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تعريف النسبة الذهبية

:النسبة الذهبية•

نحصل عليه بتقسيم قطعة مستقيمة إلى 1.6180هي عبارة عن ثابت رياضي  قيمته •
اوياً للنسبة ب بالنسبة للقطعة األطول أ، مس+ بحيث يكون الطول الكلي أ ( ب)َو ( أ)قسمين 

(Phi)ويرمز لها بالحرف فايكما في الشكل–بين القطعة أ والقطعة األقصر ب 



النسبة الذهبية وميزاتها الجمالية

ي الطبيعة وفي تها الجمالية في األشكال الهندسية والبنايات وفزاوُتعرف النسبة الذهبية بمي•
.الكون بل وحتى في جسم اإلنسان  الذي خلقه هللا في أحسن تقويم 

!لهية أو النسبة المقدسةاإللذلك تسمى ايضا بالنسبة الجمالية •

!آلنها تشكل الوحدة الموضوعية الرياضية لكافة المخلوقات من الذرة الى المجرة•



النسبة الذهبية في االرقام والرياضيات

الرياضيةةميالدي، اكتشف الرياضي الشهير ليوناردو فيبوناتشي المتتالي1200في عام •
، 5، 3، 2، 1، 1}والمتمثلة في األعداد التالية (متتالية فيبوناتشي)التي سميت باسمه

قين ، يكون فيها كل عدد مساٍو لمجموع العددين الساب{ الى ال نهاية…34، 21، 13، 8
وكذلك بتقسيم العدد الكبير 1.6وحاصل القسمة لمجموعهما على العدد الكبير يساوي له

:كما في المثال التالي. ايضا1.6على الصغير يساوي 

•21÷13 =1.615

•13+12 =34

•34÷21 =1.619



النسبة الذهبية في االنسان

مااًل كما ساهمت النسبة الذهبية في الجماليات وعلم المحاسن إذ ُيرى أن الوجوه األكثر ج•
في أبعادها بين طول الوجه وطول العينين أو  1.6وجاذبيًة هي التي تضم النسبة الذهبية

:لية األنف أو الحاجبين وكذلك في بقية اعضاء االنسان كما هو مبين في االشكال التا



النسبة الذهبية في وجه االنسان



النسبة الذهبية في ذراع ويد االنسان



(تصميم االبتسامة)النسبة الذهبية في اسنان االنسان 



النسبة الذهبية في عين االنسان 



النسية الذهبية في اذن االنسان



النسبة الذهبية في دماغ وجمجمة االنسان



النسبة الذهبية في رحم المرأة

• The length 7.6cm, the width 4.5cm, 

• 7.5+4.5= 12       12/7.5= 1.6   7.5/4.5=1.6



DNAالجينوم البشري النسبة الذهبية في



النسبة الذهبية في بعض أعمال دافنشي

https://ibelieveinsci.com/wp-content/uploads/3-8-300x169-1-1.png


النسبة الذهبية في الكون والطبيعة

أمًراأحياًناجودهاويكونشتى،علوموفيالطبيعةفيالذهبيةالنسبةوجودالتاليةاألمثلةتبين

!اإلطالقعلىمتوقعغير

الحلزونيةوالمجراتالشجرةوفروعوبذورالزهرةالصنوبريوالمخروطالزهرةتاج

فيمبينكما.الخ…واألعاصير(DNA)النوويالحمضوجزيئاتالحيواناتوأجسام

.أدناهوالصوراألشكال



الورودالنسبة الذهبية في



الفراشاتالنسبة الذهبية في





األعاصير والمجراتالنسبة الذهبية في



النسبة الذهبية في القرآن الكريم

النسبة الذهبية في آيات المثاني القرآنية: اوال

على مستوى رقم السورة1.

على مستوى رقم اآلية2.

على مستوى عدد كلمات اآلية3.

على مستوى عدد أحرف اآلية4.

النسبة الذهبية في سور القرآن الكريم: ثانيا

114النسبة الذهبية في عدد سور القرآن الكريم 1.

النسبة الذهبية في سورة البقرة 2.

النسبة الذهبية في سورة نوح3.

النسبة الذهبية في سورة الفرقان4.

النسبة الذهبية في سورة الزخرف5.

النسبة الذهبية في سور الحواميم6.



النسبة الذهبية على مستوى رقم السورة للعبارة المقصودة. 1

(وأبرئ األكمه واألبرص) : قوله تعالى. أ

ُكْم ۖ أَنِّي أَْخلُُق لَ  يِن َكَهيْ َوَرُسواًل إِلَٰى َبِني إِْسَراِئيَل أَنِّي َقْد ِجْئُتُكْم ِبآَيٍة ِمْن َربِّ ْيِر َفأَْنفُُخ ِفيِه َفَيُكوُن طَ ُكْم ِمَن الطِّ ِ ۖ َوأُْبِرُئ اأْلَْكَمَه َواأْلَْبَرَص َئِة الطَّ ْيًرا ِبإِْذِن هللاَّ
ِخُروَن ِفي ُبيُ  ُئُكْم ِبَما َتأُْكلُوَن َوَما َتدَّ ِ ۖ َوأَُنبِّ لِكَ َوأُْحِيي اْلَمْوَتٰى ِبإِْذِن هللاَّ ِمِنينَ وتُِكْم ۚ إِنَّ فِي َذٰ ْْ ﴾49﴿ آَلَيًة لَُكْم إِْن ُكْنُتْم ُم

ُ َيا ِعيَسى اْبَن َمْرَيَم اْذُكْر ِنْعَمِتي َعلَْيَك َوَعلَٰى َوالَِدِتَك إِ  ْدُتَك ِبُروِح اْلقُُدِس إِْذ َقاَل هللاَّ َوَكْهاًل ۖ َوإِْذ َعلَّْمُتَك اْلِكَتاَب ُتَكلُِّم النَّاَس فِي اْلَمْهدِ ْذ أَيَّ
ْيرِ  يِن َكَهْيَئِة الطَّ ْوَراَة َواإْلِْنِجيَل ۖ َوإِْذ َتْخلُُق ِمَن الطِّ ْبِرُئ اأْلَْكَمَه َواأْلَْبَرَص ِبإِْذِني ۖ َوإِْذ ُكوُن َطْيًرا ِبإِْذِني ۖ َوتُ  ِبإِْذِني َفَتْنفُُخ فِيَها َفتَ َواْلِحْكَمَة َوالتَّ
َناِت َفَقاَل الَِّذيَن َكفَ ُتْخِرُج اْلَمْوَتٰى ِبإِْذِني ۖ َوإِْذ َكَفْفُت َبِني إِْسَراِئيَل َعْنَك إِْذ ِجْئَتُهمْ  َذا إاِلَّ ِباْلَبيِّ ﴾110﴿ ِسْحر  ُمِبين  ُروا ِمْنُهْم إِْن َهٰ

(3)االولى في سورة آل عمران ورقم السورة في المصحف 

(5)الثانية في سورة المائدة ورقم السورة في المصحف 

5+3=8

8÷5 =1.600

5÷3=1.66

https://equran.me/tafseer-342-3.html
https://equran.me/tafseer-779-5.html


النسبة الذهبية على مستوى رقم السورة للعبارة المقصودة. 1

(وصوركم فأحسن صوركم: )قوله تعالى.ب

َماَء ِبَناًء  ُ الَِّذي َجَعَل لَُكُم اأْلَْرَض َقَراًرا َوالسَّ َرك  هللاَّ ْم َوَصوَّ َوَرك  بَ ْم َفأَْحَسَن ص  يِّ ُكْم ۖ َوَرَزَقُكْم ِمَن الطَّ ُ َربُّ لُِكُم هللاَّ اِت ۚ َذٰ
ُ َربُّ اْلَعالَِمينَ  ﴾64﴿َفَتَباَرَك هللاَّ

َماَواِت َواأْلَْرَض ِباْلَحقِّ  َورَ َخلََق السَّ ْم َفأَْحَسَن ص  َرك  ْم َوَصوَّ ﴾3﴿ۖۖ َوإِلَْيِه اْلَمِصيرُ ك 

( 40)االولى في سورة سورة غافر ورقمها في المصحف 

( 64)الثانية في سورة التغابن ورقمها في المصحف 

40 +64 =104

104 ÷64 =1.625

64 ÷40 =1.600

https://equran.me/tafseer-4197-40.html
https://equran.me/tafseer-4197-40.html
https://equran.me/tafseer-4197-40.html
https://equran.me/tafseer-5202-64.html
https://equran.me/tafseer-5202-64.html
https://equran.me/tafseer-5202-64.html


النسبة الذهبية على مستوى رقم اآلية للعبارة المقصودة. 2

(في قرار مكين: )قوله تعالى. أ

المْمنونسورة﴾13﴿َمِكين  َقَرار  فِيُنْطَفةً َجَعْلَناهُ ُثمَّ •

سورة المرسالت﴾21﴿َمِكين  ار  َقرَ َفَجَعْلَناهُ فِي •

(سورة المْمنون)13االولى اآلية رقم 

(سورة المرسالت)21الثانية اآلية رقم 

21+13 =34

34 ÷21 =1.619

21 ÷13 =1.615

https://equran.me/tafseer-2686-23.html
https://equran.me/tafseer-2686-23.html
https://equran.me/tafseer-2686-23.html
https://equran.me/tafseer-2686-23.html
https://equran.me/tafseer-5643-77.html
https://equran.me/tafseer-5643-77.html
https://equran.me/tafseer-5643-77.html
https://equran.me/tafseer-5643-77.html


النسبة الذهبية على مستوى رقم اآلية للعبارة المقصودة. 2

(الوسطى), ( وسطا: )قوله تعالى. ب

ًة  لَِك َجَعْلَناُكْم أُمَّ اَوَسًطاَوَكَذٰ ُسوُل َعلَْيُكْم َشِهيًدا َوَما َجعَ لَِّتُكوُنوا ُشَهَداَء َعلَى النَّ ْلَنا اْلقِْبلََة الَِّتي ُكنَت ِس َوَيُكوَن الرَّ
ن َينَقلُِب َعلَىٰ  ُسوَل ِممَّ ِبُع الرَّ ُه لَّ  َعقَِبْيِه َوإِن َكاَنْت لََكِبيَرًة إاِلَّ َعلَى اَعلَْيَها إاِلَّ لَِنْعلََم َمن َيتَّ ُه َوَما َكاَن اللَـّ ِذيَن َهَدى اللَـّ

ِحيم   اِس لََرُءوف  رَّ َه ِبالنَّ سورة البقرة﴾ ١٤٣﴿لُِيِضيَع إِيَماَنُكْم إِنَّ اللَـّ

اَلِة  لََواِت َوالصَّ ْسَطٰى َحافُِظوا َعلَى الصَّ ِه َقانِ اْلو  سورة البقرة﴾ ٢٣٨﴿ِتينَ َوقُوُموا لِلَـّ

143رقمها : االولى

238رقمها : الثانية

238+143 =381

381÷238 =1.601

238÷143 =1.66



النسبة الذهبية على مستوى عدد كلمات اآلية للعبارة المقصودة. 3

(  جنتان)قوله تعالى . أ

ِه  َتانِ َولَِمْن َخاَف َمَقاَم َربِّ سورة الرحمن﴾ ٤٦﴿َجنَّ

َتانِ َوِمن ُدوِنِهَما  سورة الرحمن﴾٦٢﴿َجنَّ

كلمات5تتألف من –أالولى 

كلمات3تتألف من –الثانية 

5+3 =8

8 ÷5 =1.600

13 ÷8 =1.625



النسبة الذهبية على مستوى عدد كلمات اآلية للعبارة المقصودة. 3

(بديع السماوات واالرض: )قوله تعالى. ب

َماَواِت َواأْلَْرِض  َما َيقُوُل لَهُ َبِديع  السَّ سورة البقرة﴾ ١١٧﴿ ُكن َفَيُكونُ َوإَِذا َقَضٰى أَْمًرا َفإِنَّ

ماواِت َواألَرِض  ﴾ ١٠١﴿م  َوَخلََق ُكلَّ َشيٍء َوُهَو ِبُكلِّ َشيٍء َعليأَّنى َيكوُن لَُه َولَد  َولَم َتُكن لَُه صاِحَبة  َبديع  السَّ
سورة االنعام

كلمة11تتألف من : االولى

كلمة18تتألف من : الثانية

18+11 =29

29÷18 =1.61

18÷11 =1.63



النسبة الذهبية على مستوى عدد أحرف اآليات للعبارة المقصودة. 4

(يعلم السر: ) قوله تعالى. أ

ُه  رَّ َوإِن َتجَهر ِبالَقوِل َفإِنَّ سورة طه﴾ ٧﴿َوأَخَفىَيعلَم  السِّ

رَّ قُْل أَنَزلَُه الَِّذي  َماَواِت َواأْلَْرِض إِنَّ َيْعلَم  السِّ ِحيًمافِي السَّ سورة الفرقان﴾ ٦﴿ُه َكاَن َغفُوًرا رَّ

حرفا( 29)وعدد احرفها 7سورة طه االية رقم –االولى 

حرفا( 48)وعدد احرفها 6سورة الفرقان االية رقم –الثانية 

48+29 =77

77 ÷48 =1.604

48 ÷29 =1.655



النسبة الذهبية على مستوى عدد أحرف اآليات للعبارة المقصودة. 4

(افال يتدبرون القرآن: )قوله تعالى. ب

وَن اْلق ْرآَن  ر  ِه لََوجَ أََفاَل َيَتَدبَّ سورة النساء﴾ ٨٢﴿ُدوا فِيِه اْخِتاَلًفا َكِثيًراَولَْو َكاَن ِمْن ِعنِد َغْيِر اللَـّ

وَن اْلق ْرآَن  ر  سورة محمد﴾ ٢٤أَْم َعلَى قُلُوٍب أَْقَفالَُها ﴿أََفاَل َيَتَدبَّ

حرفا( 56)عدد االحرف : االولى

حرفا( 34)عدد االحرف :الثانية

56+34 =90

90÷56 =1.607

56÷34 =1.647



النسبة الذهبية في عدد سور القرآن الكريم

114عدد سور القرآن الكريم 

114 ÷1.618 =71.2

سورة نوح في والقرآن وهي 71وهي السورة رقم 

:سورة نوح سورة هي السورة الذهبية في المصحف الشريف والتي تتميز بكونها

.اية28تتحدث عن قصة نوح عليه السالم حصريا من اولها الى اخرها  . 1

: الىحرفا وهي بعدد المدة التي قضاها نوح عليه السالم في دعوته في قوله تع950عدد احرفها . 2
وَفاُن َوهُ َولََقْد أَْرَسْلَنا ُنوًحا إِلَى َقْوِمِه َفلَِبَث فِيِهْم أَْلَف َسنَ  ﴾ ١٤ َظالُِموَن ﴿مْ ٍة إاِلَّ َخْمِسيَن َعاًما َفأََخَذُهُم الطُّ

.سورة العنكبوت

لم ( ح)علما ان حرف ال( 26), (21), (1)في ثالث آيات فقط رقم اآلية ( نوح)تكررت فيها كلمة . 3
(  نوح)يرد فيها اال في كلمة 



النسبة الذهبية في سورة نوح في القرآن الكريم
والسورة المركزية الذهبية فيها

:  قوله تعالى: االية المركزية الذهبية في سورة نوح هي

﴾ ١٨ُثمَّ ُيِعيُدُكْم فِيَها َوُيْخِرُجُكْم إِْخَراًجا ﴿

.29حيث ان عدد ايات سورة نوح مع البسملة تساوي 

29÷1.618 =17.9(18)



النسبة الذهبية في عدد آيات سورة البقرة
واالية المركزية الذهبية فيها

مع البسملة وهي أطول سورة في القرآن الكريم 287عدد آيات سورة البقرة 

:وهي األية قوله تعالى177--177.3= 1.618÷ 287

ِه َواْليَ لَّْيَس اْلِبرَّ أَن ُتَولُّوا ُوُجوَهُكْم قَِبَل اْلَمْشِرِق َواْلَمْغرِ  ِكنَّ اْلِبرَّ َمْن آَمَن ِباللَـّ ـٰ ِم اآْلِخِر َواْلَماَلِئَكِة وْ ِب َولَ
ِه َذِوي اْلقُرْ  يَن َوآَتى اْلَماَل َعلَٰى ُحبِّ ِبيِّ بِ َواْلِكَتاِب َوالنَّ اِئلِيَن َوفِي يِل َبٰى َواْلَيَتاَمٰى َواْلَمَساِكيَن َواْبَن السَّ َوالسَّ

َكاَة َواْلُموفُوَن ِبَعْهِدِهمْ  اَلَة َوآَتى الزَّ َقاِب َوأََقاَم الصَّ اِبِريَن فِي اْلَبأَْساِء وَ الرِّ اِء َوِحيَن إَِذا َعاَهُدوا َوالصَّ رَّ الضَّ
قُونَ  ِئَك ُهُم اْلُمتَّ ـٰ ِئَك الَِّذيَن َصَدقُوا َوأُولَ ـٰ ﴾١٧٧﴿اْلَبأِْس أُولَ

.كما قال عنها الشيخ محمد عبدهللا دراز في تفسيره! وهي اآلية التي تلخص الدين كله



الخالصة واألستنتاجات

ظور والكون بما فيه االنسان هو كتاب هللا المن( السابق)القرآن الكريم هو كتاب هللا المسطور •
(الالحق)

ال ان الذي انزل القرآن هو الذي خلق الكون واالنسان فال بد ان يتطابقا ويفسر احدهما االخر ق•
:تعالى

َماَواِت َواأْلَْرِض إِنَّ  رَّ فِي السَّ ِحيًماقْل أَنَزلَُه الَِّذي َيْعلَُم السِّ ﴾ سورة الفرقان٦﴿ُه َكاَن َغفُوًرا رَّ

هي احدى هذه االسرار التي اودعها ( 1.618) وقد تكون النسبة الذهبية الجمالية موضوعة البحث •
ياضيا على هللا في خلقه وفي كتابه لتعرف بتقدم العلوم والمعارف ولتكون برهانا علميا وثابتا ر

من الذرة وجوده ووحدانيته وانه الخالق العظيم حيث تحقق ذلك بوجودها البديع في جميع المخلوقات
”النسبة المقدسة”الى المجرة عامًة وفي االنسان خاصًة ولذلك سميت ايضاً ب

لك بالنسبة الكتشافها في القرآن الكريم من خالل ايات المثاني القرآنية وذ-عز وجل-وقد وفقنا هللا •
النسبة لعدد سور القرآن الكريم وعلى مستويات متعددة ذكرنا امثلة عليها تتحقق في جميعها هذه

.ةالتي جمعت الكتابين في وحدة موضوعية واحدة وقيمة احصائية رياضية متناسق( 1.618)



الخالصة واألستنتاجات

ونستنتج من هذا البحث ما يلي•

:قال تعالى . وجود الخالق العظيم الذي أحسن كل شيء خلقه وبصورة جميلة ومتقنة1.

ه  َخبِيٌر بَِما َتْفَعل وَن ) ... لَّ َشْيء  إِنَّ ْنَع اللَّـِه الَِّذي أَْتَقَن ك  سورة النمل﴾٨٨﴿ص 

:قال تعالى. وحدانيته جل جالله وأنه ال خالق سواه. 2

ح  لَه  َما فِي السَّ  ْسَنى ي َسبِّ ر  لَه  اأْلَْسَماء  اْلح  َو اللَّـه  اْلَخالِق  اْلَباِرئ  اْلم َصوِّ ِ  اْلَحِكيم  َماَواِت َواأْلَْرِض وَ ه  ي ِِ َو اْلَع ﴾ سورة الحشر٢٤﴿ه 

أنه هو الخالق الواحدوفي كل شيء له شاهد

المطلقينوالجمالاإلتقانتخلقوالالعشوائيةتخلقالصدفةآلن.بعظهميدعيكماالخلقفيالمصادفةوجودعدم.3

.

والنسبة.كامالظامحفووصلناالذيوالتسليمالصالةأفضلعليهمحمدسيدنااآلمينرسولناالىهللاأوحاهالعالمينربكالمالكريمالقرآنإن.4
:تعالىقال.مصداقيتهعلىرياضيعلميبرهانفيهالمتمثلةالذهبية

بِيًنا) ْم ن وًرا مُّ ْلَنا إِلَْيك  َِ ْم َوأَن ك  بِّ ن رَّ م ب ْرَهاٌن مِّ َها النَّاس  َقْد َجاَءك  ﴾ سورة النساء١٧٤﴿أَيُّ

صدق هللا العظيم


