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 تعريف بعلم الرقم

 
علم الرقم من العلوم الراقية جداً وهو من أكثر العلوم داللة على احلقيقة، سبحانه وتعاىل شاء أن 

 .يكون كل شيء يف خلقه مضبوطاً ومنتظماً من خالل األرقام
قائمة دين اإلسالم قائم على الرقم بدءاً من ال إله إال هللا مث الصالة والصوم واحلج والزكاة كلها 

 .على التعداد وضمن ضوابط رقمية
 .( فهو ال اثين له1والداللة على اإلله سبحانه وتعاىل تبدأ ابلوحدانية أي واحد وعندما أرى رقم )

حىت فكرة آخر األنبياء سيدان حممد صلى هللا عليه وسلم تدل أن هناك سلسة من األنبياء منبطة 
 .ضمن جمموعة رقمية هلا بداية وهناية

رقم ال ميكن أن يعلمه إنسان آلخر كل ما هنالك إن مجعك هللا سبحانه بشيخ عارف هلذا علم ال
العلم فهو يساعدك للوصول إىل مرحلة تستطيع هبا أن تتلقى، أما أن يعطيك هذا العلم فهو أمر 

مستحيل، بل يعطيك وسائل وأدوات لتلقي هذا العلم وهنا دور الشيخ أن يرفعك ويعطيك أدوات 
كثر. وهذه األدوات مثل جداول اجلوهر، جمموع أجزاء ... فكرة عن الرقم بشكل عام ألن عمل ال أ

هذه العلوم مصدرها إهلي وال ميكن أبداً أن يعتمد اإلنسان على نفسه هبا وإن مل يعتمد على هللا 
سبحانه فقد يضل كما ضل الفالسفة ألهنم اعتمدوا على أنفسهم وكانت النتيجة أن كالمهم قد 

مقنع ولكنه ليس صحيحاً، أما يف هذا العلم ال ميكن تطبيق قواعد التفكري اليومية إلنسان  يكون
 .عادي )وهي األدىن( على أمور ميتافيزيقية )وهي األعلى(

هللا سبحانه وتعاىل ليس عبثاً أفعاله وتصرفاته جل وعال ألنه منّاً وفضالً منه أعطاان أكثر من  
طاء إهلي أي أن الكلمة تقف عند حد والباقي ميكن فهمه ابلرقم الكالم وهي رسالة الرقم وهي ع

 .وهي تتمة العلم وال ميكن أن حيصل اإلنسان فهماً هلذا العلم من أحد سوى هللا سبحانه
كم تعطينا ضماانت   165وأهم دليل على عظمة علم الرقم الدراسة الرقمية لـ ]ال إله إال هللا[ = 

 :يطابق احلقيقة املطلقةعلى هذا العلم هو حقيقة ألنه 
لـ ] ال إله إال هللا[ وكم هي أنفاسه إسالمية صافية وال حيق ألحد أن يدعي فهمه والعمل به  

 .سوى املسلم وفقط املسلم ولعلها أهم دليل على علوه وعظمته
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رسالة هللا سبحانه يف القرآن واإلسالم وكل الشريعة كاملة وحني يفكر اإلنسان هبذه الرسالة جيب 
أن ال يفكر أنه وصل هبا إىل هناية العلم ألنه من خالل علم الرقم جيد أن خلفها شيء هللا أعلم به 

وحني يفكر اإلنسان بذلك يكون قد فتح ابب جديداً للعطاء اإلهلي ومنها الصالة مثالً حني ننظر 
 إليها من خالل علم الرقم كم جند فيها من علوم وأسرار.

 

 الرقمية الضوابط

النهائي لكل شيء هو رقمي والفكرة يف علم الرقم ليست مثل الرايضيات مبفهومها  الضابط
احلديث بال حس وال معىن للرقم، بل لكل رقم معىن منفصل عن اآلخر وشخصية خاصة به، ذلك 

ألن من أوجد هذا الكون هو ذاته سبحانه الذي أوجد األرقام وكما أن للكلمات معاين كذلك 
 .هومه اخلاص بهاألرقام لكل منها مف

 :ويف اإلسالم الضابط رقمي بكل العبادات
 :صلوات منضبطة بنظام الركعات 5الصالة  

 للظهر والعصر والعشاء و 4 
 لصالة املغرب و 3 
 لصالة الصبح 2 

 حصى 7مرات ب  3أشواط كذلك السعي الرجم  7احلج فيه الطواف 
 .أو نقصان هبا والزكاة ومن مث الصوم كلها ضمن أعداد دقيقة ال زايدة

 ( واحد وليس اثنني ] قل هو هللا أحد.. [1وأساس اإلسالم هو التوحيد )
 وأهم شيء يف اإلسالم شهادة ال إله إال هللا

وال شيء غريه سبحانه مستقل ابلوحدانية وهذا  1والضابط فيها هو الرقم وهبذا املعىن نصل إىل 
هو شهود وال ميكن فهمه الشهود كامالً يف هذا العامل بل من العامل اآلخر وهناك نفهم  1الفهم للـ 

 .به أكرمنا اللهم 1 ²= √ 1 معىن
قع على كلمة نعمة من اآلية الكرمية ] وأما بنعمة حىت عبارة ال إله إال هللا حساهبا ابجلمل نفسه ي

 ربك فحدث [
 .( وهللا أعلم هي نعمة ال إله إال هللا165)نعمة = ال إله إال هللا =  
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 .حىت يف أي تفاعل كيميائي الضابط هو الرقم ومن خالل جدول مندلييف
  

 أسلوب التعامل مع الرقم

 صيل أي علمأسلوب التعامل مع املعلومة هو أهم شيء يف حت
 يف علم الكالم لنفهم كلمة جيب أن نتتبع هذه الكلمة بكل ألفاظها -

مثالً كلمة كذب بتتبع معانيها ضمن القرآن الكرمي تتحصل لدينا رؤية كاملة ونربط بينها فنحصل 
)  ُ  .على نتيجة واضحة جداً )والكذب املطروح يف القرآن الكرمي أمر هام جدًا

 :االستنطاق سلوب التعامل مع الرقم هوأما يف علم الرقم فإن أ -
أي أن تسمح للمعلومة أن تتكلم هي وأن تسمع صوهتا، واخلطأ أن تضع معلوماتك القليلة 

 .حجاابً بينك وبينها
جيب أن تسمع صوهتا ونبضها وتيارها بصفاء ذهن، وابإلمجال األمر فتوح ومدد من هللا تعاىل 

 .وحيتاج إىل زمن طويل
ورقة واتركها وانتظر حىت تصلك معلومات وفتوح إهلي وجيب أن يكون حسك ضع املعلومة على 

سليم وتشعر أن قلبك مفتوحاً وليس مغلقاً، وعندما تشعر أبنه مغلق انتظر، مث عد إىل املعلومة كل 
فرتة واستقرائها وكأنك ال تعرف عنها شيئاً. واألمر ليس حل مسألة رايضيات بل ال بد من نور إهلي 

 .لك أن تصل إىل درجة من درجات الفهمحىت ميكن 
والقاعدة تتمثل مبقولة )لبيك اللهم لبيك( كذلك علم الرقم جيب أن يقف اإلنسان أبدب مع هللا 

 .سبحانه وينتظر ما يفتحه سبحانه وتعاىل عليه
واخلطري لطالب هذا العلم أنه إن مل يدخل بنور إهلي وحصل منه شيئاً فمثله كاملسيح الدجال أو 

ذاك الذي قبض قبضة من أثر الرسول... ألن علم الرقم فيه أسرار كونية خطرية تسيطر على امللكوت 
أبسره، ومن هنا نعرف أهنا رمحة أن جعلت هذه العلوم للخواص وليس للتداول العام ألن القاعدة هنا 

أن كل معلومة صحيحة نظراي فهي صحيحة عمليا لذا كم هو خطري أن توضع أسرار الكون 
 .ومفاتيحه أبيد غري الئقة
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 ما الذي تجنيه من علم الرقم 

الشيء الذي جتنيه من علم الرقم وإن مل تصل إىل شيء فهو يعطيك تفكري مرتب جداً ونظيف وواضح والناس  •
أكثر ما حتتاجه هذه األايم هو التفكري السليم، ويف علم الرقم حيتاج اإلنسان فيه إىل إعادة تفكريه بشكل سليم 

 .ضح ومترينه على فكر ال تتداخل فيه بني األفكارووا
وإمجاال بكل علوم امليتافيزيقا وخاصة علم الرقم جيب على طالب هذا العلم أن يصحح أفكاره بشكل دائم،  •

حبيث عليه أن يصل إىل املركز بشكل دائم وذلك بتغيري مساره بشكل حلزوين وكثرياً ما يشعر أنه اقرتب إىل املركز 
 .يعدل مساره بشكل دائم فإنه يبتعد بعد اقرتابه وهذا حبد ذاته أكرب مكسب لتفكري سليم وعال ولكن إن مل

و أهم مكسب لعلم الرقم وعلوم امليتافيزيقا بشكل عام هو البعد عن التفكري العامي، مثاًل يف احلقيقة الشيء  •
عوام ال ميكن أن جيتمعوا بنفس وخالفه قد جيتمعان يف شيء مثل امسه تعاىل القابض والباسط أما يف فكر ال
 .الوقت إذاً جيب أن ال يدخل يف هذه العلوم هذا التفكري العامي وهذا مكسب

ومن مكاسب هذا العلم هو التدرب على أن الشيء املقنع ليس ابلضرورة صحيحاً، وليس كل شيء صحيح  •
 .هو مقنع وهذا أمر هام جداً 

 سبحانه لطالب هذا العلم ألن اإلميان سريع العطب خاصة و أهم مكسب على اإلطالق هو رسوخ اإلميان ابهلل •
هبذا الزمان لذا فاإلنسان حباجة دائمة لتدعيم إميانه وهذا العلم من العلوم اليت تزيده إمياان ابهلل وتشعره بعبوديته 

( وهذا العلم أمام هللا عز وجل، خاصة أن هذه األايم هي أايم فنت واألايم القادمة اشد فتنة )نعوذ ابهلل منها
يوصلك إىل العبودية وهي منزلة العبد املطلق وهي مكانة عالية جداً ودليلها أن هللا سبحانه امتدح سيدان سليمان 

ومن هنا تتضح فكرة  [ نعم العبد إنه أواب [ ، وسيدان النيب بقوله ] سبحـن الذي أسرى بعبده ليال ] بقوله
 .العبودية كم هي شيء جلي وعظيم

  
 عن علم الرقم وعلوم الحقيقة بشكل عاممالحظة 

 ليس غاية أي علم هو ذاته )أي ذات العلم( بل أن يوجهك إىل احلقيقة وكلما كان العلم اقرب
 .إىل احلقيقة كان داالً عليها أكثر ألنه مرآة للحقيقة وليس هو احلقيقة حبد ذاته

لذلك جيب االنتباه إىل أن علم الرقم مع أنه أهم علوم احلقيقة لكنه ليس هو احلقيقة بل هللا 
 .سبحانه وتعاىل هو احلقيقة املطلقة. وتتضاءل كل العلوم أمام هذه احلقيقة

وهي من علوم اخلالفة بشرط أن (1) لراقية جداً هو وعلم احلرف وعلم احلكمةعلم الرقم من العلوم ا
 .تكون على أصوهلا
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 دراسة شكل رقمي من خالل علم الرقم مثل الوفق المثلث أو التتراكتس

الفكرة ابلشكل الرقمي أن هذا الشكل هو جتلي من جتليات احلقيقة واإلنسان حني ينظر إىل  ـ  1
أيخذه حال معني، وعندها ال يناقش بعقله ولكنه يرى احلقيقة ويستحضر هلا  احلقيقة فال بد وأن

صفاء نفس وتربؤ من احلول والقوة، ويدخل كأنه صفحة بيضاء ال يعرف عنها شيًء وال يتدخل 
إطالقاً، عندها كثافات نفس اإلنسان تتالشى أمام هذا الشكل الذي هو مرآة للحقيقة، وميزة 

هو استحضار حال معني وهو أهم شيء ألن الفارق بني علوم اخلواص علوم اخلواص بشكل عام 
وعلوم اآلخرين هو االتصال ابحلقيقة، واحلقيقة املطلقة هي احلق سبحانه وتعاىل لذا كلما قلب 

اإلنسان منفتحاً وازداد قراب منه سبحانه كلما كان األمر أكثر حقيقة ألن العلم هو طلب احلقيقة 
 .وليس الوهم

صل أن يكون هناك وإذن من هللا سبحانه وإال األمر ال يغين وال يستفيد اإلنسان من ذلك ـ واأل 2
شيء ويبدأ األمر إبشارة منه سبحانه أبن يراجع مثال أمر يف مكان آخر مث يعود إىل الشكل 

 .املدروس وهكذا تبدأ الدراسة
 يكفي بل جيب أن يكون ـ ويف دراسة أي شكل العقل لوحده اجلاف والذي اعتدان أن نستعمله ال 3

اإلنسان مهيئاً أن يتلقي. وأهم قفزات التفكري البشري هي مثرة حدس وليس حبث والبحث أييت 
ليتثبت من صحة احلدس وليس العكس. وهو توفيق من هللا سبحانه وحيتاج األمر إىل شفافية 

قة املتمثلة يف هذا عالية ألن كثافة التفكري العادي ال تسمح لإلنسان أن مير ويدخل إىل احلقي
 .الشكل

ـ وجيب لدراسة هذه األشكال أن يعتاد اإلنسان التبصر واالهتمام أبمور قد ال يكون هلا أي مردود  4
مادي وأن ال ينظر إىل هذه األشكال املدروسة ومهه نقلها إىل غريه أم ال، ألن من األدب يف هذه 

ستعراضي أمام اآلخرين لكي يظهر هو على العلوم أن ال يكون املقصود يف هذه العلوم أن يكون ا
غريه ويتميز عن اآلخرين وقضااي األدب يف هذه العلوم حتتاج إىل إنكار الذات وأن يسخر قوى 

 .عنده ملصلحة اجلماعة ولوجه هللا تعاىل
ـ و جيب أن ينظر إىل األمر على أنه من جتليات احلقيقة فهو عمل إهلي متقن منه سبحانه وتعاىل  5

 ..)كن فيكون( عندها املعلومات تصله إما ابحلدس أو مناماً أو يقظة ويرى كل شيءمت يب 
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ـ ومبنتهى الطهر وإنكار الذات وعند جتاوز أمراض القلب كاملة خيرتق كثافات نفسه ويصل إبذن  6 
هللا مبنتهى البساطة ويقف وينظر إىل الشكل املدروس وكله ثقة ابهلل وشعوره إن شاء هللا سبحانه 

 .يريه فاحلمد هلل وإن مل يريه فثقته ابهلل أكرب وال يبايل مطلقاً بنفسه ومبن حوله إن مل يصله شيء أن
ـ وجيب االنتباه أنه سبحانه وتعاىل يعطي الدنيا ملن أحب وملن مل حيب. أي عطاء الدنيا حمض  7

تشريف وال يكون كيفما اتفق. لذا جيب أن يكون مبنتهى الصفاء والتجرد والنظر هلل سبحانه وهو 
 يطلع على مثل هذه األمور وحيتاج لذلك نفسية راقية وخاصة جداً ألن املعلومات كذلك راقية

 .وإال ال يصل إىل نتيجة إطالقاً 
  

 فهم آية رقميا  

حينما تريد أن تفهم آية رقمياً عليك أن أنخذ جمموعة طرقات وعلى كل طريق هناك عالمات 
ألنه  تدل على أنك تسري بشكل صحيح. وهي ميزة تفرد هبا النص القرآين وهي خاصية رائعة 

والتقدم يف فهم آايته، أي أنه سبحانه وضع فيه يعلمك وأنت تبدأ ابلعمل به كيف جيب عليك السري 
 .آلية هي تدلك وتعلمك أنك تسري بشكل صحيح أو أنك قد بدأت ختطيء

وعلم الرقم مثل السري ضمن ابدية وصحراء والصعوبة فيه أن تعرف كيف ختتار الطريق الصحيح 
 :لذا حينما تريد أن تبحث عن الرقم لفهم آية يف كتاب هللا عليك

  
 .تضغط على املعلومةأن ال  •
 .أن تسمع هلا وتنصت وهي تتكلم •
 .أن يكون الدارس منكراً جداً لذاته •
 .وأن يشعر بنور من داخله يدله على الصواب •

  
 اعتبارات هامة في علم الرقم

اعتبار اآلحاد هام جدًا ألن أهم عنصر ابلعدد هو آحاده مثل أول حرف يف الكلمة وهو أهم  •
 .املشرتك بني أي رقمنيرقم. واآلحاد هو 

 .وأهم مفاتيح علم الرقم أن يعرب عنه بصراي أو بعبارة أخرى بطريقة هندسية •
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فكرة وضع رقم ضمن سلسلة هي اختبار للرقم تعرف عليه ومعرفة ردود أفعاله حبيث إن وقع بني  •
 .يدي أي رقم أعرف كل شيء عنه وأعرف ردود فعله وكل شيء عنه

أن يكون حالً وحيداً ال اثين له وابلتايل هناك خيارات والفرق بني حمرتف  ابلنسبة ملعرفة الرقم جيب •
وهاوي يف علم الرقم هو االختيار بني اخليارات، حبيث يصل إىل اخليار األمثل والتوافقات املثلى، وحبيث 

ن خرج وقالئل جدًا من يعرفون ذلك وهذا الكالم مل يقال قبل اآلن مثال إ .يوافق مراد اإلنسان ويطابقه
 .فأان أعرفه متاما ومستوعبه إىل األعماق 25الرقم 
من املهم أن ال خيطر على ابله إن وصل إىل شيء أم ال هبذا العلم وينظر بال مباالة وهدوء نفس  •

 .جداً مطمئنة وقوية
جيب أن ينظر إىل األمر هبدوء ذهين عايل ودون أن يتدخل بل أن يسمع من الشكل نبضه )أي  •

 .ضعه( مث ال جيعل هناك أي تدخل منه بل ينصت هبدوء وتركيز عايل إىل هذا الرقمالرقم ومكان تو 
علم الرقم أو أي علم هو منه سبحانه ويناسب بشكل عام لطلب هذا العلم مثال امسه  :مالحظة •

 .تعاىل املبني وخاصة أن دليله من السنة ال إله إال هللا امللك احلق املبني
  

 م الرقم وسائل وأدوات عمل لتلقي عل

 :لدراسة أي رقم نبحث يف
 .1×2×3×11= 66مثال ( املكوانت) املركبات •

 وهي أن نبحث عن أصغر عدد أويل ميكن أن يقبل القسمة عليه
 :العدد الواقع على بسم هللا مركباته 168مثال  

168 ÷ 2 = 84 
84 ÷ 2 = 42 
42 ÷ 2 = 21 

21 ÷ 3 = 7 
7 ÷ 7 = 1 

168 = 7 × 3 × ³ 2 × 1 
 نبحث عن أصغر عدد أويل يقبل القسمة عليه 123
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123 ÷ 3 = 41 
41 ÷ 41 = 1 

 1×  3×  41=  123املركبات للعدد 
وهذه املركبات ميكن أن جترى عليها عمليات مثال مجعهم أو ترتيبهم بني األوليات وابلتايل استقراء 

 .بنفس الطريقة اليت يقرأ هبا رقم
 تبسيط رقم أي رؤية املخطط اإلنشائي، أو الشبكة املكونة لهوهي عمليات اجلوهر عملية  •
 .هو استنطاق الرقم ومعرفة ما بداخله احملتوى •
 .كما ورد يف كتاب جمال املعرفة املركزي هو مثال منوذجي للتحليل  5مثال حتليل  :حتليل رقم •
 .يؤخذ بعني االعتبار وهي حالة خاصة :الرقم املتناظر •
 .ترقيمه بني األوليات إن كان أولياً  :الرتقيم •

 :ترقيم بسيط مثال
 17ترقيمه بني األوليات  53

، ... [ أي ترتيبه بني األوليات اليت 53، 43، 23، 13، 3]  3وضمن األوليات ذات آحاد 
 5هو  3آحادها 
 مثال 

        

                                    
               

   | 53 سورة النجم ترقيم

 جداً  معلومة وهي  5  ↔ |      
 .هامة

   | 17 سورة اإلسراء  

       8جوهره  53مث   

  
أول رقم أويل جوهره  17

8 
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 (وهي هامة) عالقته العامة مع بقية األرقام •
 إن كان أولياً ترقيمه بني األوليات

 إن كان متناظر ترقيمه بني املتناظرات
 .سالسل عددية ميكن بذلك فهمه وكأنه أصبح كلمة يف مجلةوابلتايل وضعنا الرقم بني 

 :وميكن أن ننظر إىل الرقم من خالل جمموعتني
 جمموعة مفتوحة أو سلسلة مفتوحة. .1
 جمموعة مغلقة أو سلسلة مغلقة. .2

  
 36بزايدة  1تبدأ من الرقم  مثال على سلسة مفتوحة

  
1+36 =37 

37+36=73 
73+36=109 

109+36=145   
145+36=181 

       
  36بزايدة  19تبدأ من العدد  مثال على سلسة مفتوحة

55= 36 +19                                               
91= 36 +55                                                      

127= 36 +91                                                     
163= 36 +127                                                   
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199= 36 + 163                                           
 ….      5995                                                                               

                                                              
 .19وهي سلسلة جداً بسيطة وأمهيتها أهنا تبدأ من العدد 

  
 :وهناك سالسل أكثر تعقيداً مثال

1+5=6 
6+5=11 

11+6=17 
17+5=22 
22+6=28 
28+5=33 
........... 

1 ،5 ،6 ،11 ،17 ،22 ،28 ،33 ،... 
 :سلسلة فيبوانتشةوأيضا 

1 
1+1=2 
2+1=3 
3+2=5 
5+3=8 

8+5=13 
13+8=21 

21+13=34 
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34+21=55 
....... 

1 ،1 ،2 ،3 ،5 ،8 ،13 ،21 ،34 ،55 ،... 
  

 مثال على سلسلة مغلقة

حمتوايت مربع وميكن دراستها إما ضمن عامود أو وفق ,أفضل مناذج هلا وأوضحها كمثال هو 
 عدد

 .والصعوبة هنا كيفية اختيار واستنطاق العدد وهو فتوح

 
   5 ²  ،4 ² ،3 ² ↔  17و   25=  5 ²  و  9=  3 ²أعطتنا  4 ²اجملموعة هنا 

  
1* 

 6   ↔أرقام  3                 *2
3* 
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4* 
5* 

 30   ↔أرقام  5                 *6
7* 
8* 

  
09 * 
10 * 
11 * 

 100   ↔أرقام  8               * 12
13 * 
14 * 
15 * 
16 * 

  
 .مالحظة: العدد األويل ليس له مركبات وليس له جمموع أجزاء وشخصيته مستقلة *
 .89خيتلف برتكيبته عن  71هناك اعتبار لكل رقم أويل خمتلف عن اآلخر مثال  *

 .الرقم هو فهم رسالة الرقموالضابط لعمليات الرقم هو االستنطاق. واملقصود النهائي لعلم 
  

 المحصوص والالمحصوص

 .الال حمصوص ليس فيه تكرار لوحدة فيه وحدة اثبتة قابلة للتكرار وأخرى ال هنائية
 .احملصوص: هو تكرار للوحدات أي الواحد
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 + شيء غري حمدود وغري متكرر ومثال الالحمصوص هو العدد 1الالحمصوص هو تكرار للـ 
(Pi)  يب وΦ الذهبية ومثال رائع على الالحمصوص هو املسبع ومثال على احملصوص املربع النسبة. 

 Φ... )حمصوص( تقابلها ال حمصوص النسبة  5، 3، 1مثال سلسلة فيبوانتشة األرقام 
 .وهناك إشارة إىل ذلك يف بداية سورة الكهف

العتبار جيب وفكرة احملصوص والالحمصوص هي شيء مهم يف بعض أمور اهلندسة املقدسة وهذا ا
أن ال يغيب خاصة من يعمل بعلم الرقم ولألمر بعدين؛ تطبيقي كما يف السبق وأتملي وهو أن 

 .اإلنسان جيتمع فيه احملصوص والالحمصوص وكأن الفكرة هي التقاء العاملني
والقدماء تربيع الدائرة استأثر على جداً اهتمامهم وهي أفكار يواننية مثاهلا كيف حتصل على 

، أما املسلمني وبشكل شاعري جنحوا برتبيع (Pi) الدائرة بدقة مثل املربع وهي بواسطة العددمساحة 
 .الدائرة ابملقرنصات وهو انتقال من املربع إىل الدائرة. وهو شيء راقي جداً 

األشكال األفالطونية حمصوصة من حيث عدد الوجوه وغري حمصوصة من حيث الزوااي. 
 √5  أو  √3  أو  √2ا إما واألشكال األفالطونية حتكمه

 .والالحمصوص موجود ضمن هذه اجلذور الثالثة
  

 التناول البصري لألرقام

 .99وكيف ميكن استنتاج انتج ضربه ابألعداد حىت  11ومثاهلا العدد 
 10جمموع العدديني الطرفني اقل من 

 
 10جمموع العدديني الطرفيني أكرب من 
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 األرقام ضمن جدول

 ..األرقام ضمن جدول ويف نظام هندسي معني خيرج مكنون الرقم مثل اليورانيوم والذرةتنظم  
ورمزية الوفق أن األرقام التسعة أدخلناها ضمن نظام هندسي وبشكل مرئي وأفضل طريقة للتعبري عن 

 .الرقم أن يدرس بصرايً ضمن سالسل وما شابه. والضوابط الرقمية يف املعرفة ككل كشيء هنائي
 :ضمن اجلدول التايل 9حىت  1: وضع األعداد من مثال

  
  

 9، 6، 3جند أن هناك خصائص مشرتكة لكل عمود، مثال أن جوهر األرقام 
 .عند رفعها لقوى هو ذاته. والعالقة جداً وثيقة بينهم

كذلك جند أن حمتوايت عدد + حمتوايت العدد الذي يليه = مربع العدد 
 .الثاين
 ² (n+1)  = (n+1)م + (n)م

 25=  5²  ( =5( + م)4مثال: م)
 .عناصر حيادية يف عمليات الدراسة لألعداد يف حالة مجعها معها أو غريها 2و  1
                    هو الكمال 10هو للتمام و  9

3 2 1 

6 5 4 

9 8 7 
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 .وهو رقم ذو شخصية اعتبارية 90=  10×  9تفاعل التمام و الكمال  
 .45وكم هو عدد هام  .... 45 + 45 = 90

وليس   والفكرة عند تفاعل رقم مع غريه هو تفاعل رقم مع شخصية معينة غريها وهي الرقم اجلديد
 نفسه. مثال

 .هو رقم ذي شخصية اعتبارية 10، ألن 10×  9ختتلف عن  9 × 9
  

 حمتوايت عدد
 ( ² n  + n ) ½  = (n)م

 45( = 90× )  ( = ½9+  81× )   ½( =  9+  9 ²( = ½ × ) 9م)
 :قاعدة أخرى

نصف العدد الذي × العدد نفسه   n  ×  ½ (n+1) = (n) م  ßإذا كان العدد مفرداً  -
 .يليه

 .الذي يليه× نصف العدد  n × (n+1) ½ = (n) م ßإذا كان العدد زوجياً  -
 15=  3×  5( = 5م)
 21=  7×  3( = 6م)
  

 7أو  4وذلك ألن جواهرها عند رفعها إىل قوة متبادلة دائما،  7، 4 ،1هناك عالقة وثيقة بني 
 .1أو 

 .عالقات قوية 7و  5، 5 = 4 + 1
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                                                    11، 6، 5تحليل رقم مثل 

 5حتليل الـ

 
  

 17جمموع األرقام 
1+1+1+1+1+1+2+2+3+5 

 9عدد النقاط 
  

    6حتليل الـ 
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جمموع األرقام 
22                                      1+1+1+1+2+1+2+1+3+3+6=22 

                                         11عدد النقاط 
  

 11حتليل الـ
 5+ حتليل الـ  6هو حتليل الـ 

 
 11حتليل 

 50= 22+17+11جمموع األرقام = 
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 23=   جمموع النقاط
  

 جوهر الرقم

 :هو 5331من األمور اهلامة اجلوهر. على مرحلتني مثال جوهر 
 )مرحلة اثنية(3=  2+1= 12)مرحلة أوىل( مث 12 = 1+3+3+5 = 5331

 .وهو يعطي دراسة جداً انطقة بدراسة األجبدي حبد ذاهتا
  

 الرقم ومقلوب نفس الرقم

 .فكرة الرقم ومقلوبه مثل الباطن والظاهر
  

 تتاليينالرقمين الم

يف علم الرقم الرقمني املتتاليني ال يوجد أي صلة قرابة بينهما أو   من املعلومات الضائعة: )هام(
 .عالقة

 .شيء آخر 6  شيء والـ 5  مثال الـ
هناك عالقة وثيقة  11  والـ 6  جداً قوية، وهكذا العالقة بني الـ 7  والـ  5  بينما العالقة بني الـ

 .جداً 
  

 :ربعةالعمليات األ

الضرب واجلمع هي حاالت بسط، والقسمة هي حالة قبض، وعمليات الطرح والقسمة عمليات 
 .تفكيك، وعموماً كل عدد يتصرف بطريقة خاصة به

 .والبسط هو عبارة عن معرفة العدد مثل زراعة بذور وماذا ينتج عنها 
 .تذكر ابلطبائع األربعة÷ (   ×   -  والعمليات األربعة )+

  
  (    28و  6 ) األعداد الكاملة

 :هي األعداد اليت تساوي جمموع أجزاءها مثال
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 ß  1+2+3= 6  3، 2، 1أجزاؤه هي  6
 ß  1+2+4+7+14= 28  14، 7، 4، 2، 1أجزاؤه هي  28

  
:   Φ  5) / 2 =√  = (1 +هي قيمة الكسر التايلΦ   النسبة الذهبية

 :أو السلسلة األيوبية أو الذهبيةما يسمى سلسة فيبوانتشة  1.618033989....
  

              1 
              1 
              2 
              3 
              5 
              8 

              13 
              21 
              34 
              55 
              89 

              144 
              233 
              377 
              610 
              987 

              1597 
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 ²Φ = 1 + Φ =  2 /  (5 √+1) + 1  مربع النسبة الذهبية
1 - Φ  = Φ /1 

1 + Φ =  ²Φ 
  

 :قواعد عامة في علم الرقم

 وأريد أن أعرف عنه أي شيء؟ 400مثال املطلوب أريد أن أدرس الرقم 
 ومن خالله أبدأ الدراسة 5 لذا أركز مثالً على الرقم 400أوال ماذا أريد أن أعرف عن الـ  

 .أو ال 5أركز على الـ  400وحسب سؤايل عن الـ 
معينة حسب الرتكيز على وابلتايل نطرح سؤال من جهة  11مثال هناك أعداد معينة تركز على 

الرقم املدروس ومن أي جهة نريد فهمه وننظر هل هذا الرقم مستقل حبد ذاته أم هو انتج من اسم 
معني مث ندرس الرقم من خالل القواعد السابق ونتعرف عليه، والفكرة حنضر كل املعلومات واألمور 

 .الالزمة عن هذا الرقم وكأهنا حمضر للتعريف به
  

بعدها يبدأ األمر ابلتذكر وعلى اإلنسان أن يكون هادائً ومستغرقاً بدون أي تشنج وحيتاج إىل مث 
نفسية جداً مؤدبة ابملعىن احلقيقي وحبيث يكون اإلنسان قد قطع أشواطا يف العلم احلقيقي ويعرف 

 .كيف يتعامل مع هذه املعلومات مبنتهى األدب ألنه كشف من هللا سبحانه
لم بل العني اليت تنظر فيها إىل هذا العلم والرؤية. ومثاهلا إنسان عاىن جداً مث واملهم ليس الع

 .اهتدى كيف يشعر بقيمة السجود وبني إنسان يسجد وكأنه وظيفة يكتبها وينتهي األمر
 :وجه آخر لنفس املسألة

ق يكون مفتوح على اإلنسان بوجهة معينة جيب أن ال يستخدم تقنيات فتوح آخر وابلتايل يغل
 .عليه

وجيب أن ينتبه إذا فتح عليه من جهة معينة أن حيافظ على نفس الوجهة دون اللجوء إىل وجهة 
 .أخرى ألنه يصري قبض وال يفتح عليه
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الرقم رمز غري حمدود بينما الكلمة الصحيحة هلا مفهوم حمدد بينما الرمز مفتوح وكلما كانت 
 .هده سيدان زكرايقدرات اإلنسان أكرب يفهم أكثر، والرمز يشري وشا

كذلك الرقم هو رمز كبري ال ميكن حتديده ضمن إطار وال ميكن العمل به إال ابحلدس. وطريق 
الرقم طريق بسط وكلما رأى اإلنسان أبواابً مفتوحة يدخل هبا دون احلاجة إىل ضغط ومعاكسة وقد 

 .أعطت هذه الطريقة نتائج عند األستاذ سليمان واحلمد هلل جداً صحيحة
ضاً ميكن اعتبار الرقم أمر ميتافيزيقي والنظر إليه حيتاج إىل تفكري خيتلف عن تفكريان املادي وأي

 .اليومي يف التعامل معه كنظرة كمية
وجيب عند تناول علوم الرقم أن تكون نظرة مليئة ابالحرتام وذلك ألن العلم وخاصة الرقم هو رزق 

لرزق خاصة العلم وعندما تكون النظرة فيها شيء من من هللا سبحانه وتعاىل وهناك مالئكة موكلني اب
عدم االحرتام أو السخرية فإهنم يدعون اإلنسان وال يبقى أي نوع من الفتوح. والسبق هو أهم شيء 

 .يف تناول علم الرقم
 

 
 

 أحد تطبيقات علم الرقم

 قراءة لباب المنبر في المسجد الجامع لمدينة جبلة على الساحل السوري:

 
هذه القراءة تبني لنا مدى أمهية هذه اجملموعة من األبواب اليت محلت رسالة تناسب املكان اليت 

وضعت فيه وكم هو شيء حاذق أن تكون الصالة وما فيها من أسرار مسجلة على ابب موضوع يف 
  .مرات يف كل يوم وليلة 5مسجد تقام فيه الصالة 

وضعه يف مكان غري اقتباس هذا الباب كما هو متاماً و  لذا جيب االنتباه جيداً أنه ال ميكن أبداً 
 معد للصالة 
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