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 مقدمة

 

من أهم األحداث فً التارٌخ المتعلقة بصالة  لهو واحد "كرٌست تشٌرش"  إن ما حدث فً 

نسائهم الحجاب الجمعة حٌث تجد اآلآلف من غٌر المسلمٌن ٌحضرون صالة الجمعة وتلبس 

لسكانبالمائة من ا واحدال نسبتها وذلك تضامنا مع أقلٌة مسلمة ببالدهم ال تتعدى  

 

 

 



 

  الموت  الفرار منعدم جدوى و  الموت  قبل ذكر صالة الجمعة بسورة الجمعة ٌتكرر ذكرو

أنهم باألساس فً المعظم آٌضا  وتؤمل  الحادث وهم ٌفرون من القاتل تؤمل ضحاٌا تولك أن 

الجئون فروا من الصراعات والموت ببالدهم لٌلقوه بؤخر مكان على سطح األرض فً 

نداالذنٌو  

 

  َأيَُّيا الَِّذيَن َىاُدوا ِإْن َزَعْمُتْم َأنَُّكْم َأْوِلَياُء ِلمَِّو ِمْن ُدوِن النَّاِس َفَتَمنَُّواُقْل َيا
( َوََل َيَتَمنَّْوَنُو َأَبًدا ِبَما َقدََّمْت َأْيِديِيْم َوالمَُّو َعِميٌم 6ِإْن ُكْنُتْم َصاِدِقيَن )  اْلَمْوتَ 

وَن ِمْنُو َفِإنَُّو ُمََلِقيُكْم ثُمَّ ُتَردُّوَن   اْلَمْوتَ   ِإنَّ  ( ُقلْ 7ِبالظَّاِلِميَن ) الَِّذي َتِفرُّ
( َيا َأيَُّيا الَِّذيَن َآَمُنوا 8ِإَلى َعاِلِم اْلَغْيِب َوالشََّياَدِة َفُيَنبُِّئُكْم ِبَما ُكْنُتْم َتْعَمُموَن )

ََلِة ِمْن َيْوِم اْلُجُمَعةِ    َفاْسَعْوا ِإَلى ِذْكِر المَِّو َوَذُروا اْلَبْيَع    ِإَذا ُنوِدَي ِلمصَّ
(9َذِلُكْم َخْيٌر َلُكْم ِإْن ُكْنُتْم َتْعَمُموَن )  



 

 

وسورة الجمعة من صفحة واحدة ورغم ذلك ٌتكرر بها جمل تشبه جمل من آٌات الشهادة فً 

 سبٌل هللا

...َلمَّا َيْمَحُقوا ِبِيمْ   َوَآَخِريَن ِمْنُيمْ  60:26  

______ 

َوالمَُّو َخْيُر الرَّاِزِقينَ   َخْيٌر ِمَن المَّْيِو َوِمَن التَِّجاَرةِ   المَّوِ  ِعْندَ  ُقْل َما  60:66  

_____________ 

 ْنَد َربِِّيمْ عِ   َوََل َتْحَسَبنَّ الَِّذيَن ُقِتُموا ِفي َسِبيِل المَِّو َأْمَواًتا َبْل َأْحَياءٌ  6:669
   ُيْرَزُقونَ   



 َيْمَحُقوا َلمْ   ِحيَن ِبَما َآَتاُىُم المَُّو ِمْن َفْضِمِو َوَيْسَتْبِشُروَن ِبالَِّذينَ َفرِ  6:672
  َخْمِفِيْم َأَلَّ َخْوٌف َعَمْيِيْم َوََل ُىْم َيْحَزُنونَ  ِمنْ   ِبِيمْ 

 

 

 

كرٌست  الندا بمدٌنة كنٌسة المسٌح )بنٌوذوقد حدث االعتداء على المصلٌن لصالة الجمعة 

( شٌرش  

 

سٌدنا عٌسى علٌه السالم  ذكرمعدال عالٌا ل بسورة الصف القصٌرة تجد وقبل سورة الجمعة

 بالقرآن الكرٌم 

 

تبشٌره لسماء وذلك فً إلى ا نجاته بالرفعإشارات لقرب محاولة قتله و بسورة الصف وتجد

  بمقدم سٌدنا محمد علٌه الصالة والسالم وفً نداءه للحوارٌٌن

 

وم لمصلٌن ٌوم الجمعة تقع قبل شهر واحد من احتفال العالم بذكرى ٌكما أن حادثة قتل ا

المسٌح علٌه السالمتمت فٌه محاولة قتل الجمعة الذي   



 

ْذ َقالَ   66:26 اْبُن َمْرَيَم َيا َبِني ِإْسَراِئيَل ِإنِّي َرُسوُل المَِّو   ِعيَسى  َواِ 
ْوَراِة َوُمَبشًِّرا ِبَرُسوٍل َيْأِتي ِمْن َبْعِدي اْسُمُو ِإَلْيُكْم ُمَصدًِّقا ِلَما َبْيَن َيَديَّ ِمَن التَّ 

...َأْحَمدُ   

_____________ 

اْبُن َمْرَيَم   ِعيَسى  ُكوُنوا َأْنَصاَر المَِّو َكَما َقالَ  َيا َأيَُّيا الَِّذيَن َآَمُنوا 66:66
...ِلْمَحَواِريِّينَ   

 
  :                                  ي ذكرمكان ووصف الحادث أ هنا أن تجدالمبهرة  والمفاجؤة 

 

ََلِة ِمْن َيْوِم اْلُجُمَعةِ ا " " لصَّ  

 

: الندا"جمٌع حروف كلمة "نٌوذمتصل ٌحمل    مقطع   وتجد هذا الوصف ٌسبقه  

 

ََلِة ِمْن َيْوِم اْلُجُمَعةِ ِإَذا ُنوِدَي لِ  مصَّ  
 



(  مع  ي –و  –ا  )  متحركةومنها حروف المد ال  المقطعوباستعمال جمٌع الحروف فً  

: عدم تكرار حروف المد التً ٌمكن االستعاضة عنها بالتشكٌل  ستجد  

ِإَذا ُنوِدَي لِ    

   لِ        يَ       دِ       و      نُ      ا       ذَ         إِ 

6     0     6      6     5      6      7      8  
 

ا      دِ       نُ      إِ      لِ       ذَ      و     يَ      نُ   

6    7    5    0    8    6    6     6    6  

!!!!!!!!!!!!!! 

 



 

 

 

 االستبدال العظٌم

 

 



 

 

صالة    أذان   أي  لصالة الجمعةمرتبطا بالنداء    "نداَل ذنيو "   تجد اسموال عجب أن 

( ِإَذا ُنوِدَي لِ  ) الجمعة   

  

 ة الجمعة مثل ذلك األذان فً اإلسبوع التالً للحادثفلعله ال ٌوجد بالتارٌخ أذان ممٌز لصال

الندٌة مع ارتداء المذٌعات للحجاب وتالوة القرآن الكرٌم والذي بثته وسائل اإلعالم النٌوذ

بالبرلمان وحضور اآلآلف من غٌر المسلمٌن لصالة الجمعة وكل ذلك فً دولة غٌر مسلمة ال 

تعداد السكان بالمائة من واحدتتعدى نسبة المسلمٌن بها ال  

 



 

 

فالدلٌل علٌه موجود بآٌة  "  نيوذَلندا"   أما عن تغٌٌر ترتٌب الحروف لتحصل على اسم

عن الموت : ذكر الجمعة واآلٌة السابقة لها  

 

وَن ِمْنُو َفِإنَُّو ُمََلِقيُكْم ثُمَّ ُتَردُّوَن ِإَلى َعاِلِم اْلَغْيِب  ُقْل ِإنَّ اْلَمْوَت الَِّذي َتِفرُّ

َيا َأيَُّيا الَِّذيَن َآَمُنوا ِإَذا ُنوِدَي  ( 8)  ونَ مُ مَ َتعْ   َياَدِة َفُيَنبُِّئُكْم ِبَما ُكْنُتمْ َوالشَّ 
ََلِة ِمْن َيْوِم اْلُجُمَعِة َفاْسَعْوا ِإَلى ِذْكِر المَِّو َوَذُروا اْلَبْيَع َذِلُكْم َخْيٌر َلُكْم ِإْن  ِلمصَّ

(9) ونَ مُ مَ َتعْ   ُكْنُتمْ   



نَ ومُ مَ َتعْ   

ونَ مُ مَ َتعْ   

  ونَ مُ مَ َتعْ ل مكانً حرفً الالم والمٌم بكلمتً  )  ٌفلدٌنا هنا مفتاح لمعجزة عظٌمة بتبد

(  وهذا هو االستبدال العظٌم حقا ولٌس بٌان المتطرف الذي قتل المسلمٌن   ونَ مُ مَ َتعْ و   

!!!!!!!! والذي سماه "االستبدال العظٌم"      
 

 



 

 



 

 

 

 

 



 األرض إرث الصالحٌن

 

 

بهذه الصورة  والتً أظهرت لً    "َلنداذنيو " ولقد تعجبت من أنً وفقت أن أجد اسم  

نتائج مبهرة ترتبط بهذا البلد كما أنها صورة شائعة النطق على األلسنة العربٌة  وتساءلت 

؟ كثٌرا لما ٌظهر االسم بهذه الصورة  

 

ارة لكلمة األرض بهذا الشكل ٌفٌد  اإلش   "َلنداذنيو "   لعل وجود اسمف  

The  land      َلندذ  



مع  وأن ما حدث بنٌوذالندا من حضور اآلآلف من الشعب وساسته وقائدته لصالة الجمعة

ارتداء نسائهم الحجاب لهو مثل ٌضرب للناس بحتمٌة حدوث وعد هللا سبحانه وتعالى فً 

 اآلٌة التالٌة :

ُبوِر ِمنْ   06:625  َيِرُثَيا   اْْلَْرَض  َأنَّ   َبْعِد الذِّْكرِ  َوَلَقْد َكَتْبَنا ِفي الزَّ
اِلُحونَ   ِعَباِدَي الصَّ

 

    إرث  للصالحٌن بؤنها ستكون    اإلنجلٌزٌة  باللغة    لؤلرض   وكؤن باآلٌة وصف

Earth    

    األرض

 

        الكلمتٌن هو دلٌل على كون    )إرث(  ووصف األرض بمعناها باللغة اإلنجلٌزٌة بؤنها

ولم أجد بالقرآن     "َلنداذنيو "    تعبران عن الكلمة اإلنجلٌزٌة  (  اْْلَْرَض   َأنَّ  )

:  254585   متجاورتٌن إال بآٌة   )أن األرض(  الكرٌم كله الكلمتٌن   

 

 



 

ملك الكرة األرضٌة إلى الصالحٌن وتحول   العظيم باَلستبدال   أي اإلشارة للوعد الحق

  فً اسم     "الجدٌدة"  أي   "نٌو"    ولعل كلمة   الصالحٌنبعد أن كان ٌملكها غٌر 

وتحول مظهر األرض إلى المظهر اإلسالمً تإكد ذلك المعنى   الندا""نٌوذ  

 

 

 

تورٌث  الندا هو مثل ٌضرب للناس عن حتمٌة بنٌوذ  دث بصالة الجمعة وما بعدهاوكؤن ما ح

  األرض للصالحٌن

 



وقد تحولوا بٌن لٌلة وضحاها إلى ارتداء الزي اإلسالمً  فالمثل ٌبٌن لهم غٌر المإمنٌن 

 وحضور صالة الجمعة

 

ُبوِر ِمْن َبْعِد الذِّْكِر َأنَّ   06:625 ا ِعَباِدَي َيِرُثيَ   اْْلَْرَض  َوَلَقْد َكَتْبَنا ِفي الزَّ
اِلُحونَ   الصَّ

 

 

.. (  َعْوا إِلَى ِذْكِر هللَاِ َفاسْ )..  كرلذباوالتً وصفت  آثناء صالة الجمعة  واآلٌة تبٌن لهم أنه

 سالحه  قد كتب علىفإن كان    الذِّْكرقد جاء ذلك المتطرف لٌقتل المصلٌن بسالحه آثناء  

المولى  الرد اإللهً علٌه هو أن فإن  سماء معارك تارٌخٌة جرت مع المسلمٌنتوارٌخ وأ 

ْكر   بعد أنه   الزبور  عز وجل قد قدر وكتب فً  صالةل   ترة التالٌةالف  أي  الذِّ

الجمعة   قدر وكتب   أن األرض  ) أي "نٌوذالندا" (  ستبدو بالشكل اإلسالمً وكؤن 
 الصالحٌن ورثوها



 

  

وذلك كمثل ٌضرب له ولغٌره كٌف سٌتم االستبدال العظٌم الحق بتحول ملك األرض 

ن بال فائدة بل وأن ما ٌفعله هو وغٌره من المتطرفٌ وتحول الناس إلى اإلسالم  للصالحٌن

لتحقٌق ذلك الوعد  هو ٌسرع بحدوث ذلك الوعد وذلك المتطرف كان بدون أن ٌشعر أداة  

 



أصبحوا  ٌتخفون وٌتعرضون للقتل والتعذٌب فً مكةقلة مستضعفة وبعد أن كان المسلمون 

الٌوم ٌشكلون ما ٌقرب من ثلث سكان العالم وال توجد بقعة على سطح األرض لٌس بها 

 سٌستمر نور هللا فً االنتشار ولن ٌتم إطفائه كما حاول ذلك المتطرف فً مسجد مسلمون و

بآٌة ٌتكرر بها ذكر  وتجد تلك الحقٌقة قبل سورة الجمعة مباشرة فً سورة الصف   النور

: فً معدل عال لذكره بالقرآن الكرٌم قرٌبا من سورة الجمعة  النور   

 

َوَلْو َكرَِه   ُنوِرهِ  المَِّو ِبَأْفَواِىِيْم َوالمَُّو ُمِتمُّ   ُنورَ   ُيِريُدوَن ِلُيْطِفُئوا   66:8
 اْلَكاِفُرونَ 

 

 



 

 

 

 

وتالحظ   الكلمة الفرٌدة من نوعها بالقرآن الكرٌم كله ) الزبور ( مٌراث األرض آٌةالحظ بوت

عتداء الذي تم اال آٌضا أن ذلك التقدٌر الذي كتب بالزبور سٌكون بعد إسبوع بالتمام من الذكر

:  (  فً الذكر التالً ٌوم الجمعة  ) كلمة "الذكر" هً الكلمة السابعة باآلٌةأي  علٌه   

 

ُبوِر ِمْن َبْعِد الذِّْكِر َأنَّ   06:625  ا َيِرُثيَ   اْْلَْرَض  َوَلَقْد َكَتْبَنا ِفي الزَّ
اِلُحونَ   ِعَباِدَي الصَّ



 

 

 

 



 تارٌخ إنشاء نٌوذالندا

 

 

وجدت علٌه أدلة أخرى    الذال  بهذا الشكل لحرف    "نداَل ذنيو "  ووجود اسم 

       بالمقطع    "إذا"   كلمة تقف قبل  حروف ذال من أول السورة حتى     9كوجود   

  حروف ذال من نفس الكلمة حتى نهاٌة السورة    7  ثم     "  ُنوِدَي لِ  ِإَذا " 



 

 

   بكلمتنا     الذال  دءا من حرف حرف بالعد ب   97تكرر  ذلك النظام بوجود  وٌ

باآلٌة التالٌة لها    "رضاأل"   فً كلمة  " ال"   حتى حرفً   "  إذا"  

THE  =  ال   



 

 

ثم تجد أن  كلمة   "األرض"    تتكرر بالسورة  مرتٌن  ) الحظ أن  "نٌوذالندا"  تتكون 

 أساسا من  جزٌرتٌن  كبٌرتٌن ( 

 

كلمات    7   ستجد فً آٌتها األولى   "األرض"   وقبل كلمة  

كلمات   9  الثانٌة واألخٌرة ستجد فً آٌتها   " األرض" وبعد كلمة    

 

 



 

 

 

 

سنة    "نٌوذالندا"  لتارٌخ انشاء إشارة    9  و    7  تكرر اإلشارات للرقمٌنولعل فً 

( وسٌظهربهذا البحث إشارات عدٌدة وجلٌة لهذا التارٌخ )   6927  

  

خمس مرات    "َلنداذنيو "   ٌظهر باآلٌة التً تحمل اسم  الذال  رفخصوصا وأن ح

 أي تقرٌبا ثلث حروف الذال بالسورة كلها

 

الباقٌة بعالمات    9   مكسورة وال   7بالسورةتنقسم إلى    الذال  حروفكما أن  

  التشكٌل األخرى

 



 

 

"   نداَل ذنيو "   بسورة الجمعة  تعبر عن "ذ حرف  "   66كما أن وجود   

" اْلرض"  المشهورة باألعداد الهائلة للماشٌة واألنعام  ٌقابله تكرار كلمة     اْلرض

من األنعام   أزواج ثمانية   والتً ٌذكر بها    اْلنعام   بسورة  مرة   66     



 

 



 



بؤن تكون   عن وعد الرحمن عز وجل   254585ة  فً المسافة بدءا من آٌ ولدٌنا مفاجؤة 

 بسورة الجمعة  62458 األرضحٌن حتى آٌة األمر باالنتشار فً مٌراثا للصال  األرض

   08972آٌة  و     0622والتً تلً مباشرة آٌة اإلشارة لنٌوذالندا لتجد لدٌك  

  9بشهر   6927سنة    06كلمة  وكؤن فً ذلك إشارة مبطنة لتارٌخ انشائها ٌوم  

ألن ذلك   08958  بطرٌقة العد األخرى لكلماتوتتؤكد تلك اإلشارة بوضوح فً عدد ا 

هام بالقرن الثامن عشر لٌشٌر لتارٌخ     0*     66679الرقم ٌتحلل إلى رقمٌن فقط  

     0شهر    66ٌوم    79سنة    أي "نٌوذالندا" بذلك االسم المٌالدي ٌرتبط  بتسمٌة

!!!!!!!!  ولنا بعد قلٌل عجائب مبهرة مع ذلك التارٌخ    

 

 



ستجد عجائب ال تحصى ومنها  الجمعة سورةبوكلماتها   الذال ف وحرٌع وتراتٌب وفً توز

 بالمقطع الذي ٌحمل حروف كلمة    " إذا"  كلمة بدءا من كلمة    69  كمثال أنك ستعد 

حرفا بدءا من حرف    76  تجد لدٌك وس التالٌة لها  "َفِإَذا"  حتى كلمة  " َلنداذنيو "

بالكلمة الثانٌة وكؤنها إشارة للحدث الذي    الذال  ى حتى حرف بالكلمة األول   الذال  

                   0269   من سنة   76  سٌقع بمسجد النور فً الٌوم رقم 
باآلٌتٌن واإلشارة للتوقٌت   "إذا" مع مالحظة معنى كلمة    ( 55+  28+  35 = 74 )  

!!!!!!!!!!!!!! 

 



 

 متجاورتٌن بموقع واحد فً القرآن الكرٌم  "  اْْلَْرَض  َأنَّ  "  لكن مع وجود الكلمتٌنو

متجاورتٌن آٌضا بموقع واحد    " ِإنَّ اْْلَْرَض  " ستجد  الكلمتٌن    254585  بآٌة  كله

:  74528    باآلٌة  وهو آٌضا عن مٌراث األرضكله بالقرآن الكرٌم   

 

ُموَسى َوَقْوَمُو ِلُيْفِسُدوا ِفي  َوَقاَل اْلَمََلُ ِمْن َقْوِم ِفْرَعْوَن َأَتَذرُ   7:607
نَّا َفْوَقُيْم  اْْلَْرِض َوَيَذَرَك َوَآِلَيَتَك َقاَل َسُنَقتُِّل َأْبَناَءُىْم َوَنْسَتْحِيي ِنَساَءُىْم َواِ 

 َقاِىُرونَ 

 

ِلمَِّو   ِإنَّ اْْلَْرَض  َقاَل ُموَسى ِلَقْوِمِو اْسَتِعيُنوا ِبالمَِّو َواْصِبُروا    7:608

َمْن َيَشاُء ِمْن ِعَباِدِه َواْلَعاِقَبُة ِلْمُمتَِّقينَ   وِرُثَيايُ   

 

ِمْن َقْبِل َأْن َتْأِتَيَنا َوِمْن َبْعِد َما ِجْئَتَنا َقاَل َعَسى   ُأوِذيَنا  َقاُلوا   7:609

ُكْم َوَيْسَتْخِمَفُكْم ِفي اْْلَْرِض َفيَ  َمُمونَ ْنُظَر َكْيَف َتعْ َربُُّكْم َأْن ُيْيِمَك َعُدوَّ  
 



 

وتجد ما عاناه المإمنون من عذاب وتقتٌل واستعباد  ثم تجد وعد هللا عز وجل لهم بمٌراث 

 األرض 

 

           وتجد كلمة فرٌدة من نوعها بالقرآن الكرٌم كله لم ترد بؤي موقع أخر وهً كلمة   

ٌدة بآٌتها التً وهً كلمة تدل على مدى معاناة المإمنٌن وهً الكلمة الوح "   ُأوِذيَنا "

وهً تإكد الطرٌقة   "نٌوذٌالندا"  كما أن جمٌع حروفها توجد بكلمة   الذال   بها حرف

"   لحروف  "ن ي و ذ ل إ ن د ا" إَِذا ُنوِدَي لِ  التً تحولت بها حروف  "  

   انشاء  تشٌر لتارٌخ   " ُأوِذيَنا "   والمفاجؤة المبهرة هنا هً أن هذه الكلمة

بالسورة     6927ألنها ببساطة هً الكلمة رقم     6927سنة      ندا"ال"نٌوذ  

!!!!!!!!!!!!!!! 



 

 



 

 

بآٌتها  كما تالحظ نظام    0حروف وهً الكلمة رقم     6وتالحظ أنها كلمة  تتكون من  

 9"  أوذٌنا"  و  "إن األرض"   فبٌن  "أوذٌنا"   و "إن األرضتوزٌع الكلمات فً آٌتً  "

وكؤن فً    ( 02+  6)   كلمة  06  بآٌتٌهما قبلهما وبعدهماع الكلمات مجموكلمات و

"نٌوذالندا"  تارٌخ انشاء   9/  06        كل ذلك إشارات للتارٌخ  

 

 



لسٌدنا موسى علٌه السالم  جمٌع ما ذكرته سابقا ٌتوافق مع ما وجدته من إشارات عدٌدة و

ة إلسمها قبل سورة الجمعة فً آٌة عن سٌدنا ) سترى بعد قلٌل أقرب إشار  ترتبط بنٌوذالندا

( آٌة   6927  موسى علٌه السالم ومنها آلٌة ذكر من سمى "نٌوذالندا" بإسمها  

 

ثم تنبهت إلى شًء مبهر ٌإكد تلك اإلشارات وٌظهر بوضوح معنى أن تجد وصف اسم 

 "نٌوذالندا" ٌرتبط بمٌراث األرض للصالحٌن والمإمنٌن المستضعفٌن

 

تظهر بوضوح ظت أن الصورة المشهورة والمتداولة لسالح القاتل الموجه للمسجد قد الحف 

وهو تارٌخ مرجح لمولد سٌدنا موسى علٌه السالم قبل على السالح    6576   الرقم

وضٌاع ملكه وقد كان مٌالده علٌه السالم إٌذانا  بنهاٌة الفرعون  المٌالد  

 

 

 



األرض واللتان تحمالن   ميراث   تنبطته من آٌتًفبذلك لدٌنا تؤكٌدا على المعنى الذي اس

:  (  "  ِإنَّ اْْلَْرَض  "    -    " َأنَّ اْْلَْرَض  "  )   "نٌوذالندا"  وصف اسم  

 

ُبوِر ِمْن َبْعِد الذِّْكرِ    06:625  َيِرُثَيا   َأنَّ اْْلَْرَض    َوَلَقْد َكَتْبَنا ِفي الزَّ
اِلُحونَ   ِعَباِدَي الصَّ  

_________ 

ِلمَِّو    ِإنَّ اْْلَْرَض    َقاَل ُموَسى ِلَقْوِمِو اْسَتِعيُنوا ِبالمَِّو َواْصِبُروا   7:608

  َمْن َيَشاُء ِمْن ِعَباِدِه َواْلَعاِقَبُة ِلْمُمتَِّقينَ   ُيوِرُثَيا

 

فكؤن هناك رسالة خفٌة باآلٌات بؤن ذلك القاتل هو بدون أن ٌشعر ٌقوم بخطوة هامة فً 

وإتمام االستبدال العظٌم األرض للصالحٌن  لتوريث  لمستمرة بال توقفالمسٌرة ا  

 

للصالحٌن وذلك القاتل ٌإكد  افقد قدر هللا عز وجل وكتب فً الزبور أن األرض ستكون إرث

الذي سٌقتل به المصلٌن   ذلك بكتابته تارٌخ مٌالد سٌدنا موسى علٌه السالم على سالحه

مع حضور قائدة الدولة   "نٌوذالندا"  ذاع فً جمٌع ربوعلٌتسبب بفعلته فً جعل اآلذان ٌ

وكبار رجالها ومعهم األآلف من شعبهم لصالة الجمعة وارتداء نسائهم للحجاب رغم كونهم 

تحول األرض إلى إرث للصالحٌنٌر مسلمٌن  وكؤنه مثل ٌضرب عن غ  

 



هً عن   (  55498اآلٌة أي )   بالقرآن الكرٌم   6576  العجٌب أن اآلٌة رقم من و

ٌكون  واآلٌة قد مصٌر الفرعون الذي قتل وآذى المإمنٌن من قوم سٌدنا موسى علٌه السالم 

على المصلٌن المسالمٌن إن لم   النار بسالحه لٌفتح     ٌتقدم  بها إشارة إلى مصٌر من 

 ٌإمن وٌتب وٌرحمه هللا عز وجل :

( ِإَلى ِفْرَعْوَن َوَمَمِئِو َفاتََّبُعوا 96ٍن ُمِبيٍن )َوَلَقْد َأْرَسْمَنا ُموَسى ِبَآَياِتَنا َوُسْمَطا
َقْوَمُو َيْوَم اْلِقَياَمِة    َيْقُدمُ   (97َأْمَر ِفْرَعْوَن َوَما َأْمُر ِفْرَعْوَن ِبَرِشيٍد )

سورة ىود    (98َوِبْئَس اْلِوْرُد اْلَمْوُروُد )  النَّارَ   َفَأْوَرَدُىمُ   

 



 



             سورة الجمعةب    9   و   8   اآلٌتٌن  نياية   تالحظ   بالعودة لسورة الجمعة و

                          بالكلمتٌن اللتٌن استبدلت حروفهما  ( آٌة الموت وآٌة صالة الجمعة )

الجمعة   بصالة  أي الموت ( )   لمنياية  ولعلها إشارة  (  َتْعَمُمونَ   و  َتْعَمُمونَ   )

دولة المشهورة بالعلم والعمل الدنٌويندا الالذبنٌو  

 

الذي   النون  بحرف تنتهٌان (  َتْعَمُمونَ   و  َتْعَمُمونَ   : الكلمتانآٌضا و )  واآلٌتان

وهذه اإلشارة العجٌبة  الٌابسة  بنياية   ٌتكرر فً اسم هذه الدولة وٌفتتح اسمها وهً تقع

بدل الرقمٌن األخٌرٌن لآلٌة التً بها ذكر تتتبع االستبدال العظٌم الحق مرة أخرى لترشدك أن 

أي تارٌخ    06:9  إلى     60:9  ندا لٌتحول الرقم الذصالة الجمعة واسم نٌو

!!!!!!!!!       (سبتمبر)    9شهر       06   ٌوم  نداالذنٌو انشاء   



 تارٌخ الحدث

 

 

كلمات    6   ٌة إلىتقسم اآل  ندا"الذث كلمات التً أخرجت لنا اسم "نٌووالعجٌب أن الثال

عند عد  )    65 / 6   ٌوم  كلمة بعدها وكؤنها إشارة لتارٌخ الحادث   65  و  قبلها

( المعروف لكلمات المصحف من قدٌم الزمانلرسم الكلمات والحروف انتبه ل  

 

 
 

كممات    6   بل حتى اآلية السابقة ليا عن عدم جدوى الفرار من الموت تجد

اآلية   لنياية  كممة بعدىا     65   ثم    "الموت"  حتى كممة   



 

 

 

 

آٌة تبدأ برقم السورة ثم رقم  ومعروف أن األرقام التً تمثل أي  وما زلنا مع عدد الكلمات

ٌجب تؤمل رقم     60   مع رقم سورتها    9   اآلٌة ثم عدد كلماتها وكما تؤملنا رقم اآلٌة

وبعمل االستبدال العظٌم الحق     06:29    أي    06   مع عدد كلماتها   9   اآلٌة

    0269   أي إشارة للعام     02:69    إلى    06:29    الرقم ٌتحول



جرٌمة االعتداء  تارٌخ  وبذلك فإن عدد كلمات هذه اآلٌة وتوزٌع هذه الكلمات ٌرشدنا إلى

 مما يؤكد     0269  /  6  /  65    ٌوم ندا  الذصالة الجمعة بنٌوعلى 
!!!!   باآلية مرتبطا بأذان صَلة الجمعة  نداَل اإلشارة إلسم  نيوذ  

 

 



 

 

 

 

 



 إحداثٌات نٌوذالندا

 

 

 

                                          "ونممتع"    إلى      "ونممتع"    كلمة وتحول

ة مع ظاهر  النون   بحرف  ونهاٌتهما   ( الميم و  الَلم  أي تبدل مكانً حرفً )

وتحوله من حرف واحد فً الحروف   ندا"الذمرتٌن فً اسم "نٌو  النون   تكرر حرف

  و   6    ندا" ٌحمالن الترتٌبالذإلى حرفٌن فً اسم "نٌو   6   القرآنٌة ٌحمل الترتبٌب

"نداالذنٌو"قد ٌضٌف تؤكٌدا لهذه المعجزة العظٌمة بإظهار إحداثٌات     6   

 



                          ندا"الذ"نٌو أول كلمة باسم تقف قبل تى ح القرآن الكرٌم  كلماتفعدد 

                      كلمة    76609   هو   (   60:9كلمة "إذا" باآلٌة  ) أي 

  (3 +  75426أي  )

 

اشرة قبل آٌة اإلشارة وفً برامج أخرى لعد الكلمات ستحصل على نفس الرقم بالوقوف مب

ندا"ال"نٌوذ السم   

 

 76609  ٌتحول الرقم    رقمٌن أخر   عمل االستبدال العظٌم الحق بتبدٌل مكانًوب

 إلى 67609   وبتحوٌل الرقم    6    ) الرقم المعبر عن  النون (   فً الرقم 

: القرآنً إلى رقمٌن ٌصبح لدٌنا  

 

  676609 
 

: بسورة الجمعة   9   ندا والتً وجدنا اسمها باآلٌةالذإحداثٌات نٌولدٌنا أي   

 

676  E    60  S 

!!!!!!!!!!!!!!! 



 

 

 



 

 

 



 

أدلة عدٌدة من القرآن الكرٌم على  نظام اإلشارة إلسم 

 نٌوذالندا

 

 

 



وظهور اسم   "نٌوذالندا"    بحروف غٌر مرتبة     بآٌة   تنتهً    بكلمة             

 " َتعْ مَ مُ ونَ  "   بعد آٌة   تنتهً   بكلمة   " َتعْ مَ مُ ونَ  "    تجد علٌه دلٌال قوٌا ٌتمثل 

فً أول ذكر لكلمة   " َتعْ مَ مُ ونَ  "   فً القرآن الكرٌم  والذي تجده   بنهاٌة    اآلٌة رقم 

  بسورة البقرة وهً عن القلوب القاسٌة كالحجارة   74   

  

بعد اغتٌالهم بقسوة وبدم بارد  من هذا العام   74   فً الٌوم رقمكانت نهاٌة المصلٌن   )

( من الموت  رارهمف  ولم ٌنجح  

 

 واآلٌة التالٌة لها هً عن    تحرٌف الكلم عن مواضعه    وهً    تتنهً     بكلمة  

"  ونَ مُ مَ َيعْ "                 

 !!!!!!!!!!!!!!!  

 

رغم عدم كونهم مظهرهم المعتاد بمظهر المإمنٌن    استبدالهم  جد آٌة عن وبعدها ت

     اإلٌمان بغٌره   واستبدالهم قول  مإمنٌن

 

 !!!!!!!!!!!!!!!  

 



نَّ ِمَن اْلِحَجاَرِة  ثُمَّ َقَسْت ُقُموُبُكْم ِمْن َبْعِد َذِلَك َفِيَي َكاْلِحَجاَرِة َأْو َأَشدُّ َقْسَوًة َواِ 
نَّ ِمْنَيا َلَما  نَّ ِمْنَيا َلَما َيشَّقَُّق َفَيْخُرُج ِمْنُو اْلَماُء َواِ  ُر ِمْنُو اْْلَْنَياُر َواِ  َلَما َيَتَفجَّ

   (76)   ونَ مُ مَ َتعْ    ُط ِمْن َخْشَيِة المَِّو َوَما المَُّو ِبَغاِفٍل َعمَّاَيْيبِ 

  َأَفَتْطَمُعوَن َأْن ُيْؤِمُنوا َلُكْم َوَقْد َكاَن َفِريٌق ِمْنُيْم َيْسَمُعوَن َكََلَم المَِّو ثُمَّ 

َذا َلُقوا الَِّذيَن  ( 75)   ونَ مُ مَ َيعْ    ِمْن َبْعِد َما َعَقُموُه َوُىمْ    ُيَحرُِّفوَنوُ  َواِ 

َذا َخََل َبْعُضُيْم ِإَلى َبْعٍض َقاُلوا َأُتَحدُِّثوَنُيْم ِبَما َفَتَح المَُّو  َقاُلوا َآَمنَّاَآَمُنوا  َواِ 
وُكْم ِبِو ِعْنَد َربُِّكْم َأَفََل َتْعِقُموَن ) (76َعَمْيُكْم ِلُيَحاجُّ  

 

 



 

 

وحتى أول ذكر لكلمة   " َيعْ مَ مُ ونَ  "    فً القرآن الكرٌم تجده فً    نهاٌة    آٌتها 

ذلك     استبدال  ثم   اإلٌمان أمام المإمنٌن قول تجد بعده مباشرة ذكر إظهارآٌضا و

 فٌما بعد

 



َذا ِقيَل َلُيْم َآِمُنوا َكَما َآَمَن النَّاُس َقاُلوا َأُنْؤِمُن َكَما َآَمَن السَُّفَياُء َأََل ِإنَُّيْم  َواِ 

َذا َلُقوا الَِّذيَن َآَمُنوا   (66)   ونَ مُ مَ َيعْ    َفَياُء َوَلِكْن ََل ُىُم السُّ  َقاُلوا   َواِ 
َذا َخَمْوا ِإَلى َشَياِطيِنِيمْ   َآَمنَّا ِإنََّما َنْحُن ُمْسَتْيِزُئوَن    َقاُلوا ِإنَّا َمَعُكمْ    َواِ 

البقرة سورة  (66)  

 

 



فتجد ثالث   ندا" ال"نٌوذ  الذي وجدت به اسمى النظام عل اثم تجد بنفس السورة دلٌال أخر

وٌلً ذلك مباشرة آٌة تؤمر بعدم     " ونَ مُ مَ َيعْ "    آٌات متتالٌة تنتهً كل منها بكلمة 

   استبدالهاب   واألمر  األنصارتقولها     لغة    كانت ورد بالتفاسٌر أنها  قول كلمة

ت:اآلٌا   استبدال   ثم بعد ذلك ٌرد ذكر بكلمة أخرى  

َوَلمَّا َجاَءُىْم َرُسوٌل ِمْن ِعْنِد المَِّو ُمَصدٌِّق ِلَما َمَعُيْم َنَبَذ َفِريٌق ِمَن الَِّذيَن 

( 626)   ونَ مُ مَ َيعْ    ُأوُتوا اْلِكَتاَب ِكَتاَب المَِّو َوَراَء ُظُيورِِىْم َكَأنَُّيْم ََل 

َماَن َوَما َكَفَر ُسَمْيَماُن َوَلِكنَّ َواتََّبُعوا َما َتْتُمو الشََّياِطيُن َعَمى ُمْمِك ُسَميْ 
الشََّياِطيَن َكَفُروا ُيَعمُِّموَن النَّاَس السِّْحَر َوَما أُْنِزَل َعَمى اْلَمَمَكْيِن ِبَباِبَل 

َىاُروَت َوَماُروَت َوَما ُيَعمَِّماِن ِمْن َأَحٍد َحتَّى َيُقوََل ِإنََّما َنْحُن ِفْتَنٌة َفََل َتْكُفْر 
يَن ِبِو ِمْن َفَيَتعَ  مَُّموَن ِمْنُيَما َما ُيَفرُِّقوَن ِبِو َبْيَن اْلَمْرِء َوَزْوِجِو َوَما ُىْم ِبَضارِّ

َأَحٍد ِإَلَّ ِبِإْذِن المَِّو َوَيَتَعمَُّموَن َما َيُضرُُّىْم َوََل َيْنَفُعُيْم َوَلَقْد َعِمُموا َلَمِن اْشَتَراُه 
   ٍق َوَلِبْئَس َما َشَرْوا ِبِو َأْنُفَسُيْم َلْو َكاُنواَما َلُو ِفي اآْلَِخَرِة ِمْن َخََل 

( َوَلْو َأنَُّيْم َآَمُنوا َواتََّقْوا َلَمُثوَبٌة ِمْن ِعْنِد المَِّو َخْيٌر َلْو 620)   ونَ مُ مَ َيعْ 

 َراِعَنا    ََل َتُقوُلوا   ( َيا َأيَُّيا الَِّذيَن َآَمُنوا626)  ونَ مُ مَ َيعْ    َكاُنوا

( َما َيَودُّ الَِّذيَن 626اْنُظْرَنا َواْسَمُعوا َوِلْمَكاِفِريَن َعَذاٌب َأِليٌم )   واَوُقولُ 



َل َعَمْيُكْم ِمْن َخْيٍر ِمْن َربُِّكْم َوالمَُّو  َكَفُروا ِمْن َأْىِل اْلِكَتاِب َوََل اْلُمْشِرِكيَن َأْن ُيَنزَّ

َما َنْنَسْخ    (625اْلَفْضِل اْلَعِظيِم )َيْخَتصُّ ِبَرْحَمِتِو َمْن َيَشاُء َوالمَُّو ُذو 
َأَلْم َتْعَمْم َأنَّ المََّو    ِمْن َآَيٍة َأْو ُنْنِسَيا َنْأِت ِبَخْيٍر ِمْنَيا َأْو ِمْثِمَيا

سورة البقرة      (626َعَمى ُكلِّ َشْيٍء َقِديٌر )  

 

 



 

 معجزة الذكر المباشر والصرٌح  ل  "جٌمس كوك"

 

  (  ٌالند"ذبعد أن كان اسمها بالهولندٌة " )  ندا"الذ"نٌوأطلق علٌه إسم  ولكن من الذي

؟! ودار حولها ورسم خرٌطتها بدقة  

؟! اإعادة ترتٌب حروفها للحصول على اسمهوماذا تعنً أرقام    

 

 

 

 

 

 



 

 ِإَذا ُنوِدَي لِ 

   لِ      يَ     دِ     و    نُ    ا     ذَ       إِ 

6   0    6   6    5   6    7    8  
ا     دِ      نُ      إِ    لِ      ذَ     و     يَ     نُ   

6    7    5    0    8   6    6    6   6  
 إن الرقم

666680576 
 هو حاصل ضرب

66 *  609079  *  79      
 أو حاصل ضرب

79  *  0   *  7   *  609079  

079 / 66    وللرقم   79  فتجد إشارات متعددة للرقم  



 ( 0/ 79/ 66 )   مطعونا  "جيمس كوك"  الكابتن عمصرو  نياية  أي تارٌخ
بالقرن الثامن عشر   79   سنة  فبراير   66  ٌوم أي     

"نداَل ذنيو "   أطلق على هذه الدولة اسممن هو  " كوك" و   

!!!!!!!!!!!!!! 

 



 



 



 



عدد كلمات القرآن أي  )   76606    ندا"الذوالرقم الذي أعطانا إحداثٌات "نٌو

ٌإكد ذلك التصور  ( ندا"الذقبل اآلٌة التً بها اإلشارة إلسم "نٌوالكرٌم   

الذي سمى   "كوك" وكؤنه ٌقول مات    660   فً   526    ٌتحلل إلى فذلك الرقم

    أشهر تقرٌبا   6   عاما و  52  بعمر ال  0/66  ندا" ٌومالذ"نٌوهذه الجزر 

!!!!!!!!!!!!   (     5728  حٌث ولد فً أكتوبر أو نوفمبر سنة  )  

 

 



عدد كلمات القرآن الكرٌم قبل الكلمات التً تعطٌنا اسم بوضوح مبهر ومعجز فً وٌتؤكد ذلك 

فالرقم ٌقول بوضوح أعد   76609ندا" بحروف غٌر مرتبة أي الرقم   الذ"نٌو

لتحصل على تارٌخ مصرع من سماها   ندا"الذ"نٌو  ترتٌبً كما أعدت ترتٌب حروف كلمة

  79660   أي " نداالذ"نٌو
 0/66/79  

بالقرن الثامن عشر    79    سنة    66   ٌوم    (0)  فبراٌرشهر أي    

!!!!!!!!!!!! 

 



 

 

 

 

سورة الجمعة نهاٌة ب   "كوك"  ما سبق ٌإكد معجزة عظٌمة للغاٌة وهً وجود اسمو

ندا" الذومن اإلشارة إلسم "نٌومن ذكر صالة الجمعة  اقرٌبو  

   !!!!!!!!!!  



 

  ينتشر في اْلرض    وعالم كمستكشف   " كوك " ا بوظٌفة مرتبطد اإلسم تجو
وذلك إلضافة ولسنوات طوٌلة وٌجوب المحٌطات شماال وجنوبا وشرقا وغربا بال هوادة 

فهو ٌجمع بٌن     وليبتغي من فضل اهلل    مستعمرات جدٌدة للتاج البرٌطانً وللتجارة

( علمونت  – تعملون )  العلم والعمل الدنٌوي  

  

باآلٌة وكما موجود  ٌقوم بمهمات محددة   كابتن   كقائد أو  " كوك"  كما أن وصف 

  : أي قائد أو صاحب منصب    " قامم  قائم "  ٌقول الناس

 

 

ََلُة     َفاْنَتِشُروا ِفي اْْلَْرِض َواْبَتُغوا ِمْن َفْضِل المَّوِ    َفِإَذا ُقِضَيِت الصَّ

َذا َرَأْوا62ِثيًرا َلَعمَُّكْم ُتْفِمُحوَن )َواْذُكُروا المََّو كَ  وا    ِتَجاَرةً    ( َواِ  َأْو َلْيًوا اْنَفضُّ

ُقْل َما ِعْنَد المَِّو َخْيٌر ِمَن المَّْيِو َوِمَن التَِّجاَرِة    َقاِئًما   ُكوكَ َترَ وَ     ِإَلْيَيا

(66َوالمَُّو َخْيُر الرَّاِزِقيَن )  

!!!!!!!!!!!!!!!  



 

وانتشاره فً األرض ٌمس كوك""ج رحالت  

 

 

 



عن مٌراث    254585   ولذلك وجدنا من قبل تارٌخ مصرعه فً عدد الكلمات بدءا من آٌة

 08958  بسورة الجمعة عن االنتشار فً األرض  أي   62458األرض حتى اآلٌة   

كلمة وهو رقم ٌتحلل إلى رقمٌن فقط :   

 

بالقرن الثامن عشر    "كوك"    علٌعبر عن تارٌخ مصر     0    فً    66679

( فبراٌر )   0   بشهر    66    ٌوم    79  سنة   

 

 

 



 "نداَل ذنيو "  دٌنا هنا معجزة عظٌمة تإكد ذلك التصور عن إشارة سورة الجمعة إلسمول

ََلةِ ِإَذا ُنوِدَي لِ  ... ) فً عبارة  إشارة السورة و  ( ...ِمْن َيْوِم اْلُجُمَعةِ  مصَّ

فإذا تتبعت أقرب     (   ُكوكَ َترَ وَ )   فً كلمة   (   "كوكأي " )  اها بذلك سم من سمإل

لسورة الجمعة ستجدها ب:   " ُنوِديَ  "        كلمة  

ِمْن َشاِطِئ اْلَواِد اْْلَْيَمِن ِفي اْلُبْقَعِة اْلُمَباَرَكِة   ُنوِديَ  َفَممَّا َأَتاَىا   08:62
ِإنِّي َأَنا المَُّو َربُّ اْلَعاَلِميَن  ِمَن الشََّجَرِة َأْن َيا ُموَسى  

 
ذلك بمثل عن  وارتباط  الندا ونٌوذ  هذه اآلٌة تإكد ما وجدناه من قبل عن مٌراث األرضو

 قصة ما حدث لقوم سٌدنا موسى علٌه السالم من إٌذاء قبل تحقق وعد هللا لهم بالنصر

كرٌم  ترد جمٌعا عن سٌدنا موسى المذكورة بالقرآن ال  "  ُنوِديَ  " كما أن جمٌع كلمات  

) وكؤنها إشارة أن كلمة  "   بسورة الجمعة ُنوِديَ  " علٌه السالم  فٌما عدا كلمة  

( "نودي" بسورة الجمعة ترتبط آٌضا بسٌدنا موسى علٌه السالم  

 

          ( 62455 )    "وتركوك قائما"   آٌة حتى    (   28438 )   هذه اآلٌة بدءا منو

!!!!!!!!!ندا     الذآٌة أي تارٌخ تؤسٌس دولة نٌو    6927  لدٌنا   



 
 

6927  =  (88 – 29+ ) 69  +68  +34  +38  +73  +54  +45  +83  +

582  +88  +75  +85  +54  +53  +89  +59  +37  +35  +38  +29  +58  +

45  +68  +49  +62  +55  +78  +96  +29  +22  +24  +53  +54  +55  



 



 
 



 



 أنه بعدقد ٌإكدها   والموت بسورة الجمعة   "كوك"   لتارٌخ نهاٌة  اإلشارات العدٌدةو

ككلمة مستقلة بذاتها من  )     "َترَ "    كلمة  لن تجد    " َقاِئًما  ُكوكَ َترَ وَ  آٌة      "

غٌر فً أحداث من علم الغٌب لم بمعنى الرإٌة  الكرٌم تظهر فً القرآنلن تجدها   حرفٌن( 

: عن النهاٌة والهالك أحداث ها الرسول علٌه الصالة والسالم وهًٌر  

 

سورة الجمعة           (    66...) اِئًماقَ   ُكوكَ َترَ وَ   ...  

سورة الفجر            (6َكْيَف َفَعَل َربَُّك ِبَعاٍد )  َترَ    َأَلمْ   

     سورة الفيل   (6َكْيَف َفَعَل َربَُّك ِبَأْصَحاِب اْلِفيِل )  َترَ   َأَلمْ 

 

!!!!!!!!! 



 



 

فً أخر ثالثة مواقع لها  "  َترَ  " وما ٌإكد ذلك التصور عن الهالك والنهاٌة فً  كلمة  

هو التماثل المعجز  (    " ُكوكَ َترَ وَ  "   ) باعتبار موقعها بكلمة   بالقرآن الكرٌم

ترد آٌضا عن   الكرٌم"   بالقرآن َترَ "   والعجٌب فً كون أول ثالثة مواقع لكلمة 

  :والموقع التالً لها لٌس عن ذلك    القتال  و   القتل  وعن   الموت

 

َفَقاَل   اْلَمْوتِ  ِإَلى الَِّذيَن َخَرُجوا ِمْن ِدَيارِِىْم َوُىْم أُُلوٌف َحَذَر   َترَ   َأَلْم 

ثُمَّ َأْحَياُىْم ِإنَّ المََّو َلُذو َفْضٍل َعَمى النَّاِس َوَلِكنَّ َأْكَثَر    ُموُتوا   َلُيُم المَّوُ 
سورة البقرة   (066النَّاِس ََل َيْشُكُروَن )  

__________  

 

ِإَلى اْلَمََلِ ِمْن َبِني ِإْسَراِئيَل ِمْن َبْعِد ُموَسى ِإْذ َقاُلوا ِلَنِبيٍّ َلُيُم   َترَ    َأَلمْ 

 ِفي َسِبيِل المَِّو َقاَل َىْل َعَسْيُتْم ِإْن ُكِتَب َعَمْيُكُم    ُنَقاِتلْ   اْبَعْث َلَنا َمِمًكا



ِفي َسِبيِل المَِّو َوَقْد    ُنَقاتِلَ    َوَما َلَنا َأَلَّ َقاُلوا    ُتَقاتِلُوا   َأَلَّ    اْلقَِتالُ 
َتَولَّْوا ِإَلَّ َقِميًَل ِمْنُيْم    اْلقَِتالُ    ُأْخِرْجَنا ِمْن ِدَياِرَنا َوَأْبَناِئَنا َفَممَّا ُكِتَب َعَمْيِيمُ 

سورة البقرة   (066َوالمَُّو َعِميٌم ِبالظَّاِلِميَن )  

___________ 

 

ِإَلى الَِّذي َحاجَّ ِإْبَراِىيَم ِفي َربِِّو َأْن َآَتاُه المَُّو اْلُمْمَك ِإْذ َقاَل ِإْبَراِىيُم   َترَ    َأَلمْ 

ٌُِمٌتُ    َربَِّي الَِّذي ُيْحِيي َقاَل ِإْبَراِىيُم َفِإنَّ المََّو    َوأُِمٌتُ    َقاَل َأَنا ُأْحِيي   َو
ِت ِبَيا ِمَن اْلَمْغِرِب َفُبِيَت الَِّذي َكَفَر َوالمَُّو ََل َيْأِتي ِبالشَّْمِس ِمَن اْلَمْشِرِق َفأْ 

سورة البقرة   (058َيْيِدي اْلَقْوَم الظَّاِلِميَن )  

!!!!!!!!!!!!!!  
"  والثالثة ِإَلى "  مسبوقة بكلمة  "تروتؤمل  آٌضا أن الثالثة مواقع األولى لكلمة   " 

   "   فً  تر "  معنىك لتؤكٌد اإلشارة لوكؤن ذل  الكافمواقع األخٌرة متبوعة بحرف  

"وكَ كُ " تعبر عن رإٌة  ككلمة مستقلة تعمل وأنها    ..." وكَ كُ َترَ وَ   ِإَلْيَيا "...  



 
 

  الموت   وذكر الفرار من  "كوك"     ونياية    وقد ٌكون لذلك لدٌنا اإلشارات لهالك

  فً عمر   "كوك"   موت   والذي ٌعلم غٌب  عالم الغيب   والرجوع إلى

  ( " ُكوكَ َترَ وَ  "  حتى كلمة  "الغيب" كلمة من كلمة    خمسين لدٌك  ) الخمسين



                 السورة  نياية   حتى  " ُكوكَ َترَ وَ  "   بعد كلمة احرف  خمسين  لدٌكو

( بالرسم العثمانً األصلً لحروف المصحف )  

 

والتً تتكون من  )    " ُكوكَ َترَ وَ  "   كلمة من  كلمة بدءا    66   ستعدكما أنك  

سورة الجمعة  نياية   حتً  (  0جزئٌن   

(  عاما خمسين  بعمر  0 / 66  ٌوم "  كوك" مات   )  

 

وَن ِمْنُو َفِإنَُّو ُممَ الَِّذي تَ    اْلَمْوتَ    ُقْل ِإنَّ          ِقيُكْم ثُمَّ ُتَردُّوَن ِإَلى ِفرُّ

 /الَِّذينَ /َأيَُّيا يَ  (8)/ َتْعَمُمونَ /ُكْنُتْم /ِبَما /َفُيَنبُِّئُكْم  / َدةِ َوالشَّيَ  /  اْلَغْيِب  ِممِ عَ 
مَ  /ُنوِديَ  /ِإَذا /َمُنواءاَ   /المَّوِ  /ِذْكرِ  /ِإَلى/َفاْسَعْوا  /اْلُجُمَعةِ  /َيْومِ  /ِمنْ /ِة و ِلمصَّ

 /ُقِضَيتِ  /َفِإَذا (9) /َتْعَمُمونَ  /ُكْنُتمْ /ِإْن /َلُكْم  /َخْيرٌ  /َذِلُكمْ  /اْلَبْيعَ  /َوَذُروا
مَ   /المَّوَ  /َواْذُكُروا /المَّوِ  /َفْضلِ /ِمْن /َواْبَتُغوا  /اْْلَْرضِ  /ِفي /َفاْنَتِشُروا /ةُ و الصَّ
َذا62)/ُتْفِمُحوَن  /َلَعمَُّكمْ  /َكِثيًرا وا /َلْيًوا/َأْو  /َرةً ِتجَ /َرَأْوا  /( َواِ   / ِإَلْيَيا /اْنَفضُّ

َرِة َوالمَُّو َخْيُر ِمَن التِّجَ ِمَن المَّْيِو وَ  َقاِئًما ُقْل َما ِعْنَد المَِّو َخْيرٌ   /  ُكوكَ َترَ وَ 

(66ِزِقيَن )الرَّ   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 معجزة اإلشارة لجزر هاواي

 

 

 

  "كوك"  لهالك وموتتشٌر    ُكوكَ َترَ وَ   العجٌب أن الحروف التً تسبق كلمة من و

)أي الهاء والواو   فلدٌنا جمٌع حروف كلمة "هاواي" التً اكتشفها "  ىاوايجزر "ب

 "نداالنٌوذ"حروف كلمة  تماما مثلما تجد قبلها بآٌتٌن جمٌع  (  ْيَيا وَ     :واأللف والٌاء

: ة الجمعةفً المقطع الذي ٌشٌر للنداء لصال  

 

وا َتَرُكوكَ ْيَيا وَ ِإلَ   اْنَفضُّ  

وا َتَرُكوكَ -وَ  ْيَيا -ِإلَ   اْنَفضُّ  



 

 
 

وهذه اآلٌات نزلت فً من انشغلوا عن صالة الجمعة وتركوا الجماعة من أجل التجارة 

 واللهو

 

بسبب حرصه على الدنٌا فً صراع مع السكان المحلٌٌن الذٌن أخذوا قاربا  "كوك" وقد مات

 من سفٌنته

 

والمنفصل  عن السفٌنة األم  الهم السترداد القارب المنفصلعلى قت  "كوك"  حرصقد و

  تاركا ٌقاتل   قائما  أخر من ٌترك المٌدانقواربه وأصر أن ٌكون    جماعة   عن

بسبب ذلك  رفاقه المنسحبٌن حتى خر صرٌعا  لجماعة  



 



ولدٌنا هنا معجزة عظٌمة تإكد موقع مقتله   ونهاٌته   بجزر هاواي التً اكتشفها وتإكد 

أن اآلٌة  62455   بنهاٌة  سورة الجمعة بها اسمه واسم جزر هاواي والتً هً جزر 

: واآلٌة ٌتكرر بها ذكر اللهو  وتحمل أعلى معدل لذكر اللهو بالقرآن الكرٌم تشتهر باللهو  

 

َذا  60:66 وا  / َلْيًوا /   َأوْ /      َرةً ِتجَ  /     َرَأْوا   /   َواِ   /  اْنَفضُّ

َوِمَن   المَّْيوِ   المَِّو َخْيٌر ِمنَ  ُقْل َما ِعْندَ  /   َقاِئًما /   َتَرُكوكَ وَ  / ْيَياِإلَ 

ِزِقيَن التَِّجَرِة َوالمَُّو َخْيُر الرَّ   
 

  06حرف  و    85واآلٌة من    "وتركوك قائما"  حتً باآلٌة  كلمات   9 فلدٌنا  

 كلمة 

 

 06ٌوم    8  شهر  59بالقرن العشرٌن  سنة    ىاواي  أي لدٌنا تارٌخ تؤسٌس

  

       06   /   8  / 6959 أي 

!!!!!!!!!!!!!!!! 



 
 

 



 



 



 



 



بسورة الجمعة قبل   " هاواي"   ولك أن ترى معجزة عظٌمة أخرى تإكد على وجود اسم

إال فً آٌتنا   الواو  ٌلٌها  حرف  " إلٌها"  اسم مكتشفها   وهً أنه ال ٌوجد بالقرآن كلمة 

:   38425واآلٌة      62455بسورة الجمعة    

 ِإَلْيَيا وَ   َخَمَق َلُكْم ِمْن َأْنُفِسُكْم َأْزَواًجا ِلَتْسُكُنوا َوِمْن َآَياِتِو َأنْ  62:06
 َجَعَل َبْيَنُكْم َمَودًَّة َوَرْحَمًة ِإنَّ ِفي َذِلَك آَلََياٍت ِلَقْوٍم َيَتَفكَُّروَن 

_______________ 

وا 60:66 َذا َرَأْوا ِتَجاَرًة َأْو َلْيًوا اْنَفضُّ َما ِعْنَد  َتَرُكوَك َقاِئًما ُقلْ  ِإَلْيَيا وَ   َواِ 

 المَِّو َخْيٌر ِمَن المَّْيِو َوِمَن التَِّجاَرِة َوالمَُّو َخْيُر الرَّاِزِقيَن 
 

"  الثانٌة تقع بعد كلمة  ِإَلْيَيا آٌة  وكلمة  "  6759ولدٌك من اآلٌة األولى للثانٌة  

(  59384 - 24كلمة  )    69082"   األولى ب   ِإَلْيَيا "   

"  ونمميع"   "ونمميعزة فً  سورة الجمعة فً التبدٌل   "وتذكر اإلشارة المعج 

التً  هاوايجزر    تأسيس   وتارٌخ "  كوك"   ميَلد  لتدرك أن لدٌك تارٌخ 

  6959   و    6708   اكتشفها  أي لدٌك العامان 

!!!!!!!!!!!!!!!! 



 

 

 



 

 



 

 

 



 

 

 

 

 

 



 الرسائل خلف ذكر حادث "نٌوذالندا" ومصرع "كوك"

 

 

 

ٌدة من علم الغٌب لفهم هذه اآلٌة :ٌكون لدٌنا إشارات عدولذلك قد   

وا ِإَلْيَيا َذا َرَأْوا ِتَجاَرًة َأْو َلْيًوا اْنَفضُّ ُقْل َما ِعْنَد المَِّو َخْيٌر   َقاِئًما  ُكوكَ َترَ وَ   َواِ 

(66ِمَن المَّْيِو َوِمَن التَِّجاَرِة َوالمَُّو َخْيُر الرَّاِزِقيَن )  

 

ى الدنٌا والتجارة والتً قد تكون الهالك والموت وقد ترك رواد المسجد عاقبة الحرص علك

النبً علٌه الصالة والسالم وحده فً صالة الجمعة عندما جاءت قافلة التجارة ولم ٌبق معه 

"والذي نفسً بٌده لو تتباعتم حتى لم ٌبق منكم   إال عدد قلٌل وروي فً التفاسٌر أنه قال 



وا  "   ونزلت فً ذلك آٌة   أحد لسال بكم الوادي نارا" َذا َرَأْوا ِتَجاَرًة َأْو َلْيًوا اْنَفضُّ َواِ 
  " ...ِإَلْيَيا

 

تطابق ذلك مع حدث  تؤمللك أن تو (  وتؤمل ذكر سٌالن الوادي بالنار ولٌس اشتعاله بالنار )

سٌالن أودٌة "هاواي"  وهو حدثندا الذقرٌب العهد بجرٌمة االعتداء على صالة الجمعة بنٌو

وتذكر مصرع "كوك" بجزر "هاواي" بسبب الحرص على الدنٌا  2858م البراكٌن عام بحم  

 

 



 

( أودٌة  جزر هاواي تسٌل بنٌران الحمم )     الوادي نارا بكملسال   



 

 

  (  "و - يياأي : " )  والعجٌب أن البحث عن الحروف التً دلتنا على اسم هاواي

    6959ك تارٌخ انشائها سنة  موضعا لٌإكد ل  59بالقرآن الكرٌم ٌظهر فً  



 

 

  بها إشارات   62455  "  بعد آٌة سورة الجمعةو - يياوجمٌع المواضع للحروف  "

 إشارات و  ( كالحمم البركانٌة على سبٌل المثال ) وما تلقٌه األرض مما بداخلها   لمنار

مموتل  



 



 

 

 

ما ٌظهر  هو  "  َقاِئًما  ُكوكَ َترَ وَ  " من إشارات ورسائل علم الغٌب لفهم آٌة آٌضا و

االالف من قوم "كوك" وأحفاده لصالة الجمعة   إقامة  وكؤنه   بعٌد من  يرى  لمن

 التالٌة لحادث مسجد النور مع ارتداء نسائهم للحجاب رغم كونهم غٌر مسلمٌن

  

باآلٌة تعجب أن كٌف ٌنفض بعض المسلمٌن إلى التجارة واللهو وٌتركون صالة  وكؤن

وببلد ال ٌقٌمون الجمعة وهم غٌر مسلمٌن وكؤنهم  وأحفاده   "كوك"  قومترى الجمعة  بٌنما 

بالمائة واحدتتعدى نسبة المسلمٌن به ال  



 

 

 



 

 

 

 



الشاسعة والعالم الجدٌد ) رغم  هذه األراضًتعمٌرٌف نام المسلمون عن كوآٌضا التعجب 

 النائٌةوجود ما ال ٌحصى من دالئل على علم المسلمٌن بوجود هذه القارات والجزر 

واالبتغاء من فضل هللا بعد آداء العبادات االنتشار فً االرض وكٌف تركوا  (  زٌارتهم لهاو

هذا "جٌمس كوك" ٌنتشر فً األرض وٌبتغً من فضل هللا وٌضم المستعمرات لبرٌطانٌا و

 لتصبح قوة عظمى

 

 

 



 

 



 



 

 

ت الصالة وآٌضا  اإلشارة إلى أن من حرصوا على صالة الجمعة وتركوا اللهو والتجارة وق

 َما ِعْنَد المَّوِ قُلْ  )  يرزقون ربيم   عند  قد فازوا بالشهادة )وهللا أعلم( وأصبحوا أحٌاء

َجاَرِة َوهللَاُ  ٌر ِمَن اللَْهِو َوِمَن التِّ ٌْ وقد كان مصٌرهم حتما الموت ولو بعد  (  َخْيُر الرَّاِزِقينَ َخ

وَن ِمْنُه َفإَِنُه ُماَلقٌُِكمْ قُلْ إَِن اْلَموْ )  عمر طوٌل فال فرار من الموت وبدال من    (..َت اَلِذي َتفِرُّ

إن  ) عند ربهم صبحوا أحٌاء لؤلبد ٌنعمونوأ فقد نجوا من الموت ذلك المصٌر المحتوم

(  مثل "كوك" )  بٌنما هناك من انشغل بالدنٌا ومتاعها  (  تقبلهم هللا عز وجل من الشهداء

الدنٌا ومات مطعونا بسبب الحرص على  



 

 

 

فلك وكما ذكرت سابقا فقد ٌكون هناك رسالة عن عاقبة ترك الجماعة والحرص على الدنٌا 

عن السفٌنة  السترداد القارب المنفصل وقتالهعلى الدنٌا    "كوك"  حرص   ترى  أن

أخر من ٌترك أن ٌكون "كوك"  أصر كٌف و قواربه    جماعة   عنوالمنفصل  األم 

بسبب ذلك  رفاقه المنسحبٌن حتى خر صرٌعا  لجماعة  تاركا ٌقاتل   قائما  المٌدان  

 

 

 



 

قد ٌكون بها البشرى بتحقٌق هللا تبارك وتعالى  وإرث األرض  ندا و هاوايالواإلشارات لنٌوذ

ندا" ال"نٌوذ  وذلك ألن  ه وانتشار اإلسالم لٌعم مشارق األرض ومغاربهالوعده بؤن ٌتم نور

بٌنما "هاواي" هً أخر   من الٌابسة تشرق علٌها الشمس  هً أول بقعة كبٌرة ومعمورة 

مورة من الٌابسة تغرب علٌها الشمسبقعة كبٌرة ومع  

 

 

 

 

 

 

 



 

 الكوكب الدري !!!

 

 

 

بعد أن  اسمها ندا"الذو"كوك" هو مكتشف جزر "هاواي" وهو آٌضا من أطلق على "نٌو

فمن المنطقً وجود اسمه بهذا الموضع من سورة الجمعة ولتؤكٌد   "زٌالند"  اسمها كان

فلتبحث   "كوك" ً هذا الذكر العجٌب للخٌال الجامح فعدم وجود أي احتمال للمصادفة أو ا

:  " كوكب"   فً كلمة "  لسورة الجمعة لتجدها بهذه اآلٌةكوك"  عن أقرب كلمة  



َكِمْشَكاٍة ِفيَيا ِمْصَباٌح اْلِمْصَباُح   ُنورِهِ   السََّماَواِت َواْْلَْرِض َمَثلُ  ُنورُ   المَّوُ 

ُدرِّيٌّ ُيوَقُد ِمْن َشَجَرٍة ُمَباَرَكٍة َزْيُتوَنٍة ََل   َكْوَكبٌ   اِفي ُزَجاَجٍة الزَُّجاَجُة َكَأنَّيَ 

 ُنورٍ   َعَمى  ُنورٌ   َشْرِقيٍَّة َوََل َغْرِبيٍَّة َيَكاُد َزْيُتَيا ُيِضيُء َوَلْو َلْم َتْمَسْسُو َنارٌ 

اِس َوالمَُّو ِبُكلِّ َشْيٍء َمْن َيَشاُء َوَيْضِرُب المَُّو اْْلَْمثَاَل ِلمنَّ   ِلُنورِهِ   َيْيِدي المَّوُ 
(65َعِميٌم )  

َأِذَن المَُّو َأْن ُتْرَفَع َوُيْذَكَر ِفيَيا اْسُمُو ُيَسبُِّح َلُو ِفيَيا ِباْلُغُدوِّ   ُبُيوتٍ   ِفي
ََلِة 66َواآْلََصاِل ) َقاِم الصَّ ( ِرَجاٌل ََل ُتْمِييِيْم ِتَجاَرٌة َوََل َبْيٌع َعْن ِذْكِر المَِّو َواِ 

يَتاِء الزََّكاِة َيَخاُفوَن َيْوًما َتَتَقمَُّب ِفيِو اْلُقُموُب َواْْلَْبَصاُر )وَ  ( ِلَيْجِزَيُيُم المَُّو 67اِ 
َأْحَسَن َما َعِمُموا َوَيِزيَدُىْم ِمْن َفْضِمِو َوالمَُّو َيْرُزُق َمْن َيَشاُء ِبَغْيِر ِحَساٍب 

(68)  
 

فً القرآن الكرٌم لٌتؤكد لك الربط   رالنو    وأعلى معدل لذكر   "النور"   ي سورةأ 

ندا"    الذفً "نٌو  النور   بحادث مسجد  

  !!!!!!!!!!!!!!!!  



 

 

 

وتجد فً تفسٌر هذه اآلٌة ذكر ما ٌجب أن ٌكون  وٌلً ذلك تؤكٌد أخر بذكر واضح للمساجد

فٌه  ال ٌشهر فٌه سالح وال ٌنبض فٌه بقوس وال ٌنثر فٌه نبل...وال ٌضرب )   علٌه المسجد

جنبوا المساجد صبٌانكم ومجانٌنكم وشراءكم وبٌعكم وخصوماتكم   -حد وال ٌقتص فٌه أحد  

(م وإقامة حدودكم وسل سٌوفكم... ورفع أصواتك  

 

النشغال عن الصالة بالبٌع والتجارة تماما مثلما ورد بسورة الجمعة ذكر عدم اوتجد باآلٌات 

داللة على الشهادة كما  ذلك قد ٌكونو )  ب وذكر الجزاء بؤحسن األعمال والرزق بدون حسا

  ( بسورة الجمعة

 



َذا َرَأْوا  62:66 وا ِإَلْيَياِتَجاَرًة َواِ  ُقْل َما ِعْنَد َقاِئًما   َوَتَرُكوكَ   َأْو َلْيًوا اْنَفضُّ
 المَِّو َخْيٌر ِمَن المَّْيِو َوِمَن التَِّجاَرِة َوالمَُّو َخْيُر الرَّاِزِقينَ 

 

 بسواحل   كٌف مر "كوك"و   ؟! بالكوكب الدري  "كوك"  اسم لماذا ٌرتبط ولكن

  ؟!  لٌطلق علٌها اسمها  ندا"الذ"نٌو

              ولماذا ذكر كال من  العلم والعمل ؟!  وهل كانت هذه المهمة هً مهمته الرئٌسٌة

؟!!  بسورة الجمعة قبل اإلشارة ل "كوك"(  تعلمون –تعملون  )  

 

 



 

5778    James Cook's Sextant  

 

للبحار الجنوبٌة كانت هً مراقبة ألمع كواكب   "كوك" الرئٌسً من رحلة  الغرضإن 

من الحاكم سرٌة فً وقت مروره أمام الشمس وكان لدٌه تعلٌمات  كوكب الزهرة  السماء 

ندا الذنٌو  سم سواحلللبحث عن قارة جنوبٌة مجهولة  وفً رحلة البحث قام بر البرٌطانً

 واسترالٌا    

!!!!!!!!!!!!!!!! 



 

الشمس أمام ٌمر رةالزه  

 



 



 



 

 

 

 

 

 

 



 

(-اللإلإ  -)تؤمل شبهه بالدر    Venus By Night كوكب الزهرة لٌال      

 

 

 



 

moon-venus لمعان كوكب الزهرة بجوار القمر     

 

 



 

 

 Pearl   لإلإة   



 

 

 



 

 



 

 وكوكب الزهرة كؤلمع األجرام السماوٌة نورا ٌظهر فً أوضح صوره فً الغدو واألصال

بٌن تحذٌر النبً علٌه الصالة والسالم من ترك صالة  امباشر ارابط أن تجد ومن المدهش

عظمه إن قاموا بذلك  وبٌن حقٌقة أن كوكب الزهرة م نارا علٌهم الجمعة وسٌالن الوادي

  أودٌة تسٌل بنار البراكٌن

!!!!!!!!!!!!!!!! 

 

 venus-surface-nasa-magellan  نارا تسٌل أودٌة هو الزهرة سطح   

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

وصف  البراكٌن  تجعلك تتؤمل  تسيل بنار  حقٌقة أن كوكب الزهرة معظمه أودٌةو

َزْيُتوَنٍة   َشَجَرٍة ُمَباَرَكةٍ   ِمنْ   ُيوَقدُ   ُدرِّيٌّ   َكْوَكبٌ ...  الكوكب الدري بؤنه :  "

"...َنارٌ   َوَلْو َلْم َتْمَسْسوُ  ََل َشْرِقيٍَّة َوََل َغْرِبيٍَّة َيَكاُد َزْيُتَيا ُيِضيءُ   

  

تؤتً كلمة "نودي"(  ) "  وتارٌخ انشائها نداالنٌوذكما أن الكلمة التً دلتنا على اسم  "

:النار   آنس بها سٌدنا موسى علٌه السالمالتً   المباركة والبقعة  الشجرة بآٌة عن   

 

  ِو َآَنَس ِمْن َجاِنِب الطُّورِ َفَممَّا َقَضى ُموَسى اْْلََجَل َوَساَر ِبَأْىمِ   08:09

َلَعمِّي َآِتيُكْم ِمْنَيا ِبَخَبٍر َأْو َجْذَوٍة    َناًرا  َقاَل ِْلَْىِمِو اْمُكُثوا ِإنِّي َآَنْستُ   َناًرا

َلَعمَُّكْم َتْصَطُموَن   النَّارِ   ِمنَ   

 اْلُبْقَعةِ   ِفي ِمْن َشاِطِئ اْلَواِد اْْلَْيَمنِ   ُنوِديَ  َفَممَّا َأَتاَىا    08:62 

َأْن َيا ُموَسى ِإنِّي َأَنا المَُّو َربُّ اْلَعاَلِميَن   الشََّجَرةِ  ِمنَ  اْلُمَباَرَكةِ   
 

 



 

وال ٌوجد مثٌل لبراكٌن كوكب الزهرة  النشطة على األرض إال بجزر "هاواي" الجزر التً 

"كوك" ولقى مصرعه تسٌل أودٌتها نارا وتزخر بالبراكٌن و هاواي هً الجزر التً اكتشفها 

ندا" اسمها فً رحلته لمراقبة كوكب الزهرة   الذبها وهو من أطلق على "نٌو

!!!!!!!!!!!!!!!! 
 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 



 

ُدرِّيٌّ ُيوَقُد ِمْن   َكْوَكبٌ وفً تفسٌر هذه اآلٌة  تجد شٌئا غاٌة فً العجب فً تفسٌر )...
: ( وهو...ٍة َوََل َغْرِبيَّةٍ َشَجَرٍة ُمَباَرَكٍة َزْيُتوَنٍة ََل َشْرِقيَّ   

 ذكر أن الشجرة "هً فً مكان وسط تعصرها الشمس من اول النهار إلى أخره"

 

  جبل وال كهف وال ٌوارٌها شًء.." وذكر  "...هً شجرة بالصحراء ال ٌظلها شجر وال 

 

وذكر "...تلك زٌتونة بؤرض فالة إذا أشرقت الشمس أشرقت علٌها فإذا غربت غربت 

.."علٌها.  

 

وذكر ".. لٌست بشرقٌة ال تصٌبها الشمس إذا طلعت وال غربٌة ال تصٌبها الشمس إذا غربت 

 ولكنها شرقٌة وغربٌة تصٌبها الشمس إذا طلعت وإذا غربت"

 

وذكر "..فالشمس تصٌبها بالغداة والعشً.."     



 

وخصوصا بالشروق هذه الزٌتونة التً توضحها وتجلٌها الشمس ل التفاسٌر فً ذكرو

إشارة جلٌة واضحة لكوكب الزهرة الذي ٌظهر فً أوضح   (  الغداة والعشً والغروب )

لرإٌة هذا الكوكب   "كوك"  وإشارة واضحة جلٌة أخرى لرحلة   صوره بالغداة والعشً

 وهو ٌمر من أمام الشمس لتظهره الشمس جلٌا واضحا  

 !!!!!!!!!!!!!!!!  

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 Venus-Morning احالصب فً الزهرة كوكب  

 



 

 



 

 

لتكرر  ا إضافٌ اقد ٌقدم لك تفسٌر  بالكوكب الالمع  ونيايتو كما أن ارتباط اسم "كوك" 

فً ترتٌب حروفها ب "إذا نودي ل"    6ندا" وأخذه الرقم  الذحرف النون فً كلمة "نٌو

رٌم بالقرآن الك  60وذلك ألن سورة الجمعة هً السورة رقم    6و   6  لٌصبح لدٌنا

القرآن  الكرٌم وكؤن لدٌنا إشارة لسورة النجم    نياية من   56  السورة رقمهً و

 بالقرآن الكرٌم ومن  56  النجوم وهً السورة رقم  نياية  "  عنىوىوالنجم إذا "

(  " َوَأنَُّو ُىَو َأَماَت َوَأْحَيا " )   66   آٌة وٌذكر الموت بها باآلٌة رقم  60    



 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 أرض السحابة البٌضاء الطوٌلة

 

 

 

 ندا" مرتبطا بالنداء لصالة الجمعة بسورة الجمعة ٌلٌه ذكر من سماها الذووجود اسم "نٌو

بذكر الكوكب الدري   "كوك"  ٌتؤكد بوجود أقرب مقطع  (  أي "كوك" )  ندا"الذ"نٌو

  نها  عند سكانها األصلٌٌن فقد كانوا ٌسمو " نداَل ذنيو "  متبوعا بإشارة عجٌبة إلسم

   وتجد بعد ذكر الكوكب الدري أعلى معدل لذكر " الطوٌلة البٌضاء  السحابة  أرض"

بالقرآن الكرٌم فً عدد محدود من اآلٌات    والغمام السحاب  



 58مرة فً القرآن الكرٌم كله وهذه الثالث مرات تقع فً    53مرات من عدد    3حٌث ٌذكر 

     6927الندا سنة  ذرك بتارٌخ انشاء نٌوكلمة لتذك   927آٌة فقط تحتوي على   

!!!!!!!!!!!!! 

 

َكِمْشَكاٍة ِفيَيا ِمْصَباٌح   ُنورِهِ   السََّماَواِت َواْْلَْرِض َمَثلُ   ُنورُ   المَّوُ   06:65

ُدرِّيٌّ ُيوَقُد ِمْن َشَجَرٍة ُمَباَرَكٍة   َكْوَكبٌ   اْلِمْصَباُح ِفي ُزَجاَجٍة الزَُّجاَجُة َكَأنََّيا

  ُنورٌ   ْيُتوَنٍة ََل َشْرِقيٍَّة َوََل َغْرِبيٍَّة َيَكاُد َزْيُتَيا ُيِضيُء َوَلْو َلْم َتْمَسْسُو َنارٌ زَ 

َمْن َيَشاُء َوَيْضِرُب المَُّو اْْلَْمثَاَل ِلمنَّاِس َوالمَُّو   ِلُنورِهِ  َيْيِدي المَُّو   ُنورٍ   َعَمى
 ِبُكلِّ َشْيٍء َعِميمٌ 

__________ 

يٍّ َيْغَشاُه َمْوٌج ِمْن َفْوِقِو َمْوٌج ِمْن َفْوِقوِ   06:62   َأْو َكُظُمَماٍت ِفي َبْحٍر ُلجِّ

ُظُمَماٌت َبْعُضَيا َفْوَق َبْعٍض ِإَذا َأْخَرَج َيَدُه َلْم َيَكْد َيَراَىا َوَمْن َلْم   َسَحابٌ  

ُنورٍ   َفَما َلُو ِمنْ   ُنوًرا  َيْجَعِل المَُّو َلوُ   
  _________ 



ثُمَّ ُيَؤلُِّف َبْيَنُو ثُمَّ َيْجَعُمُو ُرَكاًما   َسَحاًبا  َأَلْم َتَر َأنَّ المََّو ُيْزِجي  06:66

ُل ِمَن السََّماِء ِمْن ِجَباٍل ِفيَيا ِمْن َبَرٍد  َفَتَرى اْلَوْدَق َيْخُرُج ِمْن ِخََلِلِو َوُيَنزِّ
َبْرِقِو َيْذَىُب    َسَنا   َشاُء َيَكادُ َفُيِصيُب ِبِو َمْن َيَشاُء َوَيْصِرُفُو َعْن َمْن يَ 

 ِباْْلَْبَصار
_______ 

َل اْلَمََلِئَكُة َتْنِزيًَل   ِباْلَغَمامِ   َوَيْوَم َتَشقَُّق السََّماءُ  05:05 َوُنزِّ  

 

 



 



 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ٌلتمس مركبا.....لم ٌجد مركبا....ٌبحث عن مركب   !!!!

 

 

 

  "قائما"   ي كلمةأ  "كوك" حث عن وصف وإلٌك معجزة عظٌمة أخرى وهً الب

بالقرآن الكرٌم لتجدها بعدة آٌات إحداها تخص موضوعنا ألنها عن أهل الكتاب وعن 

مثلما لقى "كوك" وأكل حقوقهم ومحاولة ظلم الناس البسطاء )األمٌٌن( المطالبة بالحقوق 

مر جزٌرتهم وهو ٌحاول أخذ قارب أخذه أهل الجزٌرة البدائٌٌن منه رغم أنه استعمصرعه 

بؤسرها بكل خٌراتها واعتبر الجزٌرة وسكانها ملك لبلده لمجرد ظنه بؤنه أول من وصل 

:إلٌها  

 



ِب َمْن ِإْن َتْأَمْنُو ِبِقْنَطاٍر ُيَؤدِِّه ِإَلْيَك َوِمْنُيْم َمْن ِإْن َوِمْن َأْىِل اْلِكتَ   6:75

َذِلَك ِبَأنَُّيْم َقاُلوا َلْيَس   َقاِئًما  ُدْمَت َعَمْيوِ  َتْأَمْنُو ِبِديَناٍر ََل ُيَؤدِِّه ِإَلْيَك ِإَلَّ َما

(75َعَمْيَنا ِفي اْْلُمِّيِّيَن َسِبيٌل َوَيُقوُلوَن َعَمى المَِّو اْلَكِذَب َوُىْم َيْعَمُموَن )  

 

كلمة لنهاٌة اآلٌة   66كلمة حتى كلمة "قائما" ثم بعد ذلك     00   أن لدٌك تالحظ ف

فبراٌر( وٌتؤكد ذلك بنظام  54)  0/66 "كوك" وهو ٌطلب حقه كانوتارٌخ مصرع 

 تارٌخ وفاة "كوك" ) حرفا   660غاٌة فً اإلعجاز فً عدد حروف اآلٌة فاآلٌة من  

(   0/66مرة أخرى   

 

 وكؤنه ٌضع عالمة )  " قائما"  باآلٌة ٌقع بالوسط تماما فً كلمة  79والحرف رقم  

       79/0/66   كاملبال "كوك"   أي لدٌك تارٌخ مصرع  ( على هذه الكلمة
بالقرن الثامن عشر( 79فبراٌر سنة  54)  

!!!!!!!!!!!!!!!! 



 
لمركب من المراكب والتماسه لذلك المركب تجد ما ٌإكد  بسبب فقده "كوك" فً قصة نهاٌةو

)تفسٌر ابن كثٌر(   3475  فً تفسٌر هذه اآلٌة للغاٌة هذه المعجزة فً معجزة أخرى عظٌمة

ن ولٌك اري فً صحٌحه عن شخص ٌبحث عن مركبردها البخالتركٌز على قصة أوأال وهً 

   !!!!!!!!    وسٌلته لتؤدٌة األمانة  

 -)...التمس مركبا... وٌتكرركثٌرا فً القصة ذكر المركب وعدم استطاعة الحصول علٌه 

 -...وهو فً ذلك ٌلتمس مركبا...  -...وإنً جهدت أن أجد مركبا...  - ...فلم ٌجد مركبا...

...ما زلت جاهدا فً طلب مركب آلتٌك بمالك فما وجدت  -مركبا ٌجٌئه بماله...  ...لٌنظر لعل

     ...ألم أخبرك أنً لم أجد مركبا قبل هذا... (  -مركبا.. 
!!!!!!!!!!!!!!!       



 

 

كما قد تشٌر اآلٌة آٌضا إلى طلب "كوك" للمركب والتماسه له وكٌف حول سفٌنة فحم إلى 

 ( اعالما وعامال فً الدنٌ لٌركب البحر مستكشفا ومستعمرا )سفٌنة لالستكشاف وذلك 

 لٌقضً أخر سبع سنوات من عمره فً االستكشاف قبل أن ٌلقى مصرعه بسبب مركب آٌضا

 

تجد إشارة وفً توضٌح اآلٌة لنهج بعض أهل الكتاب فً استحالل أكل أموال العرب األمٌٌن 

بشرا ار سكان العالم الجدٌد والجزر فً اعتبلؤلراضً المكتشفة المستعمرٌن  بلٌغة لنهج

ن ٌستحلون أموال وأعراض وأرض هإالء وكان هإالء المستعمرٌ بدائٌٌن وهمجٌٌن

البدائٌٌن وٌستعبدونهم وانظر ل "كوك" وهو ٌقاتل من أجل قارب واحد أخذوه منه رغم أنه 

      إلٌها اعتبر كل جزرهم وما علٌها من ثروات وبشر ملكا لبالده لمجرد أنه أول من وصل

( وذلك حسب ظنه )  

 



رغم  لتطور )فً أمر أخر أال وهو اختالق ما ٌسمى بنظرٌة ابل إنهم قالوا على هللا الكذب 

(  ٌإٌدها أي دلٌل مادي مقنع ط المباديء العلمٌة وعدم وجودمع أبسهذه النظرٌة تعارض 

لم التطور قنعوا أنفسهم بؤن الجنس األبٌض فً أعلى درجات سوقد اختلقوا هذه النظرٌة لٌ

تؤنٌب ضمٌر أي ما أنك ال تجد لمث منه فً ظنهم وذلك ولذلك ٌحل له استغالل األجناس األدنى

الدجاج والبقرفً استغالل الكائنات األدنى منك مثل   

 

وقبل ذلك اعتقدوا أن الرومان قد قتلوا المسٌح علٌه السالم على الصلٌب وأنه بذلك سٌحمل 

نجا الة اإلسالم بٌنت لهم كٌف أن المسٌح علٌه السالم عنهم خطاٌاهم وأوزارهم ولكن رس

  رفع إلى السماء وأنه لن ٌحمل أوزار أحدمن القتل و

مارس أي شهر واحد قبل احتفال العالم بذكرى ٌوم الجمعة  55ولعل حدوث ذلك الهجوم ٌوم 

 الذي حدثت به محاولة قتل المسٌح علٌه السالم  وآٌضا ما وجدناه من إشارات لنهاٌة

حقٌقة أول ما لعل فً ذلك إشارات لمارس  55فبراٌر أي شهر واحد قبل  54"كوك" ٌوم 

وما ٌوحً به ندا" التؤمل شكل خرٌطة "نٌوذمع سٌفعله المسٌح علٌه السالم بعد عودته   

 

وآٌضا حقٌقة من تم صلبه بدال من المسٌح علٌه السالم وما جاء فً بعض الرواٌات من 

مسٌح علٌه السالم بنفسه بؤن لبى طلبه بؤن ٌلقى علٌه شبهه وهو كونه كان صالحا وفدى ال

بذلك قد وجه ضربة موجعة للغاٌة للشٌطان والدجال فمن المنطقً أن ٌتم تشوٌه صورته 

تماما مثلما تجد عبر األزمنة أعداء الدجال ٌتم تشوٌه صورتهم أو ٌتم تبجلٌهم لدرجة الشرك 

 فٌصبحوا فتنة للناس على غٌر إرادتهم

 

هناك ما ال ٌحصى من عالقات رقمٌة عجٌبة بكل اآلٌات فً هذا البحث توضح توارٌخ 

والعدٌد من  دث مسجد النور و"كوك" وجزر "هاواي"اوإحداثٌات وتفاصٌل أخرى عن ح

محٌطا بال نهاٌة من سٌجد فوال ٌتسع المقام لذكرها فمن ٌرٌد البحث فً ذلك االشٌاء األخرى 

وٌإكدها وٌوضح الكثٌر أخرى لً منذ سنوات طوٌلة  كما أن كل ذلك ٌرتبط بدراساتالعجائب 

ولذا لعدم االطالة سؤختم بمعجزة عظٌمة ولكن ذلك ٌحتاج لشرح طوٌل  من الفوائد والرسائل

 للغاٌة تفوق التصور



 

 جاسٌندا   26 / 87 / 5988   !!!!!

 

 

 

عجزات قد ٌفكر البعض بؤن ما جاء فً هذا البحث هو مجرد مصادفات وذلك رغم وضوح الم

: بذلك البحث ووجود ما ال ٌحصى من أدلة علٌها  

َوَلَقْد َضَرْبَنا ِلمنَّاِس ِفي َىَذا اْلُقْرَآِن ِمْن ُكلِّ َمَثٍل َوَلِئْن ِجْئَتُيْم ِبَآَيٍة َلَيُقوَلنَّ 
  سورة الروم   (58الَِّذيَن َكَفُروا ِإْن َأْنُتْم ِإَلَّ ُمْبِطُموَن )

 



هً الرد األمثل لنفً أي احتمال للمصادفات بهذه الدراسة :ولذلك فالمعجزة التالٌة   

ندا ومن سماها الذنٌو  عدد قلٌل من اآلٌات المتتالٌة بنهاٌة سورة الجمعة إلسم فإذا أشار

أن تكون هناك  فمن الضرورة اي  وقصة مسجد النورهاو  سم وقصة نهاٌته بجزرإلبذلك ا

حدث وأبرز ما فٌه أي رمز النبل واألصالة ألٌقونة ذلك ال قرٌبة من هذه اآلٌات إشارة

"ينداجاس"   نداالذنٌو  والتسامح والتً أشاد بها القاصً والدانً أي رئٌسة وزراء  

 

 

ٌَِت الَصاَلةُ .. – ..إَِذا ُنوِدَي لِلَصاَلةِ )..  "إذا" وسٌالحظ تتابع ذكر كلمة  َوإَِذا .. –.. َفإَِذا قُِض

وهذا التتابع قد ٌشٌر لسر ومعجزة عظٌمة تحتاج للتدبر  ..( اَرأَْوا تَِجاَرًة أَْو لَْهوً   

ندا" الذ"نٌو  مع ما بعدها على اسم  "إذا" كلمة دلتنا  خصوصا وقد  

 

تؤتً ببداٌة سورة المنافقون بعد نهاٌة سورة الجمعة أي  التالٌة  لذلك التتابع  "إذا" وكلمة 

"جٌمس كوك"  بعد اآلٌة التً دلتنا على قصة  



َقاِئًما ُقْل َما ِعْنَد المَِّو َخْيٌر ِمَن المَّْيِو َوِمَن التَِّجاَرِة   ُكوكَ َوَترَ . .. 60:66

 َوالمَُّو َخْيُر الرَّاِزِقينَ 

..اْلُمَناِفُقونَ   َجاَءكَ   ِإَذا  66:6  

 

 ؟!  "ينداسجا"  فهل لدٌنا إشارة إلسم السٌدة   "جاءك"  كلمة  "ِإَذا "  كلمةوٌلً 

كً   –هما : جً من اسمها  رفٌن األولٌن خصوصا وأن الح    

J.K         Jacinda Kate 

 

 



 

 

 

ككلمة منفردة أو جزء بالقرآن الكرٌم  اموضع  68  تظهر فً    "جاءك"   إن كلمة

 ستجد أن   6345  بآٌة بسورة المنافقون  "جاءك" كلمة  بالتركٌز على ولكن  من كلمة 

   68452  باآلٌة ورة الممتحنةسب فقون تقعأقرب كلمة مثلها تسبق سورة المنا



 

وال ٌوجد بالقرآن الكرٌم كله   "إذا"  مسبوقة آٌضا بكلمة بسورة الممتحنة "جاءك"   كلمةو

الشكل  )ولٌس مثال "وإذا جاءك" أو "ّإذ جاءكم"(  إال فً  بنفس هذا  "إذا جاءك"

:المنافقون   6345و    الممتحنة  68452  هاتٌن اآلٌتٌن  

 

اْلُمْؤِمَناُت ُيَباِيْعَنَك َعَمى َأْن ََل   ِإَذا َجاَءكَ   النَِّبيُّ  َيا َأيَُّيا  62:60

ُيْشِرْكَن ِبالمَِّو َشْيًئا َوََل َيْسِرْقَن َوََل َيْزِنيَن َوََل َيْقُتْمَن َأْوََلَدُىنَّ َوََل َيْأِتيَن ِبُبْيَتاٍن 
يَنَك ِفي َمْعُروٍف َفَباِيْعُينَّ َواْسَتْغِفْر َيْفَتِريَنُو َبْيَن َأْيِديِينَّ َوَأْرُجِمِينَّ َوََل َيْعصِ 

 َلُينَّ المََّو ِإنَّ المََّو َغُفوٌر َرِحيٌم 
____________________ 

اْلُمَناِفُقوَن َقاُلوا َنْشَيُد ِإنََّك َلَرُسوُل المَِّو َوالمَُّو َيْعَمُم   َجاَءكَ  ِإَذا  66:6

  نَّ اْلُمَناِفِقيَن َلَكاِذُبونَ َلَرُسوُلُو َوالمَُّو َيْشَيُد إِ  ِإنَّكَ 

 

 

ببرامج األندروٌد تعطٌك بكل دقة    68452  العظٌمة هنا أن األرقام الممٌزة آلٌةوالمعجزة 

:  " ينداسجا تارٌخ مٌالد وعمر رئٌسة الوزراء "  

 



حرفا    06759   فً القرآن الكرٌم هو   68452  اآلٌة   بعد  فعدد الحروف  

 

بالسورة   بعدها  وعدد الحروف  

 

كلمة   69   فً السورة هو   بعدها   حرفا وعدد الكلمات   82   هو   

 

كلمة   68   والعدد الكلً لكلمات اآلٌة هو  

 

     بسورة الجمعة  9  كلمة بدءا من آٌة   59  إن عددت وهذه األرقام تقول بوضح إنك 

  59   ( فستجد بالكلمة رقم ندا" مرتبطا بصالة الجمعةالذوالتً وجدت بها اسم "نٌو )

ببداٌة   " َءكَ َجا "  فً كلمة  " ينداسجا ندا "الذرة إلسم رئٌسة وزراء نٌواإلشا

 سورة المنافقون

وعمرها وقت وقوع  6982سنة    7/06  ٌندا" هذه قد ولدت بتارٌخو"جاس

سنة   68   هوبنٌوذالندا  حادث صالة الجمعة   

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 



 

 



 



 

 



 



 

 



 



 

 

إلى أخر القرآن الكرٌم ٌرجع إلى أن أخر سورة بالقرآن ولعل وجود األرقام واضحة بالمسافة 

 الكرٌم هً سورة الناس وٌتكرر بها ذكر الناس خمس مرات  بؤعلى معدل فً القرآن الكرٌم

 

 

أن ظهور هذه المرأة  بسورة المنافقون إحداهما قد تفٌد وأرى وهللا أعلم أن هاتٌن اآلٌتٌن

ب وحضورها لصالة الجمعة قد ٌذكرك بالمنافقٌن بالزي اإلسالمً المتمثل فً الحجاالنبٌلة 

باإلسالمالذٌن ٌقٌمون الصالة وٌلبسون الزي اإلسالمً رغم عدم إٌمان قلوبهم   

تحمل جمٌع توارٌخ هذه المرأة الخلوق  بسورة الممتحنة اآلٌة األخرى وفً المقابل تجد

لقها العظٌم ٌجب أن بؤن وضعها الطبٌعً المناسب لخ لهذه المرأة العظٌمة إشارة  ولعلها

 ٌكون بهذه اآلٌة ولٌس بآٌة سورة المنافقون

 بؤن تدرس اإلسالم وتقرأ القرآن لعلها تإمن بالفعل قلبا وقالبا مثل وفً ذلك تشجٌع لها

والالتً كن غٌر مإمنات ثم أتٌن النبً علٌه   الممتحنة  النساء المذكورات بآٌة سورة

فً هذه    االمتحان تحت   فهً    وتجنب المعاصًالصالة والسالم ٌباٌعنه على اإلٌمان 

 الدنٌا إما أن تكون من المإمنٌن وإما أن تكون من غٌر المإمنٌن والمنافقٌن

 



 



 

  

وكؤن هناك رسالة لها بؤن امرأة بذلك الخلق العظٌم ٌجب أال تبدو كالمنافقٌن الذٌن ٌلبسون 

ألفضل لمن ٌحملن مثل أخالقها أن الزي اإلسالمً وٌحضرون الصالة وهم غٌر مسلمٌن بل ا

ٌكون مكانهن بٌن النساء الالتً هجرن التكذٌب بالرسالة وجئن للنبً علٌه الصالة واإلسالم 

 ٌباٌعنه على اإلٌمان والخلق الحسن

 

ٌلفت فكر المسلم مباشرة لقصة البٌعة تحت  للنبً علٌه الصالة والسالم وذكر المباٌعة

ولعله لذلك وجدنا   ( تختلف عن بٌعة الشجرةقد نسوة رغم أن بٌعة هإالء ال ) الشجرة 

عن هذه الجزر الشمالٌة  الكثٌر من اإلشارات للشجرة فً رحلتنا القصٌرة بهذا البحث



َمِن فًِ اْلُبْقَعِة اْلُمَباَرَكِة ِمَن ...) نداالذوالجنوبٌة والمسماة بنٌو ٌْ ُنوِدَي ِمْن َشاِطِئ اْلَواِد اأْلَ

ةٍ  .... - ... الَشَجَرةِ  ٌَ ٍة َواَل َغْربِ ٌَ ُتوَنٍة اَل َشْرقِ ٌْ ٌُوَقُد ِمْن َشَجَرٍة ُمَباَرَكٍة َز يٌّ  ...(َكْوَكٌب ُدرِّ  

 

 

نداالذشعار نٌو  

 

تشٌر لتجنب النساء كبائر كالشرك والقتل والسرقة   68452  إن آٌة الممتحنة ومن العجٌب

جنائز ولكنك تجد بالتفاسٌر تركٌزا واآلٌة ال تحمل فً ظاهرها ما ٌشٌر لسلوك النساء فً ال

كبٌرا فً تفسٌر هذه اآلٌة ٌمتد لعدة صفحات عن ما ٌجب أن ٌكون علٌه سلوك النساء فً 

وكؤن لدٌك إشارة خفٌة لسلوك وعن حرمة الصراخ وشق الثٌاب وقول الكالم الحرام الجنائز 

ً فً إظهار مشاعر والذي كان غاٌة فً الرق هذه المرأة النبٌلة فً جنازة ضحاٌا الحادث

 الحزن بشكل متحضر بعٌدا عن ما تؤنفه األنفس



 

 

 

 

 

 



 االبنة  "نٌفتروها"   !!!!!!

Neve Te Aroha 

 

 

 

ٌندا" لبعض الفضائل الواردة  بآٌة سورة "جاس ا قد ٌبدو من استجابة السٌدة ومن العجٌب م

عد أسابٌع قلٌلة فقط من فً ما حدث منها ٌوم الجمعة ببداٌة شهر ماٌو وب  68452الممتحنة 

ستخطب إلى شرٌكها  "كالرك غاٌفورد"  حادث االعتداء على صالة الجمعة فقد أعلنت أنها 

  2858و ٌونٌ  25  ٌف" التً ولدت بتارٌختها "نهو أبو طفل"كالرك" وتمهٌدا للزواج  

 

 " يفن"  وكؤنها بذلك تسٌر على الطرٌق الصحٌح فً تحوٌل مسار عالقتها بوالد طفلتها

إلى عالقة زواج شرعٌة وتحوٌل نسب ابنتها إلى نسب شرعً ألبٌها واآلٌة تظهر تعهد 

وعدم اإلتيان ببيتان يفترينو مثل   خارج نطاق الزواج المإمنات بعدم إقامة العالقات 
 إدخال نسب طفل ْلب غير أبيو



 

 

"  أنها من  كَ ُكو َترَ وَ  ولدٌنا هنا شًء مثٌر للدهشة فعال وٌإكد معجزة فهم كلمة  "

بآٌة سورة الممتحنة فً   " تر"  فبالمثل تجد الحرفٌن  " كوك"  رؤيةجزئٌن وتعنً  

 :  

... َبْيَن َأْيِديِينَّ َوَأْرُجِمِينَّ   يَنوُ َترِ َيفْ   نٍ َوََل َيْأِتيَن ِبُبْيَتا....   

 

ٌندا" و "كالرك" اسمها "نٌف تروها"   وابنة "جاس  

Neve Te Aroha 



 

           أي   "َتر"   الحروف التً تسبق "   فًفني"    ارة السم الطفلةفهل لدٌنا إش

   " يَنوُ َترِ  – َيفْ   نٍ "

"وىاتر نيف "الطفلة إسمها    كما أن   

!!!!!!!!!!!!!!!!!! 
 

ٌندا" لبعض ما جاء باآلٌة سب تماما فً  استجابة السٌدة "جاسواإلشارة فً الموضع المنا

ٌةوتصحٌح مسار عالقتها بوالد طفلتها لٌصبح نسب طفلته إلٌه ٌعود لعالقة زواج شرع  

 

قد ٌفهم بالعربٌة بنفس معنً     "نٌف تروها"   هنا أن اسم الطفلة  ومن المدهش

" نفتروىا" مع اختالف صٌغة المتكلم والمخاطب وكؤن اسم الطفلة هو  " يَنوُ َيْفَترِ "  

!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 
أو   " يَنوُ َترِ  "  وذلك البهتان   " يفن "   وكؤن وصف البهتان هو اسم هذه الطفلة

( وكؤنه خطاب موجه المرأة أو نساء وهن المقصودات بهذه اآلٌة  من الرإٌة ) "تروها" 



وما بها من نصائح وذلك البهتان سٌنفى ولن ٌإتً به بعد تصحٌح مسار العالقة لتصبح 

 خطبة فً الطرٌق نحو الزواج الشرعً

 

لقرآن "  هً كلمة فرٌدة من نوعها با يَنوُ َترِ َيفْ  كما ٌالحظ أن هذه الكلمة المعجزة  "

" ُكوكَ َترَ وَ  الكرٌم كله ولم تتكرر به مثلها مثل كلمة  "  

 

 



 



 

"  وقصة هذه الطفلة تإكد الساطع " ٌعنً  "المضًء أو  "نيف"  اسم الطفلةو

ندا واسم من أطلق علٌها اسم الذتربط بٌن حادثة صالة الجمعة بنٌواإلشارات التً 

دل لذكر النور بالقرآن الكرٌم وربط أعلى معآٌتها التً بها و النورسورة  ندا" والذ"نٌو

عن التشرٌعات  ذلك بالمساجد وحادثة مسجد النور فالموضوع األساسً لسورة النور هو

نفً االتهامات الكاذبة عن زوجة الرسول علٌه الصالة  الخاصة بالعالقات الغٌر شرعٌة وعن

سب "كوك" تؤمل أن هناك من ٌشكك فً ن )  وعن رمً المحصنات كذبا وبهتانا والسالم

النصائح المتعددة للمإمنٌٌن لتجنب الوقوع فً الفاحشةوآٌضا   ( وٌعتبره مجهول األب  

 



 

 

ٌندا" لفضٌلة أخرى باآلٌة الكرٌمة قاريء مالحظة استجابة السٌدة "جاسوقد ال ٌفوت على ال

فبعد استجابتها لفضٌلة نبذ البهتان وتصحٌح مساره بؤسابٌع قلٌلة    تجدها تعلن عن سحب 

نود "نٌوذالندا" من مناطق الحروب فً الشرق األوسط  وذلك رغم أن عددهم هو بضعة ج

عشرات وكلهم فً مهام تدرٌبٌة غٌر قتالٌة وكؤنها بذلك تحمً أبناء "نٌوذالندا"  من 

....(َأْوَلَدُىنَّ   َوََل َيْقُتْمنَ التعرض للمخاطر  )....  

 

ة من المواطنٌن وكؤنها تحمٌهم من كما قامت آٌضا بسن قوانٌن لسحب األسلحة األلٌ 

 التعرض للقتل بهذه األسلحة

 

وهً كلمة  من   " َدُىنَّ َأْولَ  " غٌر فً كلمة سورة الممتحنة آٌة تجد إشارة للذرٌة بولن 

          حتى نهاٌة الحروف  " َدُىنَّ َأْولَ  حروف وعدد الحروف بدءا من كلمة  "  6 

)بالرسم العثمانً(  حرفا     06   هو  " يَنوُ َترِ َيفْ  نٍ ِبُبْيتَ  "    "   ب َيفْ  نٍ "

ٌونٌو( 25)      06 / 6"   ٌوم   يفن"  فلدٌنا تارٌخ مٌالد االبنة  

 

...َيفْ   نٍ ِبُبْيتَ   ينَ َوََل َيْأتِ   َأْوَلَدُىنَّ ....  



 بُ   بِ    نَ   ي  تِ   أْ   يَ  ا   لَ   وَ    نَّ   هُ   دَ   لَ   وْ   أَ ....

...فْ   يَ    نٍ   تَ   هْ    

!!!!!!!!!!!!!! 

 

 

 الكلمات والحروف بعد كلمة عد  وذلك عندكلمة    69و    حرفا  82وستجد لدٌك   

 " يَنوُ َترِ َيفْ  نٍ ِبُبْيتَ  "  فً   " َيفْ  نٍ "  حتى تصل لنهاٌة الحروف  "َجاَءكَ "

  أم الطفلة   "ينداجاس"  السٌدة  أي تارٌخ مٌالد  6982وكؤنها إشارة لسنة  

" يفن"  

 

 

 



 

 وهً الكلمة رقم    "َدُىنَّ َأْولَ "   كلمةحتى نهاٌة من بداٌة اآلٌة حرفا   80  وستجد

   06ٌوم      " يفن" الطفلة  خ مٌالد لتارٌ أخرى باآلٌة فهل لدٌنا إشارة  69

ولكن بعام  "شارلزتوليام "  ألمٌرٌونٌو هو تارٌخ مٌالد ا     25ألن     يونيو

الهما ذرٌة المرأتٌن وكالهما من ساللة حاكمة وك    6980  مختلف أي سنة 

للغاٌةومحبوبتٌن شهٌرتٌن   

 

 



 

 

مإخرا بقطع نصف الكرة األرضٌة مسافرا لٌزور مسجد  األمٌر "ولٌام تشارلز"  قام وقد

إلى هذه اإلشارة المعجزة  وكؤن فً ذلك تنبٌه لنا ندا للتضامن مع ضحاٌا الحادثالذالنور بنٌو

 الخفٌة

 



 

 

 

 



ُت ُيَباِيْعَنَك َعَمى َأْن ََل ُيْشِرْكَن ِبالمَِّو اْلُمْؤِمنَ  ِإَذا َجاَءكَ  َأيَُّيا النَِّبيُّ يَ   62:60

 ٍن ِبُبْيتَ   ينَ تِ َوََل َيأْ   َأْوَلَدُىنَّ   ْزِنيَن َوََل َيْقُتْمنَ َشْيًئا َوََل َيْسِرْقَن َوََل يَ 

َمْعُروٍف َفَباِيْعُينَّ َواْسَتْغِفْر  َبْيَن َأْيِديِينَّ َوَأْرُجِمِينَّ َوََل َيْعِصيَنَك ِفي  َتِريَنوُ َيفْ 

 َلُينَّ المََّو ِإنَّ المََّو َغُفوٌر َرِحيمٌ 
 

وذلك بعمل    62:60  وتارٌخ مٌالد الطفلة ٌظهر بوضوح فً رقم السورة ورقم اآلٌة 

ٌونٌو   25أي    26:06  إلى      62:60   االستبدال العظٌم الحق لٌتحول الرقم

!!!!!!!! 

" ؟يفنة لسنة مٌالد الطفلة  "ولكن أٌن اإلشار  

 

َبْيَن َأْيِديِينَّ   َتِريَنوُ َيفْ   نٍ ِبُبْيتَ  ينَ تِ َوََل َيأْ   َدُىنَّ َأْولَ   َوََل َيْقُتْمنَ ....

...َوَأْرُجِمِينَّ   

 



حتً تصل إلى نهاٌة وصف    " َدُىنَّ َأْولَ  "   عدد الحروف بعد كلمةستجد اإلجابة فً 

: أي نهاٌة جملة " يفن"  الطفلة  

 

... َبْيَن َأْيِديِينَّ َوَأْرُجِمِينَّ   َتِريَنوُ َيفْ   نٍ ِبُبْيتَ  ينَ تِ َوََل َيأْ ....    

 

 تَ  فْ  يَ   نٍ   تَ   هْ   بُ   بِ    نَ   ي  تِ  أْ  يَ   ا  لَ   وَ .... 
 نَّ   هِ   لِ   جُ   رْ    أَ   وَ    نَّ   هِ   ي  دِ   يْ   أَ   نَ   يْ   بَ   هُ  نَ  ي رِ 

... 
 

 "  وليامو  " "  يفن"   ن اآلٌة تشٌر إشارة واضحة أنحرفا وكؤ  66فهً  

عاما                    66   ولكن بفارق   يونيو  06   سٌولدان بنفس الٌوم أي 

(   0268  إلى    6980) من                       

!!!!!!!!!!!!!! 



 

UTC 4445   معجزة الذكر الدقٌق لتارٌخ وتوقٌت المٌالد  

 

 

 

ٌمتد لما هو أكثر من    "نف"  و الطفلة  " وليام" بٌن األمٌر ولكن ٌبدو أن الربط 

 تارٌخ المٌالد ولما هو أدق من ذلك 

 

واإلشارة إلى  األمٌر "ولٌام" وزٌارته لموقع الحادث قد ٌكون للتنبٌه إلى التوقٌت الدولً  

 المعتمد عالمٌا وهو توقٌت "جرٌنتش" بمدٌنة  "لندن"  عاصمة األمٌر "ولٌام"

 



سنة   2/8 من أغسطس فً الثانً ببرٌطانٌا تم اعتمادهذلك التوقٌت العالمً  أن  العجٌب) 

وتذكر إشارات الربط  بٌن األمٌر "ولٌام" المولود    59بالقرن ال   88أي سنة    5888 

( 5988 وأمها المولودة سنة   2858والطفلة "نف" المولودة سنة    5982سنة   

 

 



 

 

ندما الحظت أن موسوعة المعارف تركز على توقٌت مولد الطفلة وقد تنبهت إلى ذلك األمر ع

بالتوقٌت العالمً ألجد باقة من العجائب المذهلة  4445 الساعة "نف"  

 



 

 



وباتباع نفس النظام الذي اتبعناه طوال هذه الدراسة بالبحث عن أقرب كلمة تحتوي الحرفٌن 

تجد أنها    "تروىانف"  الطفلة والتً دلتنا على   " َيْفَتِريَنوُ  "  قبل كلمة   "نف" 

"  :نف"  وهً أخر كلمة بالسورة تحتوي على الحرفٌن  "ُقواْنفَ أَ توجد بكلمة   "  

 

ْن َفاَتُكْم َشْيٌء ِمْن َأْزَواِجُكْم ِإَلى اْلُكفَّاِر َفَعاَقْبُتْم َفَآُتوا الَِّذيَن َذَىَبْت َأْزَواُجُيْم  َواِ 

( َيا َأيَُّيا النَِّبيُّ ِإَذا 66المََّو الَِّذي َأْنُتْم ِبِو ُمْؤِمُنوَن )َواتَُّقوا   ُقواْنفَ أَ   ِمْثَل َما

َجاَءَك اْلُمْؤِمَناُت ُيَباِيْعَنَك َعَمى َأْن ََل ُيْشِرْكَن ِبالمَِّو َشْيًئا َوََل َيْسِرْقَن َوََل َيْزِنيَن 

َبْيَن َأْيِديِينَّ َوَأْرُجِمِينَّ َوََل   َتِريَنوُ َيفْ   َوََل َيْقُتْمَن َأْوََلَدُىنَّ َوََل َيْأِتيَن ِبُبْيَتانٍ 

(60َو َغُفوٌر َرِحيٌم )َيْعِصيَنَك ِفي َمْعُروٍف َفَباِيْعُينَّ َواْسَتْغِفْر َلُينَّ المََّو ِإنَّ المَّ   



 

بالسورة  وهذا    085" هً الكلمة رقم   ُقواْنفَ أَ والمفاجؤة هنا هً أن هذه الكلمة  "

هو عدد    085فالرقم   أعرفه منذ سنوات فً تدبري للقرآن الكرٌم  والنظام اعتدته 

    6:65"  حتى وقت مٌالدها  نفالد الطفلة  "الدقائق من بداٌة ٌوم مٌ

دقٌقة (     085دقٌقة    تساوي     65دقٌقة  زائد     62ساعات فً    6)   

!!!!!!!!!!!!!! 



 

 



     بسورة الممتحنة هً عن اإلنفاق  " نف "  وتؤمل أن معظم الكلمات التً بها الحرفٌن

وهً الكلمات : ( منها%  88)    

ُقواْنفَ أَ    ُقواْنفَ أَ    ْقُتمْ ْنفَ أَ    ُقواْنفَ أَ     َعُكمْ ْنفَ تَ    
 

% منها ( هً كلمة واحدة أي كلمة : 68ومعظمها آٌضا )   

ُقواْنفَ أَ   

"  َجاَءكَ "   لمة التالٌة لكلمة"   أي الكُقونَ َنفِ اْلمُ وذلك ٌدفعك إلى تؤمل كلمة   "

" نف"  أم"  يتك ينداجاسالتً دلتنا على  "  

....ُقونَ َنفِ اْلمُ  َجاَءكَ  ِإَذا  
 

"   ولٌس هكذا   ُقونَ َنفِ اْلمُ  أن هذه الكلمة مكتوبة برسم المصحف هكذا  " وكٌف

!!!!!!!!!!!!!         )الرسم اإلمالئً(  اْلُمَناِفُقونَ   



 

 

 

 



 

ستجد أن أول كلمة بالقرآن متجاورٌن  بكلمة واحدة   "نف"  الحرفٌنوإذا بحثت عن 

:الكرٌم ٌظهر بها هذٌن الحرفٌن متجاورٌن هً كلمة    

 

"  ُقونَ ْنفِ يُ  "    

 

    6:65    "نف"  "   التً أعطت توقٌت مٌالد الطفلة ُقواْنفَ أَ وتذكر كلمة  "

 

 فً  ان متجاورٌن بكلمة واحدةٌظهر " نف"  هذٌن الحرفٌنولكن األعجب من هذا هو أن 

وذلك حتى تتذكر أساس ذلك البحث مرة أخرى  بالقرآن الكرٌم كله  موضعا   566  

 566والذي سٌحول الرقم     (  ونَ مُ مَ َتعْ  -ونَ مُ مَ َتعْ )   ومعجزة االستبدال العظٌم

    "نف"   أي التوقٌت العالمً لمٌالد الطفلة  6:65إلى     

 !!!!!!!!!!!!!  

 



 

 

 

 

 

 



وما ٌإكد ذلك التصور وٌنفً أي احتمال للمصادفة هو معجزة عظٌمة أخرى تظهرعند تؤمل 

"  بالقرآن الكرٌمنفموقعا للحرفٌن  "  566آٌات ال    

 

آٌة من هذه اآلٌات  بدءا من أخر القرآن الكرٌم  حتى تصل آلٌة    65لتجد أنك تعد   

  لمة التً موقعها بالسورة ٌعطٌك التوقٌت"  ) الكُقواْنفَ أَ والتً بها كلمة  "   68455

6:65  )  

 

"  نف" كلمة تحتوي الحرفٌن    56بها      65وهذه اآلٌات ال    

فهل بعد ذلك من إعجاز ؟!   

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!  



 



 



 



 

 ولكنً وقد ٌظن القاريء أن هناك تركٌزا على اإلشارة لتارٌخ وتوقٌت مٌالد تلك الطفلة

ذلك المثل توجد ا أبحث عن مثل ما بالقرآن الكرٌم  أن أشعر وكؤن اإلشارات لاعتدت عندم

بكل مكان فً القرآن الكرٌم وهو ما ٌجعلك تشعر بمدى عظمة الخالق وكٌف ٌعجز البشر عن 

اإلتٌان ولو بسورة واحدة من مثل سور القرآن الكرٌم  وكٌف أن الجن واإلنس ال ٌستطٌعون 

بعضهم البعض ذلك ولو اجتمعوا وأعانوا  

 

ْن ُكْنُتْم ِفي َرْيٍب ِممَّا َنزَّْلَنا َعَمى َعْبِدَنا َفْأُتوا ِبُسوَرٍة ِمْن ِمْثِمِو َواْدُعوا  َواِ 
سورة البقرة   (06ُشَيَداَءُكْم ِمْن ُدوِن المَِّو ِإْن ُكْنُتْم َصاِدِقيَن )  

 

ْنُس َواْلِجنُّ َعَمى َأْن َيأْ  ُتوا ِبِمْثِل َىَذا اْلُقْرَآِن ََل َيْأُتوَن ُقْل َلِئِن اْجَتَمَعِت اإلِْ
سورة اإلسراء   (88ِبِمْثِمِو َوَلْو َكاَن َبْعُضُيْم ِلَبْعٍض َظِييًرا )  

 

ُقْل َلْو َكاَن اْلَبْحُر ِمَداًدا ِلَكِمَماِت َربِّي َلَنِفَد اْلَبْحُر َقْبَل َأْن َتْنَفَد َكِمَماُت َربِّي 
سورة الكهف   (629َمَدًدا ) َوَلْو ِجْئَنا ِبِمْثِموِ   

 



َوَما ِمْن َدابٍَّة ِفي اْْلَْرِض َوََل َطاِئٍر َيِطيُر ِبَجَناَحْيِو ِإَلَّ ُأَمٌم َأْمثَاُلُكْم َما َفرَّْطَنا 
سورة األنعام  (68ِفي اْلِكَتاِب ِمْن َشْيٍء ثُمَّ ِإَلى َربِِّيْم ُيْحَشُروَن )  

 

ْنَساُن َأْكَثَر َشْيٍء َوَلَقْد َصرَّْفَنا ِفي َىَذا الْ  ُقْرَآِن ِلمنَّاِس ِمْن ُكلِّ َمَثٍل َوَكاَن اإلِْ
سورة الكهف  (56َجَدًَل )  

 

  (07َوَلَقْد َضَرْبَنا ِلمنَّاِس ِفي َىَذا اْلُقْرَآِن ِمْن ُكلِّ َمَثٍل َلَعمَُّيْم َيَتَذكَُّروَن )
 سورة الزمر

 

 

سورة الجمعة موضوع بحثنا عن "نٌوذالندا"؟لكن ماذا لوبحثنا عن اإلشارة للطفلة "نف" ب  

 

بكلمة واحدة غٌر كلمة : بذلك الترتٌب  "نف" لن تجد بسورة الجمعة الحرفٌن    

 

واْنفَ ا " " ضُّ  



 

 

َذا َرَأْوا ِتَجاَرًة َأْو َلْيًوا  واْنفَ ا  َواِ  ِإَلْيَيا َوَتَرُكوَك َقاِئًما ُقْل َما ِعْنَد المَِّو    ضُّ

سورة الجمعة   (66ْيِو َوِمَن التَِّجاَرِة َوالمَُّو َخْيُر الرَّاِزِقيَن )َخْيٌر ِمَن المَّ   
 



وا "  محصورة بٌن ذكر   اللهو   قبلها والمقطع      والعجٌب أن هذه الكلمة  " اْنفَ ضُّ

جزر "هاواي"  مكتشف   قبل  ذكر  "كوك"الذي ٌقع و  بعدها  "ِإَلْيَيا وَ "        

 

 5959  سنة وتارٌخ انشائها   " ىاوايعلى   "    "ِإَلْيَيا وَ "    وقد دلنا ذلك المقطع

  وتارٌخ مٌالد    "كوك"   مكتشفها  سنة   5728    وذلك بعدد اآلٌات من موقع ذلك 

   بسورة الروم  بآٌة عن إلى موقعه األخر والوحٌد بالقرآن الكرٌم    المقطع بسورة الجمعة

      الزواج والسكون إلى الزوجة  :

 

 ِإَلْيَيا وَ   َوِمْن َآَياِتِو َأْن َخَمَق َلُكْم ِمْن َأْنُفِسُكْم َأْزَواًجا ِلَتْسُكُنوا  62:06
سورة الروم   َجَعَل َبْيَنُكْم َمَودًَّة َوَرْحَمًة ِإنَّ ِفي َذِلَك آَلََياٍت ِلَقْوٍم َيَتَفكَُّروَن   

 



  

 

 

 06   تذكر أن الطفلة ولدت فً الٌوم رقمو   62:06) والحظ رقم اآلٌة ورقم سورتها  

ٌوم (   62بشهر من     

 

وا "  وقد تالحظ  تشابه جذور كلمة والتً تظهر بسورة   "أفضى"  وكلمة  "  اْنَفضُّ

  38425آٌضا مثل آٌة سورة الروم     06    النساء فً إشارة للزواج  وبآٌة رقمها



ُضُكْم ِإَلى َبْعٍض َوَأَخْذَن ِمْنُكْم ِميثَاًقا َغِميًظا َبعْ   َأْفَضى  َوَكْيَف َتْأُخُذوَنُو َوَقدْ 
سورة النساء   (06)  

 

  من بداٌة اآلٌة حرفا   06  و   كلمات     6   تعد بسورة الجمعة  أنكمن المذهل  و

واْنفَ ا "   كلمة  حتى واْنفَ ا "  قبل كلمةحرفا     68تجد لدٌك   و  "  ضُّ "   ضُّ  

   68 / 6 / 06  "     نف" د الطفلة تارٌخ مٌال أي لدٌك 

!!!!!!!!!!!!!!!!!! 
 

 



 

" فاء"   بسورة الجمعة ٌلٌه حرف " نون"  حرفالمعجزة المبهرة هنا هً أنك ال تجد و

: إال فً  فً خمس كلمات  توجد فً  ثالث آٌات     

 

 

مَ ءاَ َأيَُّيا الَِّذيَن يَ  ُجُمَعِة َفاْسَعْوا ِإَلى ِذْكِر المَِّو ِة ِمْن َيْوِم الْ و َمُنوا ِإَذا ُنوِدَي ِلمصَّ

مَ   ِإَذافَ   (9)نَ َتْعَمُمو  َوَذُروا اْلَبْيَع َذِلُكْم َخْيٌر َلُكْم ِإْن ُكْنُتمْ  ُة و ُقِضَيِت الصَّ

المَِّو َواْذُكُروا المََّو َكِثيًرا َلَعمَُّكْم   ْضلِ فَ   نْ مِ  َفاْنَتِشُروا ِفي اْْلَْرِض َواْبَتُغوا 

َذا َرَأْوا ِتجَ 62َن )ُحوُتْفمِ  واْنفَ اَرًة َأْو َلْيًوا ( َواِ  ِإَلْيَيا َوَتَرُكوَك َقاِئًما ُقْل َما  ضُّ

(66ِزِقيَن )َرِة َوالمَُّو َخْيُر الرَّ ِمَن المَّْيِو َوِمَن التِّجَ  ِعْنَد المَِّو َخْيرٌ   
 

 

 

 

 

 



تهابآٌ    06    "      وهً الكلمة رقم  نَ َتْعَمُمو "   :    كلمة   

 

     ْضلِ فَ    –   نْ مِ     –    ِإَذافَ   : والكلمات

  68   التراتٌب هومجموع بآٌتها  أي     9 – 8 – 6وهً الكلمات رقم    

 

واْنفَ ا ":     وكلمة  بآٌتها     6وهً الكلمة رقم         " ضُّ  

 

  6  /  68  /  06   "نفأي لدٌك مرة أخرى تارٌخ مٌالد الطفلة  "
68    سنة     6     شهر    06   ٌومأي   

!!!!!!!!!!!!!!!!!!    

 



 



 

 



 

  



 



 خاتمة

 

 

 

 68452تستجٌب  للفضائل الواردة بآٌة سورة الممتحنة  ٌندا" "جاس لعلك الحظت أن السٌدة 

وهً اآلٌة التً تحمل إشارة إلسمها وأربع أرقام دقٌقة تعبر عن  )  الواحدة تلو األخرى 

من فضائل  حتى اآلن لثالث  ٌندا""جاس السٌدة  فقد استجابت  (  عمرها وتارٌخ مٌالدها

هذه اآلٌة الكرٌمة :فضائل    

 



ُت ُيَباِيْعَنَك َعَمى َأْن ََل ُيْشِرْكَن ِبالمَِّو اْلُمْؤِمنَ  ِإَذا َجاَءكَ  َأيَُّيا النَِّبيُّ يَ  62:60
 ِبُبْيَتٍن  َوََل َيْأِتيَن    َدُىنَّ َأْولَ   َوََل َيْقُتْمنَ   ْزِنينَ َشْيًئا َوََل َيْسِرْقَن َوََل يَ 

َفَباِيْعُينَّ   َوََل َيْعِصيَنَك ِفي َمْعُروفٍ   َبْيَن َأْيِديِينَّ َوَأْرُجِمِينَّ   َيْفَتِريَنوُ 
 َواْسَتْغِفْر َلُينَّ المََّو ِإنَّ المََّو َغُفوٌر َرِحيمٌ 

 

.."   عن آداب ِفي َمْعُروفٍ  َوََل َيْعِصيَنكَ  لما جاء فً تفسٌر "... وذلك فً استجابتها

الجنائز وظهورها بالمظهر الالئق بالحادث فً ملبس أسود محتشم بسٌط وإظهار نبٌل للحزن 

بعد حادثة مسجد  بال شطط أو مبالغة وعزائها للضحاٌا والمكوث بٌنهم وبجوارهم ودعمهم

 النور 

 

ثم بعد ذلك بؤسابٌع قلٌلة تستجٌب لما جاء باآلٌة  ".. َوََل يَ ْأِتيَن  ِبُبْيَتٍن  َيْفَتِريَنوُ   

َبْيَن َأْيِديِينَّ َوَأْرُجِمِينَّ .."  وذلك فً تصحٌحها لمسار عالقتها بوالد ابنتها  "نٌفتروها" 
وإعالنها خطبتها لذلك الرجل تمهٌدا للزواج لتصبح عالقتها به شرعٌة وٌصبح نسب ابنتها  

 نسبا شرعٌا ألبٌها 

 

ثم بعد ذلك بؤسابٌع قلٌلة تستجٌب لما جاء باآلٌة ".. َوََل َيْقُتْمنَ   َأْوَلَدُىنَّ .."  بإعالنها 

   وبذلك تحمًمن مناطق الحروب فً الشرق األوسط القلٌلة "نٌوذالندا"  سحب قوات

أبناء  وطنها من التعرض للمخاطر كما تعلن آٌضا عن سحب األسلحة األلٌة من المواطنٌن 
ٌة لهم من التعرض للقتل بتلك األسلحةوتعوٌضهم مادٌا عنها وفً ذلك حما  



قدما فً االستجابة لفضائل هذه اآلٌة الكرٌمة ؟!!! هذه السٌدة النبٌلة فهل ستمضً  

 

 

 

أدعوا هللا أن ٌكون ما حدث بمسجد النور سببا فً هداٌتها وهداٌة أبناء وطنها إلى نور هللا 

 عز وجل 

 

هم هذ اآلٌات أرجو أال أكون قد جانبت الصواب فً اجتهادي لفو  

ومن ترجمهابهذه الدراسة لمسلمٌن جزى هللا خٌرا من  بلغ او  

 



 

 
 
 
 



: للقاريء  من مواقع إعجاز القرآن الكرٌم التً تؤثرت بها كثٌرا وأرشحها  

 



 

 



 


