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 العربية اللغات عائلة أبجدية في األهمية بالغة خاصيَّة
  

 استخدام امليلد،ً قبل األوىل األلف بداية منذ و مثلً  الكنعانيني عند شائعاً  كان
 قيم على للداللة ذلك و ديين،ً طابع ذات أو عملية و دنيوية أغراض يف األجبدية حروف

 التايل:ً الشكل على عددية،ً

ً

*ً*ً*ً
أكثرًماًيستدعيًالوقوفًعندهًابلنسبةًلألجبدية،ًًهوًعلقتهاًالوثيقةًخبصائصًعائلةً

ًعلىًرأسهاًاللغةًالعربية.ً اللغاتًالعربية،ًًو
ابلشكلًاألكملً تبيانًتلكًالعلقةًمنًخللًاللغةًالعربيةًهوًاألمثل،ًًإذًإهناًجتمعًو

ًات.األصيلةًلتلكًاللغ اخلصائصًاملميزةًو
إنًأخذانًمنًأنقىًماًميثلًاللغةًالعربية،ًًأيًصفحاتًالًعلىًالتعينيًمنًالقرآنًالكرمي،ًً

ًكأحرفًو ميكنًتصنيفها ًكماًهوًاحلالً ضمائرًو أدواتًو فسوفًجندًألفاظاً  كلمات،ً
ًابلنسبةًملعظمًلغاتًالعامل.ً

لعظمىًمنهاًإىلًإنًتعمقناًيفًالكلماتًفسوفًجندًمباشرةًأنهًابإلمكانًإعادةًالنسبةًا
ًماًتبقىًإىلًجذرًمنًأربعةًحروف.ً َجذٍرًمنًثلثةًحروف،ًًو

ًكلماتًاللغةًالعربية منًتلكًاجلذورًميكنًاشتقاقًمجيع ذلكًمبجردًإضافةً وً،ًاعتباراً 
عتًيفًعبارة وفعول  فاعلبناء ًعلىًأوزانًمعلومةًمثلً وً،ً«ًسألتمونيها»:ًحروفًمعّينةًمجِم

مضاٌفًإليهًحرفًأوًأكثرًمنًاحلروفً«ًًفَ َعلًَ»ليستًسوىًجذرًً.ًهذهًاألوزانومستفعل
ًاملذكورة.ً
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ًكاملةًجبذوٍرًالنسبةًالعظمىًمنهاًمؤلفةًمنًثلثةًأحرفًمنًأجبديةً إنًضبطًكلماتًلغة
ًتلكًاللغة،ًًهوًابلواقعًأمٌرًالفٌتًللنظرًإنًملًنقلًمدهشا .

ًكلمةًثلثيًأماًعمليةًإدخالًحرفًمنًجمموعةًحمددةًمنًحروفًاألجبد يةًعلىًجذر
ذلكًللحصولًعلىًجمموعةًواسعةًمنًاالشتقاقات،ًًفإهناًعمليةًبقدرًماًهيً أوًأكثر،ًًو

ًجمردةًبقدرًماًهيًفريدةًبنيًلغاتًالعامل.ً
فماًأبعدًذلكًالتجريدًالذيًهوًأشبهًبرتكيبًصيغًكيميائية،ًًمنًخصائصًكلماتً

ًكلماتًاشتقاقاهتاًالقائمةًعلىًإضافةً لغاتًالعاملًو مقاطعًصوتيةًأوًحىتًلصقًعدة
ًببعضها.ً

إضافةًإىلًماًسبق،ًًفإنًماًيثريًاالنتباهًهوًالتطابقًالتامًبنيًاألصواتًاملستخدمةًيفً
ًحروفًأجبديتها،ًًفلكلًصوتًحرفهًاخلاصًبه.ً اللغةًالعربيةًو

حيثًجندًحرفً ًكماًهوًاحلالًيفًالعربيةًمثلً  به،ً فلًوجودًلصوتًالًحرفًخاصاً 
لصوتً«ًًالفا»  ابلنسبة احلال كذا ،Pًلصوتًأشبهًماًيكونًحبرفً و«ًًف»مستخَدماً 

 «ً.ًخ»وً «ًك»للفظً يستخدم الذي للكاف
 يف مثلً  احلال هو كما واحد،ً صوت لنطق حرف من ألكثر وجود ال فإنه كذلك،ً

 c,  k,  q تلك الثلثة ابحلروف كتابته ميكن الذي «ًك»لصوتً ابلنسبة الفرنسية
 .الكلمات حسب
 

 .نقصان ال و العربية لألجبدية العشرين و الثمانية احلروف يف إذا ،ً زايدة،ً فل
 .الكمال صفات ملن إليه،ً احلاجة فيما النقصان و له ضرورة ال فيما الزايدة انعدام إن
 

 الثمانية العربية األجبدية حروف عدد بني التام التطابق الكمال،ً ذاك مظاهر من
 اليدين.ً سلميات عدد و القمر منازل عدد و نالعشري و

 مبنازل ممثلً  األكرب العامل و احلروف،ً لعامل العمليا اجملردات بني التوافق من مثلث أي،ً
 .البشر بيديًّ ممثلً  األصغر العامل و القمر،ً
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ًمنًجهةًأخرى،ًًيتجلىًذلكًالكمالًيفًالقيمًالعدديةًحلروفًاألجبديةًالعربية.ً
حلرفً 400 هي الكنعانية األجبدية يف واحد حبرف ممثلة عددية قيمة ربأك إن إذ

 الكنعانية حروف عدد اعتمدت اليت العربية يف احلال هو كما منها،ً األخري «ًت»
 اآلرامية.ً حروف شكل و

 
بلًهيًجمردًالقيمةًالعدديةًاليتًتقابلًآخرًً،400ًجليًأنًالًمعىنًخاصًأوًرمزًيفً

ً.حرفًمنًتلكًاألجبدية
حلرف1000ًًفإنًأكربًقيمةًعدديةًممثلةًحبرفًواحدًيفًاألجبديةًالعربيةًهيًً،ًابملقابل

ًاألخريًمنها.ًً«ًغ»
ل  َيَّزًمنًفئةًاملئات و400ًخلفاً  مبثابةًعتبةًأو1000ًًفإنًً،ًاليتًهيًجمردًعددًغريًممم

هيًأكرب0100ًًفإنًً،ً.ًإضافةًإىلًذلك100 و10ًنقطةًََتَوُّلًكماًهوًاحلالًابلنسبةًل 
ًقيمةًعدديةًميكنًالتعبريًعنهاًبكلمةًواحدةًيفًأيةًلغةًمنًعائلةًاللغاتًالعربية.ً

 من مفردة آخر مع تتطابق العربية األجبدية من حرف آلخر العددية القيمة فإن بذلك
 .األعداد عن تعرب اليت العربية املفردات

 
ًط ًح ًز ًو ًه ًد ًج ًب ًا
9ً 8ً 7ً 6ً 5ً 4ً 3ً 2ً 1ً

ًص ًف ًع ًس ًن ًم ًل ًك ًي
90ً 80ً 70ً 60ً 50ً 40ً 30ً 20ً 10ً
ًظ ًض ًذ ًخ ًث ًت ًش ًر ًق

900ً 800ً 700ً 600ً 500ً 400ً 300ً 200ً 100ً
ًغ        
        1000ً

هوًاجملموعًذوًاخلصائصًالرقميةًاالستثنائيةًلقيمًتلكًاحلروفًً،ًماًيمربرِزًذلكًالكمال
ً.5995أيًً،ًالعشرين الثمانيةًو
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ًعددًاستثنائي:5995ً
مماًيضفيًعليهًمسةًمميزة.ًهذاًالتناظرًيصبحًحبدًً،ًالنظرًفيهًأنهًمتناظرأولًماًيلفتً

عندماًيمنظرًإىلً .ًإذًإنًمنًبنيًاألعداد59ًمقلوبهً و95ًعلىًأنه5995ًًذاتهًاستثنائياً 
ًالوحيدانمهاًالعددان59ًً و95ًفإنًً،ًاملؤلفةًمنًرقمني الواحدًمنهاًمقلوبًاآلخرًو

ًة.حيثًالنسبةًبينهماًنسبةًذهبي
ًحيققًاخلاصيةًالتالية:5995ًفإنًً،ًإضافةًإىلًذلكً
(5+9=14(+)9+5=14=)28.ً
بذلكًفإنًحمصلةًاألرقامًاملكونةًجملموعًقيمً.28ً=14+14(=9+5(+)5+9)ً

ًعددًتلكًاحلروف.28ًًبشكلًاستثنائيً العشرينًهوًكذلكًو الثماينًواحلروفً
العربيةًاليتًتنقسمًهذاًيطابقًخصائصًحروفً وً،14ً و14ً(ً=9+5ً(ً+ً)5+9)

كذلكًاحلالًابلنسبةًًً،ًحرفاً 14ًمنًحيثًاخلصائصًاللفظيةًإىلًجمموعتنيًمتساويتنيًمنً
كذلكًاحلالً وً،ًحرفاً 14ًإىلًتقسيمًحروفًالعربيةًيفًالقرآنًإىلًجمموعتنيًمتساويتنيًمنً

ً،ًابلضرورةًَتته14ً تتلحقًبشكلًمتواصلًفوقًاألفقًو14ً:ًابلنسبةًملنازلًالقمر
ًسلميةًلكلًيد.14ًً:ًلسلمياتًاليدين و

ً:ًإىلًقيمهاًالعدديةً«ًيد»وًيصلًاإلحكامًإىلًدرجةًأنًَتويلًحروفًعبارةً
ً.14ً(ً=4ً(+)د=10)ي=

ً:ًذلكًابلشكلًالتايل وً،5995ًمتثيلًاليدينًالبديعًللعددًً،ًيدعمًذلك
ً،ًالظفرًمنًالسبابةابلتقاءًسلميةًالظفرًمنًاإلهبامًبسلميةًً،5ًمنثلًآحادًعددانًأيً

علىً وً،ًالسبابةًمنًاليدًاليمىن سلمياتًاإلهبامًو5ًبذلكًنكونًقدًمجعناً حصلناًتلقائياً 
ًهوًخامسًحروفًاألجبدية.ً وً،ً«ًاهلا»شكلًأشبهًماًيكونًحبرفً

ً،9ًالبنصرًتعطيناًأفضلًمتثيلًلعشراتًعددانًأيً اخلنصرًو سلمياتًالوسطىًو
ً.3ً2ًأي3ًًً×3ًليستًسوى9ًًذلكًألنً و

ً.9متثلًمئاتًعددانًأيًً،ًالبنصرًمنًاليسرى اخلنصرًو سلمياتًالوسطىًو
ً.5السبابةًمنًاليسرىًمتثلًألوفًعددانًأيً فإنًسلمياتًاإلهبامًوً،ًوًأخرياً 

ً
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 بل ًسبق، ما دعن العربية األجبدية حلروف العددية للقيم االستثنائية الرايضية اخلصائص تقف ال

 ًكونية. بضوابط الوثيقة بعلقاهتا يتعلق فيما خاصة و ًختمينه، أو توقعه ميكن ما كل تتجاوز
 لذاً.منهم املثقفني حىت ً،معاصرينا تفكري عن البعد كل بعيدة الكونية الضوابط تلك

 اخلصائص تلك من كثرية أوجه بني من وجه لتبيان ممكن مثال أببسط نكتفي فسوف

 .نائيةاالستث
=11ً×91ً 1001ً 1000ً ًغ ًا 1ً
=11ً×82ً 902ً 900ً ًظ ًب 2ً
=11×73ً 803ً 800ً ًض ًج 3ً
=11×64ً 704ً 700ً ًذ ًد 4ً
=11×55ً 605ً 600ً ًخ ًه 5ً
=11×46ً 506ً 500ً ًث ًو 6ً
=11×37ً 407ً 400ً ًت ًز 7ً
=11×28ً 308ً 300ً ًش ًح 8ً
=11×19ً 209ً 200ً ًر ًط 9ً
=11×10ً 110ً 100ً ًق ًي 10ً
=11×10ً 110ً 90ً ًص ًك 20ً
=11×10ً 110ً 80ً ًف ًل 30ً
=11×10ً 110ً 70ً ًع ًم 40ً
=11×10ً 110ً 60ً ًس ًن 50ً

بقبلًاألخريًً«ًب»الثاينً وً،ً«ًغ»ابآلخرًً«ًا»األولً:ًنقابلًمجيعًحروفًاألجبدية
ً.«ًس»ًوً«ًن»هكذاًإىلًأنًنصلًإىلً وً،ً«ًظ»
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ً.110ً و1001ًفنحصلًعلىًقيمًتتدرجًبنيًً،ًجنمعًقيمًكلًحرفنيًمتقابلني
منًحيثًً،ًأولًماًنلحظهًهوًأنًمجيعًتلكًالقيمًهيًمنًمضاعفاتًعددًابلغًاألمهية

أيًً،ًوجودهًيفًلفتاتًنبويةًعاليةًمثلًالعددًالذيًيضبطًأحدًأهمًأذكارًاملسلمني
كذلكًعددًمنًأمساءً مرة.ًو33ًكلًمنهاًً«ًهللاًأكرب»مثًً«ًهللاحلمدً»مثًً«ًسبحانًهللا»

ً.99ً:ًأشارًإليهًً،ًهللاًاحلسىن
ًكلمةًيفًالرتاثًاإلسلميًالكوين11ً ً:ًأيًلفظًاجلللةً،ًأساسيًيفًقيمًحروفًأهم
ً،5ً+ًهً=ً،30ً+ًل=ً،30ً+ًلً=ً،1ًا=

=66=1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11ً.ً
66ً+99،ًًأي165ًأيً«ًًالًإلهًإالًهللا»وًهوًكذلكًأساسيًيفًقيمًحروفًشهادةً

«ًأنت»لعبارة451ًً+99ً،ًًأي550ًأيً«ًًنتالًإلهًإالًأ»يفًشهادةً للفظًاجلللة.ًو
ً«ً.ًهو»لعبارة11ًً+99ً،ًًأي110ًأيً«ًًالًإلهًإالًهو»يفًشهادةً .ًو

 .33عددًحروفهاً مرةًيفًالقرآنًالكرمي،ًًو33ًوردتًهذهًالشهاداتً
 الرايضيات»ًمن نوع عن يكون ما أبعد بصدده حنن ما أن تضمن و تبني السابقة اللفتات

 .كونية ضوابط و عالية إهلية رموز مناإ و ً،ً«املسلية
ًً،ًعددًذوًمدلولًعال5995ًًٍلذاًفإنًجمموعًقيمًحروفًاألجبديةً

ً.11×545ًإذًإنهً
ً

=11ً×91ً 1001ً 1000ً ًغ ًا 1ً
=11ً×28ً 902ً 900ً ًظ ًب 2ً
=11ً×37ً 803ً 800ً ًض ًج 3ً
=11ً×46ً 704ً 700ً ًذ ًد 4ً
=11ً×55ً 605ً 600ً ًخ ًه 5ً
=11ً×64ً 506ً 500ً ًث ًو 6ً
=11ً×73ً 407ً 400ً ًت ًز 7ً
=11ً×82ً 308ً 300ً ًش ًح 8ً
=11ً×91ً 209ً 200ً ًر ًط 9ً
=11ً×10ً 110ً 100ً ًق ًي 10ً
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=11ً×10ً 110ً 90ً ًص ًك 20ً
=11ً×10ً 110ً 80ً ًف ًل 30ً
=11ً×10ً 110ً 70ً ًع ًم 40ً
=11ً×10ً 110ً 60ً ًس ًن 50ً

ً
إنًعدانًإىلًاجلدولًالسابقًفسوفًنلحظًمباشرةًأنًقيمًكلًحرفنيًمتقابلنيًليستً

ًاالنتظام: بلًإهناًمضبوطةًبضوابطًشديدةًالصرامةًوً،11ًجمردًمضاعفاتً
ً،55ًً،46ًً،37ًً،28ًً،19ً:ًمضروبًبسلسلةًمنًاألعدادًالتالية11ًإذًجندًأنً

ً.10ًً،10ًً،10ًً،10ًً،10ًمثًً،91ًً،82ًً،73ًً،64ً
ً،64ًً،55ًً،46ًً،37ًً،28ًً،19ًجليًأنًاآلحادًيفًتزايدًنظاميًيفًسلسلةً

أنًالعشراتًيفًتناقصًمطابقًيفًنظامهًللتزايد.ًجليًكذلكًيفًتلكً وً،91ًً،82ًًً،73
اثينًاآلحادًلعشراتًقبلًاألخريً وً،ًالسلسلةًأنًأولًاآلحادًمطابقًآلخرًالعشراتًمنها

ًهكذا. وً،ًمنها
عشراتًأيًعددًمنهاً إذًإنًجمموعًآحادًوً،ًأرقامًتلكًالسلسلةًمضبوطةًغايةًالضبط

يفًآخرًاجلدول. وً،10ًيساويً ًهوًالعددًالذيًيتكررًمخساً 
ًقيم9ًً:القيمًمنًعموديتنيًجمموعتنيًإىلًينقسمًالسابقًاجلدولًأنًً،كذلكًنلحظً

ً.110ًمنًاثبتةًقيم5ً وًً،209ًإىل1001ًًمنًابنتظامًمتناقصة
ًجمموعتني وًحروف9ًًمنًجمموعتنيًإىلًالعربيةًاألجبديةًفرزتًقدًالقيمًتلكًتكونًبذلك

ً.5995ًإىلًيعيدانًهذاً.5 و9ً و9ً و5ًًأيًً،حروف5ًًمن
ًً:تناظرًحمورًحولًمتمحورةًًٌاجملموعتنيًمنًكّلً ًإنًإذًً،ذلكًعندًاألمرًيقفًوال

ً.5ًجملموعة110ًًحمور وًً،9ًجملموعة605ًًحمور
ًً:1210ًيساوي9ًًجمموعةًحمورًيفًمتقابلتنيًقيمتنيًكلًجمموعًإنًإذ

1001+ً209ً=ً1210ً
902ً+ً308ً=ً1210ً
804ً+ً406ً=ً1210ً
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704ً+ً506ً=ً1210ً
ًً.220ًيساوي5ًًجمموعةًحمورًيفًمتقابلتنيًقيمتنيًكلًجمموعًو
ً

ً.55×11الذيًهو605ًًتتمحورًعند9ًًاجملموعةً
ً.10×11الذيًهو110ًًتتمحورًعند5ًًاجملموعةً

01ًألنًالعلقةًبنيًً،ًبذلكًفإنًاألعدادًاملكونةًلكلًاحملورينًمضبوطةًغايةًالضبط
ً:10ًعلقةًوثيقةًللغايةًألنًحمتوايت55ًً و

ً.55ًتساوي1+2+3+4+5+6+7+8+9+10ًً
 ً...األخرية اللفتة إليها تشري اليت الكونية الضوابط و اإلهلية الرموز عن النظر بغض هذا

ًكذلكًيفًعددًحروفهاًحبدًذاته ً.28ًأيًً،ًكمالًاألجبديةًالعربيةًجنده
ًكامل28ًإذًإنً ً.1ً،2ً،4ً،7ً،14:ًجملموعًأجزائهًاليتًهيًحصراً ألنهًمساوًً،ًعدٌد

  
ًكاملًعلىًسبيلًالرمز1ًإنًاعتربانًأنً هو28ًً هوًالثاينًو6ًفإنًً،ًهوًأولًعدد

ًالثالث.
ً:ًميكنًاحلصولًعلىًاألعدادًالكاملةًمنًخللًمعادلةًمنسوبةًإىلًإقليدس

ً
ً،ً«ًع»ةًمرفوعةًإىلًقًو2ًيفً)ً[1)عددًما(ًانقصًً«ًع»مرفوعةًإىلًقوة2ًً]ً

أوليا .ً،ً(1احلاصلًانقصً و ًشرطًأنًيكونًالناتجًاألخريًللقوسًالثاينًعدداً 
 

ًفإنناًحنصلًعلىًماًيلي:ً«ًًع»ل 3ًًإنًطبقناًاملعادلةًمستخدمنيً
ً=[1ً–(3ًمرفوعةًإىلًقوة2ًً)]ً×ً[1-3مرفوعةًإىلًقوة2ًً]
ً=[1ً–(3ًمرفوعةًإىلًقوة2ًً)]ً×ً[2مرفوعةًإىلًقوة2ًً]
[4]ً×ً[(8ً)–ً1]=ً
[4]ً×ً[7]ً=28ً.ً
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ً
السطرًاألخريًمنًاملعادلةًالسابقةًعلىًأمتًالتوافقًمعً

و لثمانيةً التمثيلًالبصريًابلشكلًاألكثرًانكماشاً  انتظاماً 
ًكلًعنصرً و عشرينًعنصرا .ًإذًإنهًالًيوجدًحلًٌّخريًمنًإعطاء

و مربعاً  ً.7ًً×4جعلهاًيفًمستطيلً شكلً 
 

فيكونًً،ًيلًجبعلهًعمودايً ميكنًالنظرًإىلًذلكًاملستط
ًسبعةًأسطرًأبربعةًأعمدة:

 
 :أعمدة بسبعة أسطرًٍ أربعة فيكون أفقيا ،ً أو

ًو ز ًه ًد ًج ًب ًا
ًن ًم ًل ًك ًي ًط ًح
ًش ًر ًق ًص ًف ًع ًس
ًغ ًظ ًض ًذ ًخ ًث ًت

ليسًجمردًاحللًاألمثلًللتمثيلًً،ًاألفقي بشكليهًالعموديًو7ًً×4ًهذاًاملستطيلً
و معيارًيضبطًخصائصًأساسيةًيفًً،ًبشكليه بلًهوًوً،ًراً تناظ البصريًاألكثرًانكماشاً 

ًرقميةًماًأبعدهاًيفًجتردهاًعنًاملنطقًالبشري.ً اللغةًالعربيةًبطريقةًهندسيةًو
ذلكً وً،ًميكنًتبيانًذلكًمنًخللًإحدىًخصائصًنطقًحروفًاألجبديةًالعربية

ًعلىًسبيلًاملثال.
ً:ًىلًجمموعتنيإذًتنقسمًحروفًاألجبديةًالعربيةًمنًحيثًالنطقًإ

ً.ً«ًالقمر»كماًيفًعبارةًًً،ًألنًالمًأداةًالتعريفًتلفظًبوضوحً،ًجمموعةًتسمىًقمريةً-
 أول يمَشدَّد إمنا و إطلقا ،ً تلفظ ال التعريف أداة الم ألن مشسية،ً تسمى جمموعة و- 

 «ً.ًالشمس»عبارةً يف كما الكلمة من حرف

 ا ب ج د

 ه و ز ح

 ط ي ك ل

 م ن س ع

 ف ص ق ر

 ش ت ث خ

 ذ ض ظ غ
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إىلًً،ًبناء ًعلىًاعتباراتًنطقيةًصرفة وًهوًانقسامًاألجبديةًالعربيةً،ًاللفتًللنظر
ًحرفا .14ًًجمموعتنيًمتساويتنيًمنً

 بناءً  لتجتمع املختلفة،ً اخلصائص و السمات ذات العناصر من ما جمموعة انفكاك إن
 الصدفة.ً عن االحتماالت أبعد هو متساويتني،ً جمموعتني حمددة خاصية على

يزيدًمنًً،ًحرفاً 14ًةًإىلًجمموعتنيًمنًفإنًانقسامًاألجبديةًالعربيً،ًمنًجهةًأخرى
كذلكًبنيًمنازلًالقمرًاليتً وً،ًلكلًيد14ًً،ًبنيًسلمياتًاليدين التوافقًبينهاًو

ًَتته.14ً فوقًاألفقًو14ًتتعاقبًحبيثًتكونًعلىًالدوامً
 

ً×4ًيفًاملستطيلًً«ًمشسية»ًوً«ًقمرية»التوزُّعًاهلندسيًالنظاميًحلروفًاألجبديةًبنيً
ً:ًألفقيًيؤكدًعلىًالسمةًاالستثنائيةًلتلكًاألجبديةبشكلهًا7ً

ًالتايل:ً املنتظم التنازيل ابلشكل تتوزع فإهنا ،ً«ًالقمرية»احلروفً االعتبار بعني أخذان إن

ًحروفًللسطرًاألول5ًًً
ًحروفًللثاين4ًًً
ًحروفًللثالث3ًًً
ًحرفًللرابع2ًًًً

املنتظمًابلشكلًالتصاعديًسوفًتتوزعًً«ًالشمسية»فإنًاحلروفًً،ًوًبطبيعةًاحلال
ً:ًالتايل

ًحرفًللسطرًاألول2ً
ًحروفًللثاين3ً
ًحروفًللثالث4ًً
ًحروفًللرابع5ً
 

 ا ب ج   ه و 

 ح   ي ك   م  

   ع ف   ق    

     خ       غ

 

       د     ز

   ط     ل   ن

 س     ص   ر ش

 ت ث   ذ ض ظ  

 


