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 المستخلص

تشير كثير من اآلياات الررايياة ىلاى كل كال ىاا كاى الكاول يساتمر كاى نركتاه المنترماة مالمتكاررة مماا يسامى 

بالحركة كم الدالة الدمرية لهذه الحركة التواكرية البسايةة ميكاول متبوعاا كم مسابوقا مباىارة كاى يفاس ةات اآلياة الكريماة 

 .بلفظ السجود كم التسبيح

تنشأ من التغير المنترم كما كى المساكة كم كى الزمن كم كى كالهما، يمكن  ئيا كل هذه الدالة الدمرية مالتىممن الثابت كيزيا

تمثيلها على ىكل موجة لدالة جيبية، كم دالاة جيات تماام الزامياة، مكالهماا يأساذ يفاس الشاكل، نياى يساتمر كاى ال اعود 

 .مالهبوط بإيترام دمل كرد كى الةاقة

ات الكريمة قاد كىاارات ىلاى التغيار المناترم مالمتكارر مالمتازامن ماف الازمن كرا ، كماا كاى ميجد كل بعض اآلي

تتةابرااه هااذه اآليااة الكريمااة كااى اسىااارة ىلااى سااجود كاال ىااا كااى الساامامات ماألر  طوعااا  (.51)سااورة الرعد،اآليااة 

كاى الفتارة ماا باين الغادم مكرها، نيى يكول ظاللهام بالغادم ماأللااح، نياى تناترم نركاة الرال لكال ىاا متكاول جلياة 

ماآللاح متكرًرا كيشكل موجة جيبية كدالة كى الزمن، كذلك مف ما تؤكده دمرة سريال الماء كى الكاول كدالاة دمرياة مان 

ت ادم للرعد كيهب  ليسجد الماء كى لورة مةرا ليتجمف كى البحار ماأليهار مالمحيةاات مبااطن األر  ملي اعد مارة 

 .بخار مهكذا يجد كل الدمرال المستمر مالمنترم لحركة مكمية الماء تمثل دالة دمريةكسرى ىلى السماء كى لورة 

كى سورة النحل ت ف سجود كل ىاا سلراه ت تعاالى داسارا نياى يتفياؤا ظاللاه ميتمايال ( 74)بينما يجد اآلية 

ة دالاة دمرياة تمثال بموجاة بإيترام مىستمرار عن اليمين معان الشامائل متكاررا ليشاكل بهاذه الحركاة المتكاررة مالمنترما

يمكننااا كي ااا اعتبااار نركااة النحاال الدائبااة مالمسااتمرة م .جيبيااة تأسااذ كااى ال ااعود مالهبااوط بإسااتمرار كدالااة كااى المساااكة

 .بحركة دمرية تمثل موجة جيبية تكول دالة كى المساكة( مكى كل االتجاهات)مالنشيةة ىلى اليمين مىلى اليسار 

مكااى  .آلياات الررايياة التاى تؤكاد ىرتباااط الساجود مالتسابيح بالحركاة الدمرياةميعار  البحاى كاذلك كثيار ماان ا

مكاذلك  .األعجاز كي ا كينا يجد كل نركة مدمرال الحجاج نوح الكعبة الشربفة يمثل نركة دمرياة مبالتاالى موجاة جيبياة

دمريااة، مبالتااالى موجااة  يب ااات قلاات اسيسااال مالمخلوقااات كاكااة نركتهااا تكااول منترمااة ممتكااررة، كاايمكن تمثيلهااا بدالااة

مكااذلك دمرال األر  مالشاامس مالنجااوم نركتهامنترمااة ممتكااررة كاايمكن تمثيلهااا بدالااة دمريااة، مبالتااالى موجااة  .جيبيااة

يكاول دمرال كال م .يكول دمرال كل األلكترميات الذرية نوح النواة، تمثل دالة دمرية، مبالتاالى موجاة جيبياةكما  .جيبية

( كوتوياات) تكول كل الموجات الكهرممغناطيسايةم .إيترام يمثل دالة دمرية، مبالتالى موجة جيبيةالنيكويات داسل النواة ب

تكول نركاة الاذرات مالجزئياات داسال اسيساال مالحياوال مالجمااد تهتاز لتكاول موجاات مرياة كذلك  .تمثل بموجة جيبية

   .تمثل بموجة جيبية( كويات)

 

 

 دمةـــالمق

عض األعجاز العلمى كى عدد من آيات الراركل الكاريم كاى هاذا الزماال قاد يساره مسااقه ت ىليناا يعترد كل ظهور ب          

كما كيه رًدا ماكيًا على هؤالء الراوم الاذين  .ليثبت ت الذين آمنوا على ىيمايهم ميزدادما يرينًا ملعل ت يهدى به قوًما كسرين

كَْم يَرُولُوَل اْكتََراهُ بَْل هَُو اْلَحقُّ ِمْن َربَِّك لِتُنِذَر قَْومااً َماا كَتَااهُْم ِماْن  " .عنده تعلم الررآل كم ككتراه من يرولول كل رسوح ت 

َِ َمكِاآل كَْيفُِساِهْم َنتَّاى يَتَبَايََّن لَهُاْم كَيَّاهُ ا " (.3)السجدة "  يَِذيٍر ِمْن قَْبلَِك لََعلَّهُْم يَْهتَُدملَ  ْلَحاقُّ كََملَاْم يَْكاِف َسانُِريِهْم آيَاتِنَاا كِاآل اآلكَاا

 (.13)ك لت " بَِربَِّك كَيَّهُ َعلَى ُكلِّ َىآْلٍء َىِهيٌد 

لةالما تساءح العلماء عن الدليل لسجود كل ىا كى الكول، مكيفياة ساجوده، مساوح يحاامح هناا كل يوياح كثيار  

ى الكاول كاى لاورة نركاة دمرياة من اآليات الررآيية التى تشير مترب  بين الحركة األهتزازية التى يروم بهاا كال ىاا كا

ْبُف َماألَْرُ  َمَمْن كِيِهنَّ َمىِْل ِمْن َىآْلٍء ىاِلَّ يَُسبُِّح بَِحْمِدِه  "متكرره يتةابق مف نركة السجود مالتسبيح  َمَواُت السَّ تَُسبُِّح لَهُ السَّ

 (.77)اء األسر" َملَِكْن ال تَْفرَهُوَل تَْسبِيَحهُْم ىِيَّهُ َكاَل َنلِيماً َغفُوراً 
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اَمَواتِ  :"مكذلك ككد ت لنا على هذه الحريرة باآلية الكريمة  َ يَْساُجُد لَاهُ َماْن كِاآل السَّ َمَماْن كِاآل األَْرِ   كَلَْم تََرى كَلَّ تَّ

َجُر َمالدََّمابُّ َمَكثِياٌر ِماْن النَّااِو َمَكثِياٌر َنا ُ كََماا لَاهُ ِماْن َمالشَّْمُس َماْلرََمُر َمالنُُّجوُم َماْلِجبَاُح َمالشَّ قَّ َعلَْياِه اْلَعاَذاُب َمَماْن يُِهاْن تَّ

َ يَْفَعُل َما يََشاءُ   (.58)الحج "  ُمْكِرٍم ىِلَّ تَّ

( كحركاة تواكرياة بسايةه)من الثابت كيه يمكن التعبير عن الحركة األهتزازية المنترمة مالمتكررة ب يغة علمية رياياية 

ة ما بين الهبوط مال عود المناترم مالمتكارر كماا هاو الحااح كاى الحركاة ماا باين الساجود مما يشير ىلى كويها نركة دائم

مف لفظ ( كى الدالة الدمرية)مثلة مالدالئل لعديد من اآليات التى يتالزم بها األىارة ىلى الحركة التواكرية البعض ا" .مالريام

 ".السجود كم التسبيح

 (:74ـ 78)لمثاح ا يجد سورة النحل على سبيل 

ِ مَ  " داً ِ َّ اَمائِِل ُساجَّ ُ ِماْن َىاآْلٍء يَتَفَيَّاأُ ِظاللُاهُ َعاْن اْليَِمايِن َمالشَّ ِ يَْساُجُد َماا كِاآل ( 78)هُاْم َداِساُرمَل كََملَْم يََرْما ىِلَى َما َسلََق تَّ َمِ َّ

َمَواتِ   (".74)ْكبُِرمَل َمَما كآِل األَْرِ  ِمْن َدابٍَّة َماْلَمالئَِكةُ َمهُْم ال يَْستَ  السَّ

هو كستمرار نركة ظل كل ىاا كاى الحركاة الدائماة دمريًاا مىلاى " عن اليمين مالشمائل"نيى يالنظ كى التعبير  

، ملاذلك يمكان التعبيار عنهاا (X)تكول دالاة كاى المسااكة ( Y)اليمين مالشماح تباًعا مما يمثل نركة دمرية نيى األزانة 

 :كى لورة ريايية بالمعادلة األتية

 

Y (x) = y0 sin ((2  π   X )/ λ)) ………………..1 

    

                           

 هو الةوح الموجى للحركة الموجية λنيى  

 y0 هو سعة الذبذبة 

 

 (5)يويح التمثيل البيايى للمعادلة ( 5)الشكل  

Y)                                                                                                                               )االزانة 

                                                                                                                                 Y(x)  

                                                                                                                                                   

λ 

 

  

(x) المساكة   

 

 

   

 (5)ىكل رقم 

 

دمل كراد )يأسذ ىكل دالة الجيت الزامى للموجة كى كيه رياييًا طالماا كل الحركاة دمرياة ( 5)يالنظ كل الشكل   

دالت الريايية مكى مجهة النرر العلمية كل هذه الحركة البد مكل تأسذ كى الهباوط مال اعود كهذا يعنى بالمعا( كى الةاقة

ِ َمهُْم َداِسُرملَ "المتتابف سالح هذه الحركة، مهنا يجد اآلية الكريمة تعبر بلفظ  داً ِ َّ كى كل كال ىاا يتباف هاذه الحركاة " ُسجَّ

ِ )ي بح ليس له نياًدا كى عدم الهباوط  داً ِ َّ مكماا كىاريا كاى المردماة كأياه مان العجيات كل يجاد هاذه اآلياة كاى ساورة ( ُساجَّ

كل الساعى علاى الارزَ ( يويح)ًرا بحثـًا عن الرنيق، مما يؤكد االنحل نيى يكول النحل دائم السعى مالحركة يمينًا ميس

 .هو كيً ا كما السجود  

ِ "األيااه الكريمااة ( 51)كمااا يجااد كيً ااا كااى سااورة الرعااد    ااَمَواتِ  َمِ َّ َماألَْرِ  طَْوعاااً َمَكْرهاااً  يَْسااُجُد َمااْن كِااآل السَّ

يًاا ريويح كستمرار تغير ظل كال ىاا تباًعاا مدم" بِاْلُغُدمِّ َماآلَلاحِ " يالنظ هنا كل التعبير م ".َمِظاللُهُْم بِاْلُغُدمِّ َماآلَلاحِ 

 :كالتالى( 2)دلة الدالة الدمرية مف الزمن بالمعا مف الزمن، مرياييًا يمكن تمثيل هذه

 

Y (t) = y0 sin (2  π / T)         

 هو الزمن الدمرى للموجة، Tنيى  

 y0   هو سعة األهتزازه ميمثل كق ى اتساع للموجة 
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                          .تأساااذ ىاااكل موجاااة كدالاااة جيبياااة كي اااا ملكنهاااا دالاااة كاااى الااازمن( 2)يوياااح كل المعادلاااة الرياياااية ( 2)مالشاااكل 

Y (t) 

 

 

 

Y (t)               

 

 

 

 

 

                                                                             y0                          

 (t)الزمن 

 

 

 

 

T 

 

 

ى كل كما ةكريا سابرـًا كل كل موجة جيبية البد مكل تأساذ كاى ال اعود مالهباوط المساتمر للحركاة دمل توقاف، ك  

ت الاذى جعال ظال  رادةطبرـًا للحركة الدمرية التى تمثل بالحركة الموجية تكاول قةًعاا باإ( مالسجود الدمرى)هذا الهبوط 

ساورة :هذه األىياء تهتز كى لورة دمرية تأسذ كى الهبوط المستمر مالمتتالى طوًعاا كم كرهًاا كماا توياح اآلياة ممكنويه

يالناااظ هناااا   (".21)َمِمْن اللَّْيِل كَاْسُجْد لَهُ َمَسبِّْحهُ لَْيالً طَِويالً ( 21)َربَِّك بُْكَرةً َمكَِليالً  َماْةُكْر اْسمَ  ( "21،21)اسيسال 

 .تعاقت األبكار ماألليل كى دالة دمرية مف الزمن ثم تتبف مباىرة بالسجود مالتسبيح

ُجو(: "34)سورة َ    تشير اآلية ىلى مجوب التسبيح مالسجود كال ليال كدالاة كاى " دِ َمِمْن اللَّْيِل كََسبِّْحهُ َمكَْدبَاَر السُّ

الزمن ثم ترب  بين التسبيح مالريام بعد السجود ليةلعنا على كل كل من السجود مالتسبيح متالزمال مالتسبيح هو كالسبانة 

 .كى الكول بالعرل مالرمح مالوجدال لشكر الخالق على عريم يعمه

ِ "(: 34،38)سورة ك لت    اْمِس َمال لِْلرََماِر َماْساُجُدما ِ َّ اْمُس َماْلرََماُر ال تَْساُجُدما لِلشَّ َمِمْن آيَاتِِه اللَّْياُل َمالنَّهَااُر َمالشَّ

ْيااِل َمالنَّهَاااِر َمهُااْم ال يَْسااأَُموَل كَااإِْل اْسااتَْكبَُرما كَالَّااِذيَن ِعْنااَد َربِّااَك يَُساابُِّحوَل لَااهُ بِاللَّ ( 34)الَّااِذخ َسلَرَهُاانَّ ىِْل ُكْنااتُْم ىِيَّاااهُ تَْعبُااُدمَل 

مالدالة هنا ترهر كى تعاقت الليل مالنهار ممن دمرال الرمر نوح األر  ميرى هنا األىارة ىلى كول المالئكة ال (".38)

 .تسأم مال تكل من السجود مالتسبيح كى لورة مستمرة من ال عود مالهبوط

عاً َمِسيفَةً َمُدمَل اْلَجْهِر ِمْن اْلرَْوِح بِاْلُغاُدمِّ َماآلَلااِح َماْةُكْر َربَّ  (: "201،201)سورة األعراح  َك كآِل يَْفِسَك تََ رُّ

يالناظ هناا (" 201)ىِلَّ الَِّذيَن ِعْناَد َربِّاَك ال يَْساتَْكبُِرمَل َعاْن ِعبَاَدتِاِه َميَُسابُِّحويَهُ َملَاهُ يَْساُجُدمَل ( 201)َمال تَُكْن ِمْن اْلَغاكِلِيَن 

 .عبير بالغدم ماأللاح كدالة دمرية كى الزمنالت

ِ َنقٌّ َماْستَْغفِْر لَِذْيبَِك َمَسبِّْح بَِحْمِد َربَِّك بِاْلَعِشآلِّ َماِسْبَكارِ  (: "11)سورة غاكر   ".كَاْلبِْر ىِلَّ َمْعَد تَّ

َ ِةْكر (: "75،72)سورة األنزاب   (72)َمَسبُِّحوهُ بُْكَرةً َمكَِليالً ( 75)اً َكثِيراً يَا كَيُّهَا الَِّذيَن آَمنُوا اْةُكُرما تَّ

ِ ِنايَن تُْمُساوَل َمِنايَن تُْ ابُِحوَل  (: "54،58)سورة الرمم  اَمَواتِ ( 54)كَُساْبَحاَل تَّ َماألَْرِ   َملَاهُ اْلَحْماُد كِاآل السَّ

 ؟(58)َمَعِشيّاً َمِنيَن تُْرِهُرمَل 

َمَواتِ  َملَهُ َمنْ  (: "54،20)سورة األيبياء  َماألَْرِ  َمَمْن ِعْنَدهُ ال يَْستَْكبُِرمَل َعْن ِعبَاَدتِِه َمال يَْستَْحِساُرمَل  كآِل السَّ

 ("20)يَُسبُِّحوَل اللَّْيَل َمالنَّهَاَر ال يَْفتُُرمَل ( 54)

 ."َمِمْن اللَّْيِل كََسبِّْحهُ َمىِْدبَاَر النُُّجومِ  (: "74)سورة الةور 

 :كى كالً من المساكة مالزمن مًعا تكول على الشكل( كى كدالة)لعامة لمعادلة الموجة كمتغير مالعجيت كل ال ورة ا
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 عادل أحمد إبراهيم يدنره ،محمد إبراهيم محمد السماحى 

 

 

Y(x,t) = y0 sin (( 2  π/ λ) X  -  ( 2  π/T))   …………..     (3)       

                                                  

كم تكاول دالاة  (y(t))، كم متغياًرا ماف الازمن (y(x))مسااكة مما يعنى كل كزانة الموجة كما كل تكول متغيًرا كاى ال 

 (.3)كما كى معادلة  (y(x,t))ممتغيًرا كى كليهما مًعا كى تغير دمرى متتابف 

كى كل من المسااكة مالازمن مًعاا كماا كاى بعاض ( كدالة)ميجد كثير من اآليات الكريمة قد تناملت الحركة كمتغير  

 :اآليات التالية

اِجِديَن ( 258)الَِّذخ يََراَك ِنيَن تَرُوُم  (: "258،254) سورة الشعراء  ترلت   يالنظ هنا لفظ(" 254)َمتَرَلُّبََك كآِل السَّ

  (.الدؤبة المستمرة كى االتجاهين ماألىارة ىلى كويها يوع من السجودكى الحركة )

اْمَس َعلَْياِه كَلَْم تََرى ىِلَى َربَِّك َكْياَف َمادَّ الرِّا (: "71،71،74)سورة الفرقال   لَّ َملَاْو َىااَء لََجَعلَاهُ َسااِكناً ثُامَّ َجَعْلنَاا الشَّ

 ("74)َمهَُو الَِّذخ َجَعَل لَُكْم اللَّْيَل لِبَاساً َمالنَّْوَم ُسبَاتاً َمَجَعَل النَّهَاَر يُُشوراً ( 71)ثُمَّ قَبَْ نَاهُ ىِلَْينَا قَْب اً يَِسيراً ( 71)َدلِيالً 

داً َمَساابَُّحوا بَِحْمااِد َربِِّهااْم َمهُااْم ال  (: "51،51)سااورة السااجدة   ما ُسااجَّ ااُرما بِهَااا َساارُّ ىِيََّمااا يُااْؤِمُن بِتيَاتِنَااا الَّااِذيَن ىَِةا ُةكِّ

ا َرَزْقنَااهُْم يُن( 51)يَْستَْكبُِرمَل  يالناظ هناا ربا  (" 51)فِرُاوَل تَتََجاكَى ُجنُوبُهُْم َعْن اْلَمَ اِجِف يَْدُعوَل َربَّهُْم َسْوكاً َمطََمعاً َمِممَّ

 (.كى بالحركة مالدالة الدمرية)السجود مالتسبيح بالحركة الدائمة مترلت المؤمنين كى م اجعهم 

م(: "504)سورة األسراء   َل لأِلَْةقَااِل قُْل آِمنُوا بِِه كَْم ال تُْؤِمنُاوا ىِلَّ الَّاِذيَن كُمتُاوا اْلِعْلاَم ِماْن قَْبلِاِه ىَِةا يُْتلَاى َعلَاْيِهْم يَِخارُّ

داً  يجاد هناا كياه كلماا تيلاى الرارآل علاى مان لاديهم العلام مالمعركاة باا  كى كماا سامعوا " َميَرُولُوَل ُسْبَحاَل َربِّنَاا (504)ُسجَّ

مكاذلك دالاة دمرياة ىةا ماا كهتازت ( لتالزم مقت تاالمة الرارآل)الررآل كهتزت جوارنهم مهذا يمثل دالة دمرية كى الزمن 

سرما على جباههم سجوًدا كى كل اآلية الكريمة ربةت ما بين الدالة الدمرية مالسجود كاذلك قاد يكاول ماا باين جوارنهم م

 .األيمال معدم اسيمال ألى ىيسال ما يكول دالة دمرية

ِ َماعْ ( 15)َمكَْيتُْم َساِمُدمَل ( 10)َمتَْ َحُكوَل َمال تَْبُكوَل  (: "10،15)سورة النجم  يالنظ (" 12)بُُدما كَاْسُجُدما ِ َّ

 .هنا كل تالزم البكاء مف ال حك يكول الدالة الدمرية مف الزمن كي بح عبادة مسجوًدا  

ااِجِديَن ( 44)َملَرَْد يَْعلَُم كَيََّك يَِ يُق َلْدُرَك بَِما يَرُولُوَل  (: "48،44)سورة الحجر  كََسبِّْح بَِحْمِد َربَِّك َمُكاْن ِماْن السَّ

كنرى كيه كلما ي يق ال در يتيجة ككتراء الكفاار علاى الماؤمنين يكاول عاالج (" 44)َربََّك َنتَّى يَأْتِيََك اْليَرِيُن  َماْعبُدْ ( 48)

 ابح ماان يةلاك بالتسابيح مالحماد   كيتباف لادمريا مبهاذا تكتمال الدالاة الدمرياة ماا باين ال ايق ماالتسااع كم االيشاراح ك

 .الساجدين مثل كل المخلوقات األسرى

ماا مان عباد يساجد   ساجده ىال كتات ت لاه نسانه منا  عناه ساي ه، مركاف لاه بهاا درجاة، :  اح رسوح ت ق"

 ".كاستكثرما من السجود

 . ي ةكذلك كى الحديى الشريف كإل الذهاب ىلى المسجد يركف ت العبد بها درجة ميح  عنه بها س

ارَُّق كَيَْخاُرُج ِمْناهُ اْلَمااُء َمىِلَّ ِمْنهَاا لََماا يَْهابِ ُ ىِلَّ ِمْن اْلِحَجاَرِة لََما يَتَفَ : "َسورة البررة ُر ِمْنهُ األَْيهَاُر َمىِلَّ ِمْنهَا لََماا يَشَّ جَّ

 ِ يجد كل هذه اآلياة تشاكل يموةًجاا للحركاة الموجياة هبوطًاا مسشاية مان ت ككثيار مان الحجاارة تتكاول مان ". ِمْن َسْشيَِة تَّ

درجاة نارارة )متهتاز هاذه الاذرات بفعال الحارارة الموجاودة كاى الغاالح الجاوى لاألر  ةرات مترالة بشكل مناترم، 

 .، كى لورة موجات دمرية(يررية ديباى)، (يات الةاقة الحراريةتوعبارة عن كو)موجات مرية ( 300kالغركة 

مغيار  مهذا ألل بعض األنجار قد تكاول كاى لاورة كموركياه غيار منترماة" مىل"مالمدهش هو بدك اآلية بلفظ 

مترالة مكذلك قد تكول من الزجاج كم البوليمرات غير مرتبة مبهذا ال تكول دالة دمرياة مبهاذا قاد ت ابح ال تساجد مت 

 .مرسوله كعلم

 :دمريةالدالة النركة  ممن االمثلة كى الرركل التى يتمثل كيها

 "َكالَّ ال تُِةْعهُ َماْسُجْد َماْقتَِربْ (: "54)سورة العلق 

نركااة الةيااور كثناااء تحليرهااا لاااكات بجنانيهااا ىلااى كساافل مكعلااى دالااة دمريااة مكااذلك هبوطهااا يالنااظ كل  

ملعودها كثناء طيرايهاا دالاة دمرياة، كاذلك سابانة األساماك كاى المااء تاارة ىلاى اليماين متاارة ىلاى اليساار دالاة دمرياة، 

ياة كيً اا، نركاة يب اات الرلات مالادمرة ماأللوات التى ترسلها ىلى بع اها الابعض كم التاى تام تساجيلها تمثال دالاة جيب

الدموياة ال اغرى مالكباارى، مالتانفس، مبكااء األطفاااح بمجارد مالدتهاام، مالشارمَ مالغارمب، مالمااوت مالحيااة، مسااعى 

األيسال كى األر ، منركة الكواكت مالنجاوم مالاذرات ماأللكترمياات، النيكلوياات، مكيتشاار جمياف الموجاات، متعاقات 

الساعات ماأليام ماألسابيف مالشهور مالسنين مالررمل كل ةلك يشكل ميمثل نركة دالة دمرية مدمرال الثوايى مالدقائق م

ساورة العنكباوت " َمتِْلاَك األَْمثَااُح يَْ اِربُهَا لِلنَّااِو َمَماا يَْعرِلُهَاا ىاِلَّ اْلَعاالُِمولَ "الحجيج نوح الكعبة كيً ا يمثل نركاة دمرياة 

(73.) 

 (.73)سورة محمد " اْلرُْرآَل كَْم َعلَى قُلُوٍب كَْقفَالُهَا كَكاَل يَتََدبَُّرملَ "

ِ َمَما يََزَح ِمْن اْلَحقِّ َمال يَُكويُوا َكالَّذِ  " يَن كُمتُوا اْلِكتَاَب ِمْن قَْبُل كَةَااَح كَلَْم يَأِْل لِلَِّذيَن آَمنُوا كَْل تَْخَشَف قُلُوبُهُْم لِِذْكِر تَّ

 (.51)سورة الحديد "َسْت قُلُوبُهُْم َمَكثِيٌر ِمْنهُْم كَاِسرُولَ َعلَْيِهْم األََمُد كَرَ 
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