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 اعوذ باهللا من الشيطن الرجيم
 بسم اهللا الرحمن الرحيم

 

I seek refuge in GOD, from Satan the rejected 
In the Name of GOD, Most Gracious, Most Merciful 

 

Double Ba (BB or بب) 
 

 
My be you have seen some verses in the Quran in differnet forms. GOD almighty 
repeats some verses via different contexts. For example GOD has used 3:60 and 2:147 

likely , but with one small difference. He has used  تكن  in 3:60 and تكونن   in 2:147. 

you can see another example in verses 3:52 , 5:111. He has used بانا   in 3:52 and باننا  
in 5:111.  
 

 
Please see them: 
 

   من الممترينفال تكنالحق من ربك ]  ۶٠:٣[
  

 ]٣:۶٠  [ This is the truth from your Lord; do not harbor any doubts. 
  
   من الممترينفال تكوننالحق من ربك ]  ٢:١۴٧[
  

]٢:١۴٧  [  This is the truth from your Lord; do not harbor any doubts. 
  
  
  

And some other examples: 
 
 
فلما احس عيسى منهم الكفر قال من انصاري الى اهللا قال الحواريون نحن انصار اهللا ءامنا باهللا ]  ۵٢:٣[

   مسلمونباناواشهد 
 ]٣:۵٢  [ When Jesus sensed their disbelief, he said, "Who are my supporters 

towards GOD?" The disciples said, "We are GOD's supporters; we believe in 
GOD, and bear witness that we are submitters". 

  
   مسلمونبانناواشهد واذ اوحيت الى الحواريين ان ءامنوا بي وبرسولي قالوا ءامنا ]  ١١١:۵[
  

 ]٥:١١١  [ Recall that I inspired the disciples: `You shall believe in Me and My 
messenger.' They said, `We have believed, and bear witness that we are 
submitters . '  
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The question may be arised here is Why? Why GOD has used 
these different patterns? Why he hasn't used one pattern in all 
place of Quran? 
 
Mathematical miracle of 19 answers the question. GOD has used  تكن  in 3:60 and 

 in 5:111 ; because of  باننا in 3:52 and   بانا in 2:147 and he has used   تكونن

equivalizing count of doubles. Word  تكونن  has doublenoon (نن) , but Double noon 

isn't in word تكن . This word is in sura 3. sura 3 is very strange because of using word 

Becca in it. You know that word Bibecca ( ببكة  ) has Double Ba (Double Ba = BB =    

بب  ) ; therefore counting doubles in sura 3 must be very interesting.  
 

Phonetic letters are : Alef (ا) – Waw  (و )– Ya (ي)  - Hamzah  (ء) 
 
If there is any errors in the printed qurans yet , they are in phonetic letters. For 

example may be some one write word Alwah (  with Alef and another one write ( حاالو 

it without Alef (  This may create some problems for miracle of 19. but GOD .( الوح 
almighty has made quran miracle without phonetic letters. Over it is 19 , with phonetic 
letters , or without phonetic letters. Word Bibecca in sura 3 has Double Ba. Please come 
and calculate all doubles in sura 3 for all Nonphonetic letters. Why sura 3 ? Because 
Word BiBecca is in sura 3 and 100% there is many orders about this word in sura 3. 
 
For example GOD has used 4 doubles in verse 3:96 

 
 

 [٣:٩٦]: ان اول بيت وضع للناس للذي ببكه مبارآا وهدي للعلمين
 

 ( للناس  -   للذي   –  ببكه   –  للعلمين  )
 

 
And  GOD has used 2 doubles in verse 3:12 

 
 

 [٣:١٢]: قل لــلــذین آفروا ستغلبون وتحشرون الي جهنم وبيس المهاد
 

 ( قل لــلــذین    -    قل لــلــذین   )
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And  has used 1 double in verse 3:24 

 
ذلك بانهم قالوا لن تمسنا النار اال ایاما معدودت وغرهم في دینهم ما ]: ٣:٢٤[

 آانوا یفترون ( دینهم ما )
 

And … 
 

I have calculated all doubles for sura 3. it is very interesting that there is precisely 

361 (19*19)  doubles (with space and without space) in sura 3. 
 
 
 

Is it chance? 
 

There is no other god beside GOD 
 
 
 

Count of doubles in sura 3 for nonphonetic letters 

Non phonetic letters Count of Doubles 

 9 ب

 1 ج

 1 د

 8 ه

 0 ز

 0 ح

 0 ط

 1 ك

 255 ل

 43 م

 12 ن

 4 س

 4 ع

 2 ف

 1 ص

 0 ق

 7 ر

 0 ش

 12 ت

 0 ث
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 0 خ

 0 ذ

 0 ض

 0 ظ

 1 غ

Total 361 (19*19) 
 

 

  
  

List of verses in sura 3 and count of Doubles for nonphonetic letters  
 

Verse  
Count of 

Doubles for 
nonphonetic 

letters 
  ٠  الم]: ٣:١[
  ١   هو الحي القيوماهللا ال اله اال]: ٣:٢[
  ١  نزل عليك الكتب بالحق مصدقا لما بين یدیه وانزل التوریه واالنجيل]: ٣:٣[
من قبل هدي للناس وانزل الفرقان ان الذین آفروا بءایت اهللا لهم عذاب شدید واهللا ]: ٣:٤[

  عزیز ذو انتقام
٣  

  ١  ان اهللا ال یخفي عليه شيء في االرض وال في السماء]: ٣:٥[
  ٠  هو الذي یصورآم في االرحام آيف یشاء ال اله اال هو العزیز الحكيم]: ٣:٦[
هو الذي انزل عليك الكتب منه ءایت محكمت هن ام الكتب واخر متشبهت فاما الذین ]: ٣:٧[

في قلوبهم زیغ فيتبعون ما تشبه منه ابتغاء الفتنه وابتغاء تاویله وما یعلم تاویله اال اهللا 
   یقولون ءامنا به آل من عند ربنا وما یذآر اال اولوا االلببوالرسخون في العلم

٢  

  ٠  ربنا ال تزغ قلوبنا بعد اذ هدیتنا وهب لنا من لدنك رحمه انك انت الوهاب]: ٣:٨[
  ١  ربنا انك جامع الناس ليوم ال ریب فيه ان اهللا ال یخلف الميعاد]: ٣:٩[
  ٢  اولدهم من اهللا شيءا واوليك هم وقود الناران الذین آفروا لن تغني عنهم امولهم وال]: ٣:١٠[
آداب ءال فرعون والذین من قبلهم آذبوا بءایتنا فاخذهم اهللا بذنوبهم واهللا شدید ]: ٣:١١[

  العقاب
٢  

  ٢  قل للذین آفروا ستغلبون وتحشرون الي جهنم وبيس المهاد]: ٣:١٢[
يل اهللا واخري آافره یرونهم مثليهم قد آان لكم ءایه في فيتين التقتا فيه تقتل في سب]: ٣:١٣[

  راي العين واهللا یوید بنصره من یشاء ان في ذلك لعبره الولي االبصر
٣  

زین للناس حب الشهوت من النساء والبنين والقنطير المقنطره من الذهب والفضه ]: ٣:١٤[
  والخيل المسومه واالنعم والحرث ذلك متع الحيوه الدنيا واهللا عنده حسن المءاب

٢  
قل اونبيكم بخير من ذلكم للذین اتقوا عند ربهم جنت تجري من تحتها االنهر خلدین ]: ٣:١٥[

  فيها وازوج مطهره ورضون من اهللا واهللا بصير بالعباد
٤  

  ١  الذین یقولون ربنا اننا ءامنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار]: ٣:١٦[
  ٠  والمستغفرین باالسحارالصبرین والصدقين والقنتين والمنفقين ]: ٣:١٧[
شهد اهللا انه ال اله اال هو والمليكه واولوا العلم قایما بالقسط ال اله اال هو العزیز ]: ٣:١٨[

  الحكيم
١  

ان الدین عند اهللا االسلم وما اختلف الذین اوتوا الكتب اال من بعد ما جاءهم العلم بغيا ]: ٣:١٩[
   الحساببينهم ومن یكفر بءایت اهللا فان اهللا سریع

٣  
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فان حاجوك فقل اسلمت وجهي هللا ومن اتبعن وقل للذین اوتوا الكتب واالمين ]: ٣:٢٠[
  ءاسلمتم فان اسلموا فقد اهتدوا وان تولوا فانما عليك البلغ واهللا بصير بالعباد

٤  
ان الذین یكفرون بءایت اهللا ویقتلون النبين بغير حق ویقتلون الذین یامرون بالقسط ]: ٣:٢١[

  الناس فبشرهم بعذاب اليممن 
١  

  ٢  اوليك الذین حبطت اعملهم في الدنيا واالخره وما لهم من نصرین]: ٣:٢٢[
الم تر الي الذین اوتوا نصيبا من الكتب یدعون الي آتب اهللا ليحكم بينهم ثم یتولي ]: ٣:٢٣[

  فریق منهم وهم معرضون
٢  

  ١  معدودت وغرهم في دینهم ما آانوا یفترونذلك بانهم قالوا لن تمسنا النار اال ایاما ]: ٣:٢٤[
  ٠  فكيف اذا جمعنهم ليوم ال ریب فيه ووفيت آل نفس ما آسبت وهم ال یظلمون]: ٣:٢٥[
قل اللهم ملك الملك توتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء ]: ٣:٢٦[

  وتذل من تشاء بيدك الخير انك علي آل شيء قدیر
٣  

لج اليل في النهار وتولج النهار في اليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت تو]: ٣:٢٧[
  من الحي وترزق من تشاء بغير حساب

٠  
ال یتخذ المومنون الكفرین اولياء من دون المومنين ومن یفعل ذلك فليس من اهللا في ]: ٣:٢٨[

  شيء اال ان تتقوا منهم تقيه ویحذرآم اهللا نفسه والي اهللا المصير
٤  

قل ان تخفوا ما في صدورآم او تبدوه یعلمه اهللا ویعلم ما في السموت وما في ]: ٣:٢٩[
  االرض واهللا علي آل شيء قدیر

٣  
یوم تجد آل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو ان بينها ]: ٣:٣٠[

  وبينه امدا بعيدا ویحذرآم اهللا نفسه واهللا رءوف بالعباد
٢  

  ٥   آنتم تحبون اهللا فاتبعوني یحببكم اهللا ویغفر لكم ذنوبكم واهللا غفور رحيمقل ان]: ٣:٣١[
  ٢  قل اطيعوا اهللا والرسول فان تولوا فان اهللا ال یحب الكفرین]: ٣:٣٢[
  ١  ان اهللا اصطفي ءادم ونوحا وءال ابرهيم وءال عمرن علي العلمين]: ٣:٣٣[
  ٢  ذریه بعضها من بعض واهللا سميع عليم]: ٣:٣٤[
اذ قالت امرات عمرن رب اني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني انك انت ]: ٣:٣٥[

  السميع العليم
١  

فلما وضعتها قالت رب اني وضعتها انثي واهللا اعلم بما وضعت وليس الذآر آاالنثي ]: ٣:٣٦[
  واني سميتها مریم واني اعيذها بك وذریتها من الشيطن الرجيم

١  
ها بقبول حسن وانبتها نباتا حسنا وآفلها زآریا آلما دخل عليها زآریا فتقبلها رب]: ٣:٣٧[

المحراب وجد عندها رزقا قال یمریم اني لك هذا قالت هو من عند اهللا ان اهللا یرزق من یشاء 
  بغير حساب

٢  

  ٠  هنالك دعا زآریا ربه قال رب هب لي من لدنك ذریه طيبه انك سميع الدعاء]: ٣:٣٨[
 المليكه وهو قایم یصلي في المحراب ان اهللا یبشرك بيحيي مصدقا بكلمه من فنادته]: ٣:٣٩[

  اهللا وسيدا وحصورا ونبيا من الصلحين
٢  

قال رب اني یكون لي غلم وقد بلغني الكبر وامراتي عاقر قال آذلك اهللا یفعل ما ]: ٣:٤٠[
  یشاء

١  
یام اال رمزا واذآر ربك آثيرا قال رب اجعل لي ءایه قال ءایتك اال تكلم الناس ثلثه ا]: ٣:٤١[

  وسبح بالعشي واالبكر
٣  

  ١  واذ قالت المليكه یمریم ان اهللا اصطفيك وطهرك واصطفيك علي نساء العلمين]: ٣:٤٢[
  ٠  یمریم اقنتي لربك واسجدي وارآعي مع الرآعين]: ٣:٤٣[
م یكفل مریم وما ذلك من انباء الغيب نوحيه اليك وما آنت لدیهم اذ یلقون اقلمهم ایه]: ٣:٤٤[

  آنت لدیهم اذ یختصمون
٠  

اذ قالت المليكه یمریم ان اهللا یبشرك بكلمه منه اسمه المسيح عيسي ابن مریم وجيها ]: ٣:٤٥[
  في الدنيا واالخره ومن المقربين

١  
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  ٠  ویكلم الناس في المهد وآهال ومن الصلحين]: ٣:٤٦[
 قال آذلك اهللا یخلق ما یشاء اذا قضي قالت رب اني یكون لي ولد ولم یمسسني بشر]: ٣:٤٧[

  امرا فانما یقول له آن فيكون
٣  

  ٠  ویعلمه الكتب والحكمه والتوریه واالنجيل]: ٣:٤٨[
ورسوال الي بني اسرءیل اني قد جيتكم بءایه من ربكم اني اخلق لكم من الطين ]: ٣:٤٩[

برص واحي الموتي باذن اهللا آهيءه الطير فانفخ فيه فيكون طيرا باذن اهللا وابري االآمه واال
  وانبيكم بما تاآلون وما تدخرون في بيوتكم ان في ذلك لءایه لكم ان آنتم مومنين

٤  

ومصدقا لما بين یدي من التوریه والحل لكم بعض الذي حرم عليكم وجيتكم بءایه ]: ٣:٥٠[
  من ربكم فاتقوا اهللا واطيعون

٢  
  ٢   مستقيمان اهللا ربي وربكم فاعبدوه هذا صرط]: ٣:٥١[
فلما احس عيسي منهم الكفر قال من انصاري الي اهللا قال الحواریون نحن انصار ]: ٣:٥٢[

  اهللا ءامنا باهللا واشهد بانا مسلمون
٤  

  ٠  ربنا ءامنا بما انزلت واتبعنا الرسول فاآتبنا مع الشهدین]: ٣:٥٣[
  ٢  ومكروا ومكر اهللا واهللا خير المكرین]: ٣:٥٤[
اهللا یعيسي اني متوفيك ورافعك الي ومطهرك من الذین آفروا وجاعل الذین اذ قال ]: ٣:٥٥[

  اتبعوك فوق الذین آفروا الي یوم القيمه ثم الي مرجعكم فاحكم بينكم فيما آنتم فيه تختلفون
١  

  ٢  فاما الذین آفروا فاعذبهم عذابا شدیدا في الدنيا واالخره وما لهم من نصرین]: ٣:٥٦[
  ١  ن ءامنوا وعملوا الصلحت فيوفيهم اجورهم واهللا ال یحب الظلمينواما الذی]: ٣:٥٧[
  ٠  ذلك نتلوه عليك من الءایت والذآر الحكيم]: ٣:٥٨[
  ٢  ان مثل عيسي عند اهللا آمثل ءادم خلقه من تراب ثم قال له آن فيكون]: ٣:٥٩[
  ١  الحق من ربك فال تكن من الممترین]: ٣:٦٠[
 ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندع ابناءنا وابناءآم ونساءنا فمن حاجك فيه من بعد]: ٣:٦١[

  ونساءآم وانفسنا وانفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنت اهللا علي الكذبين
٢  

  ٣  ان هذا لهو القصص الحق وما من اله اال اهللا وان اهللا لهو العزیز الحكيم]: ٣:٦٢[
  ١  فان تولوا فان اهللا عليم بالمفسدین]: ٣:٦٣[
ل یاهل الكتب تعالوا الي آلمه سواء بيننا وبينكم اال نعبد اال اهللا وال نشرك به شيءا ق]: ٣:٦٤[

  وال یتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اهللا فان تولوا فقولوا اشهدوا بانا مسلمون
٣  

یاهل الكتب لم تحاجون في ابرهيم وما انزلت التوریه واالنجيل اال من بعده افال ]: ٣:٦٥[
  تعقلون

٠  
هانتم هوالء حججتم فيما لكم به علم فلم تحاجون فيما ليس لكم به علم واهللا یعلم وانتم ]: ٣:٦٦[

  ال تعلمون
٢  

  ٠  ما آان ابرهيم یهودیا وال نصرانيا ولكن آان حنيفا مسلما وما آان من المشرآين]: ٣:٦٧[
  ٢   ولي المومنينان اولي الناس بابرهيم للذین اتبعوه وهذا النبي والذین ءامنوا واهللا]: ٣:٦٨[
  ٠  ودت طایفه من اهل الكتب لو یضلونكم وما یضلون اال انفسهم وما یشعرون]: ٣:٦٩[
  ١  یاهل الكتب لم تكفرون بءایت اهللا وانتم تشهدون]: ٣:٧٠[
  ٠  یاهل الكتب لم تلبسون الحق بالبطل وتكتمون الحق وانتم تعلمون]: ٣:٧١[
امنوا بالذي انزل علي الذین ءامنوا وجه النهار وقالت طایفه من اهل الكتب ء]: ٣:٧٢[

  واآفروا ءاخره لعلهم یرجعون
٠  

وال تومنوا اال لمن تبع دینكم قل ان الهدي هدي اهللا ان یوتي احد مثل ما اوتيتم او ]: ٣:٧٣[
  یحاجوآم عند ربكم قل ان الفضل بيد اهللا یوتيه من یشاء واهللا وسع عليم

٤  
  ١  شاء واهللا ذو الفضل العظيمیختص برحمته من ی]: ٣:٧٤[



 7 

ومن اهل الكتب من ان تامنه بقنطار یوده اليك ومنهم من ان تامنه بدینار ال یوده ]: ٣:٧٥[
اليك اال ما دمت عليه قایما ذلك بانهم قالوا ليس علينا في االمين سبيل ویقولون علي اهللا الكذب 

  وهم یعلمون

٢  

  ١   یحب المتقينبلي من اوفي بعهده واتقي فان اهللا]: ٣:٧٦[
ان الذین یشترون بعهد اهللا وایمنهم ثمنا قليال اوليك ال خلق لهم في االخره وال یكلمهم ]: ٣:٧٧[

  اهللا وال ینظر اليهم یوم القيمه وال یزآيهم ولهم عذاب اليم
٢  

وان منهم لفریقا یلون السنتهم بالكتب لتحسبوه من الكتب وما هو من الكتب ویقولون ]: ٣:٧٨[
   من عند اهللا وما هو من عند اهللا ویقولون علي اهللا الكذب وهم یعلمونهو

٣  
ما آان لبشر ان یوتيه اهللا الكتب والحكم والنبوه ثم یقول للناس آونوا عبادا لي من ]: ٣:٧٩[

  دون اهللا ولكن آونوا ربنين بما آنتم تعلمون الكتب وبما آنتم تدرسون
٤  

  ٢  ليكه والنبين اربابا ایامرآم بالكفر بعد اذ انتم مسلمونوال یامرآم ان تتخذوا الم]: ٣:٨٠[
واذ اخذ اهللا ميثق النبين لما ءاتيتكم من آتب وحكمه ثم جاءآم رسول مصدق لما ]: ٣:٨١[

معكم لتومنن به ولتنصرنه قال ءاقررتم واخذتم علي ذلكم اصري قالوا اقررنا قال فاشهدوا 
  وانا معكم من الشهدین

٦  

  ٠  تولي بعد ذلك فاوليك هم الفسقونفمن ]: ٣:٨٢[
افغير دین اهللا یبغون وله اسلم من في السموت واالرض طوعا وآرها واليه ]: ٣:٨٣[

  یرجعون
٢  

قل ءامنا باهللا وما انزل علينا وما انزل علي ابرهيم واسمعيل واسحق ویعقوب ]: ٣:٨٤[
  احد منهم ونحن له مسلمونواالسباط وما اوتي موسي وعيسي والنبيون من ربهم ال نفرق بين 

١  
  ١  ومن یبتغ غير االسلم دینا فلن یقبل منه وهو في االخره من الخسرین]: ٣:٨٥[
آيف یهدي اهللا قوما آفروا بعد ایمنهم وشهدوا ان الرسول حق وجاءهم البينت واهللا ]: ٣:٨٦[

  ال یهدي القوم الظلمين
٢  

  ١  اوليك جزاوهم ان عليهم لعنه اهللا والمليكه والناس اجمعين]: ٣:٨٧[
  ١  خلدین فيها ال یخفف عنهم العذاب وال هم ینظرون]: ٣:٨٨[
  ٢  اال الذین تابوا من بعد ذلك واصلحوا فان اهللا غفور رحيم]: ٣:٨٩[
  ٠  يك هم الضالونان الذین آفروا بعد ایمنهم ثم ازدادوا آفرا لن تقبل توبتهم واول]: ٣:٩٠[
ان الذین آفروا وماتوا وهم آفار فلن یقبل من احدهم ملء االرض ذهبا ولو افتدي به ]: ٣:٩١[

  اوليك لهم عذاب اليم وما لهم من نصرین
٣  

  ٢  لن تنالوا البر حتي تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فان اهللا به عليم]: ٣:٩٢[
سرءیل اال ما حرم اسرءیل علي نفسه من قبل ان تنزل آل الطعام آان حال لبني ا]: ٣:٩٣[

  التوریه قل فاتوا بالتوریه فاتلوها ان آنتم صدقين
٠  

  ١  فمن افتري علي اهللا الكذب من بعد ذلك فاوليك هم الظلمون]: ٣:٩٤[
  ١  قل صدق اهللا فاتبعوا مله ابرهيم حنيفا وما آان من المشرآين]: ٣:٩٥[
  ٤  لناس للذي ببكه مبارآا وهدي للعلمينان اول بيت وضع ل]: ٣:٩٦[
فيه ءایت بينت مقام ابرهيم ومن دخله آان ءامنا وهللا علي الناس حج البيت من ]: ٣:٩٧[

  استطاع اليه سبيال ومن آفر فان اهللا غني عن العلمين
٢  

  ٢  قل یاهل الكتب لم تكفرون بءایت اهللا واهللا شهيد علي ما تعملون]: ٣:٩٨[
ل الكتب لم تصدون عن سبيل اهللا من ءامن تبغونها عوجا وانتم شهداء وما اهللا قل یاه]: ٣:٩٩[

  بغفل عما تعملون
٢  

  ٠  یایها الذین ءامنوا ان تطيعوا فریقا من الذین اوتوا الكتب یردوآم بعد ایمنكم آفرین]: ٣:١٠٠[
 فقد هدي وآيف تكفرون وانتم تتلي عليكم ءایت اهللا وفيكم رسوله ومن یعتصم باهللا]: ٣:١٠١[

  الي صرط مستقيم
٣  
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  ٢  یایها الذین ءامنوا اتقوا اهللا حق تقاته وال تموتن اال وانتم مسلمون]: ٣:١٠٢[
واعتصموا بحبل اهللا جميعا وال تفرقوا واذآروا نعمت اهللا عليكم اذ آنتم اعداء ]: ٣:١٠٣[

انقذآم منها آذلك یبين فالف بين قلوبكم فاصبحتم بنعمته اخونا وآنتم علي شفا حفره من النار ف
  اهللا لكم ءایته لعلكم تهتدون

٤  

ولتكن منكم امه یدعون الي الخير ویامرون بالمعروف وینهون عن المنكر واوليك ]: ٣:١٠٤[
  هم المفلحون

٠  
وال تكونوا آالذین تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينت واوليك لهم عذاب ]: ٣:١٠٥[

  عظيم
٠  

 وجوه وتسود وجوه فاما الذین اسودت وجوههم اآفرتم بعد ایمنكم یوم تبيض]: ٣:١٠٦[
  فذوقوا العذاب بما آنتم تكفرون

٢  
  ٤  واما الذین ابيضت وجوههم ففي رحمه اهللا هم فيها خلدون]: ٣:١٠٧[
  ٣  تلك ءایت اهللا نتلوها عليك بالحق وما اهللا یرید ظلما للعلمين]: ٣:١٠٨[
  ٢  ا في االرض والي اهللا ترجع االموروهللا ما في السموت وم]: ٣:١٠٩[
آنتم خير امه اخرجت للناس تامرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتومنون باهللا ]: ٣:١١٠[

  ولو ءامن اهل الكتب لكان خيرا لهم منهم المومنون واآثرهم الفسقون
٣  

  ٠  لن یضروآم اال اذي وان یقتلوآم یولوآم االدبار ثم ال ینصرون]: ٣:١١١[
ضربت عليهم الذله این ما ثقفوا اال بحبل من اهللا وحبل من الناس وباءو بغضب ]: ٣:١١٢[

من اهللا وضربت عليهم المسكنه ذلك بانهم آانوا یكفرون بءایت اهللا ویقتلون االنبياء بغير حق 
  ذلك بما عصوا وآانوا یعتدون

٣  

  ١  ناء اليل وهم یسجدونليسوا سواء من اهل الكتب امه قایمه یتلون ءایت اهللا ءا]: ٣:١١٣[
یومنون باهللا واليوم االخر ویامرون بالمعروف وینهون عن المنكر ویسرعون في ]: ٣:١١٤[

  الخيرت واوليك من الصلحين
١  

  ١  وما یفعلوا من خير فلن یكفروه واهللا عليم بالمتقين]: ٣:١١٥[
يءا واوليك اصحب ان الذین آفروا لن تغني عنهم امولهم وال اولدهم من اهللا ش]: ٣:١١٦[

  النار هم فيها خلدون
٢  

مثل ما ینفقون في هذه الحيوه الدنيا آمثل ریح فيها صر اصابت حرث قوم ظلموا ]: ٣:١١٧[
  انفسهم فاهلكته وما ظلمهم اهللا ولكن انفسهم یظلمون

١  
د بدت یایها الذین ءامنوا ال تتخذوا بطانه من دونكم ال یالونكم خباال ودوا ما عنتم ق]: ٣:١١٨[

  البغضاء من افوههم وما تخفي صدورهم اآبر قد بينا لكم الءایت ان آنتم تعقلون
٢  

هانتم اوالء تحبونهم وال یحبونكم وتومنون بالكتب آله واذا لقوآم قالوا ءامنا واذا ]: ٣:١١٩[
  خلوا عضوا عليكم االنامل من الغيظ قل موتوا بغيظكم ان اهللا عليم بذات الصدور

١  
ان تمسسكم حسنه تسوهم وان تصبكم سييه یفرحوا بها وان تصبروا وتتقوا ال ]: ٣:١٢٠[

  یضرآم آيدهم شيءا ان اهللا بما یعملون محيط
٣  

  ٣  واذ غدوت من اهلك تبوي المومنين مقعد للقتال واهللا سميع عليم]: ٣:١٢١[
  ٢  منوناذ همت طایفتان منكم ان تفشال واهللا وليهما وعلي اهللا فليتوآل المو]: ٣:١٢٢[
  ٣  ولقد نصرآم اهللا ببدر وانتم اذله فاتقوا اهللا لعلكم تشكرون]: ٣:١٢٣[
  ٢  اذ تقول للمومنين الن یكفيكم ان یمدآم ربكم بثلثه ءالف من المليكه منزلين]: ٣:١٢٤[
بلي ان تصبروا وتتقوا ویاتوآم من فورهم هذا یمددآم ربكم بخمسه ءالف من ]: ٣:١٢٥[

  المليكه مسومين
٣  

وما جعله اهللا اال بشري لكم ولتطمين قلوبكم به وما النصر اال من عند اهللا العزیز ]: ٣:١٢٦[
  الحكيم

٢  
  ٠  ليقطع طرفا من الذین آفروا او یكبتهم فينقلبوا خایبين]: ٣:١٢٧[
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  ٠  ليس لك من االمر شيء او یتوب عليهم او یعذبهم فانهم ظلمون]: ٣:١٢٨[
ما في االرض یغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء واهللا غفور وهللا ما في السموت و]: ٣:١٢٩[

  رحيم
٣  

  ١  یایها الذین ءامنوا ال تاآلوا الربوا اضعفا مضعفه واتقوا اهللا لعلكم تفلحون]: ٣:١٣٠[
  ١  واتقوا النار التي اعدت للكفرین]: ٣:١٣١[
  ٢  واطيعوا اهللا والرسول لعلكم ترحمون]: ٣:١٣٢[
  ١  فره من ربكم وجنه عرضها السموت واالرض اعدت للمتقينوسارعوا الي مغ]: ٣:١٣٣[
الذین ینفقون في السراء والضراء والكظمين الغيظ والعافين عن الناس واهللا یحب ]: ٣:١٣٤[

  المحسنين
١  

والذین اذا فعلوا فحشه او ظلموا انفسهم ذآروا اهللا فاستغفروا لذنوبهم ومن یغفر ]: ٣:١٣٥[
  وا علي ما فعلوا وهم یعلمونالذنوب اال اهللا ولم یصر

٢  
اوليك جزاوهم مغفره من ربهم وجنت تجري من تحتها االنهر خلدین فيها ونعم ]: ٣:١٣٦[

  اجر العملين
٢  

  ١  قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في االرض فانظروا آيف آان عقبه المكذبين]: ٣:١٣٧[
  ٢  هذا بيان للناس وهدي وموعظه للمتقين]: ٣:١٣٨[
  ١   وال تهنوا وال تحزنوا وانتم االعلون ان آنتم مومنين]:٣:١٣٩[
ان یمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك االیام نداولها بين الناس وليعلم اهللا ]: ٣:١٤٠[

  الذین ءامنوا ویتخذ منكم شهداء واهللا ال یحب الظلمين
٣  

  ١  وليمحص اهللا الذین ءامنوا ویمحق الكفرین]: ٣:١٤١[
  ١  م حسبتم ان تدخلوا الجنه ولما یعلم اهللا الذین جهدوا منكم ویعلم الصبرینا]: ٣:١٤٢[
  ٠  ولقد آنتم تمنون الموت من قبل ان تلقوه فقد رایتموه وانتم تنظرون]: ٣:١٤٣[
وما محمد اال رسول قد خلت من قبله الرسل افاین مات او قتل انقلبتم علي اعقبكم ]: ٣:١٤٤[

  یضر اهللا شيءا وسيجزي اهللا الشكرینومن ینقلب علي عقبيه فلن 
٢  

وما آان لنفس ان تموت اال باذن اهللا آتبا موجال ومن یرد ثواب الدنيا نوته منها ]: ٣:١٤٥[
  ومن یرد ثواب االخره نوته منها وسنجزي الشكرین

١  
وآاین من نبي قتل معه ربيون آثير فما وهنوا لما اصابهم في سبيل اهللا وما ضعفوا ]: ٣:١٤٦[
  ما استكانوا واهللا یحب الصبرینو

٣  
وما آان قولهم اال ان قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا وثبت اقدامنا ]: ٣:١٤٧[

  وانصرنا علي القوم الكفرین
٠  

  ٢  فءاتيهم اهللا ثواب الدنيا وحسن ثواب االخره واهللا یحب المحسنين]: ٣:١٤٨[
  ٠  يعوا الذین آفروا یردوآم علي اعقبكم فتنقلبوا خسرینیایها الذین ءامنوا ان تط]: ٣:١٤٩[
  ١  بل اهللا موليكم وهو خير النصرین]: ٣:١٥٠[
سنلقي في قلوب الذین آفروا الرعب بما اشرآوا باهللا ما لم ینزل به سلطنا وماویهم ]: ٣:١٥١[

  النار وبيس مثوي الظلمين
٢  

حتي اذا فشلتم وتنزعتم في االمر وعصيتم ولقد صدقكم اهللا وعده اذ تحسونهم باذنه ]: ٣:١٥٢[
من بعد ما اریكم ما تحبون منكم من یرید الدنيا ومنكم من یرید االخره ثم صرفكم عنهم ليبتليكم 

  ولقد عفا عنكم واهللا ذو فضل علي المومنين

٦  

اذ تصعدون وال تلون علي احد والرسول یدعوآم في اخریكم فاثبكم غما بغم لكيال ]: ٣:١٥٣[
  وا علي ما فاتكم وال ما اصبكم واهللا خبير بما تعملونتحزن

١  
ثم انزل عليكم من بعد الغم امنه نعاسا یغشي طایفه منكم وطایفه قد اهمتهم انفسهم ]: ٣:١٥٤[

یظنون باهللا غير الحق ظن الجهليه یقولون هل لنا من االمر من شيء قل ان االمر آله هللا 
لون لو آان لنا من االمر شيء ما قتلنا ههنا قل لو آنتم یخفون في انفسهم ما ال یبدون لك یقو

٩  
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في بيوتكم لبرز الذین آتب عليهم القتل الي مضاجعهم وليبتلي اهللا ما في صدورآم وليمحص 
  ما في قلوبكم واهللا عليم بذات الصدور

لقد ان الذین تولوا منكم یوم التقي الجمعان انما استزلهم الشيطن ببعض ما آسبوا و]: ٣:١٥٥[
  عفا اهللا عنهم ان اهللا غفور حليم

٣  
یایها الذین ءامنوا ال تكونوا آالذین آفروا وقالوا الخونهم اذا ضربوا في االرض ]: ٣:١٥٦[

او آانوا غزي لو آانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا ليجعل اهللا ذلك حسره في قلوبهم واهللا یحي 
  ویميت واهللا بما تعملون بصير

٣  

  ٣  قتلتم في سبيل اهللا او متم لمغفره من اهللا ورحمه خير مما یجمعونولين ]: ٣:١٥٧[
  ١  ولين متم او قتلتم اللي اهللا تحشرون]: ٣:١٥٨[
فبما رحمه من اهللا لنت لهم ولو آنت فظا غليظ القلب النفضوا من حولك فاعف ]: ٣:١٥٩[

   یحب المتوآلينعنهم واستغفر لهم وشاورهم في االمر فاذا عزمت فتوآل علي اهللا ان اهللا
٣  

ان ینصرآم اهللا فال غالب لكم وان یخذلكم فمن ذا الذي ینصرآم من بعده وعلي اهللا ]: ٣:١٦٠[
  فليتوآل المومنون

٣  
وما آان لنبي ان یغل ومن یغلل یات بما غل یوم القيمه ثم توفي آل نفس ما آسبت ]: ٣:١٦١[

  وهم ال یظلمون
١  

  ٢   باء بسخط من اهللا وماویه جهنم وبيس المصيرافمن اتبع رضون اهللا آمن]: ٣:١٦٢[
  ٢  هم درجت عند اهللا واهللا بصير بما یعملون]: ٣:١٦٣[
لقد من اهللا علي المومنين اذ بعث فيهم رسوال من انفسهم یتلوا عليهم ءایته ویزآيهم ]: ٣:١٦٤[

  ویعلمهم الكتب والحكمه وان آانوا من قبل لفي ضلل مبين
٣  

بتكم مصيبه قد اصبتم مثليها قلتم اني هذا قل هو من عند انفسكم ان اهللا اولما اص]: ٣:١٦٥[
  علي آل شيء قدیر

٣  
  ١  وما اصبكم یوم التقي الجمعان فباذن اهللا وليعلم المومنين]: ٣:١٦٦[
وليعلم الذین نافقوا وقيل لهم تعالوا قتلوا في سبيل اهللا او ادفعوا قالوا لو نعلم قتاال ]: ٣:١٦٧[

 هم للكفر یوميذ اقرب منهم لالیمن یقولون بافوههم ما ليس في قلوبهم واهللا اعلم بما التبعنكم
  یكتمون

٨  

الذین قالوا الخونهم وقعدوا لو اطاعونا ما قتلوا قل فادرءوا عن انفسكم الموت ان ]: ٣:١٦٨[
  آنتم صدقين

٠  
  ١  م یرزقونوال تحسبن الذین قتلوا في سبيل اهللا اموتا بل احياء عند ربه]: ٣:١٦٩[
فرحين بما ءاتيهم اهللا من فضله ویستبشرون بالذین لم یلحقوا بهم من خلفهم اال ]: ٣:١٧٠[

  خوف عليهم وال هم یحزنون
٢  

  ٢  یستبشرون بنعمه من اهللا وفضل وان اهللا ال یضيع اجر المومنين]: ٣:١٧١[
 احسنوا منهم واتقوا الذین استجابوا هللا والرسول من بعد ما اصابهم القرح للذین]: ٣:١٧٢[

  اجر عظيم
٢  

الذین قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ایمنا وقالوا حسبنا اهللا ]: ٣:١٧٣[
  ونعم الوآيل

٢  
فانقلبوا بنعمه من اهللا وفضل لم یمسسهم سوء واتبعوا رضون اهللا واهللا ذو فضل ]: ٣:١٧٤[

  عظيم
٥  

  ١  ف اولياءه فال تخافوهم وخافون ان آنتم مومنينانما ذلكم الشيطن یخو]: ٣:١٧٥[
وال یحزنك الذین یسرعون في الكفر انهم لن یضروا اهللا شيءا یرید اهللا اال یجعل ]: ٣:١٧٦[

  لهم حظا في االخره ولهم عذاب عظيم
٣  

  ١  ان الذین اشتروا الكفر باالیمن لن یضروا اهللا شيءا ولهم عذاب اليم]: ٣:١٧٧[
یحسبن الذین آفروا انما نملي لهم خير النفسهم انما نملي لهم ليزدادوا اثما وال ]: ٣:١٧٨[

  ولهم عذاب مهين
٠  
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ما آان اهللا ليذر المومنين علي ما انتم عليه حتي یميز الخبيث من الطيب وما آان ]: ٣:١٧٩[
منوا اهللا ليطلعكم علي الغيب ولكن اهللا یجتبي من رسله من یشاء فءامنوا باهللا ورسله وان تو

  وتتقوا فلكم اجر عظيم

٥  

وال یحسبن الذین یبخلون بما ءاتيهم اهللا من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم ]: ٣:١٨٠[
  سيطوقون ما بخلوا به یوم القيمه وهللا ميرث السموت واالرض واهللا بما تعملون خبير

٤  
تب ما قالوا وقتلهم لقد سمع اهللا قول الذین قالوا ان اهللا فقير ونحن اغنياء سنك]: ٣:١٨١[

  االنبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحریق
٢  

  ٢  ذلك بما قدمت ایدیكم وان اهللا ليس بظالم للعبيد]: ٣:١٨٢[
الذین قالوا ان اهللا عهد الينا اال نومن لرسول حتي یاتينا بقربان تاآله النار قل قد ]: ٣:١٨٣[

  تموهم ان آنتم صدقينجاءآم رسل من قبلي بالبينت وبالذي قلتم فلم قتل
١  

  ٠  فان آذبوك فقد آذب رسل من قبلك جاءو بالبينت والزبر والكتب المنير]: ٣:١٨٤[
آل نفس ذایقه الموت وانما توفون اجورآم یوم القيمه فمن زحزح عن النار وادخل ]: ٣:١٨٥[

  الجنه فقد فاز وما الحيوه الدنيا اال متع الغرور
٠  

 وانفسكم ولتسمعن من الذین اوتوا الكتب من قبلكم ومن الذین لتبلون في امولكم]: ٣:١٨٦[
  اشرآوا اذي آثيرا وان تصبروا وتتقوا فان ذلك من عزم االمور

١  
واذ اخذ اهللا ميثق الذین اوتوا الكتب لتبيننه للناس وال تكتمونه فنبذوه وراء ]: ٣:١٨٧[

  ظهورهم واشتروا به ثمنا قليال فبيس ما یشترون
٣  

ال تحسبن الذین یفرحون بما اتوا ویحبون ان یحمدوا بما لم یفعلوا فال تحسبنهم ]: ٣:١٨٨[
  بمفازه من العذاب ولهم عذاب اليم

٠  
  ٢  وهللا ملك السموت واالرض واهللا علي آل شيء قدیر]: ٣:١٨٩[
  ١  ان في خلق السموت واالرض واختلف اليل والنهار لءایت الولي االلبب]: ٣:١٩٠[
یذآرون اهللا قيما وقعودا وعلي جنوبهم ویتفكرون في خلق السموت واالرض الذین ]: ٣:١٩١[

  ربنا ما خلقت هذا بطال سبحنك فقنا عذاب النار
١  

  ١  ربنا انك من تدخل النار فقد اخزیته وما للظلمين من انصار]: ٣:١٩٢[
فر لنا ذنوبنا ربنا اننا سمعنا منادیا ینادي لالیمن ان ءامنوا بربكم فءامنا ربنا فاغ]: ٣:١٩٣[

  وآفر عنا سيءاتنا وتوفنا مع االبرار
٢  

  ٠  ربنا وءاتنا ما وعدتنا علي رسلك وال تخزنا یوم القيمه انك ال تخلف الميعاد]: ٣:١٩٤[
فاستجاب لهم ربهم اني ال اضيع عمل عمل منكم من ذآر او انثي بعضكم من ]: ٣:١٩٥[

سبيلي وقتلوا وقتلوا الآفرن عنهم بعض فالذین هاجروا واخرجوا من دیرهم واوذوا في 
  سياءتهم والدخلنهم جنت تجري من تحتها االنهر ثوابا من عند اهللا واهللا عنده حسن الثواب

٦  

  ٠  ال یغرنك تقلب الذین آفروا في البلد]: ٣:١٩٦[
  ١  متع قليل ثم ماویهم جهنم وبيس المهاد]: ٣:١٩٧[
من تحتها االنهر خلدین فيها نزال من عند اهللا لكن الذین اتقوا ربهم لهم جنت تجري ]: ٣:١٩٨[

  وما عند اهللا خير لالبرار
٤  

وان من اهل الكتب لمن یومن باهللا وما انزل اليكم وما انزل اليهم خشعين هللا ال ]: ٣:١٩٩[
  یشترون بءایت اهللا ثمنا قليال اوليك لهم اجرهم عند ربهم ان اهللا سریع الحساب

٤  
  ١   منوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اهللا لعلكم تفلحونیایها الذین ءا]: ٣:٢٠٠[

SUM 

٣٦١ 
= 
١٩*١٩
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Praise be to God, Lord of the universe 
 

 
 


