
 الحسنى األسماء

  1-محاضرة
 

هللا أخبرنا على لسان الحبيب صلى هللا عليه وسلم “إن هلل تسعة وتسعين اسماً مئة إال واحدا من 
أحصاها دخل الجّنة، إنه وتر يحب الوتر" بمعنى ان هناك 99 اسم هلل تعالى في القرءان ويكون 

مبلغ العلم المتاح احصائها باستخدام كافة نظم االحصاء في كافة االزمان حسب  

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

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

وروى الشيخان وغيرهما من حديث أبـي هريرة أنه صلى هللا عليه وسلم قال: " إن هلل تعالى تسعة 
وتسعين اسماً من حفظها دخل الجنة " وفي رواية أحصاها، وفي أخرى " إن هلل تعالى تسعة وتسعين 

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

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

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

 (أحاديث رسول هللا )ص

ميالدي يتضمن قائمة لتلك األسماء ووضع قواعد  2005بحث في سنة  احمد الصغير السيد:نشر 

 الختيار تلك األسماء وتلك هي:

 القواعد اللغوية إلحصاء أسماء هللا الحسنى:

 الكريم. أسماء هللا الحسنى توقيفّيه. وال يجوز أن نطلق على هللا اسماً لم ُيسمِّ هو نفسه به. واإلحصاء اقتصر على القرآن

في اختيار االسم أن يكون صفة هلل تعالى وردت في القرآن بصيغة االسم الصريح المفرد. وأن تكون هذه الصفة شاملة  القاعدة الهامة

 وليست مخصوصة بحالة معينة، ويمكن أن تطلق على هللا اسم َعلَم.

 وتطبيقاً لهذه القاعدة أورد ما يلي:

 فعالً. 400من الصفات التي وردت في القرآن منسوبة إلى هللا بصيغة الفعل ألنها تزيد عن استبعدت فكرة اشتقاق أسماء هلل  -

استتتتبعدت فكرة إحصتتتاء الصتتتفات الواردة بصتتتيغة استتتم الفاعل الذل يعمل عمل الفعل وينصتتتب مفعوالً به.  إني جاعل  في األر   -

 ن هللا لم يك مغّيراً نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم .خليفة   إني جاعلك للناس إماماً   اليس هللا بكاٍف عبده   ذلك بأ

استتتبعدت الكلمات التي ال تصتتلح ألن تكون استتم َعلم، مثل كلمة  ذ و  حيث ال يمكن ان نطلق على هللا أو أل شتتخص استتم  ذ و .  -

 الجالل واإلكرام، ذو الرحمة، ذو المعارج،ولذلك لم أقم بإحصاء الصفات التالية كأسماء: ذو القوة، ذو العرش، ذو الفضل، ذو 

 ذو انتقام، ذو مغفرة، ذو الطول، ذو عقاب أليم. 

الفرقان.  43استتتتتتبعدت كلمة  رب  وكلمة  إله  ألنهما صتتتتتفتان ألل معبود ستتتتتواء هللا أو نيره.  أفرأيت من اتخذ إلهه هواه  آية  -

 يوسف. 42 اذكرني عند ربك فأنساه الشيطان ذكر رّبه  آية 

استبعدت صفات التفضيل بين طرفين: أعلم، أولى، أوفى، أصدق، أبقى، أشد بأساً، أسرع مكراً، أسرع الحاسبين، أرحم الرحمين،  -

أحكم الحاكمين، أحستتتتتتتن الخالقين، خير الفاتحين، خير الحاكمين، خير الرازقين، خير الراحمين، خير الغافرين، خير الماكرين، خير 

 ن، خير الوارثين، خير المنزلين.الناصرين، خير الفاصلي



ستتري   ألنها ال يمكن أن تكون أستتماء َعلَم، وليستتت بحد ذاتها صتتفة لها معنى وإنما يحّدد معناها “شتتديد  “استتتبعدت الكلمات  أهل   -

 سري  العقاب.بالكلمة التي ُتضاف إليها: أهل التقوى، أهل المغفرة، شديد المحال، شديد العذاب، شديد العقاب، سري  الحساب، 

استتتبعدت صتتفات يمكن أن تكون من صتتفات هللا ولكن لم ترد في القرآن منستتوبة إلى هللا بشتتكل صتتريح. )مالهم من هللا من واٍق(.  -

)ومن يهن هللا فماله من مكرم(. )ما لكم من هللا من عاصتم(. )ما يفتح هللا للناس من رحمة فال ممستك لها(.) وما يمستك فال مرستل له 

 (. )فلن تجد له ولياً مرشداً(.من بعده

استتتتبعدت الصتتتفات الواردة بصتتتيغة الجم  ألنني ال أريد أن أشتتتتّق استتتماً بصتتتيغة المفرد من كلمة وردت بصتتتيغة الجم . وهذه هي  -

الصفات التي وردت بصيغة الجم  في القرآن: منتقمون، كاشفون، شاهدون، موسعون، ماهدون، شهود، حافظون، مّوفون، منذرون، 

ستتتتتلون، مبرمون، حاستتتتتبون، فاعلون، مبتلون، وارثون، كاتبون، معّذبون، جاعلون، مستتتتتتمعون، زارعون، منشتتتتتئون، منزلون، مر

 مهلكون، راّدون، صادقون، خالقون، مجيبون، عالمون.

 استبعدت الصفات المخصوصة بحالة معينة أو محصورة بشيء محدد حيث أن القاعدة هي أن اسم هللا هو صفة شاملة -

 8ستتتبعدت الكلمة التي وردت في القرآن صتتفة هلل ولكن ليستتت صتتفة مطلقة وإنما كناية أو تشتتبيه أو استتتعارة:  وهللا متم نوره  آية ا -

 الصف. وهي كناية عن أن هللا سينشر دينه.

تعالى:  فاهلل خير  حافظاً   استبعدت الصفة التي وردت في صيغة كلمة تعرب تمييزاً لكلمة ليست اسماً هلل، ولذلك فهذه ليست اسماً هلل -

يوستتتف. كلمة  حافظ  هي تمييز لكلمة  خير  وكلمة  خير  صتتتفة تفضتتتيل وليستتتت استتتماً هلل ولذلك كلمة  حافظ  هي صتتتفة  64آية 

اهلل وليست اسماً. أما إذا كانت الصفة وردت في صيغة كلمة تعرب تمييزاً السم من أسماء هللا فهذه الكلمة هي اسم هلل تعالى:  وكفى ب

 النساء. 45ولياً  آية 

 يونس. 3استبعدت الصفة التي ليست صفة مباشرة هلل وإنما هي صفة لمخلوق تتم بإذن هللا:  ما من شفي  إال من بعد إذنه .  -

اآليات استتتتبعدت الصتتتفة التي هي صتتتفة لكلمة ليستتتت استتتماً هلل.  كلمة الحق  هي استتتم هلل تعالى. ولكن كلمة الحق الواردة في هذه  -

اً الثالثة ليست اسماً هلل وإنما تعني الحق الواضح البّين الذل إن تخّطاه العبد وق  في الضالل. كلمة الحق التي تقابل الباطل ليست اسم

شر، الهدى والضالل، الحق والباطل هي كلمات متقابلة. طالما أن كلمة الحق التي تقابل كلمة الباطل والواردة  في هلل تعالى. الخير وال

 اآليات الثالثة التالية ليست اسماً هلل فإن كلمة  المبين  ليست ايضا اسماً هلل تعالى.

استتما بالتمام والكمال، كما أخبر  99أستتماء هللا الحستتنى الموجودة في القرآن والتي قمت بإحصتتائها وتنطبق عليها هذه الضتتوابط هي 

 النبي المعصوم عليه الصالة والسالم.

  الحسنى الثالثةقوائم أسماء هللا    

 بعد إحصاء أسماء هللا الحسنى التسعة والتسعين قمت بفرز هذه األسماء إلى ثالث قوائم:

سماء  الخالق   القائمة األولى: سماء الصفات التي يتفرد بها هللا عز وجل وال يتصف بها أحد من مخلوقاته ومنها أ تضم أ

 وهذه هي أسماء هذه القائمة: 0غيوب فال خالق إال هللا.  القيوم   القهار   عالّم ال

 هللا، المحيط، التواب، البارئ، الواس ، بدي  السماوات واألر ، القريب، القيوم، الحميد، الوهاب، جام  الناس، المقيت، 

 عالم الغيوب، فاطر السماوات واألر ، كاشف الضر، القاهر، القادر، عالم الغيب والشهادة، فالق اإلصباح، المخرج،

الق، اللطيف، اآلخذ بالناصتتتتتتتية، المجيد، الفّعال لما يريد، الواحد، القهار، المتعالي، الخالّق، المقتدر، المحيي، الفّتاح، الخ 

 قابل التوب، الرزاق، المتين، األول، اآلخر، الظاهر، الباطن، القدوس، المهيمن، الجبار، المتكبر، المصور، بالغ أمره، 

 األحد، الصمد. 

 

نية: تضتتم أستتماء الصتتفات التي يتصتتف بها هللا ويتصتتف بها بع  مخلوقاته ولكن الصتتفة المطلقة هي هلل تعالى: القائمة الثا

  العليم . هللا هو العليم ويمكن للمخلوق أن يوصف بأنه عليم ولكن العلم المطلق هلل.

ى. هللا هو الملك والمالك والمليك.  الحق  استتتتم هلل تعالى. وهللا أمرنا أن نتصتتتتف بهذه الصتتتتفة ولكن الحق المطلق هلل تعال 

 وضمن البشر أشخاص يسّمون مالكون وملوك ولكن الُملك المطلق هلل تعالى. وهذه أسماء هذه القائمة: 

 الرحمن، مالك الملك، العليم، الحكيم، البصير، السمي ، العزيز، الحليم، الخبير، الحي، العلي، العظيم، الغني،



 وكيل، الرقيب، الحسيب، الكبير، الحق، الحكم، القول، الحفيظ، الغالب، الوالي، الكفيل، الملك،القائم بالقسط، الشهيد، ال 

 رفي  الدرجات، المليك، األعلى، األكرم.

 

القائمة الثالثة: تضتتتتتم الصتتتتتفات التي يتجلّى بها هللا على عباده فهو الرحيم الر وف الودود المستتتتتتعان الغفار العفو.  وهذه 

 أسماء القائمة:

 الغفار، الحفي، المستتتتعان، الودود، المجيب، العفو، المولى، الغفور، الشتتتاكر، الر وف، النصتتتير، الولي،الرحيم، القدير، 

  الم من. السالم، الَبر، الذنب،نافر  الشكور، الكريم، الهادل،

"ن" في رأس القائمة وهذه القوائم الثالثة تتمثل في أول آية في القرآن "بسمممممممم ن الرحمن الرحيم" حيس يق  اسمممممممم 

 األولى واسم "الرحمن" في رأس القائمة الثانية واسم "الرحيم" في رأس القائمة الثالثة.

 

 

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

 االسماء هذه ورّتبت نهايته وحتى القران بداية من االولى القائمة أسماء ورود تسلسل بتّتب  قمت. اسماً 

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

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

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

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

  ظالل القرآن/ سيد قطبفي( النصوص الواردة )

في أول ما نزل من القرآن باتفاق، وهو  -صلى اهلل عليه وسلم  -البدء باسم اهلل هو األدب الذي أوحى اهلل لنبيه 
هو األول } وهو الذي يتفق مع قاعدة التصور اإلسالمي الكبرى من أن اهلل {...اقرأ باسم ربك} :قوله تعالى

الموجود الحق الذي يستمد منه كلُّ موجود وجوَده، ويبدأ منه كل  -سبحانه  -فهو  {واآلخر والظاهر والباطن
 .يكون كل ابتداء. وباسمه إذن تكون كل حركة وكل اتجاهمبدوء بدأه. فباسمه إذن 
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 االجتهاد وصحيح الحديث
 

 

 الجتهاد وصحيح الحديثا
 الحديث "إن هلل تسعة وتسعين اسما مئة إال واحدا من أحصاها دخل الجنة إنه وتر يحب الوتر".

هذا الحديث متفق على صحته من علماء الحديث جميعهم. أما ذكر األسماء وإضافتها إلى الحديث 
من الرسول )ص(؟ أم أن تعيين األسماء مدرج؟ وغالبية فهنالك اختالف في صحة تعيينها. هل هو 

 علماء الحديث يرّجحون أن سرد األسماء هو اجتهاد ُمدرج من الرواة.
من الجزء األول في كتابه "الجامع  93أورد اإلمام جالل الدين عبد الرحمن السيوطي في الصفحة  -

الحسنى وقال إنه نقله عن الحاكم في  الصغير في أحاديث البشير النذير" حديثاً يحوي سرد األسماء
مستدركه وعن أبي الشيخ وابن مردويه معاً في التفسير وعن أبي نعيم في األسماء الحسنى وإن هذا 

 الحديث ضعيف.
أورد اإلمام البيهقي في كتابه" األسماء والصفات " حديثاً فيه سرد األسماء الحسنى وقال البيهقي  -

العزيز بن الحصيني بن الترجمان وهو ضعيف الحديث عند أهل النقل انه تفرد بهذه الرواية عبد 
ضّعفه يحيى بن معين ومحمد بن اسماعيل البخاري ويحتمل أن يكون التفسير وقع من بعض الرواة. 

وكذلك في حديث الوليد بن مسلم، ولهذا االحتمال ترك البخاري ومسلم إخراج حديث الوليد في 
 مد الغزالي في كتابه" المقصد األسنى" إن عبد العزيز متفق على ضعفه.الصحيح. وقال اإلمام أبو حا

مضافاً إليه جدول بأسماء هللا  83باب  3507الحديث آنف الذكر والذي أورده الترمذي برقم  -
الحسنى وقال عنه بأنه حديث غريب، فقد خّرجه الحاكم في كتاب "المستدرك على الصحيحين" مع 

خرج الشيخان الحديث بسياق األسماء الحسنى. والعلة فيه عندهما تفرد الوليد سرد األسماء وقال: لم ي
بن مسلم )وهذا اعتراف من الحاكم بأن البخاري ومسلم اّطلعا على الحديث المضاف إليه جدول 

باألسماء ولم يخّرجاه(. وقال الحاكم أيضاً: ال أعلم خالفاً عند أهل الحديث أن الوليد أوثق وأحفظ وأجلّ 
بشر بن شعيب وعلي بن عّياش وغيرهما من أصحاب شعيب. وقد تعّقبه الحافظ أحمد بن حجر  من

بعد نقل كالمه هذا بقوله: "وليست العلّة عند الشيخين تفّرد الوليد  215 /11العسقالني في "الفتح" 
 فقط بل االختالف فيه واالضطراب وتدليسه واحتمال اإلدراج".

كتب الذهبي عن صفوان بن صالح أحد رواة الحديث الذي رواه الترمذي في كتاب "ميزان االعتدال"  -
 وفيه سرد األسماء بأنه ثقة. ثم قال إن علماء الحديث قالوا عنه بأنه يدلّس تدليس التسوية.

أّما الوليد بن مسلم أحد رواة الحديث الذي رواه الترمذي وفيه سرد األسماء فقد قال عنه شمس  -
ب "ميزان االعتدال" إن بعض الرواة مدحوه وبعضهم اتهمه بالتدليس والنقل عن الدين الذهبي في كتا

كّذابين منهم أبو داوود وأبو حاتم وأبو مسهر. وقال الرواة عنه إنه روى عن مالك عشرة أحاديث 
ليس لها أصل. ونقل اإلمام الذهبي عن أبي مسهر قوله: "الوليد بن مسلم مدلّس وربما دلّس عن 

كان يأخذ من ابن أبي السفر حديث األوزاعي وكان ابن أبي السفر كّذاباً وهو يقول فيها قال الكذابين". 
األوزاعي. وقال المؤلف نقالً عن أبي عبيد اآلجري وعن أبي داوود السجستاني بأن الوليد روى عن 

 مالك عشرة أحاديث ليس لها أصل منها عن نافع أربعة.
ام الذهبي من تحقيق الدكتور نور الدين عتر ورد في الجزء وفي كتاب "المغني عن الضعفاء" لإلم



: "الوليد بن مسلم الدمشقي إمام مشهور صدوق ولكنه يدلّس 6887رقم الموضوع  725الثاني ص 
عن ضعفاء. السيما في األوزاعي". وفي كتاب "شرح علل الترمذي" البن رجب الحنبلي تحقيق 

بأن الوليد بن مسلم محدث مكثر حافظ ثقة ولكنه كثير  608الدكتور نور الدين عتر ورد في الصفحة 
ورد بأن الوليد بن مسلم الدمشقي روى عن  28التدليس والتسوية ويدلّس عن ضعفاء. وفي الصفحة 

قال النسائي: "أثبت أصحاب األوزاعي عبد هللا بن  549زهير بن محمد وهو ضعيف. وفي الصفحة 
يزيد( أحب إلينا في األوزاعي من الوليد بن مسلم ال يخطئ وال  المبارك. والوليد بن مزيد )الوليد بن

 يدلّس. )أي أن الوليد بن مسلم يخطئ ويدلّس(.

 
ورد عن الوليد بن مسلم بأنه كان مدلّساً فُيتقى  6094وفي كتاب "الكاشف" لإلمام الذهبي الموضوع 

 89ترجمة  336 /2لعسقالني من حديثه ما قال فيه: "عن". وفي كتاب "التقريب" لإلمام ابن حجر ا
 ورد عن الوليد بن مسلم بأنه ثقة ولكنه كثير التدليس والتسوية.

من مجموع ابن قاسم عن األسماء  6ج – 382وقال شيخ اإلسالم ابن تيمية في الفتاوى ص 
الحسنى: تعيينها ليس من كالم النبي صلى هللا عليه وسلم باتفاق أهل المعرفة بحديثه وقال في ص 

 إن الوليد ذكرها عن بعض شيوخه الشاميين كما جاء مفسراً في بعض طرق حديثه. :379

وقال اإلمام ابن حجر العسقالني في كتابه "تهذيب التهذيب" عن الوليد بن مسلم بأن بعض الرواة 
أثنوا عليه وكثيراً منهم اتهمه بالتدلّيس والنقل عن كذابين ومن هؤالء الرواة أبو داوود والمروذي 

مد بن حنبل وابن معين وأبو مسهر ومؤمل بن إهاب وصالح بن محمد والهيثم بن خارجة والدار وأح
 قطني.

وقال اإلمام جمال الدين بن الجوزي في كتابه "كتاب الضعفاء والمتروكين" عن الوليد بن مسلم أبي 
أحاديث هي ما يلي: قال علماء النقل "يروي عن األوزاعي  3671العباس الدمشقي في العنوان رقم 

عند األوزاعي عن شيوخ ضعفاء عن شيوخ قد أدركهم األوزاعي مثل نافع والزهري فيسقط أسماء 
من الضعفاء ويجعلها عن األوزاعي عنهم. الوليد ثقة إال أنه كثير التدليس فإذا حدثنا أخبرنا أنبأنا 

 فال ُتقبل روايته. أخبر"عن" حّدث  لقال: قافروايته صحيحة. وإذا 

 
أن أسماء هللا الحسنى التسعة والتسعين لم تثبت رواية سردها عن الرسول )ص( فإن أمر الرسول ألمته  طالما

جتهاد مفتوح طالما أنه يعتمد على كتاب هللا وما صّح من أحاديث رسول هللا )ص(. بإحصائها مازال قائماً. وباب اال

أسماء هللا الحسنى ال ُتعد وال ُتحصى. هذا شيء ثابتة روايته عن رسول هللا )ص(. وذلك في حديث رواه ابن مسعود 

كتابك أو علّمته أحداً من وأخرجه أحمد وصححه ابن حّبان: "أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في 

خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك". وعند مالك عن كعب األحبار في دعاء الرسول "أسألك بأسمائك الحسنى ما 

  ."علمت منها وما لم أعلم

 

 

في  99باإلحصاء حيث ان العدد لألسماء مذكور أخرى ونسأل ما المقصود نعود الي الحديث النبوي مرة 
  99=1-100الحديث ونسأل لماذا استخدم الرسول )ص( تلك المعادلة الحسابية 

وجد اختالف كبير بين علماء االمة في كافة  األحاديثكل من حاول االطالع على كتب التفسير وكتب 
االختالف يقبع في السؤال " أي من األسماء المذكورة في القرءان تمثل القائمة ذات االجر  وأكثرالعصور 

https://www.facebook.com/amacky59/photos/a.1840485422883517.1073741828.1831999077065485/1916173161981409/?type=3
https://www.facebook.com/amacky59/photos/a.1840485422883517.1073741828.1831999077065485/1916173161981409/?type=3


يد احمد الصغير والتي تبنيتها كما في الحديث" فهل نستطيع اليوم أن نجزم بأن القائمة التي اخرجها الس
 هي قائمة صحيحة.

  10-اية رقم 42-في سورة الشورى

 
  64-اية رقم 16-وفي سورة النحل

 
فوجب علينا أن نجري تجاربنا أوال على قائمة األسماء الحسنى ونستخرج منها صورتها ثم وجب علينا بعد 

ثم نطبق الحديث على النتائج فان  هذا ان نقيم نفس التجارب على الكتاب ليتبين لنا الذي اختلفوا فيه
لصدقت التجارب كما يصدق الرسول )ص(  99=1-100ت تلك النتائج تشرح المعادلة الحسابية كان

 دائما وابدا.

 المنهج العام
 

على هللا فان عرفه أحبه وجعل نفسه مسلما له بمشيئته  اوال الهدف للمؤمن من الدراسة هو التعرف

 طوعاً ورغبا.

من دراسة القرءان بمنهج علمي جدي كل حسب  تلك المعرفة هي علم يحصل عليه االنسان انشاء هللا

 امكانياته التعليمية المكتسبة.

قال اإلمام الشافعي: "جميع ما تقوله األمة شرح للسّنة وجميع السّنة شرح للقرآن وجميع القرآن 

 شرح أسماء هللا الحسنى وصفاته العليا".

  البرهان في علوم القرآن للزركشي

 وفي سياق الحديث بين فرعون ونبي هللا موسى عليه السالم 20-سورة طه في

ُكَما َفَمن َقالَ  بُّ ُموَسىٰ  رَّ ـٰ َنا َقالَ  (٤٩) َي   (٥٠) َهَدىٰ  ُثمَّ  ۥ َخۡلَقهُ  َشۡىء   ُكل   أَۡعَطى   ٱلَِّذى   َربُّ



على صورة حمض  وفي عصرنا الحديث اكتشف العلماء أن كل شيء به خلقه فمثال االنسان له خلقه

عليها االسم )دي ان ايه( كما الحظوا  وأطلقوافقط  أحرف 4نووي ونجحوا في فك شفرته والمتمثلة في 

 جدولة الحمض تبدو كما لو انها كلمات في كتاب.ان 

 ومن هنا بدأ حب االستطالع بالسؤال " هل اعطى هللا للقرءان نظام يربطه بأسمائه" 

  28اية رقم  72-يقول عز وجل في سورة الجن

  

  29اية رقم  78-وفي سورة النبأ

 

مطابقا لعدد  29مطابقا لعدد الحروف االبجدية والثانية رقمها  28حيث الحظت ان ارقام اآلية األولى 

  الحروف الهجائية

 تلك المالحظة قادتني الي محاولة إحصاء الحروف إليجاد شفرة عددية لها 

  12اية رقم  36-في سورة يس

 

 فتوقفت عند تلك اآلية وبحثت عن تفسيرها

أي بيناه  }َأْحَصْيَنـُٰه{من األشياء كائنًا ما كان، والنصب على االشتغال أي وأحصينا كل شيء شيء( َوُكلَّ )
أي أصل عظيم الشأن يؤتم  ِإَماٍم{ }ِفىثم تجوز به عما ذكر ألن العد ألجله.  وأصل اإلحصاء العدوحفظناه؛ 

ِبين  ويقتدى به ويتبع وال يخالف   تفسير روح المعاني/ االلوسي  -مظهر لما كان وسيكون {}مُّ

أقوم بإحصاء الحرف األول من كل سورة كأمام لحروف وكلمات تلك السورة ثم جدولتها فالهمني اهلل أن 
 مة األسماء الحسنى.مع باقي السور الستخراج شفرة عددية يمكن تطبيقها على قائ

 اسم في ثالثة قوائم فرعية 99جدول األسماء كما كتبت في القرءان وعددهم 

 الرحيم-الرحمن-اهلل
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من القرءان إلحصاء األسماء  نستخرج شفرة عددية لحروف اللغة العربية في المحاضرة القادمة سوف
كما سوف نشرح  الشفرة انشاء اهللنستفيض في شرح و بمعنى استبدال كل حرف بقيمة عددية "عددا" 

سورة ونلقي ببعض  29بعض من اسرار الحروف المتقطعة أو الحروف النورانية والمتواجدة في بداية 
 .الضوء على عالقتها باألسماء الحسنى

 

 

 


