الرئيسية . فالملك الذي كان يحكم خالل فترة التاريخ الفرنسي الذي ذكرت ،        

 . في باريس كان يحكم فرنسا

 . إضافةً إلى التواريخ المهمة ، غالبا ما تظهر تواريخ تالية ذات أهمية مماثلة       

 : واآلتي صورة توضيحية الفتة للنظر من التاريخ الفرنسي       

 1794 ثورة فرنسا وسقوط روبسبيير حدثت سنة

 21 إن أعداد هذا التاريخ مجموعة معًا

 1815 سقوط نابليون بونابرت

 15 مجموعة تصطنع 1815

 1830 سقوط شارل العاشر وثورة في فرنسا

 12 مجموعةً معًا تعطي 1830

فيليب –وفاة الملك لوي   1842 

 15 مجموعةً معًا تصطنع 1842

 1857 نهاية حرب شبه جزيرة القرم



 

عةً معًا تصطنعمجمو 1857  21 

 1878 معاهدة برلين الشهيرة

 24 مجموعةً معًا تصطنع 1878

خطر الحرب بين فرنسا وانكلترا بسبب حادثة 

 فاشودا
1902 

 12 مجمومعة معًا تصطنع 1902

 1914 الحرب العالمية األولى

 15 مجموعة معًا تصطنع 1914

 1929 تاريخ كان أزمة أخرى في التاريخ الفرنسي

،  1914ومثال آخر غريب على جمع التواريخ كثر التعليق عليه في كّل من باريس وبرلين خالل سنة        

 : هو كما يلي

هرب فلهلم األول البروسي برفقة أّمه ، الملكة لويز ، ولجآا إلى إنكلترا . وقابل ذات  1849في سنة        

السحرية أو التنجيمية( ، فطلب منها أن تكشف له  يوم امرأة متضلّعة بالعدادة )= دراسة معاني األعداد

 : مستقبله . فقالت له

 1849                إجمع أعداد هذه السنة الهامة معًا"

22 

1871 

 . "في السنة التي ُي حدثها هذا الجمع ، ستُنهى حربًا كبيرة ، وستُعلَن امبراطوًرا

"وبعد ذلك؟  وقال الملك :  . . . " 

، فستحصل على سنة وفاتك 1871ألعداد إجمع ا  أجابت :  . " . 

1888  وقام الملك بالحساب وكتب         . 

"وماذا عن بالدي بعد ذلك؟  وسأل الملك :         " . 

"من جديد كّرر العملية ، وانظر ماذا يكون المجموع  وثانيةً ، قالت المرأة :         . " . 

1888                                وأضـاف الملك :                       

                                                                        25     

                                                                        1913 



 

ه سيحّضر حربًا أخرى ، "في تلك السنة ، إن الرجل الذي يضع تاجك على رأس  قالت المراة :       
 . " . ستتسبّب بسقوطه وتجّر الخراب والدمار إلى بالدك ، في الوقت الحاضر

ب جدًّا من القيصر فلهلم األول السابق لّما         رت هذه القصة على مسامعي من قبل نسيب مقرَّ لقد ُكّرِ

1904زارني في باريس سنة   . 

يقول : "إن ال بابا يجلس على كرسّي القديس بطرس ، يستطيع ان في روما ، هناك تقليد عريق جدًّا        

سنة . والبابوات الذين اقتربوا كثيًرا جدًّا من هذه الفترة ، كانوا على النحو التالي 25يحكم اطول من   : 

  يوًما 14أشهر و 6سنة و 24البابا بيوس السادس الذي حكم  . 
  يوًما 17شهر وأ 10سنة و 23البابا أوربانوس األول الذي حكم  . 

  أيام 6أشهر و 5سنة و 23البابا بيوس السابع الذي حكم  . 

  يوًما 23شهًرا و 11سنة و 21البابا ألكسندر الثالث الذي حكم  . 
  سنة وأربعة أيام 21البابا سلفستروس األول الذي حكم  . 

  دة ، رغم انه احتّل كبابا ، ولكنه لم يتخّط الفترة المحدّ  25البابا ليون الثالث عشر دخل سنته الـ

 . كرسّي القديس بطرس أطول من أي من أسالفه

ويحتوي التاريخ اإلنجليزي أيضا على أمثلة غريبة كثيرة كذلك على أعداد وتواريخ يتكّرر ظهورها على 
 . نحو متواصل في حيوات ملفتة للنظر

 ُولد الملك تشارلز األول 1630أيار  29 في ،  . 

 لى العرش، أُعيد إ 1660أيار  29 في  . 

 ر أسطوله على أيدي الهولنديين 1672أيار  29 في ، دُّمِ  . 
 نشب عصيان كوفينتر 1679أيار  29 في ،  . 

 أيلول ، ُولد أوليفر كرومويل 3 في . 

 أيلول ، انتصر في معركة دمبر 3 في . 
 أيلول ، انتصر في معركة ورستر 3 في . 

 أيلول توفى 3 في . 

 
***********************************************

*************** 
 

  مثل خارق للطبيعة عن األعداد في حياتي  
 الملك لويس القديس والملك لويس السادس عشر 

إن من أكثر الشواهد أو األمثال األكثر لفتا للنظر التي صادفتها       
عن أعداد تشير إلى تسلسل أحداث متشابهة في حيوات بعيدة بمقدار 

ة ، وبالوسع استخدامها دليال على التناسخ أو التقم ص ، سن 50يتجاوز 



 

هي حالة الملك الفرنسي لويس التاسع ، المعروف باسم القديس 
لويس الخارقة للطبيعة ، والملك الفرنسي اآلخر لويس السادس عشر 

في كتاب بعنوان )بحث في فعالية  1852، التي نشرت في سنة 
 ( .التواريخ واألسماء في حوليات األمم

كما يبي ن التاريخ ، كان هناك فترة فاصلة مدتها بالتمام والكمال        

 سنة ما بين مولد القديس لويس والملك لويس السادس عشر . 539

إذا ما جمع المرء هذا العدد الفاصل إلى تواريخ القديس لويس        
ين الخارقة للطبيعة ، فإن تشابها في األحداث ، وحتى تماثال في االسم

 ، سيبدوان في أحداث حياة الملك لويس السادس عشر .

 إليكم التفاصيل في هذا الجدول

 القديس لويس لويس السادس عشر

آب 23مولد لويس السادس عشر في  1754  1754 

نيسان  23مولد القديس لويس في 
1215 

( سنة  539زائدا الفترة الفاصلة
 (تساوي

1764 
دس مولد إيزابيل ، شقيقة لويس السا

 1764 عشر

مولد ايزابيل ، شقيقة القديس 
1225لويس  

سنة  539زائدا الفترة الفاصلة 
 تساوي

موت ولي  العهد ، والد لويس السادس  1765
 1765 عشر

لويس الثامن ، والد القديس   موت
1226لويس   

سنة  539زائدا الفترة الفاصلة 
 تساوي

 1765 بدء سن  قصور لويس السادس عشر 1765

1226قصور القديس لويس  بدء سن    

سنة  539زائدا الفترة الفاصلة 
 تساوي

 1770 زواج لويس السادس عشر 1770

1231زواج القديس لويس   

سنة  539زائدا الفترة الفاصلة 
 تساوي

ارتقاء لويس السادس عشر عرش  1774
 1774 فرنسا

سن  رشد القديس لويس / ملك 
1235 

سنة  539زائدا الفترة الفاصلة 
 تساوي



 

لويس السادس عشر يعقد صلحا مع  1784
 1784 الملك جورج الثالث اإلنجليزي

القديس لويس يعقد صلحا مع الملك 

1245هنري الثالث اإلنجليزي عام   

سنة  539زائدا الفترة الفاصلة 
 تساوي

ملك شرقي يوفد سفيرا إلى لويس  1788
 1788 السادس عشر للغاية نفسها عام

لى القديس أمير شرقي يوفد سفيرا إ
1249لويس راغبا في الت نص ر   

سنة  539زائدا الفترة الفاصلة 
 تساوي

1789 
تجريد لويس السادس عشر من كل 

 1789 سلطة

أسر لويس السادس عشر في مصر 
1250 

سنة  539زائدا الفترة الفاصلة 
 تساوي

 1789 إطالق سراح لويس السادس عشر 1789

1250إطالق سراح لويس القديس   

سنة  539الفترة الفاصلة زائدا 
 تساوي

1789 
سقوط الباستيل وبداية الثورة 

 1789 الفرنسية

1250مولد تريستان / حزن عام   

سنة  539زائدا الفترة الفاصلة 
 تساوي

 1789 بداية اليعاقبة في فرنسا 1789

بداية الرسالة الرعاوية اليعقوبية 
1250 

سنة  539زائدا الفترة الفاصلة 
 تساوي

لد إيزابيل دانغوليم ، شقيقة لويس مو 1789
 1789 السادس عشر

موت إيزابيل دانغوليم ، شقيقة 
1250القديس لويس   

سنة  539زائدا الفترة الفاصلة 
 تساوي

 1792 نهاية الزنبقة البيضاء في فرنسا 1792

موت الملكة بالنش ، أم  القديس 

1253لويس   

سنة  539زائدا الفترة الفاصلة 
 تساوي

س السادس عشر يودع الحياة لوي 1793
 1793 على يد اليعاقبة

القديس لويس يرغب في العزلة 
1254ويصبح راهبا يعقوبيا دومينيكيا   

سنة  539زائدا الفترة الفاصلة 
 تساوي

لويس السادس عشر يوارى الثرى  1793
القديس لويس يعود إلى المادلين  1793 في مقبرة المادلين في باريس

1254في البروفانس   



 

سنة  539زائدا الفترة الفاصلة 
 تساوي

إن  هذا في يقيني لهو أغرب األمثلة على تكرار التاريخ نفسه في        
، إذا ما خف ضت  539لة فترة فاصلة محد دة . إن  جمع عدد الفترة الفاص

. وعدد األحرف في اسم   8  ، فإنه يعطي العدد  17  إلى العدد المفرد
.   8  باألحرف األجنبية طبعا تعطي العددلويس السادس عشر وذلك 

وهذا العدد يمث ل العدالة وامريء يستغيث من وحشية العدالة البشرية 
 . . بالعدالة اإللهية

نت عهد اإلرهاب عقب اندالع  مالحظة : اليعاقبة هم أفراد الجمعية الفرنسية الثورية التي دش 

يمقراطية ، ويعقدون جلساتهم في دير الرهبان . وكانوا متحز بين للد 1789الثورة الفرنسية سنة 

 . اليعقوبيين

لورد لويس هيمون    كْيرو  لمؤلفه  المصدر : كتاب لغة األعداد     

 حسابية أخرى رائعة مصادفة

أو الكثير عن الحرب العالمية الثانية، التي بدأت في عام   قد تعرف القليل       

تقريبا، فكانت أكبر الحروب في م و اشتركت فيها جميع دول العالم 1939

 مليون من البشر. 50تاريخ اإلنسانية و أوسعها انتشارا، و قتل فيها 

و من خالل هذه الحرب اكتشف أحد المؤرخين ظاهرة عجيبة حقا تربط حياة  

الزعماء الستة الذين قادوا بالدهم في هذه الحروب، وهم هتلر مستشار ألمانيا، 

نيا، و موسوليني رئيس وزراء ايطاليا، و و تشرشل رئيس وزراء بريطا

الواليات المتحدة األمريكية، و ستالين سكرتير عام اإلتحاد   روزفلت رئيس

 السوفيتي، و تويو رئيس وزراء اليابان، و يوضح الجدول هذه الظاهرة :

اسم  هتلر تشرشل موسوليني روزفلت ستالين تويو

 الزعيم

1884 1879 1882 1883 1874 1889 
 سنة

 مولده
سنة توليه  1933 1940 1922 1933 1924 1941



 

 السلطة

3 20 11 22 4 11 
مدة بقائه 

 بالسلطة

60 65 62 61 70 55 
عمره عند 

 وفاته

 المجموع 3888 3888 3888 3888 3888 3888

  

 
********************************************************************

********************** 

 
 العددية والعقل وطاقته القصوى

 - : الخوف من األرقام

الرياضيات ، الحساب ، الجبر ، الكسور ، القسمة ، الطرح ، الضرب ، الجمع ، وكلمات أخرى تتعلق        

 . بعالم األعداد تُدخل الخوف إلى معظم من يستمع إليها

لحسن الحظ أنه ليس انعدام القدرة األساسية ، بل هو قلة التدريب . حتى في   ما هو سبب هذا الخوف ؟       

المدارس توصف المواضيع الرياضية بأنها )أكاديمية( وصعبة ومخصصة لألدمغة البارعة . وفي المراحل 
ترض آخرون بسبب إخفاقهم األولية في المدارس يميل العديد من األطفال إلى الملل من حفظ الجداول ، ويف

في بعض العمليات الحسابية أنهم ليسوا ماهرين ، فيتجهون إلى مواضيع أخرى . كما أن االعتقاد السائد أن 

األعداد هي مجال الذكور فقط والذي يؤدي إلى إحباط كثير من الفتيات ، وبالتالي عدم المضي في االهتمام 

 . بالرياضيات

 - : القدرة الرياضية الكامنة والمذهلة

 - : هناك أربعة عوامل تحدد القدرة الرياضية وهي ال ترتكز على الجنس ، أو العرق بل على       

فقد طور علماء الرياضيات ، على مر السنوات ، تقنيات سهلة لمعالجة األشكال المختلفة   - : التقنية .1

 . عن الحسابات الرياضية
ين خصوصا الكبار منهم ، أن مهارتهم ناجمة عن يعترف جميع الحاسبين الجيد  - : الممارسة .2

 . الممارسة المستمرة بقدر ما هي ناجمة عن استخدام التقنيات الحديثة



 

يعهد الحاسبون الكبار دون استثناء بالعديد بالتقنيات والمعادالت األساسية الضرورية   - : الذاكرة .3

حيث االعتقاد بأن قدرة الذاكرة محدودة ، لفنهم إلى الذاكرة . كان ذلك في السابق يعد عقبة ال تذلل 
لدى كل منا ذاكرة ال متناهية إذا استخدمت بشكل مناسب -ولكن حسب ما ورد عن الذاكرة   . 

كان االفتراض العام أن بعض الناس يمتلك قدرات رياضية ، بينما   - : قدرات الدماغ األساسية .4

حالية فتفيد أن لدى الدماغ قدرات ال متناهية تشمل اآلخرون ال يمتلكونها مهما حاولوا ، أما معارفنا ال

 . كافة المواضيع العلمية واألدبية

لقد كشف بحث البروفيسور )اورنشتاين( حول النصفين األيمن واأليسر للدماغ أن كال منهما لديه        

 دماغ )رياضي(

ية )إعاقة( تنجم لدينا يعود سببها ، كما لديه دماغ )خيالي( وأن القدرات الكامنة في كل منهما متساوية ، وأ

 إلى إهمالنا لهذا الجانب عن غير قصد ، ال إلى عجز فطري في عمل الدماغ .

تؤكد هذه المؤهالت األربعة أنه بمقدور كل إنسان أن يصبح حاسباً جيداً . وإذا برزت لدى أي منكم        

والرياضية( فعليه أن يعرف أنه لو لم يمتلك هذه شكوك )بأنه متأكد من عدم قدرته القيام بالعمليات الحسابية 

 القدرات لما بقي على قيد الحياة حتى اآلن .

يقوم دماغ اإلنسان بسلسلة مذهلة من العمليات الحسابية والرياضية في كل ثانية من حياته ، حيث        
ها باستمرار تبعاً تحسب عينه ماليين الوحدات الصغيرة من المعلومات يجمعها الدماغ ويضربها ويطرح

 . للنوايا والحوافز وحالة اإلدراك العام

كذلك فإن جزء الدماغ الذي يتعامل مع السمع هو جزء رياضي يميز ماليين األصوات ويقوم        

 . بمعادالت معقدة من الجمع والضرب وقياس كثافة األمواج الصوتية ليعطيك فكرة عن االرتفاع

ت يعمل دماغك على ضمان توازن ردود الفعل الكهروكيماوية في كل لحظة في أثناء هذه العمليا       
( كما يقوم بحساب عدد ضربات القلب والنبض في 100000000  إلى  100000  )وعددها يتراوح بين

 . الدقيقة وإن كان هذا العدد مطابقاً لحاجات الجسم من الطاقة والحرارة

، يكون دماغك يقرر أي قطعة حلوى تختار )وهذا حساب هندسي  وأخيراً ، وفي أثناء هذه العمليات       
فوري لجسم ثالثي األبعاد ، الحجم والسعة والمساحة( وتأكلها ، )وهذا نشاط يتطلب أن يقوم دماغك بحساب 

 . (الحجم والوزن والسرعة واالتجاه لشيء ثالثي األبعاد أيضاً وذاهب باتجاه الهدف

هذه العمليات أن كل إنسان رياضي جيد ، شاء ذلك أم أبى ، لذلك ، وبدل يتضح لدى التفكير بكل        

إضاعة الوقت على افتراضات خاطئة علينا أن نشرح بالتفصيل تعامل الدماغ مع األرقام بالتقنيات األساسية 

يل فقد الكفيلة بتحسين القدرات العقلية الحسابية وقدرات الجمع والطرح ........... الخ . ولكن لعدم التطو
رأى موقع األرقام أن يكون هذا المقال بداية ضرورية لفهم الموضوع ، حيث أن األمثلة لكافة العمليات 

الحسابية كثيرة ومتنوعة ، والكتب التي صدرت في ذلك كثيرة ، وعلى سبيل المثال الكتاب )العقل 

دار الحصاد دمشق ، كتاب واستخدام طاقته القصوى( لمؤلفه )توني بوزان( ترجمة )إلهام الخوري( عن 

 . مختصر ويوضح نماذج من هذه األمثلة



 

 مفاتيح لتطوير الذات باستمرار

إرشادات معينة تطور قدرتك على التعامل مع األرقام  توجد         : 

إذا سبق لك أن رأيت خبيراً في الرياضيات أو المحاسبة ، يقوم بجمع أعمدة من األرقام تكون قد   : .1

ل قلماً أو إصبعاً كمؤشر لعينه . يستعمل هؤالء المؤشر ليساعد عينهم على الحظت أنه يستعم
التركيز والتوجه كما يساعدهم على )الفرز بالرؤية( . إذن من المفيد أن تستعمل مؤشراً في أثناء 

  قيامك بالعمليات الحسابية ويفضل أن يكون قلم رصاص لتؤشر إلى المواضع المناسبة

اء القراءةاستعمال المؤشر في أثن . 

يفيد المحاسبون الكبار أنهم ، في أثناء قيامهم بالعمليات الحسابية ، يحاولون التوقف عن الدمدمة   : .2
باألرقام ، أما األسلوب المتبع لذلك فهو تخيل األرقام واإلجابات في عين عقلهم . كما أنه يلزمك 

 الوقت الكتساب هذا األسلوب لكنه يفيد . . .

ل  الـتـخـيُـّ

ا كانت لديك خلفية عن تركيب الدماغ ، نتأكد أن المحاسبين ، في أثناء عملية التخيل هذه ، إذ  .3
يستخدمون الجانب األيمن من دماغهم ليتخيلوا اإلجابات الصحيحة . ممارسة هذا األسلوب تمكنك 

 . من إجراء حساباتك بسرعة أكبر كما أنه ينمي القدرات العقلية للجانب األيمن

 :   اب الرياضيةممارسة األلع

توجد بعض األلعاب الرياضية التي تشحذ قدرتك العقلية الحسابية ومنها : )إكمال المئات( و )إيجاد   

 . (الضعف( و )إيجاد النصف

فعليه أن يرد الجواب وهو  68مثال : تطلب من صديق أن يكمل العدد ليصبح مئة وترمي له بالعدد           

32 . 

74فتجيبه  26ك أن تكمل العدد ثم يطلب من            . 

 . هناك عدة طرق لقياس النتائج في مثل هذه األلعاب لكن األفضل أن تبقى ألعاب تسلية          

، أو  66وتطلب ضعفه فيجيب  33كذلك فإن ألعاب الضعف والنصف مماثلة . ترمي لصديقك بالرقم           

   تطلب نصف

ذا دواليكوهك 48فيجيب  96الرقم             . 

لدى إعادة دراستك لألرقام من المهم أن تتذكر أن لديك القدرة وأنه يمكن للعملية كلها أن تكون                  
 ممتعة



 

 . ومجزية          

 
************************************************************

**** 

 
 أرقام قديمة جًدا

  

عرف اإلنسان األرقام منذ فترة طويلة ، وقد تطورت األرقام التي استخدمت تطوًرا       
 كبيًرا حتى صارت بالهيئة التي نراها عليها اآلن .

 والجدول التالي يوضح بعض نماذج األرقام التي استخدمتها األمم السابقة :

 

 األرقام الالتينية

لالتينية تستخدم حتى اآلن . وتعتمد هذه األرقام على سبعة أحرف مختلفة كما ال تزال األرقام ا
 يلي :

 I = 1 / V = 5 / X = 10 / L = 50 / C = 100 / D = 500 / M = 1000 . 



 

يتكون من حرفين ، وكان الحرف األيمن يعني  العدد ولهذه األعداد قواعد وأصول . . فإذا كان

 أليسر . يطرح األصغر من األكبر .رقًما أكبر مما يعنيه الحرف ا

 .  IX = 10 - 1 = 9 مثال :

وإذا كان الحرف األيمن يعني رقًما أصغر أو مساويًا لما يعنيه الحرف األيسر . . كان العكس 
 حيث يجمع مدلول الحرفين . .

 VII = 5 + 1 + 1 = 7 مثال :

       ،     20 = 10 + 10 = XX 

 األرقام واألعداد الالتينيةوالجدول التالي يوضح معظم   

الرقم 

 المتداول
 الالتيني

الرقم 

 المتداول
 الالتيني

الرقم 

 المتداول
 الالتيني

الرقم 

 المتداول
 الالتيني

1 I 11 XI 30 XXX 400 CD 

2 II 12 XII 40 XL 500 D 

3 III 13 XIII 50 L 600 DC 

4 IV 14 XIV 60 LX 700 DCC 

5 V 15 XV 70 LXX 800 DCCC 

6 VI 16 XVI 80 LXXX 900 CM 

7 VII 17 XVII 90 XC 1000 M 

8 VIII 18 XVIII 100 C 2000 MM 

9 IX 19 XIX 200 CC 3000 MMM 

10 X 20 XX 300 CCC     

 = 2 + 60 + 800 + 4000 ولكتابة أي عدد بمدلوله الالتيني نسوق هذا المثال : مثال :
4862 

     MMMM   DCCC   LX   II = 

 MMMMDCCCLXII = 4862ن العدد أي أ

 باألرقام الالتينية ؟ 1998واآلن هل يمكنك كتابة العدد 

*****************************************************************

**** 



 

 

  

 باألرقام السينمائي التمثيل

  

 حوار :دارت الكاميرا وبدأ المشهد الغريب : الممثلة تقف أمام الممثل وبدأ ال       

 هي : أحبك .       

 . 3 – 2 – 1هو :        

 هي : مستحيل أوافق على السفر معك .       

 . 10 – 9 – 8 – 7 – 6 – 5 – 4هو :        

 صمت .       

       3 – 2 – 5 . 

 حركة .       

       1 – 2 – 3 . 

 هي ترد بحوارها : لقد اعترض أهلي على زواجي منك .       

 . 25 – 24 – 20 – 15هو يرد باألرقام :        

 . 3 – 5 – 7 – 8 – 9صمت وحركة ثم يكمل حواره :        

 هي : سوف أعمل المستحيل النتزاع موافقتهم .       

 . 5 – 2 – 3هو يرد :        

 صمت .       

       4 – 5 – 6 . 

 صمت .       



 

 . 40 – 30 – 20 – 15ا معها وهو يصرخ فرًحا : ثم يتقدم ليأخذ يدها ، يندفع خارجً        

 ويصرخ المخرج : استوب ، هائل رائع ! لقد كنت رائعًا أيها الممثل ، لم تخطىء وال رقم .       

 . . . ولكن قد حدث ، ويحدث اآلن ، ويطلق على التمثيل باألرقام .  طبعًا ما حدث شيء غريب       

  

مشاهد فيلم تركي ، قام بتمثيله الممثل السعودي سعد خضر . . . وألنه ال يجيد هذا المشهد واحدًا من        

اللغة التركية ، كان ال بد من إيجاد حّل حتى يظهر البطل في النهاية على الشاشة التركية يتحدّث بطالقة 
، وإنما هو وبلغة أهلها ، وإن لم يكن صوت المتحدّث على الشاشة صوت الممثل الذي يمثّل أمام الكاميرا 

صوت ممثل تركي ُوِضع عن طريق الدّوبالج )تركيب الصوت على الصورة على صورة الممثل 

 السعودي( .

  

وتتلخص طريقة األرقام بتحويل الجمل واأللفاظ المستخدمة في المشهد إلى أرقام تحقق المساحة        

يحقق الرقم البديل للحركة أو اللفظ حركة  الزمنية للفظ أو الجملة عن طريق الرقم المالئم ، وفي الوقت نفسه

الشفاه عند النطق بالرقم لتأتي متساوية تماًما مع الكلمة أو الجملة . وبعد االنتهاء من التصوير ، يجلس 
الممثل التركي ، ثم يقوم بدور الممثل الحقيقي صوٌت يجلس أمام الشاشة في حجرة الدوبالج ليترجم األرقام 

ة . وبهذا يتحقق المطلوب من ممثل مالئم للدور ولغة سليمة توصل المعنى المطلوب إلى جمل وكلمات تركي

. 

  

والتمثيل باألرقام ليس سهاًل ولكنه شيء غاية في الصعوبة . فعلى الممثل أن يعطي لكل رقم إحساس        
حمل إحساًسا المعنى المطلوب ، وليس مجرد النطق باألرقام . فكل رقم له معنى ، وكل مجموعة أرقام ت

 لمعنى الجملة المحّولة إلى أرقام . وعلى الممثل أن يقوم بتوصيل هذا اإلحساس عن طريق الرقم .

  

ويتم تحويل الجمل والحوار إلى أرقام ، فيحمل كل رقم مساحة زمنية وشكل حركة الشفاه المطابقة        

 مهمة .للكلمة ، أو الحوار عن طريق الحاسوب اآللي الذي يقوم بهذه ال

  

وتدور الكاميرا والمشهد اآلن عنيف : صفعة على وجه البطل يردّها بصياح : واحد اثنين وثالثة        
وأربعين . وترد عليه البطلة : أنت السبب . ويطلق الرصاص من مسدّسه في هياج تاّم وهو يتعذب : 

 ! .خمسين ، ستين ، مائة وسبعين ، ويصيح المخرج : استوب هائل 

  



 

 ومع مرور األيام ودوران الكاميرات ستقتحم التكنولوجيا الرقمية عالم السينما .       

  

الجدير بالذكر هنا أن أحد العلماء المصريين توّصل بالوصف الرقمي لبحور الشعر إلى القوانين التي        
يت عليها األبحر ، التي قد تحكم مزج التفاعيل أي التي تحكم األذن العربية ، واعتبرها القواعد التي بُن

 .   تختلف في التفعيل لكنها ال تختلف إذا استخدمنا األرقام

  

 

************************************************ 

ومعانيها صفاتها:  العربية لحروف  ...!!!  

ً  نطلق أن بالصدفة فليس,  الخاصة وصفاتها معانيها للحروف  اإلسم هذا نكا إذا أوالدنا أحد على إسما

,  إسم كل وراء من ولمعارفنا  منا وللمقربين لنا موجهة رسالة هناك إذ,  محّرف أو أجنبي أو األصل عربي
 في أو وسطه في أو اإلسم أول في الحرف فوجود.  الخاص معناه إسمٍ  أو حرف لكل فإن ذلك إلى باإلضافة

 إسم في أو اإلسم نفس في الحرف تكرار حسبانبال األخذ ويجب.  صاحبه أو حامله على داللة يعتبر نهايته

 . العائلة

 

 وكل,  األبراج في هي كما الطبيعة في العناصر عدد حسب وذلك أقسام أربعة إلى تنقسم العربية الحروف

التالي النحو على والمائية والهوائية والترابية النارية:  هي العناصر وهذه حروف 7 من مكون قسم   

 

,  وحيوية نشاط,  عصبي:  أنه صحابها خصائص ومن.  ذ,  ش,  ف,  م,  ط,  الهاء,  أ:  النارية الحروف

وعاطفي ذكي,  مواقفه في مثالي  . 

,  القلب طيب,  متواضع:  أنه صاحبها خصائص ومن.  ض,  ث,  ص,  ن,  ي,  و,  ب:  الترابية الحروف

عواطفه في ووفيّ  رزين,  صبور  . 

,  وخيالي متأمل,  عطوف:  أنه صاحبها خصائص ومن.  ظ,  ت,  ق,  س,  ك, ز,  ج:  الهوائية الحروف

التأثر سريع,  والرومانسية الحب إلى بحاجة .  

,  بسيط,  واسع خيال صاحب:  أنه صاحبها خصائص ومن.  غ,  خ,  ر,  ع,  ل,  ح,  د:  المائية الحروف

وكريم التصرف حسن  . 



 

 

 14 و شمسي حرف 14 هناك يوجد إذ,  قمرية وحروف شمسية حروف إلى الحروف تنقسم لذلك باإلضافة

واليانغ الين تمثل والتي قمري حرف     : 

 

اليانغ وتمثل.  ن,  ل,  ظ,  ط,  ض,  ص,  ش,  س,  ز,  ر,  ذ,  د,  ث,  ت:   هي الشمسية الحروف  . 

الين مثلوت.  ي,  ه,  و,  م,  ك,  ق,  ف,  غ,  ع,  خ,  ح,  ج,  ب,  أ:   فهي القمرية الحروف  .  

 

 هذا كان والشمسية القمرية الحروف ومن العناصر جميع من حروف ويجمع يضم الواحد اإلسم كان كلما

الطاقية تركيبته حيث من لحامله أفضل   . 

 

 مكون اإلسم كان فكلما.  والطاقة الحيوية إلعطائه وذلك واحد مقطع من أكثر من اإلسم يتكون أن يحبذ حيث

 مقطع من  مكون"  مي" إسم مثاالً .  به الخاصة الطاقة ناحية من محدود صاحبه كان كلما واحد مقطع من
.  بسرعة وتغضب وتثور تيأس,  الكبيرة أو الدائمة بالحيوية تتمتع ال اإلسم هذا صاحبة ولكن,  واحد

ً  إسمها أن مع طويالً  يدوم ال والمحبة بالسعادة شعورها مباركين" حرفيين من مركبا  ". 

 

ً  وهذا ألبنائهم أسماء إلختيار المجال هذا في وأخصائيين محللين إلى يتوجهون األفراد من ثيرالك هناك  طبعا

به خاصة خصائص حامله أو صاحبه على يعكس الشخصي اإلسم ألن,  بالصدفة ليس  . 

 

 منطقي التساؤل هذا.  مختلفة طباعهم ولكن اإلسم نفس ولهم شخصين يعرف بأنه وبحق يتساءل من هناك
 لكل العائلة إسم إلى باإلضافة األم وإسم األب وإسم الوالدة تاريخ وهو الفوارق لهذه عدة أسباب هناك كنول

العام بالمجمل متشابهة لإلسم األساسية الخصائص تبقى ولكن.  منا شخص   

 لىع أجنبية أو عربية أسماءً  نطلق نحن,  واألعجمية العربية لألسماء بالنسبة مهم إنتباه ولفت مالحظة

 وخصائص فمميزات( ,  لإلسم األم اللغة)  األصل بلغته تحليله يجب لإلسم مراجعتنا عند ولكن,  أوالدنا
  ، وغيرها اإليطالي,  اإلسباني,  اإلنجليزي:  الالتيني الحرف عن تختلف كتابته وطريقة العربي الحرف

 خصائص تحليل أهمية األخصائيون يرى لذا.  وغيرها والصينية اآلرامية أو العبرية الحروف عن وتختلف

مصدره حسب الحرف   . 

 



 

 مصدر لغة ليست أخرى لغة بأي تكتب عندما تختلف دانييل أو إميل,  محمد أو أجود األسماء حروف فمثالً 
,  األحرف أجزاء بالحسبان نأخذ أن يجب أنه إلى باإلضافة.  كتابتها عند يختلف أحرفها وعدد ، اإلسم هذا

 وبُثينة ويُسرى ُعمر مثال األسماء بعض في الضمة مثال األسماء في الحركات مع ظتُلف أسماء فهناك

 أمور هذه لذا.  بالحسبان تأخذ أن ويجب األسماء من يتجزأ ال جزء هي الحركات فهذه.  أخرى وأسماء

وأشمل أوسع أمورٍ  إلى تطرقنا حالة في ومهمة مميزة .  

 

 والغير المبّسط بشكله ودالالته خصائصه العربية للغةا في حرف كل معنى لكم نشرح البحث هذا وفي

المرّكب والعلم المعرفة هذه مثل في والغوص والمعرفة اإلطالع لنا يتسنى لكي,  مرّكب . 

 

وقمري ناري حرف:   أ  الحرف   : 

 يحبو أناني بأنه فنشعر صاحبه على نتعرف لم إذا.  واألولية البداية إلى يرمز, اللغة في األول الحرف هو

ً  يتطلع.  والمحبة واإلخالص بالكرم يتمتع فهو لذلك ، قلبه طيبة بسرعة نكتشف ولكن,   نفسه  إلى دائما
 أمور عاتقه على ويأخذ الفردي العمل يحب.  األطراف جميع وبين واألرض السماء بين والتواصل النجاح

 . كثيرة

 

وقمري ترابي حرف:  ب الحرف   : 

 على اإلبتسامة ترى غضب وإن حتى,  كثيراً  بها ومتعلق للحياة محب ، به والمكوث البيت يحب إنسان

 يتستر.  الجنس يحب إنسان أنه إلى باإلضافة. الشهية المأكوالت يحب,  بأعماله ثقة وموضع ودود,  وجهه

عنده ما بكل يبوح وال األمور بعض عل  . 

 

وشمسي هوائي حرف:  ت الحرف   : 

ً  ومستبد متطلب,  البيت وفي العمل في شيء كل تصدري أن يحب,  الغرور حتى بنفسه يثق  ال,  ما نوعا

 تكون المرأة وعند. بأعماله والوثوق إصراره بسبب النجاح تلقى أعماله فإن هذا ومع,  أحد يناقشه أن يحب

السليطة المرأة هي  . 

 

وشمسي ترابي حرف:  ث الحرف   : 



 

,  خاص وجمال بحالوة يتمتع لم ولو حتى الخاصة جاذبيته له,  وفطنة ببراعة ويتصرف ذكي صاحبه

حادة طباعه,  حوله من على ومهيمن مسيطر  . 

 

وقمري هوائي حرف:  ج الحرف   : 

 موهوب,  الخاص وسحره جماله له,  للحياة محب,  بنفسه واإلعتزاز البهاء يحب,  ومتجددة واسعة آفاق ذو

الصعاب حملويت البنية قوي,  الخاصة حياته في وصعوبات مشاكل يواجه,   . 

 

وقمري مائي حرف:  ح الحرف   : 

 أخرى ناحية ومن.  اإلجتماعية الحياة في بارع,  واقعي,  إجتماعي مصلح ، تردد بال الغير مساعدة يحب

عالية كبرياء ذو,  بإخطائه يعترف وال يدرك ال فإنه  . 

 

وقمري مائي حرف:  خ الحرف  :  

 أبداً  يتساهل وال.  والوطن والشرف, العائلية والقييم مبادئه عن بقوة يدافع,  وقاسية صارمة قرارات صاحب

الخاصة شروطه حسب المساعدة منه يطلب لمن للتعاون مستعد.  األمور هذه مثل في  . 

 

وشمسي مائي حرف" :  د" الحرف  : 

 يحب, ومكان موقع من أكثر في تجده, أبداً  ييأس وال الفشل من يخاف ال, التصرف وجيد لبق دبلوماسي

العامة العالقات في العمل . 

 

وشمسي ناري حرف:   ذ الحرف   : 

ولألصدقاء للحبيبة ووفي مخلص,  الشخصي حسابه على حتى الحقيقة قول ويحب صريح  . 

 

وشمسي مائي حرف:  ر الحرف   : 



 

ً  ولو تتحقق سوف األحالم هذه بأن يعرف وهو,  أحالمه ويعيش كثيراً  يحلم .  لذلك صبر عنده ولكن ، الحقا

ً  يريده ما يعرف السعادة ويجد أمانيه تتحقق المطاف نهاية وفي,  تماما .  

 

وشمسي هوائي حرف:  ز الحرف   : 

ً  ربما.  وبأعماله به ثقة موضع يكون أن ويمكن جدي,  لطيف إنسان لكنه تسلطه من بالرغم  يكون وأحيانا

 ً حوله هم َمن هايرون خاصة بمزايا يتميز هذا ومع ، حوله من مع التصرفات وشرس قاسيا .  

 

وشمسي هوائي حرف:  س الحرف  :  

نفسه أمام  حتى وال أحد أمام عنها يعبّر وال وعواطفه مشاعره يخفي,  غامض الوقت وبنفس طموح  . 

 

وشمسي ناري حرف:  ش الحرف   : 

 على ويصعب غامض الوقت نفس وفي والجاذبية بالسحر متميز,  اآلخرين مع ومتعاطف جداً  حساس

صغيراً  لغزاً  يعتبر.  الشيء بعض مشتت,  فهمه اآلخرين  . 

 

وشمسي ترابي حرف:  ص  الحرف   : 

 يأتي اإلندفاع بعد ولكن الشيء بعض مندفع,  بكبرياء يتصرف,  بمحيطه ومتعلق الوحدة يحب متردد
 على يتأنى الذي الماهر الصياد مثال وهو,  السريع بالملل يشعر.  الضائعة الحقائق عن والتفتيش التروي

 . فريسته

 

وشمسي ترابي حرف:  ض الحرف   : 

.  يعرفهم من كل فعالة وبطريقة عنده ما بكل يحمي,  ووفي مخلص,  عليه اإلعتماد يمكن صلب شخص

حوله من وينير يضيء  . 

 

وشمسي ناري حرف:  ط الحرف  :  



 

معه التعامل سهلو معّقد غير إنسان ولكنه مدهش حالم,  إبتسم وأن حتى حزين,  األطوار وغريب مزاجي . 

 

وشمسي هوائي حرف:  ظ الحرف   : 

المقابل إنتظار بدون اآلخرين وحقوق حقوقه عن يدافع,  قناعة عن يتصرف,  مستقيم  . 

 

وقمري مائي حرف:  ع الحرف   : 

ً  يصبح غضب إذا ولكن,  ولطيف بشوش وهو عملية أفكاره,  العائلة ويحب طموح  يعّرض وقد ، شرسا

المتدفقة الماء وكعين الساهرة كالعين هإن.  للخطر مصالحه .  

 

وقمري مائي حرف:  غ الحرف  :  

العاطفة من أكثر بالعقل ويفكر ييأس ال,  بإستقاللية العمل ويحب العلمية األمور يحب,  فضولي  . 

 

اإلسالمية الجنة أملي مجموعة  

 

وقمري ناري حرف:  ف الحرف   : 

 تلقى التي واألعمال أعماله في وماهر لبق,  له اآلخرين نظر ويجذب يلفت,  متوقعة غير وطباعه تصرفاته

عاتقه على  . 

 

وقمري هوائي حرف:  ق الحرف   : 

 يحكم أن يمكن,  أعماله على إيجابية نتائج على يحصل لذلك,  ومتفائل إيجابي تفكير ذو,  جيد حظ صاحب

والنزاهة بالصدق   . 

 

وقمري هوائي حرف:  ك الحرف   : 



 

 عمله في جداً  ماهر,  تصرفاته في الدبلوماسية يعتمد,  وعزم بشدة حقه عن يدافع,  قاسية طباعه ولكن فعال

اإلجتماعي العمل في ينجح,   . 

وشمسي مائي حرف:  ل الحرف   : 

 يحب وال الصحيحة الكلمة ينقل, حوله من للتفاصيل ومنتبه بارع مستمع, الدائم والسفر التنقل يحب منفتح

حصينال كالدرع وهو النميمة .  

وقمري ناري حرف:  م الحرف   : 

 الضعيفة الشريحة مع العمل يحب,  واإلنسانية الخيرية األعمال يحب,  رحب وصدر وواسع كبير قلب ذو

اآلخرين مع ينسجم,  والمسنين كاألطفال بالذات  . 

 

اإلسالمية الجنة أملي مجموعة  

 

وشمسي ترابي حرف:  ن الحرف   : 

,  الدائم للنجاح يطمح,  الوسيلة له تبرر الغاية,  طموح,  الخاص سحره له,  روالتكب القيادة بروح يتحلى

الصعاب أمام يتراجع ال,  عنيد  . 

 

وقمري ناري حرف:  الهاء الحرف   : 

له النظر ويلفت إجتماعي,  المجاالت جميع في للمساعدة متأهب,  الخطوات وثابت واقعي انسان .  

  

وقمري ترابي حرف:   و الحرف   : 

 غير,  الشكوك وتسوره متردد هذا ومع,  عليهم ويعطف( العطف واو كما) باآلخرين مرتبط:  مرّكب حرف

الوقت نفس في وقاسي طاهر بالثقة يتحلى.  األخطاء إرتكاب يتحمل وال متسامح  . 

 

وقمري ترابي حرف:  ي الحرف   : 



 

 بشكلٍ  لديه التي الطاقة يستغل ال ، العاطفة وليس العقل يقوده,  حوله من ويحتوي ومتفهم ومدرك منطقي

 . كافٍي

 

****************************************** 

 

 لعالقة ما بين األبراج واألرقام

  

تنقسم األبراج إلى أربعة مثلثات ترمز كل منها إلى صفة معينة ويكون لها تأثيرها اإليجابي او السلبي      

ثلث بحيث يحمل كل برج رقما معينا يحدد السلبية أو اإليجابية على الثالثة أشهر التي تقع ضمن نفس الم

 . عند مواليد ذلك الشهر ويتأثر به مواليد األبراج األخرى وفقا لتناسق األرقام بينهما

 : وقد صنفت هذه المثلثات على الوجه التالي     

  

 . الصورة البيانية للمثلثات واألرقام المنسوبة إليها     

  

الناري المثلث -أ   : 

  نيسان 19آذار حتى  21برج الحمل : من  . 

  آب 20تموز حتى  21برج األسد : من  . 

  كانون األول 20تشرين الثاني حتى  21برج القوس : من  . 

المثلث الهوائي -ب   : 

  حزيران 20آيار حتى  21برج الجوزاء : من  . 
  تشرين األول 20أيلول حتى  21برج الميزان : من  . 

  : شباط 19كانون األول حتى  20من برج الدلو  . 

المثلث المائي -ج   : 

  تموز 20حزيران حتى  21برج السرطان : من  . 

  تشرين الثاني 20تشرين األول حتى  21برج العقرب : من  . 



 

  آذار 20شباط حتى  20برج الحوت : من  ( آذار 19نعتقد بأنه حتى  ) . 

المثلث الترابي -د   : 

  آيار 20 نيسان حتى 20برج الثور : من  ( آيار 19نعتقد بأنه حتى  ) . 
  أيلول 20آب حتى  21برج العذراء : من  . 

  كانون الثاني 20كانون األول حتى  21برج الجدي : من  . 

  

 21كما أشرنا تبدأ السنة الشمسية عندما تدخل الشمس مرحلة االعتدال الشمسي الربيعي ومحدّدة بين )     

ذكرنا عبر رموز األبراج في أقسامها الثالثة )أي الثالثين درجة( ،  آذار من كل سنة( . وتمر كما 23و 
( يوما ، لذا نرى أن 365.25وتتناوب في دوراتها على مدار السنة من برج إلى آخر لتأخذ مسيرتها مدّة )

( يوما366سنوات بعد إضافة يوم إلى شهر شباط ليصبح عدد أيامها )  4  )السنة الكبيسة( تمّر كل  . 

ساعة مما يجعل دوران األبراج حول كل جزء من   24  بما أن دوران األرض حول نفسها يتم كلو     

ساعة أيضا  24  األرض مّرة كل  . 

يوما تقريبا في فترة زمنية تسمى بالشهر القمري .   28  في حين أن القمر يدور حول األرض مّرة كل     

عة اليد التي تحتوي على ثالثة عقاربوبهذا ترانا أمام تركيبة آلية يمكننا تصورها كسا  . 

( ويتأثر شهر هذا البرج بكوكب المريخ أو9تبدأ األبراج ببرج الحمل وتعني الرقم )       (Mars)  فتكون

( فهي في برج العقرب حيث 9( ، أما الفترة الثانية للرقم )9الفترة األولى فيه إيجابية ويكون رقمه )+ 

9 -لبية ويكون رقم هذا البرج )يتحكم كوكب مارس بالناحية الس ) . 

( : فهو لبرج الجدي ، ويتحكم به كوكب زحل أو8أما الرقم )       (Saturn)  فيكون في الفترة اإليجابية
( ، في حين يتحكم هذا الكوكب في ناحيته السلبية خالل الفترة الثانية التي يكون فيها في 8ويصبح رقمه )+ 

8 -) برج الدلو ليصبح رقم هذا البرج ) . 

( : فهما لبرج السرطان ويتأثر بكوكب القمر في ناحيته اإليجابية وله ازدواجية الرقمين 7و  2أما الرقمان )

7( و )2) ) . 

( : ويتحكم به ايجابيا في الفترة األولى كوكب فينوس6أما برج الثور فله الرقم )       (Venus)  في حين ،

6 -ميزان ليصبح رقمه )تكون الفترة الثانية السلبية في برج ال ) . 

( : وهو لبرج الجوزاء ، ويتحكم به كوكب عطارد5الرقم )       (Mercury)  +( في ناحيته اإليجابية أي

5 -( ، بينما يتحكم هذا الكوكب في مرحلته الثانية السلبية ببرج العذراء ويصبح رقمه )5 ) . 

( 1كوكب الشمس في ناحيته اإليجابية ، وله رقمان )( : هما لبرج األسد ، ويتحكم به 4( و )1الرقمان )     

4و ) ) . 



 

( : وهو لبرج القوس الذي يتأثر بكوكب جوبيتر3وأخيرا يبقى الرقم )       (Jupiter)  ، في ناحيته اإليجابية

 . في حين يكون تأثيره السلبي في برج الحوت

لكواكب والفئة السلبية واإليجابية ، وكذلك انظر الجدول الذي يبين بالتفصيل عالقة األرقام باألبراج وا    

 : اليوم المناسب لكل برج ورقم

  

 اليوم المناسب الفئة الكوكب البرج الرقم

 األحد + الشمس األسد 4 - 1

 اإلثنين + القمر السرطان 7 - 2

 الخميس + Jupiter القوس 3

 الخميس - Jupiter الحوت  

 األربعاء + عطارد الجوزاء 5

راءالعذ    األربعاء - عطارد 

 الجمعة + فينوس التور 6

 الجمعة - فينوس الميزان  

 ال يوجد يوم مميز + زحل الجدي 8

 األحد - زحل الدلو  

 الثالثاء + المريخ الحمل 9

 الثالثاء - المريخ العقرب  

  

ا السمه في حال لم من خالل ذلك يتبين بوضوح مدى تأثير رقم يوم الميالد على حياة اإلنسان كم     

يكنمتناسقا مع هذا اليوم بحيث يكون النجاح حليفا لإلنسان الذي يتناسق رقم اسمه الكامل مع رقم ميالده 

الكامل ، في حين يواجه اإلنسان الذي ال تتناسق أرقامه تلك صعوبات كثيرة في حياته على مختلف 

ه الصفحةالموجود فوق وأسفل هذ انظر رابط تناسق األلوان) األصعدة ) . 

أضف إلى ذلك أنه ربما تجد شخصين ممن ولدوا في يوم واحد من الشهر لكنهما يختلفان كثيرا في      

شخصيتهما وتصرفاتهما وعاداتهما ، وهذا يعود إلى اختالف السنة التي ولدا فيها ، وينطبق ذلك أيضا على 

( ولكن مع اختالف الشهر5مواليد اليوم نفسه ، مثال الرقم )  . 

  



 

 

  

( تمثل مزيج الشمس والكوكب اورانوس كون الشمس لها صفة الخليفة 4( و )1إن الشمس مع الرقمين )     
( يمثل القمر 7( و )2الذكر ، واورانوس بأنثويته يمثل الفكر أو الجهة الروحية ، والقمر مع الرقمين )

بتون بصفته الذكرية وداللته على العقل بصفته األنثوية وتمثيله للمادة واألشياء أو صفة األرض والكوكب ن

 . أو الروحانيات

أما معنى الثورة بخطوط نجمتها فإنها تفسر بدء الحياة من كوكب الشمس ومن ثم التتابع باتجاه القمر ثم  
المريخ يليه عطارد ومنه إلى جوبيتر يليه فينوس وبعدها إلى زحل ، ومن زحل رمز الموت يعود إلى 

يد في فترة دوران أخرى ، وهكذا دواليك طوال األزلالشمس ليبدأ من جد  . 

*****************************************************************

* 

 

 كلمات اآليات القرآنية في حقائق وعظية ومسائل عددية تقابلية.

 األستاذ الدكتور مهندس/مصطفي محمد الجمال.
  

 مقدمة:

من األبحاث موضوع التقابل كنوع من اإلعجاز العلمي في نستعرض معا في هذه المجموعة 

القرآن، مثل الدنيا واآلخرة، والمالئكة والشيطان، والجنة والنار ، وسوف نقوم بعمل حصر 

مثل عدد مرات  ىكامل لبعض أهم اآليات في هذه المسألة ، كما سنتعرض لموضوعات أخر

أن عدد شهور العام هو إثني  إلى الوصولذكر كلمة يوم ومفرداتها ومشتقاتها، وكذلك كيفية 



 

، ثم نختتم هذا الجزء بإحصاء بعض آيات الرقم سبعة وآيات الرقم تسعة عشر، عشر شهراً 

كي  ىكتب التفسير مثل كتاب إبن كثير وكتب أخر إلى ونرجو من القارئ الكريم أن يرجع

 يتبين له المعجزة وكيفية تكونها في كلمات القرآن الكريم.

نطرق جنة الخلد بكلمات هللا ونبدأ باإلستعاذة من الشيطان الرجيم بكلمة بسم هللا فدعونا 

عطاياه من نعيم العلم قطرات ونصلي ونسلم  ىالرحمن الرحيم، ونحمده سبحانه وتعالي عل

شأنه ومن أنار الكون كله بعلم هللا سيدنا محمد صلي هللا  ىأول من ذكر إسمه ومن عل ىعل

من وااله وسلم الي يوم الدين، يوم البعث العظيم، خاتم النبيين وإمام آله وأصحابه و ىوعل

الصديقين، من حمل األمانة وأتم الرسالة، وندعوهللا سبحانه وتعالي لنا ولوالدينا وألهل بيتنا 

 بالمغفرة والستر في الدنيا واآلخرة. ونبدأ اآلن بكلمات التقابل في القرآن.

لنتائج المستخلصة والتي نسجها أجهزة الحاسوب اآللية، والتي ونود اإلشارة هنا إلي يقينية ا

أنعم هللا بها علي علماء هذا العصر، ومن الغريب حقا أن يتطابق الحساب مع الرجاء من 

كلمات هللا التامة علي الرغم من عدم وجود أجهزة وتقنيات حسابية تشهد بها هذه األحقاب، 

ات هللا الخالدة أبدا والتي تنطق عن وحي هللا رب وهذا هو البرهان واإلثبات في عظمة كلم

العباد ورب الكون كله، فهو المتحكم في مصائرنا بالخيرات، ولما ال وقد أعطي لنا كتابا ال 

ينطق عن الهوى إنما هو وحي ربك علي نبي أمي جعل هللا منه أكثر علماء الكون كله، وأدبه 

ا آيات من اآليات العظيمة، وجعل في أفئدتنا فأحسن تأديبه، وجعل من كلمات القرآن وأحرفه

يقينا بوجوده سبحانه وتعالي دون أن نبصره وأن نراه في هذه الدنيا، بينما أن في الدار اآلخرة 

من سعي إليها وعمل صالحا فسوف يلقي هللا في حبور وسيراه هللا مسرور، ولما ال وقد كان 

ه وسلم وعلي آله وصحبه وأنصاره وزوجه في دنياه رحيما وتحلي بخلق نبيه صلي هللا علي

وذريته وكل من وااله وأتبع سنته إلي يوم البعث العظيم. فهكذا تنطق آيات هللا علما دافقا يتبين 

لنا مع األيام ففي كل يوم وفي كل حقل من حقول الحياة يتبين لنا آيات هذا الكتاب والذي غفلنا 

لينا كلمة الفرقة والشتات، بدال من اإلتحاد عنه طوال سنين فحق علينا عقاب هللا، وحق ع

أصبح المسلمون شيعا وأحزابا كل منهم يسعى المتالك زمام المواقف في الدنيا ونسي اآلخرة 

 فهي في تباب. ونسي كلمات الحق جل وعلي فحق علينا العقاب في الدنيا وفي اآلخرة.

عمل بها وضعناها خلفنا وجعل هاماتنا فهذه كلمات هللا التي يجب علينا أن نتدارس معانيها وأن ن

للسعي الدنيوي المادي فحق علينا أن سلبنا هللا الروح ولم يسلبنا نعمة العقل بعد. فهل من مستمع 

رشيد يسمع كالم هللا فيعظ الناس بالموعظة الحسنة ويعمل لعقاب هللا ألف حساب قبل أن يعاقب 

دنيا له مقابل في الدار اآلخرة. فلنذكر هللا جميعا الناس؟ ومن ثم فالعقاب الذي يذيقه للناس في ال

أال بذكر هللا تطمئن القلوب، وتعمر أفئدة واجفة وتتحول الحياة إلي سعادة وهناء ويتحول القهر 

 والطاغوت إلي عدل ومساواة، فهاهي كلمات هللا تنطق بالحق فهل من مجيب؟.

  

 البحث األول



 

 التقابل في

 كلمة اآلخرة األبدية.لفظ معني الدنيا الزمنية و

  
ومشتقاتها بنفس التكرار مع  "اآلخرة" المعجزة هنا هي تالق نفس عدد مرات ذكر كلمة

اختالف بعض المواقع واآليات ليصل نفس عدد ذكر مرات كلمة "دنيا" ومفرداتها ومشتقاتها 

وال  إلي نفس عدد ذكر مرات كلمة آخرة ومفرداتها ومشتقاتها، وهي معجزة قرآنية وال شك

ريب في أنها تثلث أن هذا القرآن إنما هو وحي من ربك تجلي علي النبي األمي فجعل منه أكثر 

علماء الكون جميعا علما، وجعل منه سبحانه وتعالي نبيا ورسوال وخاتما للرسالة ومؤدي 

 األمانة صلي هللا عليه وسلم في األولين وفي اآلخرين.

  

ا أن ننل حظ الدنيا متحصنين بنعيم اإليمان وأن نحاول أن تقول لنا كلمات هللا التامة وتنصحن

نسعى جاهدين كي نصبح في حياتنا مؤمنين أقوياء فنفوز بنعيم اآلخرة ورضوان هللا سبحانه 

وتعالي ومرضات رسوله الكريم صلي هللا عليه وعلي آله وصحبه وأنصاره وزوجه وذريته 

 وكل من وااله وأتبع ملته إلي يوم الدين وسلم.

  

هكذا تقول لنا آيات الذكر الحكيم وما أصدق قوال من قول العليم الحكيم، إنها كلمات هللا الحانية 

والتي تمسح دموع البشر من عباده المؤمنين، وتحول هذه الدموع إلي مسك الختام بالنصر 

جا وساوس الشياطين من إنس ِوجنة، فاهلل سبحانه وتعالي قد جعل من اإليمان للحياة سرا ىعل

منيرا، وجعل من الممات قبرا مظلما ونهاية لكل المخلوقات ولكل العباد راحة أبدية للمؤمنين 

من الباليا والعذاب، فهو يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء بيده الخير وهو علي كل شئ قدير. 

 فهو القادر علي أن ينير بحور الظلمات ويحول القبر إلي جنة من رضوان هللا سبحانه وتعالي.

  

أن أعطانا نعيم اإلسالم  ىتعالوا بنا ندخل حظيرة اإليمان ونسبح هللا الواحد القهار، ونحمده عل

وأدخلنا جنة العلم وجنان القرآن، وألقي لنا العظات في الدنيا كي ننال نعيم اآلخرة، ونقول عن 

ن أدوات الحساب التباين في كلمات التقابل في القرآن الكريم أصبح يسيرا حسابه، فإننا نمتلك اآل

من حواسيب وحاسوبات ونمتلك العقل والوقت كي نقوم بهذه المحاوالت، والتي نستطيع منها 

أن نستدل علي عظمة القرآن الكريم وأنه كتاب منزل من لدن عليم حكيم، فهذه اإلجتهادات هي 

كلماته العطرة من قبيل أدوات رحمة هللا، وإثبات وبرهان علي عظمة مابين أيدينا من آيات هللا و

والتي تسمو علي كلمات البشر فهو قرآن عربي من نبي عربي ونزل رحمة للعالمين جميعا 

 ً ً  أعجميين كانوا أو عربا ، فهذا القرآن شامل وجامع عظات وعبر ودروس األولين أو غربا

نجدها مازالت تخاطب عقول األولين وعقول اآلخرين وأقوام علي مر األزمنة والسنين، فهي 

ات تشع حقا وتشع نورا ولما ال وهي من رب العالمين إلي عباده الصالحين، ونقول عن كلم



 

كلمة الدنيا فهي كلمة تنم عن القدر األسفل من الشئ وهي الحياة، وعن كلمة اآلخرة فهي تعني 

دوام الحال إلي أن يقضي هللا أمرا كان مفعوال ومقضيا، فنقول أن هللا يغفر لمن يشاء ويعذب من 

ويعطي عباده األتقياء خير الخيرات في اآلخرة جزاءا لسعيهم آلخرتهم كي ينالوا البر  يشاء

والرحمة جزاء وفاقا لما جنت أيديهم من خير للعباد وتسهيل أمور المسلمين وفك كرباة الحياة، 

فمن فرج في الدنيا عن مؤمن كربة من كرباته فرج عنه هللا احدي كربات يوم القيامة. ومن 

حا في الدنيا أتاه هللا حسن ثواب اآلخرة وأدخله جنة الرضوان وجعل من آخرته عبرة عمل صال

لباقي المؤمنين الفرحين المسرورين بيوم لقاء هللا، فهو يوم الحبور العظيم، والعكس صحيح من 

الكفرة والمشركين ومن واالهم وأتخذ منهم عضدا فويل للمشركين من عذاب هللا وويل لهم بما 

يهم للعباد من نكبات وويالت دمرت حياتهم وجعلت منهم أشالء، فأين رحمة هللا قدمت أيد

بهؤالء والذين سيعذبهم هللا بما قدمت أيديهم جزءا نكاال لما فعلوه في دنياهم فهم من فرط 

سكرات الموت نراهم مترنحين من عذاب هللا، ويقولون لبعضهم البعض أنهم هم الذين أغووهم 

مغرمين وعن الموت بظنهم بعيدين ويقترفون في حياتهم ما يجعل آخرتهم فهم في عذاب هللا 

حرام الطعام، وباعوا أنفسهم للشيطان،  استباحوا تفضحهم، فأين عوراتهم ومذالتهم بعد أن

واشتروا غنائم الدنيا بقوتهم وعنتريتهم ظنا منهم أن الحياة الدنيا باقية لهم وأنها دانية ألفعالهم، 

نس وهم بهذه األفعال يقترفون الفواحش ويرمون األبرياء والشرفاء ويسحلون فهم شياطين اإل

كلمات الحق ويدنسون كالم هللا ويحرفونه عن مواضعه، فهم في نار جهنم في اآلخرة مقيمين، 

ويقولون هل لنا من طريق كي نستعيد حياتنا الدنيا مرة أخري كي نعود نقترف من حسنات 

آلخرة، وهيهات هيهات أن تعود إليهم الحياة الدنيا مرة أخري. ومن الدنيا ما يرفع عنا عذاب ا

أراد اآلخرة سعي لها وشحن أعماله باإليمان ونهل رحيق الحسنات فكان سعيه مشكورا ويصف 

َوَمن  أََرادَ اآلِخَرةَ َوَسعَى   " :لنا هذا كله الحق جل وعلي في قوله تعالي: بسم هللا الرحمن الرحيم

ُكوراً لََها َسع يَهَ  ش  ِمٌن فَأُولَئَِك َكاَن َسع يُُهم مَّ  [.19] اإلسراء اآلية  "  ا َوُهَو ُمؤ 

كما أن هناك الكثير من األحاديث تناول فيها الرسول صلي هللا عليه وعلي آله وصحبه 

وأنصاره وزوجه وذريته وكل من وااله وأتبع ملته إلي يوم الدين وسلم ، نذكر أهمها والذي 

: يا رسول هللا قل لي في  قلت ي عمرة سفيان بن عبد هللا رضي هللا عنه قال :يقول:" عن أب

ثم استقم (( رواه   اإلسالم قوالً ال أسأل عنه أحداً غيرك، قال : )) قل : آمنت باهلل

فاإليمان متعة وهو يحث على نيل اآلخرة والبعد عن الدنيا بشرورها وأثامها، فكلما  مسلم"،

كلما باع دنياه وأشتري آخرته، فالباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا ازداد المرء إيمانا 

وخير أمال فهذا هو دستور هللا ينطق بالحق ويفرق بين أعمال الدنيا وحساب اآلخرة، فهل 

وصلت الرسالة إلي القلوب، أم أنه مازالت األقفال مدموغة ومازالت العقول بعيدة ومازالت 

قود الناس إلي جهنم وبئس القرار. وال حول وال قوة إال باهلل العلي األهواء تتحكم في العباد وت

 العظيم.



 

معجزة التالق في لفظ كلمتي الدنيا واآلخرة، والتي تم ذكرهما في  [2رقم ] ويوضح الجدول

سورة بعدد تكرار قدره إحدى وخمسين مرة جميعها ذكرت فيها الكلمتين مجتمعتين في  49عدد 

 حكمة هللا البالغة.

  

وأن آخر دعوانا هي أن الحمد هلل رب العالمين والصالة والسالم علي أشرف الخلق أجمعين 

رسول المحبة حامل الرسالة ومن أدي األمانة سيدنا محمد صلي هللا عليه وعلي آله وصحبه 

وأنصاره وزوجه وذريته وأهل بيته أجمعين وكل من وااله وأتبع ملته إلي يوم الدين وسلم. 

مرة  114فإن لفظ الدنيا نجده وقد تم ذكره في عدد  [1رقم ] الموضح بالجدولوعلي النحو 

مرة تكرارية، ولو قسمنا  114إجمالية وهو نفس عدد مرات ذكر لفظ آخرة فهو نفس العدد وهو 

فإننا نصل بأن  19هذا المجموع والذي يساوي عدد السور القرآنية في القرآن الكريم علي الرقم 

فكالهما يتشكل من  "آخر" وكلمة "دني" واألخير يعبر عن مجموع أحرف كلمةهللا الرقم ستة. 

رقم  عدد ثالثة أحرف ومجموع أحرف الكلمتين يساوي ستة وعلي النحو المبين بالجدول

فإن مجموع ما يأخذه المرء في حياته الدنيا واآلخرة معا يساوي مقدارا صحيحا قدره  [2]

ألرزاق فيما بين الحياة الدنيا واآلخرة كل حسب عمله الواحد الصحيح، وتتوزع األنصبة وا

وسعيه، فإن كان سعيه في الدنيا خيرا كانت أخرته مكملة لهذا الطريق وبهذا فإن التعادل بين 

الدنيا واآلخرة هو ما يجب أن يسعى المرء علي األقل في حياته الدنيا إليه، فعلي النحو 

" قد أتي في "اآلخرةو "الدنيا"لة في تقابل ذكر الكلمتينفإننا نري الدال [3بالجدول رقم ] المبين

مرة،  54موقعا قرآنيا وأن عدد مرات تكرار التقابل بينهما في اآليات القرآنية يساوي  51عدد 

 وهللا سبحانه وتعالي أعلم. 

  

قد  "الدنيا" ويالحظ هنا أن هذه األرقام هي أرقام يقينية وليست أرقاماً إحصائية بمعنى أن كلمة

( تعطي معني مخالف 42وقعا قرآنيا ، إال أن سورة األنفال اآلية رقم) 111تكررت في عدد 

لكلمة الدنيا فهي في هذه اآلية الكريمة تصف لنا الدنيا مكانيا بدال من الدنيا الزمنية ولهذا فقد تم 

دنيا وهكذا فإن عدد مرات تكرار كلمة ال [.1الجدول رقم ] التعويض عنها بقيمة صفرية في

يساوي عدد مرات تكرار كلمة اآلخرة في القرآن الكريم. فهل كان لدي رسول هللا صلي هللا 

عليه وسلم وعلي آله وصحبه وأنصاره وزوجه وآهل بيته وذريته وكل من وااله وأتبع ملته إلي 

نقول هل كان لدي الرسول الكريم آنذاك حاسوبا يستطيع به أن يحصي عدد –يوم البعث العظيم 

مات وتكرارت نفس اللفظ مثل ما نملكه نحن اآلن من وسائل حسابية وتقنيات تجعلنا جميعا كل

في مصاف العلماء وتضيف إلي قرآننا روعة ويقينا من أن كلمات هذا القرآن إنما هي وحي هللا 

سبحانه وتعالي. وأن الرسول الكريم كان يحمل أعظم وأشرف رسالة ويقينا فقد أدي األمانة 

ي األمي والذي تؤكده األيام وتمضي به السنين واألحقاب، ولما ال فهو رسول الحق وهو النب

وحبيب الحق والمنزل بدين الحق وحامل وحب القرآن الحق، فلنصلي جميعا عليه وعلي آله 



 

وأصحابه وأنصاره وزوجه وذريته وأهل بيته وجميع من اتبع سنته إلي يوم الدين. والحمد هلل 

 إلسالم وهدانا إلي طريق الحق المبين.الذي أعطانا نعمة ا

 [: بيان بعدد تكرار ذكر كلمة "الدنيا" وكلمة "اآلخرة".1جدول رقم ]

  

 مرة 114
العدد 

 اإلجمالي

تكرار كلمة 

اآلخــــرة 

 مرة 114   ومشتقاتها
العدد 

 اإلجمالي

تكرار كلمة 

الدنيـــــا 

   ومشتقاتها

 إسم السورة رقم اآلية التكرار
رفم 

 إسم السورة رقم اآلية التكرار مسلسل
رفم 

 مسلسل
 1 البقرة 85 1 1 البقرة 4 1
 2 البقرة 86 1 2 البقرة 86 1
 3 البقرة 114 1 3 البقرة 94 1
 4 البقرة 130 1 4 البقرة 102 1
 5 البقرة 200 1 5 البقرة 114 1
 6 البقرة 201 1 6 البقرة 130 1
 7 البقرة 204 1 7 البقرة 200 1
 8 البقرة 212 1 8 البقرة 201 1
 9 البقرة 217 1 9 البقرة 217 1
 10 البقرة 220 1 10 البقرة 220 1
 11 آل عمران 14 1 11 آل عمران 22 1
 12 آل عمران 22 1 12 آل عمران 45 1
 13 آل عمران 45 1 13 آل عمران 56 1
 13 آل عمران 56 1 13 آل عمران 77 1
 15 عمران آل 117 1 15 آل عمران 85 1
 16 آل عمران 145 1 16 آل عمران 145 1
 17 آل عمران 148 1 17 آل عمران 148 1
 18 آل عمران 152 1 18 آل عمران 152 1
 19 آل عمران 185 1 19 آل عمران 176 1
 20 النساء 74 1 20 النساء 74 1
 21 النساء 77 1 21 النساء 77 1
 22 النساء 94 1 22 النساء 134 1
 23 النساء 109 1 23 المائدة 5 1
 24 النساء 134 2 24 المائدة 33 1
 25 المائدة 33 1 25 المائدة 41 1
 26 المائدة 41 1 26 األنعام 32 1
 27 األنعام 29 1 27 األنعام 92 1
 28 األنعام 32 1 28 األنعام 113 1
 29 األنعام 70 1 29 األنعام 150 1
 30 اماألنع 130 1 30 األعراف 45 1
 31 األعراف 32 1 31 األعراف 147 1
 32 األعراف 51 1 32 األعراف 156 1
 33 األعراف 152 1 33 األعراف 169 1
 34 األعراف 156 1 34 األنفال 67 1
 35 (*) األنفال 42 0 35 التوبة 38 2
 36 األنفال 67 1 36 التوبة 69 1
 37 التوبة 38 2 37 التوبة 74 1
 38 التوبة 55 1 38 يونس 64 1
 39 التوبة 69 1 39 هود 16 1
 40 التوبة 74 1 40 هود 19 1
 41 التوبة 85 1 41 هود 22 1
 42 يونس 7 1 42 هود 103 1

 43 يونس 23 1 43 يوسف 37 1



 

 44 يونس 24 1 44 يوسف 57 1
 45 يونس 64 1 45 يوسف 101 1

 46 يونس 70 1 46 يوسف 109 1

 47 ونسي 88 1 47 الرعد 26 1
 48 يونس 98 1 48 الرعد 34 1
 49 هود 15 1 49 إبراهيم 3 1
 50 هود 60 1 50 إبراهيم 27 1
 51 يوسف 101 1 51 النحل 22 1
 52 الرعد 26 2 52 النحل 30 1
 53 الرعد 34 1 53 النحل 41 1
 54 إبراهيم 3 1 54 النحل 60 1
 55 إبراهيم 27 1 55 النحل 107 1
 56 النحل 30 1 56 النحل 109 1
 57 النحل 41 1 57 النحل 122 1
 58 النحل 107 1 58 اإلسراء 7 1
 59 النحل 122 1 59 اإلسراء 10 1
 60 الكهف 28 1 60 اإلسراء 19 1
 61 الكهف 45 1 61 اإلسراء 45 1
 62 الكهف 46 1 62 اإلسراء 72 1
 63 الكهف 104 1 63 اإلسراء 104 1
 64 طه 72 1 64 طه 127 1
 65 طه 131 1 65 الحج 11 1
 66 الحج 9 1 66 الحج 15 1
 67 الحج 11 1 67 المؤمنون 33 1
 68 الحج 15 1 68 المؤمنون 74 1
 69 المؤمنون 33 1 69 النور 14 1
 70 المؤمنون 37 1 70 النور 19 1

 71 النور 14 1 71 النور 23 1
 72 النور 19 1 72 النمل 3 1
 73 النور 23 1 73 النمل 4 1
 74 النور 33 1 74 النمل 5 1

 75 القصص 42 1 75 النمل 66 1
 76 القصص 60 1 76 القصص 70 1
 77 القصص 61 1 77 القصص 77 1
 78 القصص 77 1 78 القصص 83 1
 79 القصص 79 1 79 العنكبوت 20 1
 80 العنكبوت 25 1 80 العنكبوت 27 1

 81 العنكبوت 27 1 81 العنكبوت 64 1

 82 العنكبوت 64 1 82 الروم 7 1

 83 الروم 7 1 83 الروم 16 1
 84 لقمان 15 1 84 لقمان 4 1
 85 لقمان 33 1 85 األحزاب 29 1
 86 األحزاب 28 1 86 األحزاب 57 1
 87 األحزاب 57 1 87 سبأ 1 1
 88 فاطر 5 1 88 سبأ 8 1
 89 الصافات 6 1 89 سبأ 21 1
 90 الزمر 10 1 90 ص 7 1



 

 91 الزمر 26 1 91 الزمر 9 1
 92 غافر 39 1 92 الزمر 26 1
 93 غافر 43 1 93 الزمر 45 1
 94 غافر 51 1 94 غافر 39 1
 95 فصلت 12 1 95 غافر 43 1
 96 فصلت 16 1 96 فصلت 7 1
 97 فصلت 31 1 97 فصلت 16 1
 98 الشوري 20 1 98 فصلت 31 1
 99 الشوري 36 1 99 الشوري 20 2
 100 الزخرف 32 1 100 لزخرفا 35 1
 101 الزخرف 35 1 101 النجم 25 1
 102 الجاثية 24 1 102 النجم 27 1
 103 الجاثية 35 1 103 الحديد 20 1
 104 األحقاف 20 1 104 الحشر 3 1
 105 محمد 36 1 105 الممتحنة 13 1
 106 النجم 29 1 106 القلم 33 1
 108 الحديد 20 2 108 المدثر 53 1
 108 الحشر 3 1 108 القيامة 21 1
 109 الملك 5 1 109 النازعات 25 1
 110 النازعات 38 1 110 األعلي 17 1
 (**)111 األعلي 16 1 111 الليل 13 1
         112 الضحي 4 1

 كلمة اآلخرة )***(114
المجموع الكلي 

 كلمة الدنيا )***( 114   لذكر
المجموع الكلي 

   لذكر

أننا حذفنا قيمة تكرار "الدنيا" من هذه اآلية ]األنفال[ نظرا ألنها تحمل معني  يالحظ    (*)

 .المكان وليس معني الزمان، وهللا أعلم

  

يالحظ أن عدد السور القرآنية التي ذكر فيها لفظ الدنيا" مساو لعدد السور القرآنية التي    )**(

د حذف سورة األنفال تصبح عدد السور بع111ذكر فيها لفظ "اآلخرة". فكلمة "الدنيا" في عدد 

سورة قرآنية، وهللا  112سورة قرآنية، بينما كلمة اآلخرة في عدد  110القرآنيو مساو للرقم 

 أعلم.

)***( يالحظ من هذا الجدول أن القيمة اإلجمالية لعدد مرات تكرار "الدنيا" مساو لعدد 

 مرة. وهللا أعلم 114تكرار "اآلخرة" وقدره 

 [: مفردات كلمة "دني" وكلمة "آخر" كما جاءت في آيات القرآن الكريم.2]جدول رقم 

رقم 

 مسلسل

بيان  الكلمة

 األحرف

عدد 

 األحرف

القيمة 

الرقمية 

 )+( الكودي

 )++(مالحظات

 0.3483871 54 3 د+ن+ي دني 1

 0.6516129 101 3 آ+خ+ر آخر 2



 

مجموع مايحصل  155        

عليه المرء من 

نصيب في دنياه 

 1وفي آخرته = 

 )+( القيمة الكودية طبقا لقاعدةاب ج د هـ و ز ح ط ي ك ل م ن س ع ف ص ق ر ش ت.

)++( بالحظ من هذا الجدول أن مجموع مايأخذه المرء من نصيب الدنيا وحظ اآلخرة ، في 

 دنياه وفي آخرته يساوي مقدارا صحيحا قدره الواحد الصحيح وهللا سبحانه وتعالي أعلم.

  

 51[: التالق في ذكر عدد مرات تقابل كلمة "دنيا" مع "كلمة "آخره بعدد 3رقم ]جدول 

وهللا سبحانه  54موقعا في آيات القرآن "الدنيا واآلخرة معا" وبعدد مرات تكرارية يساوي 

 وتعالي أعلم.

 إسم السورة رقم اآلية تكرارالدنيا تكراراآلخرة
رفم 

 مسلسل
 1 البقرة 86 1 1
 2 البقرة 114 1 1
 3 البقرة 130 1 1
 4 البقرة 200 1 1
 5 البقرة 201 1 1
 6 البقرة 217 1 1
 7 البقرة 220 1 1
 8 آل عمران 22 1 1
 9 آل عمران 45 1 1
 10 آل عمران 56 1 1
 11 آل عمران 145 1 1
 12 آل عمران 148 1 1
 13 آل عمران 152 1 1
 13 النساء 74 1 1
 15 النساء 77 1 1
 16 النساء 134 2 1
 17 المائدة 33 1 1
 18 المائدة 41 1 1

 19 األنعام 32 1 1

 20 األعراف 156 1 1

 21 األنفال 67 1 1
 22 التوبة 38 2 2
 23 التوبة 69 1 1

 24 التوبة 74 1 1

 25 يونس 64 1 1

 26 يوسف 101 1 1

 27 الرعد 34 1 1



 

 28 إبراهيم 3 1 1

 29 إبراهيم 27 1 1

 30 النحل 30 1 1
 31 النحل 41 1 1
 32 النحل 107 1 1

 33 النحل 122 1 1

 34 الحج 11 1 1

 35 الحج 15 1 1

 36 المؤمنون 33 1 1

 37 النور 14 1 1
 38 النور 19 1 1
 39 النور 23 1 1

 40 القصص 77 1 1
 41 العنكبوت 27 1 1

 42 العنكبوت 64 1 1

 43 الروم 7 1 1

 44 غافر 39 1 1

 45 غافر 43 1 2

 46 فصلت 16 1 1

 47 فصلت 31 1 1

 48 الشوري 20 1 2

 49 الزخرف 35 1 1
 50 الحديد 20 2 1
 51 الحشـر 3 1 1

 اآلخرة
54 

54 
 الدنيا

كلمتي 
الدنيا 
   المجموع الكلي واآلخرة

  

 الخالصة :

 -نخلص من هذه الدراسة الي عدة حقائق يقينية نضعها في النقاط التالية: 

أن كلمة "الدنيا" ومصدرها المشتقة منه هي كلمة "دني" بمعني حقير وقليل ومنعدم     -1

الكيان والقيمة، بينما نجد كلمة "اآلخرة" ومصدرها المشتق منه هي كلمة آخر بمعني 

األخير والنهائي في كل شئ. فنهاية الحياة الدنيا تعني اإلنتقال الي الحياة اآلخرة وهنا 

ء أن يغتنم من حياته الباقيات الصالحات والتي هي خير عند ربك ثوابا يجب علي المر

 وخير أمال.

أن مجموع األنصبة في الحياة الدنيا وفي الحياة اآلخرة ألي إنسان كائنا من كان ال     -2

يتجاوز الواحد الصحيح في الرزق والجاه والسلطان وفي أوجه السعي األخري في 

خرة هي خير عند ربك مقاما وخير أمدا. فيجب أن نغتنم جميعا الحياة الدنيا والحياة اآل



 

فرصة الحياة الدنيا كي ننجو من عذاب اآلخرة والذي سيبقي خالدا فيه كل مغرم وكل 

فاسق وكل مشرك وكل طاعن في الدين وفي وجود هللا وفي قرآنه. وتدنيسهم قرآن هللا 

حفظ القرآن الكريم وجعل من قبر نبينا  لهو العذاب األكبر لو كانوا يعلمون. لهذا فإن هللا

الكريم مزارا للتائهين، وجعل أولي القبلتين ثالث الحرمين في الدين، وجعل الكعبة 

المشرفة القبلة لكافة المسلمين، فما هي الحكمة من وراء ذلك؟ ولماذا بارك هللا تلك البقعة 

ه وعلي آله وصحبه المباركة في القرآن الكريم؟ ولماذا كان محمدا صلي هللا علي

وأنصاره وزوجه وذريته وأهل بيته وكل من إتبع ملته الي يوم البعث العظيم وسلم؟ هي 

أسئلة يحار في إجابتها الكفرة والمشركون، أما المؤمنون باهلل وبالرسول فهم في جنان 

 الدنيا يتمتعون وفي اآلخرة هم الخالدون في جنات النعيم مع األنبياء والشهداء وعباد هللا

 الصالحين.

مرة بينما كلمة "آلخرة" نجدها في  111أن كلمة "الدنيا" ذكرت في القرآن الكريم بعدد     -3

مرة أي أكثر من عدد مرات الدنيا، وأن مجموع عدد تكرار كلمة الدنيا  112عدد 

 114مرة وأن عدد مرات تكرار اآلخرة ومشتقاتها يقع في عدد  114الزمنية يساوي 

هل هي من قبيل المصادفة أن يأتي عددهما مساويا لبعضهما البعض في مرة أيضا، ف

آيات هللا وقرآنه؟ أم أن هناك عالقة وطيدة بين كلمات هللا الحق وفعل المؤمنين، والذين 

هم علي قلتهم سيغلبون وسينتصرون لحق هللا عاجال أو آجال ولو كره الكافرون، فحق 

اآلخرة فهو حق مشروع وحق يجب أن نسعي هللا ال يضيع في الدنيا وال يضيع في 

جميعا لفرضه وإقامته في أنفسنا أوال وفي المحيطين بنا ثانيا. فلو بدأ كل منا بإصالح 

نفسه لما حدث الفساد في األرض، ولما رأينا من يدنس قرآن هللا ويعبث بدينه الجنيف 

بهذا العمل الدنئ ومن وبكلماته الصادقة أبدا الي يوم الدين. وآه ثم آه لو علم من قام 

شجعه علي هذا الفعل البشع لما أقدم علي فعله ولحاول النجاة بنفسه من عذاب هللا، وأين 

المفر سوي الي هللا من هللا الذي دنسنا كلماته وحقرنا من شأن أنفسنا فهانت علينا الحياة 

؟ إسأل نفسك الدنيا وخسرنا اآلخرة. فأين نحن من مرضاة هللا؟ وأين نحن من كبائر هللا

ياعبد هللا قبل أن يسألك الخالق األعظم والقاضي الذي يسهر علي رعاياه المخلصين 

والمقيمين لحدود هللا والعاملين ألخراهم سعيا وفعال، فهم في جنان هللا داخلون خالدون 

فيها بما جنت أيديهم من فعل الخيرات في الدنيا وبما قدمت أيديهم من حسن صنيع 

من إفتري وظلم الناس ولم يحترم عبادة هللا وسار في غيه فهم في جهنم  لآلخرة، وأما

سيحشرون مع الشياطين وعبدتهم والغاويين، وسيكونوا وقودا للنار السعير، والتي 

ستقول هل من مزيد؟ فياعبد هللا إتقي هللا الذي ال تراه ولكنه يراك وجعل لك قرينا فخذ 

 بقرناء الخير وأبتعد عن قرناء السؤ.

  
أقول قولي هذا وأشعر بندم عميق علي مافرطت من نعم هللا وأطلب من هللا العفو والمفغرة 

فهو الغفور الرحيم وأطلب منه نصر اإلسالم وعزة المسلمين وأدعوه الي النجاة من عذاب 



 

الدنيا وخزي يوم القيامة العظيم، وأرجوه العفو وأتوسل منه الرحمة فهو الرحمن الرحيم، 

لنا ظلمات قبورنا ويرحمنا ويرحم شيخوختنا ويشفي أبداننا من العلل واألسقام وأن وأن ينير 

يبدل شئون حياتنا الي أحسن األحوال وأن يهئ لنا أبواب الجنة في الدارين ويجعل منا عباده 

الفائزين برضاءه والساعين والمجتهدين في دينه وأن يلهمنا جميعا الصبرعلي المكاره 

وأن يشفي قلوبنا من العلل واألمراض، وينقي صدورنا من قنوط اليأس  والصواب في القرار

وأن يبلبس حياتنا رداء نظيفا أبيضا ناصعا إن شاء هللا تعالي، وأن يجعل من حياتنا نبراسا 

وذكري لعباده الصالحين، ويجعل منا آية من آياته الكبار وينفرعنا وساوس الشيطان الرجيم، 

ن وأن يهدي قواد المسلمين لما فيه خير وصالح لهم وألممهم ولما ال وهو أرحم الراحمي

أجمعين، وأن يجعل من قرارتهم قرارات خير سعيا لرفع شأن العباد وإتحاد كلمتهم في كافة 

 البالد إعالء لشأن هللا والعمل بما أنزله هللا من نعيم القرآن.
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