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ٰٓٮ َِكةِ  َربُّكَ  َقالَ  َوإِذ   ـ  َملَ
لِق    إِنِّى لِل  ـ  ا َخ ل ً۬  مِّن َبَشر ً۬ ـ  َص ن   َصل  ن ون ً۬  َحَمإ ً۬  مِّ س  ت ه   َفإَِذا( ٢٨) مَّ ي  ت   ۥ َسوَّ  ِمن ِفيهِ  َوَنَفخ 

وِحى وا   رُّ ِجِدينَ  ۥ لَه   َفَقع  ـ  ٰٓٮ َِكة   َفَسَجدَ ( ٢٩) َس ـ  َملَ
لُّه م   ٱل  ونَ  ڪ  َمع  ٰٓ ( ٣٠) أَج  لِيسَ  إِّلَّ ٰٓ  إِب   َمعَ  َيك ونَ  أَن أََبى 

ِجِدينَ  ـ  لِيس   َقالَ ( ٣١) ٱلسَّ ٰٓإِب  ـ  ِجِدينَ  َمعَ  َتك ونَ  أَّلَّ  لَكَ  َما َي ـ  دَ  أَك ن لَم   َقالَ ( ٣٢) ٱلسَّ ج  َس  َته   لَِبَشر   ِّلِّ  ِمن ۥ َخلَق 

ل ً۬  ـ  َص ن   َصل  ن ون ً۬  َحَمإ ً۬  مِّ س  ج   َقالَ ( ٣٣) مَّ ر  َہا َفٱخ     (٣٤) َرِجيم  ٌ۬ َفإِنَّكَ  ِمن 

ن لم يجر لها ذكِمْنَها قيلَفٱْخُرْج  مطرود من كل خير وكرامة فإن من يطرد  -ر: الظاهر أن الضمير للسماء وا 
 ةم بالحجارة فالكالم من باب الكناييرج

  موهو المرجو :الرجيم

ْجُم: ْجمٌُ۬ وقد ورد في القرآن القتل، الرَّ ٌم  وجل،القتل في غير موضع من كتاب هللا عز ٌ۬الرَّ وإِنما قيل للقتل َرج 

ه  بالحجارة حتى  ٌم،ثم قيل لكل قتل  يقتلوه،ِّلَنهم كانوا إِذا قتلوا رجال  َرَمو  ِن إِذا  َرج  َبي   َزَنيا،ومنه رجم الثيِّ

 . بالحجارةوأَصلهٌ۬الرميٌ۬

 ( من بداية القرءان 1836) اآليةالفهرس العام لرقم 

ٌ۬قوىٌ۬رابعة:

 :مرات أي 4هي نتيجة ضربه في نفسه n  لعدد الرابعة القوة, والجبر الحسابيات في

n × n × n × n = 4n 

  مربعه ومن تربيع مكعبه من ضرب العدد في اتنتج القوى الرابعة أيض

 .اّلستقراء الرياضي أول من توصل لحساب مجموع متوالية من القوة الرابعة باستخدام ابن الهيثم يعتبر

  عددا صحيحا من القوة الرابعة على اِّلكثر 19مكن التعبير عن كل عدد صحيح موجب بمجموع من ي

  34 -اآليةوهو رقم  1836خصائص الرقم 

1836 has a 4th power whose product of digits is also a 4th power 

( ثم ضربت ارقام العدد الناتج من الرفع ببعضها لكانت 1836^ )4عند رفع الرقم الى البعد الرابع 

مرفوع في البعد الرابع  أيضاالنتيجة عدد هو   

مرفوع الى البعد الرابع لكان العدد "رجيم" أي ناتج  أخر كانت النتيجة هي نفسها ناتج رقم إذابمعنى  

ناتج تراكم الى البعد الرابع من رقم أخر وأيضامضروب ارقامه     

(1836) ^4 = 11362939842816 

1x1x3x6x2x9x3x9x8x4x2x8x1x6=26973856 

(26973856)1/4= (72)4 
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