
 

 
 

 
  ( 40&  32&  22&  17) 54 -مرات في سورة القمر 4 ذكرت اآلية

 مرة 292( تكرر وروده ذكر) جذر الفعل

 

 والذكر لغة واصطالحا 

الذكر لغة مصدر ذكر الشيء يذكره ِذْكرا، وُذْكرا، وقال الكسائي: الذكر باللسان ضد  :الموسوعة الفقهيةفقد جاء في 

 وبالقلب ضد النِّسيان وذاله مضمومة، وقال غيره: بل هما لغتان.اإلنصات، ذاله مكسورة، 

 وهو يأتي في اللغة لمعان:

األول: الشيء يجري على اللسان، أي ما ُينَطق به، يقال: ذكْرت الشيء أذكره ُذكرا وِذكرا إذا نطقت باسمه أو تحدثت 

 [.2ا ]مريم:عنه، ومنه قوله تعالى: ِذْكُر َرْحَمِت َربَِّك َعْبَدهُ َزَكِري  

ْيَطاُن أَْن أَْذُكرَ  هُ والثاني: استحضار الشيء في القلب، ضد النسيان. قال تعالى حكاية عن فتى موسى: َوَما أَْنَساِنيُه إَِّل  الش 

 [.63]الكهف: 

ن ا الراغب قال إلنسان أن في المفردات، ونقله عنه صاحب القاموس في بصائره: الذكر تارة يراد به هيئة للنفس بها يَمك 

يحفظ ما يقتنيه من المعرفة، وهو كالحفظ، إَّل أن الحفظ يقال اعتبارا بإحرازه، والذكر يقال باعتبار استحضاره، وتارة 

يقال لحضور الشيء القلب أو القول، ولذلك قيل: الذكر ذكران: ذكر بالقلب، وذكر باللسان، وكل واحد منهما ضربان: 

بل عن إدامة حفظ، وكل قول يقال له ذكر، ومن الذكر بالقلب واللسان معا قوله  ذكر عن نسيان، وذكر َّل عن نسيان،

َ َكِذْكِرُكْم آَباَءُكْم أَْو أََشد  ِذْكراً ]البقرة:   [.200تعالى: َفإَِذا َقَضْيُتْم َمَناِسَكُكْم َفاْذُكُروا َّللا 

ء باإلخبار المجرد عن ذاته، أو صفاته، أو أما في اَّلصطالح، فيستعمل الذكر بمعنى ذكر العبد لربه عز وجل، سوا

بتقديسه، وتمجيده وتوحيده وحمده وشكره،  أو بإنشاء الثناء عليهأفعاله، أو أحكامه أو بتالوة كتابه، أو بمسألته ودعائه، 

، دون سائر المعاني بمعنى إنشاء الثناء بما تقدموتعظيمه، ويستعمل الذكر اصطالحا بمعنى أخص من ذلك، فيكون 

الَة َتْنَهى َعِن اْلَفْحَشاِء َواْلُمْنَكِر َولَ ا ِذْكُر ألخرى المذكورة، ويشير إلى اَّلستعمال بهذا المعنى األخص قوله تعالى: إِن  الص 

ِ أَْكَبُر ]العنكبوت:    [.45َّللا 

عطيته أفضل ما من شغله القرآن عن ذكري ومسألتي، أ وقول النبي صلى َّللا عليه وسلم فيما يرويه عن َّللا تعالى:

فجعلت اآلية الذكر غير الصالة، على التفسير بأن نهي ذكر َّللا عن الفحشاء والمنكر أعظم من نهي  أعطي السائلين.

وجعل الحديُث الذكَر غير تالوة القرآن، وغير المسألة، وهي الدعاء، وهذا االستعمال األخص هو األكثر الصالة عنهما، 

ذهب إلى أنه الحقيقة، وأن استعماله لغير ذلك من المعاني مجاز، قال: "أصل وضع  ابن عالن حتى إن عند الفقهاء،

َدنا الشارع بلفظه مما يتعلق بتعظيم الحق   ".والثناء عليهالذكر هو ما َتَعب 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%B3%D9%88%D8%B9%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%82%D9%87%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%B3%D9%88%D8%B9%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%82%D9%87%D9%8A%D8%A9


 ركز الفتوىم مقتبس من

الشيء في القلب، ضد  استحضارنتبنى واحد من تلك المعاني ) مركز األبحاث لمكونات القرءاننحن في 

 عن طريق العدد والحساب. (النسيان

 ( 3971الفهرس العام ) 38-من سورة ص 1 -وننطلق في بداية ابحاثنا من اآلية رقم

 

 سورة  114والقرءان مكون من 

6 x 19 = 114 

في عصر العلم الذي نعيشه اَّلن أصبح لدينا كم هائل من المعلومات عن العدد والحساب واستطاع 

ونشرح هنا واحدة  نظرية اَّلعدادعليها اسم  وأطلقواالعلماء وضع موسوعات في تفسير معنى اَّلعداد 

بشكل  )عدد سور القرءان( 114من تلك المعاني للمعادلة الحسابية أعاله حتى نستطيع أن نتصور العدد 

 مائه الحسنىأوَّل ثم نتعلم كيف نثني به على َّللا ونعظم به اس أنفسناهندسي َّلستحضار القرءان في 

 المسدس السحري السداسي اَّلضالع في البعد الثالث

 

 19واحد فقط في البعد الثالثي يتكون من  مسدس سحريمن بعد أبحاث كثيرة اكتشف العلماء وجود 

 مسدس وهذه صورته الهندسية:

 

  38ومن خواصه العجيبة أن مجموع أي صف منه في أي اتجاه = 

+  8+  5+  7+  3( & )38=  16+  19+  3( & )38=  18+  17+  3) 3فمثال بداية من الرقم 

 ( وهلم كذلك لباقي األرقام 38=  15

مسدس هندسي ليكون مجموع  19نقط على محيطه وهناك  6& اضالع  6وكذلك كل مسدس به 

  114& ومجموع النقط أيضا =  114اَّلضالع = 

http://fatwa.islamweb.net/fatwa/index.php?page=showfatwa&Option=FatwaId&Id=40227
https://www.quranquantum.co.uk/blog
https://www.quranquantum.co.uk/blog
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%B8%D8%B1%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%B8%D8%B1%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D8%AF
https://en.wikipedia.org/wiki/Magic_hexagon
https://en.wikipedia.org/wiki/Magic_hexagon


في علم الفيزياء الحديثة اكتشف العلماء أن المربع السحري هو نظام متوازن اذا علق من مركزه وله 

قيمة ثابتة تمثل اصغر كمية للطاقة اَّلزمة من لحظة الجماد )السكون( لدورانه حول مركزه وكذلك الحا 

 بالنسبة للمسدس أعاله.

  114 -بالقرءان 38 -ية الكريمة حيث قرن َّللا عز وجل رقم السورةاَّلن الى اآلفللنظر 

شفرة من  1ذي الذكر" بعد الحاقه وعطفه على الحرف النوراني )ص( والتي قيمته = “ووصفه 

 .الحروف

 

 

 :54 -وصدق َّللا حينما قال في سورة القمر

 

 :تعالى َّللا عن يرويه فيماوصدق الرسول )ص( حينما قال 

 .من شغله القرآن عن ذكري ومسألتي، أعطيته أفضل ما أعطي السائلين

 َّل وَّللا فتأمل وتفكر معي: ،هنافهل ينتهي العجب 

  59 -سورة الحشر

 

 كل الخلق له صورة محددة ومرسومة من الخالق الخالق 

 مرة في القرءان. 19( تكرر وروده صورجذر الفعل )

 5 -حاضرةمكما سوف نثبت ابتدأ من الكل شئي لصورة الهندسي  التصميم أساسهو ( 19)الرقم  فهذا

 يدة سوف نتطرق اليها ولكن:دوخواص عوله دَّلَّلت  انشاء َّللا

 علما بأنه ليس عدد أولي فردي 114لينتج عدد السور  19مع الرقم  6لماذا استخدم الرقم 

َّلعداد في علم نظرية ا (كتاب مثالي تام ومتكامل أيضالقرءان ا)و متكامل هو أصغر عدد مثالي 6العدد 

  3&  2&  1حيث أن له القواسم 

1+2+3 = 6 

 األرقامطبقها على بسيطة ولكن حاول ان ت ووقد تبد وهذه هي طريقة معرفة العدد المثالي من غيره

 وارجع الى كل المرجعيات المعروفة لترى الجهد والعناء للمعرفة  المتاحة الحاسباتكل  باستخدام الفلكية

https://www.quranquantum.co.uk/single-post/2017/11/14/%25D8%25A7%25D9%2584%25D9%2585%25D8%25AD%25D8%25A7%25D8%25B6%25D8%25B1%25D8%25A9--2
https://www.quranquantum.co.uk/single-post/2017/11/14/%25D8%25A7%25D9%2584%25D9%2585%25D8%25AD%25D8%25A7%25D8%25B6%25D8%25B1%25D8%25A9--2
https://www.quranquantum.co.uk/single-post/2017/11/14/%25D8%25A7%25D9%2584%25D9%2585%25D8%25AD%25D8%25A7%25D8%25B6%25D8%25B1%25D8%25A9--2


فلكي اكتشف  لعدد شرح 3 -ضرةحامالفي وسوف تجد " أكبر"َّللا  امسلم يقول دائما وابدولهذا فان ال

 رفيع الدرجات&  العليم& العلي  باألسماءحديثا وعالقته 

 هو أول عدد من اَّلعداد في سلسلة اَّلعداد المثالية التامة 6لي يكون العدد اوبالت

 6=  أيضاصل ضرب القواسم حاوكذلك 

1 x 2 x 3 = 1 + 2 + 3 = 6  

 متطابقا مع عدد الحروف اَّلبجدية للغة العربية  28أما ثاني عدد مثالي فهو العدد 

 .14+  7+  4+  2+  1ألنه يساوي  28  هو( 2-)رقمالعدد المثالي التالي 

  43 -أو كما قال َّللا في سورة الزخرف

 

 

  5 -المحاضرة&  4 -المحاضرةفي سورة القمر  -54بل لدينا شرح أخر للرقم وَّل ينتهي العجب هنا 

 (خلقالذي هو عدد تكرار جذر الفعل ) 261من الناحية الهندسية وكذلك بالرقم  19بالرقم  وعالقته

 والسالم عليكم ورحمة َّللا وبركاته 

 

 

https://www.quranquantum.co.uk/single-post/2017/11/14/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%A7%D8%B6%D8%B1%D8%A9--3
https://ar.wikipedia.org/wiki/28_(%D8%B9%D8%AF%D8%AF)
https://ar.wikipedia.org/wiki/28_(%D8%B9%D8%AF%D8%AF)
https://www.quranquantum.co.uk/single-post/2017/11/14/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%A7%D8%B6%D8%B1%D8%A9--4
https://www.quranquantum.co.uk/single-post/2017/11/14/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%A7%D8%B6%D8%B1%D8%A9--4
https://www.quranquantum.co.uk/single-post/2017/11/14/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%A7%D8%B6%D8%B1%D8%A9--4
https://www.quranquantum.co.uk/single-post/2017/11/16/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%A7%D8%B6%D8%B1%D8%A9--5

