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  الجاللة لفظ تشكل والتياألبعاد يوضح القمة الصخرية للطور  ثالثي أفقيمنظور 
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  البحر لمياه الغربيجبل الطور على الجانب 
 
 
 
 

  
  مكة فيللبحر  الشرقينزلت اآلية على محمد على الجانب 
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  الجاللة قدم يظهر لفظ 8844تصوير فضائي من على ارتفاع 
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  الجاللة قدم يظهر لفظ 8844تصوير فضائي من على ارتفاع 
 
 
 
 

  
  الجاللة لفظ تشكل والتيالقمة الصخرية للطور 
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  الوادياأليمن ويشير السهم لنهر  الواديشاطئ 

 
 
 
 

  
  الجاللة من نفس االرتفاع يظهر دقة حروف لفظ إيضاحيتظليل 
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  د. عبد الرحيم ريحان -كتب
 

أثناء  جيولوجية معجزة عضو جمعية األثريين المصريين عن التاريخيكشف عماد مهدى الكاتب والباحث 
بالعبد الصالح الخضر حيث تم  موسى اهلل نبيبحثه عن موقع لقاء  فيلمنطقة جنوب سيناء  الفضائيالتصوير 

اهلل( ) الجاللة المقدس بسيناء يشكل لفظ بالوادي موسى اهلل نبيلقمة جبل  الصخرياكتشاف أن التكوين 
وهو نفس الجبل الذى رفع  موسى الذى نزلت فيه التوراة وكلم اهلل منه نبيه موسى وهو الجبل الشهير بجبل

  اآليات الكريمة فيعلى بنى إسرائيل كما جاء 
 

ُقوَن { قال تعالى } َوِإْذ َأَخْذنَا ِميثَاَقُكْم َورَفَ ْعَنا ف َ  ٍة َواذُْكُروْا َما ِفيِه َلَعلَُّكْم تَ ت َّ َناُكم ِبُقوَّ ْوَقُكُم الطُّوَر ُخُذوْا َما آتَ ي ْ
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ٍة  البقرة ، وقوله تعالي : } َوِإذ نَ تَ ْقَنا اْلَجَبَل فَ ْوقَ ُهْم َكأَنَُّه ظُلٌَّة َوظَنُّوْا أَنَُّه َواِقٌع ِبِهْم ُخُذوْا َما36 َناُكم بُِقوَّ آتَ ي ْ
ُقوَن {األعرافَواْذ   8/6، وقوله }َوالطُّوِر وَِكَتاٍب مَّْسطُوٍر ِفي َرقٍّ مَّنُشوٍر { الطور  878ُكُروْا َما ِفيِه َلَعلَُّكْم تَ ت َّ

 . 25وقوله تعالى " َونَاَديْ َناُه ِمن َجاِنِب الطُّوِر اأْلَْيَمِن َوقَ رَّبْ َناُه َنِجّياً {مريم
 

ات ثمانية منها بلفظ )الطور( معّرفة بأل التعريف بمعنى الجبل وواحدة القرآن عشر مر  فيوكلمة الطور وردت 
ْهِن َوِصْبٍغ ِلْْلِكِليَن ( المؤمنون  َناَء تَ ْنُبُت بِالدُّ وواحدة بلفظ  52بلفظ )طور سيناء( ) َوَشَجَرًة َتْخُرُج ِمْن طُوِر َسي ْ

وهكذا تتجلى قدرة اهلل  5،  8َوطُوِر ِسيِنيَن ( التين ) طور سينين ( بنفس المعنى السابق ) َوالتِّيِن َوالزَّيْ ُتوِن 
 شرفت بها أرض سيناء خاصة وأرض مصر عامة التيهذه اآلية العظيمة  فيتعالى 

 

 شبكة و منتديات التاريخ العام :المصدر
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