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هو رسم توقيفي بأمرٍ من اهللا ) القرآن الكرمي ( رسم احلرف يف كتاب اهللا تعاىل .. 
 تعاىل ، وقد بينت ذلك يف كتيب ويف براجمي تعاىل ، واألدلّة على ذلك كثرية يف كتاب اهللا

) كما هو يف كتاب اهللا تعاىل ( التلفزيونية بشكلٍ جلي ، وبينت كيف أنَّ مفهوم األمية 
 ال يتعارض أبداً مع كون النيبr  أمر برسم القرآن الكرمي بصورة موافقة متاماً للصورة

  ..احملفوظ   عليه السالم من اللوحاليت نزل ا الروح األمني
وبينت كيف أنّ رسم الكلمة ذاا خيتلف أحياناً من مكان آلخر ، وبينت كيف أنَّ 
ذلك هو حلكمة إهلية مرادة ، وأنَّ هذا االختالف يف رمسها ال بد منه ليس فقط إلظهار 
 الفارق يف الدالالت بني الرمسني ، وإنما أيضاً هو ضرورة ال بد منها يف معايري املعجزة

والرباهني النظرية اليت قدمتها ، مع .. العددية املتعلّقة باحلروف وقيمها العددية كما بينا 
آالف األمثلة اليت عرضتها يف كتيب حول األبعاد اإلعجازية يف كتاب اهللا تعاىل ، إضافة 
لعشرات اآلالف اليت بني يدي ، كلُّ ذلك يؤكّد هذه احلقيقة بشكلٍ جلي ، ومن يرغب 

، ) املعجزة ( النظرية األوىل : ؤية هذه الرباهني واألدلة بإمكانه أن يعود إىل كتاب بر
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سلّم اخلالص ( النظرية السادسة : ، وكتاب ) إحدى الكُبر ( النظرية اخلامسة : وكتاب 

  ..املعجزة الكربى : ، وكتاب ) 
األمر بشكلٍ كبري  وانتشار) املعجزة الكربى ( وبعد عرض اجلزء الثاين من برنامج .. 

أمام أعني املشاهدين ، ظهرت بعض االستفسارات من بعض اإلخوة املشاهدين ، 
  .. وخصوصاً من اإلخوة املهتمني ذا األمر 

فهناك من صدم نتيجة اختالف ما .. وهذه االستفسارات توزعت بني أمورٍ خمتلفة .. 
وهناك من صدم .. يف كتاب اهللا تعاىل رآه يف الربنامج مع ما كان يعتمده يف حبثه العددي 

وهناك من هو .. نتيجة اختالف ما رآه يف الربنامج مع ما يعرفه نتيجة ما قرأه يف املوروث 
وهناك من .. باحث صادق عن احلقيقة ويريد االستزادة ويريد معرفة دقائق هذه املسألة 

فكرٍ جديد مهما محل من أدلّة وبراهني ، فقط ألن وهناك من ال .. ه جديد حيارب أي
  .........وهناك وهناك وهناك .. تسره رؤية عظمة اإلعجاز العددي يف كتاب اهللا تعاىل 

 .ρuΒt ƒãσ÷ΒÏ (: وأنا يف هذا التوضيح أخاطب الباحثني عن احلقيقة الذين يعنيهم احلق 
/Î$$!« ‰uκö‰Ï %s=ù6tµç… 4 (    ] بعيد من ال يريد احلقيقة  وال يعنينا من قريب أو،  ] ١١: التغابن

  ، ] ٢٨: غافر [   ) Îβ¨ #$!© ωŸ ‰uκö‰Ï“ Βtô δèθu Βã£ô�Î∃Ô .x‹¤#>Ò( (: وجيادل من أجل اجلدل 

) 2Ÿ‹x≡9Ï7y ƒãÒÅ≅‘ #$!ª Βtô δèθu Βã¡ó�Ì∃Ô Β•�ö?s$>ë (   ] لذلك سأجيب على  ..  ] ٣٤: غافر
، تبياناً  كتاب اهللا تعاىلرف يف استفسارات اإلخوة الباحثني عن احلقيقة ، حول رسم احل

  ..هلذه املسألة 
أنَّ رسم املصحف األول أم يف براجمي ،  سواء يف كتيبلقد بينت وألكثر من مرة ، .. 

..  ، عرب الروح األمني عليه السالمهو رسم توقيفي بأمرٍ من اهللا تعاىل  rبني يدي النيب 
 ) …dsΗ÷èyµç (حيث كلمة ،  ] ١٧: القيامة [   ) …Îβ¨ ãt=nŠøΖu$ dsΗ÷èyµç… ρu%è�öu#Ρtµç( (: فقوله تعاىل 



   ٣                  
، وليس يعود إىل اهللا تعاىل  ) ¨$ãt=nŠøΖu (، نرى أنَّ الضمري يف كلمة  تبين مجع رسم احلروف

  .. rالنيب  وال إىلإىل عثمان بن عفان 
: طه [   ) ) …ρuωŸ ?sè÷fy≅ö /Î$$9ø)à�öu#βÈ ΒÏ %s6ö≅È &rβ ƒã)øÓ|# )Î9s‹ø�š ρumô‹ãµç (: وقوله تعاىل 

يقرأ النص قبل أن يقرأه له  –أحياناً  –كان  r، يؤكّد هذه احلقيقة ، فالرسول  ] ١١٤
جربيل ، كونه كان يرى رسم النص القرآين النازل مع جربيل عليه السالم ، ولذلك يأمره 

  ..من مرة وقد بينت ذلك أكثر .. اهللا تعاىل بأن ينتظر حىت يقرأه له جربيل 
رسم القرآن الكرمي توقيفي بأمر من اهللا تعاىل ، وكان النيب .. نعم : لذلك نقول .. 
r  ًنا الكثري من األمثلة يف اختالف رسم .. يأمر كتبة الوحي بكتابته كما رآه رمساوقد بي

الكلمة ذاا من مكان آلخر ، ورأينا كيف أنّ هذا االختالف هو حلكمة كبرية ، وهذا ما 
  ..الرسم توقيفياً من عند اهللا تعاىل هذا كان ليكون لو مل يكن 

بعض اإلخوة استفسر عن اهلمزة اليت حسبناها حرفاً يف كتاب اهللا تعاىل ، وحسب 
  ..رسائلهم ، يعتقدون أنها أُضيفت الحقاً ، ويستفسرون عن ذلك ؟ 

حرف يف كتاب اهللا تعاىل  إنَّ اهلمزة اليت اعتربناها حرفاً يف كتاب اهللا تعاىل ، وكلّ.. 
، له هويته اخلاصة به ، وهذه اهلوية ال تستمد مما متّ إضافته الحقاً ، بل هي هوية موجودة 
أصالً يف كتاب اهللا تعاىل ، وما متّت إضافته الحقاً هو فقط ملساعدة القارئ يف قراءته ، 

جرية وبعض احلروف اليت وضعت ويدخل يف ذلك التنقيط واحلركات والشدة واأللف اخلن
ملساعدة القارئ يف قراءته ، ولو كان األمر متوقّفاً فقط على شكل احلرف يف املصحف 
األول من منظارنا حنن ، حلدث خلط يف ماهية احلروف ، مثالً بني حرف الباء والنون 

، وحلصل والتاء والثاء كوا تأخذ ذات الشكل ، وحلصل خلط بني حريف العني والغني 
خلط بني حريف الذال والدال ، وحلصل خلط بني حريف الزاي والراء ، وحلدث خلط بني 
اجليم واخلاء واحلاء ، وحلصل خلط بني السني والشني ، وحلصل خلط بني الطاء والظاء ، 
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وحلصل خلط بني الفاء والقاف ، وحلصل خلط بني الصاد والضاد ، وحلصل خلط بني 

  .. ء يف اية الكلمات األلف املقصورة واليا
إنَّ ما متّ وضعه من إضافات الحقة مل تعط هوية جديدة للحروف ، إنما وضعت .. 

ملساعدة القارئ يف قراءة حروف هلا هويتها املوجودة أصالً يف كتاب اهللا تعاىل ، وهذه 
ل كان واجليل األو.. اهلوية ليست مستمدة من جمرد شكل احلرف يف املصحف األول 

( يعلم هذه اهلوية دون اإلضافات الالحقة ، اليت وضعت فقط ملساعدة القارئ الالحق 
  ..يف قراءته ) زمناً 

وأنا قلت ألكثر من مرة ، وأقول ، الشكل األول للكلمات القرآنية ليس املعيار الوحيد 
الذي بني أيدينا اآلن  فالقرآن.. وبينت ذلك مبا فيه الكفاية .. أبداً .. الذي اعتمدت عليه 

على الشكل ( مزاته وحركاته وتنقيطه وألفاته اخلنجرية وغري ذلك من إضافات وضعت 
لتسهيل القراءة ، هي حمتواة أصالً ضمن املعايري األوىل ، تلك املعايري الثابتة قبل ) فقط 

و معيار من هذه اإلضافات ، وحنن عدنا إىل املصحف األول كمعيار ، شكل الكلمة فيه ه
اعتبار احلرف املرسوم حرفاً للهمزة وغريها ، متّ بناًء على هذه .. جمموعة معايري ، ولذلك 

املعايري جمتمعة ، وليس فقط بناء على معيار شكل الكلمة ، وإالّ العتربنا الباء والنون والتاء 
وكلُّ ذلك متّ ...... ..والثاء حرفاً واحداً ، والعتربنا اجليم واحلاء واخلاء حرفاً واحداً و

  ..عن علم تام بشكل املصحف األول 
احلرف املرسوم يف ( صل السادس املعجزة ، من الف: نظرية األوىل وأعرض نصاً من ال

، لنرى كيف متّ تبيان آلية اخلرف املرسوم حرفاً يف مسألة اهلمزة مبا ال ) كتاب اهللا تعاىل 
  :يدع جماالً للشك 

: هذا املعيار هو ... ُهللا تعاىل إىل اعتبارِ معيارٍ قُرآينٍّ يف هذه املسألة وقد هداين ا..  [[
إذا أُضيف حرف قبلَ اهلمزة اليت يف بِداية الكلمة ، أو بعد اهلمزة اليت يف نِهاية الكلمـة ،  
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وحافظت هذه اهلمزةُ على مكانِها ، فهي حرف ، وإالّ فهي حركةٌ كباقي احلركـات ،  

  ..ايل ليست حرفاً وبالت
ليست حرفاً ، ألنهu#ŠyΠt ( ، ) u#Βtz ( ،   (:  اليت يف بِداية الكلمات مثل اهلمزةُ.. 

واحلرف األولُ .. عند إضافة حرف إىل بداية هذه الكلمات ، تذهب اهلمزةُ من مكانِها 
 فاألل هذه الكلمات هو حرف فكلمةُ ... يف بداية) ƒt≈↔̄t$ŠyΠ (  حرف ضافحيثُ ي ،

 كلمة الياِء إىل بداية) u#ŠyΠt (  ُوكلمة ،) ψKŠyΠ (  الالم إىل بداية حرف ضافحيثُ ي ،

  :يقولُ تعاىل .. ، ترسما يف القرآن الكرمي دونَ أي اعتبارٍ هلذه اهلمزة  ) u#ŠyΠt ( كلمة

 ) %s$Αt ƒt≈↔̄t$ŠyΠã &rΡ/;Î∞÷γßΝ /Î'rœôÿo$!←ÍηÎΝö ( ùs=nϑ£$! &rΡ/6t'rδèΝ /Î'rœôÿo$!←ÍηÎΝö %s$Αt &r9sΝö &r%è≅ 9©3äΝö )ÎΤoÎ’þ &rãô=nΝã 
îx‹ø=| #$9¡¡Κu≈θu≡NÏ ρu#${F‘öÚÇ ρu&ræ÷=nΝã Βt$ ?è7ö‰ßρβt ρuΒt$ .äΨFçΝö ?s3õFçΚãθβt ∪⊂⊂∩ ρu)ÎŒø %è=ùΨo$ 9Ï=ùΚu=n≈¯×Í3sπÏ 
#$™ófà‰ßρ#( ψKŠyΠt ùs¡|fy‰ßρÿ#( )ÎωH )Î/ö=ÎŠ§} &r1n’4 ρu#$™óFt3õ9y�u ρu.x%βt ΒÏz #$9ø3s≈ÿÏ�Íš (    ] ٣٣: البقرة 

– ٣٤ [   ..  
: ، كلٌّ منهما أربعةُ حروف ، هي  ) ƒt≈↔̄t$ŠyΠ (  ،) ψKŠyΠ (: فهاتان الكلمتان .. 

املضاف الياء ، الالم (  احلرف(  كلمة حروف عم ،) u#ŠyΠt (  الثالثة ..  

 .. ثلَ كلمةم املُشابِهة على احلاالت بحسوهذا ي) %è�öu#β× ( نةٌ ، فهكوذه الكلمة م
  ..قاف ، وراء ، وألف ، ونون ، أي من أربعة حروف : من 

عن باقي احلروف ، وذلك حني التصاقه  ) ρ (وهنا علينا أنْ منيز حرف العطف .. 
مثالً ... فحرف العطف هذا ، ال يغير من رسمِ الكلمة حني التصاقه ا .. ببداية الكلمة 

واهلمزة ... األلف ، وامليم ، والنون : من ثالثة حروف هي  مكونة ) u#Βtz (كلمة .. 
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املرسومة يف بدايتها ليست حرفاً مرسوماً يف معيار حساب احلروف املرسومة ، شأا 

عند التصاق حرف العطف ذه الكلمة .....  ) u#ŠyΠt ( بذلك شأن اهلمزة يف بداية كلمة

مع  الثالثة ، ) u#Βtz (ف كلمة و، مكونة من حر ) ρuu#Βtz (: فكلمة .. ال يتغير رمسها 
وكذلك ... الواو ، واأللف ، وامليم ، والنون : حرف العطف هذا ، وبالتايل حروفها هي 

األلف ، واخلاء ، : ، فهي مكونة من ثالثة حروف هي  ) u#zy�t 4 (: األمر يف كلمة 

يضاف إليها كحرف دون  ) ρuu#zy�ã (ها وعند التصاق حرف العطف يف بدايت.. والراء 

الواو ، واأللف : مكونة من احلروف  ) ρuu#zy�ã (فكلمة .. تغيري يف تعداد هذه احلروف 
  ..، واخلاء ، والراء 

 ( ، ) xó& (  ،) /t�Ì“üÖ (  ،) #$9ø‚y=óu» (: واهلمزةُ يف اية الكلمات مثلَ .. 
ŠÏ∃ôÖ ( ،  ًحرفا ظُ هذه ف ..ليستحافهذه الكلمات ، ال ت اية إىل رفح إضافة عند

ترسم يف القرآن الكرميِ ثالثةَ حروف فقط  ) $\↔x‹ø© (كلمة : مثالً ... اهلمزةُ على مكانِها 
هكذا .. الشني ، والياء ، واحلرف املضاف ، وهو حرف األلف : ، مها حرفا كلمة شيء 

 تعاىل ، فلو كانت حرفاً لَوضع هلا كُرسي خاص بِها ، كما هو احلال ترسم يف كتابِ اِهللا
  .. يف كتابتنا اإلمالئية 

) ρu#$?)̈àθ#( ƒtθöΒY$ ω� Brgø“Ì“ Ρtÿø§ë ãt Ρÿ̄ø§< ©x‹ø↔\$ ρuωŸ ƒã)ø6t≅ã ΒÏ]÷κp$ ©xÿx≈èyπ× ρuωŸ ƒãσ÷{s‹ä ΒÏ]÷κp$ 
ãt‰ôΑ× ρuωŸ δèΝö ƒãΖÁ|�ãρβt (  ] ٤٨: البقرة [   

 ) t�Ì“üÖ/ (ترسم أربعةَ حروف ، هي حـروف كلمـة    ) $\↔t�Ìƒÿ/ (وكذلك كلمةُ .. 
  ..باء ، راء ، ياء ، مع حرف األلف املُضاف : الثالثةَ 
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) ρuΒt ƒt3õ¡Å=ó zyÜÏ‹ÿ↔tπº &rρ÷ )ÎSùÿ\$ OèΟ¢ ƒt�öΘÏ /ÎµÏ /t�Ìƒÿ↔\$ ùs)s‰Ï #$môGtϑy≅Ÿ 5æκöFt≈ΨY$ ρu)ÎOøϑV$ Β•6Î�ΨY$ (  ]
   ] ١١٢: النساء 
 .. ويف رسمِ كلمة) /t�Ìƒÿ↔äθβ (  دليلٌ آخر على ذلك ، التالية يف اآلية :  

) ρu)Îβ .x‹¤/çθ8x ùs)à≅ <kÍ’ ãtϑy?Í’ ρu9s3äΝö ãtϑy=è3äΝö ( &rΡFçΟ /t�Ìƒÿ↔äθβt ΒÏϑ£$! &rãôϑy≅ã ρu&rΡt$O /t�Ì“üÖ ΒiÏϑ£$ 
?sè÷ϑy=èθβt (    ] ٤١: يونس [   

ال تعد حرفاً ، ألنه مل يرسم هلا كُرسي خاص ا ،  ) t�Ìƒÿ↔äθβ/ ( كلمة فاهلمزة يف.. 

  ..باء ، راء ، ياء ، واو ، نون : هي  ) t�Ìƒÿ↔äθβ/ (وحروف كلمة 

تعدΒt$![ (y  ،) Šßãt$![ (  ،) ΣÎ¡|$!Ï (  .....  (: بينما اهلمزةُ يف نِهاية الكلمات مثلَ .. 
رفاً ، ألنا ، أو حها ، فتبقى على حالهبعد حرف ظُ على مكانِها حني إضافةحافها ت

 rz÷�tly& (.. يف قوله تعاىل  ) $Βt$!uδy (فكلمةُ .. تحافظُ على مكانِها بانقالبِها حرفاً آخر 
ΒÏ]÷κp$ Βt$!uδy$ ρuΒt�öãt8γy$ (   ] ٣١: النازعـات [ حافظةَ هذه اهلمزةعلى مكانِها  ، نرى فيها م

 è≅ö% (يف قوله تعاىل  ) /Βt$!τä.ä (وكلمةُ .. بعد إضافة حريف اهلاِء واأللف إىل اية الكلمة 
&r‘uuƒ÷äΛ÷ )Îβ÷ &r¹ô6txy Βt$!τä.ä/ö îxθö‘Y# ùsϑy ƒt'ù?Ï‹3ä/ /Îϑy$!& Βè̈Ï¤ (    ] نرى فيها   ] ٣٠: امللك ،

بِها واواً مهموزةً بعد إضافة حريف الكاف وامليمِ إىل اية محافظةَ اهلمزة على مكانِها بانقال
  ..... الكلمة 
 s$Αt ‘u>bÉ )ÎΤoÎ’ ρuδyz #$9øèyàôΝã ΒÏ_hÍ ρu#$©ôGtèy≅Ÿ% (.. يف قوله تعاىل  ) �Î‰ßæt%!←Í/ (وكلمةُ .. 

#$9�§&ù̈â ©xŠø6Y$ ρu9sΝö &r2à. /Î‰ßæt%!←Í�š ‘u>bÉ ©x)ÉŠw$ (   ] ٤: مرمي [ ،  نرى فيها حمافظةَ اهلمزة

 “Šßæt%!Ï (وكلمةُ .. على مكانِها بانقالبِها نبِرةً بعد إضافة حرف الكاف إىل نِهاية الكلمة 
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، نرى فيها محافظةَ  ] ٦: نوح [  ) #ùs=nΝö ƒt“ÌŠ÷δèΟó Šßæt%!Ï“ü )Îω� ùÏ�t#‘Y (يف قوله تعاىل  )

حرف إضافة على مكانِها بعد اية الكلمة  اهلمزة الياِء إىل ..  
: البقرة [   ) )#ΣÎ¡|$!τä.äΝö my�ö^Ó 9©3äΝö ùs'ù?èθ (.. يف قوله تعاىل  ) ΣÎ¡|$!τä.äΝ (وكلمةُ .. 

نرى فيها حمافظةَ اهلمزة على مكانِها ، بانقالبِها واواً مهموزةً بعد إضافة حريف  ] ٢٢٣
 ρu)ÎŒø ΥwgŠ̄øΨo≈6àΝ (يف قوله تعاىل  ) ΣÎ¡|$!u.äΝö 4 ( وكلمةُ... الكاف وامليمِ إىل اية الكلمة 

ΒiÏô u#ΑÉ ùÏ�öãtθöβt „o¡ÝθΒãθΡt3äΝö ™ßθþu #$9øèy‹x#UÅ ƒã‹x2o¿tçθβt &r/öΨo$!u.äΝö ρuƒt¡óFtsóŠãθβt ΣÎ¡|$!u.äΝö 4 ρuûÎ’ 
Œs≡9Ï3äΝ /tξIÖ ΒiÏ ‘§/nÎ3äΝö ãtàÏΛ× (  ] على مكانِها ، ، نرى  فيها حمافظةَ  ] ٤٩: البقرة اهلمزة

  ..بعد إضافة حريف الكاف وامليم إىل اية الكلمة 
وهكذا نرى أنَّ معيار اعتبارِ احلرف املرسومِ حرفاً هو معيار قُرآينٌّ مجرد عن .. 

  ..انتهى االقتباس  .. ]].. األهواء وعن القواعد الوضعية اليت وضعها البشر 
  : استفسروا عن موضوع اهلمزة فأقول هلم  وهنا أسأل اإلخوة الذين.. 

  ) s$9äθþ#( u&rΡM| ùsèy=ùM| δy≈‹x# /Î↔t$;ÎλoGÏΖu$ ƒt≈¯*Î/ö�t≡δÏŠΟÞ% (: يف قوله تعاىل  ) |u&rΡM (هل كلمة 
، !!! ؟ ) |rΡM& (، هل هذه الكلمة تتطابق يف القيمة الداللية مع كلمة  ] ٦٢: األنبياء [ 

يف  ) |u&rΡM (وهل كلمة !!! .. و ذاته بني هاتني احلالتني ؟وبالتايل هل عدد احلروف ه

 ρu)ÎŒø %s$Αt #$!ª ƒt≈èÏŠ¤| #$⌠øt Βt�óƒtΝz u&rΡM| %è=ùM| 9Ï=Ζ$̈¨Ä #$BªƒÏ‹äρΤÎ’ ρu&éΓhÍ’u )Î9s≈γy÷È (: قوله تعاىل 
ΒÏ ŠßρβÈ #$!« ( (   ] ة ،  ] ١٦: املائدةمع كلمةهل هذه الكلمة تتطابق يف القيمة الداللي : 

) &rΡM| ( وهل !!! .. ، وبالتايل هل عدد احلروف هو ذاته بني هاتني احلالتني ؟!!! ؟

  ) u#!9ø↔t≈z ρu%s‰ô ãtÁ|ŠøM| %s6ö≅ã ρu.äΖM| ΒÏz #$9øϑßÿø¡Å‰Ït (: يف قوله تعاىل  ) u#!9ø↔t≈z (  كلمة
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؟ ، وبالتايل هل عدد  ) 9ø↔t≈z$# (يف القيمة الداللية مع كلمة هل تتطابق  ،  ] ٩١: يونس [ 

 ×rÏ9s≈µ& (يف قوله تعاىل  ) ×rÏ9s≈µ& (وهل كلمة !!! .. احلروف هو ذاته بني هاتني احلالتني ؟
Βì̈y #$!« 4 /t≅ö &r2òYs�çδèΝö ωŸ ƒtèô=nϑßθχš (  ] ة مع  ] ٦١: النملتتطابق يف القيمة الداللي ،

وهل !!! .. هو ذاته بني هاتني احلالتني ؟، وبالتايل هل عدد احلروف  ) Î9s≈µt( (كلمة 

 #u&rΒÏΨäΛ Β̈ ûÎ’ #$9¡¡ϑy$!Ï &rβ †sƒø¡Å#y /Î3äΝã #${F‘öÚu ùs*ÎŒs (يف قوله تعاىل  ) u&rΒÏΨäΛ (كلمة 
φÏ†š ?sϑßθ‘â (   ] ة مع كلمة  ، ] ١٦: امللكهل تتطابق يف القيمة الداللي) &rΒÏΨäΛ÷ (  ،

......... وهل وهل وهل !!! .. ذاته بني هاتني احلالتني ؟وبالتايل هل عدد احلروف هو 
وكيف ال يتم التمييز !!! .. كيف ال تدخل هذه اهلمزة يف القيمة الداللية هلذه الكلمات ؟

 ) u#!9ø↔t≈z (، وكيف ال يتم التمييز بني كلمة  ) |rΡM& (وكلمة  ) |u&rΡM (بني كلمة 
..  ) ÷rΒÏΨäΛ& (وكلمة  ) u&rΒÏΨäΛ (يتم التمييز بني كلمة ؟ ، وكيف ال  ) 9ø↔t≈z$# (وكلمة 

  ......... وكيف وكيف وكيف 
وإضافة لألدلّة الدامغة واملستمدة من كتاب اهللا تعاىل واليت قدمناها يف عدم اعتبار .. 

حرفاً ، ويف اعتبارها  ) u#ŠyΠt (   ، ) u#zy�t 4 (  ،) u#Βtz (: اهلمزة حرفاً يف الكلمات 

إضافة لكلِّ األدلّة اليت قدمناها  ..... ) Βt$![ (y  ،)  Šßãt$![ (  ،) ΣÎ¡|$!Ï ( : يف الكلمات 
هل القيمة الداللية هلا ما بني هاتني احلالتني ، واالنتماء إىل اجلذر اللغوي للكلمة اليت ... 

ات ، وحىت يف تنتمي إليها ، وحركتها يف أمكنة أُخرى حني إضافة حروف هلذه الكلم
: بالتأكيد ودون أدىن شك ، اإلجابة هي .. هل هي ذاا بني هاتني احلالتني ؟ .. اللفظ 

!!! .. فهل يوجد أساس منطقي حممول بكتاب اهللا تعاىل العتبارها حالة واحدة ؟... ال 
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ل وحنن بينا معيارنا يف هذه املسألة بشك.. ال : بالتأكيد ودون أدىن شك ، اإلجابة هي 
  .. بين ، يعطي اليقني ملن يريد معرفة احلقيقة 

لقد قلت وألكثر من مرة ، هناك عدة معايري منها شكل الكلمة ، ومل أقل إنّ شكل .. 
  ..الكلمة هو املعيار األول واألخري ، وإالّ ملا كنا سنميز بني الكثري من احلروف كما بينا 

ر القرآين لآللية السليمة يف حساب احلرف وكنت قد بينت أنَّ سورة نوح هي املعيا
حرفاً مرسوماً )  ٩٥٠( املرسوم حرفاً يف كتاب اهللا تعاىل ، ورأينا كيف أنها تتكون من 

دون زيادة أو نقصان ، وذلك مبا يوافق املدة اليت بينها اهللا تعاىل يف كتابه الكرمي عن مدة 
   :لبث نوح عليه السالم 

) ρu9s)s‰ô &r‘ö™y=ùΖu$ Ρçθn·% )Î<n’4 %sθöΒÏµÏ ùs=n7Î]y ùÏ‹γÎΝö &r9ø#y ™yΖuπ> )Îω� ~sΗ÷¡Åš æt%ΒY$ ùs'r{s‹xδèΝã 
#$9Ü’θùs$χÜ ρuδèΝö ßs≈=Îϑßθβt (  ] ١٤: العنكبوت [  

وحدة زمنية ، رأينا كيف أنّ كلَّ وحدة زمنية منها )  ٩٥٠( هذه املدة وهي .. 
  :حرفاً مرسوماً )  ٩٥٠( واملكونة من يقابلها حرف مرسوم من حروف سورة نوح 

) )ÎΡ$̄! &r‘ö™y=ùΖu$ Ρçθn·% )Î<n’4 %sθöΒÏµÏÿ &rβ÷ &rΡ‹É‘ö %sθöΒt7y ΒÏ %s7ö≅È &rβ ƒt'ù?Ï‹uγßΟó ãt‹x#>ë &r9ÏŠΟÒ    =
  حرفاً    ٥١

 %s$Αt ƒt≈)sθöΘÉ )ÎΤoÎ’ 9s3ä/ö Ρt‹Éƒ�Ö Β•7Îî    =حرفاً  ٢١  
 &rβÈ #$ãô6ç‰ßρ#( #$!© ρu#$?¨)àθνç ρu&rÛÏ‹èãθβÈ  = حرفاً  ٢٥  

 ƒtóøÿÏ�ö 9s3ä/ ΒiÏ ŒèΡçθ/Î3ä/ö ρuƒãσxzj½�ö.äΝö )Î<n’# &r_y≅9 Β•¡|Κ‡‘ 4 )Îβ¨ &r_y≅Ÿ #$!« )ÎŒs# ỳ%!u ωŸ ƒãσxz¨�ã ( 9sθö 
.äΖFçΟó ?sè÷=nϑßθχš   =حرفاً  ٦٥  

  %s$Αt ‘u>bÉ )ÎΤoÎ’ ŠyãtθöNß %sθöΓÍ’ 9s‹øξW ρuΡtγy$‘Y#   =حرفاً  ٢٦  

 ùs=nΝö ƒt“ÌŠ÷δèΟó Šßæt%!Ï“ü )Îω� ùÏ�t#‘Y#   =حرفاً  ٢١  
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 ρu)ÎΤoÎ’ 2à=¯ϑy$ Šyãtθö?èγßΝö 9ÏGtóøÿÏ�t 9sγßΟó _yèy=èθþ#( &r¹|≈6ÎèyιàΛ÷ ûÎ’þ u#Œs#ΞÍκÍΝö ρu#$™óGtóø±tθö#( OÏŠu$5uκåΝö 

ρu&rÀ|�•ρ#( ρu#$™óFt3õ9y�çρ#( #$™óGÏ3õ6t$‘Y#   =حرفاً  ٧٨  

 OèΟ¢ )ÎΤoÎ’ ŠyãtθöEèκåΝö _Åγy$‘Y#    =حرفاً  ١٦  

 OèΝ§ )ÎΤoÎ’þ &rãô=nΖMà ;mλçΝö ρu&r ó�u‘öNß ;mλçΝö )Î ó�u#‘Y#   =حرفاً  ٢٨  

  ùs)à=ùMà #$™óFtóøÿÏ�ãρ#( ‘u/−3äΝö )ÎΡµ̄ç… .x%χš îxÿ¤$‘Y#   =حرفاً  ٢٧  

 ƒã�ö™Å≅È #$9¡¡ϑy$!u æt=n‹ø3ä/ ΒiÏ‰ô‘u#‘Y#   =حرفاً  ٢١  

 ρuƒãϑô‰ÏŠ÷.ä/ /Î'rΒøθu≡Α5 ρu/tΖÏt ρu†sgøèy≅ 9©3ä/ö _yΖ¨≈M; ρu†sgøèy≅ 9©3ä/ö &rΞ÷κp≈�\#   =حرفاً  ٤١  

 Β¨$ 9s3ä/ö ωŸ ?s�ö_ãθβt !¬ ρu%s$‘Y#    =حرفاً  ٢٠  

 ρu%s‰ô {s=n)s3ä/ö &rÛôθu#‘·#    =حرفاً  ١٤  

 &r9sΟó ?s�tρ÷#( .x‹ø#y {y=n,t #$!ª ™y7öìy ™yϑy≈θu≡N; ÛÏ7t$%]$    =حرفاً  ٢٩  

 ρu_yèy≅Ÿ #$9ø)sϑy�t ùÏ�κÍ£ Ρçθ‘Y# ρu_yèy≅Ÿ #$9±¤ϑô§}  Å�u#`[%    =حرفاً  ٣١  

 ρu#$!ª &rΡ/;uFt3ä/ ΒiÏz #${F‘öÚÇ Ρt7t$?Y$    =حرفاً  ٢٣  

 OèΝ§ ƒãèÏŠ‰ß.ä/ö ùÏ�κp$ ρu†äƒø�Ì_ã6àΝö )Îz÷�t#`[%    =حرفاً  ٢٥  

 ρu#$!ª _yèy≅Ÿ 9s3ä/â #${F‘öÚu 0Î¡|$ÛW$   =حرفاً  ٢١  

 9jÏFt¡ó=è3äθ#( ΒÏ]÷κp$ ™ß7çξW ùÏ∨y$`[%    =حرفاً  ٢٠  

 %s$Αt ΡçθyÓ ‘§>bÉ )ÎΞ¨κåΝö ãtÁ|θöΤÎ’ ρu#$?¨7tèãθ#( Βt 9©Οó ƒt“ÌŠ÷νç Βt$9äµç… ρuρu!s$àνç…ÿ )Îω� zy¡|$‘Y#   =٤٩ 
  حرفاً
 ρuΒt3s�ãρ#( Βt3õ�[# 2à7¬$‘Y#   =حرفاً  ١٥  
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 ρu%s$9äθ#( ωŸ ?s‹x‘âβ¨ u#9ÏγyGt3ä/ö ρuωŸ ?s‹x‘âβ¨ ρuŠt# ρuωŸ ™ßθu#æY% ρuωŸ ƒtóäθWš ρuƒtèãθ−s ρuΣn£ô�Z#   =٥٣  
  حرفاً

  ρu%s‰ô &rÊ|=�θ#( .xWÏ��Z# ( ρuωŸ ?s“ÌŠÏ #$9à©≈>ÍΗÏt )Îω� Ê|=n≈ξW   =حرفاً  ٣٣  

 ΒiÏϑ£$ zyÜÏ‹ÿ↔t≈JÉκÍΝö &éîø�Í%èθ#( ùs'éŠ÷zÅ=èθ#( Ρt$‘Y# ùs=nΟó †sgÅ‰ßρ#( ;mλçΜ ΒiÏ ŠßρβÈ #$!« &rΡÁ|$‘Y#   =٥٢ 
  حرفاً
  ρu%s$Αt ΡçθyÓ ‘§>bÉ ωŸ ?s‹x‘ö ãt?n’ #${F‘öÚÇ ΒÏz #$9ø3s≈ÿÏ�Ít Šyƒ−$‘·#    =حرفاً  ٣٦  

 )ÎΡ¨7y )Îβ ?s‹x‘öδèΝö ƒãÒÅ=�θ#( ãÏ6t$Šy‚š ρuωŸ ƒt#Î$àρÿ#( )Îω� ùs$_Å�\# 2Ÿÿ¤$‘Y#   =حرفاً  ٤١ 

‘§>bÉ #$îøÿÏ�ö <Í’ ρu9Ïθu≡!Î$t“£ ρu9Ïϑy Šyzy≅Ÿ /tŠøLÉ_š Βãσ÷ΒÏΖY$ ρu9Ï=ùϑßσ÷ΒÏΖÏt ρu#$9øϑßσ÷ΒÏΨo≈MÏ ρuωŸ ?s“ÌŠÏ 
#$9à©≈>ÍΗÏt )Îω� ?s7t$‘I#    =حرفاً ٦٨  (   

، كلُّ حرف يقابلُ وِحدةً زمنيةً من مدة  حرفاً مرسوماً)  ٩٥٠( فاموع إذاً هو .. 
  .. لَبثه عليه السالم 

اً حلساب احلرف املرسوم حرفاً يف كتاب اهللا يف هذه السورة الكرمية اليت تعد معيار.. 
، ولو حسبت  ] ) ỳ%!u (  ،) Šßæt%!Ï“ü ( [: لو مل تحسب اهلمزة يف كلميت .. تعاىل 

، لو متَّ ذلك ،  ] ) u#Œs#ΞÍκÍΝöþ (  ،) u#9ÏγyGt3ä/ö (  ،) zyÜÏ‹ÿ↔t≈JÉκÍΝö ( [: اهلمزة يف الكلمات 
  ..حرفاً مرسوماً ؟ )  ٩٥٠( وح مكونة من هل كان من املمكن أن تكون سورة ن

،  ] ) u#9ÏγyGt3ä/ö (  ،) u#9ÏγyGt3ä/ö ( [: والذين أرادوا منا حساب اهلمزة يف كلميت .. 
أما .. فالرد عليهم موجود يف النص املقتبس الذي عرضناه يف سطور سابقة يف هذا املقال 

أين الكرسي املرسوم : ، فنسأهلم  ) zyÜÏ‹ÿ↔t≈JÉκÍΝö (كلمة لطلبهم حساب اهلمزة يف بالنسبة 

 ) yŠhÍ⁄tπ™ (يف كلمة إىل اهلمزة   نظرمتوهل  ،هلذه اهلمزة اليت هي يف وسط هذه الكلمة ؟ 
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 ) ŠhÍ↔t$N¡¡9$# (كيف وضع هلا كرسي ، مما جعلنا نعتربها حرفاً ، وإىل اهلمزة يف كلمة 

نعتربها حرفاً ، شأا بذلك شأن اهلمزة يف كلمة  كيف أنه مل يوضع هلا كرسي وبالتايل مل
) zyÜÏ‹ÿ↔t≈JÉκÍΝö (  ؟..  

املسألة ليست مبنية على اهلوى ، وال على التوليف املسبق ، وال على التعصب .. 
من  –املسألة هي مسألة منهج علمي منطقي ، ال خيرج .. األعمى ، كما يتخيل بعضهم 

  ..رسم الكلمات يف كتاب اهللا تعاىل عن حقيقة  –مقدماته إىل نتائجه 
حرفاً مرسوماً مبا يوافق الوحدات الزمنية )  ٩٥٠( وكون سورة نوح مكونة من .. 

واعتبارنا لذلك معياراً آللية اعتبار احلرف املرسوم حرفاً يف  للبثه عليه السالم يف قومه ،
من بني السور ( ميز فسورة نوح تت.. ليس توليفاً وليس مصادفة  كتاب اهللا تعاىل ،

بأنها من أول حرف فيها إىل آخر حرف تتحدث عن الرسول الذي ) املسماة بأمساء رسل 
سميت بامسه ، وقد بينت أنَّ معجزة نوح عليه السالم هي هذه املدة الزمنية املذكورة يف 

تاب اهللا تعاىل لرسول كتاب اهللا تعاىل ، وحنن نعلم أنَّ مدة اللبث الوحيدة املذكورة يف ك
  .. يف قومه هي مدة لبث نوح عليه السالم 

سورة نوح وحدها من أكرب األدلّة على سالمة منهج اعتبار احلرف املرسوم حرفاً .. 
لو مل يكن هذا املنهج سليماً مائة .. يف كتاب اهللا تعاىل ، فضالً عن كوا معياراً يف ذلك 

ليت حيملها كتاب اهللا تعاىل ألي بعد من األبعاد اإلعجازية باملائة ملا وجدت آالف األمثلة ا
  ..اليت عرضناها ، واليت مجيعها ودون أي استثناء مبنية على هذه اآللية 

هناك عدة معايري متّ االعتماد عليها يف آلية اعتبار احلروف املرسومة يف كتاب .. إذاً .. 
منها اهلوية اخلاصة للحرف كقيمة داللية اهللا تعاىل ، وليس فقط شكل رسم الكلمة ، 

ينتمي ا إىل جذره اللغوي ، ومنها حركة احلرف حني وجوده يف الكلمات اُألخرى 
، ومنها اهلوية ) كما بينا ( حني إضافة حروف أخرى جلسم الكلمة ولتغير شكلها 

فاملسألة ليست ... ............كداللة ضرورية الكلمة يف  املتعلّقة بوجودهه اخلاصة ب
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بالتسطيح الذي ينظر منه بعض املتشكّكني أصالً يف كون الرسم القرآين من عند اهللا تعاىل 

  ..، انتصاراً لبعض الروايات التارخيية 
من .. وال ميكن فك القيمة الداللية للحرف عن آلية اعتباره حرفاً وعن قيمته العددية 

فالذين .. حرف األلف وليس يف صف حرف الياء  هنا اعتربنا األلف املقصورة يف صف
توهموا أنه كان من املمكن اعتبار األلف املقصورة يف صف حرف الياء إنما نظروا فقط 
من منظار واحد هو التشابه بني رمسه ورسم حرف الياء يف آخر الكلمة ، ومل ينظروا هلذه 

فق منظاركم هذا ، هل حرف الباء و: وهنا أسأهلم .. املسألة من باقي املعايري األخرى 
وهل حرفا !!! .. والنون والتاء والثاء توضع يف صف واحد بناء على التشابه يف رمسها ؟

وهل حرف اجليم واحلاء !!! .. السني والشني يوضعا يف صف واحد لتشابه رمسهما ؟
ف وهل حرف العني يوضع يف ص!!! .. واخلاء توضع يف صف واحد لتشابه رمسهما ؟

  !!! ..؟............ وهل !!! .. حرف الغني لتشابه رمسهما ؟
ولكن .. الكلُّ يعلم أنَّ احلركات مل ترتل من السماء كرسم يف املصحف األول .. 

لقد وضعت احلركات فقط لتساعد القارئ على حقائق .. هذا ال يعين ضياعها ، أبداً 
من املمكن لعاقل أن يستبدل الفتحة على  وإالّ فهل.. موجودة أصالً يف كتاب اهللا تعاىل 

،  ] ٢٨: فاطر [   ) ÎΡ¯ϑy$ †sƒǿy #$!© ΒÏô ãÏ6t$ŠÏνÍ #$9øèã=nϑy≈¯σà#( 3( (يف قوله  ) ©!$# (اية كلمة 
، وذلك حبجة أن )) اُهللا (( هل من املمكن أن يستبدهلا بضمة يف اية هذه الكلمة لتصبح 

هل من املمكن .. مبعىن آخر !!! .. النص القرآين ؟احلركات مل تكن موجودة حني نزول 
يف هذه  ) ©!$# (أن نغمض أعيننا عن القيمة الداللية لوجود الفتحة على اية كلمة 

العبارة القرآنية حبيث ال يكون هناك فارق بينها وبني وجود حركة أخرى بدالً منها ، 
  !!! ..وذلك ألنَّ احلركات مل ترسم يف املصحف األول ؟

لو فرضنا أنَّ اهللا تعاىل هدى إنساناً ما إىل اكتشاف معيار جديد يف حساب القيم 
الداللية للكلمات ، حبيث يتضمن هذا املعيار املفترض حركات احلروف املكونة للكلمات 
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، ولو استطاع هذا اإلنسان أن يرن لنا أنَّ هذا املعيار مستنبط من كتاب اهللا تعاىل ، عرب 

ن نظري ، وبنتائج حيملها كتاب اهللا تعاىل ، حبيث تربط احلركات بناموس حيمله برها
هل نعرِض عن هذه احلقائق يف هذا املعيار .. كتاب اهللا تعاىل  يف كل حرف من حروفه 

أم علينا أن !!! .. املفترض حبجة عدم وجود هذه احلركات رمساً يف املصحف األول ؟
بة على معياره املفترض هذا ، وهل حيمله كتاب اهللا تعاىل يف كلِّ ننظر يف النتائج املترت
  .. حرف من حروفه ؟ 

إنَّ كالمنا عن آلية اعتبار احلرف املرسوم حرفاً وعن آلية تكوين .. فوق كلِّ ذلك .. 
األجبدية ، هو املعيار الذي اخترناه ، وبيناه بشكلٍ جلي ، ومتّ العمل به يف كلِّ األبعاد 

القضية .. أي إنسان يستطيع أن خيتار أي معيار : وقد قلت .. عجازية دون أي استثناء اإل
  ..تتعلَّق بالنتائج اليت حيملها كتاب اهللا تعاىل هلذا املعيار 

وكلُّ ذلك ليس معجزةً ، إنما هو معيار وفقين اهللا تعاىل إليه للدخول إىل املعجزة اليت 
.. أن ينتقد نقداً بناًء هادفاً ملعرفة احلقيقة ، فمن حقّه ذلك  من يريد.. ولكن .. رأيناها 
  :عليه أن ينظر يف األمور التالية .. ولكن 
هل متَّ خرق هذا املعيار ولو مرة واحدة ، يف أي مثالٍ من أي بعد من األبعاد .. 

هم ما حيلوا له من إن متَّ ذلك فمن حقّه أن يتكلّم وأن يت.. اإلعجازية اليت متَّ عرضها ؟ 
إما إذا متّ اعتبار هذا املعيار يف كامل نصوص كتاب اهللا تعاىل ودون أي استثناء .. اتهام 

ألنين .. حني ذلك فكالمه ليس موجهاً الختيارنا ، إنما هو إساءة لكتاب اهللا تعاىل .. 
لعددية ، وبالتايل هذا املعيار هو مدخل للمعجزة العددية ، وليس هو املعجزة ا: أقول 

لقاصي والداين فالنقد يكون للنتائج املترتبة عليه ، مبا حتمل من أدلّة وبراهني دامغة تثبت ل
عجازية اليت متَّ ، إضافة إىل مصداقية محل كتاب اهللا تعاىل لألبعاد اإل املعيار امصداقية هذ

  ..املعيار  حساا وفق هذا
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العددية أو جمموع احلروف باملعىن والدالالت وفق  هل متّ أي خرق يف تعلّق القيم.. 

البعد الذي نعرضه ، يف أي مثال من أي بعد إعجازي قمنا بعرضه سواء يف الربنامج أو يف 
وإالَّ .. إنَّ متّ ذلك فمن حقّه أن يتكلَّم وأن يتهم ما حيلوا له من اتهام .. الكتب ؟ 

فمن ال يرى ربطاً بني جمموع احلروف .. تعاىل فاإلساءة ليست لنا وإنما لكتاب اهللا 
حرفاً ، وبني املدة اليت ذكرها اهللا تعاىل عن لبثه )  ٩٥٠( املرسومة يف سورة نوح وهي 

  ..يف كتابه الكرمي ، فهذه مشكلته هو ، وليست مشكلتنا حنن 
 هل هناك جمموع حروف أو قيمة عددية ألي نص متّ عرضها يف الربنامج أو يف.. 

الكتب ، وتبين له أنها ليست صحيحة ، إن كان ذلك فمن حقّه أن يتكلّم وبأعلى صوته 
ولكن حينما ال جيد الناقد خطأً واحداً ، فليس من .. ، وأن يتهم ما حيلوا له من اتهام 

  ..حقّه أن يتكلّم مبا هو خارج املنطق والعلم ، وإالَّ فاملشكلة عنده وليست عندنا 
اآلالف من األمثلة اليت تثبت محل كتاب اهللا تعاىل هلذه األبعاد هل عشرات .. 

وهل الربهان النظري آللية اعتبار احلرف املرسوم .. اإلعجازية ليست كافية يف نظره ؟ 
حرفاً وهو سورة نوح ، وهل الربهان النظري لألجبدية وهو اآليات اليت رأيناها يف سورة 

ه إالّ توليفاً وتأويالً خارج ظاهر دالالت كتاب اهللا تعاىل املدثّر ، هل كلُّ ذلك ال يرى في
  ..حني ذلك مشكلته ليست معنا ، إنما يف منهج تفكريه ، ويف رؤيته لكتاب اهللا تعاىل .. 

فمن ال يرى يف آالف األمثلة اليت نعرضها ، ويف الربهان .. ال أريد أن أطيل .. 
ولكن ليس ..  يرى معجزة يف ذلك فهذا شأنه النظري هلذه النظرية والذي قدمناه ، من ال

من حقّه أن يفرض مراده على ما يراه الناس بأم أعينهم حمموالً بظاهر صياغة كتاب اهللا 
  ..تعاىل 

أولوا األلباب قد يكفيهم مثال واحد ليتيقّنوا من رؤية احلق يف كتاب اهللا تعاىل ، .. 
فهناك من مل ير حقيقة معجزة .. بني يديه  ومن ال يريد احلقيقة فلن يشاهدها ولو جتسدت

عيسى عليه السالم على الرغم من مشاهدته إلحياء املوتى بإذن اهللا تعاىل على يد عيسى 
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هذه مشكلته هو وليست مشكلة املعجزة اليت أيد اهللا تعاىل ا .. عليه السالم يف عصره 

  ..عيسى عليه السالم 
اً يف كتاب اهللا تعاىل ، ومعيار وضع األلف املقصورة معيار اعتبار اهلمزة حرف.. إذاً .. 

يف صف حرف الياء ، وكلُّ ما قمنا به يف هذه املسائل هو ناتج عن اعتبار معايري قرآنية 
  ..وعن علم حبقيقة املصحف األول والقيم الداللية لكلماته الكرمية 

فقد وقفت  يح الكاف ،والسبب يف ترج لكاف والتاء املبسوطةريف ابالنسبة حلأما .. 
وتوصلت إىل نتيجة علمية مربهنة من  عند هذا األمر وقوفاً علمياً يف اية القرن املاضي ،

نت يف قد بيو قبل البدء حبساب القيم العددية لكتاب اهللا تعاىل ،، وذلك كتاب اهللا تعاىل 
الكاف على التاء أنه مت ترجيح  ، )اجلزء الثاين ( برنامج املعجزة الكربى كتيب ويف 

  :املبسوطة لعدة اعتبارات منها 
ن أصلها تاء مربوطة أن التاء املبسوطة ترد يف القرآن الكرمي أحياناً تاء مبسوطة مع أ..  
حريف التاء املبسوطة جمموعي ورود بني وذلك بعدد مرات يفوق الفارق الصغري جداً  ،

  :وعلى سبيل املثال  .. والكاف
) ùs)s‰ô ΒtÒŸMô ™ßΨ¨Mà #${Fρ¨9Ïš (   ] ٣٨: األنفال  [  
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) ùs‹x2eÅ�ö ùsϑy$! &rΡM| /ÎΖÏè÷ϑyMÏ ‘u/nÎ7y /Î3s%δÏ9 ρuωŸ ΧxgøΖãθβA (    ] ٢٩: الطور [  
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) ρu?sϑ£Mô .x=ÎϑyMà ‘u/nÎ7y ¹Ï‰ô%]$ ρuãt‰ôωZ 4 (   ] ١١٥: األنعام  [    

) ρu?sϑ£Mô .x=ÎϑyMà ‘u/nÎ�š #$9øsß¡ó_o4 ãt?n’4 /t_Íû )Î ó�uℜÏƒ≅Ÿ /Îϑy$ ¹|9y�çρ#( ( ( ] ١٣٧: األعراف  [  

) .x‹x≡9Ï7y my)¤Mô .x=ÎϑyMà ‘u/nÎ7y ãt?n’ #$!©%Ïš ùs¡|)àθþ#( &rΞκ̈åΝö ωŸ ƒãσ÷ΒÏΨãθβt ( ] ٣٣: يونس  [  



   ١٩                  
) )Îβ¨ #$!©%Ïš my)¤Mô ãt=n�öκÍΝö 2Ÿ=ÎϑyMà ‘u/nÎ7y ωŸ ƒãσ÷ΒÏΖãθβt (   ] ٩٦: يونس  [   

) )ÎŒø %s$9sMÏ #$Βø�t&rNß ãÏϑô�t≡βt ‘u>bÉ )ÎΤoÎ’ Ρt‹x‘öNß 9s�š ....... (   ] ٣٥: آل عمران  [  

) * ρu%s$Αt ΣÎ¡óθuο× ûÎ’ #$9øϑy‰ÏƒΨoπÏ #$Βø�t&rNß #$9øèy•Íƒ“Í ?è�t≡ρÍŠß ùsGt9γy$ ....... (   ] ٣٠: يوسف  [  
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فمثالً عندما اعتربنا التاء املربوطة ... الشكل ليس املعيار الوحيد وأعود فأقول .. 
س فقط ألنَّ شكلها كشكل اهلاء يف اية الكلمة ، إنما لو كان ذلك لي اهلاءبصف حرف 

  .. وقفنا على كلمة تنتهي بتاء مربوطة لوجدنا أا هاء 
 نسبياًذكر والكاف لرأيناه ال يكاد يبسوطة املولو نظرنا إىل الفارق بني حريف التاء .. 

الكاف يف كتاب  لقد ورد حرف ..فاحلرفان تقريباً متوازنان يف عدد مرات ورودمها  ،
أن  وقد بينا ..مرة )  ١٠٥٢٠( مرة ، وورد حرف التاء املبسوطة )  ١٠٤٩٧( اهللا تعاىل 

مع أنها يف أصلها تاء مربوطة يف عدد مرات  بصورا اليت ترد فيهاالتاء املبسوطة ترد 
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ف اليت من احلروالصغري جداً ، إضافة لكون حرف الكاف حرفاً نورانياً  يفوق هذا الفارق

  .. ، والتاء املبسوطة ليست كذلكتفتتح ا بعض السور 
مل نكن غافلني عن عدد مرات ورود أي حرف يف كتاب  املعايري وعندما اعتربنا هذه

ما نراه يف حرف التاء من معايري نبينها ، ظهرت للسطح لترجح .. ولكن .. اهللا تعاىل 
غرياً جداً وال يكاد يذكر ، وتفوقه احلاالت حرف الكاف ، كون الفارق بني احلرفني ص

، الفوارق بينها كبرية اليت فيها شيء من التداخل اليت ذكرناها ، بينما احلروف اُألخرى 
نسبياً ، وهي أكرب من مثل هذه احلاالت اجلزئية من خصوصيات كاليت ألقينا الضوء عليها 

  .. يف مسألة حرف التاء املبسوطة 
ويف كتاب اهللا تعاىل يرد حرف .. تربنا التاء املربوطة يف صف حرف اهلاء اع.. مثالً .. 

وإضافة التاء  ..مرة )  ١٤٨٥٠( مرة ، ويرد حرف اهلاء )  ٢٣٤٤( التاء املربوطة 
نّ احلرف السابق للهاء الترتيب ، ألعلى املربوطة إىل حرف اهلاء أو عدم إضافتها ال يؤثر 

فإضافة التاء املربوطة للهاء ال ترفعهما فوق حرف الياء  مرة ،)  ٢١٩٤٢( يرد هو الياء ، 
أقل من عدد مرات ورود )  ١٧١٩٤( فالعدد ،  ] ١٧١٩٤=  ٢٣٤٤+  ١٤٨٥٠ [

.. مرة )  ١٢٤٠٣( واحلرف التايل للهاء هو حرف الراء ويرد  ..مرة )  ٢١٩٤٢( الياء 
اهلاء فوق  حرف يبقىاهلاء يف حال مل نضف حرف التاء املربوطة إىل حرف  ..مبعىن 

مرة ، ويف حال أضفناه كما جيب  ] ٢٤٤٧ = ١٢٤٠٣ – ١٤٨٥٠ [حرف الراء بـ 
 ٢١٩٤٢ [وكما فعلنا لبقي حرف الياء أكثر من حريف اهلاء والتاء املربوطة جمتمعني بـ 

ما نريد قوله هو أنَّ الفارق بني احلروف  ..مرة  ] ٤٧٤٨) =  ٢٣٤٤ + ١٤٨٥٠(  –
أو اهلاء حرف التاء املربوطة إىل حرف أكرب من جزئية إضافة ) ء ، اهلاء ، الراء اليا: ( 

حني حذف حاالت عدم إضافته ، وهذا ما مل يتحقَّق بني حريف الكاف والتاء املبسوطة 
  ..التاء املبسوطة اليت أصلها تاء مربوطة 
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.. ربة إىل حرف الياء حنن يف األجبدية القرآنية أضفنا حرف الن.. لنأخذ مثاالً آخر .. 

مرة ، وعدد مرات ورود النربة أقل من )  ١٢٢٧( وحرف النربة يرد يف كتاب اهللا تعاىل 
)  ٢٥٦٧٦( السابق له وهو حرف الواو الذي يرد واحلرف حرف الياء ورود الفارق بني 

  .. مرة
قصورة الذي األلف املحنن يف األجبدية القرآنية أضفنا حرف  ..لنأخذ مثاالً آخر و.. 

، أضفنامها إىل حرف األلف املمدودة ،  مرة)  ١٥٢٤( واهلمزة اليت ترد )  ٢٥٧٥( رد ي
وهذه اإلضافة أو عدمها ال تؤثّر على كون حرف األلف أكثر حرف يرد يف كتاب اهللا 

مرة ، بينما احلرف )  ٥٢٦٥٥( تعاىل ، فحرف األلف املمدودة يرد يف كتاب اهللا تعاىل 
  ..مرة )  ٣٨١٠٢( وهو حرف الالم يرد التايل له 
يفوق ، بينما ورود التاء املبسوطة يف كتاب اهللا تعاىل مع أنها يف أصلها تاء مربوطة .. 

 ، ]مرة فقط  ٢٣=  ١٠٤٩٧ – ١٠٥٢٠ [ : الفارق بني حريف التاء املبسوطة والكاف
تفوق يف أصلها تاء مربوطة  وقد عرضنا أمثلة ترد فيها التاء املبسوطة ذه احليثية مع أنها

ق القارئ رِغْهو جمرد مؤشر ، وال أريد أن أُكلُّ ذلك : وأنا قلت .. ...هذا الفارق 
  ..املستمع بتفاصيل قد ال مه كثرياً و

ط أنَّ هذا الذي نبينه هو املعيار الذي اعتربناه ، وليس فق.. األهم من كل ذلك .. 
فمعيارنا .. اليت وصلنا إليها هي املعيار الذي اعتمدناه  والنتيجة األخرية.. شكل احلرف 

ومصداقية محل كتاب اهللا .. هو اجلدول الذي عرضناه واملبين للقيم العددية للحروف 
  ..تعاىل هلذه النتيجة تتوقَّف على النتائج اليت حيملها كتاب اهللا تعاىل 
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 قيمته العددية احلرف قيمته العددية احلرف

 ١٥ س ١ ) أ ، أُ ، إ ( ى ، ء ، ا ، 
 ١٦ د ٢ ل
 ١٧ ذ ٣ ن
 ١٨ ح ٤ م

 ١٩ ج ٥ و ، ؤ

    ×Í     ،1     ي ، ئ  ،

 

 ٢٠ خ ٦

 ٢١ ش ٧ ـه  ،  ـة
 ٢٢ ص ٨ ر
 ٢٣ ض ٩ ب
 ٢٤ ز ١٠ ك
 ٢٥ ث ١١ ت
 ٢٦ ط ١٢ ع
 ٢٧ غ ١٣ ف
 ٢٨ ظ ١٤ ق
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ف املرسوم حرفاً يف كتاب اهللا وما جيب قوله يف هذا السياق أنَّ معيار اعتبار احلر.. 

 نا ، اعتمدته بفضل من اهللا تعاىل قبل نشر أيتعاىل ، والذي معياره سورة نوح كما بي
كتاب من كتيب ، ويف بداية حبثي ، أي قبل عشر سنني من اكتشاف األجبدية القرآنية ، 

نا فيه احلرف املرسوم تلك األجبدية اليت متّ فيها حساب احلروف على املبدأ ذاته الذي اعترب
  ..حرفاً يف كتاب اهللا تعاىل 

حصل قبل الدخول يف حساب القيم هذه املعايري وتشكيل هذه األجبدية  واعتبار.. 
..  تطبيق هذا املعيار دون أي استثناء على اإلطالق ومتَّ العددية لكلمات القرآن الكرمي ،

النتائج اليت رأيتها أعطتين اليقني ، ف االختيارصدق هذا ب ازددت يقيناًوبعد احلساب 
  ..و حتصى أكثر من أن تعد أالكامل ، واألمثلة 

  ٦×  ١٩=  ١١٤=  )  æt=n�öκp$ @Î¡óèyπs ãt³|�u ( :اآلية الكرمية .. مثالً .. 
على عدد سور القرآن الكرمي ، )  ١١٤( مفصل هام يف هذه القضية وقيمتها  يه.. 

.. ة العددية هلذه التاء املبسوطة بأي قيمة أخرى مستحيل تغيري القيم.. وفيها تاء مبسوطة 
وحنن مل ننطلق من هذه األمثلة باتجاه حتديد القيم العددية ، إنما العكس هو الصحيح ، 

فمثالً تغيري .. ألنَّ هذه األجبدية حقيقة حيملها كتاب اهللا تعاىل يف كلِّ حرف من حروفه 
ملبسوطة سيؤدي إىل اختالل ماليني املعادالت ، وليس فقط هذه القيمة العددية هلذه التاء ا

  ..املعادلة 
: ن جمموع القيم العددية للحروف النورانية مع حذف املكرر هو أرأينا .. مثالً .. 
التاء املبسوطة ليس حرفاً نورانياً حرف و ،وفيها حرف الكاف  ، ١٩ × ١٩ = ٣٦١

..  
) #9!Ο$ (  =٧  ،،) #9!ϑýÈü (  =٢٩  ،،) #9!� 4 (  =١١  ،،) #9!ϑý� 4 (  =١٥  ،،

) 2!γ‹èÿÈü  (  =٣×  ١٩=  ٥٧  ،،) Ûµ (  =٣٣  ،،) Û¡ûΟ$  (  =٤٥   ،،
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) Û§û 4 (  =٤١  ،،) ƒ§û (  =٢١  ،،) Éü 4 (  =٢٢  ،،) mΝü (  =٢٢  ،،) 

ãÿ¡û,ý (  =٤١  ،،) Xú 4 (  =١٤  ،،) χú 4 (  =٣ ..  

٣٦١=  ٣+١٤+٤١+٢٢+٢٢+٢١+٤١+٤٥+٣٣+٥٧+١٥+١١+٢٩+٧  
١٩×  ١٩=  ٣٦١  

ليس فقط من أجل .. طبعاً من املستحيل .. فهل من املمكن تغيري القيمة العددية هلا ؟  
هذه املعادلة ، وإنما أيضاً من أجل ماليني املعادالت ، واليت منها يف قلب هذه املعادلة أن 

وهي سورة مرمي ، وحدها  يف كتاب اهللا تعاىل ) ١٩( احلروف النورانية يف السورة 
  ..  ٣×  ١٩=  ٥٧=  )  γ‹èÿÈü!2 (: مسألة كاملة 

يف الربهان النظري ملعجزة إحدى الكُبر رأينا كيف أنَّ القيمة العددية للنص : مثالً .. 
القرآين احلامل هلذه املعجزة يساوي جداء جمموع حروف مفتاح هذه املعجزة وهو اآلية 

يف القيمة العددية هلذه اآلية  ) 0Î¡óΟÉ #$!« #$9�§q÷Ηu≈Ç #$9�§mÏŠΟÉ (اىل األوىل يف كتاب اهللا تع
  ..الكرمية 
) æt=n�öκp$ @Î¡óèyπs ãt³|�u ∪⊃⊂∩ ρuΒt$ _yèy=ùΖu$! &r¾õtp≈=| #$9Ζ$̈‘Í )Îω� Βt=n≈¯×Í3sπZ   ρuΒt$ _yèy=ùΖu$ ãÏ‰£EsκåΝö )Îω� 

ùÏF÷ΖuπZ 9jÏ#©%Ït .xÿx�ãρ#( 9ÏŠu¡óFtŠø)Éz #$!©%Ït &éρ?èθ#( #$9ø3ÅGt≈=| ρuƒt“÷Šy#Šy #$!©%Ït u#ΒtΖãθþ#( )ÎƒΚu≈ΖY$   ρuωŸ ƒt�ö?s$>z 
#$!©%Ït &éρ?èθ#( #$9ø3ÅGt≈=| ρu#$9øϑßσ÷ΒÏΖãθβt   ρu9Ï‹u)àθΑt #$!©%Ït ûÎ’ %è=èθ5ÍκÍΝ ∆£�zÚÖ ρu#$9ø3s≈ÿÏ�ãρβt Βt$Œs#! &r‘u#Šy 
#$!ª 5Íκp≈‹x# ΒtWsξW 4 .x‹x≡9Ï7y ƒãÒÅ≅‘ #$!ª Βt „o±t$!â ρu‰uκö‰Ï“ Βt „o±t$!â 4 ρuΒt$ ƒtè÷=nΟÞ _ãΖãθŠy ‘u/nÎ7y )Îω� 

δèθu 4 ρuΒt$ δÏ‘} )Îω� ŒÏ.ø�t“3 9Ï=ù6t³|�Î ∪⊇⊂∩ .xξ� ρu#$9ø)sΚu�Ì ∪⊄⊂∩ ρu#$9©‹ø≅È )ÎŒø &rŠ÷/t�t ∪⊂⊂∩ ρu#$9Á�6öxË )ÎŒs#! &r™óÿx�t 
∪⊆⊂∩ )ÎΞ¨κp$ }Zn÷‰y“ #$9ø3ä9y�Î ∪∈⊂∩ Ρt‹Éƒ�\# 9jÏ=ù6t³|�Î ∪∉⊂∩ 9Ïϑy ©x$!u ΒÏΖ3äΟó &rβ ƒtGt)s‰£Πt &rρ÷ ƒtGt'rz¨�t (    
  ١١٥ × ١٩ = ٢١٨٥=  ] ٣٧ – ٣٠:  املدثر[ 
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) 0Î¡óΟÉ #$!« #$9�§q÷Ηu≈Ç #$9�§mÏŠΟÉ (  =حرفاً مرسوماً ١٩  

) 0Î¡óΟÉ #$!« #$9�§q÷Ηu≈Ç #$9�§mÏŠΟÉ (  ة١١٥= قيمتها العددي  
مرات قيم العددية ما بني حريف الكاف والتاء املبسوطة يف فهل من املمكن تبديل ال.. 

مرة ويرد )  ١٢( يرد حرف الكاف ، حيث هذه املعادلة اليت هي معيار ورودها يف 
  ..؟ مرة )  ١١( رف التاء املبسوطة ح

،  ) ÎΞ¨κp$ }Zn÷‰y“ #$9ø3ä9y�Î( (هل من املمكن أن نضع األلف املقصورة يف قوله تعاىل و.. 

هل من املمكن وضعها يف صف حرف ،  ) ρuΒt$ δÏ‘} )Îω� ŒÏ.ø�t“3 9Ï=ù6t³|�Î (قوله تعاىل ويف 
، طبعاً من املستحيل ، ليس فقط هلذه )  ١( بدالً من )  ٦( الياء لتكون قيمتها العددية 

  ..املعادلة ، وإنما أيضاً ألجل ماليني املعادالت 
العددية حلرف الكاف أو التاء املبسوطة أو  هل من املمكن على سبيل املثال تغيري القيمة

  :غريمها ، يف املعادالت التالية اليت قيمها العددية مساوية متاماً لعدد سور القرآن الكرمي 
)  Œs≡9Ï7y #$9ø6ÅGt≈=Ü ωŸ ‘uƒ÷=| ¡ ùÏ‹µÏ ¡  (  ] ٦×  ١٩=  ١١٤=  ] ٢: البقرة  

) ρu)ÎΡµ̄ç… 9s3ÅGt≈=ë ãt“Ìƒ“Ö (  ] ٦×  ١٩=  ١٤١=  ] ٤١: فصلت  

) Œs≡9Ï7y &r∆ö�â #$!« &rΡ“t!s&ã…ÿ )Î9s‹ö3äΟó 4 (   ] ٦×  ١٩=  ١١٤=  ] ٥: الطالق  

 $Χxgø�11γy (يف الكلمتني  ) ٦( وهي  لنربةهل من املمكن تغيري القيمة العددية لو.. 
ρuΒã�ö™y8γy$! 4 (  ة احلاملة للعبارة يف املعادلة التاليةاليت تشمل العبارات القرآني) 0Î¡óΟÉ #$!« ( 

  ..؟ )  ١( واستبداهلا بالقيمة  يف كتاب اهللا تعاىل
) 0Î¡óΟÉ #$!« #$9�§q÷Ηu≈Ç #$9�§mÏŠΟÉ (    ] ١١٥= ]  ١: الفاحتة  

) 0Î¡óΟÉ #$!« Χxgø�11γy$ ρuΒã�ö™y8γy$! 4 (    ] ١٣١= ]  ٤١: هود  
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) 0Î¡óΟÉ #$!« #$9�§môϑy≈Ç #$9�§mÏŠΟÉ (    ] ١١٥= ]  ٣٠: النمل  

١٩×  ١٩=  ٣٦١=  ١١٥+  ١٣١+  ١١٥  
هل من املمكن تغيري القيمة العددية ما بني حريف الكاف والتاء املبسوطة أو غريمها .. 

  :يف املسائل الكاملة التالية 
) )ÎΡ¯$! &rãôÜs‹øΨo≈�š #$9ø3sθöOr�t ∪⊇∩ ùsÁ|≅eÈ 9Ï�t/nÎ7y  ρu#$Υùtp�ö ∪⊄∩ )Îχ� ©x$ΡÏ∞t�š δèθu #${F/öIt� ç  (  =
١٦×  ١٩=  ٤٣٠   

) )ÎΡ¯$! &rãôÜs‹øΨo≈�š #$9ø3sθöOr�t (  =٦×  ١٩=  ١١٤  

) #$9ø)à�öu#βã (  =٢٩  ،،) #$9�”ρyß (  =٣٤  ،،) #$9ø3sθöOr� (  =٥١   

٦×  ١٩=  ١١٤=  ٥١+  ٣٤+  ٢٩   
، !!! هل من املمكن وضع األلف املقصورة يف املعادالت التالية يف صف حرف الياء ؟

  !!! :العددية حلريف الكاف والتاء املبسوطة ، أو ألي حرف غريمها ؟أو تغيري القيمة 
) ãÏŠ¤| (  =٣٤   ،،) ãÏŠ¤| #$⌠øt ∆s�óƒtΝz (  =٦٩  ،،) #$9øϑy¡ÅŠxß (  =٤٦      ،،

) #$9øϑy¡ÅŠxß #$⌠øß Βt�öƒtΝz (  =٨١  ،،) #$⌠øt ∆s�óƒtΝz (  =٣٥  ،،) #$9øϑy¡ÅŠxß ãÏŠ¤| #$⌠øß Βt�öƒtΝz 
(  =١١٥   

٢٠×  ١٩=  ٣٨٠=  ١١٥+  ٣٥+  ٨١+  ٤٦+  ٦٩+  ٣٤  
) ãÏŠ¤| (  =) #$9�”ρy (  =) #$}MΥgÅŠ≅Ÿ (   =٣٤   

) ρu„o¡ó↔t=èθΡt�š ãtÇ #$9�”ρyÇ ( %è≅È #$9�”ρyß ΒÏô &rΒø�Ì ‘u1nÎ’ (  =١٨٨  

) ‘u™Þθ^Ú #$!« ρu2Ÿ=ÎϑyFçµç…ÿ &r9ø)s9γy$! )Î<n’4 Βt�óƒtΝz ρu‘âρyÓ ΒiÏΖ÷µç (  (   =١٨٨  

) /Î3s=Îϑyπ7 ΒiÏΖ÷µç #$™óϑßµç #$9øϑy¡ÅŠxß ãÏŠ¤| #$⌠øß Βt�öƒtΝz (  =١٨٨  
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) ρu2Ÿ=ÎϑyFçµç…ÿ &r9ø)s9γy$! )Î<n’4 Βt�óƒtΝz (  =٩٦  

) /Î3s=Îϑyπ7 ΒiÏΖ÷µç (  =٤٦  
١٤٢=  ٤٦+  ٩٦  

) #$™óϑßµç #$9øϑy¡ÅŠxß ãÏŠ¤| #$⌠øß Βt�öƒtΝz (  =١٤٢  

) #$9øϑy¡ÅŠx (  =٤٦  

) #$!« (  =١٢  ،،) ãÏŠ¤| (  =٣٤  

٤٦=  ٣٤+  ١٢  

 أساسها يتكامل التسواء معادالت ال [يف املعادالت التالية وتدبر بعمق  ولننظر.. 
كيف تصور لنا عظمة الصياغة يف كتاب اهللا تعاىل ،  ]أم معادالت التوازن )  ١٩( العدد 

غريمها لأو ، والتاء املبسوطة  استبدال القيمة العددية حلريف الكاف وكيف أنه من املستحيل
اليت اعتمدنا سليمة مائة باملائة ، وكيف أنَّ األجبدية املرسوم وكيف أنَّ آلية اعتبار احلر ، 
  .. هدانا اهللا تعاىل إليها حيملها كتاب اهللا تعاىل يف كلِّ حرف من حروفه يتال

) &rùsϑÏô δy≈‹x# #$:øtp‰Ïƒ]Ï ?sè÷fy7çθβt (    ] ١٧٣=  ] ٥٩: النجم  

) &rùs:Èκp≈‹x# #$:øtp‰Ïƒ]Ï &rΡäΛ Β•‰ôδÏΨãθβt (    ] ١٧٣=  ] ٨١: الواقعة  

.......  
) ρu#$¹ô9É�÷ 9Ï⇔ß3õ/È ‘u/nÎ7y ùs*ÎΡ¯7y /Î'rãôŠã⊥ÏΨo$ ( ρu™y7mÎxô 2¿tpΚ÷‰Ï ‘u/nÎ7y mÏt ?s)àθΠã (    ] ٤٨: الطور 

[ = ٣٥٠   

) ùs$$¹ô9É�÷ :Îtç3õ/È ‘u/nÎ7y ρuωŸ ?s3ä .xÁ|$mÏ=É #$:øtçθNÏ )ÎŒø Ρt$Šy“3 ρuδèθu Βt3õàÝθΠ× (    ] القلم :

٣٥٠ = ] ٤٨   



   ٢٨                  
.......  

) ρuƒt)àθ9äθβt &r←ÍΖ¨$ 9sGt$‘Í.äθþ#( u#9ÏγyGÏΨo$ 9Ï±t$ãÏ�9 Χ¤gøΖãθβ¥ (    ] ١٩٢ = ] ٣٦: الصافات   

) &rΠ÷ ƒt)àθ9äθβt ©x$ãÏ�Ö ΡĪt�u/−Èß /ÎµÏ ‘uƒ÷=| #$9øϑyΖãθβÈ (    ] ١٩٢ = ] ٣٠: الطور  

.......  
) ρu%s$9äθ#( ƒt≈¯'r‰šκp$ #$!©%Ï“ Ρç“hÌΑt ãt=n‹øµÏ #$!%eÏ.ø�ã )ÎΡ¨7y 9sϑyfôΖãθβ× (  ] ٢١٩=  ] ٦: احلجر    

) ùs‹x2eÅ�ö ùsϑy$! &rΡM| /ÎΖÏè÷ϑyMÏ ‘u/nÎ7y /Î3s%δÏ9 ρuωŸ ΧxgøΖãθβA (   ] ٢١٩=  ] ٢٩: الطور   
 .......  

) )ÎΡ¯ϑy$ ƒãσ÷ΒÏß /Î↔t$ƒt≈GÏΖu$ #$!©%Ït )ÎŒs# Œè2eÅ�ãρ#( 5Íκp$ zy�”ρ#( ™ß∨£‰Y# ρu™y7¬sßθ#( 2¿tpϑô‰Ï ‘u/nÎγÎΝö ρuδèΝö 
ωŸ „o¡óFt3õ9É�çρχš ) (    ] ٤٦٣=  ] ١٥: السجدة       

) ùs$$¹ô9É�÷ )Îχ� ρuãô‰y #$!« my,A ρu#$™óGtóøÿÏ�ö !Î%sΡ/7Î�š ρu™y7mÎxô 2¿tpϑô‰Ï ‘u/nÎ7y /Î$$9øèýÅcÄ 
ρu#$}M/ö6x≈�Ì (    ] ٤٦٣=  ] ٥٥: غافر       

.......  
) OèΟ¢ )Îβ¨ ‘u/−�š 9Ï#©%Ïš ãtϑÏ=èθ#( #$9¡�θþu 2¿gpγy≈#s'7 OèΝ§ ?s$/çθ#( ΒÏ. /tè÷‰Ï Œs≡9Ï7y ρu&r¹ô=nsßθþ#( 

)Îβ¨ ‘u/−7y ΒÏ. /tè÷‰Ïδy$ 9sótÿàθ‘Ö ‘§mÏΛî (   ] ٥٣٩=  ] ١١٩: النحل       

) .xGt=| ‘u/š3äΝö ãt?n’4 Ρtÿø¡ÅµÏ #$9�§môϑyπs ( &rΡ¯µç… Βtô ãtϑÏ≅Ÿ ΒÏΨ3äΝö ™ßθþL# 2¿gpγy≈#s'7 OèΟ¢ ?s$>z ΒÏ. 
/tè÷‰ÏνÍ ρu&r¹ô=nxy ùs'rΡµ̄ç… îxÿàθ‘Ö ‘§mÏ‹ΟÒ (   ] ٥٣٩=  ] ٥٤: األنعام   

  .......  



   ٢٩                  
) ρuΒÏ]÷κåΝ Β¨ „o¡óGtϑÏèãθβt )Î9s‹ø7y 4 &rùs'rΡM| @è¡óϑÏìß #$9Á�Μ§ ρu9sθö .x%Ρçθ#( ωŸ ƒtè÷)É=èθχš (    ]

   ٢٨٢ = ] ٤٢: يونس 

) %è≅ö )ÎΡ¯ϑy$! &éΡ‹É‘â2àΝ /Î$$9øθuróÄ 4 ρuωŸ ƒt¡óϑyìß #$9Á�Ο� #$!$‘æt%!u )ÎŒs# Βt$ ƒãΖ‹x‘âρχš (    ]

    ٢٨٢ = ] ٤٥: األنبياء 

  .......  
) ρu)Îβ ?sθu9©θö#( ùs$$æ÷=nϑßθþ#( &rβ¨ #$!© Βtθö9s93äΝö 4 ΡÏè÷Νz #$9øϑyθö<n’4 ρuΡÏè÷Νz #$9ΖÁ̈Å��ç (   ] ٤٠: األنفال [ 

= ٢١٨  

) ùs*Îβ ?sθu9©ŠøGçΝö ùs$$æ÷=nϑßθþ#( &rΡ¯ϑy$ ãt?n’4 ‘u™ßθ9ÏΖu$ #$9ø7t=n≈÷à #$9øϑß7Îß (    ] ٩٢: املائدة [ = 
٢١٨  

.......  
) * Βt$ ΡtΨ¡|‡ô ΒÏô u#ƒtπ> &rρ÷ ΡçΨ¡Åγy$ Ρt'ùNÏ 2¿ƒs�ö�9 ΒiÏ]÷κp$! &rρ÷ ΒÏW÷=Îγy$! 3 &r9sΝö ?sè÷=nΝö &rβ¨ #$!© ãt?n’4 .ä≅eÈ 

«xó& %s‰Ïƒ�í (  ] ٣٧٠=  ] ١٠٦: البقرة   

) ρu)ÎŒs# /t‰£9øΨo$! u#ƒtπZ Β6̈x%χš u#ƒtπ7   ρu#$!ª &rãô=nΟÞ /Îϑy$ ƒã∴t”iÍΑã %s$9äθþ#( )ÎΡ¯ϑy$! &rΡM| ΒãÿøIt�¤ 4 /t≅ö 
&r.øYs�çδèΟó ωŸ ƒtèô=nϑßθβt (  ] ٣٧٠=  ] ١٠١: النحل  

  .......  
) &rχÂ #$ãô6ç‰ßρ#( #$!© ρu#$_ôGt⊥Ï7çθ#( #$9Ü©≈óäθN| ( (    ] ١٨٦ = ] ٣٦: النحل  

 ) ρu#$!©%Ït #$_ôGt⊥t7çθ#( #$9Ü©≈óäθN| &rβ ƒtè÷7ç‰ßρδy$ ρu&rΡt$/çθþ#( )Î<n’ #$!« 9sγßΝã #$9ø6ç³ô�u“3 4 (    ] الزمر

 :٣١١ = ] ١٧  

٤٩٧ = ٣١١+  ١٨٦  



   ٣٠                  
) ρu#$!©%Ïš .xÿx�ãρÿ#( &rρ÷9ÏŠu$!τäδèΝã #$9Ü©≈óäθNß ƒã‚÷�Ì_ãθΡtγßΝ ΒiÏ∅š #$9Ψ–θ‘Í )Î<n’ #$9à—=èϑy≈MÏ 3 

&éρ'9s≈×̄Í�š &r¹ôsy≈=Ü #$9Ψ$̈‘Í ( δèΝö ùÏ�κp$ zy≈#Î$àρχš (    ] ٤٩٧ = ] ٢٥٧: البقرة  

  .......  
) ρu9s)s‰ô À|�§ùøΖu$ ûÎ’ δy≈‹x# #$9ø)à�öu#βÈ 9Ï‹u‹¤.©�ãρ#( ρuΒt$ ƒt“Ìƒ‰ßδèΝö )Îω� Ρçÿàθ‘Y# (    ] ٤١: اإلسراء 

[ = ٣١٣   

) ρuÀ|�§ùøΨo$ ùÏ‹µÏ ΒÏz #$9øθuãÏ‹‰Ï 9sèy=γ̄ßΝö ƒtG−)àθβt &rρ÷ †ätø‰Ï̂ß ;mλçΝö ŒÏ.ø�[# (    ] ١١٣: طه [ = 
٣١٣    

  .......  
) &rΠ÷ @n¡ó↔t=èγßΟó &r_ô�\# ùsγßΝ ΒiÏ Β¨óø�tΘ5 Β•W÷)s=èθβt (    ] ٢٠٠=  ] ٤٠: الطور   

) &rΠ÷ @n¡ó↔t=èγßΟó &r_ô�\# ùsγßΟ ΒiÏ Β¨óø�tΘ5 Β•W÷)s=èθβt (    ] ٢٠٠=  ] ٤٦: القلم   

) %è≅ ωH &r™ó↔t=è3ä/ö ãt=n‹øµÏ &r_ô�·# )Îω� #$9øϑyθuŠο̈n ûÎ’ #$9ø)à�ö1n’4 3 (    ] ٢٠٠=  ] ٢٣: الشورى  

) ƒt≈)sθöΘÉ ωI &r™ó↔t=è3ä/ö ãt=n‹øµÏ &r_ô�·# ( )Îβ÷ &r_ô�Ì”š )Îω� ãt?n’ #$!©%Ï“ ùsÜs�tΤÎ’þ 4 &rùsξŸ ?sè÷)É=èθβt (   

  ١٧×  ١٩=  ٣٢٣=  ] ٥١: هود [ 
) &rΘô @n¡ó↔t=èγßΝö zy�ö`[% ùs‚y�t#lß ‘u/nÎ�š zy�ö�× ( ρuδèθu zy�ö�ç #$9�§≡—Î%Ït (    ] ٧٢: املؤمنون [  =
١٧×  ١٩=  ٣٢٣  

  .......  
) ωŸ ?sè÷Gt‹É‘âρ#( #$9ø‹uθöΠt ( )ÎΡ¯ϑy$ Bégø“tρ÷βt Βt$ .äΖäΛ÷ ?sè÷ϑy=èθβt (    ] ٢٢٧ = ] ٧: التحرمي     
) δy≈‹x# ƒtθöΠã ωŸ ƒtΖÜÏ)àθβt ∪∈⊂∩ ρuωŸ ƒãσ÷Œsβã ;mλçΝö ùs‹uè÷Ft‹É‘âρβt (    ] ٣٦ – ٣٥: املرسالت [ 

= ٢٢٧      



   ٣١                  
  .......  

) ρu)ÎŒø %è=ùFçΟó ƒt≈ϑßθ›y4 9s Ρœσ÷ΒÏz 9s7y myL®4 Ρt�t“ #$!© _yγô�tοZ ùs'rzy‹x?ø3äΝã #$9Á¢≈èÏ)sπè ρu&rΡFçΟó 
?sΨàÝ�áρβt (    ] ٤٢٨ = ] ٥٥: البقرة  

) ùs)s‰ô ™y'r9äθ#( Βãθ›y# &r.ø9y�u ΒÏ Œs≡9Ï7y ùs)s$9äθþ#( &r‘ÍΡt$ #$!© _yγô�tοZ ùs'rzy‹x?øγßΟÞ #$9Á¢≈èÏ)sπè 
/ÎàÝ=ùϑÏγÎΝö 4 (    ] ٤٤٣ = ] ١٥٣: النساء   

٨٧١=  ٤٤٣+  ٤٢٨  
) ρu9sϑ£$ ỳ%!u Βãθ›y4 9ÏϑÏŠ)s≈FÏΖu$ ρu.x=¯ϑyµç… ‘u/šµç… %s$Αt ‘u>bÉ &r‘ÍΤÎ’þ &rΡàÝ�ö )Î9s‹ø�š 4 %s$Αt 9s 

?s�t1_Í ρu9s≈3ÅÇ #$ΡàÝ�ö )Î<n’ #$9øfy6t≅È ùs*ÎβÈ #$™óGt)s�§ Βt6x$Ρtµç… ùs¡|θö∃t ?s�t1_Í 4 ùs=nϑ£$ Brgp?©’4 ‘u/šµç… 
9Ï=ùfy7t≅È _yèy#s&ã… Šy2y$ ρuzy�§ Βãθ›y4 ¹|èÏ)Z$ 4 (    ]٨٧١ = ] ١٤٣: ألعراف ا      

.......  
) ùs*ÎŒs# %s�t&ùN| #$9ø)à�öu#βt ùs$$™óGtèÏ‹õ /Î$$!« ΒÏz #$9±¤‹øÜs≈Ç #$9�§_ÅŠΟÉ (    ] ٩٨: النحل [ = 
٢٩١  
) ρu!s&ã #$9øϑyVs≅ã #${Fãô?n’4 ûÎ’ #$9¡¡Κu≈θu≡NÏ ρu#${F‘öÚÇ 4 ρuδèθu #$9øèy•Íƒ“â #$9øsy3Å‹ΟÞ (   ] ٢٧: الروم  [

= ٢٩١   
.......  

) ρu)Îβ Brgøγy�ö /Î$$9ø)sθöΑÉ ùs*ÎΡ¯µç… ƒtè÷=nΝã #$9£cÅ�§ ρu&rz÷∀s’ (    ] ٢٠١=  ] ٧: طه    

) ƒtè÷=nΝã ™Å�§.äΝö ρu_yγô�t.äΝö ρuƒtè÷=nΝã Βt$ ?s3õ¡Å7çθβt (    ] ٢٠١=  ] ٣: األنعام   

) ùs*ÎΡ¯µç… ƒtè÷=nΝã #$9£cÅ�§ ρu&rz÷∀s’ (    ] ٦×  ١٩=  ١١٤=  ] ٧: طه    

) ƒtè÷=nΝã ™Å�§.äΝö ρu_yγô�t.äΝö (    ] ٦×  ١٩=  ١١٤=  ] ٣: األنعام    



   ٣٢                  
) &r9sΟó ƒtè÷>sΗçθþ#( &rχ� #$!© ƒtè÷=nΝã  Å�§δèΟó ρuΡtfôθu1γßΟó (    ] ١٦٠=  ] ٧٨: التوبة    

 ) &rΠ÷ †stø¡|7çθβt &rΡ¯$ ωŸ Σn¡óϑyìß  Å�§δèΝö ρuΥwgøθu1γßΟ 4 (    ] ١٨٦=  ] ٨٠: الزخرف    

٣٤٦=  ١٨٦+  ١٦٠  
) ρuδèθu #$!ª ûÎ’ #$9¡¡ϑy≈θu≡NÏ ρuûÎ’ #${F‘öÚÇ ( ƒtè÷=nΝã ™Å�§.äΝö ρu_yγô�t.äΝö ρuƒtè÷=nΝã Βt$ ?s3õ¡Å7çθβt (   

    ٣٤٦=  ] ٣: األنعام [ 

) &r9sΟó ƒtè÷>sΗçθþ#( &rχ� #$!© ƒtè÷=nΝã  Å�§δèΟó ρuΡtfôθu1γßΟó (    ] ١٦٠=  ] ٧٨: التوبة    

) ™yθu#!Ö ΒiÏΖ3äΟ Β̈ô &r |�§ #$9ø)sθöΑt ρuΒt _yγy�t /ÎµÏ (    ] ١٦٠=  ] ١٠: الرعد    
....... 

) ùsϑy$ 2Ÿ%χš _yθu#>z %sθöΒÏµÏÿ )ÎωH &rβ %s$9äθ#( #$%øGç=èθνç &rρ÷ my�hÌ%èθνç ùs'rΥgp9µç #$!ª ΒÏ∅š 
#$9Ζ$̈‘Í 4 (    ] ٣٠٨=  ] ٢٤: العنكبوت      

) ùsϑy$ .x%χš _yθu#Uš %sθöΒÏµÏÿ )ÎωH &rβ %s$9äθ#( #$�øKÏΨo$ /Îèy‹x#>É #$!« )Îβ 2àΖM| ΒÏz 
#$9Á¢≈‰Ï%Ït (    ] ٣٠٨=  ] ٢٩: العنكبوت   

....... 

 ) ρuΒt$ 2Ÿ%χš _yθu#>z %sθöΒÏµÏÿ )ÎωH &rβ %s$9äθþ#( &rz÷�Ì_ãθδèΝ ΒiÏ %s�öƒtGÏ6àΝö ( )ÎΡγ̄ßΝö &éΡt$¨Ó 
ƒtGtÜsγ£�ãρβt (    ] ٣٤٤=  ] ٨٢: األعراف     

 ) * ùsϑy$ 2Ÿ%χš _yθu#>z %sθöΒÏµÏÿ )ÎωH &rβ %s$9äθþ#( &rz÷�Ì_ãθþ#( u#Αt 9äθÞ7 ΒiÏ %s�öƒtGÏ3äΝö ( 
)ÎΡγ̄ßΝö &éΡt$¨Ó ƒtGtÜsγ£�ãρβt (    ] ٣٧٨=  ] ٥٦: النمل     

٢×  ١٩×  ١٩=  ٧٢٢ = ٣٧٨+  ٣٤٤  
.......  



   ٣٣                  
) ρuƒã�Ìƒ‰ß #$9±¤‹øÜs≈ß &rβ ƒãÒÅ=¯γßΝö Ê|=n≈ξK /tèÏ‹‰Y# (    ] ٢١٨ = ] ٦٠: النساء      

) ρuΒt „ç³ô�Î8õ /Î$$!« ùs)s‰ô Ê|≅¨ Ê|=n≈ξK /tèÏ‹‰#́ (    ] ٢١٨ = ] ١١٦: النساء         

) ρuΒt ƒt3õÿà�ö /Î$$!« ρuΒt=n≈×̄Í3sFÏµÏ ρu.äFç7ÎµÏ ρu‘â™ß#Î&Ï ρu#$9ø‹uθöΘÏ #$ψFzÅ�Ì ùs)s‰ô Ê|≅¨ Ê|=n≈ξK 
/tèÏ‹‰´# (    ] ٣٨٩ = ] ١٣٦: النساء  

) )Îβ¨ #$!©%Ïƒz .xÿx�ãρ#( ρu¹|‰‘ρ#( ãt ™y6Î‹≅È #$!« %s‰ô Ê|=�θ#( Ê|=n≈ξK /tèÏ‹‰#́ (    ] النساء :

٣١١ = ] ١٦٧      

) ρuΒt ƒtè÷ÈÄ #$!© ρu‘u™ßθ!s&ã… ùs)s‰ô Ê|≅¨ Ê|=n≈ξW Β•7Î�ΖY$ (    ] ٢٢٥ = ] ٣٦: األحزاب  

) ρu%s‰ô &rÊ|=�θ#( .xWÏ��Z# ( ρuωŸ ?s“ÌŠÏ #$9à©≈>ÍΗÏt )Îω� Ê|=n≈ξW (    ] ٢٥٤ = ] ٢٤: نوح  

٨٥×  ١٩=  ١٦١٥=  ٢٥٤+  ٢٢٥+  ٣١١+  ٣٨٩+  ٢١٨+  ٢١٨  
) ρuƒã�Ìƒ‰ß #$9±¤‹øÜs≈ß &rβ ƒãÒÅ=¯γßΝö Ê|=n≈ξK /tèÏ‹‰Y# (    ] ٢١٨ = ] ٦٠: النساء  

) ρuΒt „ç³ô�Î8õ /Î$$!« ùs)s‰ô Ê|≅¨ Ê|=n≈ξK /tèÏ‹‰#́ (    ] ٢١٨ = ] ١١٦: النساء  

.......  
) ρu9sϑ£$ ỳ%!uNô ‘â™ß=èΖu$ 9äθÛW$ ›Åûu 5ÍκÍΝö ρuÊ|$−s 5ÍκÍΝö Œs‘öæY% ρu%s$Αt δy≈‹x# ƒtθöΠî ãtÁÅŠ=Ò (    

  ٣٦٠ = ] ٧٧: هود [ 

) ρu9sϑ£$! &rβ _y$!uNô ‘â™ß=èΖu$ 9äθÛW$ ›Å_ûu 5ÍκÍΝö ρuÊ|$Xš /ÎγÎΝö Œs‘öæY% ρu%s$9äθ#( ωŸ ?s‚y#ô 
ρuωŸ Brtø“tβ÷ ( )ÎΡ¯$ ΒãΖuf’θ8x ρu&rδ÷=n7y )Îω� #$Βø�t&r?s7y 2Ÿ$ΡtMô ΒÏ∅š #$9øót≈9É�Îš (   ] العنكبوت :

٥٩٠ = ] ٣٣  

٥٠×  ١٩=  ٩٥٠=  ٥٩٠+  ٣٦٠  
) ùs'rΡfy‹øΨo≈µç ρu&rδ÷#s&ã…ÿ )Îω� #$∆ö�z&r?sµç… .x%ΡtMô ΒÏ∅š #$9øót≈9É�Ît (    ] ١٩٨ = ] ٨٣: األعراف  



   ٣٤                  
) )ÎΡ$̄ ΒãΖuf’θ8x ρu&rδ÷=n7y )Îω� #$Βø�t&r?s7y 2Ÿ$ΡtMô ΒÏ∅š #$9øót≈9É�Îš (   ]٣٣:  تالعنكبو [ 

= ١٩٨  
.......  

) ùs'rΡfy‹øΨo≈µç ρu&rδ÷#s&ã…ÿ )Îω� #$∆ö�z&r?sµç… .x%ΡtMô ΒÏ∅š #$9øót≈9É�Ît (    ] ١٩٨ = ] ٨٣: األعراف  

) )ÎΡ$̄ 9sϑßΨof’θδèΝö &r_ôϑyèÏš ∪∈∩ )Îω� #$Βø�t&r?sµç… %s‰£‘öΡt$!   )ÎΞ¨κp$ 9sϑÏz #$9øót≈9É�Îš (    ]

  ٢٤٩ = ] ٦٠ – ٥٩: احلجر 
) ùsΖuf¤‹øΖu≈µç ρu&rδ÷#s&ã…ÿ &rdøΗuèÏt ∪⊃∠⊇∩ )Îω� ”xgèθ—Y# ûÎ’ #$9øót≈9É�Ît (    ] ١٧١ – ١٧٠: الشعراء [ 

= ٢٥٨   
) ùs'rΡfy‹øΨo≈µç ρu&rδ÷#s&ã…ÿ )Îω� #$Βø�t&r?sµç… %s‰£‘öΡt≈γy$ ΒÏz #$9øót≈9É�Îš (    ] ٢٢٢ = ] ٥٧: النمل  

) 9sΨãΨofdÉŠuΨ¨µç… ρu&rδ÷#s&ã…ÿ )Îω� #$Βø�t&r?sµç… 2Ÿ$ΡtMô ΒÏz #$9øót≈9É�Îš (    ] ٣٢: العنكبوت [ = 
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) ùs$$?¨)àθ#( #$!© ρu&rÛÏ‹èãθβÈ (    ] ١١٥ = ] ١٥٠: الشعراء      

) ùs$$?¨)àθ#( #$!© ρu&rÛÏ‹èãθβÈ (    ] ١١٥ = ] ٦٣١: الشعراء      

) ùs$$?¨)àθ#( #$!© ρu&rÛÏ‹èãθβÈ (    ] ١١٥ = ] ١٧٩: الشعراء      

) ùs$$?¨)àθ#( #$!© ρu&rÛÏ‹èãθβÈ (    ] ١١٥ = ] ٦٣: الزخرف  

) &rβÈ #$ãô6ç‰ßρ#( #$!© ρu#$?)̈àθνç ρu&rÛÏ‹èãθβÈ (    ] ١٦١ = ] ٣: نوح    

٦٩×  ١٩=  ١٣١١=  ١٦١+  ١١٥×  ١٠  
) ùs$$?¨)àθ#( #$!© (  = ٣×  ١٩=  ٥٧  

.......  
) ™ß7ösy≈Ψoµç… ρu?sèy≈?n’4 ãtϑ£$ ƒtÁÅÿàθχš (    ] ١٤٩ = ] ١٠٠: األنعام  

) ùsGtèy≈?n’ #$!ª ãtϑ£$ „ç³ô�Î.äθβt (    ] ١٢١ = ] ١٩٠: األعراف  

) ™ß7ösy≈Ψoµç… ρu?sèy≈?n’4 ãtϑ£$ „ç³ô�Î.äθχš (    ] ١٥٣ = ] ١٨: يونس  

) ™ß7ösy≈Ψoµç… ρu?sèy≈?n’4 ãtϑ£$ „ç³ô�Î.äθχš (    ] ١٥٣ = ] ١: النحل  

) ?sèy≈?n’4 ãtϑ£$ „ç±ô�Ì.äθχš (    ] ٩٦ = ] ٣: النحل  

) ™ß7ösy≈Ψoµç… ρu?sèy≈?n’4 åxΗ¬$ ƒt)àθ9äθβt æã=èθv# .x7Î��Z# (    ] ١٨٩ = ] ٤٣: اإلسراء  



   ٤٢                  
) ùsGtèy≈?n’ #$!ª #$9øϑy=Î7à #$9øsy,‘ 3 (    ] ١٠٥ = ] ١١٤: طه  

) ùsFtèy≈?n’4 ãtϑ£$ ƒã³ô�Î2àθχš (    ] ١٠٩ = ] ٩٢: املؤمنون  
) ùsGtèy≈?n’ #$!ª #$9øϑy=Î7à #$9øsy,‘ ( (    ] ١٠٥ = ] ١١٦: املؤمنون  
) ?sèy≈?n’ #$!ª ãtϑ£$ „ç³ô�Î2àθχš (    ] ١٠٨ = ] ٦٣: النمل  
) ™ß6ösy≈z #$!« ρu?sèy≈?n’4 ãtϑ£$ „ç³ô�Î2àθβt (    ] ١٥٨ = ] ٦٨: القصص  
) ™ß7ösy≈Ψoµç… ρu?sèy≈?n’4 åxΗ¬$ „ç³ô�Î.äθβt (    ] ١٥٣ = ] ٤٠: الروم  

) ™ß7ösy≈Ψoµç… ρu?sèy≈?n’4 ãtϑ£$ „ç³ô�Î.äθχš (    ] ١٥٣ = ] ٦٧: الزمر  

) ?sèy≈?n’4 ỳ‰‘ ‘u/nÎΖu$ Βt$ #$Bªƒs‹x ¹|≈sÅ7tπZ ρuωŸ ρu!s$V# (    ] ٢٢٤ = ] ٣: اجلن  
١٠٨+  ١٠٥+  ١٠٩+  ١٠٥+  ١٨٩+  ٩٦+  ١٥٣+  ١٥٣+  ١٢١+  ١٤٩ 

 +١٠٤×  ١٩=  ١٩٧٦=  ٢٢٤+  ١٥٣+  ١٥٣+  ١٥٨  
) ?sèy≈?n’ #$!ª (    ] ٢×  ١٩=  ٣٨ = ] ٦٣: النمل  
) ™ß6ösy≈z #$!« (    ] ٣×  ١٩=  ٥٧ = ] ٦٨: القصص  

.......  
) ρu”xgÅ6çθþ#( &rβ ỳ%!uδèΜ Β•Ζ‹É‘Ö ΒiÏ]÷κåΝö ( ρu%s$Αt #$9ø3s≈ÿÏ�ãρβt δy≈‹x# ™y≈sÅ�Ö .x‹¤#>ë (   ] ٤: ص [ 

=  ١٦×  ١٩=  ٣٠٤  

) /t≅ö ”xgÅ6çθþ#( &rβ ỳ%!uδèΝ Β•Ψ‹É‘Ö ΒiÏΨ÷γßΟó ùs)s$Αt #$9ø3s≈ÿÏ�ãρβt δy≈‹x# «xóí ”xgÅ‹=ë (   ] ٢: ق 

[ = ٣١٣  

) /t≅ö ãtfÉ7öM| ρu„o¡ó‚y�ãρβt (    ] ١٢٤ = ] ١٢: الصافات  

٣٩×  ١٩=  ٧٤١ = ١٢٤+  ٣١٣+  ٣٠٤  



   ٤٣                  
) ρu”xgÅ6çθþ#( &rβ ỳ%!uδèΜ Β•Ζ‹É‘Ö ΒiÏ]÷κåΝö ( (    ] ١٣٧ = ] ٤: ص  

) /t≅ö ”xgÅ6çθþ#( &rβ ỳ%!uδèΝ Β•Ψ‹É‘Ö ΒiÏΨ÷γßΟó (    ] ١٤٣ = ] ٢: ق  

) /t≅ö ãtfÉ7öM|  (    ] ٦٢ = ] ١٢: الصافات  

١٨×  ١٩=  ٣٤٢=  ٦٢+  ١٤٣+  ١٣٧  
) ρu%s$Αt #$9ø3s≈ÿÏ�ãρβt δy≈‹x# ™y≈sÅ�Ö .x‹¤#>ë (   ]  ١٦٧ = ] ٤: ص  

) ùs)s$Αt #$9ø3s≈ÿÏ�ãρβt δy≈‹x# «xóí ”xgÅ‹=ë (    ] ١٧٠ = ] ٢: ق  

) ρu„o¡ó‚y�ãρβt (    ] ٦٢ = ] ١٢: الصافات  

٢١×  ١٩=  ٣٩٩=  ٦٢+  ١٧٠+  ١٦٧  
) /t≅ö ãtfÉ7öM| (    ] ٦٢ = ] ١٢: الصافات  

) ρu„o¡ó‚y�ãρβt (    ] ٦٢ = ] ١٢: الصافات  

.......  
) ρuΒt$ #$!ª /Îót≈ÿÏ≅@ ãtϑ£$ ?sè÷ϑy=èθβt (    ] ١٢٧ = ] ٧٤: البقرة    
) ρuΒt$ #$!ª /Îót≈ÿÏ≅@ ãtϑ£$ ?sè÷ϑy=èθβt (    ] ١٢٧ = ] ٨٥: البقرة    
) ρuΒt$ #$!ª /Îót≈ÿÏ≅@ ãtϑ£$ ?sè÷ϑy=èθβt (    ] ١٢٧ = ] ١٤٠: البقرة    
 ) ρuΒt$ #$!ª /Îót≈ÿÏ≅@ ãtϑ£$ ƒtè÷ϑy=èθβt (    ] ١٢٢ = ] ١٤٤: البقرة    

) ρuΒt$ #$!ª /Îót≈ÿÏ≅@ ãtϑ£$ ?sè÷ϑy=èθβt (    ] ١٢٧ = ] ١٤٩: البقرة    

) ρuΒt$ #$!ª /Îót≈ÿÏ≅@ ãtϑ£$ ?sè÷Κu=èθβt (    ] ١٢٧ = ] ٩٩: آل عمران    

) ρuΒt$ ‘u/•�š /Îót≈ÿÏ≅@ ãtϑ£$ ƒtè÷ϑy=èθχš (    ] ١٣٧ = ] ١٣٢: األنعام    



   ٤٤                  
) ρuΒt$ ‘u/•7y /Îót≈ÿÏ≅@ ãtϑ£$ ?sè÷ϑy=èθβt (    ] ١٤٢ = ] ١٢٣: هود    

) ρuΒt$ ‘u/•7y /Îót≈ÿÏ≅@ ãtϑ£$ ?sè÷ϑy=èθβt (    ] ١٤٢ = ] ٩٣: النمل    

١٤٢+  ١٤٢+  ١٣٧+  ١٢٧+  ١٢٧+  ١٢٢+  ١٢٧+  ١٢٧+  ١٢٧  =
٦٢×  ١٩=  ١١٧٨  

.......  
) ρu#$!ª ωŸ ‰uκö‰Ï“ #$9ø)sθöΠt #$9à©≈=ÎϑÏt (    ] ١٢٧ = ] ٢٥٨: البقرة  
) ρu#$!ª ωŸ ƒtγô‰Ï“ #$9ø)sθöΠt #$9ø3s≈ÿÏ�Ít (    ] ١٢٤ = ] ٢٦٤: البقرة  

) ρu#$!ª ωŸ ƒtγô‰Ï“ #$9ø)sθöΘu #$9à©≈=ÎϑÏt (    ] ١٢٧ = ] ٨٦: آل عمران  

) )Îβ¨ #$!© ωŸ ƒtγô‰Ï“ #$9ø)sθöΠt #$9à©≈=ÎϑÏt (    ] ١٢٦ = ] ٥١: املائدة  

) )Îβ¨ #$!© ωŸ ‰uκö‰Ï“ #$9ø)sθöΠt #$9ø3s≈ÿÏ�Ít (    ] ١٢٣ = ] ٦٧: املائدة  

) ρu#$!ª ωŸ ‰uκö‰Ï“ #$9ø)sθöΠt #$9øÿx≈¡Å)Ét (    ] ١٣٥ = ] ١٠٨: املائدة  

) )Îβ¨ #$!© ωŸ ‰uκö‰Ï“ #$9ø)sθöΠt #$9à©≈=ÎϑÏš (    ] ١٢٦ = ] ١٤٤: األنعام  

) ρu#$!ª ωŸ ‰uκö‰Ï“ #$9ø)sθöΠt #$9à©≈>ÍΗÏt (    ] ١٢٧ = ] ٩١: التوبة  

) ρu#$!ª ωŸ ‰uκö‰Ï“ #$9ø)sθöΠt #$9øÿx≈¡Å)Éš (    ] ١٣٥ = ] ٢٤: التوبة  

) ρu#$!ª ωŸ ƒtγô‰Ï“ #$9ø)sθöΠt #$9ø6x≈ÿÏ�Íš (    ] ١٢٤ = ] ٣٧: التوبة   

) ρu#$!ª ωŸ ‰uκö‰Ï“ #$9ø)sθöΠt #$9øÿx≈¡Å)Ét (    ] ١٣٥ = ] ٨٠: التوبة  

) ρu#$!ª ωŸ ‰uκö‰Ï“ #$9ø)sθöΠt #$9à©≈=ÎϑÏš (    ] ١٢٧ = ] ١٠٩: التوبة  

) ρu&rβ¨ #$!© ωŸ ‰uκö‰Ï“ .xŠø‰y #$:øƒs$!←ÍΖÏt (    ] ٧×  ١٩=  ١٣٣ = ] ٥٢: يوسف  



   ٤٥                  
) ùs*Îβ ̈#$!© ωŸ ‰uκö‰Ï“ Βt ƒãÒÅ≅‘ ( ρuΒt$ 9sγßΟ ΒiÏ Ρ¯≈ÇÅ�Îš (    ] ١٧٧ = ] ٣٧: النحل  

) ρu&rχ� #$!© ωŸ ƒtγô‰Ï“ #$9ø)sθöΠt #$9ø6x≈ÿÏ�Ít (    ] ١٢٨ = ] ١٠٧: النحل  

) )Îχ� #$!© ωŸ ‰uκö‰Ï“ #$9ø)sθöΠt #$9à©≈=ÎϑÏt (    ] ١٢٦ = ] ٥٠: القصص  
) )Îβ¨ #$!© ωŸ ƒtγô‰Ï“ Βtô δèθu .x≈‹É>Ò 2Ÿÿ¤$‘Ö (    ] ١٤١ = ] ٣: الزمر  
) )Îβ¨ #$!© ωŸ ‰uκö‰Ï“ Βtô δèθu Βã£ô�Î∃Ô .x‹¤#>Ò (    ] ١٥٠ = ] ٢٨: غافر  
) )Îχ� #$!© ωŸ ‰uκö‰Ï“ #$9ø)sθöΠt #$9à©≈>ÍΗÏt (    ] ١٢٦ = ] ١٠: األحقاف  
) ρu#$!ª ωŸ ‰uκö‰Ï“ #$9ø)sθöΠt #$9øÿx≈¡Å)Ét (    ] ١٣٥ = ] ٥: الصف  

) ρu#$!ª ωŸ ‰uκö‰Ï“ #$9ø)sθöΠt #$9à©≈>ÍΗÏt (    ] ١٢٧ = ] ٧: الصف   

) ρu#$!ª ωŸ ‰uκö‰Ï“ #$9ø)sθöΠt #$9à©≈>ÍΗÏt (    ] ١٢٧ = ] ٥: اجلمعة  

) )Îβ¨ #$!© ωŸ ‰uκö‰Ï“ #$9ø)sθöΠt #$9øÿx≈¡Å)Éš (    ] ١٣٤ = ] ٦: املنافقون  

١٣٥+  ١٢٧+  ١٢٦+  ١٣٥+  ١٢٣+  ١٢٦+  ١٢٧+  ١٢٤+  ١٢٧  +
١٢٦+  ١٥٠+  ١٤١+  ١٢٦+  ١٢٨+  ١٧٧+  ١٣٣+  ١٢٧+  ١٣٥+  ١٢٤ 

 +٠١٦×  ١٩=  ٣٠٤٠=  ١٣٤+  ١٢٧+  ١٢٧+  ١٣٥  
.......  

) ρu#$ãô=nϑßθþ#( &rβ¨ #$!© îx_Í; myϑÏŠ‰î (    ] ١٢٦ = ] ٢٦٧: البقرة   

) ρu.x%βt #$!ª îxΖÏ‹†$ qxΗÏŠ‰Y# (    ] ١١٣ = ] ١٣١: النساء  

) ùs*Îχ  #$!© 9sót_Í; qxΗÏŠ‰î (    ] ١١١ = ] ٨: إبراهيم  

) ρu)Îχ� #$!© 9sγßθu #$9øót_Í_� #$9øsyϑÏ‹‰ß (    ] ١٢١ = ] ٦٤: احلج     



   ٤٦                  
) ùs*Îβ ̈#$!© îx_Í; myϑÏ‹‰Ó (    ] ١٠٩ = ] ١٢: لقمان  

) )Îβ¨ #$!© δèθu #$9øót_Í� #$:øtpϑÏ‹‰ß (    ] ٦×  ١٩=  ١١٤ = ] ٢٦: لقمان  

) ρu#$!ª δèθu #$9øót_Í� #$9øsyϑÏ‹‰ß (    ] ١١٥ = ] ١٥: فاطر  

 ) ùs*Îβ¨ #$!© δèθu #$9øót_Í� #$:øtpϑÏŠ‰ß (    ] ١٢٧ = ] ٢٤: احلديد  

 ) ùs*Îβ¨ #$!© δèθu #$9øót_Í� #$:øtpϑÏŠ‰ß (    ] ١٢٧ = ] ٦: املمتجنة  

) ρ#̈$™óGtóø_o #$!ª 4 ρu#$!ª îx_Í; qxΗÏ‹‰Ó (    ] ١٧٢ = ] ٦: التغابن   

١٢٧+  ١٢٧+  ١١٥+  ١١٤+  ١٠٩+  ١٢١+  ١١١+  ١١٣+  ١٢٦  +
٦٥×  ١٩=  ١٢٣٥=  ١٧٢  
) ρuΒt ƒtGtθuΑ¤ ùs*Îβ¨ #$!© δèθu #$9øót_Í� #$:øtpϑÏŠ‰ß (    ] ١٦٣ = ] ٢٤: احلديد  

) ρuΒt ƒtGtθuΑ¤ ƒãèy‹jÉ/öµç ãt‹x#/¹$ &r9ÏŠϑV$ (    ] ١٤١ = ] ١٧: الفتح  

) ρuΒt ƒtGtθuΑ¤ ùs*Îβ¨ #$!© δèθu #$9øót_Í� #$:øtpϑÏŠ‰ß (    ] ١٦٣ = ] ٦: املمتحنة  

٤٦٧=  ١٦٣+  ١٤١+  ١٦٣  
) #$!©%Ït ƒt7ö‚y=èθβt ρuƒt'ù∆ß�âρβt #$9Ψ$̈Zš /Î$$9ø7ç‚÷≅È ρuƒt6òFçϑßθχš Βt$! u#?s9γßΝã #$!ª ΒÏ 

ùsÒô#Î&Ï 3 ρu&rãôFt‰ôΡt$ 9Ï=ù6x≈ÿÏ�Ìt ãt‹x#/\$ Β•γÎ‹ΨY$ (    ] ٤٦٧ = ] ٣٧: النساء  

.......  
) %s‰ô Ρtè÷=nΝã )ÎΡµ̄ç… 9s‹usó“âΡç7y #$!©%Ï“ ƒt)àθ9äθβt ( ùs*ÎΞ¨κåΝö ωŸ ƒã3s‹jÉ/çθΡt�š ρu9s≈3Å£ #$9à©≈>ÍΗÏt 

/Î↔t$ƒt≈MÏ #$!« †sgøsy‰ßρβt (    ] ٤٤٩ =]  ٣٣: األنعام  



   ٤٧                  
) ρu9s)s‰ô Ρtè÷=nΝã &rΡγ̄ßΟó ƒt)àθ9äθχš )ÎΡ¯ϑy$ ƒãèy=kÏϑßµç… 0o±t�Ö 3 9jÏ¡|$χÜ #$!©%Ï“ ƒã=ùsÅ‰ßρχš )Î9sŠøµÏ 

&rãôfyϑÏ‘@ ρuδy≈‹x# 9Ï¡|$βî ãt�t1Î†? Β•7Îê (    ] ٤٤٩ = ] ١٠٣: النحل  
) %s‰ô Ρtè÷=nΝã )ÎΡµ̄ç… 9s‹usó“âΡç7y #$!©%Ï“ ƒt)àθ9äθβt ( (    ] ١٨٦ = ] ٣٣: األنعام  

) ρu9s)s‰ô Ρtè÷=nΝã &rΡ¯γßΟó ƒt)àθ9äθχš )ÎΡ¯ϑy$ ƒãèy=kÏϑßµç… 0o±t�Ö 3 (    ] ١٨٦ =]  ١٠٣: النحل  
) ùs*ÎΞ¨κåΝö ωŸ ƒã3s‹jÉ/çθΡt�š ρu9s≈3Å£ #$9à©≈>ÍΗÏt /Î↔t$ƒt≈MÏ #$!« †sgøsy‰ßρβt (    ] ٣٣: األنعام [ = 
٢٦٣  
) 9jÏ¡|$χÜ #$!©%Ï“ ƒã=ùsÅ‰ßρχš )Î9sŠøµÏ &rãôfyϑÏ‘@ (    ] ١٥٥ = ] ١٠٣: النحل  

٢٢×  ١٩=  ٤١٨=  ١٥٥+  ٢٦٣  
) ƒt)àθ9äθχš )ÎΡ¯ϑy$ ƒãèy=kÏϑßµç… 0o±t�Ö 3 (    ] ١١٣ = ] ١٠٣: النحل  
) ρu9s≈3Å£ #$9à©≈>ÍΗÏt /Î↔t$ƒt≈MÏ #$!« †sgøsy‰ßρβt (    ] ١٧٢ = ] ٣٣: األنعام  

١٥×  ١٩=  ٢٨٥=  ١٧٢+  ١١٣  
) ρu9s)s‰ô Ρtè÷=nΝã &rΡγ̄ßΟó ƒt)àθ9äθχš )ÎΡ¯ϑy$ ƒãèy=kÏϑßµç… 0o±t�Ö 3 9jÏ¡|$χÜ #$!©%Ï“ ƒã=ùsÅ‰ßρχš )Î9sŠøµÏ 

&rãôfyϑÏ‘@ ρuδy≈‹x# 9Ï¡|$βî ãt�t1Î†? Β•7Îê (    ] ٤٤٩ = ] ١٠٣: النحل  
) ρu9sθö _yèy=ùΨo≈µç %è�öu#Ρº$ &rƒõgyϑÏ‹|$ 9©)s$9äθ#( 9sθöωŸ ùèÁ_Å=nMô u#ƒt≈Gçµç…ÿ ( u#−ƒõgyϑÏ‘@ ρuãt�t1Î’@ 3 %è≅ö δèθu 

9Ï#©%Ïš u#ΒtΖãθ#( δè‰W” ρu©Ïÿx$!Ö ( ρu#$!©%Ïš ωŸ ƒãσ÷ΒÏΨãθχš ûÎ’þ u#Œs#ΡÏγÎΝö ρu%ø�Ö ρuδèθu æt=nŠøγÎΟó 
ãtϑ‘̧ 4 &éρ'9s≈×̄Í�š ƒãΖu$Šyρ÷χš ΒÏ Β3̈s%β¥ /tèÏ‹‰7 (    ] ٧٨٦ = ] ٤٤: فصلت   

٦٥×  ١٩=  ١٢٣٥ = ٧٨٦+  ٤٤٩  



   ٤٨                  
) %s‰ô Ρtè÷=nΝã )ÎΡµ̄ç… 9s‹usó“âΡç7y #$!©%Ï“ ƒt)àθ9äθβt ( ùs*ÎΞ¨κåΝö ωŸ ƒã3s‹jÉ/çθΡt�š ρu9s≈3Å£ #$9à©≈>ÍΗÏt 

/Î↔t$ƒt≈MÏ #$!« †sgøsy‰ßρβt (    ] ٤٤٩ = ] ٣٣: األنعام  

) ρuωŸ †stø“âΡ�š %sθö9äγßΟó ¢ )Îβ¨ #$9øèÏ“ο̈n !¬ _yϑÏŠè·$ 4 δèθu #$9¡¡ϑÏ‹ìß #$9øèy=ÎŠΟÞ (    ] ٦٥: يونس [ 

 =٢٨٣        

) ùsξŸ †stø“âΡ�š %sθö9äγßΟó ¢ )ÎΡ¯$ Ρtè÷=nΝã Βt$ ƒã£Å�•ρχš ρuΒt$ ƒãè÷=ÎΖãθβt (    ] ٧٦: يس [  =
٢١٨        

٥٠×  ١٩=  ٩٥٠=  ٢١٨+  ٢٨٣+  ٤٤٩  
) ρu9s)s‰ô Ρtè÷=nΝã &rΡγ̄ßΟó ƒt)àθ9äθχš )ÎΡ¯ϑy$ ƒãèy=kÏϑßµç… 0o±t�Ö 3 9jÏ¡|$χÜ #$!©%Ï“ ƒã=ùsÅ‰ßρχš )Î9sŠøµÏ 

&rãôfyϑÏ‘@ ρuδy≈‹x# 9Ï¡|$βî ãt�t1Î†? Β•7Îê (    ] ٤٤٩ = ] ١٠٣: النحل  
) Ρt“tΑt /ÎµÏ #$9�”ρyß #${FΒÏß ∪⊂⊇∩ ãt?n’4 %s=ù7Î7y 9ÏGt3äθβt ΒÏz #$9øϑßΖ‹É‘Ít ∪⊆⊇∩ /Î=Î¡|$βA ãt�t1Î’c< 

Β•7Î& (    ] ٣١٥ = ] ١٩٥ – ١٩٣: الشعراء     

 ) ρuΒÏ %s7ö#Î&Ï .ÏFt≈=Ü Βãθ›y# )ÎΒt$ΒY$ ρu‘umôϑyπZ 4 ρuδy≈‹x# .ÏGt≈=Ò Β•Á|‰dÏ−× 9jÏ¡|$Ρº$ ãt�t/Î‹|$ 9jÏ‹ãΖ‹É‘u 
#$!©%Ït ßs=nϑßθ#( ρu0ç±ô�t“3 9Ï=ùϑßsó¡ÅΖÏt (    ] ٥٢٨ = ] ١٢: األحقاف      

٦٨×  ١٩=  ١٢٩٢=  ٥٢٨+  ٥٣١+  ٤٤٩  
) Ρt“tΑt /ÎµÏ #$9�”ρyß #${FΒÏß ∪⊂⊇∩ ãt?n’4 %s=ù7Î7y 9ÏGt3äθβt ΒÏz #$9øϑßΖ‹É‘Ít (    ] ١٩٣: الشعراء 

– ١٢×  ١٩=  ٢٢٨ = ] ١٩٤     

) ρuΒÏ %s7ö#Î&Ï .ÏFt≈=Ü Βãθ›y# )ÎΒt$ΒY$ ρu‘umôϑyπZ 4 (    ] ١٩=  ١٥٢ = ] ١٢: األحقاف 
 ×٨      

.......  



   ٤٩                  
) ùs=nθöωŸ ùsÒô≅ã #$!« ãt=n‹ø3äΝö ρu‘umôϑyFçµç… 9s3äΨGçΟ ΒiÏz #$:øƒs≈£Å�Ît (    ] ٦٤: البقرة [ = 
٢٥٢  
) ρu9sθöωŸ ùsÒô≅ã #$!« ãt=nŠø6àΝö ρu‘uq÷ΗuGçµç… ω]?6̈tè÷FçΟÞ #$9±¤ŠøÜs≈z )Îω� %s=ÎŠξW (   ] ٨٣: النساء [ 

= ٢٩٠  
) ρu9sθöωŸ ùsÒô≅ã #$!« æt=n‹ø3ä/ö ρu‘uq÷ΗuFçµç… ρu&rβ¨ #$!© ?sθ§#>ë my6ÅΛî (    ] ١٠: النور [ = 
٢٣٧    

) ρu9sθöωŸ ùsÒô≅ã #$!« æt=n‹ø3ä/ö ρu‘uq÷ΗuGçµç… ûÎ’ #$9‰‘Ρ÷‹u$ ρu#$ψFzÅ�tοÍ 9sϑy¡¡3ä/ö ûÎ’ Βt$! &rùsÒôFçΟó ùÏŠµÏ 
ãt‹x#>ë ãtàÏΛî (    ] ٤٧٠ = ] ١٤: النور    

) ρu9sθöωŸ ùsÒô≅ã #$!« æt=n‹ø6àΝö ρu‘uq÷ΗuGçµç… ρu&rβ¨ #$!© ‘uâρ∃Ô ‘§mÏ‹ΟÒ (    ] ٢٠: النور [ = 
٢٣٦    

) ρu9sθöωŸ ùsÒô≅ã #$!« æt=n‹ø3ä/ö ρu‘uq÷ΗuGçµç… Βt$ —y1s’4 ΒÏΖ3äΝ ΒiÏô &rnt‰> &r/t‰Y# ρu9s≈3Å£ #$!© ƒã“t1jÉ’ Βt 
„o±t$!â 3 (    ] ٣٩٦ = ] ٢١: النور  

٩٩×  ١٩=  ١٨٨١=  ٣٩٦+  ٢٣٦+  ٤٧٠+  ٢٣٧+  ٢٩٠+  ٢٥٢  
) ρu9s≈3Å£ #$!© ƒã“t1jÉ’ Βt „o±t$!â 3 (    ] ٦×  ١٩=  ١١٤ = ] ٢١: النور  

.......  
) )Îχ� #$!© !s%äρ ùsÒô≅@ ãt?n’ #$9Ζ$̈¨Ä ρu9s≈3Å£ &r2òYs�u #$9Ψ$̈¨Ä ωŸ „o±ô6à�ãρχš (    ]

  ٢٥٧ = ] ٢٤٣: البقرة 
) )Îχ� #$!© !s%äρ ùsÒô≅@ ãt?n’ #$9Ψ$̈¨Ä ρu9s≈3Å£ &r.øYs�uδèΝö ωŸ „o±ô3ä�ãρβt (    ] ٦٠: يونس [ 

= ٢٤٦   



   ٥٠                  
) )Îχ� #$!© !s%äρ ùsÒô≅@ ãt?n’ #$9Ζ$̈¨Ä ρu9s≈3Å£ &r2òYs�u #$9Ψ$̈¨Ä ωŸ „o±ô3ä�ãρχš (    ] غافر

 :٢٥٧ = ] ٦١    
٤٠×  ١٩=  ٧٦٠=  ٢٥٧+  ٢٤٦ + ٢٥٧  

) ρu)Îβ¨ ‘u/−7y !s%äρ ùsÒô≅@ ãt?n’ #$9Ζ$̈¨Ä ρu9s≈3Å£ &r2òYs�uδèΝö ωŸ „o±ô3ä�ãρβt (    ] ٧٣: النمل [ 

= ١٤×  ١٩=  ٢٦٦    

.......  
) ρuƒtθöΠt ƒtèyÙ� #$9à©$9ÏΝã ãt?n’4 ƒt‰yƒ÷µÏ ƒt)àθΑã ƒt≈=n‹øFt_Í #$Bªƒs‹õNß Βtìy #$9�§™ßθΑÉ ™y6Î‹ξW ∪∠⊄∩ 

ƒt≈θuƒ÷=nLt4 9s‹øFt_Í 9sΟó &rBªƒÏ‹õ ùèξŸΡº$ zy=ÎŠξW ∪∇⊄∩ 9©)s‰ô &rÊ|=¯_Í ãtÇ #$!%eÏ2ò�Ì /tè÷‰y )ÎŒø _y$!uΤÎ’ 3 
ρu2Ÿ%χš #$9±¤‹øÜs≈ß 9Ï∼MΣ¡|≈Ç {s‹äρωZ ∪⊄∩ ρu%s$Αt #$9�§™ßθΑã ƒt≈�t>bÉ )Îβ¨ %sθöΓÍ’ #$Bªƒs‹äρ#( δy≈‹x# 
#$9ø)à�öu#βt Βtγôfàθ‘Y# ∪⊃⊂∩ ρu.x‹x≡9Ï7y _yèy=ùΖu$ 9Ï3ä≅eÈ Ρt<Éc@ ãt‰ßρx# ΒiÏz #$9øϑßfô�ÌΒÏt 3 ρu.x∀s’4 /Î�t/nÎ7y 

δy$ŠÏƒZ$ ρuΡtÁÅ��Z# (    ] ١٤٧٧ =   ] ٣١ – ٢٧: الفرقان   
) ρu9s⌡È ™y'r9øFtγßΝ Β̈ô zy=n)sγßΝö 9s‹u)àθ9ä£ #$!ª ( ùs'rΤ¯’4 ƒãσ÷ùs3äθβt ∪∠∇∩ ρu%Ï‹#Î&Ï ƒt≈�t>bÉ )Îβ¨ δy≈σ̄àωIÏ 

%sθöΠ× ω� ƒãσ÷ΒÏΖãθβt ∪∇∇∩ ùs$$¹ôÿxxô ãt]÷κåΝö ρu%è≅ö ™y=n≈ΝÖ 4 ùs¡|θö∃t ƒtèô=nϑßθβt (    ] ٨٧: الزخرف – 

٥٥٦=   ] ٨٩   
١٠٧×  ١٩=  ٢٠٣٣ = ٥٥٦+  ١٤٧٧  

) ƒt≈�t>bÉ )Îβ¨ %sθöΓÍ’ #$Bªƒs‹äρ#( δy≈‹x# #$9ø)à�öu#βt Βtγôfàθ‘Y# (    ] ٢٠٩=   ] ٣٠: الفرقان  =
١١×  ١٩  

) ƒt≈�t>bÉ )Îβ¨ δy≈¯σàωIÏ %sθöΠ× ω� ƒãσ÷ΒÏΖãθβt (    ] ٥ × ١٩=  ٩٥=   ] ٨٨: الزخرف  

) ρu%Ï‹#Î&Ï ƒt≈�t>bÉ (    ] ٣×  ١٩=  ٥٧=   ] ٨٨: الزخرف  



   ٥١                  
) ρu%Ï‹#Î&Ï ƒt≈�t>bÉ )Îβ¨ δy≈σ̄àωIÏ %sθöΠ× ω� ƒãσ÷ΒÏΖãθβt ∪∇∇∩ ùs$$¹ôÿxxô ãt]÷κåΝö ρu%è≅ö ™y=n≈ΝÖ 4 ùs¡|θö∃t 

ƒtèô=nϑßθβt (    ] ١٨×  ١٩=  ٣٤٢=   ] ٨٩ – ٨٨: الزخرف  

) ρu.x‹x≡9Ï7y _yèy=ùΖu$ 9Ï3ä≅eÈ Ρt<Éc@ ãt‰ßρx# ΒiÏz #$9øϑßfô�ÌΒÏt 3 ρu.x∀s’4 /Î�t/nÎ7y δy$ŠÏƒZ$ ρuΡtÁÅ��Z# (    ]

  ١٨×  ١٩=  ٣٤٢=   ] ٣١: الفرقان 

) ρu%s$Αt #$9�§™ßθΑã ƒt≈�t>bÉ )Îβ¨ %sθöΓÍ’ #$Bªƒs‹äρ#( δy≈‹x# #$9ø)à�öu#βt Βtγôfàθ‘Y# (    ] ٣٠: الفرقان [  

 =٢٦٤  

) ρu%Ï‹#Î&Ï ƒt≈�t>bÉ )Îβ¨ δy≈¯σàωIÏ %sθöΠ× ω� ƒãσ÷ΒÏΖãθβt ∪∇∇∩ ùs$$¹ôÿxxô ãt]÷κåΝö ρu%è≅ö ™y=n≈ΝÖ 4 (    ]

  ٢٦٤=   ] ٨٩ – ٨٨: الزخرف 

) )Îβ¨ %sθöΓÍ’ #$Bªƒs‹äρ#( δy≈‹x# #$9ø)à�öu#βt Βtγôfàθ‘Y# (    ] ١٨٦=   ] ٣٠: الفرقان  

) )Îβ¨ δy≈¯σàωIÏ %sθöΠ× ω� ƒãσ÷ΒÏΖãθβt (    ] ٧٢=   ] ٨٨: الزخرف  

) ρu)ÎΡ¯µç… !s%Ï.ø�Ö 9©7y ρu9Ï)sθöΒÏ7y ( ρu™yθô∃t ?è¡ó↔t=èθβt (    ] ١٧٩=   ] ٤٤: الزخرف  

٢٣×  ١٩=  ٤٣٧ = ١٧٩+  ٧٢+  ١٨٦  
) ρu)ÎΡ¯µç… !s%Ï.ø�Ö 9©7y ρu9Ï)sθöΒÏ7y ( (    ] ١٠٥=   ] ٤٤: الزخرف  

) ρu.x‹¤>z /ÎµÏ %sθöΒã7y ρuδèθu #$9øsy,‘ 4 (    ] ١٤٢=   ] ٦٦: األنعام  
١٣×  ١٩=  ٢٤٧=  ١٤٢+  ١٠٥  

كمثال أعرضه لريى ) املعجزة الكربى : ( واقتبس النص التايل حبرفيته من كتاب .. 
العامل أمجع كيف أنه لو مل تكن آلية اعتبار احلرف املرسوم حرفاً اليت اعتمدناها صحيحة ، 

ما نراه يف هذا املثال  كنا سنرى، ملا  صحية اولو مل تكن األجبدية اليت هدانا اهللا تعاىل إليه
  :، ويف عشرات آالف األمثال غريه 



   ٥٢                  
كيف يصور مسألةً كاملةً يف .. لننظر إىل النص القُرآينِّ التايل من سورة هود ..  [[

ولألمة ، عن قصة نوحٍ عليه السالم ، وذلك دونَ آية واحدة يف  rوحيِ الغيبِ للرسولِ 
ولننظر كيف يتوافَق ذلك مع معيارِ معجزة إحدى الكُبر ، اليت ) ..  ٣٥( هي اآلية  قلبِه ،

 القرآينِّ من جهة النص وبني ظاهرِ دالالت ، د من جهةربني العقلِ ا جيمع عيارهي م
  ..أُخرى 

) ρu9s)s‰ô &r‘ö™y=ùΖu$ Ρçθn·% )Î<n’4 %sθöΒÏµÏÿ )ÎΤoÎ’ 9s3äΝö Ρt‹Éƒ�Ö Β•7Îê ∪∈⊄∩ &rβ ω� ?sè÷7ç‰ßρÿ#( )Îω� #$!© ( 
)ÎΤoÎ’þ &r{s%∃ß æt=n‹ø3äΝö ãt‹x#>z ƒtθöΘB &r9ÏŠΟ5 ∪∉⊄∩ ùs)s$Αt #$9øϑy|_ #$!©%Ït .xÿx�ãρ#( ΒÏ %sθöΒÏµÏ Βt$ Ρt�t1�š 
)Îω� 0o±t�\# ΒiÏV÷=nΨo$ ρuΒt$ Ρt�t1�š #$?¨7tèy�š )Îω� #$!©%Ïš δèΝö &r‘u#ŒÏ9äΨo$ /t$ŠÏ“y #$9�§&ù“Ä ρuΒt$ Ρt�t“3 9s3äΝö 

ãt=nŠøΖu$ ΒÏ ùsÒô≅¤ /t≅ö ΡtàÝΨ–3äΝö .x≈‹É/Îš ∪∠⊄∩ %s$Αt ƒt≈)sθöΘÉ &r‘uuƒ÷äΛ÷ )Îβ .äΖMà ãt?n’4 /t�iÉΨoπ7 ΒiÏ ‘§1nÎ’ 
ρuu#?s9_Í ‘yqôΗtπZ ΒiÏô ãÏΖ‰ÏνÍ ùsèãϑdÏŠuMô æt=n‹ø3ä/ö &rΡç=ù“ÌΒã3äϑßθδy$ ρu&rΡFçΟó ;mλo$ .x≈�Ìδèθβt ∪∇⊄∩ ρuƒt≈)sθöΘÏ ωI 
&r™ó↔t=è6àΝö ãt=n‹øµÏ Βt$ω» ( )Îβ÷ &r_ô�Ì“y )Îω� ãt?n’ #$!« 4 ρuΒt$! &rΡt$O /ÎÜs$‘ÍŠÏ #$!©%Ït u#ΒtΖãθþ#( 4 )ÎΡ¯γßΝ Β•=n≈)àθ#( 
‘u5hÍκÍΝö ρu9s≈3Å_oÍû &r‘u13ä/ö %sθöΒY$ Brgøγy=èθχš ∪⊄∩ ρuƒt≈)sθöΘÏ Βt ƒtΖÁÝ�ãΤÎ’ ΒÏz #$!« )Îβ Ûs�{ŠE–κåΝö 4 &rùsξŸ 
?s‹x2��ãρβt ∪⊃⊂∩ ρuωI &r%èθΑã 9s3äΝö ãÏΨ‰Ï“ zy“t#!Éß #$!« ρuωI &ræ÷=nΝã #$9øót‹ø=| ρuωI &r%èθΑã )ÎΤoÎ’ Βt=n�Ò 
ρuωI &r%èθΑã 9Ï#©%Ïš ?s“÷Šy‘Í“ü &rãô‹ãΖã3äΝö 9s ƒãσ÷?Ï�uκåΝã #$!ª zy�ö�·# ( #$!ª &ræ÷=nΝã /Îϑy$ ûÎ’þ &rΡÿà¡ÅγÎΝö ( )ÎΤoÎ’þ 
)ÎŒ]# 9©ϑÏz #$9à©≈=ÎϑÏt ∪⊇⊂∩ %s$9äθ#( ƒt≈Ζãθyß %s‰ô _y≈‰y9øFtΨo$ ùs'r2òYs�÷N| _Å‰y≡9sΨo$ ùs'ù?ÏΨo$ /Îϑy$ ?sèÏ‰ßΡt$! )Îβ 

2àΨM| ΒÏz #$9Á¢≈‰Ï%Ït ∪⊄⊂∩ %s$Αt )ÎΡ¯ϑy$ ƒt'ù?ÏŠ3äΝ /ÎµÏ #$!ª )Îβ ©x$!u ρuΒt$! &rΡFçΟ /Îϑßè÷fÉ“Ìt ∪⊂⊂∩ ρuωŸ 
ƒtΖÿxèã3ä/ö ΡçÁó∏Åû )Îβ÷ &r‘uŠN‘ &rβ÷ &rΡÁ|xy 9s3äΝö )Îβ .x%βt #$!ª ƒã�Ìƒ‰ß &rβ ƒãóøθÈƒt3äΝö 4 δèθu ‘u/š3äΝö ρu)Î9s‹øµÏ 
?è�ö_yèãθχš (  ] ٤١٧٧=  ] ٣٤ – ٢٥: هود   



   ٥٣                  
))) &rΘô ƒt)àθ9äθχš #$ùøIt�u1µç ( %è≅ö )ÎβÈ #$ùøIt�uƒ÷Gçµç… ùsèy?n’¥ )Î_ô�t#ΓÍ’ ρu&rΡt$O /t�Ì“üÖ ΒiÏϑ£$ Bégø�ÌΒãθβt 

   ٣٢٧=  ] ٣٥: هود [   ))) 

) ρu&éρpÇ†š )Î<n’4 Ρçθy? &rΡ¯µç… 9s ƒãσ÷ΒÏ∅š ΒÏ %sθöΒÏ7y )Îω� Βt %s‰ô u#Βtz ùsξŸ ?s;öFt≥Í§ó /Îϑy$ 
.x%Ρçθ#( ƒtÿøèy=èθχš ∪∉⊂∩ ρu#$¹ôΨoìÆ #$9øÿà=ù7y /Î'rãô‹ã⊥ÏΖu$ ρuρumôŠÍΨo$ ρuωŸ Béƒs≈ÜÏ7ö_Í ûÎ’ #$!©%Ït ßs=nϑßθþ#( 4 )ÎΞ¨κåΝ 
Β•óø�t%èθβt ∪∠⊂∩ ρuƒtÁóΖuìß #$9øÿà=ù�š ρu2à=¯ϑy$ Βt�§ ãt=n‹øµÏ Βt|d ΒiÏ %sθöΒÏµÏ ™y‚Ï�ãρ#( ΒÏΖ÷µç 4 %s$Αt )Îβ 
?s¡ó‚y�ãρ#( ΒÏΖ¨$ ùs*ÎΡ¯$ Ρt¡ó‚y�ã ΒÏΖ3äΝö .xϑy$ @n¡ó‚y�ãρβt ∪∇⊂∩ ùs¡|θö∃t ?sè÷=nϑßθχš Βt ƒt'ù?Ï‹µÏ ãt‹x#>Ò 
†äƒø“ÌƒµÏ ρu†stÏ≅‘ ãt=n‹øµÏ ãt‹x#UÑ Β•)ÉŠΟí ∪⊂∩ myL̈# )ÎŒs# ỳ%!u &r∆ö�âΡt$ ρuùs$‘u #$9F−Ζ‘θ‘â %è=ùΨo$ #$q÷ΗÏ≅ö ùÏ�κp$ ΒÏ 

2à≅e9 —yρ÷̀y÷È #$OøΖu÷È ρu&rδ÷=n�š )Îω� Βt ™y7t,t ãt=n‹øµÏ #$9ø)sθöΑã ρuΒtô u#Βtz 4 ρuΒt$! u#Βtz Βtèyµç…ÿ )Îω� 
%s=Î‹≅× ∪⊃⊆∩ * ρu%s$Αt #$‘ö2Ÿ7çθ#( ùÏ�κp$ 0Î¡óΟÉ #$!« Χxgø�11γy$ ρuΒã�ö™y8γy$! 4 )Îβ¨ ‘u1nÎ’ 9sótÿàθ‘Ö ‘§mÏΛ× ∪⊇⊆∩ ρuδÉ‘} 
Brgø�Ì“ /ÎγÎΟó ûÎ’ Βtθöl8 .x$$9øfÉ6t$ΑÉ ρuΡt$Šy“3 Ρçθyî #$/öΨoµç… ρu2Ÿ%χš ûÎ’ Βtè÷“ÌΑ5 ƒt≈6ç_o¢ #$‘ö2Ÿ= Β¨èyΨo$ 
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   ٥٤                  
ρu?s�ömyϑô_Íû &r2à ΒiÏz #$9ø‚y≈£Å�Îƒz ∪∠⊆∩ %Ï‹≅Ÿ ƒt≈Ζãθyß #$δ÷7ÎÝñ 0Î¡|=n≈Ο5 ΒiÏΖ¨$ ρu/t�t.x≈MB ãt=n‹ø7y ρuãt?n’# 
&éΒtΟ5 ΒiÏϑ£ Βè̈t�š 4 ρu&éΒtΝÖ ™yΨãϑyFnÏèãγßΝö OèΝ§ ƒtϑy¡�γßΟ ΒiÏΖ$̈ ãt‹x#>ë &r9ÏŠΟÒ ∪∇⊆∩ ?Ï=ù�š ΒÏô &rΡ/7t$!Ï 
#$9øót‹ø=É ΡçθmÏ�κp$! )Î9s‹ø7y ( Βt$ .äΖM| ?sè÷=nϑßγy$! &rΡM| ρuωŸ %sθöΒã7y ΒÏ %s6ö≅È δy≈‹x# ( ùs$$¹ô9É�÷ ( )Îβ¨ #$9øèy≈)É6tπs 
9Ï=ùϑßF−)Éš  (  ] ٦١٥٩=  ] ٤٩ – ٣٦: هود   

  :هو )  ٣٥( جمموع القيمِ العددية هلذا النص ما عدا اآلية .. 

٥٤٤ × ١٩ = ١٠٣٣٦ = ٦١٥٩+  ٤١٧٧  

  :يف هذا النص )  ٤٠( لآلية القيمةُ العدديةُ  –كما نرى  –هو  ) ٥٤٤( والعدد 

) myL̈# )ÎŒs# ỳ%!u &r∆ö�âΡt$ ρuùs$‘u #$9F−Ζ‘θ‘â %è=ùΨo$ #$q÷ΗÏ≅ö ùÏ�κp$ ΒÏ 2à≅e9 —yρ÷̀y÷È #$OøΖu÷È ρu&rδ÷=n�š 
)Îω� Βt ™y7t,t ãt=n‹øµÏ #$9ø)sθöΑã ρuΒtô u#Βtz 4 ρuΒt$! u#Βtz Βtèyµç…ÿ )Îω� %s=Î‹≅×  (  =٥٤٤  

من هذا )  ٣٥( وح الشمسِ وسطَ النهار ، أنَّ أُسلوب اخلطابِ يف اآلية واضح وض.. 
 عنه يف باقي النص القرآينِّ خيتلف اُهللا تعاىل قولَ قومِ نوحٍ .. النص رصويف  –ففي حني ي

 هذا النص–  بكلمة) %s$9äθ# (  وبالصيغة) ùs)s$Αt #$9øϑy|_ #$!©%Ït .xÿx�ãρ#( ΒÏ %sθöΒÏµÏ (  ،

أنَّ اهللا )  ٣٥( نرى يف اآلية .....  ) s$Α% (ويصور قولَ نوحٍ عليه السالم هلم بكلمة 

، ويصور الرد عليهم  ) ƒt)àθ9äθχ (تعاىل يصور قولَ الكافرين بالقرآن الكرمي بكلمة 

  .....  ) ≅è% (بكلمة 

 ..الكرمي ، من تشكيك القرآن الكافرين به ، ودفاعِ  فمسألةُ التفاعلِ مع حقيقة
املؤمنني عنه ، من قولٍ ورد على ذلك ، مسألةٌ مستمرةٌ ، ما دام هناك كافرون ومؤمنون 



   ٥٥                  
وبالتايل فهذه اآليةُ الكرميةُ تحملُ دالالت تتعلّق مبنهج الرسالة اخلامتة اليت أنزِلَت على ... 

  ..احمليطة ا يف هذا النص  يف ذلك ختتلف عن باقي اآليات الكرميةهي و..  rالرسول 

))) &rΘô ƒt)àθ9äθχš #$ùøIt�u1µç ( %è≅ö )ÎβÈ #$ùøIt�uƒ÷Gçµç… ùsèy?n’¥ )Î_ô�t#ΓÍ’ ρu&rΡt$O /t�Ì“üÖ ΒiÏϑ£$ Bégø�ÌΒãθβt 
  ..  ] ٣٥: هود [  ))) 

 .. ا يشريمماآلية و ةها ،  يف)  ٣٥( إىل استقاللياليت ندرس عن املسألة أنَّ هذا النص
  .. وكذلك اآليتني التاليتني هلا .. اآليتني السابقتني هلا تكونان مسألةً كاملة 

) %s$Αt )ÎΡ¯ϑy$ ƒt'ù?ÏŠ3äΝ /ÎµÏ #$!ª )Îβ ©x$!u ρuΒt$! &rΡFçΟ /Îϑßè÷fÉ“Ìt ∪⊂⊂∩ ρuωŸ ƒtΖÿxèã3ä/ö ΡçÁó∏Åû )Îβ÷ 
&r‘uŠN‘ &rβ÷ &rΡÁ|xy 9s3äΝö )Îβ .x%βt #$!ª ƒã�Ìƒ‰ß &rβ ƒãóøθÈƒt3äΝö 4 δèθu ‘u/š3äΝö ρu)Î9s‹øµÏ ?è�ö_yèãθχš  (    ]

  ٣٦×  ١٩=  ٦٨٤=  ] ٣٤ – ٣٣: هود 

) ρu&éρpÇ†š )Î<n’4 Ρçθy? &rΡ¯µç… 9s ƒãσ÷ΒÏ∅š ΒÏ %sθöΒÏ7y )Îω� Βt %s‰ô u#Βtz ùsξŸ ?s;öFt≥Í§ó /Îϑy$ 
.x%Ρçθ#( ƒtÿøèy=èθχš ∪∉⊂∩ ρu#$¹ôΨoìÆ #$9øÿà=ù7y /Î'rãô‹ã⊥ÏΖu$ ρuρumôŠÍΨo$ ρuωŸ Béƒs≈ÜÏ7ö_Í ûÎ’ #$!©%Ït ßs=nϑßθþ#( 4 )ÎΞ¨κåΝ 
Β•óø�t%èθβt (   ] ٢×  ١٩×  ١٩=  ٧٢٢=  ] ٣٧ – ٣٦: هود  

من االرتباطات مع هذا النص ومع غريِه ، ما ال يعلم حدوده إالّ اُهللا )  ٣٥( ولآلية .. 
 أيدينا ، ولسنا بِصدد عرضِ ارتباط عبارات ولكننا بِصدد دراسة املسألة اليت بني.. تعاىل 

ولكن .. هذا النص مع بعضها ، ومع آيات القرآن الكرميِ يف معيارِ معجزة إحدى الكُبر 
عند تكاملٍ واحد من تكامالت هذه اآلية الكرمية ، مع النصوصِ القرآنية  لنقف.. 

  ..اُألخرى 

،  ) ) rΘô ƒt)àθ9äθχš #$ùøIt�u1µç& (: تبدأُ بالعبارة القرآنية  –نرى  كما  –هذه اآليةُ الكرميةُ 
تبدأُ كلٌّ منها ذه العبارة ، وتلْقي كلٌّ  –يف كتابِ اِهللا تعاىل  –وهناك أربع آيات أُخرى 



   ٥٦                  
الضوَء على مسألة واحدة ، حبيثُ تتكاملُ هذه   –من هذا النص )  ٣٥( مع اآلية  –منها 
لذلك نرى أنَّ هذا التكاملَ  .....  والدالالت لهذه املسألةيات اخلمسةُ يف بناِء املعىناآل

  . .يف معيارِ معجزة إحدى الكُبر  الواضح  يف املعىن والدالالت ، يتجلّى تكامالً

) &rΠ÷ ƒt)àθ9äθβt #$ùøIt�u1µç ( %è≅ö ùs'ù?èθ#( /Î¡Ýθ‘uο; ΒiÏV÷#Î&Ï ρu#$Š÷ããθ#( ΒtÇ #$™óGtÜsè÷FçΟ ΒiÏ ŠßρβÈ #$!« )Îβ 
.äΨäΛ÷ ¹|≈‰Ï%Ït  (  ] ٤٧٨=  ] ٣٨: يونس   

) &rΠ÷ ƒt)àθ9äθχš #$ùøIt�u1µç ( %è≅ö ùs'ù?èθ#( /Îèy³ô�Î ™ßθu‘9 ΒiÏV÷#Î&Ï ΒãÿøIt�uƒt≈M; ρu#$Š÷ããθ#( ΒtÇ #$™óGtÜsè÷FçΟ 
ΒiÏ ŠßρβÈ #$!« )Îβ .äΖFçΟó ¹|≈‰Ï%Ït (  ] ٥٦٥=  ] ١٣: هود   

))) &rΘô ƒt)àθ9äθχš #$ùøIt�u1µç ( %è≅ö )ÎβÈ #$ùøIt�uƒ÷Gçµç… ùsèy?n’¥ )Î_ô�t#ΓÍ’ ρu&rΡt$O /t�Ì“üÖ ΒiÏϑ£$ Bégø�ÌΒãθβt 
   ٣٢٧=  ] ٣٥: هود [  ))) 

 ) &rΘô ƒt)àθ9äθχš #$ùøIt�u1µç 4 /t≅ö δèθu #$9øsy,‘ ΒÏ ‘¢/iÎ7y 9ÏFçΖ‹É‘u %sθöΒY$ Β¨$! &r?s9γßΝ ΒiÏ Ρ¯‹Éƒ�9 ΒiÏ 
%s6ö=Î7y 9sèy=γ̄ßΝö ‰uκöGt‰ßρχš (  ] ٤٣٥=  ] ٣: السجدة   

) &rΘô ƒt)àθ9äθβt #$ùøIt�u1µç ( %è≅ö )ÎβÈ #$ùøIt�uƒ÷Gçµç… ùsξŸ ?sϑô=Î3äθχš <Í’ ΒÏz #$!« ©x‹ø↔º$ ( δèθu &ræ÷=nΟÞ /Îϑy$ 
?èÿÏ‹Òàθβt ùÏŠµÏ ( .x∀s’4 /ÎµÏ −yκÍ‹‰J# /tŠø_Í ρu/t�÷Ζu3ä/ö ( ρuδèθu #$9øótÿàθ‘â #$9�§mÏŠΟ Þ (  ] ٨: األحقاف [ = 

٣٥×  ١٩=  ٦٦٥  

١٣٠×  ١٩=  ٢٤٧٠ = ٦٦٥+  ٤٣٥+  ٣٢٧+ ٥٦٥+  ٤٧٨   

إنّ اهلدف من عرضِ هذا النص هو الربهانُ على أنّ التكاملَ يف معيارِ معجزة إحدى .. 
فكونُ ... ولنا الكُبر ، ال يتعارض مع الدالالت الظاهرة للنص القرآين ، واليت ندرِكُها بعق

تضيُء مسألةً أُخرى نراها ال تدخلُ يف املسألة املرتبطة بأنباِء الغيبِ اليت )  ٣٥( اآلية 



   ٥٧                  
 نوحٍ يف هذه السورة ، ينعكس ةقصل ذلك أوحاها اُهللا تعاىل بالنسبة ةالعقلي يف الداللة

  .. قتباساالانتهى . . ]] ..اردة ، برهاناً يتطابق مع هذه احلقيقة 

املزيد من النتائج املذهلة اليت حيملها كتاب اهللا تعاىل هلذه األجبدية  داعي لسردوال .. 
ها ، فهناك عشرات تالقرآنية ، واليت يحسب فيها احلرف املرسوم حرفاً وفق املعايري اليت بين

رف املرسوم اآلالف من األمثلة اليت تؤكِّد ذلك ، إضافة للربهان النظري يف اعتبار احل
حرفاً ، وللربهان النظري يف محل كتاب اهللا تعاىل هلذه األجبدية يف معيار معجزة إحدى 

بتكامل املعىن فجوهر النظرية هو ربط التكامل العددي للعبارات القرآنية  ..الكُبر 
اىل ، ومحل كتاب اهللا تعوربط التوازن العددي بينها بتوازن املعىن والدالالت ،  والدالالت

 )ولغريمها من األبعاد اإلعجازية اليت حيملها كتاب اهللا تعاىل ( هلذين البعدين اإلعجازيني 
  ..الكرمية يف كلِّ عبارة من عباراته 

 


