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 العظيم القرءان ياتوال الحسنى لألسماءالنظام الهندسي 

 

 

وشرحنا معناها  2804للكلمات  261 -عند قيمة مجموع كلمات الجدول السابقة 5 -نا في المحاضرةفتوق

  29 لرقم فقط األحادية المجزئات كل من األجزاء أكبر مجموع يمثل عدد وهوالعددي 

حصلنا كلمة( و 7) 38 -من سورة ص 9 -اآليةكلمة( بدال من كلمات  29ثم قمنا بالحاق سورة الفاتحة )

  1 -للكلمات به ملحق خارجي الفاتحة 261 -دولجال فأصبح 2826على المجموع الجديد 

 (216نقطة الشراكة )مربع رقم  على وأطلقناكلمة(  4ويشترك الجدول مع ملحقه في اية واحدة البسملة )

  38-من سورة ص 9رقم  آليةانابعا من معنى اسم "خزائن رحمة ربك" 

للكلمات  261 -ولكننا سوف نتوقف هنا مع الصورة الجديدة للجدول ال ينتهيالحديث في تلك النقطة 

 انشاء هللا. 6 -ونشرحها ببعض التفاصيل ثم نعود اليها في نهاية المحاضرة 2826بقيمته 

  261 -جدول 2دد لدينا ع أصبحوكما شرحنا سابقا 

 (ليست اسم-)البسملة 1( + 62+99+99اسم ) 260 وبه 261 -الحسنى األسماءول دج (1

من  )البسملة 1اية نورانية +  260وبه ( آيات 9)اول  261 -ور النورانيةسال ماتجدول كل (2

   (1 -الفاتحة

  261 -لألسماءاسم داخل الجدول  99 -كنةاالس األسماءمع مالحظة اننا لم نشرح بعد كيفية تواجد  

 المشترك كما سبق شرحه. 62 -من داخل الجدول كنةاالس لألسماءالمشترك  54 -ولكننا اخرجنا الجدول

 :لألرقامملخص سريع 

كل منهم يمثل نقطة مربع  261وبه  سيرأبعد  9بعد افقي &  29يتكون من الجدول الرئيسي  (1

 على محيط الدائرة في الجزء االيسر منها وقيمته تمثل قيمة الدرجة الهندسية على محيط الدائرة.

 مربع + البسملة. 260كاملة في  األسماءيمكن وضع  (2



البسملة وملحقها  1مربع +  260في  من السور النورانية آيات 9يمكن وضع كلمات أول  (3

 )الفاتحة(

  54 -الجدولجد اوتي لألسماء 261 -في داخل الجدول (4

 أساسيبعد  11يمكن وضعها داخل  بعد افقي 29تواجدة في مال األسماءعند تصنيف مكونات  (5

  المنطوقة )ديناميكية(  لألسماء جزئي بعد افقي 11لمشترك وبداخله ا 62 -يمثل الجدول

 

سورة تحمل كل منها اية  19 أصلمن سور  9سورة مع  29-الحظنا اشتراك السور النورانية (6

   99رقمها 

مثلة محتى نستطيع أن نفهم صورة الجدول الهندسية يجب علينا أن نفهم بعض من االشكال الهندسية ال

وبدون الخوض في البرهان العلمي في الوقت الحالي ولكن  بطريقة علمية سهلة التصور األرقاملتلك 

 الدراسات المتقدمة عن طريق الطلب والتسجيل في الوقع الرئيسي للم يمكنكم الحصول على
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 6236وعدد آيات القرءان  261&  54 & 19 لعالقة بينا

 عدد مضلعي

في القدم أنه من  الرياضياتيون حيث اكتشف .مضلع من الممكن ترتيبه على شكل عدد هو العدد المضلعي ،الرياضيات في

التي قد تكون  باألعداد الشكليةال هندسية باستخدام حبوب أو حصى، وهذه األعداد تسمى الممكن تمثيل األعداد على شكل أشك

 المضلعية ومنها األعداداشكاال مختلفة األضالع او األبعاد. 

 دلته الرياضيةاومع يمكن رسمه: 9-المضلعيفمثال العدد 

)n5 -² n½ (7 

1 9 24 46 75 111 154 204 261 

  261( = 9& )ن= 9-عدد النقط لمضلع

  6& ن=  19-يمكن تمثيله كمضلع 261-بمعنى أن الجدول

  9& ن= 9-أو مضلع

 

 
ليتكون من  9& ن =  9 -يمكن رسمه كمضلع ورانيةنلسور الا لكلمات 261 -بمعنى أن الجدول

على شكل حبل يبدأ من النقطة  الحظة طريقة تثبيت النقطمع م أعالهنقطة كما في الرسم  261

  261 -وينتهي في النقطة رقم 1 -رقم

 لسهولة الشرح  7-ضلعيموحتى نستطيع تصور ذلك سوف نشرح العدد ال

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%AF%D8%AF_%D9%85%D8%B6%D9%84%D8%B9%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D9%8A%D8%A7%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D9%8A%D8%A7%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%AF%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%AF%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B6%D9%84%D8%B9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B6%D9%84%D8%B9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D9%8A%D8%A7%D8%AA%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D9%8A%D8%A7%D8%AA%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%AF%D8%AF_%D8%B4%D9%83%D9%84%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%AF%D8%AF_%D8%B4%D9%83%D9%84%D9%8A


  5 ن= & 7-مضلع

 

 

)n3 -² n½ (5    235      189      148      112        81        55        34        18          7          1 

 
نقط ويكون العد في اتجاه عقارب  7يتكون من  2& ن =  7 -الضلعي سبعمفنالحظ أن ال

  7الى  1الساعة من 

  18ى لا 8عكس عقارب الساعة من  دثم ينقلب الع

 كذلك في كل خطوة. وهلم 34الى  19ثم يعود العد في اتجاه عقارب الساعة من 

 
شرح البنية التحتية لمكونات النظام الهندسي الذي نحن في  أعالهسوف نستخدم تلك الصورة 

 .األساسيةوشرح اجزائه  طالسمهدد فك بص

 القصوى  ألهميتهبمزيد من التفصيل  19 -نستطيع االن رسم صورة المضلع

 

 



261-54 العالقة  

 19-هناك عالقة عددية للرقمين من حيث ان كالهما عدد مضلعي

gonal number-is a 19 261,54 

n(17n-15n)/2 

  19-للحصول على العدد المضلعي أعالهعند تطبيق المعادلة 

 

  261=  19-( للمضلع6ن=من الجدول نالحظ أن عدد النقط الناتجة من تطبيق )

 54 -وبداخله الجدول 6& ن =  19-بمضلع سماءلأل 261 -بمعنى اننا نستطيع تمثيل الجدول

  أعالهكما في الجدول  3& ن =  19 -ممثال بمضلع

 عند ضرب مكوناتها  19-ضلعمعلى ال 6تلك الصورة من تطبيق ن = 

6 x 19 = 114  

  114تطابق مع عدد سور القرءان تتلك النتيجة 

  29 -من السور النورانية آيات 9ات اول معدد كل نقطة يتطابق مع مجموع 261وعدد نقطها 

انية والتي هي تمثل ا من السور النورفهل نستطيع االفتراض بأن سور القرءان منبعثة بطريقة م

 كما سبق 261 -الحسنى األسماءسور جدول 

 هذا ما سوف نثبته االن بالحساب والعدد

عكس عقارب  19-الى الرقم 1-خيط النقط من الرقم -يبدأ حبل 19-لمضلعفي الرسم المبسط التالي 

لنصل اليه كما بدأنا  261-في اتجاه عقارب الساعة ونكرر الى الرقم 54-الى الرقم 19-منالساعة ثم 

 عكس عقارب الساعة 

https://en.wikipedia.org/wiki/Polygonal_number


 
  (27الى )ن= (6من )ن= 19-للمضلع النموذج نستطيع االن أن نمدد

 السابقة لصورة المكعبحاضرات منابع من فهمنا في ال 27واختيار الرقم 

3 x 3 x 3 = 27 

 
 اتجاه أيفي جوف الكعب الرئيسي وال يمكن رؤيته من حيث يكمن القلب 

 )النمل( فقط  27 -)الفاتحة( والسورة 1 -وكذلك من علمنا بأن البسملة تتواجد في السورة

 
فلذلك أيضًا أو لوقوعه في جواب سؤال مقدر كأنه قيل: ممن هذا الكتاب وماذا مضمونه؟ فقيل: إنه من 
سليمان الخ، ويحسن التأكيد بأن في جواب السؤال وال أرى فرقًا في ذلك بين المحقق والمقدر، ويعلم مما 

ن لم يذكر، وليس في اآلية ما  الثاني للمضمون ِإنَُّه{}وضمير األول للكتاب  ِإنَُّه{}ذكر أن ضمير  وا 



يدل على أنه عليه السالم قدم اسمه على اسم اهلل عز وجل، وعلمها بأنه من سليمان يجوز أن يكون 
اهلل الرحمن  لكتابة اسمه بعد. وقد أخرج ابن أبـي حاتم عن يزيد بن رومان أنه قال: كتب سليمان بسم

الرحيم من سليمان بن داود إلى بلقيس ابنة ذي شرح وقومها ـ أن ال تعلوا ـ الخ، وجوز أن يكون لكتابته 
 يتفسير روح المعاني/ االلوس  -خال اللَِّه{ }ِبْسمِ وكان باطن الكتاب في ظاهر الكتاب 

  نقطة أو اية 4995 وباستخدام المعادلة الجبرية أعاله يكون لدينا

n(17n-15n)/2 

n=27 

27(17x27-15x27)/2 = 5994 

حروف  3وبها اول ( 87-تنزيل )2-من سورة البقرة ( 1( هي اية رقم )1لنقطة رقم )ا

آيات فتكون  7 وبها 5-تنزيل) 1-اعتبرناهم كلمة واحدة ولكن المصحف يبدأ بالفاتحة وقد (الم نورانية

  آيات 7 أو خارجها يمينهاعلى 8  اول اية من سورة البقرة رقم ترتيبها

  آيات 7الفاتحة 

 
 (2)ن= 7-عدد مضلعي 

 6001=  5994+7عدد اآليات حتى االن = 

 27& ن= 19-مضلع+2&ن= 7-مضلع

 

 235=  6001- 6236عدد آيات القرءان 

 أعالهكما شرحنا  (10)ن= 7-عدد مضلعي أيضاهو  235العدد و

 



محيطة بكل اآليات من  أيضاولكنها  261-ايات تقع خارج الجدول 7اعتبرنا أن الفاتحة  إذا (1

من  1-بسملة )اآلية رقم  114لغوي فهي فاتحة لكل السور وكذلك من تواجد عدد معناها ال

 (29 -من سورة النمل 30 -رقم اآلية+  1 -الفاتحة

 261) 6& ن =  19 -ضلعمتقبع في جوف ال 10& ن=  7 -كمضلع يةا 235اعتبرنا  إذا (2

 نقطة( 

 

 :أجزاء 3كما لو انها  6236مكن تصور آيات القرءان أل 

 محيطة خارج باقي اآليات 2& ن= 7-على صورة مضلع آيات 7 (1

 اآليات في قلب  10& ن= 7-على صورة مضلع اية 235 (2

 لجسد اآليات  27& ن= 19-على صورة مضلع اية 4995 (3

7+235+5994  =6236  

  ضلعات المختلفةمن الالمستخدمة للتفريق بي األلوانرجاء مالحظة 

بدال من  عاتلضلع المض خدامتمع مالحظة اسلتلك االعداد  تقريبية() نستطيع االن رسم صورة هندسية

 بعد. كآياتلم نشرح تواجد النقط  ألنناالرسم وكذلك النقط لصعوبة 

الفاتحة بدال عن المضلع حتى نستطيع تصور وجود  ام الدائرةدباستخ أخرىوكذلك سوف نرسم سورة 

 كغشاء للنظام الهندسي كامال.

 : أجزاء 3كمضلعات من  6236القرءان  آياتالي لمكونات الرسم الت

  جسد محكم 5994باطن +  235+ ارجي خ 7

 



 

 

 محيطة كغشاء خارجي آيات 7 -الفاتحة

الفاتحة كغشاء محيط بجسد الكتاب كما في اول رسم من اليسار الرسم التالي بالوسط يمثل غشاء من طبقتين ونفس االتجاه 

 عكس عقرب الساعة

  

The simplest case concerns the ways that a circle (1-sphere) can be wrapped around 

around one's finger: it can  rubber band another circle. This can be visualized by wrapping a

be wrapped once, twice, three times and so on. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Rubber_band


 

كغشاء محيط  1 -الفاتحة األولىدمنا السورة استخاية  7=  آياتهما عدد هناك سورتان فقط تحمل كال

  في باطن المبنى 107 -م السورة الثانية الماعونبالمبنى ونستخد

وما  107-سورة الماعون(( 2)ن=7-بمعنى أخر مبسط ان هذا التصميم الهندسي للمبنى قلبه )مضلع

  1-(( سورة الفاتحة2)ن= 7-يتصدر المبنى كغشاء أيضا )مضلع

 اية 235( به 10)ن= 7-مضلع: االول كما ان جسده مكون من جزأن

 اية  5994( به 27)ن= 19-: مضلعالثاني

  المتفرقة بعضها في إثر بعض والزمر تعني الجماعات( 4081) 23-اية رقم 39-سورة الزمر

 

 االنسان المؤمن مالحظة استخدام كلمة الجلود والقلوب في تلك اآلية وكذلك في الرسم أعاله وال يفوت 

 حيث رسمت الفاتحة كما لو انها جلد قادر على التراكم ليصبح جلود محيطة بكل آيات القرءان 

 اآليات كل في قلب االخر وذلك هدى هللا.وكذلك استخدام كلمة القلوب حيث تسكن باقي 

 



 

موقع اية البسملة ليس فقط ذو داللة 

يحمل  أيضاهندسية للدائرة ولكنه 

في طياته عالمة نسترشد بها في 

ظلمات هذا البنيان البديع للكتاب 

وطريقة تركيبه الهندسية واثبات 

اننا نجحنا في االفتراضات السابقة 

 كما سوف نشرح االن.

البسملة تتواجد االن على نقطة رقم 

  24& ن=  19-داخل المضلع 29

 

 وهذا هو المفتاح أو العالمة. 24سورة النور رقمها 

من  9فاذا قمنا بطرح عدد كلمات اآلية رقم  2804=  261-ذكرنا سابقا أن مجموع كلمات الجدول

 كلمات 7( وهم 9& رأسي  20)افقي  180في المربع رقم  38-سورة ص

2804-7 = 2797 

 كلمة 29ثم اضفنا عدد كلمات الفاتحة وهم 

2797+29 = 2826 

  24-من سورة النور 35-عام اليةالفهرس ال أيضاكلمة وهو  2826حيث يصبح لدينا 

 

 

 

 

 



 لتمثل تلك الكلمات اية النور 9& ن =  9-لكلمات اآليات الى مضلع 261-يتحول الجدول

 

 فيوكذلك 

 اية(  235) 10& ن= 7-اية( يقبع المضلع 5994) 27& ن= 19-قلب البنيان أو النموذج العام مضلع 

  261 –ن بعد افقي رئيسي على يمين الجدوال 11وكذلك يوجد 

  35 -النور أليةلشرح الصورة الهندسية  235سوف نهتم االن بالعدد 

نقطة 11يمثل عدد األشجار الكلى )جمع شجرة( المكونة من  235الرقم   

 الشجرة في علم البناء الحسابي تمثل رسم بياني أو 

 بكفاءة بحيث يمكن استخدامها الكمبيوتر في البيانات هي طريقة خاصة لتخزين وتنظيمو تبنية البيانا

الذي يمكن نقله كسائل ويستخدم كوقود ويعرف  البروبان غازنقطة تمثل  11لك الشجرة المكونة من ت

 بالغاز النفطي المسال

 

 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%85%D8%A8%D9%8A%D9%88%D8%AA%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%85%D8%A8%D9%8A%D9%88%D8%AA%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%81%D8%A7%D8%A1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D9%85%D9%8A%D8%A9&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%81%D8%A7%D8%A1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D9%85%D9%8A%D8%A9&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B1%D9%88%D8%A8%D8%A7%D9%86
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العبد هلل كاتب هذا الكتاب ان الغاز البروبان هو زيت الشجرة المباركة ولكن لفت نظر الى  وال يدعى

 35-مع معنى االية 235 العددي لمعنى شجرة في علم الكيمياء وتطابق العدد -مثل لالستخدام العلمي 

  24-من سورة النور

 

 :والجملة استئناف مسوق إما لتحقيق أن بيانه تعالى المأذن به قوله سبحانه

َبّيَنـٰتٍ     َوَلَقْد َأْنَزْلَنا ِإَلْيُكْم ءاَيـٍٰت مُّ

ما لتقرير ما في القرآن الجليل من البيان[ اآلية ل34النور:   يس مقصورًا على ما ورد في هذه السورة الكريمة، وا 

أي كصفتها في اإلنارة والتنوير، وقال أبو حيان: أي كنور مشكاة وهي الكوة غير النافذة كما قال ابن  َكِمْشَكاٍة{ 

 رعباس وأبو مالك وابن جبير وسعيد بن عياض والجمهو 

في قنديل من الزجاج الصافي  ُزَجاَجٍة{ِفى  }ٱْلِمْصَباحُ يلة المشتعلة سراج ضخم ثاقب، وقيل الفت ِمْصَباٌح{ِفيَها 

األزهر، وضم الزاي لغة الحجاز وكسرها وفتحها لغة قيس، وبالفتح قرأ أبو رجاء ونصر بن عاصم في رواية ابن 

{َكْوَكٌب َكَأنََّها  }ٱلزَُّجاَجةُ بهما في قوله تعالى:  قرئمجاهد. وقرأ بعضهم بالكسر أيضًا وكذا   متأللئمضيء  ُدّرىٌّ

بهمزة آخره كما قرأ به حمزة  دريءكالزهرة في صفائه وزهرته منسوب إلى الدر فوزنه فعلي، وجوز أن يكون أصله 

وأبو بكر فقلبت ياء وأدغمت في الياء فوزنه فعيل وهو من الدرء بمعنى الدفع فإنه يدفع الظالم بضوئه أو يدفعه 

 هلمعان بعض ضوئه بعضًا من

َبـَٰرَكٍة{}أي يبتدأ إيقاد المصباح من شجرة  َشَجَرٍة{ُيوَقُد ِمن  أي كثيرة المنافع بأن رويت ذبالته بزيتها، وقيل إنما  مُّ

 نوصفت بالبركة ألنها تنبت في األرض التي بارك اهلل تعالى فيها للعالمي

وقال أبو علي: عطف بيان عليها وهو مبني على مذهب الكوفيين من تجويزهم عطف  َشَجَرٍة{}بدل من  َزْيُتوَنٍة{}

البيان في النكرات، وأما البصريون فال يجوزونه إال في المعارف. وفي إبهام الشجرة ووصفها بالبركة ثم اإلبدال 

 عنها أو بيانها تفخيم لشأنها، وقد جاء في الحديث مدح الزيت ألنه منها، 



والترمذي وابن ماجه عن عمر رضي اهلل تعالى عنه أن رسول اهلل صلى اهلل « مسنده»ن حميد في أخرج عبد ب

وأخرج البيهقي عن عائشة رضي اهلل تعالى  " ائتدموا بالزيت وادهنوا به فإنه من شجرة مباركة " :عليه وسلم قال

يأمر أن يؤكل ويدهن ويسعط به كان رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم  " :عنها أنها ذكر عندها الزيت فقالت

وهو في حد ذاته ممدوح، ففي الحديث أنه مصحة من الباسور وذكر له األطباء  " ويقول إنه من شجرة مباركة

منافع كثيرة، وكان صلى اهلل عليه وسلم يأكل الخبز به وأكل عليه الصالة والسالم اللسان مطبوخًا بالشعير وفيه 

 .الزيت والتوابل فليحفظ

 
الَّ  َشْرِقيٍَّة َواَل َغْرِبيٍَّة{ أي ضاحية للشمس ال يظلها جبل وال شجر وال يحجبها عنها شيء من حين تطلع إلى أن 
تغرب وذلك أحسن لزيتها، وروي عن ابن عباس ومجاهد وعكرمة وقتادة والكلبـي وهو تفسير بالزم المعنى أعني 

به كونها بين الشرق والغرب. وعن ابن زيد أي ليست من شجر الشرق وال من شجر الغرب ألن ما اختص 
 بإحدى الجهتين كان أقل زينًا وأضعف ضوأ 

َيَكاُد َزْيُتَها ُيِضىء َوَلْو َلْم َتْمَسْسُه َناٌر { أي هو في الصفاء واإلنارة بحيث يكاد يضيء بنفسه من غير مساس  
نار أصاًل، وكلمة } َلْو { في أمثال هذه المواقع ليست لبيان انتفاء الشيء النتفاء غيره في الزمان الماضي فال 
يالحظ لها جواب قد حذف ثقة بداللة ما قبلها عليه مالحظة قصدية إال عند القصد إلى بيان اإلعراب على 
القواعد الصناعية بل هي لبيان تحقق ما يفيده الكالم السابق من الحكم الموجب أو المنفي على كل حال / 

مفروض من األحوال المقارنة له إجمااًل بإدخالها على أبعدها منه، والواو الداخلة عليها لعطف الجملة المذكورة 
على جملة محذوفة مقابلة لها عند الجزولي ومن وافقه، ومجموع الجملتين في حيز النصب على الحالية من 

المستكن في الفعل الموجب أو المنفي، وتقدير اآلية الكريمة: يكاد زيتها يضىء لو مسته نار ولو لم تمسسه نار 
 أي يضىء كائنًا على كل حال من وجود شرط اإلضاءة وعدمه، وحذفت الجملة األولى حسبما هو المطرد 

 

 أعاله ولعلكم تستطيعوا االن رؤية الرسم الهندسي لآليةهذا ما قيل من السلف في شرح المعنى اللغوي 

 ورقم فهرستها العام  اآليةمع اعداده المتطابقة في صورتها مع سياق 

 الملخص
 99ميالدي للسيد احمد الصغير حصلنا على  2005من قائمة األسماء الحسنى المنشورة سنة  (1

 اسم كما أحصاها وكما كتبت في القرءان 
بعد تطبيق شفرة الحروف على تلك القائمة حصلنا على القيم المختلفة لجمع قيمة حروف كل  (2

  261 –قمنا بجدولتها لنحصل على الجدول اسم )الوزن( و

لألسماء من مالحظة الفرق بين النطق والكتابة على صورة  114وكذلك حصلنا على العدد  (3

84+15+15=114 



  54-دولبعد فصل األسماء الساكنة حصلنا على الج (4

ودراسة العالقة بينهما حصلنا على الرسم الجامع  54-مع الجدول 261-بمقارنة الجدول (5

  6236باستخدام المضلع العددي لنخرج الصورة الجامعة لعدد آيات القرءان 

 

 لتكملة الحديث  7 -حاضرةمفي ال حد ثم نعود انشاء هللاسوف نتوقف عند هذا ال

 

 والسالم عليكم ورحمة هللا وبركاته

 

 


