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تعريف النسبة الذهبية
• النسبة الذهبية:
• هي عبارة عن ثابت رياضي قيمته  1.6180نحصل عليه بتقسيم قطعة مستقيمة إلى
قسمين (أ) َو (ب) بحيث يكون الطول الكلي أ  +ب بالنسبة للقطعة األطول أ ،مساويا ً للنسبة
بين القطعة أ والقطعة األقصر ب – كما في الشكل ويرمز لها بالحرف فاي ()Phi

النسبة الذهبية وميزاتها الجمالية
• و ُتعرف النسبة الذهبية بميزاتها الجمالية في األشكال الهندسية والبنايات وفي الطبيعة وفي
الكون بل وحتى في جسم اإلنسان الذي خلقه هللا في أحسن تقويم .
• لذلك تسمى ايضا بالنسبة الجمالية اإللهية أو النسبة المقدسة!
• آلنها تشكل الوحدة الموضوعية الرياضية لكافة المخلوقات من الذرة الى المجرة!

النسبة الذهبية في االرقام والرياضيات
• في عام  1200ميالدي ،اكتشف الرياضي الشهير ليوناردو فيبوناتشي المتتالية الرياضية
التي سميت باسمه (متتالية فيبوناتشي) والمتمثلة في األعداد التالية {، 5 ، 3 ، 2 ، 1 ، 1
مساو لمجموع العددين السابقين
… 34 ، 21 ، 13 ، 8الى ال نهاية}  ،يكون فيها كل عدد
ٍ
له وحاصل القسمة لمجموعهما على العدد الكبير يساوي  1.6وكذلك بتقسيم العدد الكبير
على الصغير يساوي  1.6ايضا .كما في المثال التالي:
• 1.615 =13÷21
• 34 =12+13
• 1.619 =21÷34

النسبة الذهبية في االنسان
• كما ساهمت النسبة الذهبية في الجماليات وعلم المحاسن إذ يُرى أن الوجوه األكثر ج ً
ماال
ً
وجاذبية هي التي تضم النسبة الذهبية  1.6في أبعادها بين طول الوجه وطول العينين أو
األنف أو الحاجبين وكذلك في بقية اعضاء االنسان كما هو مبين في االشكال التالية :

النسبة الذهبية في وجه االنسان

النسبة الذهبية في ذراع ويد االنسان

النسبة الذهبية في اسنان االنسان (تصميم االبتسامة)

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

النسبة الذهبية في الجينوم البشري DNA

النسبة الذهبية في بعض أعمال دافنشي

النسبة الذهبية في الكون والطبيعة
تبين األمثلة التالية وجود النسبة الذهبية في الطبيعة وفي علوم شتى ،يكون وجودها أحيا ًنا ً
أمرا
غير متوقع على اإلطالق!
تاج الزهرة والمخروط الصنوبري وبذورالزهرة وفروع الشجرة والمجرات الحلزونية
وأجسام الحيوانات وجزيئات الحمض النووي ) (DNAواألعاصير…الخ .كما مبين في
األشكال والصور أدناه.

النسبة الذهبية في الورود

النسبة الذهبية في الفراشات

النسبة الذهبية في األعاصير والمجرات

النسبة الذهبية في القرآن الكريم
اوال :النسبة الذهبية في آيات المثاني القرآنية
 .1على مستوى رقم السورة
 .2على مستوى رقم اآلية
 .3على مستوى عدد كلمات اآلية
 .4على مستوى عدد أحرف اآلية
ثانيا :النسبة الذهبية في سور القرآن الكريم
 .1النسبة الذهبية في عدد سور القرآن الكريم 114
 .2النسبة الذهبية في سورة البقرة
 .3النسبة الذهبية في سورة نوح
 .4النسبة الذهبية في سورة الفرقان
 .5النسبة الذهبية في سورة الزخرف
 .6النسبة الذهبية في سور الحواميم

 .1النسبة الذهبية على مستوى رقم السورة للعبارة المقصودة
أ .قوله تعالى ( :وأبرئ األكمه واألبرص)
ج ْئ ُت ُك ْم ِبآ َي ٍة ِمنْ َر ِّب ُك ْم ۖ أَ ِّني أَ ْخلُ ُق لَ ُك ْم م َِن ِّ
ين َك َه ْي َئ ِة َّ
َو َرس ً
ُوال إِلَ ٰى َبنِي إِسْ َرائِي َل أَ ِّني َق ْد
الط
ص
الطي ِْر َفأ َ ْنفُ ُخ فِي ِه َف َي ُكونُ َطيْرً ا ِبإِ ْذ ِن َّ ِ
هللا ۖ َوأُب ِْرئُ ْاألَ ْك َم َه َو ْاألَب َْر َ
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ون َو َما َت َّد ِ
َوأُحْ ِيي ْال َم ْو َت ٰى ِبإِ ْذ ِن َّ ِ
ُون فِي ُب ُيوتِ ُك ْم ۚ إِنَّ فِي َذل َِك َآل َي ًة لَ ُك ْم إِنْ ُك ْن ُت ْم م ُْْ ِمن َ
خر َ
هللا ۖ َوأ ُ َن ِّب ُئ ُك ْم ِب َما َتأْ ُكل ُ َ
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ك ْال ِك َت َ
اس فِي ْال َم ْه ِد َو َكه ًْال ۖ َوإِ ْذ َعلَّمْ ُت َ
س ُت َكلِّ ُم ال َّن َ
ك إِ ْذ أَي َّْد ُت َ
ك َو َعلَ ٰى َوالِ َد ِت َ
هللاُ َيا ِعي َسى اب َْن َمرْ َي َم ْاذ ُكرْ ِنعْ َم ِتي َعلَ ْي َ
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ين َك َه ْي َئ ِة َّ
ص ِبإِ ْذ ِني ۖ َوإِ ْذ
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الطي ِْر ِبإِ ْذ ِني َف َت ْنفُ ُخ فِي َها َف َت ُكونُ َطيْرً ا ِبإِ ْذ ِني ۖ َو ُتب ِْرئُ ْاألَ ْك َم َه َو ْاألَب َْر َ
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االولى في سورة آل عمران ورقم السورة في المصحف ()3
الثانية في سورة المائدة ورقم السورة في المصحف ()5
8=3+5
1.600 = 5÷8
1.66=3÷5

 .1النسبة الذهبية على مستوى رقم السورة للعبارة المقصودة
ب.قوله تعالى( :وصوركم فأحسن صوركم)
سنَ ص َو َرك ْم َو َر َز َق ُك ْم ِم َن َّ
ت ۚ ٰ َذلِ ُك ُم َّ
َّ
هللاُ َر ُّب ُك ْم ۖ
الط ِّي َبا ِ
هللاُ الَّ ِذي َج َع َل لَ ُك ُم ْاألَرْ َ
ص َّو َرك ْم َفأ َ ْح َ
ض َق َرارً ا َوال َّس َما َء ِب َنا ًء َو َ
ار َك َّ
ين ﴿﴾64
هللاُ َربُّ ْال َعالَ ِم َ
َف َت َب َ
صي ُر ﴿﴾3
َخلَ َق ال َّس َم َاوا ِ
سنَ ص َو َرك ْم ۖۖ َوإِلَ ْي ِه ْال َم ِ
ت َو ْاألَرْ َ
ض ِب ْال َح ِّق َو َ
ص َّو َرك ْم َفأ َ ْح َ
االولى في سورة سورة غافر ورقمها في المصحف ()40
الثانية في سورة التغابن ورقمها في المصحف ()64
104 = 64 + 40
1.625 = 64 ÷ 104
1.600 = 40 ÷ 64

 .2النسبة الذهبية على مستوى رقم اآلية للعبارة المقصودة

أ .قوله تعالى ( :في قرار مكين)
• ُث َّم َج َع ْل َناهُ ُن ْ
ط َف ًة فِي َق َرار َمكِين ﴿ ﴾13سورة المْمنون
• َف َج َع ْل َناهُ فِي َق َرار َمكِين ﴿ ﴾21سورة المرسالت
االولى اآلية رقم ( 13سورة المْمنون)
الثانية اآلية رقم ( 21سورة المرسالت)

34 =13+21
1.619 = 21 ÷ 34
1.615 = 13 ÷ 21

 .2النسبة الذهبية على مستوى رقم اآلية للعبارة المقصودة
ب .قوله تعالى( :وسطا) ( ,الوسطى)
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َعلَ ْي َها إِ َّال لِ َنعْ لَ َم َمن َي َّت ِب ُع الرَّ سُو َل ِممَّن َين َقلِبُ َعلَ ٰى َعقِ َب ْي ِه َوإِن َكا َن ْ
ان اللَّـ ُه
ين َهدَى اللَّـ ُه َو َما َك َ
ير ًة إِ َّال َعلَى الَّ ِذ َ
ت لَ َك ِب َ
اس لَ َرءُوف رَّ ِحيم ﴿ ﴾١٤٣سورة البقرة
لِي ِ
ُض َ
يع إِي َما َن ُك ْم إِنَّ اللَّـ َه ِبال َّن ِ
َحافِ ُ
ين ﴿ ﴾٢٣٨سورة البقرة
ظوا َعلَى ال َّ
صلَ َوا ِ
ت َوالص ََّال ِة ا ْلو ْس َط ٰى َوقُومُوا لِلَّـ ِه َقا ِن ِت َ
االولى :رقمها 143
الثانية :رقمها 238
381 =143+238
1.601 =238÷381
1.66 =143÷238

 .3النسبة الذهبية على مستوى عدد كلمات اآلية للعبارة المقصودة
أ .قوله تعالى (جنتان)
ان ﴿ ﴾٤٦سورة الرحمن
َولِ َمنْ َخ َ
اف َم َقا َم َر ِّب ِه َج َّن َت ِ
ان ﴿ ﴾٦٢سورة الرحمن
َو ِمن ُدو ِن ِه َما َج َّن َت ِ
أالولى – تتألف من  5كلمات
الثانية – تتألف من  3كلمات
8 =3+5
1.600 = 5 ÷ 8
1.625 = 8 ÷ 13

 .3النسبة الذهبية على مستوى عدد كلمات اآلية للعبارة المقصودة
ب .قوله تعالى( :بديع السماوات واالرض)
الس َم َاوا ِ
ض ٰى أَمْرً ا َفإِ َّن َما َيقُو ُل لَ ُه ُكن َف َي ُكونُ ﴿ ﴾١١٧سورة البقرة
ت َو ْاألَ ْر ِ
ض َوإِ َذا َق َ
َبدِيع َّ
السماوا ِ
رض أَ ّنى َيكونُ لَ ُه َولَد َولَم َت ُكن لَ ُه صا ِح َبة َو َخلَ َق ُك َّل َشي ٍء َوه َُو ِب ُك ِّل َشي ٍء َعليم ﴿﴾١٠١
ت َواألَ ِ
َبديع َّ
سورة االنعام
االولى :تتألف من  11كلمة
الثانية :تتألف من  18كلمة
29 =11+18
1.61 =18÷29
1.63 =11÷18

 .4النسبة الذهبية على مستوى عدد أحرف اآليات للعبارة المقصودة
أ .قوله تعالى ( :يعلم السر)

س َّر َوأَخ َفى ﴿ ﴾٧سورة طه
ول َفإِ َّن ُه َيعلَم ال ِّ
َوإِن َتج َهر ِبال َق ِ
قُ ْل أَ َ
ان َغفُ ً
ورا رَّ ِحي ًما ﴿ ﴾٦سورة الفرقان
س َّر ِفي ال َّس َم َاوا ِ
ض إِ َّن ُه َك َ
نزلَ ُه الَّ ِذي َي ْعلَم ال ِّ
ت َو ْاألَرْ ِ
االولى – سورة طه االية رقم  7وعدد احرفها ( )29حرفا
الثانية – سورة الفرقان االية رقم  6وعدد احرفها ( )48حرفا

77 =29+48
1.604 = 48 ÷ 77
1.655 = 29 ÷ 48

 .4النسبة الذهبية على مستوى عدد أحرف اآليات للعبارة المقصودة

ب .قوله تعالى( :افال يتدبرون القرآن)
ان ِمنْ ِعن ِد َغي ِْر اللَّـ ِه لَ َو َج ُدوا ِفي ِه ْ
اخ ِت َال ًفا َك ِثيرً ا ﴿ ﴾٨٢سورة النساء
أَ َف َال َي َتدَ َّبرونَ ا ْلق ْرآنَ َولَ ْو َك َ

أَ َف َال َي َتدَ َّبرونَ ا ْلق ْرآنَ أَ ْم َعلَى قُلُو ٍ
ب أَ ْق َفالُ َها ﴿ ﴾٢٤سورة محمد
االولى :عدد االحرف ( )56حرفا
الثانية:عدد االحرف ( )34حرفا
90 =34+56
1.607 =56÷90
1.647 =34÷56

النسبة الذهبية في عدد سور القرآن الكريم
عدد سور القرآن الكريم 114
71.2 =1.618 ÷ 114
وهي السورة رقم  71في والقرآن وهي سورة نوح
سورة نوح سورة هي السورة الذهبية في المصحف الشريف والتي تتميز بكونها:
 .1تتحدث عن قصة نوح عليه السالم حصريا من اولها الى اخرها  28اية.
 .2عدد احرفها  950حرفا وهي بعدد المدة التي قضاها نوح عليه السالم في دعوته في قوله تعالى:
ين َعا ًما َفأ َ َخ َذ ُه ُم ُّ
وحا إِلَى َق ْو ِم ِه َفلَ ِب َ
َولَ َق ْد أَرْ َس ْل َنا ُن ً
ُون ﴿﴾١٤
الطو َفانُ َو ُه ْم َظالِم َ
يه ْم أَ ْل َ
ف َس َن ٍة إِ َّال َخمْ ِس َ
ث فِ ِ
سورة العنكبوت.
 .3تكررت فيها كلمة (نوح) في ثالث آيات فقط رقم اآلية ( )26( ,)21( ,)1علما ان حرف ال(ح) لم
يرد فيها اال في كلمة (نوح)

النسبة الذهبية في سورة نوح في القرآن الكريم
والسورة المركزية الذهبية فيها
االية المركزية الذهبية في سورة نوح هي :قوله تعالى:
ُث َّم ُي ِعي ُد ُك ْم ِفي َها َوي ُْخ ِر ُج ُك ْم إِ ْخ َر ً
اجا ﴿﴾١٨
حيث ان عدد ايات سورة نوح مع البسملة تساوي .29
)18( 17.9 =1.618÷29

النسبة الذهبية في عدد آيات سورة البقرة
واالية المركزية الذهبية فيها
عدد آيات سورة البقرة  287مع البسملة وهي أطول سورة في القرآن الكريم
 177-- 177.3 = 1.618 ÷ 287وهي األية قوله تعالى:
ب َولَ ٰـ ِكنَّ ْال ِبرَّ َمنْ آ َم َن ِباللَّـ ِه َو ْال َي ْو ِم ْاآل ِخ ِر َو ْال َم َال ِئ َك ِة
ْس ْال ِبرَّ أَن ُت َولُّوا وُ جُو َه ُك ْم قِ َب َل ْال َم ْش ِر ِق َو ْال َم ْغ ِر ِ
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وهي اآلية التي تلخص الدين كله! كما قال عنها الشيخ محمد عبدهللا دراز في تفسيره.

الخالصة واألستنتاجات
• القرآن الكريم هو كتاب هللا المسطور (السابق) والكون بما فيه االنسان هو كتاب هللا المنظور
(الالحق)
• ان الذي انزل القرآن هو الذي خلق الكون واالنسان فال بد ان يتطابقا ويفسر احدهما االخر قال
تعالى:
ق ْل أَ َ
ان َغفُ ً
ورا رَّ ِحي ًما ﴿ ﴾٦سورة الفرقان
نزلَ ُه الَّ ِذي َيعْ لَ ُم السِّرَّ ِفي ال َّس َم َاوا ِ
ض إِ َّن ُه َك َ
ت َو ْاألَرْ ِ
• وقد تكون النسبة الذهبية الجمالية موضوعة البحث (  )1.618هي احدى هذه االسرار التي اودعها
هللا في خلقه وفي كتابه لتعرف بتقدم العلوم والمعارف ولتكون برهانا علميا وثابتا رياضيا على
وجوده ووحدانيته وانه الخالق العظيم حيث تحقق ذلك بوجودها البديع في جميع المخلوقات من الذرة
ً
ً
خاصة ولذلك سميت ايضا ً ب”النسبة المقدسة”
عامة وفي االنسان
الى المجرة
• وقد وفقنا هللا -عز وجل -الكتشافها في القرآن الكريم من خالل ايات المثاني القرآنية وذلك بالنسبة
لعدد سور القرآن الكريم وعلى مستويات متعددة ذكرنا امثلة عليها تتحقق في جميعها هذه النسبة
( )1.618التي جمعت الكتابين في وحدة موضوعية واحدة وقيمة احصائية رياضية متناسقة.

الخالصة واألستنتاجات
• ونستنتج من هذا البحث ما يلي
وجود الخالق العظيم الذي أحسن كل شيء خلقه وبصورة جميلة ومتقنة .قال تعالى :
.1
( ...ص ْن َع اللَّـ ِه الَّذِي أَ ْت َقنَ كل َّ َ
ير ِب َما َت ْف َعلونَ ﴿ ﴾٨٨سورة النمل
ش ْيء إِ َّنه َخ ِب ٌ
 .2وحدانيته جل جالله وأنه ال خالق سواه .قال تعالى:
س َم َاوا ِ
ض َوه َو ا ْل َع ِِيِ ا ْل َحكِيم ﴿ ﴾٢٤سورة الحشر
ت َو ْاألَ ْر ِ
س ِّبح لَه َما فِي ال َّ
ص ِّور لَه ْاألَ ْس َماء ا ْلح ْس َنى ي َ
ارئ ا ْلم َ
ه َو اللَّـه ا ْل َخالِق ا ْل َب ِ
أنه هو الخالق الواحد
وفي كل شيء له شاهد
 .3عدم وجود المصادفة في الخلق كما يدعي بعظهم .آلن الصدفة تخلق العشوائية وال تخلق اإلتقان والجمال المطلقين
.
 .4إن القرآن الكريم كالم رب العالمين أوحاه هللا الى رسولنا اآلمين سيدنا محمد عليه أفضل الصالة والتسليم الذي وصلنا محفوظا كامال .والنسبة
الذهبية المتمثلة فيه برهان علمي رياضي على مصداقيته .قال تعالى :
(أَ ُّي َها ال َّناس َقدْ َجا َءكم ب ْرهَانٌ ِّمن َّر ِّبك ْم َوأَ َ
ورا ُّم ِبي ًنا﴿ ﴾١٧٤سورة النساء
نِ ْل َنا إِلَ ْيك ْم ن ً
صدق هللا العظيم

