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 المعجزة العددية القرانية 

 )المسجد الحرام( والتوجه للقبلة في بيان مركزية

 من سورة البقرة(150-149-144)دراسة في التناسق العددي لكلمات االيات 

 م. عبد الدائم الكحيل – د. محمد جميل الحبال

 
كل إنسان على وجه األرض يجب عليه التوجه للمسجد الحرام في الصالة... إذًا الكل يتوجه نحو مركز واحد 

ولكن ماذا عن ترتيب عبارة "المسجد الحرام" في القرآن الكريم؟ وهل يمكن أن نجد ارتضاه هللا تعالى لعباده.. 

 حقائق الرقمية المذهلة..مركزية في موضع هذه العبارة في القرآن الكريم؟ لنتأمل هذه ال
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)والسجود يكون على  سور من القرآن 7في  مرة )بعدد السجدات في القرآن( 15 ذكر المسجد الحرام

.. ولكن هناك سورة البقرة حيث ذكرت قضية التوجه للقبلة.. وذلك سبعة أعظم كما قال النبي الكريم(

ْْطَر َفَول ِّ َوْجَهَك شَ ) لى المسجد الحرام:فاألمر اإللهي بالتوجه إ... ضمن ثالث آيات من هذه السورة

دِّ اْلَحَرامِّ   مرات في القرآن: 3( تكرر اْلَمْسجِّ

َماءِّ َفَلُنَول َِّينََّك قِّْبَلًة َتْرَضٰىَها  -1 َك فِّي السَّ دِّ اْلَحَرامِّ َفَول ِّ َوجْ } َقْد َنَرٰى َتَقلَُّب َوْجهِّ َوَحْيُث  َهَك َشْْطَر اْلَمْسجِّ

مْ  ب ِّهِّ َب َلَيْعَلُموَن َأنَُّه اْلَحقُّ مِّن رَّ يَن ُأوُتوا اْلكِّتَٰ ِِّل  َعمَّا وَ  َما ُكنُتْم َفَولُّوا ُوُجوَهُكْم َشْْطَرُه َوإِّنَّ الَّذِّ َما َّللَُّ بََِّٰٰ

 [.144َيْعَمُلوَن {  ]البقرة:  

ْن َحْيُث َخَرْجَت  -2 دِّ اْلَحَرامِّ َفَول ِّ َوْجَهَك َشْْطَر اْلَمسْ } َومِّ ب َِّك َوَما َّللَُّ جِّ ِِّل  َعمَّا َوإِّنَُّه َلْلَحقُّ مِّن رَّ  بََِّٰٰ

 [.149َتْعَمُلوَن {  ]البقرة:  

ْن َحْيُث َخَرْجَت  -3 دِّ اْلَحَرامِّ } َومِّ ُكْم َشْْطَرُه لََِّالَّ َوَحْيُث َما ُكنُتْم َفَولُّوا ُوُجوهَ َفَول ِّ َوْجَهَك َشْْطَر اْلَمْسجِّ

ْعَمتِّي َعَلْيكُ َيُكوَن  ُتِّمَّ نِّ ْنُهْم َفاَل َتْخَشْوُهْم َواْخَشْونِّي َوألِّ يَن َظَلُموا مِّ ٌة إِّالَّ الَّذِّ ْم َوَلَعلَُّكْم لِّلنَّاسِّ َعَلْيُكْم ُحجَّ

 [.150َتْهَتُدوَن {  ]البقرة:  

اء عبثًا مر جتوجه إلى المسجد الحرام في صالتنا.. ولكن هل هذا األبالهللا تعالى يأمرنا  نهنا نجد أ

أم لحكمة ما؟ إن مكة المكرمة تتوسط اليابسة... والمسجد الحرام يقع في مركز اليابسة من األرض.. 

لذلك نحن نتوجه للمركز وهذا يدل على أن هللا يعلم السر وأخِى وأنه أمرنا بالتوجه للمسجد الحرام 

 ألنه يعبر عن المركز.. ولكن ماذا عن اآليات؟



3 
 

دِّ اْلَحَرامِّ َفَول ِّ وَ عبارة ) كلمات بعدد الصلوات المِروضة في اليوم  5( تتألف من ْجَهَك َشْْطَر اْلَمْسجِّ

 وإلى الحقائق:والليلة.. 

 الحقيقة األولى 

( المسجد الحراملو قمنا بتأمل عبارة ). كلمة.. 82عندما نتأمل هذه اآليات الثالث نجد أنها تتألف من 

كلمة .. وبعدها  40.. نجد أنها سبقت ب النص في اآليات الثالث موضوعة البحث التي في وسط

 كما يلي: كلمة وهي في المركز!! 40

دِّ ا َماءِّ َفَلُنَول َِّينََّك قِّْبَلًة َتْرَضٰىَها َفَول ِّ َوْجَهَك َشْْطَر اْلَمْسجِّ َك فِّي السَّ َحَرامِّ َوَحْيُث َما لْ } َقْد َنَرٰى َتَقلَُّب َوْجهِّ

ْم َومَ  ب ِّهِّ َب َلَيْعَلُموَن َأنَُّه اْلَحقُّ مِّن رَّ يَن ُأوُتوا اْلكِّتَٰ ِِّل  َعمَّا َيْعَمُلونَ ُكنُتْم َفَولُّوا ُوُجوَهُكْم َشْْطَرُه َوإِّنَّ الَّذِّ  ا َّللَُّ بََِّٰٰ

ْن َحْيُث َخَرْجَت َفَول ِّ َوْجَهَك َشْْطر*    كلمة( 40) َ َومِّ

دِّ اْلَحَرامِّ   اْلَمْسجِّ

ِِّل  َعمَّا َتْعَمُلوَن   ب َِّك َوَما َّللَُّ بََِّٰٰ ْن َحْيُث َخَرْجَت َفَول ِّ َوْجهَ  *َوإِّنَُّه َلْلَحقُّ مِّن رَّ دِّ اْلَحَرامِّ َك َشْْطَر َومِّ  اْلَمْسجِّ

يَن َظَلُموا مِّ  ٌة إِّالَّ الَّذِّ ْنُهْم َفاَل َتْخَشْوُهْم َوَحْيُث َما ُكنُتْم َفَولُّوا ُوُجوَهُكْم َشْْطَرُه لََِّالَّ َيُكوَن لِّلنَّاسِّ َعَلْيُكْم ُحجَّ

ْعَمتِّي َعَلْيُكْم َوَلَعلَُّكْم َتْهَتُدوَن  ُتِّمَّ نِّ  كلمة( 40)َواْخَشْونِّي َوألِّ

 ر إلى عمر النبي الكريم وقت البعثة الشريِة... هنا ربما يشي 40والعدد 

 الحقيقة الثانية

 لنكتبهما ونتأمل هذه المركزية من جديد: 150واآلية  149هناك آيتان متتاليتان هما اآلية  
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ب َِّك  دِّ اْلَحَرامِّ َوإِّنَُّه َلْلَحقُّ مِّن رَّ ِِّل  َعمَّا َتْعَمُلوَن وَ } َومِّْن َحْيُث َخَرْجَت َفَول ِّ َوْجَهَك َشْْطَر اْلَمْسجِّ َما َّللَُّ بََِّٰٰ

ْن َحْيُث َخَرْجَت َفَول ِّ َوْجَهَك َشْْطرَ 149)  كلمة( 23) ( َومِّ

دِّ اْلَحَرامِّ   اْلَمْسجِّ

يَن َظَلُموا مِّ  ٌة إِّالَّ الَّذِّ ْنُهْم َفاَل َتْخَشْوُهْم َوَحْيُث َما ُكنُتْم َفَولُّوا ُوُجوَهُكْم َشْْطَرُه لََِّالَّ َيُكوَن لِّلنَّاسِّ َعَلْيُكْم ُحجَّ

ْعَمتِّي َعَلْيُكْم َوَلَعلَُّكْم َتْهَتُدوَن  ُتِّمَّ نِّ  كلمة( 23)َواْخَشْونِّي َوألِّ

 [. 150 - 149]البقرة:  

دِّ اْلَحَرامِّ نالحظ أن عبارة )  كلمة!! 23كلمة ويأتي بعدها  23ي قبلها يأتتقع في المركز أيضا و  (اْلَمْسجِّ

 سنوات الوحي!هنا يشير عدد  23والعدد 

 الحقيقة الثالثة

 144اآلية مركزية 

 فيها مركزية للتوجه نحو المسجد الحرام كما يلي: 144اآلية 

دِّ ا َماءِّ َفَلُنَول َِّينََّك قِّْبَلًة َتْرَضٰىَها َفَول ِّ َوْجَهَك َشْْطَر اْلَمْسجِّ َك فِّي السَّ  كلمة( 14) َحَرامِّ لْ } َقْد َنَرٰى َتَقلَُّب َوْجهِّ

 َما ُكنُتْم َفَولُّوا ُوُجوَهُكْم َشْْطَرهُ َوَحْيُث 

ِِّل  َعمَّا َيْعَمُلونَ  ْم َوَما َّللَُّ بََِّٰٰ ب ِّهِّ َب َلَيْعَلُموَن َأنَُّه اْلَحقُّ مِّن رَّ يَن ُأوُتوا اْلكِّتَٰ {  ]البقرة:  كلمة( 14) َوإِّنَّ الَّذِّ

144.] 
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كلمة وبعدها  14بلها ( قْم َفَولُّوا ُوُجوَهُكْم َشْْطَرهُ َوَحْيُث َما ُكنتُ إذًا العبارة المركزية هنا هي قوله تعالى: )

 كلمة. 14

والسعي بين الصِا  ،أشواط 7له إشارة مهمة لعدد مرات الْطواف حول الكعبة المشرفة  14والعدد 

 فسبحان هللا!..  14والمجموع أشواط...  7والمروة 

 الحقيقة الرابعة

 150-149 مركزية في اآليتين

 ِِّ ب َِّك َوَما َّللَُّ بََِّٰٰ دِّ اْلَحَرامِّ َوإِّنَُّه َلْلَحقُّ مِّن رَّ ل  َعمَّا َتْعَمُلوَن } َومِّْن َحْيُث َخَرْجَت َفَول ِّ َوْجَهَك َشْْطَر اْلَمْسجِّ

 كلمة( 17)

دِّ اْلَحَرامِّ َوَحْيُث َما ُكنُتْم َفَولُّوا ُوُجوَهُكْم َشْْطَرُه   ْن َحْيُث َخَرْجَت َفَول ِّ َوْجَهَك َشْْطَر اْلَمْسجِّ  َومِّ

ُتِّمَّ  ْنُهْم َفاَل َتْخَشْوُهْم َواْخَشْونِّي َوألِّ يَن َظَلُموا مِّ ٌة إِّالَّ الَّذِّ ْعَمتِّي َعَلْيُكْم َوَلَعلَُّكْم نِّ  لََِّالَّ َيُكوَن لِّلنَّاسِّ َعَلْيُكْم ُحجَّ

 [.150 - 149{  ]البقرة:  كلمة( 17)َتْهَتُدوَن 

 .. يمثل عدد الركعات المِروضة. 17العدد 

دِّ َفَول ِّ َوْجَهَك َشْْطَر الْ بعدد كلمات األمر اإللهي بالتوجه ) ونحن نتوجه للمسجد الحرام خمس مرات َمْسجِّ

 ركعة. 17ونصلي ( وهو خمس كلمات.. اْلَحَرامِّ 

دِّ اْلَحَرامِّ وَ إذًا العبارة المركزية هنا هي قوله تعالى: ) َحْيُث َومِّْن َحْيُث َخَرْجَت َفَول ِّ َوْجَهَك َشْْطَر اْلَمْسجِّ

 كلمة. 17كلمة وبعدها  17( وقبلها َما ُكنُتْم َفَولُّوا ُوُجوَهُكْم َشْْطَرهُ 
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عدد الكلمات قبل وبعد عبارة تدل على التوجه إن هذا التناسق بين عدد الرطعات المِروضة وبين 

 للقبلة ليشهد بصدق هذا القرآن، وأنه كالم هللا تعالى..

 خاتمة

  150-149او االيتان  150-149-144ان هذه النصوص القرانية في كلمات االيات الثالث 

 الموضوعة البحث تشكالن مصِوفة قرانية رائعة ونسيج عددي وموضوعي متكامل 

ومتناسق.. يعضد الحقيقة العلمية والجَٰرافية لمركزية المسجدالحرام واالمر بالتوجه اليه في الصالة 

 )القبلة( حيث ال تصح الصالة بدون ذلك ومن اي مكان في االرض!!

وجميع هذه الحقائق العلمية وغيرها كثير جدا يصب في صدق التنزيل على قلب المصْطِى عليه 

انه وحي من رب العالمين.. وتعزيز االيمان في قلوب المسلمين واقامة الحجة افضل الصالة والتسليم و 

 ..على غيرهم وهللا يقول الحق وهو يهدي السبيل

يَن َءاَمُنوا َوُهًدى َوُبْشَرٰى لِّْلُمْسلِّمِّ قال تعالى:  ب َِّك بِّاْلَحق ِّ لُِّيَثب َِّت الَّذِّ يَن {  } ُقْل َنزََّلُه ُروُح اْلُقُدسِّ مِّن رَّ

  [.102حل:  ]الن

 والحمد هلل رب العالمين...

 للتواصل مع د. محمد جميل الحبال
E-mail: alhabbal45@yahoo.com 

 www.alhabbal.info/dr.mjamil 

 للتواصل مع م. عبد الدائم الكحيل
kaheel7@gmail.com 

www.kaheel7.com 
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