
 بوصلة القرآن 
 بدقة متناهية لى االتجاه من المسجد النبوي إلى الكعبة إعجاز باهر يبين أن آيات تغيير القبلة تشير إ

 بسم اهلل الرمحن الرحيم 
 وبه نستعني 

 والصالة والسالم على أشرف املرسلني 
 سيدنا حممد وعلى آله وصحبه أمجعني 

 هذا أسرار لفهم دراساهتم يف الباحثون غاص فكلما الدين هذا خلدمة احلديث العلم سخر الذي هلل احلمد
 مع يتعارضان ال والعلم املنطق ألن إمياننا ليتعزز أحباثهم نتائج تلخص اهلل كتاب يف كرمية آية وجدنا الكون
 . العظيم القرآن

 من أكثر قبل إليه اإلشارة إىل سبقنا قد العظيم القرآن أن نكتشف وجمدناه علمي بتقدم إنربهنا وكلما 
 سنة 0011

و هذه االكتشافات هي أسرار و آيات من آياته تعاىل أودعها اهلل يف خلقه وجعل هلا وقتا معلوما لتظهر فيه 
 مصداقا لقوله تعاىل:

َ هَلُْم أَنىُه احلَْقُّ أَوَََلْ َيْكِف بِ   )َربَِّك أَنىُه َعَلى ُكلِّ َشْيٍء َشِهيٌد َسُنرِيِهْم آيَاتَِنا يف اْْلفَاِق َويف أَنُفِسِهْم َحَّتى يَ َتبَ نيى
 ( 35: ُفصلت

ولرمبا هي حكمة املوىل عز وجل يف أن يرينا آياته املكنوزة يف كتابه الكرمي على مراحل زمنية حَّت يتجدد إميان 
 وقدراته على الفهم واالستيعاب.  اهتماماتهاملتعاقبة كٌل حسب  األجيال

 
 وذلك البقرة بسورة الواردة القبلة تغيري آيات جمموعة يف الكرمي للقرآن هربا إعجاز عن هو املوضوع وهذا

 نزلت عندما املصطفى احلبيب كان حيث املنورة املدينة من القبلة إجتاه إىل تشري قرآنية بوصلة وجود بإثبات
 .اْليات هذه عليه
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فنأخذ  االجتاه بني إحداثيات نقطتنيو نبدأ مبا هو معروف لدينا بطريقة حتديد إجتاه القبلة ، وذلك حبساب 
 .Google Earthأو من برامج اخلرائط مثل  GPSهذه االحداثيات من أجهزة 

  شرقا 54:04:53 و مشاال 10:13:10:  هي املشرفة الكعبة وحتديدا املكرمة مكة فإحداثيات

 شرقا 54:53:53 و مشاال 5::10:1:  فهي النبوي احلرم إحداثيات وأما 

 يف االحداثيات من زوج إدخال بإالمكان أنه وهي ممتازة ميزة Google Earth بربنامج وتوجد
 املستخدمة االحداثيات من يتاكد ان أراد فمن املكان ذلك إىل بك ليطري بالربنامج اخلاص البحث مستطيل

 وليس ايرث قوقل برنامج حبث مبستطيل ولصقه هو كما التالية االسطر أحد نسخ فبإمكانه هذا موضوعنا يف
  املتصفح حبث مبستطيل

21 25 21 N  39 49 35 E 

10 1: 05 N  54  53 53 E 

 وتوجد عدة طرق حلساب االجتاه بني نقطتني منها إستخدام املعادالت الرياضية وحساب االجتاه يدويا
واقع أو إستخدام أحد الربامج اجلاهزة اليت تطبق تلك املعادالت، أو االسهل من ذلك إستخدام أحد امل

 املتوفرة على االنرتنت واليت بدورها تستخدم برامج حلساب االجتاه.  

 www.fcc.orgمتت عملية احلساب باالستعانة مبوقع هيئة االتصاالت االمريكيةويف هذا املوضوع 

  023610فادنا أن االجتاه من املسجد النبوي باملدينة املنورة إىل  الكعبة املشرفة هو الذي أ

 

درجة  531وهذه القيمة اليت حصلنا عليها ترسم على دائرة البوصلة املتفق عليها عامليا واليت تقسم إىل 
 ويكون إجتاه زيادة االرقام بنفس إجتاه عقارب الساعة. 
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إىل هنا واالمر عادي وليس هناك جديد , فهل نستطيع أن نستنبط هذا االجتاه الدقيق للقبلة من سورة البقرة 
 ن آيات تغيري القبلة ؟وحتديدا م

 
 يف إال تذكر َل املسلمني قبلة هنا واملقصود الكرمي القرآن يف القبلة أن الكرمي القارئ إنتباه ألفت ان أوال أود و

  البقرة سورة

  بسيط وشرح وقفة االمر من يتطلب وهنا آيات، عشر من جمموعة يف وحتديدا 

  طفيفا إختالفا بعضها عن ختتلف الكرمي للقرآن روايات عدة هناك أن القرآن يقرأ من يعرف فكما 

 الروايات هذه وبني  املدين نافع عن وقالون ورش رواييت و عاصم عن حفص رواية الروايات تلك أشهر ومن 
 اْليات وعدد ترقيم يف إختالف

  الثالث املقطعة احلروف ان هو والسبب آية 1:3 هبا البقرة سورة أن تعترب قالون رواية وكذلك ورش فرواية 
  بذاهتا مستقلة آية ليست السورة ببداية الواردة" أَل"

  املقطعة احلروف تعترب فإهنا حفص رواية واما..."  ريب ال الكتاب ذلك"  التالية اْلية من جزء هي بل 
  بذاهتا مستقلة آية السورة ببداية الواردة" أَل"

  آية 1:3 هي حفص رواية حسب البقرة سورة آيات عدد فإن وعليه 

 : هي القبلة بتغيري املتعلقة آيات العشر تصبح وهبذا 

 ورش رواية حسب 031 إىل 000 من 

  حفص رواية حسب 030 إىل 001 ومن 

 وسنستخدم رواية ورش يف هذا املوضوع  
  الكرمية باْلية وبدء فقط البقرة سورة يف تغيريها أو القبلة ذكر ورد قد أنه نقول أن نستطيع وعليه

َفَهاء َسيَ ُقولُ "  َلِتِهمُ  َعن َوالىُهمْ  َما النىاسِ  ِمنَ  السُّ َها َكانُواْ  الىيِت  ِقب ْ  َمن يَ ْهِدي َواْلَمْغِربُ  اْلَمْشرِقُ  لِّّلهِ  ُقل َعَلي ْ
ْسَتِقيمٍ  ِصرَاطٍ  ِإىَل  َيَشاءُ   ( 000)البقرة : "  مُّ

  الكرمية اْلية وحَّت 

نُكمْ  َرُسوالا  مْ ِفيكُ  أَْرَسْلَنا َكَما"   ُلو مِّ يُكمْ  آيَاتَِنا َعَلْيُكمْ  يَ ت ْ ا َويُ َعلُِّمُكم َواحلِْْكَمةَ  اْلِكَتابَ  َويُ َعلُِّمُكمُ  َويُ زَكِّ  َلَْ  مى
 ( 031)البقرة : " " تَ ْعَلُمونَ  َتُكونُواْ 
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 إىل تشري التفسري كتب جل أن إال صحيح وهذا ، القبلة فيها تذكر َل االخرية اْلية أن قائل يقول وقد 
 اْلية يف الواردة" َوأُلِتى "  بكلمة ترتبط بدايتها يف الواردة" كما" كلمة ألن وذلك هلا السابقة لآلية تبعيتها

  هلا السابقة
بشكل ملفت وغري معتاد يف أسلوب "َوِمْن َحْيُث َخَرْجَت " و من يقرأ القرآن بتدبر يالحظ تكرار مجلة 

 واليت َل ترد إال يف هذا السياق."شطر " وكذلك إستخدام كلمة ، القرآن العظيم
وهذا ما حدى يب لالعتقاد اجلازم بأن تكرار هذه اجلملة بشكل غري معتاد يف أسلوب القرآن البليغ وكذلك 

 نسق اْليات هبذا الشكل وتقسيمها البد أن خيبئ سرا كبريا
 تنا املعتادة يف وجهني:القرآن العظيم يظهر لنا بوصلة أخرى ختتلف عن بوصلف

 درجة بعدد آيات سورة البقرة 1:3فهي تتكون من  -
 عقارب الساعةوإجتاه زيادة االرقام يف بوصلة القرآن هو نفس إجتاه الطواف حول الكعبة أي ضد  -
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 يف هذه الصورة نرى البوصلة التقليدية بالداخل وبوصلة القرآن حتيط هبا من خارج الدائرة  
 البوصلة على هذا نظهر أن نستطيع 031 و 000 اْليتني هاتني بني حمصور هو القبلة موضوع أن فطاملا

 .البقرة سورة آيات عدد حسب تتدرج اليت القرآنية

 املذكور الشطر بوضوح فيها ويظهر ورش رواية يف الوارد بالرتقيم ونبدأها املرفقة الصورة على يظهر ما وهذا 
 . الكرمية اْليات يف

 املنورة باملدينة مسجده يف متواجد املصطفي احلبيب كان عندما القبلة إجتاه إىل الشطر هذا يشري هل ولكن 
 ؟؟

 .اإلمكان قدر مبسطة سنجعلها واليت احلسابية العمليات بعض جنري أن علينا هنا 

 على 031و 000 الرقمني يقابل الذي و العادية البوصلة على الدرجة أو اإلجتاه معرفة هو نريده فما 
  القرآن بوصلة

  531 الرقم يف بضربه نقوم عشري كسر على لنحصل 1:3 على 000 بقسمة فنقوم 

  الفهرهناييت التدرج إىل املئوي التدرج من احلرارة درجات تغيري بعمليات شبيهة هي العملية وهذه 

 000  /1:3  =1604025  ×531  =02:6011:  

  االجتاه نفس يف هو البوصلتني ارقام تدرج أن يفرتض الرقم هذا أن غري 

 531 من الرقم هذا نطرح أن علينا وللتصحيح 

 531 - 02:6011:   =0:06:421  

 صورة يف بوضوح هذا يظهر كما 000 اْلية تقابل واليت العادية البوصلة تدريج على الزاوية ميثل الرقم وهذا 
 القرآن بوصلة

 031 الرقم على احلسابية العمليات نفس وجنري 

 031  /1:3  =1631351  ×531  =0:460231 

 531 - 0:460231   =0216310:  

 " احلََْرامِ  اْلَمْسِجدِ  َشْطرَ "   الكرمية اْليات يف املذكور الشطر حددنا أننا هو اْلن إىل به قمنا ما 
 فأين هي القبلة ؟

 
 وأين هو االعجاز ؟

 
 ملئات السنني وسيظل كذلك إىل يوم القيامة ؟هل أنتم مستعدون ملعرفة هذا السر الذي ظل حمفوظا 
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 ؟ النتيجة ستكون ماذا الشطر هذا منتصف حبساب قمنا لو ترى يا

 0:06:421  +0216310:  =5316011 

 5316011  /1  =0236100  

  ريب سبحانك 

  أنت إال إله ال 

  عبادتك حق عبدناك ما سبحانك 

  أسرار من فيه وما العظيم القرآن هذا قدر عرفنا وما 

 FCC االمريكية االتصاالت هيئة موقع من عليها حصلنا اليت الزاوية نفس هو 0236100 الرقم هذا 
  املشرفة والكعبة النبوي املسجد إحداثيات ادخلنا عندما

 النتيجة لنفس للوصول أخرى طريقة وهناك

  العادية البوصلة إىل العدد ذلك حنول مث مباشرة اْليات أرقام من الشطر منتصف حنسب أن وهي 
 000 +031  =140 

 هي القيمة أن إال للقبلة بدقة يشري والذي الشطر منتصف نقطة هي فهذه 00363= 1/  140 
 العادية للبوصلة حتويلها يتطلب لذا القرآن ، بوصلة حسب

 رواية حسب البقرة سورة آيات عدد هو 1:3 فالعدد فقط وللتذكري 1630135= 1:3/ 00363 
 ورش

 1630135  *531  =0:562:43 

 531 - 0:562:43  =02361013 
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  اهلل فسبحان

 عجائبه تنقضي ال الذي الكتاب هذا منزل اهلل وسبحان 
 

  عندنا هبا املعمول هي البوصلة هذه ألن القيمة من للتأكد جمرد هي العادية البوصلة إىل التحويل فعملية 

منك  شيئا هبا ليشرتى كرونة مئة سأعطيك لك قال أجنبية دولة من أحدا أن فلو ، احمللية العملة مثل فهي 
 .بالدوالر أو احمللية بعملتنا النقود هذه تساوي وكم هو ذهنك إىل يتبادر سؤال فأول ،

 العادية البوصلة تستخدم بالد من احلجاج أحد وجائنا بيننا واملتداولة املعروفة هي القرآن بوصلة أن فلو 
 .بوصلته إىل هذه التحويل كيفية ألفهمناه

 " َكِثرياا اْخِتالفاا ِفيهِ  َلَوَجُدوا اللىهِ  َغرْيِ  ِعْندِ  ِمنْ  َكانَ  َوَلوْ  اْلُقْرَءانَ  يَ َتَدب ىُرونَ  أََفال: " قال من فسبحان 
فنالحظ من صورة بوصلة القرآن أنه "شطر " وجيب أن ال هنمل االعجاز القرآين الوارد يف إستخدام كلمة 

 دقة إىل القبلة ويبني احلساب أيضا كيف ان نصف هذا الشطر يشري بدقة للكعبة املشرفة. يشري ب
 فسبحان اهلل

 واحلمد هلل أن علمنا ما َل نكن نعلم
 وخير قيمتها يعرف علمية دقة أيضا فيه بالغية رقة من فيه ما بقدر والذي القرآن هذا أنزل من وسبحان

 .والعلماء كاملهندسني احلسابات إجراء يف عمره أمضى من امامها

 اْليات هذه على منر عندما عقولنا تعجب و أعيننا وتدمع قلوبنا هتتز املهندسون حنن ترانا السبب وهلذا 
 . القرآنية

 تردد اْليات هذه نسمع مرة كل يف املشاعر تتكرر بل فقط إكتشافها حلظة يف هبا االعجاب يقتصر وال 
 .أمساعنا على

 الكرمي القرآن إعجاز مواضيع حنب ترانا وهلذا 

 ينكره أو اإلعجاز مواضيع عن يعرض مبن نكرتث وال 
 من هو القرآن هذا أن مجيعا للبشر رسائل ففيه ، ذاته حد يف هدفا ليس القرآين االعجاز إكتشاف أن غري

 هلا إستيعابنا قدر على يأيت إكتشافها أو كشفها وأن حق  فيه ورد ما وأن اهلل عند

 تقنياتنا من أحدث تقنيات مع ستتعامل قادمة الجيال خمبأة زالت ال القرآن هذا يف أسرار من فكم 

  زمن منذ متداولة عامة معلومات سيعتربونه ألهنم حنن، إكتشفناه مبا تنبهر لن االجيال فتلك 

sami
Typewritten Text
305

sami
Typewritten Text
مجلة العلاقات العددية في القرأن الكريمعدد:1 ,ورقة: 19, صفحة 299-306 (2015)

sami
Typewritten Text
               حمwww.7ameem.com



  قال من فسبحان 

َ  َحَّتى  أَنُفِسِهمْ  َويف  اْْلفَاقِ  يف  آيَاتَِنا َسُنرِيِهمْ    ) َشِهيدٌ  َشْيءٍ  ُكلِّ  َعَلى أَنىهُ  ِبَربِّكَ  َيْكفِ  أَوَلَْ  احلَْقُّ  أَنىهُ  هَلُمْ  يَ َتبَ نيى
 ( 35فصلت :

  النقالة أالجهزة وعلى احلاسبة أالجهزة على اجلوية اخلرائط نتناول صرنا االيام هذه يف فنحن 

 هبا يسمع َل ملن حَّت متاحة فصارت النقال اهلاتف أجهزة يف GPS أو االحداثيات قياس أجهزة ودجمت 
 الناس أدرك ملا عليه الوحي نزول وقت املصطفى احلبيب به حدث القرآين اإلعجاز هذا أن فلو قبل ، من

 يصل لرمبا بل بوصلة ، حَّت وال قياس اجهزة هناك تكن وَل إحداثيات أنظمة هناك يكن فلم قيمته ، آنذاك
 أواهنا سبقت املعلومة ألن ، الكرمي بالرسول االستهزاء لدرجة املنافقني ببعض االمر

 له إنكشفت الذي اجليل وقدرات إمكانيات قدر وعلى وقتها يف تأيت عندما مفعول أقوى هلا يكون فاْلية 
 صحيح أن االعجاز القرآين ال ينضب

 وما علينا سوى التدبر والبحث والدراسة
 فسبحان اخلالق املبدع

 القرآن وفهم ما تيسر له من أسرارهو طوىب ملن تدبر 
 أسأل اهلل تعاىل أن يلهمنا التدبر يف كتابه العظيم

 وأن جيمعنا على حوض رسوله الكرمي
 وأن يوفقنا إىل ما حيبه ويرضاه 

 والسالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته 
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