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ABSTRACT 
      Cognitively, the denial of reliable scientific Divine resources beyond rationalism and 
empiricism had stimulate a deep unjustified hostility shown by positivist science curricula 
against Divine's. This research aims to stimulate architecture to benefit from Divine sources of 
science and knowledge. The research hypothesis is that by establishing a precise predictive 
mathematical model through Islamic sources of knowledge, we will prove the superior scientific 
being beyond rationalism and empiricism, and prove the invalidity of the idea of emptiness 
outside rationalism and empiricism. The researcher is theorizing for his new architecture, 
(IRAQITECTURE) which adopts this principle, based on architecture's flexibility to take 
advantage of the various sources of knowledge. 
The researcher discovers: 1. the Ф P

2
P relation in Mecca; If the distance between Ka'aba and 

mountain Safa=one, then the distance between the two Mountains of "Safa and Marwa"=Ф P

2
P, no 

matter which parameter was used. Then we had the new ultimate golden series, which I called 
"Mecca Sequences". 2. The researcher discovers The Only Golden series for the verses of the 
Holy Qur'an. 3. The researcher discovers that the total of all golden related sequenced numbers 
of the verses of the Holy Qur'an= total number of the verses multiplied by Ф P

2
P. 4. That what 

made it possible for the researcher to generalize the new mathematical model : Any Number (X) 
divided on Ф an infinity times, then the total of all golden related sequenced numbers = (X) 
multiplied by Ф 2. 5. Then the researcher discovers the uses of that new equation to build much 
accurate predictive models. The numbers and percentages minute cannot match arbitrary unless 
the God who put Ka'aba for people and sent down the Qur'an and creates the golden ratio is one 
God, there is no god but He. 
Keywords: golden ratio, Mecca, sequences, series, Islamic architecture, Iraqitecture  
 

 "متسلسلة مكة": بلوغ اإلرب في متسلسالت الذهب
 

 خالصة:ال
المشكلة المعرفية: يزعم البعض بأنه ال توجد مصادر للمعرفة العلمية خارج العقالنية والتجريبي�ة. وت�م التنك�ر 

به�ا للتعليم اإللهي وللوحي اإللهي ولمناهج الرسل زاعمين بأنها مصادر ال تص�لح أن تك�ون علمي�ة (ه�ذا إن اعترف�وا 
أصالً).  إن العداء الشديد الذي أظهرته مناهج العلم الوضعي ضد التعليم اإلله�ي غي�ر مب�رر ومتعس�ف. بينم�ا يح�اول 
هذا البحث أن يحفز العلوم المعمارية لتتمكن م�ن االس�تفادة م�ن التعل�يم اإلله�ي.  ويفت�رض أن الحص�ول عل�ى نم�وذج 

ل بإثب�ات علمي�ة وموثوقي�ة مص�در المعرف�ة اإلله�ي وتفوق�ه عل�ى تنبؤي جديد من خ�الل التعل�يم اإلله�ي اإلس�المي كفي�
 العقالنية والتجريبية، ويثبت بطالن فكرة الخواء العلمي خارج منهجي العقالنية والتجريبية. 

) تتبن�ى ه�ذا المب��دأ، IRAQITECTUREويـُنـَظـِّ�ـر الباح�ث إل�ى مدرس��ة جدي�دة "مدرس�ة عم�ارة عراقي��ة" (
. ف�ي البي�ت الح�رام 1ة في االستفادة من مصادر المعرفة المختلفة. وهك�ذا يكتش�ف الباح�ث: مستندة إلى مرونة العمار

(بمكة المكرمة) أنه إذا كانت المسافة بين مركز الكعبة والصفا تساوي وحدة واحدة، فإن المسافة بين الص�فا والم�روة 
. 2هائي�ة، نس�ميها "متسلس�لة مك�ة"، تساوي مربع النسبة الذهبية من نفس الوح�دات! وسنحص�ل عل�ى متوالي�ة ذهبي�ة ن

. ث�م يكتش�ف أن حاص�ل مجم�وع جمي�ع 3كما يكتشف الباحث المتسلسلة الذهبي�ة الوحي�دة لع�دد آي�ات الق�رءان الك�ريم. 
. 4الحدود المتتالية المتناسبة ذهبياً لعدد آيات القرءان مقسوماً على عدد آي�ات الق�رءان يس�اوي مرب�ع النس�بة الذهبي�ة. 
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حث من إكتش�اف رياض�يات جدي�دة مفاده�ا أن أي ع�دد إذا م�ا قس�م عل�ى النس�بة الذهبي�ة م�ا ال نهاي�ة م�ن مما يمكن البا
المرات فإن مجموع العدد زائداً جميع األعداد الناتجة مقسوماً على العدد األصلي يساوي مربع النس�بة الذهبي�ة، وه�و 

شف الباحث استخدامها في بناء النماذج التنبؤي�ة. إن . وبالتالي يكت5يساوي الجانب التنازلي األيمن من متسلسلة مكة. 
األرقام والنسب الدقيقة ال يمكن أن تتفق اعتباطياً إال إذا كان ال�ذي وض�ع البي�ت للن�اس وأن�زل الق�رءان وخل�ق النس�بة 

 الذهبية هو إله واحد، ال إله إال هو.
  ة، فيبوناتشي، اإلعجاز العلمي.اإلسالميالعمارة متسلسلة، مكة،  الذهبية،: النسبة رشدةالكلمات الم

 
 المقدمة:

(لم تعد العلوم وال الفنون وال العمارة      
0F

(ومنها اإلسالمية) حقوالً منفصلة مس�تقلة، ب�ل ب�دأ تكام�ل االختصاص�ات  )1
)interdisciplinary ي��ؤتي ثم��اره، فق��د تعش��قت الحق��ول المعرفي��ة (مفي��دة ومس��تفيدة) م��ع بعض��ها، ومنه��ا اس��تخدام (

) Dan Shechtmanلعم�ارة اإلس�المية ف�ي اكتش�اف البل�ورات ف�ي عل�م الكيمي�اء، وح�از به�ا دان ش�يختمان (نقوش ا
، وال�ذي أقن�ع العلم�اء بإمكاني�ة وج�ود المعش�ر ذي النس�بة الذهبي�ة ف�ي البل�ورات 2011جائزة نوب�ل ف�ي الكيمي�اء ع�ام 

(استناداً إلى كيفية وجوده في النقوش اإلسالمية. 
1F

ربط العم�ارة اإلس�المية بالرياض�يات كحقل�ين وثيق�ي . وبحثنا هذا ي)2
الص���لة نح���و بن���اء نم���وذج رياض���ي تنب���ؤي. وس���يظهر اس���تفادة الرياض���يات م���ن العم���ارة اإلس���المية نح���و تكام���ل 

 االختصاصات.

 ؟ Φما هي النسبة الذهبية 
دل ف�ي العم�ارة والف�ن إنه وفي السعي من أجل الجمال، فواحد من أكثر التقاليد ثباتاً، وأكثرها فتن�ة ومث�ارة للج�

وم�ا زال�ت البش�رية ومن�ذ  .والموسيقى والرياضيات هو المقطع الذهبي، وهو نظام تناسب يمكن مالحظته في الطبيعة
القدم تتوارث المعرفة واالستخدام لتلك النسبة الرياضية، ولعلها أقدم وأشهر وأهم النس�ب الرياض�ية ش�يوعاً وأكثره�ا 

     ). وقيمته�ا الحقيقي�ة ب�دون تقري�ب ه�ي:φأو  ϕأو  Фورياض�ياً تس�مى ف�اي (وتكت�ب  ي�ة.تطبيقاً، وتسمى بالنس�بة الذهب

 ويسمى بالرقم الذهبي.   1.618وبالتقريب تساوي: ،   

) إقتف��اًء لفيث��اغورس (أو في��دياس)، اعتق��اداً أن فيث��اغورس ه��و مكتش��ف النس��بة الذهبي��ة. Phiوس��ميت ف��اي (
 . Φ (فاي) ورمزه  ذهبيويصطلح عليه بالرقم ال

وهي تتحقق عندما تقسم وتراً ما إلى قسمين غير متساويين بحيث تكون نسبة طول الكبير إلى الصغير تساوي النس�بة 
، ف�الكبير 1بين طول ال�وتر الكل�ي (مجم�وع الص�غير والكبي�ر) إل�ى الكبي�ر، وه�ذا يعن�ي أن�ه إذا ك�ان الص�غير يس�اوي 

P مربع فايوي ، والطول الكلي سيساФيساوي فاي 

2
PФ. 

توجد النسبة الذهبية كأبعاد مكانية؛ في األشكال الرياضية التي يستطيع الم�رء تخيله�ا عق�الً كالنجم�ة الخماس�ية،        
وتوجد كذلك ف�ي الواق�ع المحس�وس، إذ وج�دها الب�احثون ف�ي النب�ات والحي�وان والبش�ر، وذكره�ا آخ�رون بأنه�ا تح�دد 

وموقعه�ا ب�ين طرف�ي اليابس�ة، وس�ميت بالنس�بة اإللهي�ة، وه�ي مبثوث�ة ف�ي الخالئ�ق؛ موقع مكة المكرمة بين القطبين، 
 نباتها وحيوانها، فضالً عن البشر. 

لقد بدأ استخدامها ينتشر واسعاً في العالم؛ ففضالً عن استخدامها المكاني والجمالي األصيل في العمارة والتصاميم و
بناء النماذج التنبؤية، بخاصة تطبيقها واستخدامها التنبؤي (الزماني)  المختلفة، فإن لها استعماالً مهماً اليوم في

الرياضي بحركة البورصات وتذبذباتها، وفهم وتوقع الضربات االرتدادية للزالزل وذلك من خالل متسلسلة 
 فيبوناتشي. إذ بعد نحو معين تنتظم الفوضى.  وسنتوسع في ذلك قليالً.

 تاريخ النسبة الذهبية
كانت دائما  Golden Meanمايسنر "على الرغم من أن النسبة المعروفة باسم المتوسط الذهبي  يقول غاري

اكتشفتها البشرية لكنه من غير المعروف متى  ،physical universeموجودة في الرياضيات وفي الكون المادي 
ا مراراً على مر التاريخ، وهو وطبقتها ألول مرة. وعليه فمن المعقول أن نفترض أنها ربما اكتشفت وأعيد اكتشافه

                                                 
 scientificوالعلم�ي   artisticيميل الباحث للرأي القائل ب�أن للعم�ارة طبيع�ة خاص�ة منفص�لة ع�ن الفن�ون والعل�وم، فهنال�ك الموض�وع الفن�ي    1

يدخل اإلنسان داخل الموضوع. ويطوع الموض�وع المعم�اري العل�وم والفن�ون وب�اقي المع�ارف لخدمت�ه،  حيث architecturalوهناك المعماري 
 ).Autonomousلذا ال تدرج العمارة تحت العلوم وال الفنون. إنها مستقلة (

، )www.nobel.org(، ج�ائزة نوب�ل Royal Swedish Academy for Sciencesراج�ع موق�ع األكاديمي�ة الملكي�ة الس�ويدية للعل�وم    2
 Scientific Background on ، ولن�ا فيه�ا بح�ث مس�تقل.2011فهنالك شرح واف لعالقة العمارة اإلسالمية بج�ائزة نوب�ل ف�ي الكيمي�اء  ]1[

the Nobel Prize in Chemistry 2011, The Discovery of Quasicrystals 
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 phi) وفاي pi )22/7ويبدو أن المصريين قد استخدموا كال من النسبة الثابتة باي  ما يفسر ظهورها بعدة أسماء،
هذه النسبة البارثينون على غريق قد استندوا في تصميم امات الجيزة. ويعتقد البعض أن األفي تصميم أهر )1.618(

-ق.م500وهو نحات ورياضي يوناني ( Phidias. وكان فيدياس )2F3( ].2" [ .خمينولكن هذا يخضع لبعض الت
 -قبل الميالد  428(حوالي  Platoق.م) قد درس فاي وطبقها في تصميم منحوتات البارثينون. أما أفالطون 432
قبل الميالد)، في معرض وجهات نظره حول العلوم الطبيعية وعلم الكونيات فقد قدم في كتابه  347

معتبراً أن المقطع الذهبي أكثر تنسيقاً لجميع العالقات الرياضية بل ومفتاح لفيزياء  ”,Timaeus“تيماوس"،"
 ].2[ .الكون

"، إذ أشار إلى  Elements قبل الميالد) في كتابه "عناصر 300 -قبل الميالد  Euclid )365ونقف عند إقليدس 
كما ربط هذا العدد  golden meanسمية الوسط الذهبي  منه، وهذا ما خلق ت 0.6180399تقسيم خط عند نقطة 

 ).3F4( . وسيبرز إسم فيبوناتشي مقترناً مع األرقام الذهبية المتسلسلة. pentagramببناء المضلع الخماسي
 م 1200حوالي   The Fibonacci Seriesاكتشاف متسلسلة فيبوناتشي

خصائص غير عادية من سلسلة عددية تحمل  ]، اكتشف2م [ 1175ليوناردو فيبوناتشي، إيطالي ولد عام 
]، وكانت له مساهمة بارزة أكثر 6اسمه اآلن، ولكن ليس من المؤكد أنه أدرك ارتباطها بفاي أو المتوسط الذهبي. [

في اعتماد   pivotal influence، والذي أصبح له تأثير محوري  Liber Abaciفي الرياضيات بعمله المعروف 
 Roman بدالً من نظام العد باألرقام الرومانية  )Arabic Decimal Orderلعشري العربي (األوروبيين للنظام ا

numerals ]  .7(النظام الالتيني) الذي كان مستعمالً في أوروبا  .[ 
" ورغم أنه جرت The Book of Calculation-يعني "كتاب الحساب "Liber Abaci"إن العنوان 

[أي كتاب المعداد (العداد ذو الخرزات)]، لكن الباحث وجد أن  acus""The Book of the Abترجمته إلى 
الكتاب هو وصف أساليب إجراء كان قد خطَّأ تلك الترجمة، وكتب "أن القصد من هذا  2002عام  Siglerسيغلر

 ، ويقصد أنه كيف يصح أن يأتي عنوان الكتاب متناقضاً مع متنه؟!]cusabaU3T "U3T]8 الحسابات من دون استعمال العداد
أتباع أسلوب العد الموصوف في  بأن "Algorismists" لعدة قرون بعد نشره "؛  Ore 1948وكما يؤكد أوور 

التقليديين الذين واصلوا استخدام المعداد مع األرقام    abacistsبقوا في صراع مع "iLiber Abac"كتاب 
  ]Roman numerals ."]9  الرومانية

 

                                                 
 EXPERIENCINGلر راسموسين، في كتابه " اإلحساس بالعمارة " (ولنا بحث آخر نختلف فيه مع األسطورة التي سردها ستين آي  3

ARCHITECTURE من أن فيثاغورس سمع نغمة عدة معاول من وراء جدار فاستهوته، فاشتق من تباين أطوال رؤوس تلك المعاول ،(
انبرى الباحث للبحث عن حضارٍة ما سبقت  غريق مصدر تلك المعرفة بحق، فقدألتباين النغمة، ومن ثم اكتشف النسبة الذهبية. ولما لم يفرز ا

ة في معرفة النسبة الذهبية. ووجد أن الهرم األكبر في الجيزة متناسب ذهبياً في ارتفاعه نسبة إلى عرض قاعدته، (وال شك فإن تنفيذ النسب
د االنتهاء على نسبة ذهبية). وتساءل الذهبية في بناء الهرم تتطلب المحافظة على زاوية انحدار األسطح األربعة للهرم بدقة حتى تحصل عن

ليوم عن الهدف الحساس والقيمة العليا التي بذلت في سبيلها كل تلك الجهود العمالقة؟ غير أن البناء القيمي والتراكم المعرفي ال يتم بين ا
الباحث أن حضارة وادي الرافدين القديمة  والليلة، لذا كان البد للبحث من أن يمضي بالتأريخ إلى الوراء للتحري عن النسبة الذهبية. واكتشف

لنسبة الذهبية. لكن الباحث وجد استعماالً أقدم من ذلك للنسبة الذهبية، مما يمكن أن يكون في اكانت قد تركت لنا مدلوالت مهمة الستخدامها 
وده أي بناء أخر على وجه األرض. ثم ترجح ، وهو المسجد الحرام بمكة المكرمة والذي سبق وجفيهالعراقيين القدماء قد نقلوا منه وتأثروا 

 ).]3[للباحث في بحثه ذاك أن العراقيين القدماء استفادوا من الدرس الجمالي، ونشروه للبشرية. (راجع؛ 
 

)، والذي كان Metonic Cycleويختلف الرقم الذهبي (بالمفهوم المعاصر) تماماً عن الرقم الذهبي (بالمفهوم القديم) الناتج عن الدورة الميتونية (  4
شهراً قمرياً (تقريباً بفارق من يوم واحد  235شهراً شمسياً تساوي  228سنة شمسية والمؤلفة من  19شائعاً لتصحيح التقويم الجورجي؛ فدورة 

هبي (القديم) من قبل ق م. "واستخدم هذا الرقم الذ 432عام في وأقل)، وسميت بالميتونية نسبة لمكتشفها اإلغريقي (ميتون) الذي اشتهر حوالي 
 لتصحيح موعد عيد الفصح". 325) المسيحي عام Nicene Councilمجلس نيسين (

يوماً وستة عشر ساعة ونصف، وأن التسعة عشر عاماً  6939) تعادل lunationsشهراً قمرياً ( 235"وتشير الحسابات الدقيقة اليوم إلى أن 
راجع الموسوعة البريطانية   .شهراً قمرياً  235عشر ساعة ونصف، وهي أقل بساعتين عن الـ  يوماً وأربعة 6939) تعادل solar yearsشمسياً (

]4[ 
)http://www.britannica.com/science/Metonic-cycle( ويستخدم 19و  1. فالرقم الذهبي قديماً كان رقماً صحيحاً محصوراً بين ،

، فالناتج 1، والمتبقي من ناتج القسمة يضاف له 19لتأشير موقع أي سنة نسبة للدورة الميتونية، حيث تقسم السنة المراد إحتساب رقمها الذهبي على 
 106، فالناتج 19على  2015؛ فنقسم 2015، ومثال لذلك سنة 19يكون الرقم الذهبي لتلك السنة، وإن لم يتبق من باق، فالرقم الذهبي لتلك السنة هو 

بالتعريف الميتوني. وقيل أن الواحد يضاف للسنة قبل القسمة  2015، وهو الرقم الذهبي لسنة 2، فيضاف للواحد واحداً آخر فتكون النتيجة 1والباقي 
ف عن الرقم الذهبي المعاصر . وهو يختل2015وهو الرقم الذهبي لسنة  2والباقي  106فالناتج  19وتقسم على  2016=1+2015، فتكون 19على 

 ]Collins Engliash Dictionry -Digital Edition ]5.، راجع قاموس كولينز اإلنكليزي  1.618

http://en.wikipedia.org/wiki/Abacus
http://en.wikipedia.org/wiki/Liber_Abaci#CITEREFOre1948
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 ]10) المعداد اليدوي الروماني، المصدر [1شكل (

ترجمة ، ترجمتها على أنها إسم علم بمعنى "عباسي"، فتكون الAbaciويقترح الباحث لحل حيرة المترجمين للفظة 
"الكتاب العباسي" أو "الكتابة العباسية"، خاصة إذا ما أخذنا باالعتبار انفتاح المؤلف على الحضارة العباسية فترة 

أثناء حكم العباسيين، وكذلك غرض الكتاب وهو االنفتاح األوربي على األرقام  في تحريره للكتاب والتي كانت
" لحد اآلن، مما يدل على أنها كلمة دخيلة  "Abaciعلى ترجمة كلمة  العربية. فيما لم يتمكن المترجمين من االتفاق

 على الالتينية، وعلينا أال ننسى قوة علوم الدولة العباسية آنذاك. 
 : Fibonacci متسلسلة أو متتالية فيبوناتشي

جموع كل عدد يساوي موهي متسلسلة أرقام مجموع كل إثنين منهما يعطي الرقم الذي يليهما، وتوضيحاً: ف
. وكلما تقدمنا فيها كان حاصل قسمة أي رقمين متتاليين فيها (ونعني قسمة الرقم الكبير على األصغر العددين قبله

، 8، 5، 3، 2، 1، 1، 0. فمتسلسلة فيبوناتشي هي األرقام التالية: 1.618الذي يسبقه) يقترب أكثر من الرقم الذهبي 
رقمين متواليين يساوي الرقم الذي يأتي بعدهما. وحاصل قسمة ، ... وهكذا. فأي 144، 89، 55، 34، 21، 13

الرقم على الرقم الذي قبله يقترب من الرقم الذهبي، مرة أعلى منه بقليل ومرة أقل منه بقليل وهكذا حتى تتقارب 
 ،Фذهبي ، وهو أكثر من الرقم ال1.6181818= 55÷89النتيجة من الرقم الذهبي، كلما تقدمنا في المتسلسلة، فمثالً 

 الرياضيات . "وتسمى هذه المتسلسالت فيФوهو أعلى من الرقم الذهبي  1.61805555تساوي 89÷144بينما 
أو جدوالً متعدد األبعاد من القيم  متتالية تعرف معادلة ، وهي (Recurrence relation)بعالقة استدعاء ذاتي

 ] 11راجع [ ".االستدعاء الذاتي باستعمال
 اتشي:أمثلة من النماذج التنبؤية لمتتالية فيبون

ظهر للنسبة الذهبية استعمال مهم في بناء النماذج التنبؤية، بخاصة تطبيقها واستخدامها التنبؤي (الزماني) 
الرياضي بحركة البورصات وتذبذباتها، وفهم وتوقع الضربات االرتدادية للزالزل وذلك من خالل متسلسلة 

 قاتها:فيبوناتشي. إذ بعد نحو معين تنتظم الفوضى.  ونورد بعض تطبي
  أوالً: مؤشر فيبوناتشي للتداول في البورصات:

تفاق بين المصادر في أن اإليطالي فيبوناتشي توصل إلى متتابعة أرقامه وذلك عندما ا يبدو للباحث أن هناك
 حسب نمط التكاثر المتوقع عند االرانب في مدينته (بيزا). 

مؤشر فيبوناتشي اب برز في عالم البورصات ومن هذه السمة أو الوسيلة التوقعية (التنبؤية) في الحس
)(Fibonacci Retracement Level ) ويرمز له بـFib ويفيد في توقع (ترجيح) نقاط الدعم والمقاومة في (

حركة سوق العمالت والبورصات. وال يعلم الغيب في السماوات واألرض إال هللا. فنسب أو مستويات فيبوناتشي هي 
4Fمعينة، تميل بموجبها حركات السوق ألن تكون منمطة بناًء على تلك النسب، ( عبارة عن عالقات رياضية

5 .(
وبواسطة رسم الخطوط البيانية، يمكن ترجيح النسب التي تتباطآ أو تنعكس عندها تحركات األسعار، ولكن ال شيء 

                                                 
% من النمط المعين. على سبيل المثال، عندما ينتهي نمط تنازلي للسعر، ويبدأ بالتحرك 100% و61.8% و50% و38.2% و23.6 "وهي  5

 . وهي النسب]12[إنه يميل إلى التوقف واالنعكاس بعد أن يقوم باستعادة تلك النسب من النمط التنازلي السابق." لألعلى ويليه نمط التنازلي، ف
 األسعار في السوق وتحسب كما يلي؛غيرات أو المستويات المهمة لمراقبتها عند ت نفسها

 على العدد االكبر)  ، حاصل قسمة أي عدد أصغر على ما بعد بعد التالي له (قسمة العدد االصغر0.236 
 (مربع مقلوب فاي). 0.618حاصل قسمة أي عدد أصغر على ما بعد التالي له. (االصغر على االكبر)، وهو أيضاً مربع ، 0.382 

 0.618+  0.382، المعدل (المتوسط الحسابي) للعددين 0.500
 ، مقلوب فاي (وهو حاصل قسمة العدد الصغير على العدد الكبير).0.618 

 . 0.236 -1. حاصل طرح 0.764
 % هي أهم نقاط البيع المرتقبة لجني األرباح.161.8%، وكذلك 150%، 138.2%، 100%، 61.8%، 50%، 38.2وتعتبر النسب 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D9%8A%D8%A7%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D9%84%D8%A9_%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AA%D8%AA%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AF%D8%B9%D8%A7%D8%A1_%D8%B0%D8%A7%D8%AA%D9%8A
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عن نقاط أو وهكذا، فمؤشر فيبوناتشي يوفر معلومات هامة ويرشد المضاربين  %.100من ذلك مؤكد وقطعي 
5Fمستويات الدعم والمقاومة. وهناك عدة طرق وأدوات متفرعة من متسلسلة فيبوناتشي (

6.(  
 ثانياً: توقع الزالزل والضربات االرتدادية لها (زمانياً ومكانياً).

ومنها "التنبؤ بمستقبل األحوال الزلزالية لألرض؛ ظهرت دراسات هامة حول التنبؤ بالزالزل،  2015بعد عام 
 Predicting the future seismic states of the Earth; the Nepal (2015))" (2015ربة النيبال (تج

experiment.) ويقول مؤلفها زالوهار ،(Žalohar فعند تحليل النشاط الزلزالي للطبقات التكتونية لألرض فقد" :(
ن، ...، وتم الكشف عن نظام خفي عبر اكتشفنا أن الزالزل تأتي بمتتاليات هندسية بأعداد فيبوناتشي في الزم

وفريقه كانوا أول من اقترح إمكانية كون الزالزل  Boucouvalas: إن بقوله ] ويضيف13متواليات فيبوناتشي" [
الحاضر بناءاً على مالحظات بين المستقبلية هي نتيجة تزامنات متسلسالت فيبوناتشي للزالزل بين الماضي و

 ]. وتتضح نسبة فاي بشكل جلي عند متابعة بحثه.14. [الظواهر الزلزالية الطبيعية
)  · UM. GkasiosUG. Drakatos · N.T. Tselikasوفريقه ( A.C. Boucouvalasكما راجع الباحث طريقة 

 المعدلة للتنبؤ بالزالزل"-لوكاس-فيبوناتشي-في التنبؤ الزلزالي، والمسماة "طريقة ثنائية
 )Modified-Fibonacci-Dual-Lucas method for earthquake prediction) ،(MFDL ،( وتبين أنهم

6Fالقوا نجاحاً ملحوظاً في توقع الزالزل محلياً وعالمياً (

7.( 
 ف متسلسلة أخرى تعمل بنفس الطريقة وهي: وكان الباحث قد ظن أنه اكتش

، وهكذا... 3571، 2207، 1364، 843، 521، 322، 199، 123، 76، 47، 29، 18، 11، 7، 4، 3، 1، 2
وهي المتسلسلة الذهبية الثانية في الطبيعة، وتأتي مباشرة بعد متسلسلة فيبوناتشي. ولكن بعد التدقيق في المتسلسالت 

ياً (وهي تزيد على الربع مليون)، فقد اتضح للباحث أن هناك من سبقه مبكراً لهذه الصحيحة المكتشفة عالم
في  A000032سمه. (وهي متسلسلة مسجلة عالمياً برقم ا)، وتحمل 1891-1842( إدوارد لوكاسالمتسلسلة، وهو 

OEIS ومنها عرف الباحث أنها مستخدمة في طريقة .(Modified-Fibonacci-Dual-Lucas method for 
earthquake prediction ] :16]، [15المذكورة أعاله للتنبؤ بالزالزل. وتعرف متتالية لوكاس كما يأتي[ 

                                                 
: وتحدد خطوط الدعم القوي وكذلك المقاومة القوية ضد تغيير إتجاه األسعار، (Fibonacci Retracement) تراجعات فيبوناتشي   6

)، وتفيد نسب فيبوناتشي الذهبية (correction)ألخرى) إذ من المعتاد أن ينعكس إتجاه السعر (ويسمى ذلك بالتصحيح (والمؤشرات ا
 % في تحديد نفاط إتقالب السعر. 62% و50% و38

نكسر خطوط فيبوناتشي: وهي الخطوط التي تصل بين قيعان ذبذبة األسعار وقممها صعوداً وهبوطاً، وتكون أكثر دقة حينما ال ت
 بتصحيحات قاسية ومتشكلة بإطار زمني أطول وكلما تباعدت القمم عن القيعان.

 .(Correction)% قوة عكس إتجاه االسعار، وبالتالي فأن هذا المستوي الذهبي على األغلب يكون نهاية اتجاه التصحيح 62ولمستوي 
 %.62% ال في مستوي 76توي قد ينعكس السعر عند مس وعند التذبذب القاسي في االسعار في البورصات

وترسم على المؤشرات المختلفة وبخاصة السعرية منها  .فائدة خطوط فيبوناتشي: ترسم عند خطوط الدعم القوي وكذلك المقاومة القوية
 لتشكيل نموذج تنبؤي للسعر في أزمان مختلفة.

ديد المستوى الذي تنقلب عنده األسعار للموجة السابقة : وقد تكون من أهم الوسائل، فبتح(Fibonacci Expansion) تمددات فيبوناتشي 
 % منها.161.8من القديمة أو مساوية أو  %)61.8يتم توقع طول الموجة الجديدة بالنسبة للموجة القديمة (والتي قد تكون بطول ذهبي (

سية يتوقع عندها ان ينعكس السعر، عكاسات السعر. هي خطوط راان: تفيد في توقع زمن (Fibonacci Time Zone) توقيتات فيبوناتشي
 وتحدد بتوصيل قاعين من قيعان الموجات. لتحديد القاع الذي يليهما. وقد ال تكون نتائجها دقيقة. 

 . (Fibonacci fans, arcs & channel)كما توجد أدوات أخرى مهمة وهي: مراوح وأقواس وقناة فيبوناتشي 
 

زل محليا يبوناتشي ولوكاس وأظهرت نجاحا كبيرا في التنبؤ بأحداث زالأرقام ف  (FDL method)طريقة إستخدمت  7 
هو ) the location of the epicenter of an earthquake(توقع موقع مركز زلزال إن وكذلك على الصعيد العالمي. 

وتحديد  كتشاف مدتهاوكذلك توقيته وحجمه. وترتكز إحدى أساليب التنبؤ الزلزالي على إستخدام الدورات وا التحدي الصعب
. على افتراض أن )significant earthquakes( المدمرة الزالزل الكبيرة حدوث تاريختحديد تواريخ مستقبلية استنادا إلى 

العالقة بين الزالزل رصد كل حدث انقطاع زلزال يمكن النظر إليها على أنها مصدر لتوليد السالسل الزمنية إف دي إل كما تم 
 . 1900منذ عام ات من الزالزل عينلزل في المستقبل على أساس أرقام إف دي إل الماضية والزال

 

 (6.5R)درجات ريختر)  6.5أكبر من كبيرة (ال زالزلالفقد تبين أن    (clustering methods)وباستخدام أساليب تجميع 
 MFDL، وأنتجوا FDLحثي بتعديل طريقة . وقد قام الفريق الب +)-(day 1 )واحد يوم -دقة جيدة جدا (+ بيمكن التنبؤ بها 

 Moonكقادح للزلزال. كاقتران الشمس والقمر (  (planetary alignment)بفارق مهم يعطي األهمية للتراصف الكوكبي 
conjunct Sun،( والقمر المعاكس الشمس )Moon opposite Sun أو القمر يقترن أو يتعاكس مع الشمال أو الجنوب ،(

)or opposite North or South ModesMoon conjunct  ومن أجل تحسين الطريقة فقد استخدم الباحثون بيانات ،(
). 8R+، ذات الثمان درجات وأكثر على مقياس ريختر (1900جميع الزالزل (الست والثمانون) القوية المسجلة منذ عام 

قدم الفريق  العنيفة وشكلت بذرة البداية للزلزال. وهكذاووجدوا العالقة الكوكبية التي سبقت جميع تلك الزالزل الستة والثمانون 
  ]17[زمانياً ومكانياً. العالمية أو الزالزل المحلية الزلزالية قادرة على توقع األحداث  MDFLطريقة 

 

https://www.researchgate.net/researcher/2059910457_M_Gkasios
https://www.researchgate.net/researcher/2082927524_G_Drakatos
https://www.researchgate.net/researcher/2060013704_NT_Tselikas
https://www.researchgate.net/publication/282925157_Modified-Fibonacci-Dual-Lucas_method_for_earthquake_prediction?ev=auth_pub
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF_%D9%84%D9%88%D9%83%D8%A7%D8%B3
https://www.researchgate.net/publication/282925157_Modified-Fibonacci-Dual-Lucas_method_for_earthquake_prediction?ev=auth_pub
https://www.researchgate.net/publication/282925157_Modified-Fibonacci-Dual-Lucas_method_for_earthquake_prediction?ev=auth_pub
https://www.researchgate.net/publication/282925157_Modified-Fibonacci-Dual-Lucas_method_for_earthquake_prediction?ev=auth_pub
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 OEIS )The On-Line Encyclopediaكما تعرفها موسوعة المتتاليات 
of Integer Sequences® (OEIS®)  www.OEIS.org 

) التي the ultimate sequenceوهكذا فالمتسلسالت الذهبية كثيرة، ونحتاج الكتشاف وطرح المتسلسلة النهائية (
تسعى نحوها كل المتسلسالت وتحاول أن تحذو حذوها، وهذا ما يختص به هذا البحث. إنها متسلسلة مكة. مما يجعل 

  مكاني لإلسالم.البحث يتشرف بإظهار جانب من اإلعجاز الرياضي وال
 النسبة الذهبية في الفكر الرياضي اإلسالمي

ولعله من أجمل الرياضيات اإلس�المية الت�ي تض�م النس�بة الذهبي�ة ه�ي م�ا تق�دم ب�ه الباح�ث المص�ري محم�د 
( حسن كامل

7F

، وال�ذي أعط�ى ك�ل ح�رف م�ن العربي�ة تسلس�الً (م�ن الواح�د إل�ى الثماني�ة والعش�رين) ث�م ق�ام بحس�اب )8
، فوج�د أن لفظت�ي (ك�ل ح�رف بحس�ب موقع�ه م�ن األبجدي�ة) "ال إل�ه إال هللا" و "محم�د رس�ول هللا"ادتين لفظتي الش�ه

 ولألهمية فقد قمنا (نحن هنا) بعمل الجدول اآلتي للتدقيق:الشهادتين تتناسبان ذهبياً! 
 

 ) تدقيق حسابات الباحث المصري محمد حسن كامل عن النسبة الذهبية1جدول رقم (
  

 ن م ل ك ي ط ح ز و ه د ج ب ا الحرف
 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 ترتيبه

 
 غ ظ ض ذ خ ث ت ش ر ق ص ف ع س الحرف
 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 ترتيبه

 
 وبتعويض قيم الحروف من الجدول أعاله في لفظتي الشهادة ينتج:

 
   75= 5+12+12+1+1+12+1+5+12+1+1+12ال إله إال هللا:              

    121= 5+12+12+1+12+6+15+20+4+13+8+13محمد رسول هللا:     
  1.613333333=75÷121وعند قسمة الرقمين ستنتج:   

 
وهي بال شك النسبة الذهبية، وكونها جاءت في كلمتي التوحيد يفيد دليالً ألهمية النسبة الذهبية، وسبحان 

نستغرب بعد ذلك وجودها في المشعر الحرام بمكة المكرمة، فال سبحانه وتعالى أمرنا  هللا العظيم. واألمر هكذا فلن
 في القرءان الكريم وفي عدة آيات بالنظر في عمائر األرض.

 
 الرياضيات األساسية لتحقق النسبة الذهبية:

) بحيث تتحقق المعادالت yوآخر صغير() x(وتتحقق عندما تقسم وتراً ما إلى قسمين غير متساويين كبير 
 أدناه: في  األساسية
 

 
 ) ذهبياً.+ ) تقسيم الوتر (2شكل (

 
  ناتج تقسيم الكبير على الصغير؛ المعادلة األولى: 

                                                 
 ]18[ ، راجع؛نءامحمد حسن كامل يتحدث عن النسبة الذهبية للقر  8

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%88%D8%B3%D9%88%D8%B9%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AA%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D9%8A%D8%AD%D8%A9_%D8%B9%D9%84%D9%89_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%86%D8%AA
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 =  ≈ 1.6180339887498948482045863433656                                                (1) 

 ، حيث:  1وهي المعادلة رقم 

 =  

) وهذه تساوي x) مقسوماً على طول الكبير (x+y)= طول الكلي (y) مقسوماً على طول الصغير(xطول الكبير (
ور بافتراض أن بالدست، والرقم التقريبي عند حل الباحث للمعادلة بالدستور 1.618، وتختصر إلى 1إلى  1.618

 y=1، أي: 1الجزء الصغير =
         𝜱 ≈ 1.6180339887498948482045863433656  

 ، وهو حل نموذجي معتاد.  إذا افترضنا أن:       وقلنا ذلك

 ناتج تقسيم الصغير على الكبير؛  المعادلة الثانية: 

 =  ≈ 0.6180339887498948482045863433656                                                (2) 

)= طول الكبير مقسوماً على طول الوتر الكلي x) مقسوماً على طول الكبير (yطول الصغير ( 2وهي المعادلة رقم 
)x+y(  تقريبي عند حل الباحث والرقم ال وتساوي مقلوب فاي، 0.618، وتختصر إلى 1على  0.618وهذه تساوي
، تقريباً، وهذا الرقم هو مقلوب فاي 0.6180339887498948482045868343656لمعادلة بالدستور هو  ا

 ، أي أن 1وذلك بافتراض أن الجزء الكبير = 

 نعلم أن:                     1من المعادلة رقم   الكلي يساوي المعادلة الثالثة: 

 =  

 وبالتعويض للكبير بفاي وللصغير بواحد، في المعادلة أعاله، فالكلي سيساوي مربع فاي.

 =                                                                                                                      (3) 

 
 .3وهي المعادلة رقم      إذا                                                  الكلي = 

 
 

x + y = Φوهذا يعني أن:     P

2 
 بواحد في المعادلة أعاله فسيكون: yبفاي، وعن   xوبالتعويض عن 

 

         
وسيمكننا منها ببساطة اشتقاق متسلسلة ذهبية ، سبة الذهبيةالمعادلة الرابعة التي تصف الن وهذه المعادلة ستكون

 جديدة ولكن نهائية، وهذه المعادلة وجدناها في بيت هللا الحرام:
 النسبة الذهبية في المسجد الحرام بمكة المكرمة:
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Pيقول هللا تبارك وتعالى في القرءان

)
8F

9 (
P  19[الكريم[:  

فَا َواْلَمْرَوةَ ِمن َشَعائِرِ  َع َخْيًرا فَإِنَّ  إِنَّ الصَّ َف بِِهَما ۚ َوَمن تَطَوَّ ِ ۖ فََمْن َحجَّ اْلبَْيَت أَِو اْعتََمَر فََال ُجنَاَح َعلَْيِه أَن يَطَّوَّ  هللاَّ
َ َشاِكٌر َعلِيٌم   هللاَّ

( سورة البقرة)  158(القرءان الكريم: اآلية 
9F

10( 

10Fلف المقام، قال: نبدأ بما بدأ هللا به (ولما أنهى رسول هللا عليه وآله وسلم طوافه بالبيت وصلى خ

)، والمقصود قوله 11
تعالى " إن الصفا والمروة من شعائر هللا فمن حج البيت أو اعتمر فال جناح عليه أن يطوف بهما" وهذا يعني أن هللا 

يبدأ بالصفا. فبدأ  بدأ بذكر الصفا أوالً، ومنه اشتق صلى هللا عليه وآله وسلم مكان بدأ السعي بين الصفا والمروة بأنه
السعي من الصفا سبعة أشواط، فأصبحت المسافة األولى من الكعبة للصفا محط تركيز الباحث، وليس المسافة من 

ا لماذا نقيس من مركز الكعبة وليس الكعبة للمروة،  إذ ال شعيرة بذلك. ثم قاس الباحث المسافة بين الصفا والمروة. أمَّ
لكعبة أصالً كانت موضع شبر: ففي الحديث المرفوع الذي أورده البيهقي في كتابه من الحجر األسود، فنقول أن ا

 "شعب اإليمان":
 باب في المناسك/ حديث الكعبة والمسجد الحرام

�ُد ْب�ُن يَْعقُ�وَب، [ح�دث]نا أَْحَم�ُد ْب�ُن َعْب� ِ اْلَح�افِظُ، [ح�دث]نا أَبُ�و اْلَعبَّ�اِس ُمَحمَّ ، "أَْخبََرنَ�ا أَبُ�و َعْب�ِد هللاَّ ِد اْلَجبَّ�اِر اْلُعطَ�اِرِديُّ
 ِ ثَنِي أَنَ�ُس ْب�ُن َمالِ�ٍك، أَّن َرُس�وَل هللاَّ ، َح�دَّ ُ َعلَْي�ِه َوَس�لََّم، [حدث]نا يُونُُس ْبُن بَُكْيٍر، َعْن َسِعيِد ْبِن َمْيَسَرةَ اْلبَْكِريِّ  َص�لَّى هللاَّ

�قَاَل:  أَْو أَْكثَ�ُر ِعْلًم�ا فََكانَ�ِت اْلَمالئَِك�ةُ تَُح�جُّ إِلَْي�ِه قَْب�َل آَدَم ثُ�مَّ َح�جَّ آَدُم  الُم ِش�ْبًراَكاَن َمْوِضُع اْلبَْيِت فِي َزَم�ِن آَدَم َعلَْي�ِه السَّ
ْتهُ   .)11F12( ]24[". اْلَمالئَِكةُ قَْبلَكَ  فَاْستَْقبَلَْتهُ اْلَمالئَِكةُ، قَالُوا: يَا آَدُم! ِمْن أَْيَن ِجْئَت؟ قَاَل: َحَجْجُت اْلبَْيَت، فَقَالُوا: قَْد َحجَّ

                                                 
 عليه وآله وأصحابه وفق رسمها التوقيفي في القرءان الكريم منذ عهد رسول هللا صلى هللا كتبت كلمة "القرءان" في هذا البحث (بالهمزة)  9

، فهي بشكلها الدقيق المض�بوط ال تكت�ب "الق�رآن" مثلم�ا ت�أتي ف�ي "عق�د القـِ�ـرآن". ب�ل تكت�ب مثلم�ا ت�رد ف�ي اآلي�ات الكريم�ة وسلم والى االن
 بالهمزة قبل األلف. 

  ]20ل عن المصحف األلكتروني لجامعة الملك سعود. [تشكيل اللفظ القرءاني منقو 10
 باب ما جاء أنه يبدأ بالصفا قبل المروة » ن رسول هللا صلى هللا عليه وسلمكتاب الحج ع» سنن الترمذي   11
ا حدثنا ابن أبي عمر حدثنا سفيان بن عيينة عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر أن النبي صلى هللا عليه وسلم حين قدم مكة طاف بالبيت سبع 862

إن الصفا فبدأ بالصفا وقرأ  نبدأ بما بدأ هللا بهالمقام ثم أتى الحجر فاستلمه ثم قال  وأتى المقام فقرأ واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى فصلى خلف
قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند أهل العلم أنه يبدأ بالصفا قبل المروة فإن بدأ بالمروة قبل الصفا  والمروة من شعائر هللا

يمن طاف بالبيت ولم يطف بين الصفا والمروة حتى رجع فقال بعض أهل العلم إن لم يطف بين الصفا لم يجزه وبدأ بالصفا واختلف أهل العلم ف
ن والمروة حتى خرج من مكة فإن ذكر وهو قريب منها رجع فطاف بين الصفا والمروة وإن لم يذكر حتى أتى بالده أجزأه وعليه دم وهو قول سفيا

والمروة حتى رجع إلى بالده فإنه ال يجزيه وهو قول الشافعي قال الطواف بين الصفا والمروة  الثوري وقال بعضهم إن ترك الطواف بين الصفا
 ) ]23(وراجع [ ]22[واجب ال يجوز الحج إال به. 

، ونحسبهم على 3688) فكان library.islamweb.netوهو الترقيم الذي ورد في نسخة الكتاب الورقية، أما رقم الحديث في موقع (  12
لى تراقيم األحاديث في نسخها اإللكترونية إال بعد التوثق منها في متونها األصلية. اوا كثيراً نألتمس من األخوة الباحثين أال يرك خير، لذا
 ] )25(راجع [

 ،): مخطط المسجد الحرام قبل التوسعة الحالية3شكل رقم (
 ] 21مصدر الصورة قبل التأشيرات عليها [
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] Google ]26وقد استخدم الباحث أعلى دقة ممكنة لقياس المسافة بين مركز الكعبة وبين مركز قبة الصفا ببرنامج 
 ). 4متراً. الحظ الشكل ( 143.25=فكانت 

 

 
 ]Google ]26) يوضح المسافة بين مركز الكعبة ومركز قبة جبل الصفا، وقاسها الباحث عبر 4شكل رقم (

 
وه�ي منص�وص عليه�ا بأنه�ا  ).5متراً، الحظ الش�كل رق�م ( 374.98نقيس المسافة بين الصفا والمروة فكانت بينما 
متراً في الموقع اإللكتروني لتوسعة الملك عب�دهللا ب�ن عب�د العزي�ز للمس�جد الح�رام، "المس�عى ه�و المك�ان ال�ذي  375

أربع�ة آالف بمك�ة المكرم�ة قب�ل ح�والي  ا والمروةسعت فيه هاجر (زوجة النبي إبراهيم عليه السالم) بين جبلي الصف
مت�راً، وال  375بحثاً عن الماء لرضيعها إسماعيل، ويقع في الج�زء الش�رقي م�ن المس�جد الح�رام، ويبل�غ طول�ه  عام،

" .يكتمل الحج والعمرة إال بالسعي بين الصفا والمروة سبع مرات ذهاباً وإياباً؛ إذ هو ركن م�ن أرك�ان الح�ج والعم�رة
) وعندما نقيس المسافة بين مركز الكعبة والصفا من جهة وب�ين الص�فا والم�روة م�ن جه�ة أخ�رى فلعل�ه ]27[جع (را

 من غير المبالغة القول بأن ال أحد سبق الباحث في بحثه هذا حين وجد وبدقة بالغة أن: 
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 ]Google ]26بين مركزي قبتي جبلي الصفا والمروة، وقاسها الباحث عبر  يوضح المسافة): 5شكل رقم (

 
 ولوجود التربيع في المعادلة فإن تحققها يصبح معجزاً. وسبحان هللا رب العالمين.

وهذا يعني أن المسافة ب�ين مرك�ز الكعب�ة والص�فا إذا كان�ت تس�اوي وح�دة واح�دة ، ف�إن المس�افة ب�ين الص�فا والم�روة 
Pالنسبة الذهبية  تساوي مربع 

2
P وهذا يعني أن حاصل طرح المسافتين يساوي  ، 

 
                                      أي أن

 
 أدناه: 6وكما مبين في الشكل رقم       وهذا يحقق ما قلناه  في المعادلة الرابعة بأن

 
 ومركز الكعبة مع المسافة بين الصفا والمروة الصفا): يوضح عالقة المسافة بين 6شكل رقم (

 
 اإلثبات الرياضي:

 ألن أصل معادلة المقطع الذهبي هي:              = 
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أن: 1فهذا يعني بموجب الشكل رقم         =   

 فإن:   وعتد إفتراض أن 

 =       

 وهذا يعني أن :
=  +1 

 
-  -1= 0 

 

 وعند حل المعادلة بالدستور                   
 يكون إما 

 
          أعاله يكون:      0 =1 -  -وعند تطبيقها في معادلة          
 

   وتقريباً          وهذا يعني أن     
 

 أو:                                     
 

 أعاله يكون:                0 =1 -  -وعند تطبيقها في معادلة         
 

 والرقم الدقيق يساوي بالضبط مقلوب فاي   وتقريباً        يعني أن :     وهذا
 

 ،  أو      عند حل المعادلة بالدستور تكون إما    فوهكذا 
 

 . ومما تقدم كله نستنتج أن:وكالهما يصح وصفاً للنسبة الذهبية كما أسلفنا في معادلتي البحث األولى والثانية
 

Pناتج تقسيم الكلي على الصغير= مربع الرقم الذهبي 

2
P Φ 

  
 تقريباً،  2.6180339887498948482045868343656ومربع فاي= 

 
 الرقم الذهبي=الكبير ،  × وهذا الرقم له أهميته الكبيرة جداً ألن: الصغير 

 
 5وهي المعادلة رقم              

 
 الرقم الذهبي = الكلي،           × والكبير 

 6وهي المعادلة رقم      

 
في معادلة رقم  5من معادلة رقم   xمضروباً في مربع الرقم الذهبي = الكلي،  وذلك بتعويض قيمة  وهذا معناه أن الصغير 

 فيكون: 6
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 7وهي المعادلة رقم      

     مربع فاي أو مربع الرقم الذهبي هو النسبة بين الكلي والصغير فيكون
 وهي المعادلة رقم       

 فإن:، 1وتعويضها في معادلة رقم  إننا بافتراض أن  : 

 =  

 وستؤدي إلى أن 

 
 وهذا يعني أن الكلي = 

 كما أثبتنا قبل قليل        وحيث إن   

 إذاً          

 سيكون × وعند ضرب الطرفين 

 
لو ى ، حت nهي النسبة الذهبية، ومهما كانت قيمة  وهذه معادلة فريدة، وال يمكن تصديق تطبيقها إال عندما تكون 

 هذا يعني إمكانية اشتقاق متسلسلة ذهبية جديدة نهائية منها.كانت كسراً أو عدداً سالباً. و
 

 متسلسلة مكة:
بان ذهبي�اً تمام�اً (ول�يس مج�رد حيث مجموع كل عددين متتاليين يعطي الرقم الذي يليهما، وكل عددين متت�اليين يتناس�

ذا م��ا س��يجعلها نهائي��ة قت��راب م��ن النس��بة الذهبي��ة كم��ا تفع��ل متسلس��لة فيبوناتش��ي وجمي��ع المتسلس��الت األخ��رى وه��اال
، ث�م   وال�ذي يلي�ه  والحد الذي يلي�ه  ومحققة للرقم الذهبي تماماً)، حيث الحد األول فيها هو 

رم��ة. وهك��ذا، وس��ـنسميها باس��م متسلس��لة مك��ة المكرم��ة كونن��ا وج��دنا تطبيقه��ا العمل��ي المعم��اري األول ف��ي مك��ة المك
 والجدول اآلتي يوضح ما نقول:

 
 ) متسلسلة مكة المكرمة2جدول رقم (

 

 ، وكما يأتي:Φوللتوضيح: فكل عددين متجاورين حاصل قسمتهما = الرقم الذهبي 
 
  1 ÷Ф P

-1
P =Φ   وكذلك  ،Φ ÷1 =Φ     وكذلك ، Ф P

2
P ÷Φ = Φ     وكذلك ،Ф P

3
P  ÷Ф P

2
P =Φ    وهكذا ،... ، 

 
 ومجموع كل عددين متتاليين سيساوي الرقم الذي يليهما، وكما يأتي:

 
Ф P

-1
P  +1 =Φ  1، وكذلك +Φ  =Ф P

2
P  وكذلك ،Ф P

2
P +Φ  =Ф P

3
P  وكذلك ،Ф P

3
P +Ф P

2
P  =Ф P

4
P) .12،...، وهكذاF

13.( 
                                                 

 فيكون الحد األول هو  2.22لنفرض أن فاي مرفوعة لألس سالب  تطبيق:  13
0.3435954773053324311450951376149  ، 

 فيكون الحد الثاني هو 1.22ني هو فاي مرفوعة لألس سالب وسيكون الحد الثا

1/  Φ  1 Φ ΦP

 2 Φ  P

3
P  ΦP

 4 ΦP

 5 ΦP

 6 
0.618 1 1.618 2.618 4.236 6.854 11.09  
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 وسيتم صياغة الشكل العام للمتسلسلة الجديدة كما يأتي:
  

وهي متسلسلة مكة، مفتوحة النهايتين، وتعمل باالتجاهين. فس�بحان ال�ذي موض�ع بيت�ه الح�رام وموض�ع جبل�ي الص�فا 
ولئن كان�ت  والمروة، وجعل الشعيرة بعد بيته بالصفا، فقدم الصفا، ثم بين الصفا والمروة. فصدق هللا وصدق رسوله.

تسلسالت نسب الذهب، فإننا سنقدم مثاالً بأع�داد ص�حيحة يقت�رب متسلسلة مكة مانعة جامعة وتمثل نهاية األرب في م
 منها:

 متسلسلة (متتالية) عدد آي القرءان:
، وه��و ع��دد آي��ات الق��رءان الك��ريم، ونعتب��ره نهاي��ة المتسلس��لة الذهبي��ة، فسنكتش��ف وج��ود 6236واآلن لنأخ��ذ الع��دد 

ساوي الع�دد ال�ذي يليهم�ا، وحاص�ل قس�مة الع�دد متسلسلة ذهبية وحيدة، حيث يكون مجموع كل عددين متتاليين فيها ي
األكبر على العدد األص�غر المج�اور ل�ه يقت�رب م�ن النس�بة الذهبي�ة (كم�ا ف�ي متسلس�لة فيبوناتش�ي وكم�ا ف�ي متسلس�لة 

 لوكاس)، والمتسلسلة هي:
28 ،26 ،54 ،80 ،134 ،214 ،348 ،562 ،910 ،1472 ،2382 ،3854 ،6236 . 

على النسبة الذهبية ثم قربنا العدد الناتج ألقرب عدد صحيح  6236، حيث قسمنا العدد 6236وقد حسبناها نزوالً من 
 ، وهكذا نزوالً.2382، فكان الناتج 6236ثم طرحناه من العدد الكبير الذي يسبقه وهو  3854وهو 

لكن هذه المتسلسلة منتهية بعدد آيات القرءان  أن المتسلسالت مستمرة عادة ومفتوحة النهاية،بونذكر القارئ الكريم 
لكن العجيب في هذه المتسلسلة، أنه وبجمع كل حدودها  .28الكريم، كما ال يمكن إضافة أي حد لها موجب قبل الرقم 

،  2.6138، فيكون الناتج هو 6236، وعند قسمته على عدد آيات القرآن وهو 16300الثالثة عشر يكون المجموع 
، وهذا مبهر، وهو إعجاز قرآني بال شك. وهي نفس النسبة المستخدمة الشتقاق 2.618جداً لمربع فاي وهو مقارب 

( متسلسلة مكة الذهبية.
13F

14( 
وهكذا فالمتسلسالت الذهبية كثيرة، ونحتاج الكتشاف وطرح المتسلسلة النهائية التي تسعى نحوها كل المتسلسالت 

ذا البحث. إنها متسلسلة مكة. مما يجعل البحث يتشرف بإظهار جانب وتحاول أن تحذو حذوها، وهذا ما يختص به ه
بين وال يفوت الباحث أن يذكر االنطباق بين متتالية القرءان الكريم و من اإلعجاز الرياضي والمكاني لإلسالم.

استنتاجاتنا ومن سابق  تناسبات األعداد في الحرم المكي واشتققنا منها متتالية مكة، التي يكشف عنها هذا البحث.
دون تقريب لألرقام لكان ذلك من وأبحاثنا في كتاب هللا عز وجل نجزم بدقة القرءان وبأننا لو حسبنا ما سبق بدقة و

تقريب، من دون أفضل استقراًء بال شك، مما دفع الباحث ليطبق متوالية مكة ويختبرها بدقة على عدد آيات القرءان 
 ن تعميم القانون الناتج. وكما يلي:فكانت النتائج دقيقة جداً، وباإلمكا

6236/Φ=3854.0599538443442734038034991041 
        /Φ=2381.9400461556557265961965008959 
        /Φ=1472.1199076886885468076069982082 
        /Φ=909.82013846696717978858950268764 
        /Φ=562.2997692217213670190174955206 
        /Φ=347.52036924524581276957200716705 
        /Φ=214.77939997647555424944548835355 
        /Φ=132.74096926877025852012651881349 
        /Φ=82.038430701105295729318969540056 
        /Φ=50.702538561064962790807549273438 
        /Φ=31.335892146640332938511420266618 
        /Φ=19.36664641442462985229612900682 
                                                                                                                                               

0.55594916066077100552909851620172 
ويفترض أنه يساوي الح�د األول أع�اله مض�روبا ف�ي ف�اي، وعن�د ض�رب الح�د األول أع�اله ف�ي ف�اي كان�ت النتيج�ة مض�بوطة تمام�اً، إذ ك�ان 

 حاصل الضرب يساوي:
0.55594916066077100552909851620172 

 وسيساوي 0.22وسيكون الحد الثالث هو فاي مرفوعة لألس سالب 
0.89954463796610343667419365381662 

 الحظ أن حاصل قسمة الحد الثالث على الثاني يساوي فاي
 وحاصل طرح الحد الثاني من الثالث يساوي الحد األول، وهذا بال شك مذهل.  أي أن :

 ) ، وبعبارة أخرى :0.22-ي ^ () + فا1.22-) = فاي ^ (2.22 -فاي ^ (
 )n) + فاي مرفوعة لألس (n+1)  = فاي مرفوعة لألس (n+2فاي مرفوعة لألس (

 عدداً سالباً أو عدداً غير صحيح!    nحتى لو كانت 
 

 بإذن هللا.  OEISوقد باشر الباحث بتسجيل هذه المتسلسلة أثناء كتابته لهذا البحث، لتحصل على رقم في   14

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%88%D8%B3%D9%88%D8%B9%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AA%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D9%8A%D8%AD%D8%A9_%D8%B9%D9%84%D9%89_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%86%D8%AA
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        /Φ=11.969245732215703086215291259797 
        /Φ=7.3974006822089267660808377470231 
        /Φ=4.5718450500067763201344535127743 
        /Φ=2.8255556322021504459463842342488 
        /Φ=1.7462894178046258741880692785255 
        /Φ=1.0792662143975245717583149557234 
        /Φ=0.6670232034071013024297543228021 
        /Φ=0.41224301099042326932856063292127 
        /Φ=0.25478019241667803310119368988083 
        /Φ=0.15746281857374523622736694304044 
        /Φ=0.09731737384293279687382674684039 
        /Φ=0.06014544473081243935354019620005 
        /Φ=0.03717192911212035752028655064034 
        /Φ=0.02297351561869208183325364555971 
        /Φ=0.01419841349342827568703290508063 
        /Φ=0.00877510212526380614622074047907 
        /Φ=0.00542331136816446954081216460156 
        /Φ=0.00335179075709933660540857587751 
        /Φ=0.00207152061106513293540358872404 
        /Φ=0.00128027014603420367000498715347 

 16326.057882317133208270868095515            فيكون المجموع لكل ما سبق يساوي:
 6235.9992087470139933964839073964            وحاصل قسمته على مربع فاي يكون 

 . ونستطيع أن نكمل القسمة حتى تقترب منه جداً.6236وهذا قريب جداً من 
× كله سيساوي  إلى ما ال نهاية ثم جمع جميع نتائج القسمة تلك، فالمجموع  إن استمرار القسمة على 

 وهو مجموع عدد آيات القرءان الكريم، لكن الباحث أوقف القسمة التضاح النتيجة.تماماً،   6236
 وستخرج النتيجة التالية

وهكذا إلى ما ال  )، ثم قسمنا الناتج على فاي، ثم قسمنا الناتج على فاي، ...،) وقسمناه على فاي (لو أخذنا عدداً (

 فإن:)، (نهاية من المرات، 

 
 مربع فاي× العدد + مجموع حواصل القسمة على النسبة الذهبية إلى ما النهاية من المرات = العدد 

 

 
 

 
 

 
 

 من متسلسلة مكة  في الجانب األيمن وهذا يعني، إنه وبتعويض  
 

 
 
    فإن مجموع الجانب األيمن من متسلسلة مكة، ) )  نزوالً لغاية (1ساوي وت أي (من  
 

… ,𝝓𝝓𝒏𝒏+𝟔𝟔,𝝓𝝓𝒏𝒏+𝟓𝟓,𝝓𝝓𝒏𝒏+𝟒𝟒,𝝓𝝓𝒏𝒏+𝟑𝟑,𝝓𝝓𝒏𝒏+𝟐𝟐,  𝝓𝝓𝒏𝒏+𝟏𝟏,𝝓𝝓𝒏𝒏,  𝝓𝝓𝒏𝒏−𝟏𝟏,  𝝓𝝓𝒏𝒏−𝟐𝟐,  𝝓𝝓𝒏𝒏−𝟑𝟑, …  
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وهذه قد اكتشفها الباحث من متوالية القرءان ومن وجودها في الحرم المكي الشريف، ويعمل الباحث على تطبيقاتها، 
 ومن ذلك تخمين قعر األسعار.

 
 

 
 

] مصدر 21، و [مخطط المسجد الحرام الذهبية على  تطبيق متسلسلة عدد آيات القرءان  الكريم  ):7شكل رقم (
 الشكل قبل التأشيرات عليه
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            6235.9992087470139933964839073964 
 

 ولنضرب مثاالً (مختزالً):
) من األشهر عند ذلك، فبنزول السعر yدوالراً مثالً، واستقر معدل السعر لفترة (  فإذا كان سعر برميل النفط  

 . من األشهر، ليصل السعر إلى ر بزمن)، فسينحدر السع/تحت الفاي األول (يعني أقل من 
)، فقد استقر سعر برميل النفط 1فمثالً، وبموجب بيانات تذبذبات أسعار النفط، والموضحة في الرسم البياني رقم (

فإن نزوله  دوالراً، 61.8دون الفاي األول أي أقل من  من شهراً، ففي حال نزوله 42دوالر، لمدة  100عند معدل 
دوالراً،  38.198، ليصبح السعر مستقراً عند معدل ) سيكون بزمن الهاوي نحو الفاي الثاني وأقصد (

 شهراً. أليس هذا ما يجري األن بالضبط؟ ويطرح هذا ألول مرة.  16وذلك بزمن 
 

 
 ]28[ 2016مارس    11ولغاية  2011يناير  7للفترة من  ): تذبذبات أسعار النفط الخام1( رسم بياني

، فقد طالبنا أحد المقومين العلميين للبحث بمثال آخر، 2016مارس  11بعد كتابتنا للنسخة األولى من البحث في 
وخالل ذلك تغير سعر يرميل النفط أيضاً، لذا سنتابع تحليل األسعار ولنضرب مثاالً آخر، وسنضيف الرسم البياني 

 ):2رقم (

 
 ]28[  2016حزيران  4ولغاية  2015ديسمبر  1الخام للفترة من ): تذبذبات أسعار النفط 2رسم بياني رقم (

 
أبريل   8و 2016فبراير  27يوماً، (بين  42دوالراً لمدة  38,198ستقر معدل السعر للبرميل الواحد عند افإذا 

 ما يأتي:)، فإن صعوده نحو الخمسين دوالراً سيستغرق مدة تحسبها ك2016
 أوالً نستخرج النسبة بين السعرين بتوسط مريع فاي، فيكون:

 0.5×مربع فاي×38.198=50
 0.5×مربع فاي×يوماً  42فالمدة الالزمة الرتفاع السعر ستكون بالضبط 
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  2016آيار  31لغاية  2016أبريل  8يوماً (إال قليالً)، أي من  55وتساوي 
 ام دقيقة جداً، كما سيالحظ القارئ الكريم.وهذا بالضبط ما جرى وما يجري. واألرق

 والخالصة فإن توسط مربع النسبة الذهبية يختلف تماماً عن توسط النسبة الذهبية في حساب تذبذبات األسعار.
 لذا نستطيع القول أننا توصلنا إلى فهم أفضل من خالل هذا البحث لتذبذبات األسعار.

تصادية وعالمية وسياسية متنوعة ال يربطها رابط بقانون اقلك وألسباب نا هو كيف يجري كل ذوالمشكلة المعرفية ه
 بينما يمكن تجميع كل تأثيرات تلك المتغيرات بقانون ال يأخذ أياً من تلك المتغيرات بالحسبان؟ 

ؤية ولتوصيل فكرة استشعار وجود النماذج التنبؤية واستنباط أدواتها الرياضية فإننا كنا نود أن نذكر تفاصيل تنب
محسوبة بإحدى متسلسالت مكة، مما ال تستطيعه العلوم الوضعية األخرى.وال يعلم الغيب إال هللا، لكن سيخرج علينا 

وفريقه في التنبؤ الزلزالي، والمسماة  A.C. Boucouvalasالمشككون، بينما ال تراهم يخرجون على طريقة 
 ل"، والسابق ذكرها في هذا البحث. المعدلة للتنبؤ بالزالز-لوكاس-فيبوناتشي-"طريقة ثنائية

العمارة أحصف مما تتخيلون. فما بالكم إن كان هللا تعالى هو المعمار؟ وال تظنوا أن استخدام النسب في العمارة جاء 
 جزافاً. 

 اإلستنتاجات:
ل�ه واح�د. ال إله إال هللا، إّنً الذي وضع البيت للناس، وخلق جبلي الصفا والمروة، وخلق النسبة الذهبية هو إ -1

 إذ ال يمكن أن تتفق كل تلك األرقام جزافاً.
إن فكرة الخواء المعرفي خارج منهج�ي العقالني�ة والتجريبي�ة باطل�ة. فلق�د ت�م إيه�ام الدارس�ين بأن�ه ال توج�د  -2

مصادر معرفة خارج العقالنية والتجريبية، وتم التنكر للتعليم اإللهي وللوحي اإللهي ولمناهج الرسل قائلين 
زعم فاسد جاحد.  إن فلسفة العلم بمناهج العقالنية والتجريبي�ة در ال تصلح أن تكون علمية، وهذا صابأنها م

) الت�ي ال تعت�رف بوج�ود مص�در معرف�ي scientific determinismالحتمي�ة العلمي�ة (ف بال شك قاص�رة.
 ]:29ال [غير العقالنية والتجريبية مستنكرة. وقد تعالى هللا ببيناته على العلم البشري، فق

 
ا َكانُوْا بِهِۦ يَ  َن ٱۡلِعۡلِم َوَحاَق بِِهم مَّ ِت فَِرُحوْا بَِما ِعنَدُهم مِّ ا َجآَءۡتُهۡم ُرُسلُُهم بِٱۡلبَيِّنَٰ  ۸۳ۡستَۡهِزُءونَ فَلَمَّ

ِ َوۡحَدهُۥ َوَكفَۡرنَا بَِما ُكنَّا بِهِۦ ُمۡشرِ  ا َرأَۡوْا بَۡأَسنَا قَالُٓوْا َءاَمنَّا بِٱلَّ  ۸٤ِكينَ فَلَمَّ
ِ ٱلَّتِي قَۡد َخلَۡت فِي ِعبَاِدِهۦۖ َوَخِسَر  ا َرأَۡوْا بَۡأَسنَۖا ُسنََّت ٱلَّ نُُهۡم لَمَّ فُِرونَ فَلَۡم يَُك يَنفَُعُهۡم إِيَمٰ  ۸٥ُهنَالَِك ٱۡلَكٰ

 
 85-83القرءان الكريم: سورة غافر: اآليات 

 التوصيات: 
عرفة (العقالنية والتجريبية) والبد من االستفادة من يوصي البحث بتطوير البحث العلمي خارج منهجي الم .1

كل ما أوتينا، فالمعرفة اإللهية المعطاة لنا عظيمة، وال بد من استثمارها علمياً وسيزداد الذين ءامنوا إيماناً. 
 وكفى انسياقاً وراء الزاعمين بأن ال دين في العلم وال علم في الدين. 

النماذج التنبؤية عبر النسبة الذهبية ومتوالية مكة (المنصوص عليها  يوصي البحث باستكمال البحوث لبناء .2
 فيه) باعتبارها وسيلة رياضية مساعدة وال يعلم الغيب إال هللا.

 
 الحمد ل الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لوال أن هدانا هللا لقد جاءت رسل ربنا بالحق.

 لى أصحاب محمد إلى يوم الدين.وصل اللهم وسلم على سيدنا محمد وعلى آل محمد وع
 

 شكر وتقدير:
شكري وتقديري للدكتور علي الفياض الحسيني المحترم، األستاذ المس�اعد ف�ي قس�م الرياض�يات ف�ي جامع�ة النه�رين 

 على تدقيقه وموافقته الكريمة على المتن الرياضي للبحث، فجزاه هللا عني خيراً.
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