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 .علم األرقام وسر الصفر إعداد وتنسيق ج. ب. م

 !ىء باحث عما خفي عن البصر، وبان للبصيرةكتاب مبّسط، لموضوع متشّعب، لقار في كنه اإللهّيات وماهّية اإلنسان كتاب وعي يتطّرق إلى األبعاد الخفّية
فما … فمنه انبثقت األعداد واألرقام كافة، واليه تعود، وفيه تتالشى  !لكن جميعها ترتكز على سّر واحد، هوسّر الصفر… أرقام وأعداد، معادالت وأشكال 

 !الصفر؟! بل ما هي العالقة بين الخلق واألرقام؟” بقداسة“وما عالقة وجود األرقام  !هوسّر الصفر العظيم هذا ؟
 !وما هوعملها؟… في أي قسم … أين تتواجد األرقام في الكيان 

عرفة المجّردة وإلى الحّق إلى كّل من تاق إلى الم .هذه األسئلة يجيب عليها هذا الكتاب الفريد من نوعه، يجيب عليها ببساطة وموضوعية، وأيضاً بدقة متناهية

هي أصالً  فحسب، بلعلم األرقام ليس إال لتقريب المفاهيم من الفهم العام، ولتقريب الحقائق من الفهم الباطني. فاألرقام ما كانت مجّرد كمية من األعداد  !الّسامي

 !!!ء هوالرقم واحد، وأساس الخلق هوالرقم صفرأساس البنا !سر الصفر-حتى تجاور السر الكبير … تعابير عن معاٍن تمتد، ورموز تتمّدد
 .يءإن القوة، واالرادة، والبداية، تكمن في الرقم واحد، بينما السّر، واالنطالقة، والخلق، يكمن في الصفر! وهذه القاعدة تنطبق على كل ش

بقى ، فقد أودعت ما بين السطور، مع التلميح إلى السبيل لكشفها. وييتضمن الكتاب كشفاً لبعض الغوامض والحقائق التي يمكن للقراء االطالع عليها. أما األسرار
 الصفر، لعدد، وكذلك سرّ على الباحث، في هذه الحال، أن يغوص بين المعنى واآلخر، فيدرك ما لم تعّبر عنه الكلمات. أبواب هذا الكتاب تتناول علم الرقم، وعلم ا

العملية وفي الكيان البشري، وتفسر معانيها في عملية الخلق. كتاب يمثل دليالً إلى علم األرقام وسر الصفر عّل  كما أنها تشرح رموز األرقام واألعداد في الحياة
 !القارىء يستشف الحقيقة وراء الرمز، ويكتشف الواقع خلف الظاهر، ويبلغ الفكرة وراء الشكل
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… ة كتاب مبّسط، لموضوع متشّعب، لقارىء باحث عما خفي عن البصر، وبان للبصيرة! أرقام وأعداد، معادالت وأشكال في كنه اإللهيّات وماهيّة اإلنسان كتاب وعي يتطّرق إلى األبعاد الخفيّ 

…لكن جميعها ترتكز على  
STARLEBANON.NET 
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