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 ملخص البحث
عدد االحرؼ كالكلمات كارقاـ ىنا نلقي الضوء على العالقات العددية لتكرار كلمة نور كمشتقاهتا يف القراف الكرمي ابعتماد 

االايت كالسور.  كما اننا قمنا ابستخداـ عالقات خطية بٌن ىذه االرقاـ. يف البحث قمنا ابدلقارنة بٌن الرسم العثماين 
.كحساب اذلمزه يف بعض العالقات ادلستنتجة  

 
 مقدمة

انفسهم كجئنا بك شهيدا على ىؤالء  كيـو نبعث يف كل امة شهيدا عليهم من" من سورة النحل 89يف االية  قاؿ تعاىل
من سورة الكهف   119". كقاؿ تعاىل يف االية كىدل كرمحة كبشرل للمسلمٌن شيء ونزلنا عليك الكتب تبينا لكل  

 5". كما قاؿ تعاىل يف االية قل لو كاف البحر مدادا لكلمت ريب لنفذ البحر قبل أف تنفذ كلمت ريب كلو جئنا دبثلو مددا"  
".ل للمتقٌندذلك الكتب ال ريب فيو ىمن سورة البقرة "   

االية الكرمية من سورة النحل استوقفت كثًن من علماء اجليل االمضي ك ادلعاصرين ك ىي ما اجدىا اثبت ال ميكن اف ينكره 
القرأف بغًن علم .ىذا ما جعل التمعن يف قوؿ  اك يشكك بو االبقصد خبيث اك غًن قصد عن ربفظ أك سلافة اللغو يف اايت

احلق "تبينا لكل شئ "ليس للعامة )يف رأيي الشخصي ك قد اكوف سلطئ (حيت ال يتم اخللط ك التوجو اخلاطئ .أما عن 
اعمق من رل ىذه األية تضع على عاتقهم كاجب عملى ابف يتمعنوا يف أايت هللا بنظرة أدؽ ك فأالعلماء يف اجملاالت ادلختلفة 

أك ما اعتدان عليو منذ الصغر دكف ذبديد ك متعن معتمدين على تطور العلـو ادلختلفة ك التقنية العددية ك احلسابية  فقط التالكة
.اذلائلة   
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من سورة النور 52اف ما جذبين يف ادلقاـ االكؿ ذلذ البحث ىو االية   
 

أىنػههىا كىوٍكىبه ديٌرًمٌّ ييوقىدي ًمن اَّللهي نيوري السهمىاكىاًت كىاأٍلىٍرًض ۚ مىثىلي نيورً  ًه كىًمٍشكوةو ًفيهىا ًمٍصبىاحه ۖ اٍلًمٍصبىاحي يف زيجىاجىةو ۖ الزُّجىاجىةي كى
ره ۚ نُّ  ورو ۗ يػىٍهًدم اَّللهي لًنيورًًه مىن يىشىاءي ۚ كىيىٍضًربي وره عىلىىن ني شىجىرىةو مُّربىكىةو زىيٍػتيونىةو اله شىٍرًقيهةو كىالى غىٍربًيهةو يىكىادي زىيٍػتػيهىا ييًضيءي كىلىٍو َلٍى متىٍسىٍسوي انى

(35)النور  ٌ  اَّللهي اأٍلىٍمثلى لًلنهاًس ۗ كىاَّللهي ًبكيلًٌ شىٍيءو عىًليم   
 

ادللفت ىنا ىو تفاصيل ادلثل ادلعطى لنور هللا ك ايضا ك جود االية يف سياؽ جاذب حيث اهنا اتت بعد تفاصيل عن النكاح  
قذؼ ك احكاـ غض البصر ك كأهنا تقع يف غًن زللها دلن يقرأىا من الوىلة األكىل. ك لكن كوف ىذا الكتاب ال ك الزان كال

ريب فيو فاف احتماالت خطأ  احملتول مستحيلة هلالج لج ك تعاىل عن اخلطأ .االحتماؿ األخر ىو أف يكوف خطأ يف الرتتيب ك 
الكرمي فهذا االحتماؿ اصبح مستحيال ىو األخر ك رلرد  وي من هللا اىل رسولابلرجوع ك القراءة تعلمت أف الرتتيب توافقي بوح

ىو االمياف ادلطلق  بكماؿ هللا كمصداقية الوحي الشك يف احتمالياتو ىو من اللغو كال يستند اىل اسس علمية ألف االساس 
.ة حلكمة ك حكمةتسمية السورة على ىذه االيكجود االية يف ىذا ادلوضع بل ك  من ىذه ادلعطيات أصبح  

الضوء لو خاصيات متفردة حيث اف لو خاصية اجلزأيت ك ايضا ادلوجة فالضوء ينتشر كموج البحر ك لكن ايضا ام كمية 
ضوء تتكوف من عدد صحيح من كحدات الضوء تسمى الفوتوف .سطر الضوء يف عصران احلديث مسطرة كونية دقيقة 

ادلسافات تقاس ابلزمن الذم يقطعة الضوء كوف اف  حلساب ادلسافات خاصة مع النظرية النسبية الينشتٌن حيث اصبحت
سرعة الضوء اثبتة ك ال تتغًن بسرعة ادلالحظ .الضوء ايضا ىو جزئ لو طاقة  ليس لو كزف ك لكن لو عـز ك ىذه خاصية 

ميأل كمع ذلك ميكن اف حيدث فعل على ادلواد احملسوسة .أذا الضوء الذم لك اف تتخيل كجود جزيئ كزنو صفر متفردة ك 
الغرفة ىو رلموع الطاقة الكلية للضوء اك النور يف ك  الغرفة يتكوف من عدد صحيح من جزيئات أك كحدات الضوء )فوتوف (

طاقة الفوتوف تعتمد اعتمادا مباشرا على لونو فالفوتوف االمحر مثال طاقتو اقل من الفوؽ بنفسجي بينما ىي طاقة كل فوتوف ك 
كوف الضوء أك كحدات الضوء الفوتوف ىي طاقة فهي تتبع قانوف حفظ الطاقة . المحرأعلى من طاقة  الفوتوف التحت ا

"الطاقة ال تفىن كال تستحدث من العدـ "ك لو متعنا يف قوؿ احلق "هللا نور السموت  ك االرض "ك اتبعنا حسبة منطقية 
كالمها لنور يف الكوف )احلسي كاالمياين ك كىو اخلالق كاخلالق ال يوجد من عدـ كا الكماؿ الينقصهللا ىو الكماؿ ك  بسيطة :
ال تستحدث من العدـ كوهنا من اخلالق طاقة ال تفىن كوهنا من الكماؿ ك  ىو نور هللا فهو من هللا الكامل اخلالق فهو طاقة (

أ قانوف حفظ االرض "فاننا نقرأ مع ما نقر  نور السموت ك رأ "هللاقاذم َل يلد ك َل يولد ك َل يكن لو كفوا أحد .اذا عندما ن
الطاقة ك اف كاف العلم ادلعاصر غريب النزعة قد ركز على الضوء احلسي فاف القرأف الكرمي اضاؼ نور االمياف ك ىي أيضا طاقة 
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ذا نور هللا ىو حسي ك امياين على  حد سواء . بل إال يشعر هبا اال من رىب نفسو على االمياف كاجتهد ليتعفف عن ادلعاصي. 
.يف القرأف كاف اميانيا  بداللة اذلدايةاف جل ذكر النور    

من سورة النور. عندما بدأت البحث َل أكن  41ك  52يف بداية البحث كاف الرتكيز على أييت النور يف سورة النور كمها االية 
الجياد  اتوقع غزارة ادلعلومات ك الدالالت ك كانت احلاجة ملحة لبحث اايت النور ك اشتقاقات الكلمة يف القرأف الكرمي

كاستنباط دالالت رقمية اكسع كما ىو مفصل يف االجزاء االحقة. كاف من نتيجة ىذا التوسع اف عدان اىل سورة النور بشكل  
  .كلى ك ليس فقط أييت النور فكانت ادلالحظات ملفتة ك الدالالت الرقمية  أكثر اعجااب ك اعجازا

مالحظات دكف القفز اىل استنتاجات  كثًنة ك ترؾ الباب مفتوحا للقارئ  حاكلت يف كتابة ىذا البحث اف أضعة على شكل  
يف ىذا العمل اعتمدان على مبادئ . كي يرمي بظالؿ فكره على ىذا ادلالحظات عسى اف تفتح افاقا ابعد مم توصلت اليو

ات االعداد ك ظعين مالح.ابالعتماد العددم ا[5-1]االعجاز العددم للقرأف الذم لكثًن من علماء األمة االسبقية فيو 
.النظم العددية ك عالقات ارقاـ  االايت كالسور ك عدد كلمات ك عدد أحرؼ أايت ذكر كلمات النور ببعضها  

بعض حساابت القيم العددية لالحرؼ حسب الرسم العثماين. القيم العددية ىي اعطاء كل حرؼ من  قمنا ايضا ابعتماد
 مثال اعتمد العرب حساب االجبدية كما يف اجلدكؿ ادلرفق يف ملحق ىذا العمل حركؼ االجبدية قيمة حبسب ترتيب معٌن.

أك اعطاء اعداد اكلية  [5]كما اف بعض الباحثٌن ذىبوا اىل اعطاء احرؼ القرأف قيم حسب اكثرية الظهور يف القرءاف  [1]
لداللة. ايضا قمنا دبقارنة رلموعة من . يف ىذا البحث اعطيت القيمة العددية امهية اثنوية مع استخدامها يف تقوية ا [4]

القيم العديية ادلبنية على اساس منطقي كما ىو موضخ يف ادللحق أبخر البحث.  كلنا ىنا مالحظة من حيث ربفظ البعض 
على استخداـ حساب اجلمل أك القيم العددية يف احلركؼ بل ك الذىاب اىل عدـ الرتغيب ك التنفًن منو .أكال احلساب 

احتماالت خطا االجتهاد ميكن اف تكوف عالية ك لكن كونو علم جديد فيصعب القرأف ىو علم حديث النشأة ك  يف العددم
أف يذىب البعض اىل استنتاجات جازمة خبطأ بعض طرؽ احلساب ك األصح أف نفند ما ذلذه الطرؽ ك عليها حيت نصل اىل 

شخصي اليت قد تؤيد كالمي ك من خالؿ نظرة زلايدة مرحلة أفضل من نضوج البحث .أعرض ىنا بعض االمثلة من حبثي ال
.تدفعين  لرفض اقصاء حساب اجلمل كطريقة من حساابت االعجاز العددم يف القرأف  

 مالحظات اولية
يف البداية أطرح مالحظات عددية أكلية يف سورة النور ك سوؼ تكوف لنا عودة أكثر تعمقا يف األبواب القادمة اف شاء هللا ك 
لكن الغرض ىنا ىو تفتيح ابواب  الفكر ك لفت االنتباه اىل النظم العددية يف السورة .أكؿ ما جذب االنتباه عندما متعنت يف 

ىو اشارات كاضحة لوجود عالقات عددية ال ميكن اف تكوف عن طريق الصدفة ك أعتقد اين  سورة النور بنظرة رقمية حبتة
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ىو اجل ك أعظم عسي اف جيعل هللا ذلذا البحث طريقا يف اجياد ما ىو  اىنالك اشارات دلفضل هللا قد توصلت للقليل منها ك ب
ة النوراجلدكؿ االيت يلخص ادلعلومات العددية لسور . اعمق ك انفع اف شاء هللا  

ك حسب التنزيل 54رقم السورة حسب ادلصحف   102     
السورة اايتعدد   64 

 عدد األايت اليت ذكر فيها نور ىو 2
 عدد مرات ذكر نور ىو 7

مراتف 41مخس مرات ك  52االيتٌن التاف ذكر فيهما نور كالتكرارىي   
 35 اية 41اية 

ن فػىٍوًقًو أىٍك كىظيليمىتو يف حبىٍرو جلًٌُّيٌو  يػىٍغشىوي مىٍوجه مًٌن فػىٍوًقًو مىٍوجه مًٌ
ٍد  ا فػىٍوؽى بػىٍعضو ًإذىا أىٍخرىجى يىدىهي َلىٍ يىكى سىحىابه ۚ ظيليمىته بػىٍعضيهى

 يىريهىا ۗ كىمىن َلٍه جيىٍعىًل اَّللهي لىوي نيورنا فىمىا لىوي ًمن نُّورو 
 
 

ًه كىًمٍشكوةو ًفيهىا ًمٍصبىاحه ۖ اَّللهي نيوري السهمىاكىاًت كىاأٍلىٍرًض ۚ مىثىلي نيورً 
أىنػههىا كىوٍكىبه ديٌرًمٌّ ييوقىدي ًمن  اٍلًمٍصبىاحي يف زيجىاجىةو ۖ الزُّجىاجىةي كى

شىجىرىةو مُّربىكىةو زىيٍػتيونىةو اله شىٍرًقيهةو كىالى غىٍربًيهةو يىكىادي زىيٍػتػيهىا ييًضيءي كىلىٍو 
ره ۚ نُّوره عىلىىن ني  ورو ۗ يػىٍهًدم اَّللهي لًنيورًًه مىن يىشىاءي ۚ َلٍى متىٍسىٍسوي انى

 كىيىٍضًربي اَّللهي اأٍلىٍمثلى لًلنهاًس ۗ كىاَّللهي ًبكيلًٌ شىٍيءو عىًليمه 

 عدد التكرار 2

 ترتيب كلمات النور 33 29

 ترتيب االحرؼ (106 104) (96 93)

رلموع ترتيب كلمات  62
 النور

 عدد كلمات االية 33

106 
106 

احرؼ االية هبمزةعدد   
 عدد احرؼ بدكف

 

 عدد التكرار 5

 ترتيب كلمات النور 38 35 33 6 2

(5 7) (23 25) (136 
138) (144 144) (154 

156) 

تريب حركؼ  حسب 
 الرسم العثماين

 رلموع ترتيب الكلمات 114

 عدد كلمات االية 48

199 
196 

 عدد احرؼ االية هبمزة
 عدد احرؼ بدكف

 

41االية  اىل 52الكلمات من االية عدد  150   
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:  معلومات سورة النور كأييت ذكر النور يف السورة1جدكؿ   
 

مالحظ يف اجلدكؿ أننا اعتمدان عد احلركؼ ابحتساب اذلمزة كحرؼ ك مرة بدكف مهزة حسب الرسم العثماين. ىنا سنقـو ابستخداـ 
مرات يف سورة النور مخس مرات يف  7الطريقتٌن للمقارنة.نبدأ ادلالحظات من ترتيب كلمات النور.  كلمة نور ك مشتقاهتا تكررت 

( كىو 52. أكىل ادلالحظات اليت يصعب ذباىلها ىو رلموع ترتيب كلمات النور يف اية النور )األية 41كمراتف يف أألية  52االية 
 كىو عدد سور القرأف الكرمي.  114=5+6+55+52+58

ليت تتوسط  ( كاأليت: ترتيب الكلمة الثالثة كىي الكلمة ا41كارتباطها ابألية الثانية للنور )األية  النور أيةادلالحظة الثانية على ترتيب 
كأيضا ىو ترتيب اثين كلمات النور يف نفس األية. اذا مجعنا ترتيب أكؿ   41كىو عدد كلمات االية  55كلمات النور يف االية ىو 

ىو ترتيب أكؿ  ك  59=6-52ة الثانية من الرابعة كىو رقم األية الثانية. أما اذا طرحنا ترتيب الكلم 41=58+5كلمة كأخر كلمة 
 الية الثانية. ىذه العالقات شلثلة يف الشكل التوضيحي أدانهكلمات النور يف ا

  

 
ك االية 52: العالقات العددية بٌن ترتيب كلمات النور يف االية 1الشكل التوضيحي   40  

  
قمنا حبسابيف ادلالحظة الثالثة  .انية ك أيضا بسور القرأف الكرميتريب كلمات النور يف أية النور االكيل مرتبط ابألية الث فذإ   

 العالقات  النسبية بٌن االيتٌن كما ىو مبٌن يف اجلدكؿ التايل
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( كىو عدد احرؼ كلمة النور52طرح رقمي االيتٌن )ىو عدد كلمات النور يف األية  5 5  
طرح عدد كلمات األيتٌن ىو  15 15 3×5   

رلموع رقمي أأليتٌن ىو  75 5×15 15×5×1     
ىو 41اىل  52 )شامال لاليتٌن( رلموع كلمات األايت من  150 10×15 15×5×2     
ىو 41اىل  52رلموع ارقاـ األايت من  225 15×15 15×5×3   
ىو 54اىل رقم السورة  1رلموع أألرقاـ من  300 20×15 15×5×4  

: ادلتاتبعة العددية يف ارقاـ أألايت كعدد كلماهتا5جدكؿ   

 
بناء ادلنظومة  ساتٌن ككلماهتما ال ميكن اغقاذلا. طرح رقمي االيتٌن  ككلماهتما يكوان اسرقمي االييوضح عالقة عددية بٌن  5اجلدكؿ 

لو  2. ك الرقم 2يف مضاعفات العدد  12. العالقات يف اجلدكؿ تكوف متتابعة عددية مكونة من حاصل ضرب 12ك  2كمها 
ف االسالـدالالت مهمة حيث أنو ىو عدد الصلوات ادلفركضة كأيضا عدد أركا .  

 اذا متعنا يف ادلعلومات العامة لسورة النور المكننا اف نستنتج العالقات االسية يف اجلدكؿ أدانه
 

1×21 2   عدد أايت النور ىو 
2×32 18   رقم اجلزء ىو 
3×23 24   رقم السورة 
4×24 64   عدد األايت 

5 : بعض العالقات االسية يف سورة النور متعلقة ابلعدد4جدكؿ    

 
كىو عدد مرات ذكر  2متعلق ابلعدد  5كىو عدد أييت النور بينما ادلتتابعة العددية يف جدكؿ  5العالقات االسية ىنا مرتبطة ابلعدد 

كىو رقم أية النور. ادللفت أيضا اف  52كمها مكوانت الرقم  5×2ىو حاصل ضرب  12. ادلالحظ ىنا اف العدد 52نور يف االية 
.2 ىو” النور“أحرؼ بينما عدد أحرؼ كلمة  5 ىو” نور“عدد أحرؼ كلمة    

 
ميكن كتابتها على شكل معادلة عامة 4ألعالقات يف اجلدكؿ   
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سج×: ص = س1ادلعادلة   

100×3 3   عدد احرؼ كلمة نور ىو 
101×3 30   من أخر السورة ىو 52ترتيب االية  
102×3 300   ىو 54اىل رقم السورة  1رلموع االرقاـ من  

 رلموع ضرب عدد كلمات اييت النور برقميهما 3×103
35×48+40×33=3000 

11 : عالقات اسية يف سورة التور تعتمد على الرقم2جدكؿ    

 
 ىذه العالقات متثل متتابعة ىندسية ك ميكن أف متثل ابلعالقة االتية

 
س11×5: ص = 5ادلعادلة   

 
حرفا  ك ذلذا الرقم من دالالت قرأنية اسهب فيها العلماء  19ىو ” كاالرضادلالحظة االخرل ىنا اف عدد أحرؼ "هللا نور السموت  

ك "ادلقتطف من بياف [1] ك اذكر للمثاؿ ال للحصر كتايب "إرىاصات االعجاز العددم يف القرآف الكرمي " [5]االجالء يف البحث
( كىمىا جىعىٍلنىا أىٍصحىابى النهاًر ًإاله 51ًتٍسعىةى عىشىرى  )عىلىيػٍهىا “للشيخ بساـ جرار ك يكفي اف استشهد بقوؿ  احلق  [5"]االعجاز العلمي

نىةن لًٌلهًذينى كىفىريكا لًيىٍستػىٍيًقنى الهًذينى أيكتيوا اٍلكتبى كىيػىزٍ  تػىهيٍم ًإاله ًفتػٍ وا اٍلًكتىبى دىادى الهًذينى آمىنيوا ًإميىاانن ۙ كىالى يػىٍراتىبى الهًذينى أيكتي مىلىًئكىةن ۙ كىمىا جىعىٍلنىا ًعده
ا مىثىالن ۚ كىذىن  ًفريكفى مىاذىا أىرىادى اَّللهي هًبىنذى ًلكى ييًضلُّ اَّللهي مىن يىشىاءي كىيػىٍهًدم مىن يىشىاءي ۚ كىمىا يػىٍعلىمي كىاٍلميٍؤًمنيوفى ۙ كىلًيػىقيوؿى الهًذينى يف قػيليوهًبًم مهرىضه كىاٍلكى

(51ك51" )ادلدثر  ًذٍكرىلن لًٍلبىشرجينيودى رىبًٌكى ًإاله ىيوى ۚ كىمىا ًىيى ًإاله   
 

لوجدانه ” كلو َل متسسو انر“اىل ” نوره كمشكوة“من  اجلملة التالية لنور هللا  توصف بتفصيل مثاؿ ىذا النور كلو قمنا بعد االحرؼ
” نور هللا“ أك” هللا نور“و متعتا يف عبارة . ل6×19 حرفا  حبساب اذلمزة كىو عدد سور القرأف كىو ايضا حاصل ضرب 114

. كسبعة 7×46=555,  7كىو مضاعف للعدد  555أحرؼ كقيمتها العددية حسب حساب اجلمل ىو  7لوجدانىا تتكوف من 
“ ىو أايت سورة الفاربة ك عدد السموت ك االرضٌن كىو ايضا عدد تكرار نور يف سورة النور. أما اذا حسبنا القيمة العددية لعبارة 

هللا نور “. اذا العبارة رلتمعة 7×552=1272, 7ك ىو ايضا من مضاعفات الرقم  1272لوجدانىا ” السموت ك االرض
. يف اجلدكؿ أدانه قمنا بتلخيص عالقات العدد سبعة يف القرأف 7×517=1897كىي  7قيمتها تقسم على ” السموت كاالرض

 خاصة ابلنور كاالمياف
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 الداللة القيمة التحليل
النور مرات تكرار نور يف سورة 7 7×1  
 أية النور االكىل 35 7×5
 مرات تكرار نور ك منًن يف القرأف الكرمي 49 7×7
حسب ادلتعارؼ عمر الرسوؿ ملسو هيلع هللا ىلص 63 7×9  

حسب حساب اجلمل” االمياف“القيمة العددية لكلمة  133 7×19  
حسب حساب اجلمل” النور“القيمة العددية لكلمة  287 7×41  
حسب حساب اجلمل” نورىم“العددية لكلمة  القيمة 301 7×43  
حسب حساب اجلمل” نور هللا“القيمة العددية ؿ  322 7×46  

حسب حساب اجلمل” السموت كاالرض”القيمة العددية ؿ 1575 7×225  
حسب حساب اجلمل” هللا نور السموت كاالرض”القيمة العددية ؿ 1897 7×271  

7 : عالقات النور كاالمياف ابلرقم6جدكؿ    

 
حرفا سلتلفا كما  54تتكوف من  41حرفا سلتلفا حبسب الرسم العثماين. أيضا االية  54من سورة النور تتكوف من  52أخًنا, االية 

كىو عدد مرات ذكر ادلسيح عليو السالـ يف القرأف  52ادلرفقٌن يف ادللحق. ايضا رقم  أية النور االكىل ىي  5ك  1ىو ابجلدكلٌن 
على عمر ادلسيح عليو  55كىو عمر الرسوؿ ملسو هيلع هللا ىلص عند بداية كالوحي كعدد كلمات االية  41ثانية من أايت النور رقمها الكرمي. أالية ال

 ىو ايضا عدد سنٌن بقاء ادلسيح عليو السالـ يف االرض بعد النزكؿ كقبل كفاتو على حسب االمجاع. 41السالـ عند الرفع الرقم 
 

ا مع كوهنا عالقات اكلية متعلقة بسورة النور فقط ك لكنها تضعنا اماـ دالالت عن منظومات عددية ال ميكن العالقات اليت ذكرانى
ذباىلها أك اعتبارىا زلض صدؼ. كوف القرأف كتاب هللا ادلتكامل ك الذم َل توضع قضية اك مسألة علمية أك غيبية يف مكاف كاحد 

ك سور يف القرأف كي تبين احلجة ك تكوف الصورة االكضح كما ىي يف قطع فقط كلكن ىنالك دكما نسيج ك عالقات من أايت 
االلغاز حيث يطلب اجلهد ك البحث لتنمية الرؤية ك تطوير الفهم .على ىذا قمنا ابلنظر اىل تكرار النور يف القرأف ككل كي نستخلص 

.دالالت اكثر كضوحا  كما ىو يف القصل التالية .  
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الكرمي تكرار النور يف القران  
 

 6مرات يف  6سورة. كما ذكرت كلمة منًن )اشتقاؽ نور(  51ءاية يف  55مرة يف  45تكررت كلمة نور كاضافاهتا يف القرأف الكرمي 
ايت. ىنا سنركز البحث عن الدالالت العددية لنور كاضافاهتا مث سيكوف لنا كقفة ابذف هللا مع منًن. ذكرت نور أ 6سور يف 

كجو كما يف اجلدكؿ أدانه 15ابالضافات على   
 

كجو(ق 15اكجو تكرار نور كاضافاهتا )  

 النور 10 بنورىم 1
 نورا 9 كنورىم 1
 نور 8 نوران 1
 كالنور 3 نوركم 1
 نوره 3 بنور 1
 نورىم 2 لنوره 1

 كنور 2  
 

اكجو 11لو حذفنا الواك عن الكلمة كاعتربانىا غًن مضافة اصبح لدينا   

 النور 13 بنورىم 1
 نور 10 نوران 1
 نورا 9 نوركم 1
 نوره 3 بنور 1
 نورىم 3 لنوره 1

 

أكجو 6حبذؼ حركؼ اجلر كضم نورا اىل نور ضلصل على   

 النور 13 نورىم 4
 نور 20 نوركم 1
 نوره 4 نوران 1

 

: أكجو تكرار نور كاضافاهتا يف القرءاف الكرمي7جدكؿ   
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مرات. أما اذا اضفنا  11مرات يف القرءاف الكرمي كلو أضفنا كنور اليها اصبحت  8اضافات كردت ادلالحظ ىنا أف كلمة نور بدكف 
مرة كعدد السور يف القرءاف اليت كرد فيها ذكر النور. كلمة النور   51مرة. كلو امهلنا الباء يف بنور كاف االمجاىل  19نورا اصبح التكرار 

لمو نوره تكررت اربع مرات ك نورىم ايضا تكررت اربع مرات أما نوركممرة يف القرءاف. ادلالحظ ىنا أف ك 15كررت    
فذكرت مرة كاحدة كأيضا نوران ذكرت مرة كاحدة ىنا جيب اف نتوقف عند دالالت بعض االرقاـ ففي اجلدكؿ الثاين يف رلموعة 

مرات على عدد سنٌن الدعوة ادلدنية. اذا  11مرة على عدد سنٌن الدعوة ادلكية بينما كررت نور  15صلد اف النور كررت  11اجلداكؿ 
كىو عدد ركعات الصلوات ادلفركض كرقم اكىل اايت النور من سورة البقرة. اما اذا  17مجعنا مرات تكرار النور+نورىم كاف الناتج 

 7البقرة +  17حف )كىو رقم سورة النور كىو ايضا ترتيب اكىل أايت النور من اكؿ ادلص 54مجعنا تكرار نور كنورىم فكاف الناتج 
د الفاربة(. يف اجلدكؿ ا لتاىل قمنا بعمل احصائيات تكرار نور يف القراف الكرمي بوضع ارقاـ السور كامسائها كمجلها كاايت التكرار ك عد

 الكلمات ك االحرؼ ابلرسم العثماين كايضا ابعتبار اذلمزة
.    

 رقم ترتيب السورة اسم السورة مجل االسم النتزيل تكرار أايت التكرار االيةتكرار يف  كلمات احرؼ       ) عثماين( احرؼ مع اذلمزة

 1 2 البقرة 338 مدين 3 17 1 17 70 71
114 113 24 2 257       
 2 4 النساء 143 مدين 1 174 1 11 47 48
 3 5 ادلائدة 82 مدين 4 15 1 23 87 89
76 76 18 1 16       
192 190 41 1 44       
117 115 26 1 46       
 4 6 االنعاـ 193 مدين 3 1 1 14 66 66
171 168 44 1 91       
97 97 24 1 122       
 5 7 االعراؼ 383 مكي 1 157 1 43 219 220
 6 9 التوبة 444 مدين 2 32 2 15 61 62
 7 10 يونس 126 مكي 1 5 1 23 99 101
 8 13 الرعد 305 مدين 1 16 1 45 178 181
 9 14 ابراىيم 259 مكي 2 1 1 16 68 68
85 83 21 1 5       
 10 24 النور 287 مدين 7 35 5 48 196 199
106 106 33 2 40       
 11 33 االحزاب 50 مدين 1 43 1 13 63 63
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 12 35 فاطر 290 مكي 1 20 1 4 17 17
 13 39 الزمر 278 مكي 2 22 1 20 74 74
73 71 15 1 69       
 14 42 رمو الش 538 مكي 1 52 1 27 104 105
 15 57 احلديد 57 مدين 6 9 1 17 65 67
104 104 22 1 12       
129 127 27 2 13       
105 102 20 1 19       
95 93 21 1 28       
 16 61 الصف 181 مدين 2 8 2 11 51 52
 17 64 التغابن 1484 مدين 1 8 1 10 51 52
 18 65 الطالؽ 171 مدين 1 11 1 34 145 147
 19 66 التحرمي 689 مدين 2 8 2 45 188 192
 20 71 نوح 64 مكي 1 16 1 7 31 31
           

3369 3325 779 43 1412 43  6362  627 210 
3×1123 5×5×7×19 41×1

9 
43 2×2×353 43  2×3181  3×11×19 2×3×5×7 

 : تكرار نور كاضافاهتا يف القراف الكرمي 8جدكؿ 
 

يف اجلدكؿ اعاله استفدان ابجملهود الرائع لالستاذ عبد الرازؽ العباكم يف كتابو "حركؼ ككلمات القراف الكرمي" كايضا برانمج  
نور "كاضافاهتا .  مالحظ اف كلمة "[5]للدكتور على أدـ ك برانمج احصاء القراف الكرمي لالستاذ دمحم محادم 1454كودالقرأف
 9سورة. أما السور ادلكية فتكرر النور فيها  15أية يف  54يف  54سورة. ادلدين من التكرار ىو  51أية يف  55مرة يف  45تكررت 

. 19×11×5=657حيث  19كىو يقسم على  657سور. ادللفت لالنتباه ىنا أف رلموع ارقاـ السور ىو  7أايت يف  9مرات يف 
. عدد أحرؼ اايت النور حسب الرسم العثماين ىو 19×41=779حيث  19يقسم على  779ايت النور أيضا رلموع كلمات أ

 . ىذه العالقات خلصناىا يف اجلدكؿ ادانه19×7×2×2=5552حيث  19كىو أيضا يقسم على  5552

 التحليل اجملموع التوصيف
 19×11×3 627 رلموع ارقاـ سور النور

 19×41 779 رلموع كلمات اايت النور
 19×7×5×5 3325 رلموع احرؼ اايت النور حسب الرسم العثماين



 رللة العالقات العددية يف القرأف الكرمي
(5112) 74-49, صفحة 9,كرقة:  1عدد:  

 

60 
 حم 

www.7ameem.com 

 19: ارتباط اايت النور ابلرقم 9جدكؿ 
 

 عدد السور عدد التكرار يف السورة عدد السور عدد التكرار يف السورة
7 1 3 2 
6 1 2 5 
4 1 1 10 

 تلخيص تكرار تور يف القراف الكرمي 11جدكؿ 

 
فردة نكىو عدد سنٌن البعثة النبوية. ايضا رلموع اعداد التكرار يف الثالث سور ادل 55=1+5+5+4+6+7التكرار لو مجعنا ارقاـ 
 11+2+5( كىو 15كىو يكافئ عدد السور اليت اشرتكت يف مرات التكرار )يسار اجلدكؿ  17=4+6+7( ىو 15)ميٌن اجلدكؿ 

 ك ىو عدد ركعات الصلوات ادلفركضة.
 مرات كما ىو يف اجلدكؿ ادانه 6نور ىو منًن كتكرر يف القراف الكرمي االشتقاؽ االخر من 

 ترتيب اسم مجل اسم عدد التكرار اايت التكرار كلمات حركؼ عثماين حركؼ )مهزة(
 3 أؿ عمراف 393 1 184 12 51 52
 22 احلج 42 1 8 13 43 43
 25 الفرقاف 462 1 61 11 46 47
 31 لقماف 221 1 20 30 106 106
 33 االحزاب 50 1 46 6 29 29
 35 فاطر 290 1 25 13 64 65
 اجملموع       
342 339 85 344 6 1458  149 
19×18 3×113 5×17 43×8  18×81   

 : تكرار منًن يف القراف الكرمي11جدكؿ 

ايضا عدد أايت النور ادلدنية مع العلم كما أنو سورة على رقم سورة النور   54ىو  عدد سور القراف اليت ذكر فيها نور كمنًن رلتمعٌن 
من سورة النور أما اما من حيث ذكر النور يف  52أية تتوسطها االية  55أبف سورة النور مدنية. من حيث االايت ذكرت النور يف 

نور. ادلالحظ مرة بعد سورة ال 18مرة قبل سورة النور ك  18سورة,  19مرة يف  56مرات يف سورة النور ك  7مرة:  45القراف فهي 
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من سورة النور تتوسط كلمات  52من االية  52من الفرأف. أما من حيث الكلمات فاف الكلمة  18ىنا اف سورة النور تقع يف اجلزء 
 كلمة رلتمعة.  49من سورة النور تتوسط اؿ  41من االية  55النور يف القراف. أما من حيث تكرار نور كمنًن رلتمعة فالكلمة 

مثلهم كمثل الذم استوقد انرا فلما اضات ما حولو ذىب هللا بنورىم من سورة البقرة قوؿ احلق ) 17ها النور ىي االم أكؿ أية ذكر في
من القراف ك ىي قوؿ احلق سبحانو كتعاىل  71من سورة نوح كىي السورة  16( كأخر اية ىي االية كتركهم يف ظلمت ال يبصركف

(. ابلتمعن يف ادلعلومات الرقمية الايت النور يف سوريت البقرة كنوح صلد االيتكجعل القمر فيهن نورا كجعل الشمس سراجا)  

 رقم مالحظة توضيح الداللة
 1 البقرة( حبساب اذلمزة  17عدد احرؼ اكؿ أية ) 71 رقم أخر سورة ذكر فيها نور )نوح(

 2 رقم أكؿ أية ذكر فيها نور  17 ىو عدد كلماهتا
=64+24=71+17 عدد أايتو ىو رلموع رقم سورة النور على

88 
على احرفها حبساب اذلزة  17رلموع كلمات االية 

 ا
3 

 4 من سورة البقرة من اكؿ ادلصحف  17ترتيب االية  24=7+17 ىو رقم سورة النور
مجل كلمة "نورا" كىي أخر ذكر لكلمة نور يف 

 القراف يف سورة نوح
 5 رقم اثين أية ذكر فيها كلمة نور )البقرة( 257

 6 من سورة البقرة  527عدد كلمات االية  24 رقم سورة النور
 7 البقرة 527عدد االحرؼ حبساب اذلمزة لالية  114 عدد سور القراف الكرمي

-113=71-114 عدد مرات ذكر نور يف القراف الكرمي
70=43 

 8  17ك 527طرح عدد احرؼ االيتٌن 

 9 17ك 527عدد كلمات االيتٌن طرح  7=17-24 عدد مرات تكرار نور يف سورة النور
 10 17ك 527طرح رقمي االيتٌن  240=17-257 11× رقم سورة النور 

 11 ك عدد اايت البقرة  527رلموع رقم االية  543= 286+257 رلموع مجل "نور"+"النور"
11=264=7+257 11× ىو حاصل ضرب رقم سورة النور 

×24 
 12 من بداية ادلصحف 527ترتيب االية 

 13 من بداية ادلصحف 527ترتيب االية  264 كلمة "منًن"  مجل
 14 من أخر سورة البقرة 527ترتيب االية  30 ىو عدد اجزاء القراف الكرمي

 : مالحظات على النور يف سورة البقرة15جدكؿ 
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اجلدكؿ يوضح االرتباط العددم بٌن اكؿ أية ذكر فيها النور ككال من سورة النور كأخر أايت النور يف سورة نوح. اجلدير ابلذكر اف مجل  
 كىو عدد كلمات سورة النور مع التشابو بٌن كلميت نور ك نوح من حيث اللفظ.  64كلمة "نوح" ىو 

 
 

 االرقام وسورة النور
. بعض ىذه االعداد تكرر اكثر من مرة 111ك  81, 2, 4, 5ادلميزة لسورة النور ىو ذكر مخسة اعداد كىي من الداللت الرقمية 

جلده ك ال اتخذكم هبما رافو  مايو الزانيو ك الزاين فاجلدكا كل كحد منهمافمثال أالية الثانية من سورة النور كقوؿ احلق سبحانو كتعاىل )
يف االية كترتيب الكلمة ىو  111( ذكرالرقم  ك اليـو االخر ك ليشهد عذاهبما طايفو من ادلومنٌنيف دين هللا اف كنتم تومنوف ابهلل 

جلده ك ال تقبلوا  مثنٌنشهدا فاجلدكىم  ابربعو ك الذين يرموف احملصنت مث َل ايتواكلمة. يف االية الرابعة قوؿ احلق )  56السابعة من 
 16كلمة تكوف االية.  يف اجلدكؿ   19يف الكلمة السابعة كالعاشرة من  81ك 4مٌن ( ذكر الرقذلم شهده ابدا ك اكليك ىم الفسقوف

  .قمنا بسرد االرقاـ ادلزكورة يف السورة مع عدد كلمات االية كترتيب الكلمات ك عدد االحرؼ 

 عدد االحرؼ ابذلمزة عدد االحرؼ عثماين عدد الكلمات ترتيب الكلمة الرقم االية 
 2 100 7 26 121 121 
 4 4 7 19 89 90 
  80 10    
 6 4 12 17 75 76 
 7 5 1 9 35 35 
 8 4 11 6 48 48 
 9 5 1 9 35 35 
 13 4 4 14 60 63 
 45 4 21 31 103 106 
 58 3 13 49 209 211 
  3 28    

 785 775 180 115 216 152 اجملموع
 157×5 31×5×5 9×5×4 23×5 63 19×8 التحليل

 االرقاـ ادلذكورة يف سورة النور كادلعلومات العددية ادلتعلقة هبا: 15جدكؿ 



 رللة العالقات العددية يف القرأف الكرمي
(5112) 74-49, صفحة 9,كرقة:  1عدد:  

 

63 
 حم 

www.7ameem.com 

. اثنيا رلموع كلمات 8×19=125كىو  19ىنالك مالحظات ملفتة يف اجلدكؿ اعاله اكذلا اف رلموع ارقاـ االايت يقسم على 
. اثلثا رلموع االرقاـ 2يقسم على الرقم  االايت كرلموع ترتيب االرقاـ يف ىذه االايت كرلموع االحرؼ ابلرسم العثماين كحبساب اذلمزة

 . ادللفت ايضا اف زلموع االرقاـ منفردة65=516أك  6كىو االس الثالث للرقم  516ابلتكرار يف االايت ىو 
 1كىذا الرقم يتبع العالقة االسية يف ادلعادلة  5×45كىو  195=111+81+2+4+5

 ارقام متعلقة بسورة النور
 والنور 5الرقم  .1

يشكل عنصر  2اف الرقم  10ك  5من سورة النور.  كما الحظنا يف اجلدكلٌن  52ىو عدد مرات تكرار كلمة نور يف االية  2الرقم 
قوؿ  7اساسي يف عالقات عددية تكوهنا كلمات كارقاـ اييت النور. ايضا الكلمة "اخلمسة" ذكرت مراتف يف سورة النور يف أيتٌن االية  

(. اف لعنت هللا عليها اف كاف من الصدقٌن اخلمسةك قوؿ احلق ) 9(  كاالية ت هللا عليو اف كاف من الكذبٌناف لعن اخلمسةك احلق )
 حرفا( . 52كلمات ك   9ادلالخظ ىنا انو مع اختالؼ االيتٌن اال اهنما يتكوانف من نفس عدد الكلمات كاالحرؼ ) 

 2القسمة على االف ننظر اىل االايت يف سورة النور اليت رقمها يقبل 

 عدد االحرؼ )ابذلمزة( عدد االحرؼ )عثماين( عدد الكلمات رقم االية
5 11 43 43 

10 9 38 38 
15 16 70 70 
20 9 37 38 
25 11 49 49 
30 15 65 65 
35 48 196 199 
40 33 106 106 
45 41 103 106 
50 16 66 66 
55 38 169 171 
60 23 98 99 

    اجملموع
390 270 1040 1050 
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 ك عالقة عدد الكلمات ك االحرؼ 2: االايت اليت رقمها يقسم على 14جدكؿ 

 
. كما اف رلموع االحرؼ سواء ابلرسم العثماين 2ك ىو يقسم على  571ادللفت يف اجلدكؿ اعاله اف رلموع عدد كلمات االايت ىو 

 .2اك حبساب اذلمزة يقسم ايضا على 
 4الرقم  .2

كىو  76. ادلالحظ ىنا اف رلموع ارقاـ االايت ىو 42ك  15, 8, 6,  4سورة النور مخس مرات يف االايت ذكر يف  4الرقم 
  يف سورة النور لوجدان االيت 4.اذا  اخذان االايت اليت ارقامها تقسم على 19×4

 

 رقم االية عدد الكلمات عدد االحرف عثماين عدد االحرف حبساب اهلمزة
90 89 19 4 
48 48 11 8 
58 58 12 12 
54 54 14 16 
38 38 9 20 
47 47 9 24 
87 87 22 28 
80 80 17 32 
56 56 14 36 
106 106 33 40 
42 42 10 44 
48 48 11 48 
45 45 10 52 
49 49 8 56 
99 99 23 60 
84 84 22 64 
 اجملموع   



 رللة العالقات العددية يف القرأف الكرمي
(5112) 74-49, صفحة 9,كرقة:  1عدد:  

 

65 
 حم 

www.7ameem.com 

1031 1024 244 544 
 التحليل   
1031×1 256×4 61×4 4×138 

 4: االايت اليت ارقامها تقسم على 12جدكؿ 

 .4ايضا تقسم على  4اجلدكؿ اعاله يوضح اف رلموع كلمات كاحرؼ )حسب الرسم العثماين( لالايت اليت ارقامها تقسم على 
 

 عالقات رقمية اخرى يف سورة النور
السورة كالقراف الكرمي. ىنا قمنا حبساب اذلمزة عند  يف ىذا اجلزء قمنا بدراسة العالقات الرقمية يف أايت سورة النور كعالقاهتا ابلنور يف

عد احلركؼ.  االحصاء ىنا يعتمد على مجع االايت اليت تشرتؾ يف عدد الكلمات اك احلركؼ مث مالحظة العالقات العددية ادلمكنة 
 بٌن ىذه االرقاـ. ىنا ركزان على العالقات اخلطية مثل اجلمع كالطرح.

 
 7االايت اليت عدد كلماهتا  .1

. يف الشكل البياين ادانه قمنا بعرض ادلعلومات 49ك  45, 18كلمات كىي االايت   7يف سورة النور ىنالك ثالث اايت تتكوف من 
 العددية لالايت ك ايضاح العالقات العددية كداللتها 
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 7: العالقات الرقمية الايت سورة النور اليت عدد كلماهتا 5شكل توضيحي 

 
,  41, 58من ادلالحظ ىنا اننا لو مجعنا عدد االحرؼ )حبساب اذلمزة( لكل أية على عدد الكلمات لنتج عندان ثالث ارقاـ كىي 

ىو رقم أية النور الثانية كىو ايضا عمر الرسوؿ ملسو هيلع هللا ىلص عند البعث ك ايضا عدد السنٌن اليت سيبقى فيها  41ك  19×5=  58. ىنا 52
ىو رقم اية النور الثانيو كىو ايضا عدد مرات ذكر ادلسيح عليو السالـ  52السالـ يف االرض بعد النزكؿ ابذف هللا. الرقم  ادلسيح عليو

كىو رقم سورة النور. اما لو قمنا  54=18-45دبختلف الطرؽ )ادلسيح, ابن مرمي, عيسى(. لو طرحنا رقمي االيتٌن االكىل من الثانية 
كىو عدد مرات ذكر نور يف السورة. اذا قمنا بطرح عدد احرؼ االية االكىل من الثانية  7=45-49لثة كالثانية بطرح رقمي االيتٌن الثا

-55. اما اذا قمنا بطرح عدد احرؼ االية الثالثة من الثانية 41كىو عدد اايت النور كعدد كلمات نور يف االية الثانية  5=55-51
 .52كىو عدد مرات ذكر نور يف االية  2=58

 
 9االايت اليت عدد كلماهتا  .2

ىي االية االكىل  9. أكؿ أية عدد كلماهتا 1,7,9,11,17,51,54كىي االايت  9اايت عدد كلماهتا  7يف سورة النور ىنالك 
كىو  49=1+48مطابقا لعدد كلمات أية النور االكىل. اذا مجعنا رقم االية ك عدد االحرؼ  48كعدد االحرؼ حبساب اذلمزة ىو 

كىو عدد اايت ذكر نور كمنًن  59=9-48ت تكرار نور كمنًن رلتمعة. اما اذا طرحنا عدد الكلمات من عدد االحرؼ عدد مرا
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ىو عدد مرات  7مطابقا لرقم أية النور االكىل. ادلالحظ ىنا اف  52. عدد احرفهما ىو 9ك7رلتمعة.  أالايتٌن التاليتٌن مها االيتٌن 
ىو عدد مرات تكرار نور يف سورة النور  7ىو عدد السور ادلكية اليت ذكر فيها نور كمنًن. ايضا  9السور ادلكية اليت ذكر فيها نور ك 

 ىو عدد مرات تكرار نور ادلكية يف القراف الكرمي. 9ك 
 

حرفا يف كل أية. رلموع عدد االحرؼ اذا  58عدد احرفهم حبساب اذلمزة ىو  51, 11,17الثالث اايت التالية كىي 
ىو ايضا  47كىو رقم سورة دمحم.  الرقم  47=51+17+11عدد سور القراف الكرمي. رلموع ارقاـ االايت ىو كىو  114=5×58

, 114مطابقا لرتتيب سورة النور. ىنا االربع اايت االخًنة تعطينا ثالث ارقاـ:  54عدد احرؼ االية ااسابعة كاالخًنة كاليت رقمها ىو 
كىو عمر الرسوؿ ملسو هيلع هللا ىلص على حسب  65=7×9 كالنور.  رلموع كلمات االايت السبع ىو كميكن ترمجتها اىل القرأف , دمحم 54ك  47

كىو عدد كلمات سورة  64لكاف الناتج ىو  9اكثر االقواؿ.اذا قمنا جبمع ارقاـ االايت الست االكىل من االايت اليت عدد كلماهتا 
 .5رقم النور.  قمنا بتوضيح ىذه العالقات يف الشكل البياين 
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  9: العالقات الرقمية الايت سورة النور اليت عدد كلماهتا ىو 5شكل توضيحي 

 

 11االايت اليت عدد كلماهتا  .3
كىو مجل كلمة هللا  66=11×6أايت فيصبح عدد كلمات االايت الست  6يف سورة النور ىي  11االايت اليت عدد كلماهتا 

. يف اجلدكؿ ادانه خلصنا 66=5×55كرلموع كلماهتا ايضا  55عدد كلماهتا اايت  5(. ادللفت ايضا اف ىنالك 1+51+51+2)
 .55ك 11ادلعلومات العددية لكال الرقمٌن 
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   22 عدد الكلمات   11 عدد الكلمات
 احرؼ )اذلمزة( احرؼ )عثماين( كلمات رقم االية احرؼ )اذلمزة( احرؼ )عثماين( كلمات رقم االية

5 11 43 43 28 22 87 87 
8 11 48 48 39 22 95 99 

25 11 49 49 64 22 83 84 
46 11 43 45     
48 11 48 48     
57 11 53 53     

        رلموع
189 66 284 286 131 66 265 270 

27×7 
63×3 

 5×33×2 53×5 مجل هللا  11×26 71×4 مجل "هللا"

 55ك  11كلماهتا : العالقات الرقمية الايت سورة النور اليت عدد  55جدكؿ 

 
 (44)عدد كلمات االية  33االايت اليت عدد احرفها  .4

كلمات. االية ربمل عالقات عددية ملفتو كما   7كعدد كلماهتا  45كىي االية رقم  55يف سورة النور ىنالك أية كاحدة عدد احرفها 
 ىو مبٌن يف اجلدكؿ ادانه

 الداللة توضيح العالقات العددية
 نور يف سورة االنور تكرار 7 عدد الكلمات
 عدد اايت النور يف القراف كعمر ادلسيح عليو السالـ عند الرفع 33 عدد االحرؼ

 عدد مرات ذكر نور ك منًن يف القراف 49=42+7 عدد الكلمات + رقم االية
 رقم اكىل اايت النور يف سورة النور 35=42-7 رقم االية -عدد الكلمات 

 رقم اثين اايت النور يف سورة النور 40=7+33 عدد االحرؼ + رقم االية
 رلموع رقمي اييت النور يف سورة النور 75=42+33 رقم االية + عدد االحرؼ

 عدد سور نور كمنًن ادلكية 9=42-33 عدد االحرؼ -رقم االية 
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 55: العالقات الرقمية الايت سورة النور اليت عدد كلماهتا 55جدكؿ 

 
 (35)عدد كلمات االية  44االايت اليت عدد احرفها  .5

كما يف الشكل التوضيحي ادانه.   48ك  8, 1كىم االايت  52ىنالك ثالت اايت يف سورة النور عدد احرفها ىو عدد كلمات االية 
و اىم العالقات اليت ميثلها الشكل ىو اف رلموع كلمات كاحرؼ اكؿ اية )أكؿ أية يف سورة النور( ىو رلموع ارقاـ االايت الثالثة كى

كىو عدد سور القراف الكرمي. اذا  114. اذا لو مجعنا ارقاـ االايت الثالثة على كلمات كاحرؼ االية االكىل كاف الناتج 5×19= 27
كىو عدد اايت نور كمنًن يف القراف. اما اذا طرحنا عدد كلمات اااي  59قمنا بطرح عدد كلمات االية االكىل من احرفها حصلنا على 

 7=1-8كىو عدد مرات تكرار نور ادلدنية. طرح رقمي االيتٌن اكىل كالثانية  57من عدد احرفهما حصلنا على  48أة  8من االيتٌن 
 . كىو رقم أية النور الثانية 41=8-48كىو تكرار نور يف سورة النور كطرح رقمي االيتٌن الثانية ك الثالثة 

 

 
 

 48عدد احرفها  : العالقات الرقمية الايت سورة النور اليت4شكل توضيحي 
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 احرف أييت النور يف سورة النور: 1ملحق 

مرات 2حرؼ كذكر نور هبا  199كلمة ك   48أية النور تتكوف من     
حرفا اذا اتبعنا الرسم العثماين 54حرفا سلتلفا اذا اعتربان اذلمزة منفصلة عن االلف ك  52االية تتكوف من   

 التكرار احلرؼ ترتيب الظهور التكرار احلرؼ ترتيب الظهور التكرار احلرؼ ترتيب الظهور
 7 ب 17 4 ت 9 25 ا 1
 2 ح 18 3 ض 10 25 ؿ 2
 4 ز 19 2 ث 11 19 ق 3
 5 ج 20 8 ؾ 12 11 ف 4
 4 د 21 5 ش 13 16 ك 5
 2 ؽ 22 2 ؼ 14 13 ر 6
 1 غ 23 18 م 15 4 س 7
 2 ع 24 2 ص 16 12 ـ 8

 من سورة النور 52جدكؿ: تكرار االحرؼ يف االية 
 

حرؼ كذكر نور هبا مراتف 116كلمة ك   55تتكوف من   41اية النور الثانية االية   
حرفا سلتلفا ترتيبهم كاأليت 54االية تتكوف من   

 التكرار احلرؼ ترتيب الظهور التكرار احلرؼ ترتيب الظهور التكرار احلرؼ ترتيب الظهور
 6 ف 17 9 م 9 10 ا 1
 3 ؽ 18 4 ب 10 9 ك 2
 1 س 19 2 ح 11 2 ؾ 3
 3 ع 20 5 ر 12 2 ظ 4
 2 ض 21 5 ج 13 10 ؿ 5
 1 ذ 22 1 غ 14 11 ـ 6
 1 خ 23 1 ش 15 2 ت 7
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 2 د 24 9 ق 16 5 ؼ 8
 من سورة النور 41جدكؿ: تكرار االحرؼ يف االية 

41=15+16+11=يف االية االكىل: ف+ك+ر” نور“عدد مرات تكرار حركؼ    
51=2+9+6=ىو: ف+ك+ر اما يف االية الثانية فعدد احلركؼ  

 
 املعلومات العددية لسورة النور: 2ملحق  
 

عدد  عدد احلركؼ عدد احلركؼ )مهزة( رقم االية عدد الكلمات عدد احلركؼ عدد احلركؼ )مهزة(
 الكلمات

 رقم االية

215 212 48 33 48 47 9 1 
60 59 13 34 122 121 26 2 

199 196 48 35 73 73 18 3 
56 55 14 36 90 89 19 4 
85 84 19 37 43 43 11 5 
58 57 14 38 76 75 17 6 
99 95 22 39 35 35 9 7 

106 106 33 40 48 48 11 8 
79 79 21 41 35 35 9 9 
33 42 7 42 38 38 9 10 

138 135 38 43 101 100 28 11 
42 42 10 44 58 58 12 12 

106 103 41 45 63 60 14 13 
45 43 11 46 64 63 15 14 
71 70 15 47 70 70 16 15 
48 48 11 48 54 54 14 16 
28 28 7 49 38 38 9 17 
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66 66 16 50 31 30 7 18 
83 83 18 51 86 84 20 19 
45 45 10 52 38 37 9 20 
75 75 17 53 146 143 34 21 

101 101 23 54 120 120 26 22 
171 169 38 55 65 64 13 23 

49 48 8 56 47 47 9 24 
53 53 11 57 49 49 11 25 

213 209 49 58 95 94 16 26 
86 83 19 59 85 84 18 27 
99 98 23 60 87 87 22 28 

307 305 76 61 69 69 17 29 
181 177 39 62 65 65 15 30 
120 118 27 63 344 339 78 31 

84 83 22 64 80 79 17 32 
 
 
 
 


